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FORUM
MARTINI
02. oldal
POLGÁRMESTERI SOROK

08. oldal
15-RŐL 16-RA

11. oldal
KÖLTÖZÉS

„...az említett utcák aszfaltozásának
költsége összemérhető a teljes évi
kommunális adóbevételünkkel.”

Művészeti iskolánk diákjai és tanárai
is számos élménnyel, ismerettel
lettek gazdagabbak.

A pedagógiai szakszolgálat
munkájáról kérdeztük Tassy
Ildikót, az intézmény igazgatóját.

03. oldal
ALAPKŐLETÉTEL
...tegyünk meg mindent, hogy gyermekeink minél kulturáltabb körülmények között sportolhassanak,
mozoghassanak és valóban rendes magyar emberekké, jó emberekké váljanak.

04. oldal
KÖZMEGHALLGATÁS
Olyan kisvárossá válhatunk, amely képes saját magát eltartani.

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

FEBR. 16.

FEBR. 20.

FEBR. 25.

HÖLGYKLUB
17.00 órakor,
BBK Központ előtér
TERMELŐI VÁSÁR, KÖNYVKUCKÓ
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK
18:00 órakor
Csendes gyertyagyújtás
az Emlékezés terén

FEBR. 27.

POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
14:00 órakor
Szent László út + Lakópark
(Estike utca, Boglárka utca, Gólyahír
utca, Pipacs utca, Százszorszép utca)

MÁRC. 4.

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA
ÁTADÁS
09:00 órakor
Szent László út 24.

POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Január végén közmeghallgatást tartottunk. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki jelenlétével és hozzászólásával kivette részét közös ügyeink intézéséből.
Az elhangzottak alapján leszűrhetjük a következtetést, hogy
városunkban jó irányban haladnak dolgaink. Azért merem
ezt kijelenteni, mert a jelenlévők közül szinte mindenki azzal
kezdte mondandóját, hogy látja a fejlődést és egyet is ért a
közösen meghatározott célokkal.
Ugyanakkor nem szabad abba a hibába esnünk, hogy ne lássuk a hiányosságokat. Szinte mindenki szóvá tette útjaink
és járdáink állapotát. Valóban ezen a téren van mit tennünk,
és anyagi lehetőségeink szerint folytatjuk idén is a felújításokat. Terveink szerint a Budai úton el kell készülnie az új
járdának a városközponttól a Tesco áruházig, ennek fedezete
rendelkezésre áll. Hozzálátunk a Vasvári, Ady Endre utcák
felújításának tervezéséhez is, a forgalom és az út állapota
mindenképpen szükségessé teszi a munka elvégzését.
Engedjék meg, hogy egy gondolatot megosszak Önökkel, arról, milyen anyagi terhet ró közösségünkre egy-egy útszakasz
megépítése. Talán úgy tehető szemléletessé a dolog, ha az út
menti telkek szélességéhez adjuk meg a költségeket. Nos 20
méteres telekszélességgel és kétoldali beépítettséggel számolva
egy családi ház előtti útszakaszra körülbelül fél milliós költség
jut. Könnyű utána számolni, hogy az említett utcák aszfaltozásának költsége összemérhető a teljes évi kommunális adóbevételünkkel…..! Nem egyszerű szakmai, és főleg közösségi
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MÁRC. 05.

TÁNCHÁZ
(Mezőkölpényi és Széki táncokkal)
17.00 órától 23:00 óráig
BBK Központ kiállítóterem

MÁRC. 15.

AZ 1848-49-ES FORRADALOMRA ÉS
SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK
16.00 órakor
Emlékezés tere és BBK Központ

MÁRC. 19.

TERMELŐI VÁSÁR ÉS KÖNYVKUCKÓ
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar
HÚSVÉTVÁRÓ – VÍZFAKASZTÓ
RENDEZVÉNY
9.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ

MÁRC. 20.

Színházi előadás: PLETYKA BOHÓZAT
17.00 órakor
BBK Központ színházterem
Jegyek elővételben és a helyszínen
is válthatók! Jegyár: 1000 Ft.

döntést hozni ezekben az ügyekben, hisz nyilván mindenki azt
szeretné, ha az általa befizetett adó úgy is hasznosulna, hogy
annak hozadékát ő maga és közvetlen környezete is érzékelje.
A KÖZ és az egyén érdeke bizony sokszor ütközhet, ezekben az
esetekben mindig szükség van az egymás iránti megértésre és
méltányosságra. A képviselő testület és a polgármester sincs
egyszerű helyzetben, amikor fontossági sorrendet kell felállítani.
Még egy fontos megjegyzést mindenképpen tenni kell az utak
ügyében, ez pedig az, hogy ezt a feladatot csak saját bevételeinkből tudjuk finanszírozni. Sem uniós, sem pedig kormányzati pénzek nem pályázhatók ilyen célra. Tehát amit önmagunk
képesek vagyunk erre szánni, csakis abból épülhet út és járda!
Visszatérve a köz és az egyén érdekének időnként elkerülhetetlen ütközésére. Az önkormányzatnak, tehát a város közösségének néha kifejezetten olyan döntést is meg kell hoznia, ami az érintett egyén számára sérelmes. Bizony most is
van néhány ilyen esetünk, például amikor az iskola és óvoda
megközelíthetősége érdekében utat kell építenünk, amihez
magánterületet sajátítunk ki. A köz érdeke ilyenkor fölülírja
a magánérdeket! De a méltányosság és kártalanítás a köz
érdekének elszenvedőjét mindenképpen megilleti!
És végül egy, már szinte unalomig ismételt kérés: legyünk
egymással türelmesek, előzékenyek és odafigyelők, amíg az
iskola környéki építkezések zajlanak. Gyermekeink nyugalma és biztonsága a legfontosabb!		
| Szabó Tibor
U.i.: A hatalmas, vadonatúj terepjáróval az iskola melletti füvön parkoló anyukának üzenem, hogy bizony, ha ismét a köz
érdekét sérti és a kicsik biztonságát veszélyezteti, továbbra
sem leszek udvarias! 			
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SPORTSZERŰ
NEMZETTÉ VÁLNI

Elhelyezték a martonvásári sportcsarnok alapkövét
Január 23-án, az idei év eddigi leghidegebb délelőttjén helyezett le dr. Simicskó István, honvédelmi miniszter, Tessely Zoltán, országgyűlési képviselőnk és polgármesterünk, dr. Szabó
Tibor a martonvásári sportcsarnok alapkövét.
A mintegy 570 millió forintos beruházással, az új sportcsarnok építése mellett, a meglévő iskola kazánjának kiváltása
történik, több, kisebb és korszerűbb kazánnal, amely a fűtés
korszerűsítését jelenti, valamint melegítő konyha és iskolai
ebédlő kialakítására kerül sor a főépületen belül.
A MartonSport Nonprofit Kft., valamint a Martonvásár Város
Önkormányzata által megrendelt munkákat a Horváth Építőmester Zrt. 2016. október 31-i kivitelezési határidővel vállalta.
A pénzügyi forrás 70%-át a Hungrana Kft. TAO-s felajánlása
biztosította, amihez 30%-os önkormányzati önrész társul.
Az ünnepséget Tóth Balázs, a MartonSport Nonprofit Kft.
ügyvezetője vezette fel, majd megkérte a polgármester urat,
hogy köszöntse az egybegyűlteket.
Dr. Szabó Tibor köszöntőjében a Hungrana Kft. volt ügyvezetőjével, dr. Lengyel Attilával kapcsolatban elmondta,
hogy ő az, aki már régóta szeretett volna itt sportcsarnokot
építtetni. Többször megkereste az önkormányzatot és felajánlotta segítségét. Az általa vezetett vállalat megkeresését
városunk szívesen fogadta és a beruházás lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat felvállalta.
Ezután megköszönte dr. Simicskó István miniszter úr jelenlétét, egyben magyarázatot adott arra is, miért a honvédelmi
miniszter az, aki ennél az alapkőletételnél jelen van. A projekt
elindulása idején sportért felelős államtitkárként ugyanis őt
kereste meg városunk, valamint országgyűlési képviselőnk, Tessely Zoltán. „A dolog lényege – mondta dr. Szabó Tibor – hogy 2014. december 31-én este fél nyolckor, az
utolsó határidővel, az érintett két miniszter aláírta a szerződést, rendelkezésünkre bocsátotta a mintegy 600 millió
forintot. Ebben L. Simon László úr hathatós segítségére is
számíthattunk.
Különleges sportcsarnok lesz ez, amely elsősorban a kézilabdásainkat szolgálja, de egyben minden sportolni vágyót
is, és nem utolsósorban azokat a gyerekeket, akiknek a jelenlegi tornaterem már szűknek bizonyul.”
Ezt követően Fábry Olivér labdazsonglőr, valamint a Golden
Tiger’s Kung Fu Egyesület csoportos és Dudás Ádám egyéni
bemutatója következett, majd dr. Simicskó István lépett a
mikrofonhoz. Ünnepi beszéde elején a fejlesztéssel kapcsolatos előkészületeket méltatta:„Elérkeztünk egy komoly
pillanathoz, amely mögött komoly munka van. Nagyra értékelem polgármester úr szavait, amelyben mindenkinek
megköszönte a segítséget és a támogatást, de ne felejtsük el azt, hogy Szabó Tibor volt ennek az igazi motorja.
Polgármester úr számtalanszor hívott telefonon. Amikor
pedig elért, kellő kulturáltsággal és nyomatékkal kérte
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A nagy hideg ellenére is sokan jelentek meg a sportcsarnok
alapkőletételén.

számon rajtam, hogy hogyan áll az ügy. Nem is beszélve
Tessely Zoltánról, aki szintén a térség szülötte, ennek az
iskolának tanulója volt…”
A miniszter úr jelezte, hogy a politika egy olyan terep, ahol
jót, de főként rosszat fogalmaznak meg egy-egy ügy mellett illetve szemben. Azonban, ha meggyőződéssel tesszük
a dolgunkat, akkor „teljesen mindegy, hogy mit fecsegnek
rólunk, akarnak-e keresztbe tenni, haladni kell előre! ”
„Ezért büszkén elmondhatjuk, hogy az elmúlt öt – öt és
fél évben minden harmadik településen valamilyen sportberuházás megvalósult. Tornatermek, tanuszodák épülnek
és szerintem ez a helyes út, erre áldoznunk kell.”
Coubertin báró egyik leveléből idézett, amelyet Kemény Ferencnek írt: „Hiszi és vallja, hogy ha a sport felé fordulnak
a magyarok, akkor gyorsan férfias erőre kapnak, fel tudnak
egyenesedni, ismét büszke nemzetté tudnak válni.” – mondta.
„Azt hiszem, az elmúlt évek munkája talán egy kicsit erről is
szólt. Hogy igenis mi, magyarok legyünk büszkék arra, amink
van, az értékeinkre, hagyományvilágunkra, legyünk büszkék
őseinkre, akik örökül hagyták ezt a földet és tegyünk meg
mindent, hogy gyermekeink minél kulturáltabb körülmények
között sportolhassanak, mozoghassanak és valóban rendes
magyar emberekké, jó emberekké váljanak. Juvenalis úgy fogalmaz, hogy kívánatos volna, hogy ép testben ép lélek lakozzék. Bizonyára sokan használjuk a kifejezést: ép testben ép
lélek. Ez nem önmagában van, nem elrendeltetett, hanem ez
kívánatos volna, tenni kell érte, mindannyiunknak. Politikusoknak és másoknak is, családapáknak, testnevelő tanároknak, nevelőknek… és mindenkinek.
Ezért szeretném én is megköszönni Tóth Iván tanár úrnak,
hogy 50 éve megalapozta itt a kézilabdát. Új lehetőséget
kap most a kézilabda Martonvásáron, de ez nyilván a térségben élő családoknak is egy lehetőség.
Mi szeretnénk tenni és teszünk is azért, hogy a magyar
fiatalok sportolhassanak, ezen keresztül testi-lelki egyensúlyuk megteremtődhessen, a harmóniát, ami az élethez
kell, elő tudjuk segíteni számukra.”
Dr. Simicskó István szerint egy sportcsarnok nem a több
száz millió forintról, nem is a benne lévő parkettáról, kézilabda kapuról, vagy kosárlabda palánkról szól. A sportpálya
egy küzdőtér, az élet kicsinyített mása. Gyermekeinket pedig
az életre neveljük a sporton keresztül. Ha helytáll egy kézilabda mérkőzésen, ha megtanul futni, cselezni, ha megtanul
dobni, ütni, sportszerűen küzdeni, az életre készül fel játékos
formában. Ezért a sport a Jóisten ajándéka, amivel élni kell.
Helyes úton járunk, amikor a sportot szeretjük és támogatjuk. Ha ezt megtanítjuk gyermekeinknek, sportot szerető
nemzetből sportszerű nemzetté válhatunk.
A beszédeket követően került sor a martonvásári sportcsarnok ünnepélyes alapkőletételére.
| Nagy Árpád
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KÖZMEGHALLGATÁS
Komoly érdeklődés mellett zajlott a Képviselőtestület nyilvános ülése január 28-án este
kultúrközpontunk színháztermében. Bevezetőjében dr. Szabó Tibor a város előtt álló legfontosabb kérdéseket vetette fel:
A város mennyire tudja önmagát közösségként megélni,
mennyire valósulnak meg azok a dolgok, amelyeket közösen
terveztünk meg?
Polgármesterünk kiemelte a 2015-ös Magyar Népdal Napját,
amelynek idejére Martonvásár az ország középpontja lehetett.
„Finanszírozását tekintve eredményesnek tekinthető, hiszen
gyakorlatilag önfenntartóvá vált”, miközben a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ „a martonvásári kultúra és együttlét, együtt gondolkodás, hasznos időtöltés központjává” vált.
Polgármesterünk az adózás lényegét a következő gondolattal
foglalta össze: „…az adózás rendjének lényege, hogy azokból
az adókból, amiket az állampolgárok befizetnek – itt elsősorban a kommunális adóra gondolok – már majdnem sikerült
azokat a kiadásokat finanszírozni, amiket a polgárok közvetlenül igénybe vesznek: egészségügy, óvoda, iskola, szociális
ellátás, és a mindennapi életben igénybe vett szolgáltatások.
A keletkezett hiányt természetesen a vállalkozásoktól
beszedett adókból pótoljuk ki.” Ezután megköszönte minden
tisztességes, becsületes adófizető polgár hozzájárulását
ahhoz, hogy „olyan kisvárossá válhatunk, amely képes saját magát eltartani.”
Kitért az egyik legneuralgikusabb kérdésre is, útjaink állapotára. „Őszintén meg kell mondani, hogy utca aszfaltozásához pályázatra nem lehet számítani. Csak saját forrásból,
saját megtakarításból tudjuk véghez vinni!”
Viszont, mint kiderült, pályázati pénzek felhasználása másutt megtakarításokat eredményez, amelyek közül a városházán megvalósult napelemes rendszer például a ház teljes
elektromos szükségletét fedezi.
Városunk működtetéséről szólva, annak leglényegesebb eleme, hogy a rendszer tetején a martonvásári polgárok állnak,
akik megválasztják a Képviselő-testület tagjait. Működésük,
valamint a polgármesteri hivatal és a város intézményeinek
tevékenysége eredményeként pedig az egész város lakossága
szolgáltatásokat vehet igénybe az óvodától az egészségügyön
át a közvilágításig.
A város terveit ecsetelve, bemutatva a közeljövőben a város
vezetése „a sportoló gyermekekre” és az „egészségügy területére” fókuszál, de „tervben van a művészeti iskola méltó
körülmények közé helyezése. Az iskola új szárnyával
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PÉNZÜGYILEG SIKERES ÉVET ZÁRTUNK
együtt erre a projektre kormányzati támogatást szeretnénk szerezni. Ez egy akkora beruházás, amit saját forrásból nem tudunk megvalósítani.” – mondta.
Az óvoda torna- és csoportszobájáról a következő hangzott el:
„Ha másképpen nem megy, saját forrásból is megvalósítjuk.”
A jövőbeni elképzelések között a beszámolóban következők
szerepeltek:
• Egészségház megvalósítása, ahol minden orvosunk lehetőleg egy épületben tud rendelni, helye pedig a jelenlegi orvosi
rendelő és környéke.
• Ifjúsági park és játszótér. A fiatalok itt napközben el tudják
foglalni magukat. BMX pálya, görkorcsolyapálya…
• Óvodamúzeum melletti, mögötti téren kültéri játékok.
• Szolgáltató ház létrehozása, ami még hiányzik városunkból.
• Sétány, végig a patak partján.
Szó esett a többmilliárdos MTA ATK-t érintő projektről is,
amelynek a város szempontjából talán a legfontosabb eleme az
autópályán túli 150 hektáros fejlesztési terület. Ennek várható
iparűzési adójának felhasználása jótékonyan hathat majd a város költségvetésére. Ami eddig nem valósulhatott meg források
hiányában, remélhetően az is elérhetővé válik majd.
Ezen felül a szőlőhegy, a vasút és a patak ölelésében lévő 21
hektáros területet a város a vonatkozó Kormányrendelet fényében gyakorlatilag ingyen kaphatja meg. A területen megvalósított fejlesztés nyomán a város lakói ott pihenhetnek
majd meg, de a távolabbról érkezők is értelmes időtöltést találhatnak úgy, hogy az Martonvásárnak is hasznos lehet.
A polgármesteri beszámolót a Gárdonyi rendőrkapitány, dr.
Sági János rendőrezredes úr beszámolója követte. Martonvásár közbiztonságát, súlyos bűncselekmények teljes hiányában, több mint kielégítőnek találta. A 83 ismertté vált
bűncselekmény a csökkenő tendencia bizonyítéka.
• Kérdésekre válaszolva ígéretet tett komolyabb jelenlétre a
Kodály Zoltán utcában, hogy ne piros lámpa elkerülésére
használják azt.
• Állandó „trafival” kapcsolatos kérdésben kezdeményezi a
felügyeleti szerv felé, hogy vegyék fel a lehetőségek listájára
Martonvásárt is.
• Térfigyeléssel kapcsolatban kitért arra, hogy a térfigyelő kamerák többnyire nem rendőrségi hatáskörben vannak, és ez
érvényes a MÁV állomásra is. Tudomásuk szerint azok a kamerák működnek. Általánosságban, szakmailag bár támogatják a térfigyelő kamerák kihelyezését, de ezek költsége akkora,
hogy többnyire csak pályázati forrásból valósítható meg.
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Legtöbb kérdés helyben a beruházásokkal, sporttal, közvilágítással és útjaink, járdáink állapotával kapcsolatban hangzottak el. A Forum Martini terjedelme véges, így a kérdések
többségét is, ahogy a polgármesteri beszámolót rövidítve jelentetjük meg.

val, ifjúsági parkkal, ill. köztéri kúttal, valamint a MÁV vasútállomás aluljárójával kapcsolatban érkeztek a következő kérdések. A kérdésre válaszolva Gucsek István alpolgármester
válaszolt:
- Az ifjúsági parkkal kapcsolatban a nyugalom határozatokkal
csak részben valósítható meg, de lesz a városban közterület
A két folyó beruházásunkkal kapcsolatban több kérdés és
felügyelő. Uszoda fenntartása nagyon magas költséggel oldészrevétel hangzott el. Egyrészt, hogy a sporttal kapcsolatos
ható meg, vasútállomásunk pedig valóban beázik, de jelenleg
beruházások inkább „fiúpártiak”, leginkább az aktívan fociúgy néz ki, ebben az ügyben tehetetlenek vagyunk. Abban az
zókat célozzák meg, másrészt, hogy pl. a műfüves pályát, ha
állapotában, ahogy azt a MÁV átvette azt, a város biztosan
már a mi pénzünkből is épül, használhatják-e mások is. Tóth
nem vette volna át. Közkutainkat, sajnos, gyakran nem arra
Balázs a MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta,
használják, amire kellene. Autómosásra nem tarthatunk fenn
hogy nem kizárólagos a létesítmények használata. Azokat
ilyeneket. Ivókút megléte viszont megfontolandó.
más közösségek is igénybe vehetik, vi- Gucsek István alpolgármester válaszont állagának megóvásáért is feleszából kiderült, hogy közvilágítás korlősséget kell vállalniuk. Ezen felül, pélA közmeghallgatás egyik leggyakszerűsítésére legutóbb 2003-ban kedául a kézilabda egy olyan sport lesz,
rabban felmerülő kérdésére, az
rült sor, az mintegy 500 lámpát
amely ezután több lehetőséget kap, így
Ady és Vasvári utcák burkolata,
érintett. Jelenleg 807 lámpánk van,
a lányoknak is lehetőségük lesz helyjárdája volt.
amelyeknek színvonalas korszerűsítében kiváló körülmények között sportolHorváth Bálint alpolgármestertől
se, pótlása 100-120 millió forintba keni. Természetesen, ahogy a sportpályámegtudhattuk, hogy az a szakasz
rülne. Sajnos az oszlopkiosztás és
kat, úgy leendő sportcsarnokunkat
jóval költségesebb, mint azok a
egyéb okok miatt még így sem lenne
sem kizárólag a „fiús” sportok kedvelői
100-200 méteresek, amelyek 10
teljesen kielégítő, szabványos a város
használhatják majd.
milliós nagyságrendből megoldhavilágítása. A korszerűsítés előkészüleHelyi útjaink, főként az Ady és Vasvári
tók. Itt a megoldás, a járda, az út
te folyamatban van, de jelen pillanatutcák állapotával kapcsolatban szólalés a vízelvezetés 40 milliós nagyban még nincs olyan pályázat, amellyel
tak meg többen is, amit jogos kérésnek
ságrendű. A felújítási lista elején
megvalósíthatnánk. A konkrét zebra
ítélt meg városunk polgármestere. Járvan, amihez tartja magát a város
világítás hiányossága rongálás követda illetve útburkolat kérdésében priorivezetése. Megköszönte a felvetést,
kezménye, az összes kábelt elvágták.
tást élvez az a szakasz.
hogy a járda előbb épüljön fel, jóMegoldást minden bizonnyal légvezenak, megfontolásra érdemesnek
ték jelenti majd. A Fehérvári úti járdák
Közvilágítással kapcsolatban, zebrák
tartotta.
állapotával kapcsolatban kiemelte,
kivilágításával, járdák karbantartásáhogy azok alpolgármesterünk gyer-

Tizenhárman tisztelték meg kérdéseikkel a Képviselő-testületet: Bosznai István, Szmilkó Gabriella, Szabó Gyuláné, Boldizsár
Márton, Bordás Ferencné (a képen, mikrofonnal kezében), Csillár Istvánné, Perczel Mihály, Zsigmond Dóra, Boldizsár Mártonné,
Varga József és Kővári Ferenc
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A közmeghallgatásra szinte megtelt a BBK Központ színházterme

mekkorában kerültek elhelyezésre, állapotuk koruknak megfelelő. A város egyéb utcáinak járdáival kapcsolatban is rámutatott, hogy a folyamatos karbantartás azok állapot
megőrzését segíti, amit sokan elhanyagolnak. A szándék, a
cserére itt is adott, költségvonzata azonban igen magas, így
ütemezve terv szerint történik majd meg.
• Mint kiderült, az idei terv része a központ és Ady E. u.
közötti szakaszon valódi széles járda kiépítése.
Kommunális adó emeléssel kapcsolatos kérdés következett,
amelyben felmerült, hogy lehetséges lenne-e a kommunális
adó mérséklése az idősek számára, illetve az üresen álló házak mentesíthetők lennének-e annak megfizetése alól.
A polgármester válaszában az ingatlanokra jutó terhek tekintetében elismerte, hogy vannak olyan települések, ahol a
martonvásárinál alacsonyabb terheket rónak a lakosokra, de
olyanok is, ahol lényegesen magasabbakat. Ebben a tekintetben is „jól teljesítőnek” minősítette Martonvásárt, mivel az

igénybe vett szolgáltatásokat majdnem fedezik a befizetett
adók. A városnak viszont nincs annál több pénze, mint amit
az itt lakók befizetnek. Ha normálisan szeretnénk működni,
szükségünk van bevételre, vagy elődeink példája nyomán
úgy teszünk, mintha lenne pénzünk, miközben hitelből működtetjük és eladósodunk. „A város most, mindazokkal a hibákkal együtt is, amelyeket önök felsoroltak – mondta dr.
Szabó Tibor - viszonylag jól működik. Méltányosnak tartom
az adót abban a tekintetben is, hogy aki nem tudja befizetni,
annak korlátlanul adható kedvezmény. Még nem fordult elő
olyan eset, hogy ha kérelemmel érkezett valaki, ne kapott
volna mérséklést, vagy részletfizetési lehetőséget.”
Varga Ferenc, a gazdasági bizottság elnöke hozzátette:
„Évente vizsgáljuk felül az adórendeleteket. Folyamatosan
érkeznek javaslatok változtatásra, amelyeket megfontolunk
és elfogadunk vagy elvetünk. A szabályok nincsenek kőbe
vésve, csak egy dolog, hogy a várost üzemeltetni kell.”
A leendő 150 hektáros ipari parkkal kapcsolatosan felmerült,
hogy az oda vezető közműveket a városnak kell-e kiépítenie?
Horváth Bálint alpolgármester tájékoztatása szerint közművesítés tekintetében az ilyen terület mindig a nagybefektető
igényeinek megfelelően lesz kialakítva, amit jelenleg nem ismerünk. Jellemzően azt a befektető oldja meg teljes egészében.
A Magtár utca lezárásának döntésével, annak megváltoztatásával kapcsolatban érkezett kérdésre Gucsek István alpolgármester jelezte, hogy ezirányú kérelem már a Képviselő-testület előtt volt és megígérte, hogy külső szakemberek
segítségével felülvizsgálják a korábbi döntést. (A szakértő
lapzárta után vizsgálja meg a kért szakaszt, így a döntést
nem áll módunkban közölni.)
| Nagy Árpád

EGYből KETTŐt!
A doboló kisfiú apukája. Sokaknak talán így lehetek ismerős. A fúvószenekar mellett 2010 óta
Martonvásár Város Önkormányzata Gazdasági
Bizottságának tagjaként veszek részt a helyi
közéletben.
Köszönöm az Alapítók megtisztelő felkérését a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumának elnöki posztjára. Úgy gondolom, hogy az Alapítvány vezetőjeként tenni tudok közös
elképzeléseink megvalósítása érdekében.
Az Alapítvány céljai közül a városkép javítására, valamint a
zöldfelületek és a közterületek ápolására szeretném a jövőben a legfőbb hangsúlyt helyezni. Az előttünk álló fejlesztések során a sportpályán és az iskola környezetében jelentős
átalakulások valósulnak meg, aminek következménye a faállomány egy részének kivágása. Azt szeretném, hogy fogjunk össze ezek pótlása és a köztereinkben rejlő lehetőségek
kihasználása érdekében.
Pályázati forrásból az elmúlt évek során is nyújtott támogatást az Alapítvány faültetésre és szeméttárolók beszerzésére.
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Bártol Botond, a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumának új
elnöke és zenekedvelő kisfia Bánk

Viszont ezek a lehetőségek korlátozottak, ezért szeretnénk
a tenni akaró martonvásári lokálpatrióták anyagi segítségét
is kérni terveink megvalósításához. A program részletei még
kidolgozás alatt állnak, elöljáróban annyit, hogy minden kivágott fa helyett kettő csemetét szeretnénk ültetni.
Munkánk során számítunk Martonvásár Város Önkormányzata, a Martongazda Kft, és mindenekelőtt Martonvásár Polgárainak javaslataira, közreműködésére és támogatására!
| Bártol Botond • kuratóriumi elnök
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TISZTELT ZÁRTKERTIINGATLAN-TULA JDONOSOK!
Sokan fordulnak hozzánk, hogy
hallották vagy olvasták a zártkertekkel kapcsolatos változásokat, de nem értik, hogy mi a
teendő.
Röviden tájékoztatom Önöket: a földművelésügyi miniszter 67/2015(10.30.)
FM rendelete alapján lehetővé válik a
zártkerti ingatlanok művelés alóli
kivonása, és ezáltal a kifüggesztés és
hatósági jóváhagyás nélküli adásvétel.

a)

A kivett zártkert kikerül a Földforgalmi törvény hatálya alól, így a
belterületi ingatlanokéval azonos
módon lehetséges adásvételi szerződést kötni rájuk. A művelés alól
történő kivonáshoz csupán az szükséges, hogy a tulajdonos az illetékes járási
hivatal földhivatali osztályától kérje a
kivett zártkerti átminősítést. Ha több
tulajdonosa és haszonélvezője van az
ingatlannak, kell az ő hozzájáruló nyilatkozatuk is. (A nyomtatvány letölthető a foldhivatal.hu/nyomtatványok
oldalról, illetőleg átvehető a polgármesteri hivatal információs pultjánál.)

b) Csak a nyomtatványt kell benyújtani a földhivatalhoz, az eljárás ingyenes. Amennyiben valaki később
meggondolja magát és visszaminősíttetné a területet, akkor azért már
fizetni kell.
c) Tagállami állampolgárok is megszerezhetik a művelés alól kivett területeket, mert már nem tartoznak a
Földforgalmi törvény hatálya alá. A
művelés alól kivett területek megszerzésére nem vonatkozik továbbá az 1
hektáros (10.000 m2) korlátozás sem,
valamint a művelési kötelezettség és az
ötéves elidegenítési tilalom sem.
d) Fontos még, hogy a művelés alól
történő kivonás lehetősége 2015.
december 1. napjától 2016. december 31. napjáig áll fenn, tehát aki
ezen határidőig nem minősítteti át a
zártkertjét, azután nem teheti meg.
Később ismét a Földforgalmi törvény
szabályai szerint lehet csak eladni – a
kifüggesztés és elővásárlási joggyakorlás mellett.
e) Felhívom figyelmüket, hogy a zártkerti ingatlanok művelésből történő kivonása nem jelenti az ingat-

lanok belterületbe való bevonását
- az a továbbiakban művelés alól kivett
zártkerti ingatlan marad. (Martonvásár Város Önkormányzatának Helyi
Építési Szabályzata alapján)
f) Felhívom figyelmüket, hogy a Magyar Államkincstár munkatársának tájékoztatása szerint a CSOK
támogatást csak lakóházként ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanra lehet igényelni - tehát a gazdasági épületekre nem, hiába veszik ki
az ingatlant a mezőgazdasági művelés
alól - attól az ingatlan nem válik belterületté és a rajta meglévő épület sem
lesz lakóház.
Tehát a művelés alól történő kivonást
azoknak javasoljuk, akik nem kívánják szőlő vagy kert, stb. művelési ágban művelni, nyílván
tartatni az ingatlanukat, vagy a
Földforgalmi törvény hosszas eljárását
elkerülve, kifüggesztés nélkül szeretnék értékesíteni ingatlanukat.
| Horváthné dr. Porvay Judit
ügyvéd

A Polgármesteri Hivatal hivatalos tájékoztatása az ügyben a márciusi Forum Martiniban jelenik meg
és elolvasható a www.martonvasar.hu oldalon.

POLGÁRŐREINK

SPORTCSARNOK
ÉS KÖZLEKEDÉS
Az építkezés elindult. Semmi nem lesz
már olyan, mint amilyen előtte volt.
Első lépésben a diákok, szüleik és oktatási intézményeink dolgozói kényelmetlenségre számíthatnak. Őszig.
A tavalyi után talán már nem meglepetés az enyhe tél, így az sem, hogy a
munkálatokat a közbeszerzési eljárás
után szinte azonnal el lehetett kezdeni.
De, hogy ez ilyen közel lesz, az bizonyára mindenkit meglepett.
Egyik nap még egyeztetett a város, a
MartonSport és az iskola a kivitelező
FORUM MARTINI / 2016. FEBRUÁR

vezetőivel, másnap már kezdődött az
építési terület lehatárolása, amit az
alapkő és időkapszula ünnepélyes elhelyezése, majd a földmunkák indulása
követett.
Továbbra is ott tartunk, hogy kérünk
mindenkit, aki teheti, addig a néhány
hónapig (bő háromnegyed évig) takarékoskodjon az üzemanyaggal, ha teheti,
ne járjon autóval. Vállalja fel ezt a kellemetlenséget. Ha pedig mégis négy keréken érkezik, számoljon a többlet idővel,
vértezze fel magát extra türelemmel, a
megszokottnál is jobban figyeljen oda a
többiekre, gyermekeinkre.

Naponta találkozunk velük reggelente a
Rákóczi F. u., Budai út, Deák F. u. kereszteződésnél. Nem gond, ha pici a gyermek és nagy a forgalom, segítségükkel
megállnak az autók, akkor is, ha jeges
az út. Könnyű megszokni a kényelmet, a
biztonságot, amit nyújtanak. Köszönjünk
hát nekik minden reggel, köszönjük meg
nekik, hogy számíthatunk rájuk esőben,
hóban és fagyban, télen és nyáron. Különösen azokon az első napokon, a munkaterület lehatárolását követően, amikor
még szülő és gyermek, tanár és diák is
bizonytalan, oda ér-e időben az iskolába.
A parkolóban segítő ügyeletes tanáraink
segítségével ezt a feladatot is megoldották. Magabiztosan és határozottan!
| Nagy Árpád
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15-RŐL 16-RA
2015-ben a Művészeti Iskola sok sikeres pályázatot készített és futtatott végig. Ennek köszönhetően diákjaink és tanáraink is számos
élménnyel, ismerettel lettek gazdagabbak, de
az iskola eszközparkja, könyvtári, kottatári és
hangtári állománya is jelentősen bővülhetett.
A 2015-ös esztendőt karácsonyi hangversennyel zártuk,
mely az elmúlt évekhez hasonlóan telt házzal zajlott le a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ nagytermében.
Az új esztendőt a vizsgaidőszak indította el. A tantestület
nagy örömére szolgált, hogy a vizsgák színvonala érezhetően emelkedik, nagyon sok tehetséges, lelkes, szorgalmas
diákunk kitűnően vizsgázott. Az idei „Ki-mit-tud?”-on nehéz
lesz majd a zsűri dolga!
Saját növendékeink számára a „Ki-Mit-Tud?”-ot március
23-án szerdára szervezzük, amelyre minden tanszak diákjai nevezhetnek. A legeredményesebb fellépők április 13-án
szerdán, gálahangversenyen mutatják be produkciójukat a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ nagytermében.
Népzenészeink Csőgör Róbert tanár úr vezetésével a
Pesovár Ferenc Fejér Megyei Népdaléneklési és Népzenei
Verseny tordasi válogatóján vettek részt. Két csoport jutott
tovább a megyei döntőbe: a Horváth Zenekar és a Sallai
Zenekar. Csőgör Róbert tanár úr a Kispacsirtákat kísérte.

Horváth Anna
A Százszorszép Táncegyüttes táncházi programjait egyre többen ismerik Martonvásáron. A farsangi táncház február
6-i programjai is vidám, néptáncos hangulatban zajlottak. A
következő, tavaszváró-vízfakasztó táncház március 5-én lesz
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban, melyre szokás
szerint a Művészeti Iskola diákjait és családjait is örömmel várjuk.
Az iskola programjait nyomon követhetik az iskola honlapján
elhelyezett google-naptárban (www.mmiskola.hu „Esemény
Naptár” menüpont), továbbá iskolánk Facebook (Martonvásári Művészeti Iskola) oldalán.
Ezúton is megköszönjük az eddigi évek felajánlásait.
Az adók felajánlott 1%-ából befolyt összeg tette lehetővé a
„Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány” számára, hogy
támogathatta a Művészeti Iskola növendékeinek tanulmányait, iskolai táborait. Kérjük Önt, hogy felajánlásával ebben
az évben is segítse munkánkat! Az adóbevallás rendelkező
nyilatkozatához a következő információkat tudjuk nyújtani:
Az alapítvány neve: Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány
Az adószám: 18484195-1-07
| Bódi Árpád

IRÁNY ADONY!
MINDEN MARTONVÁSÁRI SZEREPLŐ TOVÁBBJUTOTT A TORDASI TERÜLETI VETÉLKEDŐN

Hagyományosan az év elején, most január 27én, tartották meg a Pesovár Ferenc Gyermekés Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny tordasi területi fordulóját.
A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Oktatási Intézményben idén is nagyon nehéz dolga akadt a zsűrinek, Enyedi Ágnesnek, Németh Istvánnak

Martonvásári Pacsirták
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Sallai Zenekar
és Varró Jánosnak, mivel kimondottan erős mezőnyből
kellett kiválogatnia a továbbjutókat.
Martonvásárról négy fellépő érkezett az eseményre, a Kispacsirták énekcsoport és a Martonvásári Pacsirták az
általános iskolából, a Horváth Zenekar és a Sallai Zenekar
a művészeti iskolából.
Mind a négy csoport kiválóan teljesített, így a népdal és a
népzene rajongói találkozhatnak velük a megyei döntőben is,
február 26-án Adonyban a Közösségi Kulturális Központban.
| Nagy Árpád
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BRUNSZVIK
RELIKVIÁK
FRANCIAORSZÁGBÓL
MÁRCIUS 15-ÉN NYÍLIK MARTONVÁSÁRON
A BRUNSZVIK – TELEKI – DE GÉRANDO
EMLÉKSZOBA
Martonvásár büszkén ápolja a nevével ös�szeforrt egykori földbirtokosának a Brunszvik
családnak az emlékét. Tavalyi év szeptembere
óta áll főterünkön Beethovennek és „halhatatlan kedvesének”, Brunszvik Jozefinnek a szobra,
március 15-én pedig egy újabb Brunszvik emlékhellyel gazdagodik városunk. Ezen a napon
nyílik meg a Brunszvik – Teleki – de Gérando
Emlékszoba a Brunszvik család által épített
régi óvoda kápolnatermében.
A Brunszvik család martonvásári férfi ága ugyan a XX. századra kihalt, a nemzetségük fája azonban leányágon, Brunszvik Teréz húgainak köszönhetően dús ágat növesztett. Karolinának az erdélyi Teleki Imre lett a hitvese, gyermekeik,
Teleki Blanka, Miksa és a francia történészt, de Gérando
Ágostot férjül választó Emma hazafiságukkal váltak hőseivé
történelmünknek. Leszármazottjaik a Teleki és a de Gérando
családnevet viselve vitték tovább a martonvásári Brunszvik

Képek a városunknak adományozott gyűjteményből:
▲
Thugut (Bonifaz) Heinrich osztrák
művész ceruzarajza tanítványáról,
Teleki Blankáról 1826 tájékáról.

▲
Brunszvik Karolinának egy fát
ábrázoló rajza a XIX. század
legelejéről.

őseik tárgyi és szellemi örökségét. De Gerando-Teleki
Judith, az egykori martonvásári grófkisasszony, Brunszvik
Karolina ükunokája értő őrizője a családi múltnak, vele
együtt Brunszvik Teréz és Teleki Blanka emlékének. A Franciaországban élő Judith asszonyt évtizedek óta fűzi baráti
kapcsolat Martonvásárhoz. Városunkat most az a megtiszteltetés érte, hogy a tulajdonában lévő, nem csak településünk múltja, hanem nemzeti történelmünk szempontjából is
számos kiemelkedő emléket tartalmazó családtörténeti
gyűjteményét Martonvásárnak adományozta. Az emlékszoba kiállítása ezeket az eddig Franciaországban őrzött relikviákat mutatja be.
Mindenkit szeretettel várunk nemzeti ünnepünkön a kiállítás megnyitójára.
| Miklós Gergely • muzeológus

hangszerekkel felszerelkezve vidám fúvós hangszerjátékával és ízes tájszólásával jelenítette meg a magyar kultúra
és népzene sokszínűségét. Az est folyamán Kárpáti József
vezetésével bemutató foglalkozást tartott a Martonvásári
Művészeti Iskola képzőművész tagozata, valamint felléptek a Százszorszép Táncegyüttes és a Művészeti Iskola
néptáncosai, népzenészei.
| BBK Központ

A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napja alkalmából a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében január 22-én este Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész volt a vendég.
A Hagyományok Házának munkatársa 19 órától tartott előadást, ahol tárogatóval, magyar dudával és egyéb népi
FORUM MARTINI / 2016. FEBRUÁR
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A „Martonvásárért” Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően
- ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy
2016. január 21-i ülésén meghozott döntésével,
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ kérelme alapján engedélyezte a Kuratórium elnökének, hogy 50.000 Ft összeghatárig kifizetést
eszközöljön a kérelmező által szervezett, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvény
fellépőinek vendégül látása céljából, az azzal
összefüggésben felmerült költségek fedezésére.
| Bártol Botond • kuratóriumi elnök
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AZ „EGYÜTT-ÉRTÜK”
ALAPÍTVÁNY
ÉVÉRTÉKELŐ
RENDEZVÉNYÉRŐL
A martonvásári „Együtt-Értük” Alapítvány közel negyedszázados múltra visszatekintően
– immár 24. éve támogatja az értelmileg sérült
illetve súlyosan-halmozottan sérült gyermekek
és fiatalok életkörülményeinek javítását.
Az alapítvány 2016. január 14.-én „Évértékelő” rendezvényen
látta vendégül az alapítvány támogatóit, segítőit, önkénteseit.
A rendezvény keretében fényképes összeállítással számoltunk be az elmúlt év gazdag és sokrétű tevékenységéről:
• Támogattuk a sérült gyermekek rehabilitációs tevékenységét (gyógyúszás, gyógylovaglás, kutyaterápia, alternatív
kommunikációs eszközök beszerzése révén),

• Erdei iskolai program, nyári táborok megvalósulásához
járultunk hozzá,
• A sérült fiatalok tehetséggondozása évek óta szerepel az
alapítvány tevékenységei között: néptáncoktatás, kempoedzések, speciális zenei fejlesztés (Ulwila zenei módszer,
csengettyűs program) formájában,
• Májusban „Majális” programot hirdettünk az integráció jegyében, novemberben a ByTheWay együttes felajánlása révén jótékonysági koncertet szerveztünk a helyi Kulturális
Központ támogatásával,
• Szövetségi tagságunk révén diák-önkéntes programot működtetünk, továbbá szakemberek és családok részére biztosítunk mentálhigiénés kikapcsolódási lehetőséget, NEA pályázatok révén közel 3 millió forintot nyertünk. Ennek
segítségével – a működési feltételek biztosítása mellett –
sportszereket vásároltunk, integrált „öko-kuckó” foglalkozásokat szerveztünk.
1%-os bevételünk 631.000Ft volt az elmúlt évben, s éves
összbevételünk meghaladta a 4.700.000Ft-ot.
Az alapítvány kuratóriuma a rendezvény keretében megköszönte az 1%-ok felajánlását, a nagyszámú önkéntesek segítségét, a támogatók, s köztük kiemelten is :
• Martonvásár, s a testvértelepülés Saint Avertin Városának, valamint az ÉTA Szövetség (Értelmileg Sérülteket Támogató Alapítványok Szövetsége) együttműködését, pályázati támogatását.
Az évértékelő rendezvényt – stílszerűen – a Nemzeti Táncszínház támogatása révén a Netz Táncprodukció fergeteges műsora
zárta. Az „örömzene, örömtánc” című produkció felnőttnek,
gyermeknek egyaránt valódi örömet lopott az életébe.
|

Orbánné Molnár Anikó

ZÖLD ALMA
HÍREK
Amikor 2004-ben elkezdtük tevékenységünket,
még egészen más szempontok szerint működött
a környezetvédelem. Akkor még nem volt házhoz jövő szelektív begyűjtés. Habár az abban az
időben indított szárazelem-begyűjtési akciónk
még a mai nap is ugyanabban a formában működik, hiszen több ponton található településünkön gyűjtőedény.
2015-ben egy országos kezdeményezéshez csatlakoztunk,
amikor beneveztünk a műanyagkupakok gyűjtésére indított
akcióhoz. Fejér megyéből három szervezet nevezett be a versenybe, de csak a Zöld Almának sikerült végül 50 kg-ot leadni újrahasznosításra. Ötven kilogramm nem tűnik soknak, de
ha belegondolunk, hogy ez kb. 25000 darab kupak, akkor már
elégedettek lehetünk és köszönetet mondunk mindenkinek,
FORUM MARTINI / 2016. FEBRUÁR

aki csatlakozott az akciónkhoz. Reméljük, hogy az idei évben
is lesz hasonló kezdeményezés, ezért már most nekiláttunk
a gyűjtésnek. Az összegyűjtött kupakokat bárki leadhatja a
Zöld Alma Budai út 88-ban működő irodájában. Nem csak
az ásványvíz és üdítős kupakokat lehet begyűjteni, hanem az
italos karton (rostos üdítő, tej), sampon, tusfürdő, fogkrém és
egyéb kupakokat is (pl. mackós méz, kulacs, sportkupak stb.)
Kérjük, támogassa tevékenységünket adójának 1%-ával!
Adószámunk: 18495841-1-07. Bővebb információ a
06 70 6080-301-es telefonszámon érhető el.
| Szabó Mária
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KÖLTÖZÉS
Tassy Ildikóval, Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének
igazgatójával beszélgettünk abból az alkalomból, hogy a Szent László útra költöztek.
NA A MartonGazda költöztette önöket?
TI Igen, mert a fenntartónk a megyei KLIK, de működtetésünket Martonvásár város önkormányzata biztosítja. Így volt
ez az egykori tűzoltószertárban is.
NA Ez a hely megfelelőbb?
TI Az új hely kényelmesebb, szebb, kulturáltabb környezetet
biztosít. Igényeinknek megfelelően alakították ki. Minden a
szakszolgálat rendszerét szolgálja. Összességében most már
örülünk a költözésnek. Ha a feladatok miatt igény lenne később bővülésre, az bizonyára gondot okozna.
NA Pontosan mivel foglalkozik a szakszolgálat?
TI Két jogszabály határozza meg működésünket. Ezek szerint egy-egy járási tagintézmény, mint a miénk, 9 szakfeladatot lát el: korai fejlesztést, fejlesztő nevelést, konduktív
nevelési feladatot, nevelési tanácsadást, szakértői bizottsági
tevékenységet, hozzánk tartozik a logopédia, a gyógytestnevelés, a most alakuló iskolai és óvodai pszichológiai koordináció és a tehetséges gyerekek ellátásának koordinálása.
NA Tetemes feladatmennyiség. Hányan dolgoznak itt?
TI Kevesen, ami sajnos országosan is jellemző. Jelenleg kilenc fővel dolgozunk.

TISZTELT OLVASÓ!
Mint könyvtár, igyekszünk állandóan fejlődni, változtatni,
újdonságokat hozni és figyelni az olvasó, az Ön elvárásait. Az
idei év első nagy feladata az volt, hogy könyvtárunkat kissé
átalakítottuk. Az eddig olvasó- és oktatóteremként működő részében egy Brunszvik–Teleki–De Gerando emlékszoba
kialakítására kerül sor. Olvasótermi tevékenységet a továbbiakban az eddig ifjúsági- és gyermekrészlegként működő
teremben, a szakkönyvtár helységében vagy az alagsorban
kialakított olvasósarokban végezheti. Mindenhol biztosított
a wi-fi hozzáférés. Az ifjúsági részlegben ugyanakkor egy
gyermeksarkot hoztunk létre, ahol a kisebbeket játékokkal
várjuk. Emellett idei legnagyobb fejlesztésünk – ami előreláthatólag tavasztól válik elérhetővé – az online katalógus
bevezetése, mely lehetővé teszi, hogy olvasóink néhány
kattintással akár otthonukból is láthassák, melyik könyvek
találhatók meg több mint húszezer példányos állományunkban, és azok éppen kölcsönözhetőek-e.
Könyvtárunk és intézményünk fontosabb rendezvényeiről,
eseményeiről a jövőben rendszeresen szeretnénk tájékozatni
Önt, hírlevél formájában. Kérjük, ha élni kívánnak ezzel a
lehetőséggel, akkor a lenti elérhetőségek valamelyikén keressék fel munkatársainkat.
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Az előtérben tucatnyian várakoztak, így csak néhány pillanatra
tudtuk elrabolni az igazgató asszonyt

NA Hány irodahelyiség került kialakításra?
TI Négy, egy iroda két vizsgáló, illetve terápiás szoba és egy
korai fejlesztő tornaszoba.
NA Alig átköltöztek, mégis igen sokan várakoznak az
előtérben. Ez jellemző a mindennapjaikra?
TI Minden nap nagyon szoros a beosztásunk. Ma szakértői
munkát végzünk, gyerekeket vizsgálunk. De más napokon,
amikor a korai fejlesztés, vagy a nevelési tanácsadás folyik,
akkor is folyamatos forgalom van nálunk. Igaz, utóbbi esetekben óránkénti beosztásban érkeznek, így egyszerre nincsenek ilyen sokan.
NA Ha valaki keresi önöket, hogyan teheti meg?
TI Átköltöztünk ide a Szent László út 24-be, a családsegítő
épületébe. A Martonvásári Járás területét látjuk el. Az óvodákkal, iskolákkal, védőnőkkel felvettük már a kapcsolatot,
de természetesen telefonos vagy elektronikus megkeresést
is fogadunk (22 / 796-175, martonvasar@fejermepsz.hu)
azoktól, akik találkoztak már tevékenységünk hírével és segítségünket szeretnék kérni.
| Nagy Árpád

Ha könyvtári tagságát a jövőben szeretné fenntartani, akkor töltsön ki egy belépési nyilatkozatot, melyet megtalálhat a könyvtárban, de le is töltheti a www.martonvasar.hu/
konyvtar internetes oldalról.
A kitöltött lapokat aláírva kellene visszajuttatni könyvtárunkba, 2016. március 1-ig.
Könyvtári rendezvényeinket mostantól havi rendszerességgel szervezzük. Az InfoPontban pedig több szolgáltatás
is elérhető. Tájékoztatást nyújtunk a rendezvényekről, eseményekről, közlekedésről, étkezési lehetőségekről, látnivalókról. A koncertek és színházi előadások belépőjegyeinek
érétkesítése is itt történik, valamint irodai szolgáltatások (nyomtatás, fénymásolás, laminálás, spirálozás stb.) is
igénybe vehetőek.
Reméljük, hogy a jövőben is olvasóink között üdvözölhetjük
Önöket, számítunk építő jellegű véleményükre is.
| Pfiffer Zsuzsanna • igazgató, Dudás Zsanett • könyvtáros,
Berta Attila • könyvtári asszisztens
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ,
Városi és Iskolai Könyvtár
konyvtar@martonvasar.hu, 06-22/460-039,
www.martonvasar.hu/konyvtar
www.bbkozpont.hu,www.facebook.com/bbkozpont
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FOKOZOTTAN
VESZÉLYES ÜZEM!
KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG?
Józan ésszel, logikus gondolkodással, alapvető közlekedési ismeretekkel beláthatók a lenti
írásban megfogalmazott gondolatok.
Hogy mégis miért adunk teret nekik?
A válasz egyszerű: fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy
a közlekedés veszélyes üzem. Ahogy néhányan közlekednek
itt Martonvásáron (is), az meg fokozottan veszélyes és nem
kizárólag önmagunkra, de a közlekedés többi résztvevőire is.
Ha önmagunkat nem is féltjük, gondoljunk legalább arra, milyen traumát okozhatunk egy másik, vétlen embernek…

KÖZLEKEDNI NEM EGYSZERŰ

Nyáron sem egyszerű Martonvásár forgalmasabb útjain közlekedni (pl. Bajcsy, Orgona, Ady, Vasvári) az ott szabálytalanul közlekedő gyalogosok, biciklisek ill. a keskenyebb utakon
a rossz útpadka és a szembeforgalom miatt. Az esős, síkos,
korán sötétedő, későn világosodó időszakban ez hatványozottan igaz.
Ilyenkor a világos nyári ruhák szekrénybe kerülnek és helyette előkerülnek a sötétebbek. Párás, esős napon vagy
sötétben bármikor, vakító szembeforgalom mellett az úton
szabálytalanul bóklászó gyalogost, kivilágítatlan kerékpárost nagyon nehéz észrevenni.
Szeretném, ha felhívnák a lakók figyelmét pl. a Fórum
Martiniben, és minden lehetséges fórumon az alábbiakra:
• A gyalogos közlekedjen a járdán. Az úttest járművek számára fenntartott hely. (Kipróbáltam, a vasútállomástól a
Vasvári utcáig el tudok gyalogolni járdán – utána mondjuk
már nincs járda… és az útpadka is járhatatlanná vált a két
esős hét során…)
• Viseljenek messziről látható, világos ruhát, fényvisszaverő
csíkot, lámpát stb.)
• Kerékpárosok kapcsolják fel a lámpát, szereljenek fel prizmákat, és nekik is tilos a mobiltelefonálás vezetés közben!
| Szigeti Csaba

!

EGY POLGÁRŐR TAPASZTALATAI
A Martonvásári Polgárőr Egyesület tagjai a város közbiztonságának, a lakosok nyugalmának őrzése mellet az óvodába,
iskolába járó gyermekek biztonságára is vigyáznak. Ennek
érdekében reggelente segítik az iskola közelében lévő, közlekedési lámpával nem védett gyalogátkelőhelyeken az átkelést.
Hogy tapasztalataimat megosszam:
Idézet a Közlekedésrendészeti Szabályzatból.42.§(2) „A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogátkelőhelyet csak fokozott
óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelíteni,
hogy a járművel, amennyiben szükséges a gyalogátkelőhely
előtt meg is tudjon állni.”
• Ez azt jelenti, ha a gyalogos az átkelőhelynél a járda szélén
áll és ezzel jelzi az átkelési szándékát a jármű vezetőjének
meg kell állnia.
• Ezt a paragrafust tapasztalatom szerint a járművezetők
többsége sajnos nem alkalmazza. Még a láthatósági mellényben a „zebra” szélén álló polgárőrt sem veszik figyelembe.
• Budai úton a mentőállomásnál, sok felnőtt rossz példát mutatva a gyerekeknek a gyalogátkelőhely helyett a pékség előtt
megy át az úttesten (ennél azért a”zebra”biztonságosabb).
• A sebességet meghatározó közlekedési tábla utasításait is
sok autós figyelmen kívül hagyja.
• Szent László úton a Jókai utca torkolatáig 40km/óra megengedett sebesség. Ezt követően a lakott terület végét jelző
tábláig 50km/óra. Ezt túllépni veszélyes, nem csak esős ködös időben, hanem őszi, tavaszi reggelen is, amikor a felkelő
nap teljesen szembe világítja a Ráckeresztúr felé haladókat.
• A megengedettnél nagyobb sebességgel haladó, magas építésű kamionok látványosan billegnek a lakótelep melletti
útszakaszon.
• Sok jármű közlekedik nem megfelelő világítással.
• Téli időben „csillaggarázsban” tartott autók szélvédőjét reggel csak egy „lőrésnyi” területen tisztítják meg a lecsapódott
párától, dértől.
• Többször láttam, hogy a Jókai utcába bekanyarodni szándékozó, középre húzódott autót jobbról a padkára hajtva kerülték ki közvetlenül a gyalogátkelő előtt.
Tisztelt Autóstársak! Tudom, senki sem szeretné összetörni
a drága autóját.
Az ember, a gyermek még drágább kincs, kérem, vigyázzunk
rájuk!					| Foki Gábor

FELHÍVÁS

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai
kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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ÖRÖKÖS
BAJNOKUNK:
KASSAI FLÓRIÁN
Győr város már negyedszer adott otthont
az Evezős Szövetség által évenként megrendezésre kerülő Evezős Ergométer Országos Bajnokságnak. 2016. január 16-án az Europa Open
versenyt /Magyarországon először/ valamint,
17-én az Országos Bajnokságot is megtartották a városban.
Kassai Flórián így vall magáról és a sportról:
Közgazdász munkám mellett fiatal korom óta versenyszerűen sportolok. Sokszor nyertem bajnokságot. Most a
Velence-tavi Vízi Sportiskola /VVSÍ/ igazolt evezős versenyzője vagyok. Mivel 2013 óta minden évben Győrben aranyérmet szereztem, ezért mindkét bajnokságra beneveztek.
Keményen készültem a bajnokságokra, heti kilenc, majd a
versenyek előtt már heti tizenkétszeri edzéssel.
Mindkét nap kategóriámban aranyérmet szereztem. Az európai aranyérmet Rockenbauer Gabriella evezős világbaj-

Ha valaki személyesen találkozik a 83 éves Flórián bácsival,
mindenképpen érdeklődjön életmód programja felől!

noktól, míg az országos bajnokság aranyérmét a Szövetség
főtitkárától vehettem át. Ez alkalomból Ennio Boretti úr,
a Szövetség csapatkapitánya kijelentette „Kassai Flórián
ezekkel egyben örökös bajnoki címet is szerzett”.
Függetlenül, hogy már örökös bajnok vagyok, folytatom az
edzésmunkát és hetenként háromszor Agárdon, szombaton és vasárnap pedig a XII. ker. Városmajor utcai uszodában edzek.

MÉRET UTÁNI SZABÓSÁG
a Szent László út 32-ben.

Szolgáltatások:
szabás, varrás, javítás
(nadrág felhajtás, cipzár csere rövid határidővel),
kizárólag hozott anyagból, méret után.
Nyitva tartás: Január 1-től
H-P: 8.00-12.00 és 14.00-18.00
Sz: 14.00-18.00
Tel.: 06 20 3253-273
KREATÍVOT küldeni: erzsi5826@freemail.hu
Szeretettel várok mindenkit!
Sarkadi Erzsébet, női szabó
FORUM MARTINI / 2016. FEBRUÁR
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22/460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.......................................
22 / 569-285
Egyéb hatósági ügyek:
22/569-283
Gyámügyek
22/569-288
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

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

FOGORVOSI RENDELÉS
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 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!

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
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Endrődi Dávid Patrik
Juhász Lukács
Kis Ákos
Soós Márton
Sári Ádám
Sári Balázs
Ujszászi Benedek

Lukács Jenőné / 66 éves
Darázs László / 79 éves
Csizmadia Józsefné / 79 éves
Borsosné Ollé Mária / 71 éves
Ferencz István / 62 éves
Süle József / 67 éves
Rosta Sándorné / 68 éves
Fekete József / 64 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

Eladó építési telket, lakásokat, földszintes házakat
keresek ügyfeleim számára. | Eötvös Péterné Beáta
ingatlanközvetítő-értékbecslő, www.ingatlan-martonvasar.hu,
0630 341-0975, etvos.beata@t-online.hu

RÁCKERESZTÚR: február 20., 21.; március 12., 13.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

		

		

NÉV

ADÓSZÁM

A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány 18485866-1-07

A Martonvásári Katolikus Egyházközségért 18494060-1-07
Együtt-Értük Alapítvány

!

Embertársainkért Alapítvány
Golden Tiger’s Kung fu Club SE

Önkéntes mentőcsapatába és polgárvédelmi
szervezetébe várja Martonvásár Város Önkormányzata azok jelentkezését, akik elhivatottságot
éreznek magukban az efféle szolgálat teljesítésére.
Érdeklődni és regisztrálni munkaidőben a Városháza ügyfélszolgálatán vagy a 06-22-460-004-es
telefonszámon lehet.
| Eisenbacher Judit • katasztrófavédelmi referens

FELHÍVÁS

ERCSI: február 27., 28.; március 19., 20.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790

AJÁNLJÁK FEL ADÓJUK 1%-ÁT

APRÓHIRDETÉS

FELHÍVÁS

MARTONVÁSÁR: március 5., 6., 14., 15.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019

Martonvásár Sportjáért Alapítvány
Martonvásárért Alapítvány
Martonvásári Fúvószenei Egyesület
Martonvásári Gyermekkert Alapítvány
Martonvásári Kertbarát Egyesület
Martonvásári Kézilabda Sportegyesület
Martonvásári Kulturális Egyesület
Martonvásári Sport Klub

!

19097123-1-07
19096517-1-07

18228995-1-42
19097037-1-07

18481116-1-07

18497063-1-07

18493368-1-07

18492099–1–07
18497111-1-07

18486489-1-07

19820480-1-07

Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány 18484195-1-07

A Fejérvíz martonvásári ügyfélszolgálata február 3-tól a Bajcsy Zs. u. 3-ba (vízmű telephely)
költözik! Ügyfélfogadás szerdánként: 7.30-15.00;
kapcsolat: ugyfelszolgalat@fejerviz.hu;
telefon (munkaidőben): 30/508-3231 ill. 25/505-810.

Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány

18791745-1-07

Martonvásári OLIMPIA Diák-Sportegyesület 18485127-1-07
Százszorszép Alapítvány

Szent László Völgye Lovas Egyesület
Zöld Alma Alapítvány

19095619-1-07

18495339-1-07
18495841-1-07
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Lukács Jenőné
temetésen részt vettek és osztoztak gyászunkban.
| A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága férjem,
édesapánk id. Süle József temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban bármilyen módon
osztoztak. Köszönjük továbbá dr. Czikajló Gyula, dr. Takács
Imola, dr. Jellinek Kinga háziorvosoknak, Jurák Julianna
asszisztensnek, a Szent László Völgye Segítő szolgálat vezetőjének, Szabóné Pályi Juditnak áldozatos segítő munkáját.
| Süle család
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AZ ELMÚLT MÁSFÉL
ÉV AZ ALAPOZÁS
IDŐSZAKA VOLT
A legfontosabb, amit átadhat az ember, hogy
példát, mintát mutat .
Kiss Gergőt a Százszorszépről és a martonvásári néptáncról kérdeztük.
NÁ: A Százszorszép egy ideje a Te kezed nyomát viseli.
Mikortól vezeted táncosainkat?
KG: 2014 szeptemberétől. A 2015-ös az első teljes évem a
táncegyüttesnél.
NÁ: Mi a legemlékezetesebb 2015-ös eseményetek?
KG: Mindenképpen a 35 éves jubileumi évfordulóra szervezett program volt a legnagyobb esemény, de kiemelném a
nyári erdélyi tábort, amelyet a táncegyüttes táncosaival és a
művészeti iskola diákjaival valósítottunk meg.
Az erdélyi tábor azért különösen kedves, mert a gyerekek
úgy megtanulták a táncokat, hogy tánc közben jól érzik magukat. Nem kényszerből táncolnak, hanem örömmel, barátaikkal, esetenként a nekik tetsző lánnyal.
NÁ: Egyre változatosabb foglalkozások, lehetőségek
mellett mennyire működik a néptánc?
KG: Egyrészt válságban volt és van országosan is a néptánc,
másrészt jó folyamatok indulnak el. Küzdünk a gyerekekért
és azért, hogy megmaradhasson.
NÁ: Amikor a gyerekekkel foglalkozol, nem küzdésnek
tűnik, inkább az látszik egy-egy próbán, hogy jól érzed
magad, ahogy a gyerekek is. Ez lenne a titkod?
KG: Ez a legfontosabb, amit átadhat az ember. Hogy példát,
mintát mutat. Ha azt látják, hogy tánc közben valóban jól
érzem magam, jókedvűen énekelek, nekem az jó, hogy megcsapom a lábamat. Ha ezt látja a gyerek, biztos felmerül benne, hogy neki is jó érzés lehet egy idő után, hogy képes erre.
NÁ: Van a csoportokban lendület, húzzák egymást?

FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS
AZ ÓVODÁBAN
Az újesztendő meghozta számunkra a telet, a várva várt havat; sok jeles napjával és ünnepeivel.
A gyerekek nagy örömére esett a hó, lehetett szánkózni, a
dombon csúszkálni, hógolyózni… Amíg ki nem nyílnak az első
hóvirágok, számtalan élményt szerezhetünk a gyerekeknek.
Vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó farsang a vidám összejövetelek időszaka. Hagyományainkhoz híven óvodánkban
minden évben visszatérő jeles nap a farsang, melyet az óvodában együtt ünnepel szülő, gyermek egyaránt.
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Nem csak a Százszorszép Táncegyüttest, de művészeti
iskolánk táncos palántáit is jó példát mutatva vezeti
(Tamás Tímeával, háttérben a művészeti iskola zenészeivel.)
KG: Teljes mértékben. 2015-ben átfordult a többéves tendencia, nem fogy a létszám, hanem gyarapszik, úgy a művészeti iskolában, mint a Százszorszép Táncegyüttesben. Ez
leginkább a kortársaknak köszönhető. Új ember, új tanár
lendületet ad, de kortársaikat a néptáncra járók rántják be.
NÁ: A szülők a néptánc mögött állnak?
KG: Az idősebb gyermekek szüleivel tartjuk jobban a kapcsolatot. Sokat segítenek egy-egy program létrehozásában.
Legyen szó táborról, vagy előadásról, rájuk számíthatunk,
nyitottak, segítőkészek.
NÁ: Jó hallani, de leírni is a számot, amennyien „megrohamoztak” benneteket az óvodában. Mi is történik
most ott?
KG: Szeptemberben kezdtük el hirdetni és novemberben
indultak a néptáncos foglalkozások az óvodában. Több mint
nyolcvanan jelentkeztek. 70-80 közötti létszámmal azóta is
rendszeresen foglalkozunk.
NÁ: Szólnál néhány szót 2016-ról?
KG: Komoly terveink vannak. Az elmúlt másfél év az alapozás
időszaka volt… (Megszólal Gergő „bácsi” telefonja, a csengőhang
természetesen hamisítatlan erdélyi népzene.) Megnyertünk egy
„táncházas” pályázatot, így az első félévben havonta táncházat
szervezünk Martonvásáron. Felnőtteket, ifjúságot és gyermekeket is szeretnénk ebbe bevonni és nem csak Martonvásárról,
hanem a környékről is. A nyári táborhoz hasonló élménnyel
szeretnénk idén is szolgálni és tovább erősíteni mezőkölpényi
kapcsolatainkat. Sűrű évünk lesz.
| Nagy Árpád

Hetekkel a mulatság előtt lázas készülődésbe fogunk óvodánk és csoportszobáink díszítéséhez, melyben egyaránt
részt vesz az óvoda összes dolgozója.
A szülők pedig vállalták, hogy finomságokkal és üdítővel
kedveskednek saját csoportjukban az adott napon. Ilyenkor
a szülők dramatikus mesejátékát követően dalolunk, verselünk, táncolunk; minden a vidámságról szól.
A gyerekek folyamatosan megsúgják, mibe fognak felöltözni;
csak a mi jelmezünk marad titokban, mert, mi óvó nénik és
dajka nénik is – emellett néhány bátor szülő is - maskarába
öltözünk ezen a napon; legyen ez számukra meglepetés.
A farsang legfőbb értékét a tavasz várás, téltemetés szokását
így tanulják meg a gyermekek; mert, hogy ez a telet lezáró,
tavaszt váró ünnep.
| Bíró Ildikó • Óvodapedagógus
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