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FELHÍVÁS

FŐ A BIZTONSÁG

TÁBOROK

Várjuk azon családok jelentkezését, akik
szívesen fogadnak be Martonvásáron
táborozó mezőkölpényi fiatalokat.

Az „Ovi-zsaru” program és az óvoda
udvarán lévő tanpálya is segít abban, hogy
gondoskodjunk a legkisebbek biztonságáról.

18 martonvásári szervezésű
táborral kapcsolatos részletes
információk, elérhetőségek.

12. oldal

03. oldal

FÜLESBAGOLY
128 zenekart hallgathatott meg a zsűri
a tehetségkutató versenyen.

SZAKSZOLGÁLATOK HETE
Idén 9 megye és a főváros is csatlakozott a Fejér
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kezdeményezéséhez.

ÚJ ISKOLASZÁRNY
A munkálatok még folynak, de már látható az új iskolaszárny tervező által megálmodott
impozáns homlokzata.

ESEMÉNYEINK

				
MÁJ. 15.

|

MÁJ. 18.

|

Teleki Blanka Hölgy Klub
Téma: A város fejlesztési tervei
		
Vendég: Horváth Bálint alpolgármester
16.30 órakor
		
BBK Központ színházterme

JÚN. 01.
|
		
		
		
		

		
MÁJ. 25.

|

Martonvásári Nyugdíjas Találkozó
14.00 órától 18.00 óráig
BBK Központ színházterme
Tessely Zoltán - képviselői fogadóóra
17.00 órakor, Városháza

MÁJ. 26.
|
Néptánc Gála
		
a Martonvásári Alapfokú Művészeti
		
Iskola szervezésében
		
BBK Központ udvara
MÁJ. 26.

|

		
MÁJ. 27.
|
		
		
		
MÁJ. 29.
|
		
		

!

Polgármester házhoz megy
14.00 órától
Rózsa utca, Orbánhegy, Szőlőhegy
Gyermeknap és
Hősök Napja
9.30 órától 16.00 óráig
Brunszvik Teréz Óvoda udvara és
a Beethoven Általános Iskola udvara
Iskolakóstolgató 7
a leendő első osztályosoknak
16.15 órakor
Beethoven Általános Iskola, B épület

Óvodatörténeti Szakmai Emléknap
Az első közép-európai óvoda
megalapításának 190. évfordulója
alkalmából
10.00 órától
BBK Központ színházterme

JÚN. 01-10.
|
Miniatűr Kiállítás
		
a Magyar Miniatűr Műhely munkáiból
		
BBK Központ kiállítóterme
JÚN. 01-10.
|
Egy újjászületett kiállítás
		
Képek a martonvásári óvoda
		
első 100 évéből
		
BBK Központ kiállítóterme
JÚN. 02.
|
		

Nyárindító zenés piknik
a Hungária Tribute zenekarral
20.00 órakor, Főtér

JÚN. 07.
|
Ünnepi Könyvhét
		
Kocsy Gábor: „Erdély varázsa”
		
című fotóalbumának képes 		
		
könyvbemutatója
18.00 órakor, Könyvtár
JÚN. 09.

|

		
JÚN. 17.

|

Termelői vásár és bolhapiac
7.00 órától 16.00 óráig
BBK Központ udvara
Dynamic Dance Crew (ECDS) Táncgála
BBK Központ színházterme

FELHÍVÁS

Mezőkölpényi barátainkat július első hetében
ismét vendégül látjuk. Ezúttal városunkban
kerül megrendezésre a szokásos közös nyári
néptánc tábor a helybéli és a mezőkölpényi gyermekek részvételével.
Ahogyan a mi fiataljaink évről-évre részesülnek az erdélyi
vendégszeretetben, úgy idén nyáron mi is viszonozni kívánjuk ezt. Várjuk azon családok jelentkezését, akik szívesen
fogadnak be július 2-8. között két mezőkölpényi fiatalt.
Az alábbi elérhetőségeken vehetik fel velünk a kapcsolatot:
Buda Gabriella: 06 22 460 233, titkarsag@martonvasar.hu
Kiss-Orosz Kata: 06 22 460 286, kultura@martonvasar.hu
| Üdvözlettel,
a szervező csapat
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MEGNYÍLT

A MARTONVÁSÁRI
JÁRÁSI HIVATAL

2. ÚJ KORMÁNYABLAKA ERCSIBEN
2018. április 16-tól megújult külsővel és a Martonvásárról már jól ismert belső arculattal várjuk kollégáimmal ügyfeleinket az alábbi ügyfélfogadási
időben és elérhetőségeken:
Ercsi a Fő u. 27., Telefon: 06 25 515-607,
Email: kormanyablak.ercsi@fejer.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00-17.00
8.00-12.00
8.00-16.00
8.00-18.00
8.00-12.00

| Dr. Koltai Gábor • hivatalvezető

SIKERREL ZÁRULT A II.
„PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLATOK HETE”
RENDEZVÉNYSOROZAT

				

2018. március 2-9. között második alkalommal
rendezte meg intézményünk a „Szakszolgálatok
hete” rendezvénysorozatot.
Az idei évben 9 megye és a főváros csatlakozott a Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat kezdeményezéséhez, országszerte
színvonalas szakmai konferenciákon, szakszolgálati rendezvényeken vehettek részt a meghívottak.
Az egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó szakmai rendezvényeink célja a pedagógiai szakszolgálatokban folyó
rendkívül sokrétű és színes munka megismertetése a társszakmákban dolgozó kollégákkal, az ellátott gyermekek
szüleivel és minden érdeklődővel. Kiemelt célunk a szakmai
és az ágazatközi együttműködés támogatása, a szociális és
egészségügyi ellátásban dolgozó kollégák megszólítása, az
intézményekben dolgozó pedagógus, fejlesztő pedagógus
kollégákkal való kapcsolat kiépítése, erősítése.
Idén járásunk adott otthont a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztő munkaközössége által szervezett
nagyszabású szakmai műhelymunkának, mely a bemutatkozásokon, videós esetelemzéseken keresztül a tudásmegosztás
és a tapasztalatcsere hatékony fóruma volt.
A Martonvásári Járásban korai ellátásban részesülő kisgyermekek és szüleik számára szervezték meg kollégáink a már
hagyományos, dalos-mondókás, kreatív családi napot, logopédusaink nyílt foglalkozásokra invitálták az érdeklődő szülőket, pedagógusokat. Művészetterápiás csoportunkban saját
élményű foglalkozáson vehettek részt az ellátott gyermekek
FORUM MARTINI / 2018. MÁ JUS

szülei és pedagógusaik. Első alkalommal szerveztük meg a
„Járási memória bajnokságot” integráltan nevelkedő sajátos
nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak. A fiatalok 4 korcsoportban versenyeztek, lelkesen birkóztak meg a csalafinta feladványokkal.
Jól ismerjük az óvodákban, iskolákban dolgozó pedagógusok
és fejlesztők rendkívül nehéz helyzetét, munkáját, mellyel a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációját segítik.
Számukra kínáltuk fel a mentálhigiénés tréning lehetőségét,
ez alkalommal a személyiségfejlesztő és kapcsolatépítő tevékenységek után esetmegbeszélésre is lehetőség adódott. Az
érdeklődők igazgatói fogadó órákon és intézményi nyílt napon ismerkedhettek a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézményének szervezetével, működésével, szakmai munkájával. Választ kaphattak az ellátásokkal
kapcsolatos kérdéseikre, megtekinthették a mindennapi munkánk során használt fejlesztő- és terápiás eszközöket.
Köszönetet mondok támogatóinknak: Martonvásár Önkormányzatának, a rendezvényeket befogadó intézményeknek,
a g yer mekeket kísérő pedagóg usokna k és a Br unszvikBeethoven Kulturális Központ csapatának segítségéért,
mellyel hozzájárultak a II. „Pedagógiai Szakszolgálatok hete”
rendezvénysorozat sikeréhez.
| Szabó Antalné • FMPSz Martonvásári Tagintézménye
03
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Martonvásár központjában
épülő üzletközpontba

kiadó iroda, illetve
üzlethelyiség.
Érdeklődni az ambach@ambachkft.hu
emailcímen, illetve a 30/247 3640
számon lehet.

Gyermekruha varrodánkba
keresünk varrónőket,

szabót, technikust és
betanított munkást.

Jelentkezéseket a timea.ambach@ambachkft.hu
címre, valamint a 30/929 9885 számra várjuk.
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TAVASZI PROGRAMOK
				

A MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat révén megrendezésre kerülő szakszolgálati hét keretében iskolánk sajátos nevelési igényű tanulói Memória-bajnokságon vettek részt tavasszal. Az eseményt megelőző napokban a tanulók lelkesen
gyakoroltak a versenyre, többféle vizuális memóriát fejlesztő
játékkal is megismerkedtek. A bajnokságra szép számmal
érkeztek a környező településekről is diákok. A jó hangulatú
délután lehetőséget teremtett ismerkedésre, beszélgetésre
és játékra egyaránt. A tanulók klasszikus memória kártyák
segítségével mérték össze képi emlékezetüket, mindenki a
saját korcsoportjában körmérkőzésekben játszott.
Iskolánk diákjai szép eredményeket értek el:
1. korcsoport: Olajos Bertalan II. hely (1.b) Majer László
Gábor III. hely (2.a)
3. korcsoport: Horváth Attila I. hely (5.c)
4. korcsoport: Nagy Bálint II. hely (8.b)
Pató Balázsnak (1.a), Sárga Dominiknak (6.a), Homolya
Ádámnak (8.c) is gratulálunk a részvételért!
Április 13-án került megrendezésre a Gyógypedagógia Világnapja, melyre a Martonvásári Beethoven Általános Iskola SNI tanulói meghívást kaptak a Pápay Ágoston Általános
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumból. Kálmán
Lászlóné szakvizsgázott gyógypedagógusunk kíséretében 3
tanulónk vett részt a festés programon. A kézműves terápia
foglalkozást, ahol a vizes rajzlapon festékfoltokat, formákat
alakítottak ki a gyerekek, valamennyien nagyon élvezték.
A jó hangulatú eseményen az idő gyorsan elrepült, diákjaink

OSZTÁLYUNKBAN TÖRTÉNT
Igazi tavaszi zsongás volt az elmúlt időszak.

Megnéztük az utolsó bérletes előadásunkat, ahol a Brémai
muzsikusokkal mentünk világgá, s a fülbemászó dallamokkal még napokig közlekedtünk az iskolában.
Ellátogattunk a MÜPÁba, ahol az ősi afrikai népzenével,
tánccal ismerkedtünk meg. A fergeteges koncert után együtt
zenéltünk a hangcsövekkel, a zenekari dobkísérettel mi is a
zenekar részének éreztük magunkat.

nagy örömmel számoltak be az eseményről. Ezúton is köszönjük szépen a meghívást!
Iskolánk diákjai számára folytatódott a Tordas Zoo munkatársai által tartott érzékenyítő program. Áprilisban 6-7. évfolyamos diákjainkat avatták be a terápiás kutyákkal kapcsolatos tudnivalókba a Zoo munkatársai. Fedák Krisztina
és dr. Hampóné Kiss Zsófia bemutatták, hogy a terápiás
kutyákkal milyen módon lehet segíteni a speciális igényű
gyermekeknek és felnőtteknek.
A Gárdonyi Rendőrség munkatársai a tavasz köszöntével
kirajzó bicikliseknek tartottak előadást a közlekedési szabályokról. A rendőrségi program májusban a vizek veszélyeinek
bemutatásával folytatódik.
Idén a papírgyűjtés bevételének egy részéből szerettünk
volna olyan kulturális eseményeket támogatni, amelyeken
önerőből talán nem minden diákunk venne részt. Az előző
félévben felsőseink vehettek részt planetáriumi előadáson,
a tavaszi időszakban alsó tagozatosaink számára szerveztünk/ szervezünk különféle programokat. Az 1-2. évfolyamosaink a Művészetek Palotájának Sanké a zene gyökerei
című előadásán vettek részt. A színes, élvezetes programon
diákjaink élvezhették a „ zenecsinálás” örömeit. A foglalkozás
első felében koncentrációt, memóriát, együttműködést is
fejlesztő ritmus-, szöveg- és dallam improvizációra épülő
kreatív játékokat játszottak az előadáson résztvevők. A második részben a hang és a hangszerek általános jellemzőiről,
valamint a különféle akusztikus hangszercsoportokról folyt
interaktív beszélgetés, gazdag szemléltetéssel. Bízunk benne,
hogy a kulturális programok során maradandó élményben
részesültek kisiskolásaink.
| Rezessyné Zsoldos Erika

A MÜPA partneriskolájaként MUS-E program keretében egy
másfél órás interaktív foglalkozáson építettük a csapatot,
rengeteg érdekes játékkal, közös zenéléssel, meditálással.
A közös élményeket egy fantasztikus családi nappal zártuk.
Szülők, gyerekek, kis- és nagytestvérek közös játék, főzés,
evés. Kora délután vízipuskákkal enyhítettük a forróságot,
késő délután izgalmas szülő-gyerek focimeccsen drukkolhattunk. Szinte észre se vettük, hogy lenyugodott a nap.
| A 2. b osztály nevében Héhn Csilla • osztályfőnök

ÁLLÁSHIRDETÉS
A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda

két fő részére ÓVODAPEDAGÓGUS
álláshelyet hirdet határozatlan időre,
nyugdíjba vonuló kollégák helyére.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018.06.07.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.06.29.
Az álláshelyek betöltésének legkorábbi időpontja:
2018.07.02. Érdeklődni a 06-22/460-290
telefonszámon lehet.
FORUM MARTINI / 2018. MÁ JUS

Pályázati feltétel: főiskolai óvodapedagógus végzettség
(nyelvvizsga hiányában igazolás záróvizsgáról), szakmai
önéletrajz és felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány.
Kérjük, hogy pályázatát írásban a mvovoda@gmail.com
e-mail, vagy a Brunszvik Teréz Óvoda 2462 Martonvásár,
Deák Ferenc u. 3. postai címre küldje be.
Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel a pályázatok
iktatószámát: Ó/E/33/2018 és Ó/E/34/2018.
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A MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN
ÁLTALÁNOS ISKOLA
VERSENYEREDMÉNYEI

Országos Szép Magyar Beszéd Dunántúli döntőjén Vajda
Róza bronz minősítésű Kazinczy-jelvényben részesült.
A KÓTA által meghirdetett országos Éneklő Ifjúság Hangversenyen a Martonvásári Beethoven Általános Iskola
énekkara arany minősítésben részesült. Karvezető: Bodóné
Polányi Tünde, zenekari kíséret: Csörgő Róbert és tanítványai, zongorakísérő: Sárközi Ferenc
Területi angolverseny:
Mednyánszky Erzsébet VI. hely
Triáda matematikaverseny területi forduló:
3. évf. | Szüts Donát III. hely
4. évf. | Fischl Emma II. hely és Purcsel Dóra III. hely
5. évf. | Pálinkás Gergely I. hely
7. évf. | Sachs Beáta III. hely
Gyors ész, hamar kész területi matematikai-logikai csapatverseny:
5. évf. | III. hely- csapattagok: Bódi Véda Ajsa, Gábor Zalán,
Kapu Zsófi, Pálinkás Gergő
6. évf. | I. hely – csapattagok: Bubálik Sára, Filip Anett,
Soós Gergő, Szekeres Viktor
7. évf. | I. hely – csapattagok: Czirják Olivér, Kazsimérszky
Nóra, Pálinkás Panna, Sachs Beáta
8. évf. | II. hely– csapattagok: Mednyánszky Pál,
Nagy Orsolya, Szilágyi Virág Anna, Vajda Róza

FŐ A
BIZTONSÁG

				

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk
a biztonságra és a biztonságos közlekedésre, fontosnak tartjuk, hogy már kisgyermekkorban beépüljön a gyermekek
mindennapjaiba. Ehhez nyújt segítséget
az „Ovi-zsaru” program melyet nagycsoportosainkkal minden évben alkalmazunk, illetve az udvar unkon lévő
Tanpálya, melyen lehetőségük van a
kicsiknek és nagyoknak biztonságos
körülmények között elsajátítani a közlekedési szabályokat. A tavaszi időszakban szinte mindennap használjuk a
tanpályát, melyen a gyermekek az óvodai és saját kerékpárokkal, rollerekkel
és motorokkal tudnak közlekedni.
Úgy gondoljuk: - A biztonságos közlekedéshez hozzátartozik a bukósisak
használata!
A sisak azért van, hogy kritikus esetekben a koponya helyett törjön össze,
elnyelve ezzel a fejet érő ütés erejét.
Sokszor keressük az indokot arra, miért is nincs szükség rá.
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Vajda János területi matematikaverseny:
4. évf. | Izsák Jenő III. hely
Vajda János területi szavalóverseny:
4. évf. | Nagy Lázár II. hely
5. évf. | Kovács Sára III. hely
7. évf. | Engler Virág II. hely
Költészet napi iskolai szavalóverseny:
8.évf. | I. Boriszov Tímea és Szilágyi Virág II. Lazók
Blanka és Nagy Orsolya III. Gyulay Kökény Dorottya
7. évf. | I. Engler Virág és Iván Mandula II. Márkus Zsófia
Klára III. Szili Mónika Glória
6. évf. | II. Gurabi Evelein és Lazók Petra
5. évf. | I. Kovács Sára II. Wagner Viola III. Fekete Fanni;
különdíj: Beke Éva Otília és Bódi Véda Ajsa
4. évf. | I.Nagy Lázár II. Rezessy Kata Róza
III.Czipa Emma és Balogh Lili Gréta; különdíj: Fekete Erik
3. évf. | I. Süle Viola II. Szabó Miklós III. Somogyi Marcell
IV. Németh Anna Valéria és Gyulay Lili
3. évfolyam helyesírási verseny iskolai forduló:
I. Somogyi Marcell II. Szrenkó Rozália III. Vida Samu
Országos levelezős tanulmányi versenyen
arany fokozatot értek el:
4. évf. | Fekete Erik (anyanyelv), Balogh Lili Gréta
(környezetismeret)
Bronz fokozatban részesültek: 4. évf. | Balogh Lili Gréta
(matematika) és Kiss Gergő (matematika)
| Rezessyné Zsoldos Erika

Íme néhány:
-„Sisak csak a forgalomban kell.” Óriási tévedés! A sisak használata
nem tudás és körülmények függvénye! A tanulási folyamat során sokkalta
nagyobb a sérülés kockázata és fontos,
hogy a gyermek a kerékpáros tanulási
folyamat alatt szocializálódjon is. Ha
már az alapoknál megtanítjuk a sisak
viselésének fontosságára, ráadjuk minden egyes gyakorlásnál, rövid időn
belül már saját maga fogja felvenni
kerékpározáshoz.
-„Épp elég sokba került a bringa” –
Kétségtelen, de ne a gyermekünk biztonságán spóroljunk!
-„Ügyes a gyerek, nem fog elesni” –
A baj megtörténhet egy pillanat alatt
és egyáltalán nem biztos, hogy a gyerek
hibájából!
Fontos, hogy mi magunk is jó példával
járjunk elöl és a kerékpározások alkalmával magunk is viseljünk sisakot!
Ugyanez vonatkozik a KRESZ szabályainak betartására is.
Hálásan köszönjük a Zöld Alapítvány
Martonvásárért „ZÖLD ALMA” gyermek sisak adományát Szabó Máriának, a szülői közbenjárást Krapfelné

Gucsek Ritának! Ezáltal az óvodai nevelésnek és a gyermekeken keresztül
talán a családi nevelésnek is részévé
válik a biztonságos közlekedés!
Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre
több szülő és gyermek érkezik kerékpárral az óvodába, kövessük példájukat!
Amennyiben ezt nem tehetjük meg és
autóba kényszerülünk, vezessünk körültekintően, vigyázzunk a kerékpárosokra az óvoda környékén és a városban
mindenhol!
| Buza Virág Barbara
Óvodapedagógus
Forrás: http://www.velo.hu/nagy-husvetigyermek-kerekpar-es-bukosisak-korkep-7-resza-gyermek-kerekparos-sisakok-korkepe.html
07

MARTONVÁSÁRI SZERVEZÉSŰ TÁBOROK - 2018
TÍPUS

Szervező

Korosztály

Időpont

KÉPZŐS ALKOTÓTÁBORBALATONAKALI

Művészeti Iskola

Művészeti iskolás
képzőművészek + külsős
jelentkező diákok
10- 20 éves

06.17- 06.23.

30 fő

KALANDOZÓS TÁBOR

Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ

6-14 éves

06.18.-06.22.

25 fő

MALOM TÁBOR

Művészeti Iskola

Művészeti Iskolás
zenészek számára

06.25- 06.30.

50 fő

NÉPTÁNCTÁBOR
MEZŐKÖLPÉNYIEKKEL

Százszorszép
Alapítvány

10-99 évesek

07.02.-07.08.

40 fő

SZIVÁRVÁNY GYERMEKJÓGA ÉS KÉZMŰVES TÁBOR

Sutka Judit, Tóthné
Sutka Edit

ovi nagycsoport, alsó
tagozat

07.02-07.06.

25 fő

KÉZMŰVES TÁBOR

Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ

6-14 éves

07.09.-07.13.

25 fő

SZIVACSKÉZILABDA TÁBOR
U10 KOROSZTÁLYNAK

Martonsport
Nonprofit Kft.

2009.01.01. után
született iskolás korúak

07.09.-07.13.

30 fő

KÉZILABDA TÁBOR U12
KOROSZTÁLYNAK

Martonsport
Nonprofit Kft.

2007.01.01. és 2008.
12.31. között születettek

07.16.-07.20.

30 fő

ÉLMÉNY TÁBOR,
NAGYCSOPORTOSOKNAK

Brunszvik Teréz
Óvoda

nagycsoportosok

07.16- 07.19.

25 fő

NAPKÖZIS TÁBOR

Szent László Völgye
Segítő Szolgálat

6-14 éves

07.16-07.20.

18 fő

SZIVÁRVÁNY GYERMEKJÓGA ÉS KÉZMŰVES TÁBOR

Sutka Judit, Tóthné
Sutka Edit

ovi nagycsoport, alsó
tagozat

07.16-07.20.

25 fő

GYERMEK KUNG FU TÁBOR

Golden Tiger's Kung
Fu Egyesület

vegyes

07.20- 07.27.

35 fő

HIP-HOP TÁNC TÁBOR

Dynamic Dance Crew
Táncegyesület

5-25 éves
(6 éves korig fél napos)

07.23- 07.27.

50 fő

FELNŐTT KUNG FU TÁBOR

Golden Tiger's Kung
Fu Egyesület

vegyes

07.27- 08.05.

35 fő

HIP-HOP TÁNC TÁBOR

Dynamic Dance Crew
Táncegyesület

5-25 éves
(6 éves korig fél napos)

07.30- 08.03.

50 fő

ALKOTÓTÁBOR

SPR Művészeti
Csoport

6-18 éves

07.02-07.06.

15 fő

ALKOTÓTÁBOR

SPR Művészeti
Csoport

6-18 éves

07.09-07.13.

15 fő

NYÁRI TÁBOR

"Martonvásári
Gyermekekért
Alapítvány / Böbe
néni Hajni néni"

6-14 éves

08.06-08.12.

40 fő
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Részvételi díj

Helyszín

Jelleg

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó
elérhetőségei

44.000 Ft

Balatonakali

bentlakásos

Kárpáti József

06-70-491-2555
karpati56@gmail.com

20.000 Ft/hét

BBK Központ

napközis
7.30-17.00-ig

Györe Zsófia

06-22-460-286
bbkozpont@martonvasar.hu

19.000 Ft

Művészeti Iskola,
Martonvásár

napközis

Bódi Árpád

06-30-385-6952
bodiarpad@gmail.com

20.000 Ft/hét

Martonvásár,
Malom és BBK
Központ

napközis

Kiss Gergely Dávid

06-20-316-5424
pekkakgd@gmail.com

18.000 Ft/hét (naponta
háromszori étkezéssel)

Beethoven
Általános Iskola

napközis

Sutka Judit, Tóthné
Sutka Edit

06-20-661-1754
sutjud@gmail.com

20.000 Ft/hét

BBK Központ

napközis
7.30-17.00-ig

Györe Zsófia

06-22-460-286
bbkozpont@martonvasar.hu

17.000 Ft/gyermek

Tóth Iván
Sportcsarnok

sport/napközis

Kelemen Klaudia

06-20-241-1758
iroda@martonsport.hu

17.000 Ft/ gyermek

Tóth Iván
Sportcsarnok

sport/napközis

Kelemen Klaudia

06 20-241-1758
iroda@martonsport.hu

25.000 Ft + úti / gyerek

vidéken

bentlakásos

Buzás Csilla

06-22-460-290
mvovoda@gmail.com

18.000 Ft/hét

BBK Központ

napközis
7.30-17.00-ig

Szabóné Pályi Judit

06-20-512-1421
segito.martonvasar@gmail.com

18.000 Ft/hét (naponta
háromszori étkezéssel)

Beethoven
Általános Iskola

napközis

Sutka Judit, Tóthné
Sutka Edit

06-20-661-1754
sutjud@gmail.com

44.500 Ft/ tábor
/szép kártya/

Murga

bentlakásos

Kovács László

06-70-450-4723
genhu@goldentigers.hu

17.000 Ft/egész nap
9.000 Ft/fél nap

BBK Központ

napközis
7.30-17.00-ig

Bartus László

06-20-402-7260
mozsikviki@gmail.com

55.000 Ft/tábor
/szép kártya/

Murga

bentlakásos

Kovács László

06-70-450-4723
genhu@goldentigers.hu

17.000 Ft/egész napra
9.000 Ft/fél nap

BBK Központ

napközis
7.30-17.00-ig

Bartus László

06-20-402-7260
mozsikviki@gmail.com

egyéni megállapodás
szerint

Budai út 3.

napközis

Sütő Petre Rozália

06-30-851-8882
roza.suto@gmail.com

egyéni megállapodás
szerint

Budai út 3.

napközis

Sütő Petre Rozália

06-30-851-8883
roza.suto@gmail.com

38.000 Ft

Pálköve

bentlakásos

Huszár Hajnalka,
Jankura Erzsébet

06-70-630-4686
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300-AN NYÚJTOTTÁK
KARJUKAT
EGY JÓ ÜGYÉRT

				

Életmentő segítséget kapnak a vérzékenységben
szenvedők – a Hemofília Világnapja alkalmából
érkezett adományoknak köszönhetően hiánypótló rendezvénysorozatra is lehetőség nyílik, és
gyógykészítményekben is részesülnek.
A hemofília világnapján, április 17-én, a Hemofíliások Világszövetsége arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy a Földön
élő 300 millió hemofíliás betegnek csupán a 20%-a kap orvosi
ellátást. Ez a betegség nem gyógyítható, de karbantartható.
Modern készítmények – elsősorban emberi vérplazmából
előállított gyógyszerek – lehetővé teszik a vérzékenységben
szenvedő betegek számára is a teljes életet.
Magyarországon az egészségbiztosító nyilvántartása szerint
993 hemofiliás beteget kezelnek (2005-ben még csak 814-et).
1 beteg gyógyszerezéséhez pedig 5 donor plazmájára
van szükség, minden egyes nap.
Az egyetlen 100%-ban magyar plazmacentrum, a Vascular
Plazma 300 donáció teljes bevételét ajánlotta fel a
Hemofíliások Baráti Körének.
Dr. Orosz Viktor, a Vascular Plazma Kft. ügyvezető igazgatója

elmondta: „Tudjuk jól, milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak a magyar hemofiliások és az őket segítők is. Ezért a
hemofília világnapja alkalmából született az elhatározás,
hogy jótékonysági felajánlást teszünk részükre. Donoraink
vérplazmájából készült életmentő készítményeken felül 300
donáció teljes bevételét is a vérzékeny betegek egészségügyi
ellátásának javítására fordítjuk.”
Csuja László a Hemofíliások Baráti Körének elnöke kifejtette, nagyon fontosnak tartja a kezdeményezést, mert kiemelkedő erkölcsi hatásának köszönhetően ráirányítja az emberek figyelmét a vérzékenységben szenvedők problémájára.
Hozzátette, a mostani adomány azért is kiemelt jelentőségű,
mert egy hiánypótló rendezvénysorozatra fordítják majd,
amelynek a célja, hogy megtanítsa a betegeket arra, miként
tudnak együtt élni ezzel a betegséggel. | Forum Martini

A MAPEI Kft. keres sóskúti gyárába

automata-gépsor kezelőt
Ha szeretnél Magyarország egyik legjobb
munkahelyének csapatában dolgozni,
ahol részt vehetsz a kiváló termékek
előállításában és nem riadsz vissza a 3
műszakos munkarendtől, gyere hozzánk
dolgozni!
Feltétel:
• targoncavezetői engedély
• gépészeti alapismeret

Önéletrajzokat MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Pf. 6. és
allas@mapei.hu címekre kérjük
elküldeni.
FORUM MARTINI / 2018. MÁ JUS

10

ARANYESŐ

TÁNCVERSENY BESZÁMOLÓ
DYNAMIC DANCE CREW TÁNCEGYESÜLET
Április 15-én, vasárnap került megrendezésre
a 21. ECDS nemzetközi modern táncverseny
Törökbálinton, melyen a martonvásári Dynamic
Dance Crew Táncegyesület (ECDS Martonvásár)
csapatai is részt vettek.
A martonvásári tánciskola több mint 70 indulóval 14 kategóriában indult gyermek, junior és felnőtt korosztályban, amatőr és profi szinten, ahol ismét fantasztikus eredményeket
értek el, öregbítve ezzel Martonvásár város hírnevét!
Különösen büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk érte el a
legtöbb első helyezést a táncverseny történetében (8 arany
érem), megdöntve ezzel minden eddigi rekordot!
Eredményeik: 11 dobogós helyezés (8 arany, 2 ezüst, 1
bronz érem), 1 arany plusz minősítés és 2 különdíj
× Pindur Pandúrok: ARANY + minősítés
× Egyéni junior kategória // Nagy Cintia I. helyezés
× Egyéni felnőtt kategória // Patkós Anetta I. helyezés
× Páros junior kategória // Kovács-Szántó Szimóna és
Nagy Cintia I. helyezés
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× Páros felnőtt kategória // Patkós Anetta és Laczkó Csilla
I. helyezés
× OPEN kategória // Dynamic Dance Megacrew I. helyezés
× Amatőr gyerek csoport kategória // III. helyezés
(Royalkidz)
× Amatőr junior csoport // I. helyezés (Next Level)
× Felnőtt csoport // I. helyezés (Queens)
× Amatőr formáció // I. helyezés (Next Level)
× Amatőr formáció // II. helyezés (Royalkidz)
× Profi Master Cup kategória // II. helyezés (The Rebels)
× Páros gyerek kategória // V. és VI. helyezés
Különdíjak:
Legjobb női táncos: Nagy Cintia
Legjobb koreográfus (immár harmadik alkalommal):
Mózsik Viktória (Martonvásár/Dynamic Dance Crew)
„Ezúton is szeretnénk megköszönni a résztvevőknek a rengeteg munkát, a szülőknek a sok segítséget és támogatást!
Hamarosan folytatjuk…”
| Mózsik Viktória és Bartus László
(Dynamic Dance Crew Táncegyesület)
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SZAKMAI TANULMÁNYÚTON A KERTBARÁTOK

				

Szekszárd, Borota, Hajós, Bonyhád borászataiban gyarapították szakmai ismereteiket a kertbarátok.
- Szekszárdon Módos Ernő borász 2002. évben bérpalackozással kezdte vállalkozását. Ma már 45 hektár saját és 50
hektár bérelt területen, főként kékszőlőt termeltet. Sokáig
héjon tartja a kíméletesen zúzott szőlőt, hogy a színek és
zamatok kioldódjanak. Fémtartályos érlelést alkalmaz. Újítása
a hazai vendéglátó egységekbe szállított, hűtőszekrénybe
tárolható, környezetkímélő 5 literes bag-in box rendszer,
amelyből adagolható a bor. Módszer a praktikussága mellett
környezetkímélő is.
- Szekszárd külterületén, két domb közé ékelődött csodálatos
völgyben alakította ki szőlészetét, feldolgozó üzemét és vendéglátó helyét Dr. Bodri József. Megnéztük az ipari méretű
feldolgozóüzemét és megcsodáltuk a téglából falazott pincerendszerét. A bort itt is szabadon álló fémtartályokban erjesztik, majd ászok és barik hordókban érlelik. Felsőkategóriás, főként vörösborokat készítenek. A vendéglőbe valóban
kiválóan főzik a kakaspörköltet túróscsuszával, amire jól
csúszik a minőségi rozé.
- Harmadik úticélunk a Borotán lévő Koch borászat. Koch
Csaba a Hajós-bajai dombvidéken kedvező talaj és időjárási
körülmények között gazdálkodik. 1991-ben az évtizedek óta
szőlészettel foglalkozó nagyapjától kapott pár sor szőlőterületet mára már 130 hektárra gyarapította. Filozófiája: „boldog
szőlő” termesztése és a korszerű feldolgozás. Munkájának

eredményességét, számos országos és nemzetközi nagydíj és
aranyérem bizonyítja. Főként Merlot, Cabernet, Kékfrankost,
Kadarkát, Nérót, Cserszegit termel és ezekből 36 féle bort
állít elő.
- Hajóson töltött éjszaka után a fiatalosabb kertbarátok
több, az idősebbek kevesebb utcát látogattak meg a nevezetes pincefaluban. Csodálatosan, korhűen felújított présházak
sora és a szépen megművelt szőlősorok bizony irigységgel
töltötték el a látogatókat.
- Utolsó állomásunk a Bonyhád külterületén 1990-ben
zöldmezős beruházásként épült DANUBIANA KFT. telepe
volt. 100%-ban külföldi tulajdonú üzem a környéken termelt
szőlőt dolgozza fel. Legkorszerűbb tartályos erjesztést és érlelést alkalmazzák. Az üzemcsarnokban törpének éreztük
magunkat az utcahosszan sorakozó, hatalmas tartályok között. Belföldi forgalmazásra helyben, külföldi értékesítésre,
tartálykocsikban Bingenbe szállítják és ott palackozzák.
13 országban találhatók a DLG tanúsítvánnyal (szőlő termelési helyét, feldolgozás módját tartalmazó címke) rendelkező
palackok.
Elméleti ismereteken túlmenően a résztvevők ízlelőbimbói is
kellemes tapasztalatokat szereztek. Lesz miről beszámolni
az Orbán napi borünnepen.
| Foki Gábor

produkciókat láttak, és ösztönözte a döntősöket,
hogy további versenyekre is jelentkezzenek,
mert továbbra is ott a helyük a legjobbak között.

AZ ÉK ZENEKAR NYERTE
MARTONVÁSÁRON
A FÜLESBAGOLY
TEHETSÉGKUTATÓT
A martonvásári Fülesbagoly Tehetségkutatóra
összesen 128 zenekar jelentkezett. Andrásik
Remo zsűritag szerint rendkívül magas színvonalú
FORUM MARTINI / 2018. MÁ JUS

A martonvásári döntőt az ék zenekar nyerte, ezért ők lépnek
fel az idei Szegedi Ifjúsági Napokon, készíthetnek egy kislemezt a Supersize Recording stúdióban, és 5 millió forint értékű sajtókampánnyal támogatják őket. Második helyen az
Astøuria, harmadik helyen az animo végzett. Mindkét együttes sajtómegjelenésekkel gazdagodott.
A tehetségkutatón ezúttal megválasztották a legjobb énekeseket. Férfi kategóriában Láng Vince (Amberjack), női kategóriában Várhegyi Lucas Palmira (Astøuria) nyert. A legtehetségesebb zenésznek járó Újfalusy Gábor emlékdíjat Lee
Olivér (ék) kapta.
ELŐZENEKARI DÍJAK:
- az Ocho Macho előtt a Sky Fanatic,
- a Margaret Island előtt az animo,
- a Depresszió előtt az Amberjack,
- a Magna Cum Laude előtt – a Magyar Népdal Napján –
a Kicsi a Világ lép fel.
(forrás: fulesbagoly.blog.hu)
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KERTBARÁTOK
KÖRE
Ha munkánk során megtaláljuk és felismerjük
a szépet, a jót és értékelni tudjuk az élet nagy
misztériumát, akkor minden hónap szép, de a
május az, ami mindenkinek a legkedvesebb és a
legszebb. Az élet robbanásszerűen hódítja vis�sza birodalmát.
Napról-napra új színek és illatok veszik körül a természetre
áhítattal rácsodálkozó embert. Most már tényleg jó kiülni a
teraszra reggelizni, vagy egy esti beszélgetésre és hallgatni
a feketerigók énekét.
A tavasz nagyon szeszélyes. Meleg és hűvösebb időszakok
rendszeresen váltják egymást. Hideg napok (fagyos szentek)
még gyakran előfordulhatnak, mely a zsenge hajtásokban
nagy kárt tehetnek. A hideg hajnalokra készítsünk elő takaró
fóliát és előző este alaposan öntözzük meg a növényeket. A
lehűlő víz sok hőt szabadít fel, mely megvédi a letakart növényeket. A gyümölcsösökben (nagy területeken) füstöléssel
védekezhetünk. A melegebb napoknak gyakran viharos idő
vet véget és a jégeső sem kizárt. Jégverés után azonnal védekezzünk a fertőzések ellen. Hajnalban még köd ülheti meg
a völgyeket, mely a moníliának és a dérgombáknak nagyon
kedvező. A lemosó permetezések ellenére sok helyen tapasztalható tafrinás fertőzés. Figyeljünk az alma- és szilvafák védelmére. Virágzás után azonnal védekezzünk a poloskaszagú
darazsak és a lisztharmat ellen. A málna és szamóca ültetvényekben a szürkerothadás ellen kell védekezni. A szamóca
tövek köré terítsünk szalmát, ezzel számos betegség ellen
védekezhetünk és a gyümölcsök is szép tiszták maradnak. A
szalmatakarás kedvező a talajéletre. Nyirkos marad a talaj,
gátolja a gyomok fejlődését. Más növényeknél is kipróbálhatjuk (krumpli, paradicsom). A melegedő idő és a csapadék
édes nevelője a gyomoknak is. Az efemer növények (tyúkhúr,
veronika) kitűnő zöldtrágya, könnyen a talajba bedolgozható.
A megerősödő pásztortáska és a csomósodó szálas füvek viszont akadályozzák a talajművelést, ezeket mielőbb kapáljuk
ki. Az elvirágzott tavaszi hagymás virágokat a hónap végén,
június elején szedhetjük fel. A megtisztított hagymákat árnyékos, száraz helyen tároljuk. Helyükre egynyári virágokat

ültethetünk. Most már minden növény és palánta a helyére
kerülhet. Tök, uborka, paradicsom, paprika és a nyári kert
díszei a dáliák és kánnák. A paprikák öntözésére nagyon kell
ügyelni. A haragos zöld lomb a vízhiányra, a sárga a túlöntözésre figyelmeztet. A barázdás öntözés a legkedvezőbb számára. Folyamatosan szedhetjük a zöldborsó hüvelyeit és a
hónapos retket. A hónap végén a gyerekek nagy örömére már
érik a szamóca és a cseresznye.
Május a zöldszemzések időszaka. Játéknak sem rossz, de egy
kis gyakorlattal ritka fajtákat szerezhetünk ültetvényeinkbe.
Megkezdődhet a hajtásválogatás, igyekezzünk szellős lombfalat kialakítani, ezzel a növényvédelmet és a terméskilátásokat
is javítjuk. Az új telepítésű szőlők védőhalmait kapálások alkalmával folyamatosan bontsuk le. Ne feledkezzünk meg a vízfogók, vízelvezetők, iszapfogók kialakításáról. Egy-egy hirtelen
lezúduló zápor nagy mennyiségű talajt sodorhat magával.
A természetes gyümölcshullás után nagyobb vízadagokkal
öntözzük a gyümölcsfákat. Szükség esetén végezzünk gyümölcsritkítást. Őszibaracknál két maradandó gyümölcs között egy képzeletbeli gyümölcsnek kell elférnie (gyermek
ököl nagyság). Almánál ollóval távolítsuk el a beteg, satnya
nem kívánt terméseket. A szőlőkben és gyümölcsösökben
számtalan betegség és kórokozó veszélyezteti munkánk sikerét. Levél- és takácsatkák szívogatása miatt korai lombhullás
következik be. A számtalan levéltetű szívogatással és több
mint 100 vírus terjesztésével okoz felmérhetetlen kárt, mely
végül a fa pusztulását okozza. A megelőző és korai védekezés nagyon fontos. Figyelemre méltó, hogy a hangyák védik
a levéltetveket a katicákkal és az aranyszemű fátyolkákkal
szemben. Ezért a hangyákat se tűrjük meg a gyümölcsösben.
A pincében tartsunk rendet, figyeljük a borok fejlődését.
Szükség esetén töltögessük fel a hordókat. | Uhrin Gábor

RAJZPÁLYÁZATOT
HIRDETÜNK

A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk május 27-én,
vasárnap a Tóth Iván Sportcsarnok előterében, a Hősök napja
és a gyereknap alkalmából.

A HŐSÖK NAPJA ALKALMÁBÓL
„ AZ ÉN HŐSÖM” CÍMMEL.

A rendezvény ideje alatt leadott szavazatok alapján, díjazásban részesítjük az első három helyezettet. Eredményhirdetés
a rendezvény napján 15.00-kor a helyszínen.

				

A pályaműveket név, életkor és elérhetőség
megjelölésével az Óvodamúzeum InfoPontján
várjuk nyitvatartási időben, május 23-ig.
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ALKOTÁSRA FEL!

| A BBK Központ csapata
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22/460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
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

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Fodor Tamás
Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
szerda		
13.00 - 14.00

csütörtök
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
Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
FORUM MARTINI / 2018. MÁ JUS

Dr. Berczi Dániel
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-334
Rendelés:
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: 13-19 óráig
Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

FOGORVOSI RENDELÉS

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; 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
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

22/460-039
22/460-065
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEINK*
Bárdos Amira
Fazekas Bálint
Mikáczó Fanni

Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*
Csercsáné Horváth Gizella / 57 év
Harmath József / 90 éves
Horváth Mária Magdolna / 87 év
Kalácska Bálint József / 79 év
Móri Józsefné / 87 év
Orbán Ferenc / 70 év
Soós Katalin Marianna / 62 év
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

*Rendelkezésre álló adatok alapján.
Elhunytakról illetve újszülöttekről információt hozzátartozóik tudtával,
vagy azok kérésére teszünk közzé.

MARTONVÁSÁR: június 2., 3.,
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: május 19.,20.,21.,26.,27., június 16., 17.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: június 9., 10.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812
Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.

APRÓHIRDETÉS
A Martonseed Zrt. vállalja takarmánykukorica bérszárítását, illetve bértárolását Martonvásár Erdőháti telephelyén.
Érd: 06/30-683-9257, 06/30-683-9252
Számítógépes ismereteim otthoni gyakorlásához martonvásári középiskolás diákot keresek. Tel.: 06 30 234 8694

FOGORVOSI ÜGYELET
Ügyeleti rendelő címe:
2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2.
Telefonszáma: +36 20 250 8583
Szombat: 8:00-16:00,
vasárnap: 8:00-16:00
Részletes információk:
www.martonvasar.hu/fogorvos

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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„Ezúton köszönöm mindenkinek, aki Harmath József temetésén személyesen megjelent, és velem volt a búcsú nehéz
óráiban. Köszönöm az emlékezés szép virágait, amivel szintén
enyhíteni igyekeztek mélységes fájdalmamat.”
| A gyászoló feleség
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