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"Légy, ha birsz, te 'világ-költő!' / Rázd
fel a rest nyugatot: / Nekem áldott az
a bölcső, / Mely magyarrá ringatott;"
(Kozmopolita költészet - részlet)

Megint bebizonyosodott, hogy az
összefogásban hatalmas erő rejlik.
Álmodni sem mertünk ilyen szép
számú vendégsereg megjelenéséről.

"Biztosan ismerik azt a jelenséget,
amikor egy könnycsepp végül
azért nem gördül le, mert valami
váratlan és fergeteges..."

03. oldal

08. oldal

30 ÉVES A MARTONVÁSÁRI TÁJÉKOZTATÁS
"...csak a hiteles információkkal bíró ember
képes tevőlegesen is részt venni a
közügyekben."

ELMONDHATATLANUL KELLETT
"...megérkeztünk végre mindhárom művészeti
ággal az épületbe. Az oktatás nyugalma érkezett meg."

02. oldal
ÜNNEPÉLYES ESKÜTÉTEL
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve száz, a Martonvásár erdélyi testvértelepüléséből, Mezőkölpényből érkező honfitársunk tesz ünnepélyes állampolgársági esküt.
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MÁRC. 21.

|

ÁPR. 07.
|
		

Foltvarró Kiállítás - megnyitó
A Folyton-Folt Csoport szervezésében
17.00 órakor
BBK Központ, Kiállítóterem
		
Látogatható:
szombaton 9:00-18:00
vasárnap: 10:00-18:00
MÁRC. 23.
|
Ünnepi testületi ülés 		
		
18.00 órától
		
BBK Központ, Színházterem
ÁPR. 08.
|
Termelői vásár
		
7:00 órától 13:00 óráig
		
BBK Központ udvara
ÁPR. 01.
|
Művészeti Iskola családi nap
		
14.30 órától 18.00 óráig
		
BBK Központ és udvar
|
Húsvétváró - Vízfakasztó
		
Rendezvény
		
9.00 órától 12.00 óráig
ÁPR. 02.
|
Műsorváltozás!!!
		
Kézműves foglalkozás, Csiri-biri baba		
Körúti Színház - 3. előadás:
		
torna, babajátszó, tojásfa állítás,
		
„Jelenetek két házasságból”
		
Egyszervolt mesezenekar 10.00 óra
Jegyek elővételben (BBK Infopont)
		
BBK Központ
és a helyszínen is válthatók!
Jegyár: 2300 Ft
17.00 órakor
ÁPR. 09.
|
Tavaszi Filmzene Koncert
		
BBK Központ, Színházterem
		
a fúvósokkal
		
16.30 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
ÁPR. 04.
|
IV. Kisgyermeknevelési Konferencia
		Téma: A pedagógusok lelki és szakmai
megújulása. Hogyan kerülhető el a
ÁPR. 12.
|
„KI MIT TUD” NYILVÁNOS GÁLA
kiégés (burnout)?
		
a Művészeti Iskola szervezésében
		
Előadók: Dr. Pécsi Rita főiskolai 		
		
18.00 órakor
		
docens,neveléskutató, Dr. Tapolyai
		
BBK Központ, Színházterem
Emőke pszichológus, felsővezetői coach
		Információ: www.martonvasar.hu,
ÁPR. 13.
|
Költészet napja –
		www.avkf.hu
		
Kautzky Armand irodalmi estje
		
10.00 órától 16.00 óráig
		
19.00 órakor
		
BBK Központ, Színházterem
		
BBK Központ
Teleki Blanka Hölgyklub
Téma: Időskori egészségmegőrzés
Vendég: dr. Mester Júlia
		
16.30 órától,
		
BBK Központ, Színházterem
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ARANY JÁNOS, 200 ÉV

„Legnagyobb cél pedig,
itt, e földi létben,
Ember lenni mindég,
minden körülményben.”
A napokban ünnepeltük Arany
János születésének 200. évfordulóját. Ezt az esztendőt
az Országgyűlés és a Magyar
Tudományos Akadémia Arany
János-emlékévnek nyilvánította,
amelynek fővédnöke Lovász
László, az MTA elnöke.
Arany János
(Nagyszalonta, 1817. március 2. –
Budapest, 1882. október 22.)
A Kisfaludy Társaság igazgatója, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja
és főtitkára, a magyar irodalom egyik
legismertebb és legjelentősebb alakja.
Pályafutása 1845-ben Az elveszett
alkotmány című szatirikus eposszal

indult, de igazán ismertté az 1846ban készült Toldi tette.
Összes munkáit 8 kötetben 1884 –
1885-ben, hátrahagyott iratait és levelezését pedig fia, Arany László szerkesz tésében és jeg y zeteivel, nég y
kötetben 1887–1889-ben adták ki.
Arany János bronzszobrát a költő műveiből vett alakokkal (Toldi, Rozgonyi
Piroska) Stróbl Alajos mintázta, a Magyar Nemzeti Múzeum előtt állították
fel és 1893 tavaszán leplezték le. Tiszteletére portrészobrot avattak a szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban a Dóm
tér keleti oldalán. (A szobor szintén
Stróbl alkotása.) Szintén szobrot állított nagy szülötte tiszteletére szülővárosa, Nagyszalonta is. | Forrás: MTA

A STENCILTŐL A TÖBBSZÍNNYOMÁSIG
				

30 ÉVES
TÁJÉKOZTATÁS
Tűnödöm. Talán meg kellene magyaráznom, mi
is az a stencil. Internet, katt: „Stenciltechnika,
a legtrendibb dekorálási módszer”. No, nem – ez
nem az a stencil. Értelmező szótár (Akadémia
Kiadó, 1975): „Sokszorosításhoz használt viaszos papírlap; ezzel sokszorosított szöveg.”
Ez az. De ki emlékszik már erre?
Pedig így indult a helyi „újság” 1987. március 20-án.
1986 végén a pártállami idők tisztességes és - talán ma már
bevallható - naív martonvásári szereplői a település életében
is szerepet szántak nekem. (Előzőleg már aktív tagja voltam
a kutatóintézet két országos hírű klubjának, melyek élénk
közéleti viták szinterei voltak.)
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Kelsz és lenyugszol észrevétlenül:
Innep volnál, de senki meg nem ül,
Végzetes évi nap!
Oh, e tömeg más napot ünnepel;
Titkon sohajtja meg a hű kebel
Halomra dőlt oltáridat.
Emléked átkos, nyomasztó tereh:
A vérnek és könyűnek tengere
Mind, mind ahhoz tapad.
Az ember gyönge: félve néz feléd,
S mint egykor a tanitvány
mesterét,
Nehéz időkben megtagad...
1850. március 15. - ÉVNAPRA

Előbb tanácstaggá választottak, majd egy kitűnő ember,
Udvaros Károly iskolaigazgató javaslatára 1987-ben a községi Népfront Bizottság vezetését is vállalnom kellett. Magam is naivan hittem a "reformálható" reformálhatatlanban,
ezért el is vállaltam. Az sem volt mellékes szempont, hogy
ekkor már Pozsgai Imre volt a HNF első embere! Első és
legfontosabb ténykedésem e kettős minőségemben (tanácstag és Népfront elnök) a lakosság tájékoztatásának megoldása. Meggyőződéssel vallottam már akkor is, hogy csak a hiteles információkkal bíró ember képes tevőlegesen is részt
venni a közügyekben. Egy tanácstagi minőségben tett ilyen
irányú javaslatomat elfogadta a tanácstestület és kezdődhetett az először csak szerényen Tájékoztató-nak, majd Martonvásári Tájékoztató-nak nevezett kiadvány összeállítása.
Szerencsém volt. Olyan nagyszerű emberek segítettek nekem, mint Tóth Andrásné, aki az első pillanattól fogva átérezte ennek a tevékenységnek a jelentőségét, Horváth
Ottó, akinél odaadóbb „MARTONVÁSÁRI” (így, csupa nagybetűvel!) még nem volt.
Akkor nem reménykedhettünk nyomdai előállításban, ezért
maradt a stencil. Arra a speciális papírra Dobos Károlyné
gépelte a szöveget nagy gondossággal és türelemmel.
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És lőn „újság”- mondhatnám némi túlzással.
Ime az első „szám” beköszöntője:
T I S Z T E L E T T E L köszöntjük, kedves martonvásári
lakos abból az alkalomból, hogy először adhatjuk kezébe
TÁJÉKOZTATÓNKAT, melyet a Hazafias Népfront Nagyközségi Bizottsága azzal a céllal állított össze, hogy eljuttasson Önhöz minden olyan információt, melyre nagyközségünk valamennyi lakójának szüksége lehet, illetve, hogy
az információk birtokában kérhessük és remélhessük segítségét településünk gondjainak megoldásához.
Szándékunk szerint időről-időre bekopogunk Önhöz hasonló tájékoztatóval, mert bízunk benne, hogy az ilyen módon
remélhető tájékozottság biztosítja azt
a ma talán minden előzőknél fontosabb
együttgondolkodást, melynek eredményeként lépésről-lépésre javítani tudunk településünk helyzetén.
Kérjük és várjuk visszajelzéseit, észrevételeit, javaslatait minden olyan
kérdésben, mely a nagyközség életével összefügg.
Tájékoztatónkkal egyidejűleg nyújtjuk át Önnek Martonvásár településtérképét.
Hazafias Népfront Nagyközségi
Bizottsága Martonvásár
1987. március 20.
Aztán a politikai változások már nyomdai kapacitások megjelenését is eredményezték. A nyomdai munkához meg
már rendelkezésre állt a számítógép,
melynek avatott tudója, dr. Ábrányi
Andor (képviselő társam immár a szabadon választott önkormányzatban!) vállalta a beérkezett anyagok előkészítését.
A cím is változott kissé, de a cél és a tartalom nem.
Az első két esztendőben még alkalomszerűen jelent, jelenhetett meg a kiadvány, mert a pénzügyi feltételek nehezen alakultak ki. Aztán ’90-től kezdődően már majdnem havi rendszerességgel került a nagyközség lakóihoz.
Martonvásári Tájékoztató 1990. január
Alakulunk, alakulgatunk...
Ebben a viharoktól sem mentes formálódásban szeretnénk
a magunk szerény eszközeivel hozzásegíteni Martonvásár
lakóit a szűkebb pátria gondjaiban való eligazodásban, a
tisztulásban. Mert forr most körülöttünk a világ, mint ős�szel a must! Hogy milyen volt a szüret, azt talán már tudjuk. Az alapjaiban véve nemes alapanyag sajnálatosan sok
fertőzött, beteg fürtje is ott dolgozik a ma még zavaros
állapotú termésben, de hogy előbb-utóbb letisztul, az talán biztosra vehető. És hogy a minőség milyen lesz? A nemes alapanyag jelenthetne bizonyos garanciát, de sok a
fertőzött rész, mely még a letisztulás után is érezhető nyomot hagyhat a végeredményen. A közelgő választás jó
esélyt ad e tisztulási folyamat felgyorsításához, ezért is
éreztük szükségességét annak, hogy eredeti terveinktől elFORUM MARTINI / 2017. MÁRCIUS

térően megjelentessük ezt a különszámot. Az aktuális tanácsi információkon, és a szokásos tájékoztató anyagon
túl ebben a számban a Martonvásáron működő pártok
szólnak Önökhöz. Talán ez is segíti az eligazodást a ma
még sokak számára nehezen áttekinthető kérdésekben. Pedig jó lenne eligazodnunk, mert évtizedek óta először választhatunk a szó valódi értelmében. És e választások
eredménye meghatározza a mi martonvásári jövőnket is.
Martonvásári Tájékoztató 1991. február
Harmadik „évfolyamunk" elé
Immár harmadik esztendeje, hogy egy idestova négy éve
megfogant és szerény keretek között meg is valósult ötlet,
hivatalos formát öltve, eredeti szándékának megfelelően szeretné szolgálni Martonvásár lakóit abban, hogy
szűkebb pátriájukban könnyebben eligazodjanak. Nem kis erőfeszítésbe és bizony anyagi áldozatba is - került,
amíg a mai formában és tartalommal,
kéthavonként megjelenhetünk minden
kedves martonvásári lakos otthonában. Kezdettől fogva azon a véleményen voltunk, hogy a fontosnak és
hasznosnak vélt információkat a lehető legkevesebb költséggel juttassuk el
Önökhöz. E szándékunk megvalósításához nagyszerű partnernek bizonyult a PRODUKT kisszövetkezet
nyomdája. Hosszú ideig nyújtott önzetlen segítségükért most itt is köszönetet mondunk.
1991-ben vetettem fel egy képviselőtestületi ülésen, hogy ideje lenne méltó nevet adni helyi
lapunknak. Javaslatomat a képviselőtestület elfogadta és ettől
az időtől már Forum Martini-ként kerül az olvasók elé.
Forum Martini 1991. július 15.
(Martonvásár Nagyközség Lapja)
Forum Martini. E néven említi először egy latin nyelvű írásos emlék az 1260 körüli időkben szűkebb pátriánkat,
Martonvásárt. És ezzel a címmel jelentetjük meg ezentúl
havonta a nagyközség lapját.
Az Értelmező Szótárban a „fórum” címszó alatt a következők
olvashatók: 1. az ókori Rómában köztér, piac, mint a politikai
élet színtere. 2. hivatalos hely, hatóság, hivatal, az igazságszolgáltatás valamely szerve. 3. nyilvánosság, közélet.
Amikor a képviselőtestület a Martonvásári Tájékoztató megújítását elhatározta, az új címmel a múlthoz való kötődést is
kifejezésre akarta juttatni, de egyben bátran vállalta a község latin nevében piac, vásár értelemben használt Forum szó
tágabb értelmezését is. E lapot szeretné tekinteni a település
egyik közéleti színterének, széleskörű nyilvánosságot biztosítva minden, a község életére vonatkozó véleménynek.
Ugyanakkor e lapot kívánja felhasználni a jövőben is arra,
hogy a Képviselő-testület és a hivatal kéréseit, közléseit, felhívásait eljuttassa a lakossághoz. Mindezen célok érdekében
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vállalta magára a nagyközség e lap költségeit, így teremtve
meg annak lehetőségét, hogy minden martonvásári lakos ingyen, különösebb utánjárás nélkül juthasson mindazokhoz
az információkhoz, melyeknek ismeretében állást tud foglalni a község életével kapcsolatos kérdésekben. Amit mi megteszünk az ennyi. Amit Önöktől kérünk: kísérjék figyelemmel
lapunkat, olvassák el és tekintsék amolyan félhivatalos lapnak, ahogy azt a nagy lapoknál írni szokták: a képviselőtestülethez és a Polgármesteri Hivatalhoz közel álló forrásnak.
Ezzel együtt is: ez a lap a martonvásáriaké. Mindnyájunké.
És mi bízunk abban, hogy ez olvasható és érzékelhető minden
sorunkban.
A helyi lap életében is nyomott hagyott a politika, ennek
köszönhetően bizony néha előfordult, hogy a szerkesztői

TISZTELT
ADÓZÓINK!
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adócsoportja szeretne segítséget nyújtani Önöknek a
helyi adózással kapcsolatos legfontosabb teendőkkel, határidőkkel kapcsolatban:
MIRE KELL ÜGYELNI?
Ha valaki új ingatlant vásárol, a korábban tulajdonában állt
ingatlannak megváltoznak a tulajdonosi viszonyai vagy egyéb
adózást érintő változás történik az ingatlannal kapcsolatban,
azt 15 napon belül be kell jelenteni az adócsoport felé.
Amennyiben egy ingatlannak több tulajdonosa van, akkor el kell
dönteni, hogy a tulajdonostársak külön-külön fizetik az adót,
vagy egy megállapodással megbíznak egyetlen tulajdonost.
Mindig győződjenek meg arról, hogy adóbevallási, nyilatkozattételi, egyéb kötelezettségüket teljesítették-e hatóságunk
felé! Ne elégedjenek meg azzal, ha egy szomszéd, barát megígéri, hogy intézi az ügyeiket.
Hivatalunk nem ad ki telefonon olyan információt, mely adóti-

„szigor” (hogy tapintatosan szóljak) nem engedett megjelenni
írásokat, de a lap élt – és alapfunkcióját, a lakosság tájékoztatását ellátta. Tartalmi és formai megújulásához Orbán
András, majd Fehér Magda szerkesztőként nagyban hozzájárultak. Mindketten újságírói gyakorlattal és istenadta tehetséggel tették térítésmentesen(!) dolgukat. 2006-2010 között Cserményi Hajnalka volt a szerkesztő. 2010 után ismét
Orbán András rakta össze a lapot, majd 2013-as lemondása
után Nagy Árpád vette át a stafétabotot. Ekkor alakult ki a
mai színes forma, és a profi technikai szerkesztés, melyet
Pletser Cecíliának köszönhetünk mi Olvasók.
Harminc év. Majd egy emberöltő. És aki belelapoz a közel 300
lappéldányba, (melyet a Városi Könyvtárban megtehet!),
képet kap a nagyközségből várossá vált Martonvásár elmúlt
30 esztendejéről. Tanulságos, érdekes kaland.
| Kizmus Lajos

toknak minősül, így kérem amennyiben ilyen jellegű információra van szükségük, személyesen keressenek fel bennünket.
Más adózó adatairól nem adhatunk ki információt, ezért kérjük,
ilyen esetekben mindig hozzanak magukkal meghatalmazást.
A határidők betartása fontos! Ha egy levelünkben határidőt
tűzünk ki és Önök elfoglaltság vagy egyéb teendő miatt nem
tudják tartani azt a határidőt, kérem, jelezzék hivatalunk
felé. Ha így történik, az ügyintézők tudják, hogy nem szándékos mulasztásról van szó.
Ha eladják autójukat annak gépjárműadóját az eladás évében
még Önök fizetik alapesetben, kivéve, ha az autót kivonják a
forgalomból. Amennyiben gépjármű adás-vétel történik, azt
az okmányirodában kell bejelenteni és az okmányiroda hivatalból jelzi azt felénk.
A vállalkozási tevékenységet a megkezdést követő 15 napon belül
be kell jelenteni hatóságunk felé. A bejelentés mind az iparűzési,
mind pedig az építményadó bevallási kötelezettséget érinti.
Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség – így bevallás-benyújtási kötelezettség – ahol székhelye, illetőleg telephelye
található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) rendelkezéseiből kell kiindulni.

AMENNYIBEN BIZONYTALANOK A HELYI ADÓZÁST ILLETŐEN VAGY NEM TUDJÁK, HOGY AZ ADOTT INGATLANRA
MILYEN HELYI ADÓKÖTELEZETTSÉGÜK VAN, ILLETVE NEM TUDJÁK KELL-E IPARŰZÉSOI ADÓT FIZETNIÜK, KERESSENEK FEL MINKET BIZALOMMAL ÉS SEGÍTÜNK! SAJNOS A JOGSZABÁLYOK NEM ISMERETE NEM MENTESÍT SENKIT
KÖTELEZETTSÉGE ALÓL, DE HA MEGBESZÉLJÜK MEG LEHET ELŐZNI A FELSZÓLÍTÁSOKAT, BÍRSÁGOT.

Bármilyen kérdésük esetén szívesen állunk a rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:
Farkasné Vécsei Erzsébet: 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu
Németh Istvánné: 06-22-569-223; nemeth.istvanne@martonvasar.hu
Fügedi Krisztina: 06-22-569-206;  fugedi.krisztina@martonvasar.hu
Kérjük, legyenek tekintettel ügyfélfogadási időnkre (h:13-16, sz: 8-12 és 13-17, p: 8-12), az ügyfélfogadási időn kívül
olyan háttérmunkákat végzünk, melyek nélkül nem tudnánk segíteni Önöknek. Köszönjük!
Kérem, olvassák el a hátoldalon lévő naptárunkat, mely jelzi a legfontosabb határidőket.
Köszönjük, hogy segítik városunk működését azzal, hogy felelős állampolgárként bevallják és megfizetik helyi adójukat!
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ADÓNAPTÁR
Jelmagyarázat:
Fizetési határidők
Iparűzési adó bevallás határideje
Iparűzési adó feltöltési határidő

Bejelentkezési határidők: A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül. Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén annak befejezését követő 15. napjáig.
Befizetési határidők: március 15. – adóelőleg; szeptember 15. –
adóelőleg; május 31. – adókülönbözet; december 20. - feltöltési kötelezettség. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén:
az adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig – adóelőleg; adóév
utolsó napját követő 150. napig – adókülönbözet; adóév utolsó hónapjának 20.napjáig - feltöltési (és bevallási) kötelezettség.
Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
annak befejezését követő hónap 15. napjáig.

DIÁKOK RÉSZÉRE SZÓLÓ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton
a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. március 31., illetve 2017. május 22.
A támogatás összege gyermekenként/tanulónként/hallgatónként
legfeljebb évente mindösszesen 100.000,- Ft lehet.
A pályázatokról Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 20 napon
belül értesíti. Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése nyilvános.
A pályázatokat a 29/2015. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelet 3., 4., 5., 7., és 8. számú mellékletei szerinti pályázati
adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462
Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, JÓL TANULÓ ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLAI DIÁKOK RÉSZÉRE
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- idén első alkalommal - pályázati formában települési
támogatást nyújt a szociálisan rászoruló, jól tanuló általános- és középiskolai tanulmányokat folytató diákon részére.
A támogatásra való jogosultság feltételei általános és
középiskolás tanulók esetében:
• A tanuló és törvényes képviselője rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel Martonvásáron, és életvitelszerűen is a
településen tartózkodjon. • A családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%- át (2017. évben 85.500,- Ft).
• A tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek – a testnevelés,
ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00, illetve szöveges értékelés esetén az összefoglaló értékelés legalább jól megfelelt és a
tantárgy követelményeket legalább 75%-os szinten teljesítette.
FORUM MARTINI / 2017. MÁRCIUS

A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó: • Akinek a gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt
nyújtott (országos versenyen elért 1-25. helyezés). • Aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak
(alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán) • Aki
gyermekét egyedül neveli.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, JÓL TANULÓ FELSŐOKTATÁSBAN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ
NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉR E
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idén első alkalommal - pályázati formában települési támogatást nyújt szociálisan rászoruló, jól tanuló felsőoktatásban
tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók részére.
A támogatásra való jogosultság feltételei: • A hallgató
rendelkezzen állandó bejelentett lakcímmel Martonvásáron.
• A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
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300%- át (2017. évben 85.500,- Ft). • A pályázó tanulmányi
átlaga legalább 4,00.
A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó: • aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért 1-25.
helyezés), • akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali
tagozatán), • aki egyszülős családban él.

A MARTONVÁSÁRI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLÁBAN (A TOVÁBBIAKBAN: ISKOLA)
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSBAN RÉSZESÜLŐ,
LEGFELJEBB 18 ÉVES KORÚ, SZOCIÁLISAN
RÁSZORULÓ GYERMEKEK RÉSZÉRE
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
idén első alkalommal, pályázati formában, települési támogatást nyújt a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában (a továbbiakban: Iskola) alapfokú művészeti oktatásban
részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermekek részére.
A támogatásra való jogosultság feltételei: • a törvényes
képviselő Martonvásáron bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él, • akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, (2017.
évben 85.500,- Ft.), • a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem
régebbi ajánlással rendelkezik a pályázat támogatása tárgyában.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó: • aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket
taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán), • aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
FIGYELEM: Nem részesíthető települési támogatásban
egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról
szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletén és 8. számú mellékletén benyújtható pályázatokban.
Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti
oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, 14 ÉVEN ALULI
GYERMEKEK TÁBOROZTATÁSÁHOZ
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente
egy alkalommal pályázati formában, települési támogatást nyújt a
szociálisan rászoruló, 14 éven aluli gyermekek táboroztatásához.
A támogatásra való jogosultság feltételei: • A törvényes
képviselőnek a településen bejelentett állandó lakóhellyel
szükséges rendelkeznie, valamint életvitelszerűen is itt kell
élnie. • A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%- át (2017. évben 85.500,- Ft).
A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó: • Akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, közép-

megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni.

A MARTONVÁSÁRI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ
VAGY MARTONVÁSÁRON TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ
SPORTEGYESÜLETBEN SPORTOLÓ, 18 ÉV ALATTI,
SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ GYERMEKEK RÉSZÉRE
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
idén első alkalommal pályázati formában, települési támogatást nyújt a martonvásári székhellyel bejegyzett sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermekek részére.
A támogatásra való jogosultság feltételei:
• a törvényes képviselő Martonvásáron bejelentett állandó
lakóhellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él, • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át, (2017. évben 85.500,- Ft. ), • amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi
átlaga a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00, • az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot,
ajánlást ad ki a gyermek tekintetében, valamint igazolja,
hogy a pályázatot megelőző fél évben a gyermek a adott
sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó:
• akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán), • aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli, • aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat kapott.
FIGYELEM: Nem részesíthető települési támogatásban
egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 3.
mellékletén és 7. mellékletén benyújtható pályázatokban.
Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá
éves sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és

fokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán) • Aki gyermekét,
gyermekeit egyedül neveli.
A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
50.000,- Ft lehet.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati
adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város
honlapjáról.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és
postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462
Martonvásár, Budai út 13.).

A pályázatok benyújtási határideje:
2017. május 22.
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kötelező vele elszámolni.

ELMONDHATATLANUL
KELLETT MÁR EZ
AZ ÉPÜLET
Sokat várt pillanat ez a Művészeti Iskola diákjai,
tanárai számára.
Fiatal kollega vagyok, én még csak 9 éve várom, de többen
vannak jelenlegi és egykori tanárkollegáim között - és még
többen martonvásáriak, környékbeliek -, akik évtizedek óta
várják ezt a pillanatot. Ez hosszabb idő, mint amit legidősebb
növendékünk köztünk töltött a Földön. Elmondhatatlanul
kellett már ez az épület.

Hosszú évek várakozása utáni fáradtság múlt el azzal, hogy
megérkeztünk végre mindhárom művészeti ággal az épületbe. Az oktatás nyugalma érkezett meg. Az eredményekben
megmutatkozó változás is reményeink szerint lassanként
hallhatóvá-láthatóvá lesz.
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Az idei tanévben megvalósult munkálatok nem várt csúszása miatti akadályokat is sikeresen vettük. Az eredeti tervekhez képest nem tudtuk szeptemberben elkezdeni az oktatást
az épületben, így több helyszínen egyszerre zajlott a tanítás,
sok nehézséggel nézett szembe tanár-diák-szülő az őszi-téli
félévben, de végül minden megoldódott.
A birtokbavétel folyamatosan történik, most a kulisszák mögé
1-2 fényképpel engedünk bepillantást, tanár-diák élménybeszámolót és egy interjút a művészeti iskola igazgatójával,
Nemes Józseffel, a Forum Martini áprilisi számába készítünk.
Képekkel, a felújítás részleteinek alaposabb bemutatásával
jelentkezünk, de beszámolunk terveinkről, céljainkról és a
konkrét változásokról is, amelyekkel iskolánk életét alakítjuk. Reméljük, az egész közösséget sikerül építeni az által,
hogy a gyermekek méltó környezetben találkozhatnak a művészeti ágakkal, ismerkedhetnek festészettel, tánccal, zenével, mindazzal, amivel gazdagabbá tehetjük életüket.
| Rabovay Júlia
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FEBRUÁR
AZ ISKOLÁBAN
Februári programok és versenyeredmények a
Martonvásári Beethoven Általános Iskolában.
Februári programjainkat a szokásos mókás, télűző farsangolással kezdtük, ahol kicsik és nagyok ölthettek magukra
néhány órára farsangi maskarát.
Ki-ki korosztályának megfelelően űzte el a tél hidegét: az
alsó tagozatosok és tanítóik szinte kivétel nélkül jelmezt öltöttek magukra. Néhány órára mesebirodalommá váltunk:
hercegnők, pillangók, hópelyhek, tavasztündérek, nindzsák,
rendőrök, Miki egerek bolondoztak vidáman, de a gyerekek
nagy örömére megjelent nálunk pl. Szörnyella de Frász, a
Levendulás Hölgy, a Jósnő és a Boszorkányok Boszorkánya is.
A felső tagozatos diákok egy része közös produkcióval készült a mulatságra, majd a tanáraik által szervezett játékos
feladatok után kezdetét vette a Tánc. Aki mindeközben elfáradt, a közösen megterített ünnepi asztalról vett finomságokkal csillapíthatta éhségét. A szülők által összeállított
„terülj-terülj asztalokat” ezúton is köszönjük!
Február elején színházi látogatást szerveztünk az érdi Szepesi Gyula Művelődési Központba, ahová – főképp 4. osztályosainkkal – két busszal indultunk megnézni a Némo kapitány
című előadást, amely Jules Verne azonos című regényéből
készült. Az előadáshoz rajzpályázat is kapcsolódott, amelyre
a gyerekek szebbnél szebb rajzokat készítettek. Eredményhirdetés áprilisban várható.
A farsangi mulatságokat követően már márciusi programjaink egy részének előkészítése is zajlott. A 2016/2017-es
tanévben az Oktatási Minisztérium 3 tematikus hetet is hirdetett. (pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete, digitális
témahét és fenntarthatóság-környezettudatosság hete).
Ezekben a témahetekben a nevelési-oktatási intézmény a
munkatervében meghatározott módon vehet részt a kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott
témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat szervezhet a témahét keretében. Iskolánk szeretne különböző évfolyamú diákokkal mindhárom témahétbe bekapcsolódni.

A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6.
és március 10. között került megrendezésre, amihez kapcsolódva különféle foglalkozásokon és előadásokon vettek részt
diákjaink. 3-4. osztályosaink játékokon keresztül ismerkedtek a pénz fogalmával, 6. évfolyamosaink pedig interaktív
előadáson vettek részt a tudatos pénzügyi tervezéssel kapcsolatban. Diákjaink láthatóan élvezték a foglakozásokat,
szívesen oldották meg a feladatokat. Bízunk benne, hogy sikerül az a célkitűzésünk, hogy a színes, érdekes, „kötelezőtől
eltérő” feladatokkal egyre aktívabbá tegyük diákjainkat.
5. évfolyamosaink befejezték féléves úszási tanfolyamukat,
amin nagy lelkesedéssel vettek részt és igazi „vízi csikókká”
váltak. Valamennyien hatalmasat fejlődtek, bízunk benne,
hogy mára már senki sem fél a víztől és kellő biztonsággal
úszik.
| Rezessyné Zsoldos Erika

FEBRUÁRI
VERSENYEREDMÉNYEK
3-4. évfolyam helyesírás verseny iskolai fordulója:
3. évfolyam: I. Balogh Lili Gréta, II. Szmilkó Zóra
Hanna, III. Nagy Lázár, Bardocz Johanna, Perczel
Márton és Bíró Dóra
4. évfolyam:
I. Kárász Péter, II. Bódi Ajsa, III. Wagner Viola
Székesfehérváron került megrendezésre az Úszó Diákolimpia Fejér megyei döntője. A Diákolimpia Fejér
megyei döntőjén az 50 méteres gyorsúszás számában
2. helyezést, az 50 mellúszásban 3. helyezést ért el
Boriszov Noémi 3. b osztályos tanulónk. Noémi egy
éve úszik versenyszerűen az Érdi Úszó Sport Kft.-nél.
Idén iskolánk adott otthont a Szép magyar beszéd
verseny egyik Fejér megyei fordulójának. Helyezések:
7-8. évfolyamon:
I. Rezessy Júlia Sára (Martonvásár)
II. Izmindi Izsák (Csákvár) és Vajda Róza (Martonvásár) II. Pók Zsófia (Tordas)
(a martonvásári diákok felkészítő tanárai: Bottyánné
Márkus Olga, Vasi Krisztina)
Valamennyi diákunknak gratulálunk az elért eredményéhez, tanáraiknak köszönjük a felkészítő munkát!
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ÚJ HOMOKOZÓ A GYERMEKEINKNEK,
ÉRTÉKES EGYÜTT TÖLTÖTT IDŐ,
FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁS,
PÁR ÓRÁS KITEKINTÉS A CSALÁDI
ÉDES MÓKUSKERÉKBŐL
Többek között a fenti gondolatok miatt hívtuk
életre a Szent László Regionális Tagóvoda
jótékonysági bálját február 11-én, a Brunszvik
Beethoven Kulturális Központban.
Hatalmas lendülettel vettük nyakunkba az előkészületi feladatokat, ötleteltünk, milyen is legyen az idei bálunk. Kis közösség lévén, hamar rendeződtek gondolataink, és megszületett az elképzelés, kialakultak a munkafolyamatok majd
belefogtunk a megvalósításba.
Az igényes szórakozás mindig alapos előkészítés eredménye. Ez sok dolgos napot követelt meg az óvoda dolgozóitól
is és a mindig lelkesen segítő, idejüket nem sajnáló szülői
közösségtől! Ki-ki lehetőségeihez mérten nagy igyekezettel
segített abban, hogy bálunkon semmiben ne szenvedjenek
hiányt vendégeink.
Megint bebizonyosodott, hogy az összefogásban hatalmas
erő rejlik. Köszönjük Nektek!
Sokan álmodni sem mertünk ilyen szép számú vendégsereg
megjelenéséről. Az első műsort a Fölszállott a páva középdöntős, tordasi Gatyamadzag zenekar adta, amely a népzene
dallamaival indította el az estét. A további hangulatért felelős Pedrofon (Budapest) együttes - bátran állíthatom - fergeteges hangulatot kerekített, így táncoló fekete lakkcipőből és
messziről fénylő BBK Központból nem volt hiány!
Bálunk a jótékony célját elérte, óvodánk udvarán hamarosan egy korszerű, minden igényt kielégítő homokozó várja a
játszani vágyó, bevehetetlen várak, kacskaringós vizes árkok,
mélységes alagutak és ízletes homok sütemények megálmodóit!

Az EGYÜTT-ÉRTÜK Alapítvány
				
az idei évben is meghirdeti

„ALKOSS NEKÜNK,
ALKOSS VELÜNK”
RA JZPÁLYÁZATÁT

A pályázat célja: Az ép gyermekek figyelmének, segítőkészségének felkeltése fogyatékos társaik iránt
Pályázat követelménye: Bármilyen technikával készült
gyermekmunka, / képek, térplasztikák, díszítőtárgyak, és
egyéb tárgyak / melyen fel kell tüntetni a pályázó nevét,
életkorát, címét, iskoláját
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Bízunk benne, hogy vendégeink a találkozás örömével és
szép emlékekkel gazdagodtak, s akik ezúttal távol maradtak,
azokkal a következő bálon találkozunk!
A Szent László Regionális Tagóvoda közösségének nevében,
Kiss-Orosz Kata a Szülői Szervezet Elnöke és Pátkai Júlia
tagóvoda vezető
Köszönet mindazoknak, akik felajánlásaikkal támogatták a
rendezvényünket: Ajándékbolt (Budai út), Állatklinika, Autómosó,
Brunszvik Beethoven Kulturális Központ, Benzinkút (Agip),
Buzás Tamás (fotós), Döner Kebab, Drago Rosso Pizzéria, Enis
pékség, Sarkadi Erzsike (varrónő), Euroflic Kft, Fejesné Móri Ági,
Fiskus Olga, Fodrászat (Sétáló utca), Für Elise Kávézó, Golden
Tiger's Egyesület, Gyurivill Kft., Hajászat (Kiss Dóra, Martonvásárház), Káplár Gym, Károlyi Jánosné, Kastély Cukrászda,
Keczán bútorszalon, Kelemen Andràs (óràs), Képesvarázs Kft.,
Kisállat kereskedés, Koma/Fazekas Üzletház, Kortyis Dávid (fotós), Kozmetika (Süle Éva), Kozmetika (Pardi Bea), Macska panzió és Étterem, Marton Klinik, Martoncolor Festékbolt, Mel-dres
Ruhabolt, Molnár Istvánné, Munkaruházati bolt, Nagy-Kuthy
balett, Napsugár cukrászda, Nemesné Sólyom Emese, Optika,
Őry Klári, Pécsi Sándorné, Pilinyi Kriszta, Pletser Tamás (virágkötő), Reform virágbolt, Rózsa szépségház, Szépségszalon
(Budai út), Tóth Andrásné, Vianni Üzletház, Virágbolt (BajcsyZsilinszky út), Zöldséges (Sétáló utca)
| Kiss-Orosz Kata

A pályázók köre:
3-6 éves korú gyermekek,
7-14 éves korú tanulók

Beküldési határidő:

2017. április 21. péntek 12.00 óra
A pályázati munkákat az alábbi címre kérjük:
Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és
Kollégium 2462 Martonvásár, Bajcsy Zsilinszky E. u. 32.
A pályázat díjkiosztó ünnepségéről a későbbiekben
adunk tájékoztatást.
További információ:
Naszály Hedvig
Telefon: 06 22 460-003, 4-es mellék
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KÖNY VA JÁNLÓ
				

JÓNÁS MÓNIKA:
ÖRÖM ÉS SZERELEM
A KONYHÁBAN
Nagyböjt van. Ilyenkor az ember egy kicsit befelé tekint, talán még jobban odafigyel arra,
hogy mit fogyaszt .
A táplálék az ember számára „üzemanyag” ezért nem mindegy, hogy mit „tölt” magába az ember, mitől várja az egészséget, az erőt, a vitalitást.
A gabonafélék jelentős részét képezik az egészséges táplálkozásnak a böjti időszakban is. Számos étkezésre készíthetünk
kását, például kölesből, hajdinából, kukoricából, zabpehelyből.
A böjt egyik legkedveltebb étele a kukoricapuliszka, melyet
sokféleképpen elkészíthetünk. A kölesből, barna rizsből készítsünk zöldségek hozzáadásával rizottót vagy zöldséges
köles- vagy rizsgolyót.
Zöldségek, gyümölcsök szintén alapvető részét képezik a
kiegyensúlyozott táplálkozásnak. Böjt ideje alatt is fogyas�szunk sok zöldséget-gyümölcsöt, hiszen jelentős vitamin és
ásványi anyag tartalommal bírnak.
Az aszalt gyümölcsök és olajos magvak is igazi böjtös ételek.

Készíthetünk belőle házilag készített müzlit, illetve belekeverhetjük kenyérbe és süteményekbe.
Ne feledkezzünk el a rendszeres folyadékfogyasztásról sem!
Igyunk naponta 2-3 l szénsavmentes ásványvizet és különböző gyógyteákat.
A könyv számos variációban mutatja be a fenti alapanyagok
felhasználási módjait, méghozzá teszi ezt egy olyan sajátságos, szerethető hangnemben, amitől az embernek azonnal
sütni/főzni támad kedve.
S, hogy jellemezte a könyvet a szerző?
„Neked szól, ha imádod az Életet, ha szeretnéd Egészségben érezni a Tested, megnyitni minden érzéked, és egyszerűen szeretsz isteni finomakat enni.”    
| Pfiffer Zsuzsanna

FILMZENÉK
ÚJRAGONDOLVA
Akik figyelemmel kísérik zenekarunk munkásságát, emlékezhetnek rá, hogy a farsangi vagy
a tavaszi időszakban minden évben készülünk
valami újdonsággal, amivel meg szeretnénk
lepni városunk fúvós zenét kedvelő közönségét.
Voltunk már Hupikék törpikék, Bogyó és Babóca mese szereplők, előadtunk már egy magunk által írt mesét, tavaly
retro hangulatot csempésztünk a tavaszi koncertünkbe.
Idén a filmzenéké a főszerep. Népszerű film slágerekből állítottuk össze a műsort, amelynek keretében az ismerős dallamok mellett filmkockákkal szeretnénk feleleveníteni egyegy mozi film jeleneteit. A Titanic, az Alkonyat, a Macskafogó
és a My fair lady mellett még sok meglepetéssel készülünk.
Találkozzunk április 9-én vasárnap délután 16.30-kor a
BBK Központ Színháztermében! Szeretettel várjuk Önöket!
| Bártol Zsófia • Egyesületi elnök

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
				
A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda óvodapedagógus álláshelyet hirdet, azonnali belépéssel, határozatlan időre. Részleteket a közigállás-on találnak. Érdeklődni a 06 22 460 290-es telefonszámon lehet.
FORUM MARTINI / 2017. MÁRCIUS
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LABDARÚGÁS
Felnőtt csapatunk január elején kezdte meg a
felkészülést az új idényre, a programban hetente
két edzés és két felkészülési mérkőzés szerepelt.
Csapatunkból már nem először távozott Hermann Tamás,
amivel nehéz feladat elé állította védelmünket, főleg úgy,
hogy Udvaros Zsolt is abbahagyta, mikor máskor, mint
pár nappal a Bajnokság előtt. Hermann, Szabó Balázzsal
együtt a Tordas csapatához igazolt.
Csapatunkba érkezett Madaras Dávid és Endrefalvi Tamás,
két jó képességű játékos, akik meghatározó játékosai lehetnek csapatunknak. Az Iváncsa csapatából érkezett Gábor
Áron is, egy fiatal tehetséges kapus, aki be is mutatkozott az
első bajnoki mérkőzésünkön, sikeresen.
Első bajnokinkon, hazai pályán az Aba Sárviz csapatát 5:1
arányban győztük le. Gratulálunk játékosainknak a remek
kezdésért. Győzelmünket elnökünknek Kápolnai Csabának
ajánljuk, aki sajnos komoly sérülést szenvedett, reméljük, a
gyógyulását ez is részben segíti…
U16-os csapatunk első bajnoki mérkőzését a Szár otthonában játssza március 19-én.
Mérkőzéseinkre, programjainkra mindenkit várunk szeretettel, bővebb információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu
honlapon, vagy a facebook oldalunkon találnak!
Hajrá Martonvásár!
| MSK

U19 VERETLENÜL AZ ELSŐ

Fiataljaink a legkisebbektől a legnagyobbakig, ovistól az ifiig
már január elején megkezdték a felkészülést a tavaszi idényre.
A téli időszakban több teremtornán is részt vettünk, amit az
OTP Bank Bozsik egyesületi és intézményi program keretein
belül szerveztünk Ercsiben és a martonvásári sportcsarnokban
egyaránt, U7-9-11-13-as korcsoportokban. Az U17-19-es csapataink is részt vettek teremtornákon, Csákváron, Székesfehér-

KÉZILABDÁS HÍREK
JÓTÉKONYSÁGI BÁLRÓL

A bál ünnepélyes nyitójaként Szabó Tibor polgármester a városunk nevében, Tóth Balázs a kézilabdás közösségek képviseletében köszöntötték Tóth Ivánt közelgő 90. szülinapja alkalmából.
Immár hagyománnyá vált februári kézilabdás bálunk ezután
vidám társasággal, örömteli hangulatban folytatódott és a
tavalyihoz hasonlóan eredményesen zárult.
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az eseményen,
vagy felajánlásukkal, illetve tombola- és támogatójegy vásárlásával támogatta az egyesület működését. A bevételt
edző eszközök vásárlására és a csapatok kiadásaira fordítják.
Fő támogatók: Ambach Kft., Macska Panzió, Martonvásári
Önkormányzat. További támogatók: Kozma László, Aranytojás Ráckeresztúr, Central Container, AK Nyomda, DM
Százhalombatta, Lévai Éva, Drago Rosso Pizzéria, Lósits
FORUM MARTINI / 2017. MÁRCIUS

váron, Ercsiben, ahol a gyerekek remekül szerepeltek, többek
közt U19-es csapatunk Ercsiben veretlenül szerezte meg az 1.
helyet. Kihasználtuk a műfüves pályát, edzőmérkőzéseket játszottunk a Kápolnásnyék és a székesfehérvári Főnix ellen is.
Ha minden a helyére kerül a tavaszi idényben az U7-9-11-13as Bozsik egyesületi és intézményi programokat Martonvásáron
rendezzük meg, ahová mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel.
Programjainkon 7 egyesület és 13 intézmény vesz részt a
négy korosztályban, ahol több száz gyerek mutatja meg tudását. Mindez annak köszönhető, hogy a megyében Martonvásár központi szerepet tölt be. A felcsúti Alközponthoz
tartozunk a Csákvár csoporttal együtt, ahol 21 egyesület
munkáját kell koordinálni, felügyelni. Előttünk állnak a feladatok, rengeteg program, torna, fesztivál vár ránk. Minden-

képp számítunk a szülők segítségére is, ahogy azt megszokhattuk az elmúlt években. Ebben Szász Előd és Ambachné
Bráth Tímea segítségét szeretnénk kiemelni. Tímea nagy
segítséget nyújtott abban is, hogy a gyerekeknek melegítőjük legyen és a téli U11-13-as futsal torna szervezése is neki
köszönhető részben. Ha már Futsal Torna, gyerekeink két
korosztályban U11-13-ban is bejutottak a megyei döntőbe.
Gyerekeinknek sok sikert kívánunk!
Bővebb információt a www.mustangse.gportal.hu honlapon,
vagy a facebook oldalunkon találnak!
Programjainkra, rendezvényeinkre mindenkit várunk nagynagy szeretettel!
| Mustang Martonvásár

Állateledel, Spec-Véd Bt. Autósbolt, Martonsport Kft.,
Hámori Melinda, Mell-Dressz, Kántor Ildikó, Porvay Judit,
Képesvarázs Kft., Tóth Bálintné Generali, Kovács Gabriella,
Szeles Julianna és Edina, Venyercsány Andrea, Puskás Lajos,
Dobos Károly, Búzás Tamás, Kortyis Dávid, Kovács István,
Pilinyi Krisztina, Egervári Tamás, Senior-női csapat
| Hargitai Lászlóné
A Tóth Iván Sportcsarnok közelgő kézilabdás eseményei:
március 18. 16.00 MKSE-Veresegyháza VSK férfi junior
március 25. 16.00 MKSE- PAC
női felnőtt
18.00 MKSE- Ercsi SE
férfi felnőtt
április 1.
16.00 MKSE- FKC Senior
női felnőtt
18.00 MKSE- Simontornya KK
felnőtt férfi
április 8.
16.00 MKSE- Rácalmás SE
női felnőtt
Lapzárta után a mérkőzések időpontjai változhatnak, amelyről értesülhetnek a Martonvásári KSE facebook oldalán, illetve a városban kihelyezett plakátokról a hirdetőtáblákon.
| Hargitai Lászlóné
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ITT A TAVASZ,
ZÖLDELL A
TERMÉSZET
Óvodánkban az elmúlt három
évben tovább mélyült a környezettudatos szemlélet. Pedagógusaink tudatosabbá váltak.
Odafigyelnek a fenntarthatóságra, a környezet megismerésére, védésére, a hitelességre.

foglalkozási ágak témáit továbbra is a
környezet megismerése köré tervezzük.
Az alapok lerakása a gyermek életének
első éveiben megtörténik. Azok az
egész életre szóló élmények, benyomások, amelyek alapvetően meghatározzák a leendő felnőtt környezeti gondolkodását és egészséges életmódját,
bizony már az óvoda első éveiben megtörténnek. Ezért a környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedéskultúra
és értékrendszer kialakítása szempontjából az óvodáskor ideális és fontos szakasza az ember életének.

Továbbra is feladatunknak tartjuk,
hogy gyermekeink életkoruknak megfelelő szinten, tevékenységeken keresztül megtapasztalják, megismerjék
az őket körülvevő természeti, társadalmi környezet jelenségeit, törvényeit.
Óvónőink környezettudatosabban élnek, igényükké vált a környezet védelme, óvása, hisz ez elengedhetetlen környezeti nevelő munkánk hatékonnyá
válásához.
Az tud hiteles lenni, aki úgy is él. Éves
munkatervünket, napi munkánkat, a

Óvónőink keresik az új lehetőségeket.
Sok feladattal jár, de megosztjuk egymással tapasztalatainkat, eredményeinket.
Zöld óvodai tartalmak jelen vannak a
különböző tevékenységekben, a nevelési
feladatokban, mindennapi életünkben.
Munkánk sikerességét bizonyítja: harmadszor nyertük el a „ZÖLD ÓVODA”
címet.
Munkánk s a szülők hatékony munkája
meghozta gyümölcsét. Elkészült a TESCO
pályázat által támogatott „MEZÍTLÁBAS ÖSVÉNY” udvarunkon.

i

Sok apuka, anyuka, nagyszülő dolgozott szombatonként, hogy gyermekeink a jó idő megérkezésével birtokba
vehessék az ösvényt, új ismereteket
szerezhessenek, közelebb kerüljenek a
természethez.
Köszönet a TESCO-nak, hogy segítségükkel megvalósulhatott álmunk s köszönet MINDEN Segítőnek, hogy önfeláldozó tevékenységükkel létre jöhetett
óvodánk udvarán a gyerekek felfedezését, tapasztalatszerzését segítő „Mezítlábas ösvény”.
| Csernáné Piroska • Környezeti
munkaközösség vezető

TÁ JÉKOZTATÁS
A jogszabályi változások miatt a települési zöld hulladékot kizárólag a hulladékgazdálkodó
szolgáltató (VHG) jogosult szállítani. Ezzel kapcsolatos további információt hamarosan a VHG
minden ingatlanhoz eljuttatott tájékoztatójában olvashat.

TELEPÜLÉSÜNK
RENDJÉRŐL

A Teleki Blanka Hölgyklub februári találkozóját 21-én délután tartotta a BBK Központ színháztermében.
A találkozó témája az a helyi rendelet volt, amely a településünk rendjének szabályozásáról szól.
A rendelet létrejöttének igényéről, valamint a rendeletben
rögzítettekről Kovacsevicsné dr. Bögi Viktóriától hallhattunk, aki a helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
humán igazgatója. Az ismertetés közben elhangzott néhány
kérdés és javaslat pl: a zöld hulladék szállításáról, gumi hulladék és elektronikai hulladék összegyűjtéséről, szemétgyűjtő kihelyezéséről.
Több dicsérő hozzászólás hangzott el a MartonGazda munkatársainak közterületgondozó munkájáról.
Ötletként felmerült, hogy a 70 év feletti ingatlan tulajdonosok
részére legyen egy kedvezményes ár táblázat a MartonGazda
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Nonprofit Kft-nél az ingatlan előtti terület karbantartására
arra az esetre, ha már nem képesek kezelni a területet, mert
mély az árok, vagy széles sávot kell karbantartaniuk.
A tájékoztató végére megérkezett Tóth Tibor, településünk
közterület-felügyelője. Ő az eddigi tapasztalatairól számolt be.
Mindkettőjüknek köszönjük a részletes tájékoztatást és a
barátságos beszélgetést.
A Hölgyklub tagjai legközelebb március 21-én (kedden)
16.30 órakor találkoznak a BBK Központ színháztermében. Vendég: dr. Mester Júlia lesz, aki az idős kori
egészségmegőrzéshez ad ötleteket.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
| Tóth Andrásné, Szabó Lajosné
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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)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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

csütörtök
13.00 - 14.00

Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
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Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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!

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

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

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

22/460-286

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK:
Nagy Panna
László Hanna Kiara
Szabó Zoltán Bertalan
ELHUNYTJAINK*
Bradák Imréné / 86 éves
Fitos Lajosné / 78 éves
Gyalog Jánosné / 90 éves
Iancu Katalin / 54 éves
Kövesdi Sándorné / 87 éves
Lukács Mária / 69 éves
Sárhegyi Antalné / 90 éves

Újszülöttünk hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Somkuti Lászlóné / 69 éves
Dr. Szabó Andor / 92 éves
Szabó János / 60 éves
Szénási Tibor / 61 éves
Ujvári Attila / 46 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: március 15., 18., 19.; április 8., 9.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: március 11., 12.; április 1. ,2., 17., 22., 23.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: március 25., 26.; április 15., 16.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

!

FELHÍVÁS

HAZAVÁRÓ,
HAZAHÍVÓ,
EMLÉKEZŐ NAP!
MARTONVÁSÁRRÓL
ELSZÁRMAZOTTAKNAK ÉS
MARTONVÁSÁR BARÁTAI RÉSZÉRE

TALÁLKOZÓ, ÖSSZEJÖVETEL KÉSZÜL.
IDŐPONT: JÚNIUS 24.
APRÓHIRDETÉS (helyreigazítás)

Egész napos program!
A családok meghívhatják, elköltözött rokonaikat,
ismerőseiket, barátaikat. A Társadalmi szervezetek,
a sportkör, a néptáncosok, a munkahelyek meghívhatják régi tagjaikat, dolgozóikat.

Takarítást vállalok, referenciával.
Martonvásári lakos vagyok. Tel.: 30 589 7007
(FIGYELEM! A februári lapban helytelen telefonszám szerepelt.)

A felhíváshoz eddig csatlakozott és
a lebonyolításban részt vesz:
- a Teleki Blanka Hölgyklub
- a Nyugdíjas Klub
- a Martonvásári Sport Klub
- a Martonvásári Kertbarát Egyesület
- a Martonvásári Beethoven Általános Iskola
1955 - 1963 évfolyama

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki Szénási Tibor temetésén személyesen megjelent, vagy távolról - gondolatban - velünk volt a búcsúzás nehéz óráiban. Köszönjük az emlékezés
szép virágait, amivel szintén enyhíteni igyekeztek mélységes
fájdalmunkat.
| A gyászoló család
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ÉLETIGENLÉS
A Maude és Harold egyszerre
volt meghökkentő, humoros,
abszurd, ám szívmelengetően
kedves.
Galambos Zoltán rendezőt arról kérdeztük, hogy a darab milyen műfaji
besorolással legyen feltüntetve a havi
r e nd e z v é nye k pl a k át já n . I s me r v e
Esztergályos Cecíliát, mint páratlan
komikát, valamennyien vígjátéknak
gondoltuk. Válaszul azonban azt kaptuk, hogy valójában egy fergeteges vígjátékot kapunk majd, ami egyben mély
mondanivalójú dráma is. Vajon a kettő
párosítása miként lehetséges? - gondoltam. A választ a vasárnapi előadáson kaptam meg. Biztosan ismerik azt
a jelenséget, amikor egy könnycsepp
végül azért nem gördül le, mert valami
váratlan és fergeteges humorelem hirtelen visszatessékeli. Ilyen volt a Maude
és Harold.

"...Isten? Ő, úgy gondolom,
mindenütt van. Kívül is - belül is. Belül azért, hogy tudd,
ki vagy. Kívül pedig azért,
hogy utat mutasson." (Maude)
Mindemellett pedig kellően sok kérdést hagyott nyitottan, ami a nézőt a
téma továbbgondolására ösztönzi.
Talán segít valamelyest arany középútra terelni a szabadság és az alkalmazkodás közötti örök vívódásunkat, szív
és ész egyensúlyát, amit örökké mérlegre teszünk, és amelyet - azt hiszem
- a legnagyobb kihívás földi létünk
során megtartani.
A darab tökéletesen egyensúlyozott a
- helyenként egészen groteszk - humor és a szívfacsaró dráma között,
amelyben az édesanyja által elhanyagolt, életörömmel aligha rendelkező fiatal fiú (Harold) egy bohókás, idős
hölgy (Maude) személyében lel igazi
családra, barátra és őszinte, mély, elfogadó szeretetre.
A Maude és Harold csodálatos képet
fest a társadalmi elvárások börtönében
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egyedül élő, szíve mélyén bizonyára
szenvedő anya, és a következésképp
zárkózott, megkeseredett fia kapcsolatáról, valamint arról az Égiek küldötte
tündéri személyről, aki végül megmenti a fiút: segíti őt kiszabadulni az
örömtelenség és a hitetlenség által
ácsolt kalitkából.
Esztergályos Cecília tüneményesen hozta Maude karakterét. Imádtam!
Az általa megformált Maude-nak a civilizált életforma mondvacsinált, ő a
földi szabályokat nem hivatott tisztelni, kizárólag az égieket. A Természet
azon egyetemes törvényeit, amelyek

A Maude és Harold egyszerre
volt meghökkentő, humoros,
abszurd, ám szívmelengetően
kedves, mindemellett pedig
olyan mély tartalmat közölt,
amelyet a közönség szűnni
nem akaró vastapssal sem
tudott eléggé méltatni.
előrébb helyezik egy állatkertből elrabolt, majd a fürdőkádban tartott fóka
szabadságát, vagy éppen egy kis facsemete jólétéről való gondoskodást,
mintsem az ehhez vezető, a legtöbb
esetben törvényszegő "megmentő manővert". Maude az, akinél a cél szente-

síti az eszközt, még ha az eszköz a
helyi plébános ideiglenesen eltulajdonított autója is...
Maude számomra olyan volt, mint az
emberi szív maga, ami a befogadás és a
továbbadás véget nem érő folytonosságában tevékenykedik. Szorgosan dolgozik, de mégsem görcsösen. Maude
számára az élet: áramlás, keringés,
könnyedség, de az elmúlást is hasonlóképp élte meg. Esztergályos Cecília
színművésznő személyiségéhez pedig
tökéletesen illeszkedett Maude karaktere, hiszen mindkettőjük fáradhatatlan, életvidám örökmozgó. Nem csoda,
hogy valósággal lubickolt a szerepében! Lipták Péter hasonló műgonddal
és páratlan tehetséggel formálta meg
Haroldot, a megfásult, ifjú férfit.
Először láttam a Körúti Színháztól a
Maude és Harold-ot, de valószínűleg
nem utoljára. Ez a darab olyan, mint
egy testet-lelket melengető gyógyfürdő,
amiben jól esik időnként megmerítkezni :)
| Somogyvári Andrea
A Körúti Színház következő előadása
április 2-án, vasárnap a szokott időben, 17 órakor lesz. Tahi-Tóth László
betegsége miatt változott a műsor.
Koltai Róbert főszereplésével a Jelenetek két házasságból c. darab kerül
bemutatásra!
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