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KÖZMEGHALLGATÁS

13. oldal
717 EZER KÖSZÖNET

A 2015-ös esztendő lezárásaként,
december 23-án kormányhatározat
született a martonvásári fejlesztések
támogatásáról.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január
28-án 18:00 órától közmeghallgatást
tart a BBK színháztermében

Elszámoló-beszámoló a jótékonysági vásárról. Kiváló hangulattal,
sok-sok látogatóval és szép bevétellel zárult a karácsonyi vásár.

03. oldal

16. oldal

KORMÁNYHATÁROZAT A FEJLESZTÉSEKRŐL
Martonvásári fejlesztésekről szól az 1963/2015.
(XII.23.) Kormányhatározat

MARTONVÁSÁRI SZÍNHÁZ
Olyan szolgálat, melyben a benne szereplőkkel önfeledt, szeretetteljes játékkal értéket teremtenek.

Január 7-én aláírásra került a sportcsarnok, valamint az iskolai ebédlő és hőközpont projektünk
kivitelezői szerződése, melyet dr. Szabó Tibor, polgármester, Gulya Balázs, a Horváth Építőmester Zrt.
ügyvezetője és Tóth Balázs a MartonSport Kft. ügyvezetője látott el kézjegyével.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

JAN. 16.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
A MŰVÉSZETI ISKOLA
FÉLÉVI KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA
09.30 órakor
BBK Központ kiállítóterem
FARSANGI ÁLARCKÉSZÍTÉS
ÉS JÁTSZÓHÁZ
KÖNYVKUCKÓ
10.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ

JAN. 19.

Műsorváltozás!
Martonvásári Szögletes
Kerék Gyermekszínház:
JANCSI ÉS JULISKA mesejáték
(bérletes előadás gyerekeknek)
9:00, 11:00, 14:00 órakor
BBK Központ színházterem

JAN. 19.

HÖLGYKLUB
17.00 órától
BBK Központ előtér

JAN. 20.

NYUGDÍJAS KLUB
PÓTSZILVESZTER
16.00 órától 18.30 óráig
BBK Központ előtér

JAN. 21.

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
18.00 órakor
BBK Központ színházterem

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Érdekesen alakulnak az év végék városunkban. 2014-ben
Szilveszter napján sikerült jóváhagyatnunk az új sportcsarnok finanszírozását és egy év után immár eljutottunk a közbeszerzési eljárás lezárásáig, január elején aláírtuk a kivitelezési szerződést, indulhat a beruházás. Bízom benne, hogy
az idén birtokba vehetjük az új épületet.
A 2015-ös esztendő lezárásaként, december 23-án pedig
kormányhatározat született a martonvásári fejlesztések támogatásáról. A sajátos közigazgatási nyelven íródott szöveg
a szemközti oldalon olvasható. Ritkán történik meg egy kisváros életében, hogy az ország kormánya külön napirendként tárgyaljon róla. Velünk ez is megesett…
Engedjék meg, hogy a történetet egy kicsit részletesebben
elbeszéljem:
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JAN. 22.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A kultúra sokszínűsége
Vendég: Agócs Gergő
néprajzkutató, népzenész
19.00 órakor
BBK Központ színházterem

JAN. 23.

III-IK VÁROSI EGÉSZSÉGNAP
9.00 órától 12.00 óráig
Beethoven Általános Iskola

JAN. 28.

KÖZMEGHALLGATÁS
18.00 órától
BBK Központ színházterem

FEBR. 06.

TÁNCHÁZ
17.00 órától 23.00 óráig
BBK Központ színházterem

FEBR. 07.

Körúti színház:
A VÉN BAKANCSOS ÉS A FIA,
A HUSZÁR (bérletes előadás)
17.00 órakor
BBK Központ színházterem
Jegyek elővételben és a helyszínen is
válthatók!
Jegyár: 2200 Ft

FEBR. 13.

KÉZILABDÁS JÓTÉKONYSÁGI EST
19.00 órától 02.00 óráig
BBK Központ színházterem

FEBR. 20.

TERMELŐI VÁSÁR ÉS KÖNYVKUCKÓ
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar

Ugyancsak a szemben lévő oldalon látható egy fénykép, melyen Miniszterelnök úr és jómagam vagyunk láthatók. A kép
tanúsága szerint polgármesterként elég jókedvűnek tűnök.
A felvétel 2014 őszén készült, Bicskén, bizakodó hangulatom
oka pedig az, hogy a kormányfő számára sikerült bemutatnom azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyekről az utóbbi
években oly sokat gondolkodtunk közösen. A találkozó végén
Orbán Viktor azt javasolta, a megbeszélteket foglaljuk írásba és terjesszük a Kormány elé, ő támogatni fogja.
Miniszterelnök Úr szavatartó ember!
Az elmúlt több mint egy év miniszterekkel és államtitkárokkal folytatott egyeztetéseire részleteiben nem térnék ki,
de mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy parlamenti
képviselőnk Tessely Zoltán, L. Simon László államtitkár
úr és a Magyar Tudományos Akadémia vezetése mindvégig
tevőlegesen kiállt mellettünk, köszönet érte! Persze azért a
helyi képviselők és a mi kis hivatali apparátusunk is hozzá2

tette a magáét Horváth Bálint és Szabó-Schmidt Katalin
jegyzőnk vezetésével.
Na de nézzük mit is tartalmaz a kormány döntése?
Három lényeges területen számíthatunk komoly fejlesztésekre, beruházásokra.
A következő 2-3 évben az Agrártudományi Kutatóközpont
megközelítőleg 8 milliárd forintos fejlesztést tud végrehajtani, ennek keretében az utóbbi évtizedek legnagyobb
martonvásári beruházása valósul meg. A fejlesztések eredményeként egy több akadémiai intézményt magába foglaló
innovációs központ jön létre, mely hosszú távon is vonzóvá
teszi településünket a tudomány és befektetések számára.
Nem elhanyagolható szempont, hogy az intézettel kialakított
jó kapcsolat eredményeként a város számára fontos turisztikai fejlesztések is megvalósulhatnak, megépül az új látogató
központ, mely még nyitottabbá teheti a tudomány világát és
a kastély parkját a hétköznapi emberek felé.
A város fenntartható fejlődése és működtetése szempontjából döntő fontosságú, hogy legfőbb problémánkat, hogy tudniillik nincs a településnek olyan fejleszthető ipari területe,
ahova komoly vállalkozásokat telepíthetnénk le, nos ezt a
hiányt is orvosolja a kormányzati döntés. Az MTA-val lefolytatott egyeztetések alapján a város rendelkezésére áll egy

150 hektáros fejlesztési terület, mely a kormányzati szándék
szerint beruházási célterületként várhatja a befektetőket.
A kiválasztott terület fekvése ideális, hiszen az autópálya
várossal átellenes oldalán fekszik, ugyanakkor kitűnően
megközelíthető. Számítunk a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségére a befektetők ide vonzásában.
És harmadjára: Martonvásár, a szőlőhegy, vasút és a patak
által határolt részen hozzájut egy 21 hektáros rekreációs,
turisztikai fejlesztésre alkalmas területhez, mely még vonzóbbá, élhetőbbé alakítja városunkat, mind az itt lakók, mind
pedig a hozzánk látogatók számára. A fejlesztések konkrét
tartalmára vonatkozóan természetesen, ahogy eddig is tettük, várjuk mindenki ötleteit, javaslatait.
Ha ezek után esetleg valaki úgy érezné, hogy célba értünk,
szeretnék mindenkit szembesíteni azzal, hogy az igazi munka még csak most kezdődik! Az eddig elvégzettek és a kormányhatározat csak a feltételeket teremtette meg, hogy mi
és hogyan valósul meg belőle, az rajtunk, martonvásáriakon
múlik.
Kívánok mindannyiunknak legalább annyi kitartást és eltökéltséget az elkövetkező években, mint amennyit az elmúlt
időben közös ügyeinknek szenteltünk!
| Polgármesterük, Szabó Tibor

1963/2015. (XII. 23.)
KORM. HATÁROZAT
(szerkesztett változat)
A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
(…)
- felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a
nemzetgazdasági miniszterrel együtt a 2014-2020-as tervezési ciklus során intézkedjen a "Martonvásári agrár-innovációs centrum, kutatás-fejlesztési beruházási célterület és
egyes agrárturisztikai fejlesztések" kiemelt projektként történő előterjesztéséről, valamint a program ütemezett pénzügyi támogatásának biztosításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
- felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. évi
központi költségvetés terhére gondoskodjon a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Agrártudományi
Kutatóközpont kutatási infrastruktúra fejlesztésének folytatásához szükséges 1000 millió forint biztosításáról a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. február 28.
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Polgármesterünk kiváló fejlesztési terveire nyitott
volt Orbán Viktor miniszterelnök (Tessely Zoltán
társaságában) 2014. szeptember 29-én Bicskén.
- felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. évi
központi költségvetés terhére biztosítson az új agrár-innovációs kutatótömb megvalósításához szükséges 3000 millió forintot, valamint a látogatóközpont megvalósításhoz 800 millió forintot az MTA részére a Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. február 28.
- felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évi
központi költségvetés tervezése során gondoskodjon az új
agrár-innovációs kutatótömb megvalósításához szükséges
további 3000 millió forint biztosításáról az MTA részére a
Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
- felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján tegye
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A képen sárgával jelöltük
a Kormányhatározatban
szereplő fejlesztésre
szánt 21 és 150 hektáros
területeket.

meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az
MTA tulajdonában álló, Martonvásár 0143, 0149/2, 0137/2,
0138, 0139, 0140, 0161/2, 0126, 0120/2 és 0101/2 helyrajzi
számú, mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogát - az
MTA erre irányuló ajánlattétele esetén - az állam adásvétel
útján megszerezze;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: az MTA adásvételre irányuló ajánlattételét követően azonnal
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel beruházási
célterületté nyilvánítja az Ingatlant, valamint a belőle - telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően - kialakított földrészleteket;
- felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően az NFA útján tegye meg
a szükséges intézkedéseket az Ingatlan művelésből történő
kivonása és az Ingatlanon fennálló haszonbérleti jogviszony
megszüntetése érdekében;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően
azonnal

MARTONVÁSÁR
2015-2016

BESZÁMOLÓ, KITEKINTÉS,
GONDOLATOK
2015 az önkormányzat szempontjából leginkább a háttérmunkáról, előkészítésről, a pénzügyek rendezéséről szólt, de többek között megszerveztük a második Magyar Népdal Napját és
elindultak újabb fejlesztéseink is.
Valódi közösség, együttműködés, szolidaritás
A helyi közösség – a város „lelke” – egyre jobban működik, a
kisközösségek gyarapodnak, a rendezvényeken egyre többen
vesznek részt, a főteret „belakták” a martonvásári családok.
Ennél kevés fontosabb dolog létezhet. A Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ munkatársai kitettek magukért, 77 nyilFORUM MARTINI / 2016. JANUÁR

- felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a fentiekben
foglaltak végrehajtását követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) erre irányuló kezdeményezése esetén az Ingatlan az Önkormányzat részére értékesítésre kerüljön;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: Önkormányzat adásvételre irányuló kezdeményezését követően azonnal
- felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az NFA útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Martonvásár 0172/2,
0210, 0212, 0216/4 helyrajzi számú (a továbbiakban: Ingatlan II.), mező– és erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlanok termelésből és művelésből történő kivonása,
és az Ingatlan II. tekintetében fennálló vagyonkezelői jogviszony megszüntetése érdekében, valamint a Martonvásár
0206/1 és 0206/2 szántó és legelő besorolású ingatlanokon
gondoskodjon csereerdő telepítéséről;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal
- felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a fentiek végrehajtását követően az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Önkormányzatnak az erre irányuló kezdeményezése esetén az Ingatlan
II. az Önkormányzat részére közérdekű cél megvalósítása és
törvényben meghatározott feladatai elősegítése érdekében
ingyenesen átadásra kerüljön.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: Önkormányzat átvételre irányuló kezdeményezését követően azonnal
| Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

vános, 59 befogadott, 353 klubrendezvényt, valamint 3 tábort bonyolítottak, nem beszélve a – bevezetőben említett
– szeptemberi fesztiválról. Köszönet érte!
A közösség ereje az összefogásban rejlik, gondoljunk csak
a gyúróiak megsegítésére, a jótékonysági vásárra, a szeretetvendégségre, a szeretet fájára stb. Köszönet az önkéntes
szervezőknek, közreműködőknek! Büszkék vagyunk erre a
szolidaritásra! Az önkormányzat (ami szó szerint helyi közösséget jelent) a képviselők és bizottságok döntésének megfelelően tehetséges fiatalokat és szűkölködőket támogatott
jelentős mértékben, emellett pedig Segítő Szolgálatunk is
tette a dolgát.

Gazdálkodj okosan!
Új és következetes adópolitikánknak köszönhetően stabilizáltuk a város költségvetését. Sokan a városvezetés szemére
vetették, hogy visszamenőlegesen került adó kivetésre. Ez
tévedés, ugyanis csak a „be nem fizetett adó” kerül behajtásra. Emellett a kérdéses vállalkozói szegmensben az adó
mértéke nominálisan csökkent! A kommunális (lakossági)
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adó okozott feszültséget, de a martonvásáriak eleget tesznek
kötelezettségüknek, köszönet érte! Így már a befizetett adó
ezen a területen is majdnem fedezi az állampolgárok által
igénybe vett szolgáltatások kiadásait. A vállalkozások adóforintjaiból kevesebbet kell átcsoportosítanunk ezekre a célokra. A fennmaradó saját forrásból utat, járdát építhetünk.
(Az előző ciklus útfejlesztéseinek javát kormányzati támogatásból valósítottuk meg.) 2010-ben a csőd árnyéka vetült
Martonvásárra, ma már nem hitelből működünk, sőt minimális tartalékot is felhalmoztunk, amely a további fejlődést
szolgálhatja.

Versenyképesség
Németországban azt láttam, hogy a jó városvezetés egyfajta
„céges szemlélettel” menedzseli a települést. Egyszerre kell
a közösségi menedzsereknek a szervezési-jogi, a pénzügyi
és a műszaki területet átlátniuk, kreatív, újszerű ötleteket
kidolgozniuk, csapatban munkálkodniuk. Így érvényesülhet
egy település közössége, hiszen ma a városoknak mindenért
meg kell (egymással is) küzdeniük: a kapcsolatokért, a pozícióért, a pályázatokért, a kormányzati támogatásokért, a
befektetőkért, az ismertségért. Az önkormányzat szervezeti
rendszerét is ennek megfelelően alakítjuk. A városházán – a
létszám növelése nélkül – létrejött a Városmenedzsment Iroda, amely projektekkel, beruházásokkal, tervek készítésével,
kommunikációval foglalkozik. Emellett a BBK Központban és
a MartonGazdánál is történnek racionalizálások.
Elkészült az Integrált Településfejlesztési Stratégiánk és az
önkormányzat ciklusprogramja (Martonvásár 2020 Gazdasági Program), melynek kulcsgondolata a „Smart and Slow
City”. („Okos, kreatív és Nyugodt város” – kreatív gazdaságfejlesztés, rekreációs fejlesztések a gyermek- és családbarát
kisvárosi környezet megteremtéséért). Ebbe a rendszerbe
illeszkednek a beruházásaink vagy éppen az MTA-val kialakult partneri viszony és az ott induló projektek.

Fejlesztések a fiataljainkért, a jövőért
Elindult a sportcsarnok beruházás az iskola mellett, mely
délelőtt a mindennapos testnevelésórák kiszolgálását is biztosítja. Ezen felül megújul a hőközpont, valamint átkerül az
ebédlő és a melegítőkonyha a központi épületbe. A munkálatok várható befejezése: 2016 vége.
A Sport- és Ifjúsági Ház a sporttelepen jó ütemben halad, nyárra elkészül. Ezt követően, év végéig valósulhat
meg mellette a nagyméretű, műfüves labdarúgó pálya. A
MartonSport Nonprofit Kft. bonyolítja a fenti beruházásokat.
Köszönet a munkájukért!
Az elkövetkező években oktatási-nevelési területen a következő fejlesztési kihívások állnak előttünk:
- szükséges megépíteni a városháza parkolójában az új iskolai szárnyat 9 tanteremmel, így a járási hivatal épületéből –
amely további funkciót kap – kiköltözhetnének az osztályok;
- a tanmalom épületének átalakításával, bővítésével meg
kellene teremteni a művészetoktatás méltó körülményeit.
- be kellene fejezni belülről az óvoda épületében a tornaszobát
és egy csoportszobát (fejlesztő szobát) tartalmazó épületrészt.
- érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a Segítő Szolgálat
földszintjén megvalósítható-e a családi napközi (7 gyermek)
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helyett egy kétcsoportos (20 gyermek) befogadását lehetővé tévő bölcsőde elindítása.

Élhető, családias kisváros
A települési környezetünk szépítése, a városüzemeltetés
egybeforrt a MartonGazda nevével. Sokaktól elvárásként
fogalmazódik meg cégünk munkatársai felé, hogy láthatóak legyenek állandóan az utcán, az épületekben. Szerintünk viszont inkább akkor végzik jól a dolgukat, ha
észrevétlenek, de a település, a mindennapi dolgok (önkormányzati kompetenciák) működnek, tiszta és szépül
kisvárosunk. Köszönet minden MartonGazdásnak!
Tisztában vagyunk azzal, hogy az útjaink, járdáink fejlesztésének terén nagyok az elmaradások. A finanszírozáshoz szükséges eszközök előteremtése azonban erre a
célra ma már csak a helyi adóforintokból történhet, így
gazdaságfejlesztéssel, a bevételek növelésével lehetünk
képesek még látványosabb előrelépésre. (Ez lassú folyamat.) Ettől függetlenül idén több kiemelt járdaszakasz is
megújulhat. Jelentős eredményként könyvelhetjük el több
légkábel szakasz földbe helyezését is (főtér, Kodály utca),
remélhetőleg a munka ezen a téren is folytatható.

Értékeljük egymás munkáját!
A megválasztott és megbízott vezetők feladata a számadás, értékelés is. A képviselők ezt megtették nyilvános
testületi ülésen, valamint Önöktől is folyamatosan érkeznek visszajelzések. A feladatokat az Önök (a többség) elvárásainak megfelelően igyekszünk elvégezni. A képviselői
munkáért 2015-ben sem járt tiszteletdíj és képviselőink
2016-ban sem tervezik azt felvenni. Fizetést, tiszteletdíjat
a polgármester és az alpolgármesterek kaptak.
Köszönet azon martonvásáriaknak, akik kivették a részüket a közösségi munkából, vagy éppen példásan eleget
tettek rendbentartási kötelezettségüknek! Mindannyian kötelesek vagyunk a telkünkön túl a magántulajdonunkkal határos közterületeken (az út padkájáig!) minden
irányban tisztaságot tartani, területet rendezni, hó- és
síkosság mentesíteni. A nagyobb növények ültetéséről
és kivágásáról szóló döntés önkormányzati hatáskör, de
a virágosítás, városszépítés mindannyiunk közös érdeke,
feladata. Köszönet tehát a rendszerető és rendteremtő
polgároknak! Köszönet a kisközösségek tagjainak, a civil
szervezeteknek!

Kreatív gazdaságfejlesztés,
befektetés-ösztönzés
Több évtized után eljutottunk oda, hogy településünk rendelkezik gazdaságfejlesztési célra használható területekkel. Az elkövetkező évek nagy feladata (és munkája), hogy
vállalkozásokat csábítsunk kisvárosunkba. (Így most már
lesz is hová!)
A Magyar Tudományos Akadémia helyi fejlesztései okot
adnak az optimizmusra és lehetőséget munkahelyteremtésre, kapcsolódó vállalkozások indulására. Hajrá
Martonvásár!
A Képviselő-testület nevében:
Horváth Bálint • alpolgármester
5

A MAGYAR
NEMZET JÖVŐJE
„KULTÚRA-KÉRDÉS”
Január 22-e a magyar kultúra és egyben a
közművelődésben dolgozók napja is
Báró Eötvös József második minisztersége idején megfogalmazott gondolatai ma sem vesztettek időszerűségükből.

„Én részemről egyszer-mindenkorra kimondom,
hogy - amint már százszor kimondottam életemben - a magyar nemzet jövőjét tisztán kultúrakérdésnek tartom, ennélfogva a nevelési ügyet, a
közoktatási ügyet a nemzet legfontosabb ügyének tekintem; mindent mit ez ügy előmozdítására tehetek, úgy tekintek, mint legfontosabb teendőt, melyet elmulasztva, a nemzetnek jövőjét
kockáztatom.”
Martonvásáron a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
dolgozói gondozzák a kultúrát. Intézményünk dolgozói értékeink ápolásával olyan felelősséget vesznek nap mint nap
vállukra, amelyet városunk közössége nélkül szinte lehetetlen becsülettel elvégezni. Ezért, amellett, hogy ezen a napon
megköszönöm egész éves odaadó munkájukat, arra kérek
mindenkit, támogassuk, segítsük őket, hiszen sikerük egyben közös jövőnk záloga is.
| dr. Szabó Tibor

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HÍREK
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 15. napján nyilvános
soron kívüli ülést tartott a városháza Gerótstermében, amelyen a következő előterjesztések
kerültek megvitatásra, és elfogadásra:

Javaslat az egészségügyi alapellátási szerződések felülvizsgálatára
Javaslat a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ átszervezésére
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének tervezésére
Javaslat a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló
22/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Javaslat Martonvásár város környezeti állapotáról szóló
2015. évi lakossági tájékoztató elfogadására
Beszámoló az önkormányzati képviselők 2015. évi
munkájáról
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Tisztelt Martonvásáriak!
Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2016. január 28-án 18:00 órától a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
(Martonvásár, Emlékezés tere 2.)

színháztermében

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Napirendek:
1.) Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről
2.) Az önkormányzat szervezeti, pénzügyi, gazdasági helyzete és kilátásai; a
2016. évi költségvetés tervezete, fejlesztési elképzelések
3.) Egyebek
Amennyiben Önnek közérdeklődésre számot tartó kérdése van, előzetesen megküldheti az onkormanyzat@martonvasar.
hu e-mail címre vagy írásban leadhatja
a Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálatán (2462 Martonvásár, Budai út 13.).
Miklósné Pető Rita
aljegyző

Beszámoló a Martonvásári Kulturális Egyesület részére
nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról
Beszámoló a Magyar Népdal Napja rendezvény 2015. évi
lebonyolításáról
Utolsó napirendi pontként Harcsa Tiborné, Kati néni jelzett megoldásra váró problémát a Magtár utcával, annak
zsákutca jellegével kapcsolatban. Válaszában polgármester
úr megígérte, hogy kivizsgálják, mit tehet az önkormányzat
a helyzet megoldása érdekében.
A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a jótékonysági
vásár és szeretetvendégség szervezőinek az esemény kiváló
előkészítéséért és lebonyolításáért.
A 2010. októbere óta megtartott 121 ülésen mintegy 1400
rendelet és határozat meghozatalára került sor. Ez a szám
jól tükrözi, hogy testületünk és bizottságaink tagjai milyen
emberfeletti munkát végeztek az évek folyamán, amelynek eredményét szerencsére lépten nyomon tapasztalhatja
Martonvásár lakossága.
| Nagy Árpád
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30 EZER MUNKAÓRA = 100 RENDEZVÉNY
+ 15 EZER LÁTOGATÓ
www.facebook.com/bbkozpont

Az első teljes év a csodálatosan szép és új BrunszvikBeethoven Kulturális Központban. Ha számszerűsíteni kellene, akkor több mint 100 rendezvény, majd 15 ezer látogató
és közel 30 ezer munkaóra. Ezek csak számadatok, reméljük,
hogy a statisztika mögött sok-sok boldog és elégedett ember lakozik, akik ellátogattak rendezvényeinkre, részt vettek
programjainkon vagy akár bekapcsolódtak az eseményeink
szervezésébe is. Remélem, hogy Önök, kedves látogatók is
úgy érzik, hogy kultúrával és közösségi rendezvényekkel
töltöttük meg a központ tereit, épületeit 2015-ben.
Mi is mindig fejlődünk, változunk, állandóan mozgásban
vagyunk és figyeljük az Önök elvárásait. 2016-ban várható
eseményeinket a www.martonvasar.hu/rendezvenynaptar
oldalon találhatják meg. Ez az éves tervezetünk, mely kialakításánál igyekeztünk minden korosztály igényeit figyelembe venni.
Havi és aktuális rendezvényeinket a honlapon kívül, kihelyezett plakátokon, valamint a facebook.com/bbkozpont oldalon keressék. Idén is lesz Magyar Népdal Napja, mely kiemelt
jelentőségű városunkban.
Számos változás és fejlesztés áll előttünk ebben az esztendőben. Rögtön az első negyedév legnagyobb feladata,
könyvtárunk és a múzeum átalakítása. A jelenleg olvasóteremként működő részben egy Brunszvik-Teleki-De Gerando
emlékszoba kialakítása történik meg. Az átalakítás idejére
2016.01.15-31-e között a könyvtár zárva tart. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük! Ugyanakkor az idei legnagyobb fejlesztésünk, mely tavasztól lesz elérhető, az online
katalógus bevezetése, mely lehetővé teszi, hogy a kedves
olvasó a saját otthonából néhány kattintással megtudja,
hogy milyen könyvek találhatók közel 20 ezres állományunkban és azok kölcsönözhetőek-e vagy éppen előjegy-

A könyvtár 2015-ben
Városunk könyvtárának életében 2015 volt az első olyan
év, amikor az őt megillető helyen zavartalanul működött.
Könyvtárunk az elmúlt évektől eltérően, nyáron is nyitva
tartotta kapuit az olvasni vágyók előtt, ennek köszönhetően pedig folyamatosan iratkoztak be újabb olvasók, ezzel is
növelve a könyvtár olvasói körét. Könyvtári rendezvényeinkkel színesebbé tettük a szürke hétköznapokat az olvasás
iránt érdeklődő régi és új olvasóink számára egyaránt. A
könyvkuckó, amely 2014-ben indult útjára, a tavalyi évben
is folyamatosan látta el régi és új könyvekkel Martonvásár
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zést tehetnek rá. Könyvtári rendezvényeinket havi rendszerességgel látogathatják.
Az óvodamúzeumban is lesznek változások. Szeretnénk befejezni az emeleten az állandó kiállítást, havi rendszerességgel
szervezünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat és elkezdjük
interaktívvá varázsolni tereinket és eszközeinket.
InfoPontunkban elérhetők a következő szolgáltatások: tájékoztatás a rendezvényekről, eseményekről, közlekedésről,
étkezésről, látnivalókról, jegyértékesítés (koncert, színház
stb.), valamint irodai szolgáltatásokat is igénybe vehetnek
(fénymásolás, laminálás, spirálozás stb.).
A szolgáltatások díjairól helyben vagy facebook oldalunkon
kapnak tájékoztatást.
Kollégáinkat bátran keressék, az alábbi elérhetőségeken:

Közművelődés, rendezvények:

Telefon: 06-22-460-286
Nyitva tartás: hétfőn zárva, keddtől péntekig 10:00-16:00

Könyvtár:

Telefon: 06-22-460-039
Nyitva tartás: hétfőn zárva, keddtől péntekig 12:00-18:00,
szombaton 09:00-12:00

Óvodamúzeum, InfoPont:

Telefon: 06-22-460-065
Nyitva tartás: hétfőn zárva, keddtől péntekig 10:00-16:00,
szombaton és vasárnap: 11:00-17:00

Százszorszép Táncegyüttes:

Telefon: 20-316 5424
Próbák: pénteken 19.00-22.00, szombaton 09:00-12:00
a BBK Központ színpadán
Szívesen segítünk és együttműködünk Önökkel, a BrunszvikBeethoven Kulturális Központ nyitva áll 2016-ban is.
Várjuk Önöket!
| Pfiffer Zsuzsanna • igazgató

lakosságát, így ezt az akciót a könyvtár ezután is folytatni
szeretné a termelői vásár keretében, ahol a könyveket bárki
ingyen elviheti. A 2016-os év nemcsak a könyvkuckó folytatásával és könyvtári rendezvényekkel teszi különlegessé
a mindennapokat az olvasást kedvelők és az idelátogatók
számára, hanem interneten is elérhetővé teszi a könyvtár
teljes állományát. Az online könyvtári katalógus hozzájárul
a könyvtár hatékonyságának növeléséhez is. Ebben az évben
is várunk minden kedves érdeklődött a könyvtárba.
Könyvtári rendezvényeinkről a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központ hivatalos Facebook oldalán és plakátjain tájékozódhatnak!			
| Dudás Zsanett
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AZ ÓVODAMÚZEUM
EGY ESZTENDŐJE AZ
ÚJ FALAK KÖZÖTT

13 ezer látogató, 4000 Információs Pont megkeresés

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
BESZÉLGETÉS AGÓCS GERGELY
NÉPRAJZKUTATÓVAL,
NÉPZENÉSSZEL
„Isten áld meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel…” írta Kölcsey Ferenc
193 évvel ezelőtt. E jeles nap alkalmából, 1989 óta, azaz 27
éve ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, minden év első
havában. 2016. 01. 22-én pénteken este 19 órakor a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban vendégünk lesz
Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, akivel a kultúra
sokszínűségéről beszélgetünk. A műsorban közreműködnek
táncosok, zenészek, színjátszók, iskolások, képzőművészek.
| Pfiffer Zsuzsanna

Martonvásár nevét említve már legalább annyian gondolnak egyből az Óvodamúzeumra, mint ahányan Beethovenre.
A múzeum neve összefonódott városunkéval. Ennek a hírnévnek ad méltó keretet az új múzeumépület, melyben az
elmúlt esztendő során már egy teljes évet működött a múzeum. A Főteret meghatározó épületet, a rendhagyó belső
térkiképzést és az új állandó kiállítást nem csak a 13 ezer
múzeumlátogató turista, hanem a martonvásáriak is érdeklődő szeretettel fogadták. A múzeumban működő Információs Pont szolgáltatásai révén a mindennapok részévé vált
az intézmény, mintegy négyezer alkalommal keresték fel az
idelátogatók és a helybéliek valamilyen kérdéssel, kéréssel.
Az új épület nem csak azt tette lehetővé, hogy esztétikus
környezetben mutassuk be a magyar óvoda egyedülálló történetét, hanem azt is, hogy kulturált körülmények között
fogadhassuk a látogatókat, kutatókat. Megfelelő helyszínnek
bizonyult játszóházak, kézműves foglalkozások, táborok és
a múzeum közművelődési munkáját színesítő egyéb programok rendezéséhez is.
Bízunk benne, hogy az idei évben sikerül a múzeumnak
idegenforgalmi látványosságként megtartania kiemelkedő
turisztikai szerepét, akárcsak megkerülhetetlen helyzetét,
mint kutatóhely a magyar kisgyermeknevelés történet kutatásában úgy, hogy a helyi kulturális életnek is aktív résztvevője legyen.
| Miklós Gergely

SOK ÉRTÉKES AJÁNDÉKRA
LELTEK AZ ADVENTI NAPTÁR
SZORGALMAS NYITOGATÓI
Az adventi naptárat a legenda szerint egy édesanya találta ki, akinek türelmetlen kisfia minden este megkérdezte,
mennyit kell még aludnia karácsonyig. A leleményes anya
kartonlapba 24 ablakot vágott, melyek mindegyikébe apró
édességet tett, megkönnyítve így a várakozást.

SZERETET FÁJA ÉS
ADVENTI NAPTÁR
December 16-án délután a szeretet fája alatt egy forró kakaó
mellett minden gyermek megkapta ajándékát. Köszönjük
minden egyes segítő szándékú angyalkának, hogy hozzájárult azon sok-sok gyermek és család karácsonyának szebbé
tételéhez, akik szívében az ünnep varázsa így tovább élhet.
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December elsejével az Óvodamúzeum Információs Pontjánál
első alkalommal vált elérhetővé Martonvásár adventi naptára. A napok mögé elhelyezett ajándékokra számtalan gyerek
és felnőtt volt kíváncsi, így minden ajándék gyorsan megtalálta új tulajdonosát. Gazdára lelt többek között néhány színházi belépőjegy, egy bérlet a jövő évi Magyar Népdal Napjára,
a város kemencéjének és a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központ kiállítótermének magáncélú használata, valamint
sok-sok kisebb-nagyobb meglepetés. A 24 ajándék mellett
minden dobozban szaloncukor várta az Óvodamúzeum és a
Könyvtár látogatóit.
| Berta Attila
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FÚJJUK
RENDÜLETLENÜL
A 2015. év mérföldkő volt zenekarunk életében.
20 éves jubileumunkat ünnepeltük és programjaink egész évben a kerek évforduló jegyében teltek.
Februárban a Dance Studio Nagy-Kuthy táncosaival közös
farsangolásra vártuk városunk apraját-nagyját. Április végén
Martonvásárra látogattak német és francia testvértelepüléseink fúvószenekarai, a találkozó keretében nagyszabású
közös koncertet adtunk. Június végén Sopronba látogatott
zenekarunk, ahol egy nemzetközi fúvóstalálkozón vett részt.
Szeptemberben az immár hagyománnyá vált Magyar Népdal
Napján léptünk fel. Decemberben pedig adventi koncertünk
egyúttal a jubileumi év megkoronázása is volt, mivel régi
zenésztársaink közreműködésével tartottuk meg koncertünket. A saját rendezésű koncerteken túl több városi és környékbeli fellépésünk volt.
Mit tartogat számunkra és a fúvószenét kedvelő közönségünk számára a 2016. év? Számos tervünk van: retro koncert

Fotó: Buzás Tamás

áprilisban, ahol azokat a régi számokat fogjuk feleleveníteni,
amiket a zenekar megalakulásakor és az azt követő években
játszottunk. Nyárra tábort szervezünk, ahol majd felkészülünk a Magyar Népdal Napjára. Év végén pedig hagyományos adventi koncertünket fogjuk megrendezni. Egész évben
arra fogunk törekedni, hogy tovább építsük közösségünket és
egyre többekkel megkedveltessük a fúvószenét.
Várunk (vissza) minden zenélni vágyó régi és új zenekari tagot! Kérem, hogy a naprakész információk miatt kövessék
facebook oldalunkat és figyeljék a városi információs forrásokat! Zenében gazdag új esztendőt kívánok a martonvásári
fúvószenekar nevében!
| Bártol Zsófia
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület elnöke

2462 Martonvásár, Budai út 20.
+36 70 626 4065
martonklinik@gmail.com
www.martonklinik.hu
A Marton Klinik Diagnosztikai Központot azért hoztuk létre, hogy a betegeknek ne kelljen
hónapokat várniuk egy orvosi vizsgálatra,és regionális szinten legyen egy olyan központ,
ahová többféle problémával is fordulhatnak.
NÁLUNK NEM KELL BEUTALÓ AHHOZ, HOGY VALAKI ELJÖJJÖN HOZZÁNK,
DE TELEFONON TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES.
Szolgáltatásaink:
ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
• Hasi ultrahang
• kismedencei ultrahang
• Pajzsmirigy ultrahang
• nyaki erek doppler ultrahang vizsgálata
• végtagi erek doppler ultrahang vizsgálata
VÉRVÉTEL
• általános állapotfelmérés
• tumormarkerek
• allergia
• hormonok
• egyéb speciális szűrések
NŐGYÓGYÁSZAT
• nőgyógyászati alapvizsgálat
• méhnyakrák-szűrés
• terhesgondozás
Tervezett szolgáltatásaink:
• Izületek ultrahang vizsgálata
• Csecsemő szűrés
FORUM MARTINI / 2016. JANUÁR

UTÁNKÖVETÉS
Ha önnél a vizsgálataink eredménye alapján újabb,
más jellegű vizsgálatok elvégzésére
lesz szükség, akkor
• tájékoztatjuk önt arról, hogy ezek milyen jellegű
vizsgálatok és hol lehet ezeket elvégeztetni,
• igyekszünk segíteni abban, hogy a további vizsgálatokat megszervezzük.
15% nyitási kedvezmény illeti azokat,
akik a nyitást követő egy hónapon belül
jönnek el hozzánk vizsgálatra.
A rendelések időpontjáról és az árakról
telefonon és honlapunkon tájékozódhatnak.

• www.martonklinik.hu
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KARÁCSONYI ANGYALOK
December 25-én zsúfolásig megtelt a katolikus
templom. A karácsonyi szentmise után mutatták be a hittanosaink a pásztorjátékot, amelyre heteken át lelkesen készültek. Ebben az évben harminchét gyermek szerepelt a darabban!
Öröm látni minden évben azt a vidámságot, szeretetet, ös�szetartozást, amivel a gyerekek hétről-hétre, próbáról próbára megjelennek. Köszönet illeti a szülőket is, akik a háttérből
segítik őket.
Minden évben nagy jutalom Mária és József szerepének eljátszása, csak olyan gyermek kaphatja meg a főszerepet, aki
minden téren megérdemli ezt a nagy tisztességet: az iskolában jeleskedik, az egyházközség életében részt vesz, és a
magaviseletére sincs panasz. Ebben az esztendőben Mária
szerepét Jáky Júlia 4.b osztályos tanuló játszhatta el, Józsefet pedig Szekeres Viktor 4. c osztályos tanuló alakította. A
darab rendezője Lipovics Anita, zenei vezetője Wagnerné
Dallos Orsolya volt.
A templom karácsonyfája alatt hetven ajándékcsomag várta
az egyházközség gyermekeit, kicsiket, nagyokat, és minden
ajándék gazdára is talált. A gyönyörűen csomagolt ajándékok
a Kalász és a Karitász tagjainak közreműködésével kerültek
a karácsonyfa alá.
Ez az esemény számunkra már a Karácsony csúcspontját jelentette, azonban az egész advent csodaszépen telt
Martonvásár katolikusai számára.
Az adventi hajnalokon ballagtak a hívők a rorátéra, az adventi szentmisére. Lélekemelő volt a város kivilágított főtere
mellett a sötétben a templom felé sietni. Schrőder atya idős
kora ellenére minden hajnalban kitartóan várta a korareggeli
imára vágyókat és sosem maradt üres a templom. Csütörtökönként az iskolásokat is vártuk, ilyenkor a szentmise után
kakaót, kalácsot reggeliztek a közösségi házban, majd együtt
mentünk iskolába.
Vasárnaponként a szentmise után együtt gyújtottuk meg a
város főterén álló, gyönyörű adventi koszorú lángjait.
December 6-án adventi lelki napot tartottunk a gyerekek
és a felnőttek számára is. A gyerekekhez természetesen a
Mikulás is ellátogatott. Az ünnepség mellett kézműves program és korosztályra szabott lelki program gazdagította a
gyermekeket. A délután a felnőtteké volt, akiknek tartalmas
előadáson volt lehetőségük töltekezni.
A hittanosok jóságliszttel gyűjtötték a jócselekedeteiket advent idején. Minden jótett után egy kanál lisztet tettek egy
üvegbe, amit aztán advent 4. vasárnapján elhoztak a templomba. Karácsonyra a lisztből finom kalács, sütemény készült,
amit a pásztorjáték után közösen fogyasztottunk el. Így vált a
gyermekek jósága finomsággá mindannyiunk örömére.
Természetesen a nélkülözőkről sem feledkeztünk el.
A gyermekek idén másodszor sütöttek a Kalász nagymamáival karácsonyi aprósüteményt a rászorulóknak. A Karitász
disznótorossal támogatta a nélkülöző családokat, illetve idén
is készült negyven szeretetcsomag mindenféle finomsággal,
szaloncukorral, gyümölccsel azok számára, akik talán nem
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is szűkölködnek az anyagiakban, ellenben betegségük vagy
magányosságuk, veszteségük miatt nem szeretnénk őket
egyedül hagyni az ünnepekre, hanem éreztetni szeretnénk
velük a szeretetünket és a törődésünket. Ezt a hagyományt
kilenc évvel ezelőtt indította a Kalász tagjaival Kuruczné
Lujzika és Vajdáné Anna.
A Szenteste délutánján két lelkes nagymama, Vajda L.
Botondné Anna és Dr. Takáts Lászlóné Zsuzsa tette kön�nyebbé a kisgyerekes családok karácsonyvárását azzal, hogy
mesedélutánt tartottak a kicsiknek, hogy ezalatt a szülők
könnyebben elő tudják készíteni az esti varázslatot.
Az egész adventi és karácsonyi időben érezhettük a köztünk
élő angyalok - kicsik és nagyok - jóságát, figyelmességét, áldozatkészségét. Köszönjük nekik, hogy igazi ünneppé tették
számunkra a Karácsonyt. 		
| Szilágyi Melinda

ÖKUMENIKUS IMAEST
a Krisztus-hívők egységéért

Az Ökumenikus Imahét 2016-ban január 18-25 között
lesz, melynek keretében Martonvásáron is összejövünk,
hogy közösen imádkozzunk.
Január 21-én, csütörtökön este 6 órakor
ökumenikus istentiszteletet tartunk
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban,
melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit
felekezetre való tekintet nélkül.
Az istentisztelet után szeretetvendégség lesz,
melyhez szendvicset, süteményt,
üdítőt köszönettel elfogadunk.
Az ökumenikus istentiszteletre felkészülő énekpróbát
tartunk
január 20-án, szerdán este 6 órakor az iskolában,
az énekteremben, melyre szeretettel várunk minden
korosztályt és hangszereket is!

Schrőder Gyula
római katolikus
lelkipásztor

Süller Zsolt
evangélikus
lelkipásztor

Bödő Sándor
baptista
presbiter
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Reményekkel a 2016-os felé
Óvodánk az elmúlt év hagyományairól
és eredményeiről folyamatos tájékoztatást adott a Fórum Martini hasábjain.
A 2015-ös évet zárva decemberi karácsonyi ünnepségünk meghitt hangulatban zajlott. Együtt ünnepelt felnőtt
és gyermek egyaránt. Karácsonyra
hangolódva az adventi időszak minden
hétfőjén kedves kis műsorral készültek
gyermekeink. Közösségünk felnőtt ünnepségén részt vettek nyugdíjas kollegáink, s megtisztelt bennünket jelenlétével városunk polgármestere is.

Abban a reményben köszöntünk el egymástól, hogy a 2016-os év sikereket,
eredményeket hoz számunkra.
A kisváros valamennyi lakójának kívánunk boldog új esztendőt a következő
kis versikével:
„Esztendő, esztendő,
Édes új esztendő,
Szépből, jóból benned
Legyen elegendő!”
| Bíró Ildikó
óvodapedagógus

ÁLLÁSHIRDETÉS
A martonvásári
Brunszvik Teréz Óvodában február hónapban
megüresedik két óvodapedagógus álláshely,
nyugdíjazás okán.
Az érdeklődők az
óvoda honlapján
(brunszvikterezovoda.hu)
találnak konkrét tájékoztatást.
Stefkovits Ferencné
óvodavezető

TÁJÉKOZTATÁS ÚJ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
SZOLGÁLTATÁSI FORMÁK BEVEZETÉSÉRŐL
A 2016. január 1. napjával életbelépő törvényi változások
• jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
alapján a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményén
• családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konbelül átszervezésre került a családsegítés és gyermekjóléti
ferenciát;
szolgáltatás feladat rendszere. A két részterület integrációra
• a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
került és a továbbiakban családsegítő és gyermekjóléti szolintézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irágálat néven, mint a Segítő Szolgálat
nyuló tevékenység ellátását, amelynek
egyik szakfeladata látja el a szociális és
keretében kezdeményezi a gyermek
gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat
védelembe vételét vagy súlyosabb fokú
települési szinten az intézmény eddigi
veszélyeztetettség esetén a gyermek
ellátási területén: Martonvásár, BaA Szent László Völgye Segítő Szolgáideiglenes hatályú elhelyezését, neveracska, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr,
lat a térségi szociális és gyermekvélésbe vételét,
Tordas és Vál települések közigazgatási
delmi alapszolgáltatások biztosítása
• utcai szociális munkát biztosít – ha a
határain belül.
mellett 2015. évben is jelentős számhelyi viszonyok azt indokolják
Az átszervezések következtében kialaban nyújtott dologi javak közvetíté• szakmai támogatást nyújt az ellátási
kításra került szintén 2016. január 1.
sén keresztül adományozási segítséterületén működő gyermekjóléti szolnapjától, a Szent László Völgye Segítő
get rászoruló családok számára.
gálatok számára
Szolgálaton belül működő Járási CsaEzúton szeretnénk megköszönni azok• heti 3 alkalommal esetmenedzseri
ládsegítő és Gyermekjóléti Központ.
nak a martonvásári lakosoknak és
szolgáltatást, valamint gyermekvédelA Családsegítő és Gyermekjóléti Közvállalkozásoknak a támogatását, akik
mi jelzőrendszeri koordinációt Ercsi
pont ellátja a Martonvásári Járás illefelajánlásaikkal kiegészítették az inváros területére.
tékességi területéhez tartozó összes
tézmény által adományozható dologi
települést. Így járási szintű feladatokat
javak körét. Ezek a felajánlások ruhaA Szent László Völgye Segítő Szolgálat
lát el a Segítő Szolgálat fentebb felsonemű, lakástextília, konyhafelszereúj szolgáltatásai közé tartozik ez évtől
rolt ellátási területeit kiegészítve Ercsi
lési eszközök, háztartási gépek, könya Telefonos Készenléti Szolgálat biztováros közigazgatási területén is.
vek, bútorok, lakberendezési tárgyak,
sítása. Célja a Járási Családsegítő és
Feladatai az általános szolgáltatási
gyógyászati segédeszközök és élelmiGyermekjóléti Központ nyitvatartási
feladatain túl a gyermek családban
szerek formájában történtek meg.
idején túl felmerülő krízishelyzeteknevelkedésének elősegítése, a gyerA Szent László Völgye Segítő Szolgáben történő azonnali segítség, tanácsmek veszélyeztetettségének megelőlat az ellátási területén lévő telepüadás vagy tájékoztatás nyújtása.
zése érdekében a gyermek igényeinek
lések körén belül minden esetben a
A készenléti szolgálatot egy állandóan
és szükségleteinek megfelelő önálló
legrászorultabbak részére juttatta el
hívható, közismert telefonszám biztoegyéni és csoportos speciális szolgálaz Önök adományait.
sításával kell megszervezni úgy, hogy
tatások, programok szervezése, amelya készenlétben lévő munkatárs szaknek keretében biztosít
szerű segítséget tudjon adni, vagy ilyen segítséget tudjon
• kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői elmozgósítani.
járást,
Éjjel-nappal hívható számunk: 06/20/3762808
• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
| Szabóné Pályi Judit

KÖSZÖNET AZ
ADOMÁNYOKÉRT
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KÉZILABDA:
ŐSZI SZEZONZÁRÁS
Lezárultak az őszi kézilabda bajnokságok fordulói, melyen mind férfi, mind női és most először női junior csapatunk is sikeresen helyt
állt. Sok változás történt az elmúlt fél évben az
MKSE életében.
Eredményeink

Híreink

Tavaly tavasszal hosszú szünet után ismét megalakult női junior csapatunk, mely komoly előrelépés az MKSE életében és
az évek óta fennálló utánpótlás hiány megoldódni látszik.
Junior lányaink a felkészülést a bajnokságra a nyáron tudták
megkezdeni heti három edzéssel és egy edzőtábor segítségével. Nagy népszerűségnek örvend a junior női kézilabda és
20-25 fiatal látogatja edzéseinket a kezdőktől a hosszú évek
óta aktívan kézilabdázókig. Fiatal kéziseinket a Pest megyei
bajnokságban tudtuk elindítani a Fejér Megyei Kézilabda
Szövetség hozzájárulásával. Az eredmények még váratnak
magukra, de biztosak vagyunk benne, hogy lányaink kitartásának és áldozatos munkájának köszönhetően nem kell sokat
várnunk.
Az előző évi toborzásnak köszönhetően női csapatunk immár magabiztosan vághatott neki a nyolc csapatos Fejér
megyei női bajnokságnak, ahol az őszi szezont a negyedik
helyen zárta, azonos pontszámmal a harmadik helyen lévő
Bicske csapatával, mely komoly előrelépést jelent a korábbi
évekhez képest.
Férfi csapatunk a tizenegy csapatos bajnokságból nyolcadik
helyen várja a tavaszi szezont, azonos ponttal a hetedik és
kilencedik helyen lévő csapatokkal. Esetükben elmondható,
hogy a Veszprém Megyei Bajnokság koránt sem mondható
könnyűnek, ráadásul több utazást, ráfordított időt igényel a
csapattól, ennek ellenére folyamatos partiban vannak a bajnokság csapataival.

Idén decemberben is részt vettek csapataink az ilyenkor szokásos Mikulás-kupán Dunaújvárosban. Ahol női csapatunk
a dobogós 3. helyen végzett, míg férfi csapatunk az 5., és az
öregfiúk pedig a 4. helyen végeztek.
Továbbá fontos megjegyeznünk, hogy az egyesületből többen
is jelentkeztek, egy két éves OKJ-s kézilabdaedző képzésre,
hogy hosszútávon segíteni tudják az egyesület és így csapatainak munkáját.
Összességében a 2015-ös év sok kihívás elé állította csapatainkat mind szervezési, mind utazási és mind anyagi szinten.
Sok munkát igényel a három csapat meccseinek összehangolása, edzés idő elosztása, utaztatásának megoldása. Lévén,
hogy mind három csapat más megyei bajnokságban játszik,
ez nem egyszerű feladat. A jövőt tekintve célunk, hogy további tagokkal bővüljön egyesületünk. Továbbá a férfi vonalon is szeretnénk elindítani a junior korosztályú csapatot.
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni
támogatóinknak, hogy segítették egyesületünket! Köszönjük
Pálinkás Zsoltnak, a Czipa családnak, Bitó Péternek, a Fazekas családnak, Turóczi Andrásnak (Uniszolg Bt.) és Baksi
Arnoldnak (Macska Panzió), hogy támogatták csapatainkat.
Aktuális hírek, érdekességek az edzéseinkről és a meccseinkről a facebook oldalunkon találhatók (www.facebook.
com/martonvasarikse), továbbá internetes honlapunk is elindításra került: mkse.atw.hu.
HAJRÁ MARTON!		
| Záborszki Helga

LABDARÚGÁS
Véget ért az őszi szezon, felnőtt csapatunk a 6. helyen zárta
a bajnokságot. Az utolsó öt fordulóban négy győzelem és egy
döntetlennel zártunk. Meggyógyultak a sérültek, az eltiltottak is újra bevethetőek voltak és ez az eredményen is rögtön
meglátszott. Gratulálunk a csapatnak!
Ifi csapatunk a 8 helyen zárt, több ifi korú játékosunk már
a felnőtt csapatot erősíti, így nem mindig tudott a csapat a
legjobb összeállításban játszani. A srácok mindig, mindent
megtettek a sikerért, gratulálunk a csapatnak!
Évzárónkat az iskola aulájában tartottuk december 12-én,
ahol értékeltük és lezártuk az eltelt időszakot! Az új idényre
a felkészülést január közepére tervezzük.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok támogatását,
bíztatását, akik egyesületünkért sokat tesznek, s egyben kívánunk mindenkinek Boldog Új Évet! További információt a
www.martonvasar.sk.gportal.hu honlapon találnak!
		
| Martonvásár Sport Klub
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UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

Sikeresen zártuk az őszi szezont a Bozsik Program keretein
belül.
Több teremtornát is szerveztünk azóta a martonvásári és az
Ercsi sportcsarnokokban. U9 és U11-es korosztályaink meghívást kaptak Felcsútra, ahol gyerekeink remekül szerepeltek!
U16-os csapatunk is részt vett Ercsiben teremtornán, ahol az
1. helyen zártunk!
Évzárónkat december 12-re szerveztük az iskolában egy kis
focival összekötve, minden gyereket díjazva, megköszönve az
őszi hozzáállásukat, teljesítményüket.
Jön egy kis szünet, majd január elején készülünk a tavaszi
szezonra!
Ezúton is köszönet jár mindenkinek, aki támogatja egyesületünket, s egyben kívánunk mindenkinek Boldog Új Évet!
Programjainkról további információt a www.mustangse.
gportal.hu honlapon találnak!
| Mustang SE
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
December végére megérkezett a tél és vele
együtt a gyerekek örömére a hó. Erős fagy dermeszti a fákat és szorítja a rögöket. A gondos
gazda már nyugodtan ül a meleg szobában, de
nem tétlenül. Most van a számadás, a tervezés
és az önképzés ideje.

Érdemes besegítenünk a természetnek. Egy aprítógép beszerzése gyorsítja a növényi maradványok komposztálását.
A második évtől folyamatos a kert komposztellátása, mely
teljes értékű tápanyag. Szép napos időben tegyünk sétát kertünkben, enyhébb napokon lemeszelhetjük a fák kérgét, ez
véd a kórokozóktól és hatásos a fagy ellen. Rendszeresen fertőtlenítsük a tároló helyiségeket, ellenőrizzük a gyümölcsök
állapotát, a hibás, beteg darabokat távolítsuk el!

A pince

Az első fejtéseken bizonyára már mindenki túl van. A kiürült
erjesztő edényeket, hordókat gondosan mossuk ki és fertőtlenítsük. A hordókat rendszeres időközönként kénezzük
negyed, fél szelet kénlappal 100 literenként. A megkezdett
hordókat ne tartsuk „darabban”, mert levegővel érintkezve
„ászkos” ízű lesz. Fejtsük kisebb edényekbe. A megfelelően
kész, stabil bort palackozhatjuk is. Figyeljünk és vigyázzunk
borainkra! A rosszul kezelt hordó, a nem tiszta edény borbetegséget okozhat. A borfejtő eszközöket tartsuk tisztán,
mielőtt új borral érintkezne, mossuk el! Probléma esetén
azonnal orvosoljuk a bajt, ha kell, kérjünk segítséget! Az alacsony alkoholtartalmú és a savszegény borok könnyebben
betegszenek.

A szőlő

A kert

Készítsünk pontos tervet tavaszra. Mérjük fel kertünket
és készítsünk tervrajzot. Így még egy kis kertben is megtalálhatjuk a helyét a pihenőkertnek, a növényágyásoknak
és még a komposztálónak is. Bármely kertben elfér pár tő
paradicsom, karalábé, saláta vagy retek. Mily nagy büszkeség töltheti el az embert, ha a nyári partin saját termesztésű
paradicsomot tehet az asztalra. Egy komposztáló biztosítja
a tápanyag utánpótlást az egész kert számára, míg a kertet
tisztán tarthatjuk és a kukát sem terheljük zöld- és konyhai
hulladékkal. Érden öt tyúkot kapott minden háztartás, ahol
vállalták, hogy nem tesznek konyhai hulladékot a gyűjtő
edényekbe. Jó példa és remélem követhető!

717 EZER KÖSZÖNET!
Elszámoló-beszámoló a jótékonysági vásárról
Kiváló hangulattal, sok-sok látogatóval és szép
bevétellel zárhattuk a karácsonyi vásárunkat.
Új tagokkal bővülve, nagy lendülettel indultunk neki a szervezésnek. A lelkesedés kitartott, és a vártnál is nagyobb
eredményt hozott. A készülődés hangulata számomra mindig nagyszüleim meséit juttatja eszembe a téli fonóról, a
kukoricafosztásról, a meghitt és kacagós adventi estékről.
Aki át is szeretné élni, milyen az, amikor 10-15 nőszemély
FORUM MARTINI / 2016. JANUÁR

A szőlő lassan túl van mélynyugalmi állapotán, akinek sok
a metszeni valója, fagymentes időben megkezdheti a tőkék
metszését. Ez az egyik legfontosabb és egész évet meghatározó művelet. Ne kapkodjuk el! Ismerni kell a fajta igényeit,
hogy rövid-, vagy hosszú csapon, esetleg szálvesszőn terem
jobban. Ügyeljünk a tőkék terhelésére és folyamatosan ifjítsunk, ne hagyjuk felkopaszodni a tőkét. Sokféle metszésmód
lehetséges, a cseralapos váltómetszés az egyik legbiztonságosabban használható.
A kerteket gyakran vastag hópaplan takarja be, és ami a
szemnek gyönyörködtető, az kerti barátainknak ínséges
időszak. Készítsünk madáretetőt és lássuk vendégül a nyári hónapok fáradhatatlan munkásait. Testet lelket gyönyörködtető látvány az etetők körül sürgő madársereg.
|

Uhrin Gábor

összeül alkotni, és közben jól érzik magukat, az látogasson el
hozzánk, mindenkit szeretettel várunk idén is.
A vásár 717 000 forint bevételt hozott. Ebből az összegből 41
családnak adományoztunk 15 000 Ft értékű vásárlási utalványt, a Karitászt 50 000 Ft-tal támogattuk, a fennmaradó
összeget pedig a következő vásár alapanyagára tartalékoltuk.
Külön nagy-nagy köszönet a Brunszvik-Beethoven Központ
dolgozóinak, akik a készülődés helyszínét biztosították, és a
kísérőprogramokat szervezték; köszönet a MartonGazdának
a vásári terület felállításáért, valamint a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnak az adományok szétosztásáért!
Továbbá mindenkinek nagyon köszönjük a segítséget, aki
munkájával, alapanyaggal és vásárlással hozzájárult ahhoz,
hogy a vásár ilyen jól sikerüljön!
| Gáborné Sebestyén Edina
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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
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
Előzetes bejelentkezés szükséges!

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

2462 Martonvásár Emlékezés tere 1. 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!

Várandós szerda		
tanácsadás: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: 8.00-16.00 |
Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
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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
2460, Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

22/460-039
22/460-065
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK
Ács Viktória
Fekete Anna Flóra
Hanis Hunor
Horkay Hunor Ferenc
Karuczka Milla
Novozánszky-Krausz Levente
Szabó Dénes

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*

MARTONVÁSÁR: január 23., 24., február 13., 14.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019

Deák András / 87 éves
Földesi Ferenc / 50 éves
Grebenár László / 55 éves
Horváth István / 94 éves
Klopfer Gyuláné / 70 éves
Kovács József / 90 éves
Polák László / 58 éves
Szilágyi Miklós / 57 éves

ERCSI: január 16.,17.; február 6., 7.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

AJÁNLJÁK FEL ADÓJUK 1%-ÁT

APRÓHIRDETÉS
Eladó lakásokat, földszintes házakat keresek.
| Eötvös Péterné Beáta • ingatlanközvetítő-értékbecslő
www.ingatlan-martonvasar.hu, 06 30 341 0975,
eotvos.beata@t-online.hu
Martonvásáron TULAJDONOSTÓL 70 m²-es ház eladó,
940 m²-es saroktelken (ikerház épitésére kész tervekkel),
viz, villany, csatorna, gáz. Ár: 12.900.000 Ft
(Tel.:06 30 892 6871)

KÖSZÖNET
Szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzatnak, hogy
nehéz helyzetemben tüzelővel támogattak, valamint a
szíves közreműködésükért az áramellátásom megoldásában.
Hálás vagyok az összes segítő és közreműködő munkatársnak. I. J.-né

KÖZLEMÉNY
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ÁLLÁSHIRDETÉS

A VHG Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetés alapján, a cég
2016. január 21-én az ingatlan elé kihelyezett, teljesen megtisztított karácsonyfákat elszállítja Martonvásárról.
| Martongazda Nonprofit Kft.

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja

RÁCKERESZTÚR: január 9., 10., 30., 31., február 20., 21.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

Játszótéri eszközöket gyártó és játszótereket építő vállalkozás martonvásári telephelyére munkatársat keres kereskedelmi és adminisztratív munkakörre.
IRODAI ASSZISZTENS
Feladatok:
• irodai adminisztráció
• marketing jellegű feladatok
• külföldi partnerekkel kapcsolattartás
• hazai beszállítókkal és megrendelőkkel kapcsolattartás
• új megrendelők felkutatása
Elvárások: • minimum középfokú végzettség
• középfokú, tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudás
• jó, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
• önálló munkavégzés
• jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
Előny: • B kategóriás jogosítvány
• kereskedelmi és/vagy irodavezetői tapasztalat
• felsőfokú végzettség
A munkavégzés helye: Martonvásár
Megbízható nyelvtudás nélkül kérem, ne jelentkezzenek!
Jelentkezni önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével az
alábbi e-mail címen lehet: ugyvezeto@acerkft.hu
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MARTONVÁSÁRI
SZÍNHÁZ
Az utóbbi években színházi előadásainkat látogatók Bartokos Tamás nevével bizonyára
találkoztak már. Számos darabot állított színre,
szóljon az gyermekeknek, vagy felnőtteknek.
Alakuló martonvásári színházunk művészeti
vezetőjeként néhány hónapja azon tevékenykedik, hogy valódi kőszínház szakmai alapköveit helyezze el városunkban.
Ennek rögös útjáról, szépségeiről faggattuk.
FM Mit jelent önnek a színház?
BT A színház nekem egy olyan szolgálat, melyben a benne
szereplőkkel önfeledt, szeretetteljes játékkal értéket teremtünk. Ennek részesévé válhat a „nagyérdemű”.
FM Hogyan került kapcsolatba Martonvásárral?
BT Martonvásárral nagyon régi kapcsolatom van. Nemcsak
mint itt játszó színész, hanem nagyon sok barátság köt ide.
Talán ennyi év után elmondhatom azt is, hogy „családtagjaim” élnek itt. Egy másik nagyon fontos dolog, ami miatt az
ember martoniként egy várost a művészetével tiszta szívből
képviselhet: az nem más, mint a település és a város vezetésének befogadó szeretete.
FM Több darabot rendezett és játszott már Martonvásáron, melyik a kedvence?
BT Ha megengedi, kettőt választanék: az egyik a rövidített
Isten pénze decemberi műsorunk, melyet a segítő szakmai
szférának mutattunk be. Ebben volt érezhető színházunk ars
poeticája, egy jelenet, melyben Riczu Noémi martonvásári,
tehetséges, fiatal színésznőnk, és a Pápai Ágoston iskolában
tanuló szintén tehetséges Petényi Szabolcs színészünk,
olyan dolgot mutattak, melyben az integráció kézzel foghatóvá vált, kivívva a nézők szeretetét, és elismerését. Úgy érzem tudtunk erőt adni a további munkájukhoz.
A másik az első gyermekbérletes előadásunk (Bab Berci),
mely egy hosszú út első mérföldköve volt, hiszen célunk,
hogy Martonvásáron és környékén olyan generáció nőjön fel,
mely színházat értő és szerető lesz.
FM Mit tegyen, akinek kedve támad „komédiázni”?
Csatlakozhat?
BT Természetesen! Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel színház és a kulissza, mivel nemcsak szerepelni vágyóFORUM MARTINI / 2016. JANUÁR

kat, hanem olyanokat is várunk, akik a háttérben, de szerves
alkotóként vesznek részt az épülő színházunkban. Heti rendszerességgel próbálunk, egyik héten szombaton (a kultúrközpontban vagy az óvodában), mely egész napos, másik héten pedig hétfőn délután 16.00-tól a Pápai Ágoston Iskolában.
FM Milyen alaptulajdonságokkal kell rendelkeznie a
csatlakozónak?
BT Szeretettel, és önzetlen elfogadással a másik felé. A többi
az én dolgom. :-)
Jelentkezni a +36 20/770-5763-os telefonszámon, vagy az
integraltszinhaz@gmail.com e-mail címen lehet.
FM Hallhatunk néhány szót 2016-ról?
BT Folytatjuk az elkezdett bérlet sorozatot. A gyermekbérlet
előadásai: január 19-én egy változással kezdünk, a
Macskacicó helyett a Jancsi és Juliska klasszikus Grimm
mesét láthatják, melynek lesz egy megelőző programja január 16-án szombaton a termelői vásáron, ahol a boszorkányunk mézes kaláccsal várja a csillogó szemű gyermekeket
és a szívükben pajkos felnőtteket.
Március 30-án mutatjuk be Fésűs Éva: Palacsintás király
című művét, melyet nemcsak mi és a gyerekek várnak, hanem az írónő is, illetve Katkics Ilona a meséből készült film
rendezője. Remélhetőleg Évát és Ilonát vendégül láthatja
Martonvásár.
A felnőtt bérlet előadásai: Március 20-án a Niel Simon: Pletykafészek című vígjátékot visszük színre, melyben martonvásári pletykákat nem, de New Yorkiakat annál inkább megtudhat az, aki eljön megnézni az előadásunkat.
Május 22-én egy közös nyomozásra invitáljuk a nézőket
Agatha Christie: Az egérfogó krimijével. Ha valaki tudja,
hogy ki a gyilkos, kérjük, ne árulja el. :-)
A bérleteseknek a tervezetthez képest egy plusz előadást
szervezünk - melynek időpontja még egyeztetés alatt áll -,
Jean-Paul Sartre: Temetetlen holtak című drámáját, melynek különlegessége, hogy nemcsak mi színészek leszünk a
világot jelentő deszkán, hanem a közönség is ott foglal helyet.
FM 2016. végén mivel lesz elégedett?
BT Talán a legfontosabb eredmény az lesz, ha a martonvásáriak
azt tudják mondani, hogy van saját színházunk!
| Nagy Árpád
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