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FORUM
MARTINI
02. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

05. oldal
SPORTFEJLESZTÉSEK

12. oldal
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

„... ha betegségről, orvosi ellátásról van
szó, aki érintett, annak számára ez a
legfontosabb ügy.”

Az újabb beruházásokkal ismét egy
nagyot lépünk előre és egyre többen
érzik majd úgy, hogy egy élhető
kisvárosban laknak.

Néhány napig még bárki
javaslatot tehet Martonvásár
településfejlesztési stratégiájának
jobbítása érdekében.

10. oldal
A madarak és fák védelmében
Egy izgalmas, ismereteket nyújtó, élménnyel teli
délelőtt a kutatóintézet parkjában

11. oldal
PEDAGÓGUSAINKAT ÜNNEPELTÜK
Köszöntő beszédet polgármesterünk,
dr. Szabó Tibor, valamint Gózonyné Szekeres
Ildikó, tankerületünk vezetője mondott.

8-9. oldal
SZOBOR AVATÁS, HŐSÖK NAPJA, NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ÉS VÁROSI GYERMEKNAP
Május 31-én előbb az Emlékezés tere, majd a Templomkert telt meg ünneplő tömeggel

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

JÚN. 20.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 13.00 óráig

JÚN. 20.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
JÓTÉKONYSÁGI NAP
15.00 órától 24.00 óráig
Óvodamúzeum és Könyvtár

JÚN. 30.

BIZOTTSÁGI- ÉS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
18.00 órától, Városháza, Geróts-terem

JÚN. 21.

ECDS MARTONVÁSÁR
XV. ÉVZÁRÓ GÁLA
14.00 órakor, Kulturális Központ

JÚN. 22.

TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB
Olasz gasztronómiai est
17.00 órakor, Városháza

JÚN. 26.

JÚN. 26.

BACH EST
Rabovay Júlia és Bauernfeind Éva
komolyzenei koncertje
19.00 órakor
Kulturális Központ

TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
17.00 órakor, Városháza

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Ha betegségről, orvosi ellátásról van szó, aki érintett, annak
számára ez a legfontosabb ügy.
Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy orvosunk
laboratóriumi vizsgálatra küldött és örültünk annak, hogy
nem kellett más városba utaznunk, hanem itt helyben levették a mintát. A laboratóriumot a Centrum-Lab nevű cég működtette május végéig, és az önkormányzat havi 150 000
forinttal járult hozzá a költségekhez. A nagyobb részt természetesen az egészségbiztosító finanszírozta. A múlt hónap
végén az említett cég felmondta a szerződést, arra hivatkozva,
hogy a Százhalombattai Egészségügyi Központ a továbbiak-

!

JÚL. 04.

NYÁRESTI ZENEI PIKNIK
19.00 órakor
Főtér

JÚL. 11.

V. PÁZMÁNDI VETERÁN-AUTÓ
MOTOROS TALÁLKOZÓ - Kastélytúra
9.30 órától 11.00 óráig
BBKK udvar

JÚL. 18.

HORVÁTH OTTÓ KÉZILABDA
EMLÉKTORNA (és pályabúcsúztató)
10.00 órakor, Sporttelep

JÚL. 18.

BEETHOVEN KONCERT
A NEMZETI FILHARMONIKUSOKKAL
19.00 órakor
MTA ATK sziget

JÚL. 27.

SZENT LÁSZLÓ NAPI VIGASSÁGOK
15.00 órakor
Gábormajor, Kettős Kereszt

ban nem fogadja be a mintákat, mert új üzemeltető kezébe
került az intézmény.
Nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre, hogy megoldást találjunk a kialakult helyzetre, de nem szerettük volna, hogy
megszűnjön ez a jól működő szolgáltatás városunkban. Több
egészségügyi szolgáltatóval felvettük a kapcsolatot, végül a
Székesfehérvári Szent György Kórháztól kaptuk a legkedvezőbb ajánlatot, akik vállalták, hogy a vizsgálatokat teljes
mértékben az egészségbiztosítás terhére végzik el. Az önkormányzatnak, illetve a helyi orvosoknak a vérvételről és a
Fehérvárra történő beszállításról kell gondoskodni. A Szent
György Kórház azért is szerencsés választás, mert fekvő beteg ellátás tekintetében is ez az intézmény kezeli a
martonvásári betegeket.
Mindennek költsége hasonló mértékben terheli a várost, mint
amennyibe eddig került. Az önkormányzat természetesen a
martonvásári lakhellyel rendelkező betegek részére tudja biztosítani a szolgáltatást, ezért orvosainkat is arra kértük, ennek
figyelembe vételével küldjék a pácienseket a helyi laborba.
Bízom benne, hogy a laboratóriumi szolgáltatás a jövőben is
hatékonyan szolgálja mindannyiunk egészségének megóvását. Az átállásból adódó esetleges zökkenők leküzdésében az
Önök megértését és együttműködését kérem!
		
| Szabó Tibor

LABOR INFORMÁCIÓ

A VÉRVÉTEL PONTOS FELTÉTELEIVEL KAPCSOLATBAN A HÁZIORVOSOK ADNAK HITELES INFORMÁCIÓT!
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A VÁROSBAN MARADTAK A
MENTŐK
A májusban megkezdődött felújítási munkák miatt költöznie
kellett a mentőállomásnak, de a sikeres tárgyalások eredményeként Martonvásáron maradhatott. Önkormányzatunk a
szolgálat helyben tartása érdekében az orvosi rendelő feletti
lakást és az ingatlan udvarát ajánlotta fel ideiglenes bázisul a
mentőknek. A martonvásári elhelyezés érdekében a felajánlott lakást fel kellett újítani. A munkákat a Martongazda
Nonprofit Kft. szakemberei végezték el.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
2015. április 28-án és 2015. május 26-án
tartottuk soros Képviselő-testületi üléseinket.

Kiemelt ügyek:
Elfogadtuk Képviselő-testületünk Martonvásár 2020
Gazdasági Programját – mely sorvezetőként szolgál a ciklus
előttünk álló nagy feladataihoz;
A 65 év feletti polgárok mostantól térítésmentesen vehetik igénybe a helyi buszjáratot;
A mentőállomás felújításának idejére – a Martongazda
által rendbe tett – orvosi rendelő feletti lakásban biztosítjuk
a bajtársak ideiglenes elhelyezését, így napközben továbbra
is állomásozik mentőautó a településen;
Aláírtuk a konzorciumi megállapodást a megfelelő állami
vállalkozással a csatorna pályázatunk ismételt beadására –
az összeget és a projektet kormányhatározat nevesíti;
Pályázatot adunk be az óvodai melegítő konyha felújítására, a Széchenyi utca két oldalának összekötésére, híd építésére, valamint „grundpálya” megvalósítására a sportpályán.
Fontos eseményeinkről, híreinkről továbbra is beszámolok
facebook oldalamon ( facebook.com/martonvasarblog), melynek eléréséhez nem kell regisztráció. Várom véleményüket,
észrevételeiket, javaslataikat a horvath.balint@martonvasar.hu
e-mail címen.
Elfogadott rendeletek: 04.28.: Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének III. módosítása; A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló; A szociális térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet módosítása; Képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata
– a tiszteletdíjról a képviselő tagok az ülést követően lemondtak; Ebrendészeti hozzájárulás megállapítása, kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos szabályozás; Államháztartáson kívüli forrás átadás-átvétel szabályainak
meghatározása; A helyben központosított közbeszerzési eljárások szabályainak meghatározása;
05.26.: A helyi adórendelet módosítása – a Fejér Megyei Kormányhivatal felhívásának eleget téve; A települési szilárd
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KÖLTÖZNEK A VÉDŐNŐK
A sportcsarnok építése miatt bontani kell azt az iskolai épületrészt ahol a védőnők dolgoztak. A Martongazda Nonprofit
Kft. kivitelezésében elkészültek a védőnői szolgálat új helyének átalakítási munkái. Az Emlékezés tere 3. szám alatti
épület június második felétől, akadálymentes megközelítést
biztosító járdával, bővített vizesblokkal, felújítva várja az apróságokat és a kismamákat.
A költözés időpontjáról minden érintett részére a védőnők
adnak tájékoztatást.
| Gucsek István

hulladékgyűjtéssel és elszállítással kapcsolatos helyi szabályok felülvizsgálata; Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megállapítása; A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló rendelet elfogadása.
Elfogadott határozatok: 04.28.: Az önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés; A szociális étkeztetést érintő ellátási szerződés felülvizsgálata;
A Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosítása;
A Mezőkölpényi Református Egyházközség támogatása;
A „Martonvásárért” Alapítvány támogatása; Forrás átvétele a
Martonvásárért Alapítványtól a Beethoven és a halhatatlan
kedvest ábrázoló szobor finanszírozására; A „Martonvásárért”
Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása – mostantól Bártol Botond vezeti az alapítványunkat; az önkormányzati társulások 2014. évi működéséről szóló beszámoló; Az
önkormányzat 2014.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámoló; Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontására; Beszámoló a MartonSport Kft. 2014. évi tevékenységéről; Javaslat a MartonSport Kft. 2015. évi üzleti tervére;
Javaslat a MartonSport Kft. közbeszerzési szerződésének
jóváhagyására; Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft.
2014. évi tevékenységéről; Javaslat a Martongazda Nonprofit
Kft. 2015. évi üzleti tervére; Javaslat KEHOP-2.2.1. azonosító
számú konstrukcióban támogatási kérelem benyújtását célzó
konzorciumi megállapodás megkötésére; Javaslat a Fejér Megyei
Kormányhivatallal kötött üzemeltetési megállapodás módosítására és önkormányzati tulajdonú ingatlan Széchenyi
Programiroda céljára történő hasznosításának jóváhagyására;
05.26.: Javaslat a Martonvásári Sport Klub támogatásának
módosítására; Javaslat 65 éven felüliek utazási kedvezményének megállapítására; Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására; Javaslat közterület-felügyelet
létrehozására; Az Országos Mentőszolgálat részére a
Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti ingatlan határozott
időre történő, térítésmentes használatba adásáról; Javaslat
ingatlanok megvásárlására Kismartonon (út, glóbusz terület)
a Martonseed Zrt-től; Javaslat gyermekétkeztetés feltételeit
javító és önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázatok benyújtására.
| Horváth Bálint • alpolgármester
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VÁLTOZNAK A
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZABÁLYAI
A megváltozott jogszabályok előírásaihoz igazodva önkormányzatunk képviselő-testülete új
rendeletet alkotott a települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról. Az új rendelet
2015. július 1. napján lép hatályba.
A következőkben a legfontosabb szabályok tekinthetők át. A rendelet teljes szövege a polgármesteri hivatalban elérhető és hamarosan a
város honlapján is olvasható.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya Martonvásár területén minden ingatlanhasználóra és a településen tevékenységet végzőre kiterjed.
Mindenki köteles a köztisztaság megőrzésében közreműködni.
Közszolgáltatás
A közszolgáltatást ellátó szervezet tekintetében nem történt változás. A zöldhulladék begyűjtésében továbbra is a
Martongazda Nonprofit Kft. működik közre.

hulladékok és hamu, illetve a szabványos gyűjtőedény használata mellett keletkező többlethulladék elszállítására külön megvásárolt matricával - alkalmazható).
A 120 literes edénymérettől eltérő méretű edény használatának lehetőségét a közszolgáltatótól kell kérelmezni és a
kormányrendelet szerinti jogosultságot igazolni szükséges.
A 60 literes edényméret szerinti elszámolásra korábban
megszerzett jogosultság 2015. december 31. napjáig változatlan feltételek mellett érvényes.
A szemétgyűjtő edényeket, zsákokat a közszolgáltató által
megadott napokon reggel 7 óráig, de előző nap 19 óránál
nem korábban, a szállítójárművel megközelíthető ingatlan
előtti közterületre kell kihelyezni.
A gyűjtésre szolgáló edényt úgy kell használni, hogy annak
tartalma se a talajt (burkolatát), se a levegőt ne szennyezze,
bűzt ne terjesszen. A gyűjtőedénybe folyadékot, építési- (sitt),
veszélyes- (vegyszer, maró anyag, tűz- és robbanásveszélyes,
parázsló anyag, gyógyszer) és elektronikai hulladékot elhelyezni tilos. Az edényt lefedett állapotban kell tartani.
A papír-, fém- és műanyag hulladékot a közszolgáltató házhoz menő szolgáltatással, havonta szállítja el.
Az üveg hulladékot (palackok) a gyűjtőszigetek tárolóiban
lehet elhelyezni.
A lomhulladék elszállítását a közszolgáltatóval szükséges
egyeztetni. Lomhulladékot szállításra előkészíteni csak az
ingatlanon belül lehet, közterületre kirakni tilos.

Vida László festménye / illusztráció

Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése
Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni.
A hulladékok előkészítése, illetve elszállítása az ingatlanhasználó választása és jogosultsága szerint a következő tárolóedények (kukák) használatával történhet. Az edényeket
az ingatlanhasználónak kell beszereznie.
• 120 literes kuka, tartalma legfeljebb 17 kg lehet
• 80 literes kuka, tartalma legfeljebb 11 kg lehet (kormányrendelet szerint csak a legfeljebb 2 fős háztartások igényelhetik)
• 60 literes kuka, tartalma legfeljebb 8 kg lehet (kormányrendelet szerint csak az egyszemélyes háztartások igényelhetik)
• 110 literes műanyag zsák, tartalma legfeljebb 15 kg lehet
(kizárólag a meghatározott rend szerint, szelektíven gyűjtött
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A közszolgáltatási díj
A hulladékok elszállításának és kezelésének díja változatlan,
a használható edény méretéhez igazodó mértékű.
A díj tartalmazza a heti rendszerességgel végzendő vegyes
háztartási hulladék és a havi rendszerességgel történő elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék, valamint a lomhulladék évi egy alkalommal igénybe vehető és a hamu meghatározott rend szerinti elszállítását.
Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját lakóegységenként, negyedévente, számla ellenében köteles fizetni. Ha a
számla kézbesítése nem valósul meg a közszolgáltatótól igényelni kell a számla pótlását.
A közszolgáltatás igénybe vételét abban az esetben lehet
szüneteltetni, ha azt a szüneteltetés kezdetét megelőzően legalább 30 nappal írásban kérte az ingatlanhasználó a
szolgáltatótól és teljes felelőssége tudatában nyilatkozik,
valamint igazolja, hogy az ingatlant (lakóegységet) legalább
három hónapig nem használja, az ingatlanban senki sem
tartózkodik, hulladék nem keletkezik.
A szüneteltetést kérelmezni a fentiek mellett csak a korábbi
számlák (fizetési kötelezettség) rendezettsége esetén lehet
és legalább egy közüzemi szolgáltatás számlájával igazolni
szükséges, hogy az ingatlanon energiafelhasználás nem
történik.
| Gucsek István • általános alpolgármester
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HELYZETJELENTÉS
A SPORTFEJLESZTÉSEINKRŐL

mert a Martonvásári Sport Klub által elnyert pályázati pénzből, (amihez az önrészt támogatásként az önkormányzat biztosítja) a sporttelepen június végéig elkészül a füves labdarúgó pályánkon egy automata öntözőrendszer is, valamint a
Labdarúgó Szövetség előírásainak megfelelően elkezdődik a
sporttelep kerítésének megépítése. (A meglévő értékeink védelme érdekében ennek szükségességét egyre inkább érezLegtöbben azt kérdezik tőlem, hogy mikor kezzük.) Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy nem bezárjuk a
dődik már a kivitelezés (érthető, hiszen ez a
sporttelepet, hanem védettebbé tesszük.
leglátványosabb része), de ahhoz, hogy nekiEzzel egyidejűleg a közadakozásból megépült játszótér kibővágjunk, rengeteg előkészítő munkát kell elvévülve, némiképp megújulva átkerül a sétány és a sporttelep
gezni. Ez kevésbé látványos, de legalább annyira
utca találkozásához, a nagy platánfák árnyékába.
fontos.
Az elkövetkező bő egy évben – egyszerre két fronton is – kell
irányítani, felügyelni a kivitelezést. Ez lesz a legnehezebb,
A beruházások nagyságrendje (iskola bővítése, tornacsarnok,
hiszen egy működő általános iskola mellett kell a munkaöltözőépület, műfüves pálya) összesen: 1,1 milliárd forint.
szervezést megvalósítani, ahol mintegy 500 gyerek tanul
(Ez az összeg vetekszik Martonvásár város egy éves költségnapközben, de a sporttelepen is folyamatos pályahasználatot
vetésével.)
akarunk biztosítani. Biztosan nehéz időszak lesz, de ha minAmi eddig történt:
denki előtt a közös cél lebeg, megoldjuk ezt is. Ehhez közösen
• az engedélyezési terveket mindkét helyszín vonatkozásákell erőt, sok türelmet gyűjteni a nyári szünetben.
ban elkészíttettük,
Egészen biztos, hogy a fejlesztések megvalósulása nagyban
• elindítottuk az építési engedélyezési eljárásokat.
hozzájárul majd ahhoz, hogy a gyermekek, tanulók körülmé• május végén megérkezett az új tornaterem építési engedényei bővülni és javulni fognak, hiszen a meglévő tornaterem
lye és szinte biztos, hogy mire az újságcikk megjelenik, az új
mellett létrejövő új tornaterem a minden napos testnevelés
sportöltöző építési engedélye is a kezünkben lesz.
helyigényét is teljességgel kiszolgálja majd hétköznap dél• a részletes kiviteli terv mindegyik fejelőttönként. Délutánonként és hétvélesztésünkkel kapcsolatban elkészült.
géken pedig a sportegyesületek, helyi
A következő lépés a kivitelező kiváA projektek összetettségével
közösségek által lesz jól kihasznált a
lasztása, amit - mivel közpénzről van
kapcsolatos adatok:
létesítmény, ahol a remélhetőleg a nészó - közbeszerzési eljárással kell megSzükséges építési engedélyek
zőtéri adottságok a helyi csapatoknak
valósítani.
száma: 4 db
való szurkolást újra szélesebb körben
Ami még vár ránk:
Törvény által előírt közbeszerzési
népszerűvé, rendszeressé teszik.
Az építkezéseket várhatóan ősszel tudeljárások száma: 3 db
Bízom benne, hogy az újabb beruházájuk megkezdeni. Szinte biztos, hogy elA tervek elkészítésén összesen
sokkal ismét egy nagyot lépünk előre
sőként a sporttelepen az öltöző építéennyi szaktervező dolgozott: 17 fő
és egyre többen érzik majd úgy, hogy
sével kezdő dnek el a mun k á latok .
Érintett hatóságok és szakhatósáegy élhető kisvárosban laknak, ahol
A műfüves nagypálya kivitelezése az
gok száma összesen: 25 db
újabb közösségek találhatnak otthonúj öltözőépület átadása után kezdődhet
ra, ahol adottak a lehetőségek, hogy
el, hiszen addig a jelenlegit továbbra is
teljesebb, egészségesebb életvitelt
használni kell. A Bozsik programban részt vevő sok-sok helyi
folytassunk és ahol színvonalas körülmények között kapcsoés környékbeli gyermek, a sportolók valamint a mozogni válódhatunk ki.
gyók így 2016 őszétől tudják az új pályát birtokba venni.
HAJRÁ MARTONVÁSÁR!
A két nagy beruházásunkon kívül is lesz még fejlemény,
| Tóth Balázs • MartonSport Kft.

Beruházási folyamatok állása
Épület építési engedély előkészítése
Építési engedély beszerzése
Kiviteli terv elkészítése
Útépítési engedélyezési terv elkészítése
Útépítési engedély beszerzése
Kivitelező kiválasztási eljárás
Építkezés
Használatba vételi engedélyezés
FORUM MARTINI / 2015. JÚNIUS

Iskola bővítés és Tornacsarnok

100%
100%
100%
100%
60%
10%
0%
0%

Sportöltöző

100%
100%
100%
100%
40%
20%
0%
0%
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KÖZLEMÉNY

A "Martonvásárért" Alapítvány Kuratóriuma - az Alapító
Okiratban foglaltaknak megfelelően - ezúton tájékoztatja
a nyilvánosságot, hogy 2015. április 20-án meghozott döntésével engedélyezte a Martonvásár, Emlékezés terén megvalósult szobor együttes céljára az Alapítvány elkülönített
számláján adományokból összegyűlt 6.924.000 Ft kifizetését
Martonvásár Város Önkormányzata részére abból a célból,
hogy utóbbi a vonatkozó szerződés alapján gondoskodjon a
kivitelezés teljes ellenértékének megtérítéséről.

MEGHÍVÓ
A Szent László Völgye Lovas Egyesület
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

„Szent László napi
vigasságok”
című rendezvényére.
Időpont:
2015.06.27. szombat -15 órai kezdettel
Helyszín:
Martonvásár, Gábormajor, Kettős Kereszt
Programok:
- Lovas hagyományőrző csapatok felvonulása
- Puszták Népe Lovas Viadal
(lovas ügyességi verseny)
- Lovas, és lóidomítási bemutatók
- Solymász bemutató
- „Szalmavár” ostrom és csatabemutató
- Termelői és kézműves vásár, büfé
- Gyermekprogramok, állatsimogató, kocsizás,
gyermek ügyességi verseny

A rendezvény támogatói:
Földművelésügyi Minisztérium
Martonvásár Város Önkormányzata
Gábormajor Kft. – Martonvásár
Robinia Group Kft. – Kajászó
A rendezvény biztonságáról a Martonvásári
Lovas Járőrszolgálat gondoskodik.

Az Alapítvány Kuratóriuma 2015. május 19-én tartotta évi
rendes ülését. Ezen elfogadta az általa alapított Forum Martini Kft. ügyvezetőjének éves beszámolóját, amely szerint a
cég 189.000 forintos hiánnyal zárt. A Kuratórium elfogadta
az elnöknek az Alapítvány 2014. évi tevékenységéről, 2015.
évi céljairól és pénzügyi helyzetének alakulásáról szóló beszámolóját.
A Kuratórium személyi összetételében változás történt,
Balikó Csaba egyéb irányú elfoglaltságai miatt a Kuratórium elnöki posztjáról és tagságáról lemondott, az alapítók
(Martonvásár Város Önkormányzata és Oláh László) pedig
Bártol Botondot jelölték új tagnak és elnöknek.
2014-ben több, a településen megtartott közcélú rendezvény finanszírozásából vállalt részt az Alapítvány, valamint
a Földművelésügyi Minisztérium támogatásából a város termelői vásárainak méltó körülményeket biztosított 10 db árusító pavilon megvásárlásával, amelyek egyéb programokon
is jó szolgálatot tettek. Az első ízben Martonvásáron megrendezett Magyar Népdal Napjához szükséges költségek előteremtésében szintén fontos szerepet játszott az Alapítvány.
2015-ben a megkezdett fásítás és hulladékgyűjtő-kihelyezés
tervezett folytatása mellett jelentősebb projektként jelentkezett a május elején megrendezett Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó, Martonvásár testvértelepülései zenekarainak
részvételével. Ismételten megrendezésre kerül a Magyar
Népdal Napja, amelyhez egy agrárkiállítás és kirakodóvásár
is kapcsolódik idén a tervek szerint.
Az Alapítvány a 2014. évet 10.600.000 Ft bevétel és
3.110.000 Ft alapítványi célú kiadás mellett 7.490.000 Ft
pénzügyi eredménnyel zárta (a már említett szoborállítást
ide nem számítva). Az Alapítvány lekötés formájában mintegy 1 millió Ft-tal rendelkezik, továbbá 420.000 Ft-nyi szabad felhasználású pénzeszközzel és némi készpénzállománnyal.
Végül a Kuratórium döntött arról, hogy felkéri Horváthné
dr. Porvay Judit ügyvédet az Alapító Okiratnak a fenti személyi változás miatti, illetve esetlegesen egyéb körülmények
által indokolt módosításával kapcsolatos előkészítő munka
elvégzésére, amelynek díjazás nélküli elvégzését a határozat
címzettje az ülésen vállalta.
| Balikó Csaba • a Kuratórium elnöke
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KIÁLLÍTÁS
mindenkinek
I. és II. világháborús ereklyékben, katonai és
korabeli öltözékekben gyönyörködhetett mindenki, aki június 11-ig meglátogatta a BBKK
kiállítóterét. Jöttek is számosan, helybéliek és
turista csoportok, iskolás osztályok, magánszemélyek, idősek, fiatalok.
Aki csak arra járt, annak is tetszett, amit látott,
de aki célzottan, emiatt érkezett, az is élmén�nyel távozott. Köszönjük a szervezőknek és segítőiknek is.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
ZENEVONATBAN
JÚNIUS 10-ÉN ZENGETT A ZENEVONAT A
DÉLI PÁLYAUDVAR ELSŐ VÁGÁNYÁN ÁLLÓ
VONATBAN. SZEPTEM-BERBEN ISMÉT LESZ
MAGYAR NÉPDAL NAPJA!
Martonvásári gyermekek kórusa zengette - azaz 40 diák a
Beethoven Általános Iskolából - Pesovár Ferenc népdalgyűjtéséből énekelt a sajtó képviselői előtt. (Felkészítő tanáruk
Bodóné Polányi Tünde.)
A magyar népdal erejét mutatták be. Kacsó Hanga Borbála,
a Magyar Népdal Napjának arca is csatlakozott hozzájuk,
az utolsó dalt már együtt énekelték. Igaz, most nem díszes
népviseletben, hanem utcai ruhában. Hogy utcai ruhában is
lehet énekelni?
Hangától megtudtuk, hogy magyar népdalt bárhol és bármikor lehet énekelni, bármilyen alkalommal, hiszen az felFORUM MARTINI / 2015. JÚNIUS

tölt bennünket, ahogy őt is. Elmondta, hogy érettségizik, de
énekből már 5-ösre vizsgázott, valamint, hogy hamarosan
még néhány szóbeli vár rá.
Hogy mennyire bele lehet jönni a népdalok éneklésbe, azt
már a hazaúton bizonyították gyermekeink, hisz népdalokkal örvendeztették meg a Martonvásár felé utazókat.
| Nagy Árpád
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SZOBOR
AVATÁS,
HŐSÖK NAPJA,
NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA ÉS
VÁROSI
GYERMEKNAP

Tíz órakor kezdődött az ünnepség az Emlékezés terén,
amelyen az egybegyűltek megemlékeztek világháborús
hőseinkről, valamint a trianoni békediktátumról, illetve újraavatták a Kárpáti József festőművész által restaurált
szobrot. A megemlékezés ünnepi szónoka Balázs Attila őrnagy, a Magyar Honvésdég 25. Klapka György Lövészdandár
Tata Helyőrség zenekarának Egressy-díjas karmestere volt.

Nemzeti Összetartozásunk Napja ünnepi zászlófelvonással indult

Nem csak a gyermekek, szüleik is érdeklődtek a fegyverek iránt
FORUM MARTINI / 2015. JÚNIUS

Harcra készülődik a középkori páncélos
8

Játékok, amelyek a logikát fejlesztik

Az óriásbuborék készítése embert próbáló feladat

Látogatók és szülők gyűrűjében és füvön is táncolható a hip-hop

A buborék fújása nyugalmat és ügyességet kíván

Az élő csocsó igazi csapatszellemet kívánt meg. A képen fiúk a lányok ellen játszottak. Egyik csapatnak sem volt kedve otthagyni a pályát...
FORUM MARTINI / 2015. JÚNIUS
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"... évente egy nap
szenteltessék a madarak
és fák védelmében."
Herman Ottó
Óvodai nevelésünk része a természet megfigyelése, óvása.
A gyerekekkel közösen rácsodálkozunk a természet csodáira, megfigyeljük környezetünk változásait, figyeljük a felhők
mozgását, az udvarba betévedt cica surranását, hallgatjuk
a madarak énekét. Együtt ünnepeljük a természet ünnepeit
(állatok- víz- föld, madarak, fák napja). Közösen ünnepeltük
májusban a Madarak, fák napját.
Szerencsések vagyunk, mert udvarunkon sok féle fa található, termő s díszfa egyaránt, ahol a gyerekeknek van módjuk megismerni a különböző fajtákat.
A kisebbek a gyümölcsfákat ismerik
meg először, fogyasztják gyümölcseiket, a nagyobbak már a díszfák nevét
is ismerik, beazonosítják levelüket,
termésüket.
Igyekszünk mindig valami újat csempészni és változatossá tenni ezeket a
napokat.
Volt, amikor madaras képek nézegetésével és hangjuk bemutatásával ismerkedtek a gyerekek, vagy bábelőadással
tettük élményszerűvé ezt a napot.
Idén először közösen a kutatóintézet
parkjában tartottuk a madarak, fák
napját.
A park a megismerő tevékenység széles palettáját tárja
elénk, sok élményre, mozgásra ad lehetőséget. Környezeti
munkaközösségünk ezt a lehetőséget ragadta meg és vitte ki
a természetbe a gyermekeket.
Május 8-án, 7 csoport egyéni tempóban kisétált a parkba.
Színes madarakkal jelzett, állomásokon várták az óvó nénik
a gyerekeket. Játékos - elméleti feladatok, mozgásos gyakorlatok adtak lehetőséget a madarak, fák megismerésére.

A csoportok forgószínpad szerűen mentek állomásról, állomásra:
Az első állomáson fák kéreg nyomatát készítették el. Ezt követő állomáson fák leveleit, terméseit azonosították. Ahogy
továbbmentek, madarak hangját hallgatták s felismerés
után társították a madár képével. Következett a sorban a
„mi nem illik oda” játék, ahol fel kellett ismerni, ami nem
odavaló - pl. gólyának rövid lába és csőre volt. A tökéletes
látás, matematikai ismeret elengedhetetlen volt a sasszem
játékban, a madarak képeit kellett megkeresni a bokrokban,
s annyit elhelyezni a madárházakban amennyi pötty volt a
házakon. A kukackereső játékban jót szaladgálhattak a
gyerekek. Mozgás mellett egy kis agytorna se maradhatott
el, az utolsó állomáson puzzleból kellett a madarakat összerakni és felismerniük.
Jó volt látni a gyerekek kipirult arcát, érdeklődő tekintetüket
s a felfedezés örömét arcukon. Mondhatjuk izgalmas, ismereteket nyújtó, élménnyel teli délelőtt volt. Ig yek szünk
minden ilyen és hasonló ünnepet számukra felejthetetlenné tenni.
Jön a nyár, a szabadidő, használják ki a
gyerekekkel közös kirándulásra, felfedező túrákra. Részesei lehetnek gyermekük örömének, melyet a megtapasztalás, a felfedezés vált ki.
Jó pihenést, sok együtttöltött időt, feltöltődést kívánok mindenkinek.
Szeretnénk köszönetet mondani a
Perczel családnak, akik 400 db almát,
a Napsugár fagyizó tulajdonosának,
aki minden gyermeknek fagyit biztosított a családi napunkra, mely az időjárás miatt elmaradt.
| Csernáné Piroska • Munkaközösség vezető

Kedves martonvásári Felnőttek!
Óvodás gyerekeinkkel sokat sétálunk, közlekedünk. Arra neveljük őket, hogy a járda belső oldalán közlekedjenek, utat
engedve a szembejövőknek.
Kérjük Önöket, a járda külső oldalán kerüljenek ki bennünket. Köszönjük együttműködésüket!
| Óvoda dolgozói

MARTONVÁSÁRON

A VALAHOL EURÓPÁBAN
KÖZREMŰKÖDÖTT A MARTONVÁSÁRI
SZÖGLETES KERÉK GYERMEKSZÍNHÁZ.
Az Imre Sándor szeretetszínház előadásában ismét igen színvonalas előadást láthatott a martonvásári közönség. A Valahol Európában című musicalt ép és sérült emberek közösen
vitték színpadra, ami után szem nem maradt szárazon. A közösen elvégzett munka meghozta gyümölcsét.
Színházunk további előadásokat tervez, amelyekre szeretettel várunk mindenkit!			
| Bitó Péter
FORUM MARTINI / 2015. ÁPRILIS
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PEDAGÓGUSAINKAT
ÜNNEPELTÜK!
Pedagógusokkal telt meg kulturális központunk június 4-én fél hatkor, a tiszteletükre
megtartott ünnepség alkalmából. Köszöntő beszédet polgármesterünk, dr. Szabó Tibor, valamint Gózonyné Szekeres Ildikó, tankerületünk
vezetője mondott.
Ez alkalomból adták át az elismeréseket a pedagógusi pályán
eltöltött 25-40 év közötti kerek évfordulókra Nemes József,
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola, Turcsányi Klára
a Beethoven Általános Iskola és Orbánné Molnár Anikó a
Pápay Ágoston iskola igazgatói.

Kincs Sándorné
a pedagógusi pályán eltöltött 40 év emlékére

Ambrus Terézia
a pedagógusi pályán eltöltött 40 év emlékére

Gagyi Endréné
a pedagógusi pályán eltöltött 25 év emlékére

Hódos Jánosné
a pedagógusi pályán eltöltött 40 év emlékére

Kővári Klára
a pedagógusi pályán eltöltött 40 év emlékére

Pápay Ágostonné
a pedagógusi pályán eltöltött 40 év emlékére

Pilát Lászlóné
a pedagógusi pályán eltöltött 40 év emlékére

DÍJAZOTT PEDAGÓGUSOK:
Dr. Kőszeginé Gál Andrea
a pedagógusi pályán eltöltött 25 év emlékére

Kárpáti József
a pedagógusi pályán eltöltött 40 év emlékére

Takács Attila
a pedagógusi pályán eltöltött 25 év emlékére

Peregovics Erzsébet
a pedagógusi pályán eltöltött 40 év emlékére

Dr. Szabó Tibor, polgármester és Stefkovics Ferencné, a
Brunszvik Teréz Óvoda igazgatója külön köszöntötték pedagógusaink körében megjelent dr. Balla Lászlóné, Zsuzsa
nénit, aki hamarosan gyémánt diplomáját veheti majd át.
A köszöntők után a martonvásári Szögletes Kerék gyermekszínház előadását láthatták az egybegyűltek.
| Nagy Árpád
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FELHÍVÁS

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA KÉSZÜL
Az interneten elolvasható, és néhány napig még bárki
hozzászólhat, javaslatot tehet annak megváltoztatása,
jobbítása érdekében

A BBKK galériájában július 25-től helyi kézművesek kézimunkázók, szalmafonók, bőrdíszművesek munkáiból kiállítást szervezünk, melyre a helyi kézműves alkotók jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet július 1-ig, a 06 20/941 8319-es telefonszámon (Tóth Andrásné, Márti), valamint a BBKK irodáiban hétköznapokon 10-16 óráig.
| Pfiffer Zsuzsanna

Idén februárban 21 taggal megalakult az ITS Irányító
Csoport, amely közösségi tervezési folyamatban egyeztette és véleményezte Martonvásár készülő integrált
településfejlesztési stratégiáját.
Most Martonvásár lakossága is hozzászólhat az elkészült 60 oldalas dokumentumhoz!
A http://kdits.terport.hu/node/4
oldal szolgál
erre, ahol a "Dokumentumok" fül alatt található a
"Martonvásár integrált településfejlesztési stratégiája - II. STRATÉGIA" c. tervezet. Ez letölthető, vagy
böngészőben olvasható.
A dokumentumot a Belügyminisztérium megbízásából
a KD-ITS KONZORCIUM készítette.
| Nagy Árpád

KÖNY VA JÁNLÓ
vesebb szerzője. Munkásságát García Márquez, Umberto Eco
és Franz Kafka írásművészetéhez hasonlítják méltatói. A
több mint negyven nyelven megjelenő és legnevesebb irodalmi díjakkal kitüntetett szerző egyre több regényét olvashatjuk magyar nyelven.

SÁNDOR ANIKÓ:
ZUHANÓ REPÜLÉS

ORHAN PAMUK:
A FEHÉR VÁR
A fehér vár egy török fogságba került velencei aranyifjú
misztikus története, aki Konstantinápolyban egy befolyásos
úr szolgálatába áll, és szabadsága fejében házitanítóként teszi hasznossá magát. Az udvari intrikák kereszttüzében álló
nagyúr hadigép tervezésére készül, miközben hatalmas hadjárat indul a Fehér vár elfoglalásáért… A hanyatlóban lévő
oszmán birodalom, pestisjárvány és féktelen mulatságok,
tudósok és csillagjósok fantasztikus kavalkádja vonul fel
Pamuk első, nagyobb áttörést hozó regényében. A 2006-ban
Nobel-díjjal jutalmazott Orhan Pamuk Törökország legne-

!

Hogyan függ össze India és egy repülő, ami éppen zuhan?
Mennyire emeli meg az ember spirituális látásmódját egy
India felett elromló repülőgép? Létezhet-e önálló világ az
egyébként is zártnak tűnő közösségben? Sándor Anikó a világ egyik legszegényebb országában eltöltött egy hónap alatt
átélt kalandjait, az események során feltörő érzelmeit és gondolait osztja meg velünk. Zuhanó repülése elsősorban a fiatal
generáció számára lehet kellemes olvasmányélmény - azoknak, akik India egzotikus világával és saját személyiségükkel is most ismerkednek. Úgy kel útra India egyik spirituális
központjába, hogy fogalma sincs róla, hová is tart. A könyv
az európai ember India-képét festi meg. Azét az emberét, aki
logikát, célt és egyértelműséget keres, és aki eltávolodott a
létezés önmagáért való szépségétől. Stílusa olvasmányos, és
mint mindig, most is igyekszik megtanítani nekünk, hogy a
változás lehetséges, minden csak rajtunk áll. Sándor Anikó
ezúttal is remek könyvet írt.
| Berta Attila

A KÖNYVTÁR JÚNIUS 20-ÁN, A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
KIZÁRÓLAG 16,00 ÉS 24.00 KÖZÖTT TART NYITVA.
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A rendezvényen a következő témák kerültek megvitatásra:

TÉRSÉGI
TERÜLETFEJLESZTÉS
Május 28-án, a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központban tartották meg A Nemzeti Művelődési Intézet programsorozatának első előadását, melynek témája: "Területfejlesztési kollégium a martonvásári járásban"

• Nemzeti Művelődési Intézet és céljainak, valamint a fórumsorozat céljának bemutatása. A programterv vázolása. Előadó: Maczuczáné Fenyvesi Viktória.
• Martonvásár fejlesztéseinek, terveinek, eredményeinek bemutatása. Előadó: dr. Szabó Tibor
• Lehetőségek a vidékfejlesztésben. Előadó: Kutai Tibor,
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Fejér megyei referense.
• Völgyvidék Közösség bemutatkozása, tevékenysége, céljai,
valamint a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésének bemutatása. Felkért előadó: Bechtold Tamás, Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség
Elnöke.
Az esemény zárásaként műhelymunkában vitatták meg a
témákban felmerülő kérdéseket.
| BBKK

ORBÁN NAPI
MEGEMLÉKEZÉS
ÉS BORÜNNEP
TETŐ ALÁ KERÜLT A KERTBARÁTOK
RENDEZVÉNYE
Urbánról, az ókori keresztény egyház 17. pápájának, a későbbi Szent Orbánnak az életéről hitelt érdemlően keveset
lehet tudni. Egy névtelen karthauzi kódexírótól fennmaradt
írás szerint Almenius-Róma bírája börtönbe vettette az elkötelezett térítőként, keresztelőként ismert egyházi vezetőt,
aki nem tagadta meg a vallását és 230 májusában mártírhalált halt. Szentté avatása után május 25 –én emlékezik meg
róla a keresztény világ. A május végi időjárás és a termés
alakulása közötti összefüggés miatt a szőlőtermelők, kádárok, kocsmárosok választották védőszentjükké.
A martonvásári kertbarátok évek óta megemlékezést, ös�szejövetelt tartanak tiszteletére a szőlőhegyi Orbán szobornál. Az idei május 22-re tervezett esemény felett viharfelhők
gyülekeztek, a rendezvényt kedvezőtlen időjárás fenyegette.
A szorult helyzetben a BBK Kulturális Központ igazgatónője
nyújtott segítő kezet és fedelet, így a város kemencéje mellett, fedett helyen rotyoghatott kondérban a pörkölt és terített asztalok várhatták a kertbarátokat.
Hagyományoknak eleget téve, az időjárással dacolva ötfős
delegáció borral köszöntötte és locsolta meg az esőtől ázó jó
öreg szent szobrát.
A „hivatalos” programban, dr. Janky Ferenc előadásában
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emlékeztetett a hagyomány kialakulására. Szólt a jelenlegi
időjárás és a várható termés alakulásáról, hozzátéve, hogy a
jó termés nem csak a szent közbenjárásától függ.
Sor került a borverseny eredményének kihírdetésére.29 borminta között a martoniak mellett tordasi, gyúrói és kajászói
termékek is voltak. Az öttagú zsűri hivatalos protokoll szerint, érzékeléssel és laboratóriumi analízissel döntött a minősítésről. A hazaiak közül Uhrin Gábor szürkebarát bora
érdemelt aranyérmet. Többen ezüst és bronz fokozatot kaptak. Gaszt Kornélia siklósi borász által felajánlott mutatós
vándorserleget Vabrik Ferenc kajászói borász három fajta
aranyérmes borával nyerte el. Az oklevelek és a serlegek
mellé a termelők szakszerű tanácsokat is kaptak a zsűri elnökétől és a nagygazdaságot vezető szakembertől.
A résztvevők megkóstolhatták és egyénileg értékelhették
a zsűrizett termékeket. Ízlésbeli különbségek ezúttal sem
okoztak nézeteltéréseket. Szeidl Antal „örökös főszakács”
pörköltjére már a helyezetlen borok is jól csúsztak. A baráti
összejövetel tovább erősítette a helyi és a szomszédos településeken szőlőtermesztéssel, kertműveléssel foglalkozók
közötti barátságot, szakmai kapcsolatot.
| Foki Gábor
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Bozsik Program: U7 és U9-es korosztályok

LABDARÚGÁS
Lassan véget ér a bajnokság. A középmezőnyhöz tartozunk,
ami az őszi teljesítményünkhöz képest előrelépés. Utolsó hazai mérkőzésünkön Bicske csapatát fogadtuk. Ifi csapatunk
11:0-ra, míg felnőtt csapatunk 8:4-re diadalmaskodott. U18as csapatunk Bicskén szerepelt, ahol fiataljaink 7:1-re nyertek.
A kupasorozatban jól szerepelt csapatunk. A 3. helyen zártunk, így újra sikerült az Országos Főtáblára kerülni. A döntőket Csákváron rendezte az FMLSZ, csapatunk a bronzmeccsen 3:1-re nyert a Nagykálló ellen, míg a döntőben az
Iváncsa a Velencét 2:0-ra verte.
Remek lehetőség előtt állunk a kupában, de ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, mindenképp meg kell erősíteni szűkös
kis keretünket. Szerencsére sok fiatal játékosunk megállta a
helyét a felnőtt mezőnyben, amit hétről-hétre bizonyítottak
a mérkőzéseken.
Köszönet jár minden játékosnak, aki Martonvásár színeiért
küzdött, hajtott, mérkőzéseket nyert. Ez a közösség többre
hivatott. A szünetben rendeznünk kell sorainkat, meg kell
erősödnünk, hogy az új idényre még jobb, még ütőképesebb
csapattal induljunk!
Öregfiúk csapatunk kiválóan teljesített. Régi nagyjaink újra
bizonyítottak, hiszen megnyerték a Bajnokságot! Gratulálunk a remek teljesítményért!
Mérkőzéseinkre, rendezvényeinkre nagy-nagy szeretettel
várunk mindenkit!
További információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu honlapon találnak!				
| MSK

újváros, a Főnix és a Puskás Akadémia legjobbjai ellen mutatták meg tudásukat. A gyerekek remekül szerepeltek.
U13-as csapatunk, mivel megnyerte Fejér megyében a
FUTSAL bajnokságot bekerült az Országos Bajnokságba,
ahol 16 megye bajnoka mérkőzött egymás ellen. Ott bekerültünk az országos négyes döntőbe, ahol végül a 235 nevezett
csapatból a 2. helyen végeztünk.
U15-ös csapatunk meghívást kapott Franciaországba,
Leersbe egy 12 csapatos nemzetközi tornára. Fantasztikus
élménnyel gazdagodtunk. Igaz, a 7 mérkőzésből 3-at elvesztettünk, de 4-szer sikerült nyernünk. Megmérkőzhettünk
több francia csapat ellen, emellett játszottunk litvánokkal,
belgákkal, hollandokkal és lengyelekkel is. Igazi jól szervezett futball kultúrába csöppentünk, nagy öröm volt ez
számunkra!
U-15-ös csapatunk veretlenül 141 lőtt és 7 kapott góllal
megnyerte itthon a bajnokságot.
Minden gyerekünknek gratulálunk a kiváló hozzáállásért és
a kiemelkedő teljesítményekért!
Programjainkról további információt a www.mustangse.
gportal.hu honlapon találnak!
| Mustang SE

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS
Véget értek a Bozsik Programok. A Martonvásár Körzeti Központ 9 egyesület U7-9-11-13-as korosztályait fogta össze. Nekik
rendezte hétről-hétre a fesztiválokat, tornákat. U11 és U13-as
korosztályainknak megvolt a lehetősége, hogy a legjobbak között szerepeljenek a kiemelt tornákon, ahol a Videoton, a DunaU13, 2. hely
FORUM MARTINI / 2015. JÚNIUS
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A felkészült magyar válogatott húsz versenyzővel, és nyolc
mesterrel érkezett a bolgár városkába május 17-én. Mind
taolu (formagyakorlat) mind pedig qingda (küzdelem) kategóriában volt magyar nevező.
A III. Wushu Európa Bajnokság azonban nem csak az eredmények miatt volt kiemelkedő esemény, ugyanis először a
magyar kungfu történelmében, egyesületektől függetlenül,
egy erős, irigylésre méltó összetartás jött létre.
Az edzők között tudhattuk a martonvásári Kovács Lászlót
(Golden Tiger’s Kung Fu Club Sport Egyesület), akinek tanítványa Simon Boglárka küzdelmi kategóriában III. helyezést
ért el!
| Kovács László

TAROLT A MAGYAR
VÁLOGATOTT
BULGÁRIÁBAN!
MARTONVÁSÁR IS KÉPVISELTETTE MAGÁT…
Múlt héten zajlott a III. Wushu Európa Bajnokság
Bulgáriában, Stara Zagoraban, ahol számos magyar
sportegyesület harcosai mérettették meg magukat.
A magyar válogatott kungfu csapat három első helyet,
három másodikat, és több harmadik helyet szerzett,
amivel messze felülmúlták az eddigi eredményeiket.

A legnagyobb D csoportunkban, 17 növendékünkből kettő 5.
osztályos lett, így a szabályok értelmében nem a gyermek,
hanem a sokkal nehezebb junior korcsoportba kerültünk.
Nem ijedtünk meg a feladattól, Jazz-Tánc műfajban 1. helyezést, Modern Balett műfajban 2. helyezést értünk el, ami
óriási siker ebben a kategóriában!

4 ARANY,
2 EZÜST
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége immár 24.
alkalommal rendezte meg az ország legjelentősebb
táncművészeti fesztiválját, melyen rekord számú,67
táncművészeti iskola indult az idén.
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Egy hónappal később C csoportos növendékeink mutathatták
meg tehetségüket ezen a rangos versenyen, legfiatalabbként
mindenkit elvarázsolva, gyermek kategóriában Klasszikus
Balett műfajban ezüstérmet kaptak a zsűritől!
Az idei versenyeken így összesen 4 arany, és két ezüstéremmel öregbítettük városunk, és balett iskolánk hírnevét!
Június 14.-én szokásos év végi balett gálánkon várunk minden kedves érdeklődőt, aki élőben szeretné megtekinteni a
nyertes koreográfiákat és előadóit. Azokat a gyerekeket, akik
szeretnének megismerkedni a nálunk folyó munkával, sok
szeretettel várjuk július végi nyári táborunkba.
www.nagykuthy-balett.hu
| Nagy-Kuthy Zoltán
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Martonvásáron: június 23-án (kedden) 8-10-ig és 1518-ig (Pótoltás: június 25-én (csütörtökön) 15-18 óráig).
Erdőháton: június 25-én 18 óra 30 perckor
Kismartonban: június 25-én 18 óra 45 perckor
Az oltás díja nem változott! A kutya méretétől függően, féreghajtással együtt: 25 kg-ig 4250 Ft, 25 kg felett 4500 Ft.
AZ EBOLTÁS KÖTELEZŐ!
Oltani a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet szerint csak
chippel ellátott kutyákat lehet! A 4 hónaposnál idősebb kutyák chippel való ellátása ugyancsak kötelező! Ezt mindenkinek az oltás előtt meg kell oldania.
Az oltás elmulasztása esetén a kutya gazdája 50.000 Ft-ig
terjedő pénzbüntetéssel sújtható! | Hatósági állatorvos

EBOLTÁS!

PARKI SÉTÁK
Szombatonként az MTA ATK
Mezőgazdasági Kutatóintézet
Parkjában 9.00 órától.
Várjuk a mozogni,sétálni
vágyókat.
Martonfalvy Rózsika és
Szokoli Erzsi

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lév Ercsiben található autóalkatrész-gyártó cég, melynek
termékei kiemelt fontosságúak és minségek az autógyártásban. A Musashi-csoporton belül alkalmazott
folyamatoknak köszönheten világszinten jól ismert piacvezet cégeket mondhat partnereinek. Fbb termékei:
vezérmtengelyek, gömbcsuklók, lengkarok, kerékagyak és ezek részegységei.
A vállalat további fejlesztése részeként keresünk az alábbi pozíciókba munkatársakat:
FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL GÉPBEÁLLÍTÓ (3 mszakos munkarendben)
Fbb feladatok:
•
Gépjármalkatrészek gyártása az arra rendszeresített
berendezésekkel
•
A gyártó- ill. összeszerel-eszközök ismerete, kezelése,
beállítása és üzemeltetése
•
Gyártógépek mszaki állapotának felügyelete, technológia,
anyagismeret elsajátítása
•
A hibák felismerése, elírt minségi ellenrzések elvégzése
•
A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és
adagolóberendezések ellenrzése
•
Szerszám- és gépkorrekciók, ill. szerszámcserék elvégzése és
dokumentálása.

Elvárásaink:
•
•
•
•

Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás
végzettség vagy hasonló területen szerzett munkatapasztalat
Sikeres felvételi tesztek
Terhelhetség, rugalmasság
Méreszközök használatában való jártasság elny

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL BETANÍTOTT OPERÁTOR (3 mszakos munkarendben)
Fbb feladatok:
•
Gépjármalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
•
Gépek elírás szerinti mködtetése, nyersanyaggal való feltöltése
•
Karbantartási ellenrzések elvégzése, dokumentálása
•
Késztermék csomagolása
Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés
• Teljesítményalapú bónusz
• Cafeteria juttatás
• Kedvezményes melegétkezés
• Ingyenes munkaruha
• Ingyenes buszjárat a 3 mszakos munkarendhez igazodva az alábbi
településekrl: Pusztaszabolcs, Besny, Beloiannisz, Sárbogárd,
Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, Adony, Iváncsa, Sinatelep,
Székesfehérvár, Gárdony, Baracska, Martonvásár, Ráckeresztúr, Érd,
Százhalombatta, Ercsi
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Elvárásaink:
•
•
•

Min. 8 általános iskolai végzettség
Sikeres felvételi tesztek
Hasonló területen szerzett munkatapasztalat elny

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette érdekldését, kérjük, önéletrajzát az alábbi
elérhetségek valamelyikére szíveskedjen küldeni:
Musashi Hungary Ipari Kft. – Humán Erforrás osztály
2451 Ercsi, Ercsény út 1. musashi@musashi.hu
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK
JÚNIUS 15. ÉS JÚLIUS 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
FÜSTÜLT HÚS CUKKINIVAL
Lizák Amália módra
Peru-ból származó recept amelyet bátran ajánlok bárkinek, ízvilága nagyon
hasonló a mienkhez.
HOZZÁVALÓK
• 40 dkg füstölt hús vékonyan szeletelve
• 3 db közepes vöröshagyma karikára vágva
• 3 db tv paprika karikára vágva
• 2 közepes cukkini kockára vágva
• 2 gerezd fokhagyma, oregánó, kömény, só, olaj
• 3 közepes krumpli megfőzve és karikára szelve
• csípős paprika és petrezselyem, apróra vágva a
tetejére
ELKÉSZÍTÉSE
1. A húst megpirítom kevés olajon és kiveszem.
2. A hagymát üvegesre párolom, ráteszem a paprikát és megfonnyasztom, majd a cukkinit is és
összepárolom. Lecsós állagúnak kell lennie. A
fűszereket hozzáteszem ízlés szerint.
3. A húst és a karikára szelt főtt krumplit beleteszem és készre párolom.
Párolt rizs illik hozzá.
4. Tálalásnál megszórom apróra vágott erős
paprikával és petrezselyemmel.

Zöldségesünkben a növényápolás, a kártevők elleni folyamatos védekezés kívánják a legtöbb figyelmet, fizikai munkát.
A letermő zöldborsó helyére céklát, csemegekukoricát vethetünk, vagy a zöldbabfajták közül bármelyiket. A magágyat
öntözzük be vetés előtt a biztos babkelés érdekében. Kiültetett
palántáinkat gyomtalanítsuk, a paradicsompalántákat kötözzük karóhoz, hogy várható termése ne érintkezzen közvetlenül a talajjal.
A málna érése is esedékessé válik. Megkezdődik a tartósítási munka, folyamatosan a beérő termelvényeinkből. Az
időszak végére a hagymafélék érése is időszerű lesz. Helyükre karalábé, káposztafélék palántázása időszerű még, téli
tárolásra alkalmasak lesznek.
Gyümölcsösünkben érésnek indultak a meggy-, a cseresznye-, majd az őszibarackfajták. Friss gyümölcsként és tartósítottként is gondoljunk rájuk. A betegségek ez évben kis mértékben károsítottak, köszönhetően a száraz, szeles időnek.
A később érő őszibarackok, a nagy gyümölcsű szilvák termésmennyiségét szükség esetén szabályozni kell, hogy minőségileg is megfelelő legyen. A levéltetvesedést ellenőrizzük,
ugyanis többféle fertőző betegséget is hordoznak. A védekezést haladéktalanul végezzük el. Szükség esetén, július elején
öntözzük meg a többet termő fáinkat. Szőlőskertünkben a
lombozatot szabályozzuk. A lombozat védelmét a fertőző betegségekkel szemben kombinált szeralkalmazással végezzük.

Jó étvágyat kívánok!

Martonvásáron a Macska Panzió Étterembe
szakképzett, gyakorlattal rendelkező

PULTOS-FELSZOLGÁLÓT

keresünk.
Fényképes önéletrajzot a
macskapanzio@freemail.hu-ra várjuk
2015. július 15-ig.
FORUM MARTINI / 2015. JÚNIUS

Péter-Pált követően lehetőség lesz a lomb visszavágására,
arra ügyelve, hogy ne siessük el, és mértékkel végezzük. Július
közepe/vége a korai érésű szőlők kóstolásának az ideje. E fajták növényvédelmét a megfelelő időben fel kell függeszteni.
Munkánk során a növényvédelem/természetvédelem szempontjait tartsuk fokozottan szem előtt. Amennyiben mód van
szőlőnknek legalább egy részét öntöznünk, úgy jelentős terméstöbbletre számíthatunk. Az azonban fontos, hogy a víz
ne nagy területre kerüljön, mert az a gombabetegségek szaporodását segíti. Munkánkat gondos gazda gondossága vezérelje,
eredménye nem marad el.
| Varga Béla
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
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

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
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

ORVOSI 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

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., tel.: 22 / 460-053
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

!

RENDELÉSI IDŐ VÁLTOZÁS

Nyári helyettesítési időszakban a
háziorvosok felváltva az alábbiak
szerint fognak rendelni:
június 15-től szeptember 05-ig
9.00 órától 14.00 óráig.
8.00 órától 9.00 óráig injekció adása és
kötözés.
Terhes tanácsadás: rendelési időben
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
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 |
Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
FORUM MARTINI / 2015. JÚNIUS

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:				

22 /460-023
30/825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421

BBK KÖZPONT
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Kommunikáció:
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460 286

20/625 0014
22/460 039
22/460 065
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Kukkel Orsolya
Margl Natália
Szabó Emese Anna
Szekeres Kristóf Benedek

Budai Attiláné / 58 éves
Eisenbacher Ferencné / 57 éves
Szávuly Sándorné / 84 éves
Zentai Artúrné / 87 éves

Újszülöttjeink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: július 18., 19.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: június 20., 21.; július 11., 12.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: június 27., 28.; július 4., 5.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

Nyitva van a nagyvilág

Utazási irodák akciós ajánlatai egy helyen
Bel-és külföldi utazások
Tengerparti nyaralások
Egzotikus üdülések, hajóutak
Buszos kirándulások, városlátogatások
Csoportos utak, iskolák, nyugdíjas klubok utaztatása
Szállásfoglalás - Utasbiztosítás
Repülőjegyértékesítés - bérautó foglalás
Személyre szabott tanácsadás az Önök szolgálatában

…...............................................................
Martonvásár, Budai út 16. Tel/fax: 06/22/419-700 , 70/207-3166

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő
Misszió Drogterápiás Otthona SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT
keres, bentlakásos intézmény 100 adagos főzőkonyhájára. Az
állást betölthető 2015. 09. 01-től, heti 40 órában, (részben
gyermekétkeztetés). A munkavégzés Ráckeresztúron történne.
Jelentkezéseket, fényképes önéletrajz és rövid motivációs levél
megküldését az iroda@kimm.hu címre várjuk.
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A köny vtár ban és Az Óvod amúz eumb an

FORUM MARTINI / 2015. JÚNIUS

20

