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KÖZEL A SEGÍTSÉG
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A LEGJOBB 315-BEN

„Városunk elkövetkező 20-30 évének
fejlődési irányát és feltételeit az elmúlt
hónapokban sikerült megalapoznunk!”

Orbán Kristóf, a Széchenyi Programiroda megyei vezetője hasznos információkkal szolgált a KKV-k részére.

A Junior Templeton Fellow
avatáson Lipovics Anna Ráhel és
Lipovics Tamás Dániel is részt vett.

03. oldal

20. oldal

Munkájáról, fejlesztésekről, oktatásról kérdeztük
Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra
emlékezett városunk

08. oldal
CSOK-ról helyben – Március 10-én lakossági fórumon tájékozódhattunk a támogatásokról

ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

ÁPR. 16.

TERMELŐI VÁSÁR ÉS KÖNYVKUCKÓ
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar
SZOMBAT ESTI LÁZ – a Brunszvik
Teréz Óvoda Jótékonysági Bulija
19.00 órától 02.00 óráig
BBK Központ

ÁPR. 17.

KÖRÚTI SZÍNHÁZ:
„MEZÍTLÁB A PARKBAN”
Bérletes előadás | Jegyek elővételben és
a helyszínen is válthatók! Jegyár: 2200 Ft
17.00 órakor
BBK Központ színházterem

ÁPR. 22.

TANÁRI KONCERT – a Martonvásári
Művészeti Iskola szervezésében
19.00 órakor
BBK Központ színházterem

ÁPR. 23.

FÖLD NAPJA – „Hogyan óvjuk környezetünket?” interaktív előadás és
kézműves foglalkozás gyerekeknek
10.00 órától 12.00 óráig
Könyvtár és Óvodamúzeum
KALÁSZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNY
13.00 órától 17.00 óráig
BBK Központ
TAVASZI BOGRÁCSOS HÉTVÉGE
a Für Elise szervezésében
15.00 órától, a Für Elise teraszán

ÁPR. 29.

TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA
17.00 órakor, Geróts-terem

POLGÁRMESTERI SOROK
Tisztelt Olvasó!
Bizonyára észrevették, hogy az előző lapszámból hiányzott
a szokásos polgármesteri levél?! Nos, némi magyarázattal
szeretnék szolgálni mulasztásomra.
Az alapvető ok az, hogy néhány jó hírrel szerettem volna
szolgálni, de az utolsó utáni pillanatig sem lehettem biztos
benne, hogy lezárultak azok az egyeztetések, melyek eredményétől a hírek tartalma függött. Időközben a kormánnyal
folytatott tárgyalások befejeződtek és a Magyar Tudományos
Akadémiával is előbbre léptünk.
Nézzük hát a tényeket! Az elmúlt év végén született kormánydöntés a martonvásári fejlesztésekről, mely kilátásba
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ÁPR. 29.

TÁNCHÁZ 4. – Tánc Világnapja
(Szucsági táncok, Rábaközi táncok)
17.00 órától 23.00 óráig
BBK Központ színházterem és
kiállítóterem

ÁPR. 30.

A POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
15.00 órától
Váci Mihály utca, Deák Ferenc utca,
Kölcsey Ferenc utca, Kossuth tér, Illyés
Gyula tér, Mikszáth Kálmán utca, Karinthy
utca, Bocskai utca, Vasvári Pál utca

ÁPR. 30.

TAVASZI BOGRÁCSOS HÉTVÉGE
a Für Elise szervezésében
15.00 órától, a Für Elise teraszán

MÁJ. 03.

KÖZKINCS 2.0 PROGRAM
„Echós szekér” Vidékjáró
Vándorműhely
10.00 órától 15.00 óráig
BBK Központ színházterem

MÁJ. 07.

KÖRBEJÁR A TÁNC - CIVIL MAJÁLIS
Élet a fúvósoknál
10.00 órától 22.00 óráig
BBK Központ

MÁJ. 14.

TAVASZI BOGRÁCSOS HÉTVÉGE
a Für Elise szervezésében
15.00 órától, a Für Elise teraszán

MÁJ. 16.

NEMZETI BOR MARATON
10.30 órától, Emlékezés tere

MÁJ. 21.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar
SAJT- ÉS BORMUSTRA
VETERÁN AUTÓSTALÁLKOZÓ

helyezte az Agrártudományi Kutatóközpont innovációs-technológiai bázisának kiépítését, egy 157 hektáros ipari park
létesítését az autópályán túli területen és turisztikai-rekreációs fejlesztést a szőlőhegy-vasút-patak által határolt több
mint 20 hektáros részen. Az akkori döntés azonban csak
részben biztosította a tervek megvalósításához szükséges
anyagi forrásokat és jogi környezetet. Ezért az elmúlt hónapjaink intenzív egyeztetésekkel és lobbi tevékenységgel teltek, aminek eredményét megpróbálom röviden összefoglalni.
Az ipari és a rekreációs terület megvásárlására, művelés alól
történő kivonására, átminősítésére, a szükséges újraerdősítésre és infrastruktúra kiépítésére a kormány mintegy 2
milliárd forintot különített el, melyből 800 millió közvetlenül a várost illeti! Ez utóbbi összeg felhasználásáról külön
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szerződést kell kötnünk a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Reményeink szerint ebből a keretből több olyan fejlesztést is meg tudunk valósítani, melyekre uniós forrás nem ad
lehetőséget. A tárgyalások előrehaladásáról természetesen e
hasábokon is folyamatosan tájékoztatni fogom Önöket.
A szükséges anyagi források biztosítása mellett fontos fejlemény, hogy mindhárom fejlesztés helyszínét beruházási
célterületté nyilvánította a kormányhatározat és egyúttal
kiemelt kormányzati projektté is minősítette. Ez azt jelenti,
hogy lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válnak a szükséges hatósági eljárások.
Sikerült előre lépnünk az akadémiai fejlesztések ügyében is.
Egyrészt tisztázódott a szükséges források nagysága, másrészt
az elköltés módja is. Külön tárgyalásokat folytattunk a létrehozandó látogatóközpont megvalósításáról, melyre elkülönítetten
további 800 millió forint áll rendelkezésre. Közös terveink szerint a Kutatóközpont területén található „Kiskastély” ad otthont
egy olyan, a város felől nyitott, modern bemutató térnek, mely

FEJLESZTÉSRŐL,
OKTATÁSRÓL
A Brunszvik-Teleki-de Gérando emlékszobában
találkoztunk Tessely Zoltánnal, országgyűlési
képviselőnkkel, aki utolsó beszélgetésünk óta
miniszterelnöki biztosként is kiveszi részét térségünk fejlesztéséből.
Kérdezni sem kellett, máris elismerését fejezte ki a kiállított tárgyakhoz, emlékekhez méltó
emlékszoba kivitelezése miatt. Mégsem elsősorban a kulturális értékeinkkel kapcsolatban
érdeklődtünk.
Forum Martini: Mi a legaktuálisabb történés
Martonvásárral kapcsolatban?
Tessely Zoltán: Nem lehet véletlen, hogy most beszélünk, mert talán éppen ezekben a percekben van a kormány
előtt (03.23. – szerk.) az az előterjesztés, amely érinti Martonvásárt. A Forum Martini olvasói bizonyára több forrásból
is értesültek már, hogy az MTA és a Kormány közötti megállapodás alapján komoly fejlesztés indul a közeljövőben, hisz
erről a döntés már régebben megszületett. Milliárdokkal
nem dobálóznék, de a fejlesztésnek lesznek olyan elemei is,
amelyek minden martonvásárit és a Martonvásárra látogatókat is érintik majd. Ilyen például a "Kiskastélyban" kialakításra kerülő látogatói központ. Ezzel együtt a kastélyparkból
egy jelentős szelet kerül a már most is gyönyörű főtérhez.
Olyan, mindenki számára elfogadható elképzelés alakult ki
az illetékesekkel történt tárgyalások során, hogy a látogatói
központ előtti tér szervesen kapcsolódjon a város új központi
teréhez. Így a látogatói központba a közterületről lehet majd
betérni. Egy másik cél is megfogalmazódott – amely még
egyeztetés alatt áll -, hogy a Beethoven Múzeum is a kastély parkjának kerítésén kívül eső térről, közvetlenül legyen
megközelíthető.
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a magyar tudomány történetének interaktív megismerését teszi lehetővé, XXI. századi körülmények között.
Kedves Olvasó!
Nagy vonalakban tehát ezekről van szó. Természetesen még
az út elején tartunk. Úgy tervezzük, hogy a látogató központ
2018 tavaszára készül el, az akadémiai beruházás várhatóan
2019-20-ra, az ipari és a turisztikai fejlesztések pedig annak
függvényében, hogy milyen ütemben tudunk a kormány segítségével nekünk megfelelő nagy beruházót Martonvásárra
csábítani.
Egy azonban biztos: városunk elkövetkező 20-30 évének fejlődési irányát és feltételeit az elmúlt hónapokban sikerült
megalapoznunk!
Köszönöm munkatársaim odaadó munkáját, Tessely képviselő úr és L.Simon László államtitkár úr lokálpatrióta segítségét, régi kormányzati ismerőseim közreműködését és az
Önök ötleteit, tanácsait!
Polgármesterük				 | Szabó Tibor

A kormánydöntés másik lába, amely hosszú távon is meghatározhatja a város fejlődését, az a 157 hektáros ipari terület
kialakítása, amelyet – ennek a megállapodásnak a keretein
belül – az MTA felajánl megvásárlásra a Magyar Államnak,
melyet annak megvásárlását követően, állami koordinálás
mellett foglalhatnak el az új vállalkozások, melyek által
megfizetett iparűzési adó a város költségvetését gyarapíthatja a jövőben.
FM: Nem ez jelent meg néhány hónapja a Magyar
Közlönyben is?
TZ: A mostani döntés a hogyanról szól. Az akkori határozat
egyes pontjainak a pontosítása történik. Ezek közül is legfontosabb talán az, amit már említettem, hogy az ide költöző
vállalatok adóforintjai Martonvásárt gyarapítják, a kialakítás költségei pedig a várost ne terheljék. Remélem, mire
megjelenik az újság, a pozitív döntés is megszületik. (Megszületett. – szerk.)
FM: Miniszterelnöki megbízott és országgyűlési képviselő is. Sokat szerepel a médiában. Összefér a kettő?
TZ: Miniszterelnöki biztos lehet az is, aki nem országgyűlési képviselő és az én példám azt tükrözi, hogy olyan is, aki
képviselő is egyben. Tisztázni szeretném, hogy ez a tisztség segít a miniszterelnök úr iránymutatása szerinti munka
végzésében. De nincs értelme álláshalmozó politikus bűnöző téves képét ismét felmelengetni az ellentáborosoknak,
hiszen a megbízatás semmiféle kiegészítő javadalmazással
nem jár, sok-sok új feladattal és szép új kihívásokkal viszont
igen.
A megbízatás megtisztelő, és a kérdésben szereplő
médiamegjelenések is zömmel ezt tükrözik.
FM: Sok-sok feladatot említett…
TZ: Elsőként két célfeladat került kitűzésre. Az egyik egy kerékpárút szakasz kiépítése, amely érinti Martonvásárt is, függetlenül attól, hogy Bicske és Tarján között valósul meg, azaz
Komárom-Esztergom megye irányába kötné össze Bicskét. Szeretnénk továbbá egy olyan kerékpárutat, amely Almásfüzítő
magasságából a Duna menti kerékpárutat összekötné Ercsivel.
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Tanáremberként kérdezett. A tanár legfontosabb erénye a
Ami közvetlenül érinti Martonvásárt:
példamutatás. A hétköznapi élet legapróbb részleteiben is.
Az Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár útvonal már javarészt
Akik ismertek Martonvásáron – és ismertek, mert itt taníkészen áll. Innen szeretnénk jó megoldást találni polgártottam -, emlékezhetnek, hogy nálam az elvárások mindig
mester urakkal, hogy a Szent László-patak mentén egy
egyensúlyban voltak azzal, amit tanárként nyújtottam. De
szervízútként és árvízvédelmi töltésként is funkcionáló, de
nem kellett nagyon messze menni jó példáért, mert itt volt
kerékpárútként is használható utat milyen forrásból lehet
(Tóth) Iván bácsi, (Salamon) Erzsi néni, vagy (Herczeg) Márti
megvalósítani. Ercsi polgármestere TOP keret terhére pánéni, (Szabó) Sanyi bácsi, most csak néhányat kiragadva a
lyázik, hogy az egykori cukorgyár és a Duna part közötti
kiváló pedagógusok közül.
szakasz is összeköttetésbe kerüljön. Ezzel az AlmásfüzítőSzemélyes példamutatásuk ragadta magával tanítványaiErcsi-Martonvásár-Etyek nyomvonal megvalósulhatna. Ez
kat. Ebben a most kialakult purparléban nem látom, hogy az
biztosan pozitívan érinti majd Martonvásár települést, látopéldamutató volna és a gyerekről szólna. Nem látom, hogy
gatottságát, ismertségét.
azok, akik felemelték a szavukat többet, szebben, jobban,
A másik célfeladat Etyeket érinti, ahol létezik egy turisztikai
példamutatóbban szeretnének tanítani. Azt sem látom, hogy
arculat, amelynek feladatomban áll méltó, XXI. századi köra kialakult nehéz helyzetben a szereplők mindegyike arra tönyezetet biztosítani.
rekedne, hogy egy jó megoldás szülessen. Ez önmagáért beMindezeken túl, két patak, a Szent László és a Váli-víz is felszél. Akik a zászlót viszik, a kormány oktatáspolitikája ellen
adataim között szerepelnek, ahol 3,5 milliárd forint áll rendelhangolnak, ők szerintem ezeknek a kritériumoknak nem fekezésre (KEHOP) árvízmentesítésre és olyan projektek meglelnek meg. De kérem nyugodjanak meg, vannak még sokan,
valósítására, melyek az előzőekhez hasonlóan kerékpárutak
akik akár kockás ingben is, példamutatóan és elhivatottságés a lovas turizmus létrehozását, fejlesztését teszik lehetővé.
gal végzik a tanári hivatásukat és ilyen példaképei lehetnek
FM: Könnyű így országgyűlési képviselőnek, minisza gyerekeinknek. Ők a csendesebbek...
terelnöki biztosnak lenni?
FM: Szabad-e a tanárnak politiTZ: Inkább nagyon jó érzés. Meg marFM: Egy könnyedebb kérdés: Jól
zálni?
tonvásárinak is jó lenni. Itt töltöttem
tudom, hogy martonvásári baráTZ: Persze, hogy szabad, csak nem az
ifjú koromat, ide kötnek az első emlétaitól Louis Vuitton táskát kapott
osztályteremben.
keim, így annak tartom magamat. Jó
ajándékba?
FM: A közösségi oldalakkal kapérzés, hogy a falujáért – mert ahogy
TZ: (hosszan nevet)
csolatban mi a véleménye?
sokaknak a mindennapi beszélgetéAkik Martonvásáron ismerik az
TZ: Az internet világa egy furcsa visünk során is még falu – tud tenni az
úgynevezett Ex Dance formációt,
lág. Folyamatosan szembesülök azzal
ember valamit. Az óvodamúzeum, jól
drága barátaimat, azok most nem
a problémával, hogy engem politiemlékszem, a kastélyparkban is kiváló
csodálkoznak. Valóban kaptam egy
kusként bárki bármilyen módon zaklátványosságnak számított. Pedagókínai gyártmányú Louis Vuitton
lathat, valótlant állíthat rólam, rossz
gusként Bicskéről minden osztályomat
táskát, rajta az árcédulán 2400 foszínben tüntethet fel minden alap
elhoztam és nagyon tetszett a gyererint. Jó poén volt. Persze minek is az
nélkül. Eljutottam odáig, hogy ezzel
keknek, persze a parkkal, a Beethoven
embernek ellenség, ha jó barátai is
nem is érdemes foglalkozni. Elvonja az
Múzeummal... Most, a főtérrel együtt
vannak...
energiát más, hasznosabb dolgok elől.
már impozáns.
Az elmúlt években elért eredmények mind-mind büszkeségMagyarul: bevált, hogy bízom abban, hogy az embereknek
re adhatnak okot, de minden martoni ember számára az lesz
megvan a józan eszük. Nem csak azt nézik, mit, hanem azt
a legértékesebb, ha a település végre saját lábára tud állni,
is, hogy ki mondja, ki írta. Nem tagadom, kezdetben nekem
és nem kell az országgyűlési képviselőnek „hátizsákba hozis rosszul esett és bennem is voltak félelmek, hogy előbb hini” a lehetőségeket, hanem megjelenik itt az az iparűzési és
szik el, minthogy rájönnének ki és miért írja. Az élet igazolta,
turisztikai adóbevétel, amiből a település önmaga is nagykiderül az igazság, mielőtt kárt okozhatna.
szerűen tud majd fejlődni.
Ebben az esetben kicsit bonyolultabb, mert fiatalkorúakról és
FM: A pénzek egy része EU-s forrás?
velük közös jövőnkről van szó. A jó ízlésnek kell határokat szabTZ: Az EU-s forrásokkal kapcsolatban jó tárgyalási pozíciót
ni, de szerintem az internet annak nem szab határokat. Volt
sikerült Magyarországnak kiharcolnia a 2020-ig tartó 7 éves
rá törekvés, volt egy médiatörvény módosítás, amelytől sokat
ciklusra. Ez mintegy 12 ezer milliárd forintnyi lehívható kerevártunk, de az derült ki, hogy ezt a problémát nem lehet jól
tet jelent, ami több, mint az előző ciklusé, úgy hogy az EU-n
szabályozni.
belül a források csökkentek. A Miniszterelnök úr ezzel kapcsoA tanárnak több önkontrollja kell legyen, mint másoknak, akik
latban azt szokta mondani, igen, mi úgy gondoljuk, hogy amit
nem gyermekekkel foglalkoznak. Olyan helyzetben, amelyről
mi adunk ezekért a forrásokért cserébe és amennyi forráshoz
nem feltételezheti senki, hogy minden információnak a birtohozzá tudunk jutni, az mindkét fél számára megéri.
kában van, bátor dolog a kinyilatkoztatás. Egy tanár meggyőzőFM: Ha már nagypolitikáról esik szó. Önnek, mint
désem szerint sohasem mondhat olyat, hogy ne menj iskolába!
egykori tanárembernek mi a véleménye az oktatásban
Még akkor sem, ha a mondatnak van bármilyen magyarázó
dolgozók megmozdulásairól illetve a fejleményekről?
folytatása. Mindezek ellenére itt is őszintén hiszem, hogy a
TZ: Látom, Ön kockás ingben van, tegnap rajtam is az volt…
gyerekeknek és a szülőknek is megvan a magukhoz való eszük.
(mosolyog)
Ők el tudják dönteni, hogy ebben az esetben is mi a helyes út.
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FM: Egykori településvezetőként is elmondaná
véleményét?
TZ: Az a követelés, hogy ne az állam kezében legyen a
közoktatás, irracionális. Irracionális, mert az állam látja az
igényeket, a munkanélküliségi gondokat, területre bontva
ismeri a gazdaság elvárásait, hogy milyen végzettséggel kell
kijönni az iskola kapuin stb. Az önkormányzat ezt nem látja,
jó esetben saját településének paramétereiből próbál következtetéseket levonni.
Ennél messzebb mutat – 2008-2014 között voltam Bicske
polgármestere –, hogy tudom, milyen fenntartani egy oktatási intézményt, miközben a település anyagi csődben van.
De miért került csődbe? Azért, mert 2002-ben volt egy olyan
politikai erő, amely 100 napos programban megígérte a pedagógusok bérének megduplázását. Ezt az ígéretet akkor
megtehette, mert az államkasszában volt pénz, hisz az első
Orbán kormánytól maradtak források a költségvetésben.
Amikor az elfogyott, onnantól a fenntartó önkormányzat fizette a politikai akció után a számlát. Az állami normatíva
pedig, emlékeim szerint, a bicskei oktatási rendszer fenntartásához szükséges pénzeszköz 48%-át fedezte.
Az önkormányzatok a saját intézményeik fenntartása okán
adósodtak el. Az állam konszolidálta az önkormányzatokat.
Bölcs dolog lett volna ezután azt mondani, hogy folytassá-

KÖZEL A SEGÍTSÉG
A Széchenyi Programiroda megyei vezetőjével,
Orbán Kristóffal beszélgettünk.
Forum Martini: A (Széchenyi Programiroda) SZPI
megnyitóján elhangzott, hogy keveset pályázik a martonvásári járás. Számszerűsítené?
Orbán Kristóf: Az ország településfejlesztési átlaga
mintegy 300 millió forintot tesz ki. Amit a martonvásári
járás lehívott, az ennek kétharmada.
FM: Mi ennek az oka?
OK: A KKV-k, talán mert kisebb a számuk, talán mert kevésbé aktívak a források lehívásában. Kisebb az igényelt pályázati összeg és a pályázatok száma is elmaradt az országos
települési átlagtól.
Valószínűleg több lehetőségük lett volna egy intenzívebb, segítőbb környezettel. Ennek a hiánynak a pótlására is hivatott
ez a Martonvásáron megnyitott programiroda.
FM: Európai Uniós pénzekkel kapcsolatban illetékesek. Milyen pénzről, kinek a pénzéről beszélünk?
OK: Minden ország kötött partnerségi megállapodást az
Unióval. Ez rögzíti annak szabályait, hogy mekkora összeg
hívható le Magyarország esetében. Az a cél, hogy ennek
100%-át lehívjuk.
FM: Ha már a mi pénzünk, használjuk is fel?
OK: Nem szabad elfelejteni, hogy mi is teszünk be a közös
kalapba. Vannak nettó befizető és nettó haszonélvező orszáFORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS

tok? Adósodjatok el megint! Szerintem racionálisabb az állami fenntartás. Hogy a jó értelemben vett szakmai kontroll
lehetőségét ne is említsem.
FM: Most ismét pénz hiányzott!
TZ: Hogy pénzhiány volt, arról az önkormányzatok is tehetnek, mert a költségvetés csak azok a számok alapján volt
tervezhető, amelyeket az önkormányzatok közöltek az új
fenntartó felé. Értelmes kérdés, hogy miért csak 3 év alatt
derült ki, hogy mennyivel kevesebb a forrás, mint amivel jó
minőségben működtetni lehet a köznevelés rendszerét, de
mindenképpen megnyugtató, hogy most 200 milliárd forint
kiegészítő forrás bevonása zajlik.
FM: Utoljára, amikor beszélgettünk feltettem a kérdést, hogy néptáncol-e még? Most inkább azt kérdem,
jut-e a családra is ideje?
TZ: A tánc az hiányzik. Akkor még a táncra pozitív választ
adtam, hiszen az általam alapított bicskei szenior táncegyüttesben táncolhattam. Ezt sajnos fel kellett áldoznom.
A család fontos. Törekszem arra, hogy a gyerekekkel, feleségemmel, édesanyámmal, nővéremmel is rendszeres, mély
kapcsolatot tartsak fenn. Szerencsére ők is toleránsak, megszokták, hogy néha az utolsó pillanatban jönnek a változások.
| Nagy Árpád

gok. Hogy utóbbiakhoz tartozhassunk, a rögzített keretösszegeket megfelelő volumenben le kell hívni és fel kell használni. Emellett az EU-s forrásokat meghatározott százalékban
hazai forrásokkal kell kiegészíteni.
A KKV-k esetében pedig egy-egy projekt fontos részét képezi az
önerő is. A 2014-2020-as időszakban jellemzően nagyobb önrész szükséges. Ez nagyobb felelősséget, pontosabb üzleti tervezést követel meg a pályázóktól. Szívesen fogadunk mindenkit, a
tájékoztatás az egyik legfontosabb feladatunk, ha minél hasznosabb tanácsadást szeretnénk nyújtani a hozzánk betérőknek.
Ha nem is kész tervekkel, de legalább valamilyen költségvetési számokkal kell rendelkezniük a pályázni kívánóknak,
amelyek megszabhatják, hogy milyen pályázatokat keressünk. Jelenleg EU-s és hazai cél is a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása. A néhány fős vállalkozások fontosak, hogy ne csak a multiktól függjön a hazai gazdaság.
Ennek további pozitív hozadéka, hogy a helyi vállalkozások,
visszaforgatva tőkéjüket, multiplikátor hatást fejtenek ki
környezetükben.
FM: Martonvásáron nincsenek multik, vagyis ebből a
szempontból jó helyzetben vagyunk?
OK: Igen.
FM: Ha a proaktivitás és a szándék megvan, kit kell
keresni?
OK: Fontos eleme munkánknak, jelmondatunk is volt, hogy
„közel a segítség”. A megyében központi irodánk Székesfehérváron található, ahol a hét minden napján kollégáink rendelkezésre állnak. Itt, Martonvásáron hétfőn 8-16.30-ig
várjuk az érdeklődőket, de van egy weboldalunk, a www.szpi.
hu, amelyen területi bontásban megtalálhatók az irodák, valamint a kollégák elérhetőségei. Telefonon és e-mailben a
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segítségnyújtás a naptól független, munkaidőben folyamatos. Úgy tervezzük, hogy az év második felétől a csütörtöki
napon is egész napos nyitva tartással várjuk személyesen is
a helyieket és a környékbelieket.
Fontos megemlíteni, hogy kollégáink a vállalkozás helyszínére is szívesen kimennek.
FM: A programiroda megkeresi a vállalkozókat?
OK: Igen, ezzel fokozzuk hatékonyságunkat. Sőt, rendelkezésünkre állnak adatbázisok, amelyek alapján leszűrhetjük,
hogy egy területen mennyi és milyen vállalkozás lehet érintett egy-egy pályázatnál. Terveink szerint célzottan is megkeressük ezeket a vállalkozásokat, hogy bevonhassuk őket.
Kötelességünk is, hogy számos fórumot tartsunk, ami egyrészt tevékenységünket, másrészt az operatív programok által kínált lehetőségek bemutatását szolgálja.
FM: Kisokos létezik-e?
OK: A palyazat.gov.hu weboldalon megtalálható az összes
pályázat forrása, de irodáinkban hamarosan elérhetővé válik
majd egy olyan kisokos – én menünek nevezem –, amelynek
lényege, hogy minden megjelent felhívás esetében - ami általában 20-30 oldalas - kétoldalas gyors összefoglalót tartalmaz. Ezen természetesen nincs meg minden pontos információ, de annak eldöntésére alkalmas lehet, hogy részletesebb
információt kérjen-e az, akinek vélhetően szól a pályázat.
Fontos eleme ennek a menünek a határidőnaplós része, amely
tartalmazza a pályázatokkal kapcsolatos határidőket.
FM: Mely területek számíthatnak leginkább fejlesztési forrásokra?
OK: A Regionális Operatív Programok utódjaként jelentkezik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP).
Ez inkább az önkormányzatok számára íródott.
Legfontosabb elem, különösen, ha a KKV-król beszélünk, a
GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program).
Ebben az IKT (infokommunikációs – szerk.) szektor kiemelt
szerepet kap. Szintén fontos eleme a nemzetközi piacra jutás
támogatása. Energia erőforrás hatékonyság növekedése is a
GINOP része. Emellett a humán erőforrás képzése is fontos,
de külön prioritás foglalkozik a turisztikai fejlesztésekkel is,

valamint a pénzügyi eszközökről sem szabad megfeledkezni
FM: Kérem, emeljen ki Martonvásár számára valamit!
OK: Martonvásár térségében erős az agrárszektor. Amellett, hogy a vidékfejlesztési programban tényleges segítséget
nem nyújtunk, fontos elem, hogy az agráriumhoz kapcsolódó
élelmiszeripari vagy feldolgozóipari fejlesztésekre is van lehetőség akár a GINOP-on belül is. A pályázatokat össze lehet
kapcsolni. A termelő ipari beruházások előnyt élveznek a
szolgáltató iparéval szemben.
FM: Mekkora energia-befektetés egy-egy pályázó részéről a pályázás és mekkora terhet vesz le a programiroda a válláról?
OK: Fontos leszögezni, hogy a kormányzat sokat megtett
annak érdekében, hogy csökkenjenek az adminisztrációs terhek. Ennek következtében könnyebben, gördülékenyebben
történik a pályázás.
Azt viszont tisztázni kell, hogy a Széchenyi Programiroda nem
pályázatíró cég. Mi pályázatokat nem írunk. Kézen fogjuk az
ügyfelet és minden lépésében segítünk, de nem mi töltjük ki
az adatmezőket, hisz nem vállalhatjuk át a felelősséget, de ez
nem tartozik a tevékenységi körünkhöz sem. Ez végső soron
az ügyfélnek sem érdeke, hiszen maga a kitöltés is egy alapvető kontrollt jelent egy pályázatnál. Nagyobb pályázatnál
ugyanígy nem helyettesítjük a közbeszerzési tanácsadót. Mi
alapvető tájékoztatást adunk, felhívjuk a figyelmet a lényeges
dolgokra, de teljes körű jogszabályfigyelést nem végzünk, bonyolultabb esetekben erre pedig szükség lehet.
FM: Ha jól értelmezem, annak is be kell jönnie önökhöz, akinek csak ötlete van,
OK: Igen, így van.
FM: Ez mellett még az is lehet, hogy egy pályázatíró
segítsége is elkelhet?
OK: Igen, de a mi segítségünk minden esetben ingyenes.
FM: Mikor hallunk önökről ismét?
OK: Pontos időpontot nem tudok mondani, de szándékunkban áll április-május eleje környékén egy olyan fórumot tartani, amelyre szeretettel várjuk a helyi és környékbeli KKVkat, és az önkormányzatokat is. 		
| Nagy Árpád

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÉS BIZOTTSÁGI HÍREK

szervezetek pénzbeli támogatásával kapcsolatos pályázatok
elbírálása is. A mindösszesen 8,6 millió forintos összeg elosztásáról az illetékes szervezetek írásbeli értesítést kaptak.

Márciusban Martonvásár Város Önkormányzatának Humán és Gazdasági bizottságai valamint, a
Képviselő-testület összesen mintegy 50 napirendi
pontot tárgyalt.
Az orvosi ellátással kapcsolatos szerződésmódosítás volt az
egyik kiemelt pontja mind a Humán bizottsági, mind a testületi ülésnek, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kezdeményezett. A több körös egyeztetés eredményeképp
olyan módosítások léptek életbe, amelyekkel mind orvosaink,
mind az Önkormányzat, mind a szolgáltatás megrendelője és
reményeink szerint a szolgáltatást igénybe vevő martonvásáriak is elégedettek lehetnek. Megtörtént a sport és civil
FORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS

A Gazdasági bizottság hosszú tárgyalás után elfogadta a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés és a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását. Ennek célja - a jogszabályi megfeleltetésen túl -, hogy az önkormányzat egységesen
szabályozza a szennyvíz elszállításának feltételeit, anélkül,
hogy jelentősen megnövelné a csatornahálózatra önhibáján
kívül rákötni nem tudó háztartások terheit.
A nyilvános ülések teljes jegyzőkönyve megtekinthető és
letölthető hamarosan a www.martonvasar.hu weboldal Városháza/Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontból.
| Nagy Árpád
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FELHÍVÁS

EMLÉKÉV, 1956
Martonvásár Város Önkormányzata – együttműködve a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központtal és a 39M Lövész Egyesülettel – méltó módon szeretne megemlékezni a 60 évvel
ezelőtti hősökről, az 1956-os forradalom és
szabadságharcról.
Múltidéző rendezvények sorával (különleges történelemórák,
beszélgetések, hagyományőrző bemutatók, filmvetítések, vetélkedők stb.) és ünnepi kiállítással készülünk az évfordulóra.
Kérjük, hogy a történelmi eseményekhez kapcsolódó emlékeikkel, fotókkal és egyéb dokumentumokkal, tárgyakkal
segítsék a kiállítás megrendezését és a megemlékezést.
Az emlékek felidézésével ízelítőt kívánunk adni Martonvásár akkori életéből, a martonvásári történések és az országos
események kapcsolatáról.
Számítunk minden dokumentumra, mely segítségével bemutathatjuk az ötvenes évek, a forradalom és a szabadságharc
eseményeit, a kommunista diktatúra rendszerét.
Az emléktárgyakat, dokumentumokat munkaidőben az alábbi helyeken várjuk:
BBKK Infópont: Martonvásár, Emlékezés tere 2., Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat: Martonvásár, Budai út 13.
A megemlékezés koordinátora Gucsek István alpolgármester (06 20 941 7968, alpolgarmester@martonvasar.hu)
ǀ Gucsek István

AZ IVÓVÍZ
MINŐSÉGÉRŐL

Csőtörések, vezeték-átépítések, csőtisztítások,
öblítések zavarossá teszik a vizet, amely azonban az egészségre nem ártalmas.
Számos bejelentés érkezett hozzánk az elmúlt időszakban,
alappal kifogásolva az ivóvíz minőségét. A jelenség mögött az
áll, hogy a Martonvásárt ellátó hat kútból ötnek igen magas
a vas-, illetve mangántartalma. A vízben lévő oldott vas és
mangán geológiai eredetű, a település természeti adottsága.
A vízszolgáltatás során a vas és a mangán kicsapódik, illetve
leülepedik a vezetékek belső falán, és „zavartalan használatkor” úgy viselkedik, mintha ott sem lenne. Akkor azonban,
amikor a víz áramlása hirtelen változik, a kiülepedett finom
vasrészek lebegő anyagként a vízbe kerülnek, és a csapokon
kifolyó víz rozsdaszínűvé válik.
Márciusban Martonvásáron öt csőtörésünk és egy vezetékátépítésünk volt. Ezek mindegyikénél több helyen el kellett
zárni az utcai vezetékeket. A zárás és újranyitás kavarta fel a
FORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS

KÉRJÜK, MONDJÁK
EL VÉLEMÉNYÜKET,
JAVASLATAIKAT!
Tisztelt Martonvásáriak!
A Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága egyeztetési szándékkal
kereste meg az önkormányzatunkat. Ezen a megbeszélésen, amely 2016. április 28-án (csütörtök)
9:00 órakor kezdődik, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos tájékoztató hangzik el, valamint problémák
és megoldási lehetőségek is terítékre kerülnek. Hogy
a martonvásári lakosok véleményét az Önkormányzat minél hitelesebben tudja képviselni, problémáit
minél pontosabban előadhassa, arra kérünk mindenkit, akinek akár a vasúti, akár az autóbusz közlekedéssel kapcsolatban közösségünket érintő hasznos
információja, meglátása, problémája van, jelezze azt
telefonon a polgármesteri hivatal központi számán
(22/460-004) vagy írásban a titkarsag@martonvasar.hu
e-mail címen.
| Buda Gabriella

vizet és így vált rozsdaszínűvé. Sőt volt egy tűzeset, melynek
oltásához szükséges jelentős vízmennyiség kivétele a rendszerből szintén hozzájárult a víz felkeveredéséhez.
Fontos, hogy a rozsdás színű víz egészségre nem ártalmas,
de elsősorban színe, zavarossága miatt valóban kifogásolható.
Ezen házilagosan úgy lehet segíteni, hogy a kifolyatott vizet
használat előtt ülepedni hagyjuk.
Szolgáltatói részről a csőtörések elvégzése, illetve minden
olyan esemény után, amikor a víz felkeveredett, az adott szakaszon öblítést végzünk, eltávolítva a rozsdás vizet.
Április 4. és 15. között az egész települést érintően kiöblítettük a vízvezeték rendszert, melynek során sajnos újra érzékelhető volt a víz elszíneződése.
Jobb megoldás a szivacsos csőtisztítás, mely azt jelenti, hogy
a vezetéken egy szivacsdugót vezetünk végig a víz nyomásának segítségével, ami teljesen kitisztítja a vezetékeket. Ehhez
azonban meg kell építeni azokat a „beadási pontokat”, ahol a
szivacsdugókat el lehet indítani, illetve ki lehet venni. Ennek
költsége nyolc millió forint, amelyre információnk szerint
2017-2020 között tud forrást biztosítani az önkormányzat.
Addig nem tehetünk mást, csak öblíteni tudunk, melyhez
kérjük felhasználóink megértését. | FEJÉRVÍZ ZRT.
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CSOK FÓRUM
A B3 TAKARÉK Szövetkezet helyi fiókja az Önkormányzattal összefogva 2016. március 10-én
CSOK lakossági fórumot tartott Martonvásáron.
A lakossági fórum és B3 Takarékszövetkezet roadshow első
napirendi pontja dr. Szabó Tibornak, Martonvásár polgármesterének tájékoztatója volt. A jelenlévő fiatalok és nagycsaládosok megtudhatták, hogy megfelelő beruházó partner
esetén a városnak szándékában áll olyan lakásokat építeni,
amelyek a CSOK által igényelt feltételeknek megfelelnek. 20
ilyen lakás építését fontolgatja Martonvásár, ha legalább tíz
komoly érdeklődő jelentkezik. (Természetesen a beruházás
indulásához komoly feltételeknek kell majd megfelelni.)
Helyszínnek a polgármester a Dózsa György út 6-8. helyén
felépíteni tervezett ingatlanegyüttest jelölte meg. Ennek utcafront része szolgáltatóházként működne, ott üzleteket és
irodákat alakítanának ki, a hátsó részére pedig garázsokkal
ellátott kétszintes lakások kerülnének. Mint azt kérdésre válaszolva megtudhattuk, a lakások méretei rugalmasan igazodhatnak az igényekhez. Az elképzelések szerint 70-80-90
négyzetméteres lakások készülhetnek, amelyekben valóban
elférhet egy háromgyermekes család.
| Nagy Árpád

ELŐBB HÁZASSÁG,
UTÁNA 3 GYERMEK!
Az önkormányzati beszámoló után kis csoportokban válaszoltuk meg azokat a kérdéseket, amelyekkel az esemény
látogatói hozzánk érkeztek. Örömmel láttuk, hogy komoly
érdeklődéssel, tervekkel is jöttek párok és családok, de csak
ötlettel, vagy információ szerzés céljából is megkerestek
bennünket.

ÜNNEPEL A KALÁSZ
80 évvel ezelőtt egy januári délutánon a pettendi
Luczenbacher Rita grófnő Martonvásáron tartotta meg azt
az első lányköri gyűlést, amiből az országos Kalász mozgalom elindult. Ebből az alkalomból hívjuk a martonvásáriakat
is, töltsék velünk ezt az ünnepi délutánt. Azt gondoljuk, hogy
az érdekes előadások és a magukkal ragadó előadók tartalmas délutánt ígérnek a fiatalabb és idősebb – elsősorban –
lányok és asszonyok számára is.
A KALÁSZ - Katolikus Asszonyok - Lányok Szövetségének megalakulása 80. évfordulója alkalmával
mindenkit hívunk, hogy ünnepeljünk együtt
2016. április 23-án szombaton 13 órától
a martonvásári Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központban.
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Egyesek a lakóparkban lévő kisebb ingatlanjukat szeretnék
nagyobbra cserélni a CSOK segítségével, mások a meglévő
telkekre szeretnének új házat építeni, de nincs még gyermekük. Ilyenkor például a házasság is előfeltétel, ezután tudják
a 3 gyermek megszületését vállalni.
A további érdeklődőket, igénylőket várjuk a Brunszvik utca
1/B szám alatti fiókban, ahol szintén lehetőség van személyre
szabott tájékoztatást igénybe venni. Bárki részletes tájékoztatást kaphat a teljes folyamatról, az igényléstől a folyósításig.
Néhány alapinformáció
- A CSOK 1, 2, 3, ill. több gyermekes családoknak nyújtható
új és használt lakás vásárlására, bővítésre. Korszerűsítésre
nem igényelhető! Gyermektelenek is vállalhatnak gyermekeket, de további gyermekek is vállalhatók a meglévők mellé.
- 2016. január 1. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve
gyermekvállalással 3 gyermekessé váló családok jogosultak
Takarék +10 millió forintos kamattámogatott kölcsönre új
lakás építéséhez vagy vásárlásához, akik a 10 millió forint
összegű CSOK-ot igénybe veszik. Az igényléshez az alapvető
hitelezési elvárásoknak meg kell felelni, melyről szintén személyesen vagy e-mailben tudunk további felvilágosítást adni.
- ÁFA visszaigénylésre is van lehetőség, maximum 5 millió
forintig, a számlák benyújtása után, utólag, egy összegben.
- A 2016. május 15-ig befogadott és 2016. augusztus 31-ig
szerződött hitelek esetén kedvezményeket tudunk biztosítani.
Fontos továbbá, hogy aki nem jogosult a CSOK-ra, a kamattámogatott kölcsönre, vagy épp nem tudja megvásárolni a
telket, mert nincs önereje, esetleg nem tudja a támogatásból
befejezni a kívánt ingatlant, annak is tudunk pénzügyi megoldást nyújtani, a Takarék Otthon Hitelt.
Mindenkit szeretettel várunk!
B3 TAKARÉK Szövetkezet Martonvásári fiók:
martonvasar@b3takarek.hu, 0622/460-043, 0620/332-1086
| Országné Harangozó Erika • Fiókvezető

• Elnöki köszöntő – Fekésházy Kinga, a Kalász országos elnöke
• Polgármesteri köszöntő – dr. Szabó Tibor,
Martonvásár polgármestere
• Tűnődés a nagyszülői hivatásról – Nényei Gáborné
előadása
• A halál nem távollét, csupán a jelenlét új formája –
Dr. Pávics Lászlóné előadása
• (M)ilyenek vagyunk/lehetünk mi, lányok, asszonyok –
Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató pszichológus,
zenepedagógus előadása
• A műsorban fellépnek a Martonvásári Művészeti Iskola és
a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola táncosai
• 17 órakor ünnepi szentmise tagfelvétellel, búzaszenteléssel.
Bemutatja: Brückner Ákos Előd O. Cist. atya
Szeretettel vár minden érdeklődőt a martonvásári Szent
Rita Kalászcsoport és a KALÁSZ
| Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetségének vezetősége
A rendezvényt támogatja Martonvásár Önkormányzata.
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A LEGTEHETSÉGESEBBEK KÖZÖTT
A Templeton Program Magyarországon is a legtehetségesebb gyermekeket karolja fel. Idén, első
alkalommal 20 ezer gyermek mérette meg magát.
Itthon első alkalommal jelentkezhettek tehetséges gyermekek
a Templeton Programba. Szigorú válogatás után 315-en maradtak, akiket támogat az alapítvány. A március 12-én megtartott Junior Templeton Fellow avatáson két martonvásári
gyermek is részt vehetett, Lipovics Anna Ráhel és Lipovics
Tamás Dániel. Édesapjuktól, Lipovics Tamástól érdeklődünk arról, hogyan sikerült ezt a kiváló eredményt elérni.
NÁ: Honnan tudtatok a programról?
Lipovics Tamás: Kőrösi Erzsi néni, Ráhel korábbi tanítónője mesélt róla, aztán a neten tájékozódtunk.
NÁ: Mi motivált benneteket, mint szülőket és mi a
gyermekeidet?
LT: Fontos bővíteni az előttük álló lehetőségeket, esélyt adni
arra, hogy új dolgokat lássanak, tapasztaljanak. A gyerekeket
valószínűleg a kíváncsiság és a bizonyítási vágy motiválta.
NÁ: Mennyi energiát fektette(te)k abba, hogy 20 000ből a 315-be kerüljenek?
LT: A gyerekek több fordulóban kitöltötték a teszteket,
amikre nem igazán lehetett felkészülni, majd részt vettek
egy elbeszélgetésen. Szülőként a szükséges papírok kitöltése,
beszerzése (jellemzések, ajánlások) igényelt komolyabb időráfordítást.

FORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS

NÁ: Mit vártok a programtól?
LT: Esélyt arra, hogy az érdeklődésüknek megfelelő plusz
információhoz jussanak, vagy akár további területeket fedezzenek fel; távlati cél, hogy az ösztöndíj elnyerése segítse
a pályaválasztásukat.
NÁ: Tudomásom szerint különben sem unatkoznak, nem terheli őket túlzottan, ha egy további zsák kerül a nyakukba?
LT: A programok száma bőséges, nagy részük szabadon választható, többnyire csak arra mennek el, ami tetszik nekik.
Emellett van néhány program, amire szülőként valamilyen
szempont miatt (tanulás módszertani ismeretek, pályaorientáció) bátorítjuk őket, illetve néhány, amin kötelezően elvárt
a részvétel. Szerencsére mindketten nagyon érdeklődőek, így
a mi életünktől nem áll távol a gyerekek tudományos programokra való "hurcolása". A következő tizenkét hónapban ez
kicsit más keretek közé fog szorulni.
NÁ: Gratulálunk Daninak és Ráhelnek is a nagyszerű
eredményhez! Néhány hónap múlva pedig szeretnénk
majd őket is megszólítani, hogy tapasztalataikat os�szák meg velünk.			 | Nagy Árpád
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RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA

A MUZSIKÁS
EGYÜTTESSEL

Másfél évvel ezelőtti meghívás válhatott valóra
a közelmúltban. A nagy múltú, méltán népszerű
zenekar évek óta rendszeresen járja az országot,
s közelebb hozza a fiatalokhoz a népzenét.
Nagy öröm volt, hogy nem feledkeztek meg a Pápay Iskola
tanulóiról sem, s március 4-én kora reggel megörvendeztettek bennünket az élő népzene nyújtotta élménnyel.
A sajátos nevelési igényű gyermekek megismerkedhettek
közelről a népi hangszerekkel, s még hallássérült nebulónknak is sikerült - a nagybőgő megérintésével, a tapintás nyújtotta rezgés révén – tapasztalatot szerezni a zene lüktetéséről, ritmusáról.
A zenekar tagjai nem riadtak meg attól sem, hogy megénekeltessenek bennünket, s fiúk-lányok 2 szólamban fakadtunk
dalra, örömmel s jókedvűen csujjogatva.
Köszönetünket fejezzük ki a zenekar tagjainak e nagyszerű programért, a lehetőségért, hogy az élő népzene
közelebb kerülhetett tanítványainkhoz!
| Orbánné Molnár Anikó • igazgató

A 25 éves EGYÜTT-ÉRTÜK Alapítvány
az idei évben is meghirdeti

„Alkoss nekünk, alkoss velünk”
rajz és kézműves pályázatát
A pályázat célja: Az ép gyermekek figyelmének, segítőkészségének felkeltése fogyatékossággal élő társaik iránt
Pályázat követelménye: Bármilyen technikával készült
gyermekmunka, /képek, térplasztikák, díszítőtárgyak, és
egyéb tárgyak/ melyen fel kell tüntetni a pályázó nevét,
életkorát, címét.
Intézmények esetében kérjük a kapcsolattartó pedagógus
elérhetőségét is megadni
A pályázók köre: 3-6 éves korú gyermekek
7-14 éves korú tanulók
Beküldési határidő: 2016. április 29. péntek 12 óra
A pályázati munkákat az alábbi címre kérjük:
Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Kollégium 2462 Martonvásár, Bajcsy Zs. u. 32.
A pályázat díjkiosztó ünnepsége: a „Körbejár a tánc” rendezvény keretében május 7-én 10 órakor lesz
Helyszíne: Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
További információ: a 06 22/ 460-003 telefonszámon

KÖRBEJÁR A TÁNC
„Együtt-Értük” Alapítvány

BBK Központ - 2016. május 7. (szombat)
10:00 – 10:30
„Alkoss velünk, Alkoss nekünk!”
kézműves pályázat ünnepélyes eredményhirdetése
a „Körbejár a tánc” rendezvény keretében
május 7-én 10 órakor
10:30 – 15:00
Baba-játszóház, kézműves foglalkozások,
csocsó, ping-pong
11:00 – 14:00
„Ízek és színek” – főzőcsapatok ételkészítése
11:00 – 11:40
A martonvásári fúvószenekar és
a Dance Stúdio Nagy-Kuthy közös műsora
11:40 – 15:00
További mûvészeti csoportok bemutatkozása,
sportbemutatók (kung fu, tai chi, kempo)
15:00 – 15:45
Tánctér – integrált táncház
kicsiknek és nagyobbaknak
16:00 – 18:30
Gálaműsor – helyi és vendégművészek,
meghívott előadók műsora
18:30 – 22:00
Utcabál
FORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS

ÉLET A FÚVÓSOKNÁL

CIVIL MAJÁLIS

Újabb koncert közeleg, melynek a fő üzenete az integráció.
A fúvósok között is van egy zenész, aki ebbe a kategóriába tartozik, mégis 25 éve rendíthetetlenül muzsikál, rendszeresen részt vesz a zenekari próbákon. Az ő feladata az
is, hogy éves szinten összeírja a fellépéseinket. Tudjuk róla,
hogy verseket ír, mert eggyel-eggyel időnként megajándékoz
bennünket. Május 7-én a „Körbe jár a tánc”- Civil Majálison
ő is ott lesz velünk, együtt muzsikálunk.
Ezen a napon, ismét együttműködünk a városban működő
Dance Stúdió Nagy- Kuthy Balettosaival. Lesznek közös
számok, de mindkét csapat önállóan is szórakoztatja majd
Önöket, ha eljönnek. Jöjjenek el!
Időpont: május 07. 11 óra. Helyszín: BBK Központ udvara
| Pfiffer Zsuzsanna, karmester
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MINŐSÍTŐ,
KONCERTEK,
OKLEVELEK, VERSENYEK
A február-március hónap a Művészeti Iskola
számára elmélyült munkával telt.
Az iskola tanárai készültek a tanfelügyeleti látogatásokra
és a minősítő óralátogatásokra. Mindemellett néptáncosaink – Tamás Tímea és Kiss Gergely vezetésével – szépen
szerepeltek a Brunszvik Teréz szakmai napon a BrunszvikBeethoven Kulturális Központban.
Csellista növendékeink Csákváron sikeresen szerepeltek a
Dallam Alapítvány Művészeti Iskolával közösen szervezett
koncerten (Boross Tímea, Pálinkás Panna és Raffael
Hanna – felkészítő tanáruk Bódi Árpád).
Február 26-án, pénteken zajlott a Pesovár Ferenc Gyermekés Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny 2016-os
megyei döntője Adonyban. A több mint 80 produkciót felvonultató versenyen a Horváth Anna vezette zenekari felállás
"Ezüst", a szólóban induló Tóth Szonja "Arany", és a Sallai
Eszter vezette zenekar "Kiemelt arany" - oklevelet szerzett az
igen színvonalasnak mondható mezőnyben. A zenekari kíséret mindhárom esetben Tóth Botond (brácsa), és Tóth Máté
(bőgő és gardon), felkészítő tanáruk pedig Csőgör Róbert volt.
Saját növendékeink számára a „Ki-Mit-Tud?”-ot szerveztünk
március 23-án, amelyre minden hangszeres tanszak diákjai nevezhettek. A legeredményesebb fellépők április 13-án
szerdán 18 órakor gálahangversenyen mutatták be produkciójukat a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében.
Április 11-én a szombathelyi Sistrum regionális gordonkaversenyre utaztak csellista növendékeink.

IV. TÁNCHÁZ

Immár a negyedik táncházat szervezi a Százszorszép Táncegyüttes. A következő táncház április 29-én lesz a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban, melyre szokás szerint
a Művészeti Iskola diákjait és családjait is örömmel várjuk.

TÁBOROK

A Martonvásári Művészeti Iskola idén is meghirdeti a tavaly
már nagy sikerrel megrendezett nyári táborát, ahol a növendékek a balatoni fürdőzés, és egyéb játékok mellet izgalmas
művészeti műhelymunkában is részt vesznek.
Helyszín: Zánka
Időpont: 2016. július 23-29.
FOGLALKOZÁSOK: Képzőművészet, néptánc, népzene, klasszikus zene-kamarazene, jazz és improvizáció
RÉSZVÉTELI DÍJ: 35.000 Ft/fő (teljes ellátás), mely három részletben fizethető.
TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS a főtárgy tanároknál
és a Művészeti Iskola titkárságán.
A táborban a következő kollégák lesznek együtt a gyerekekkel:
Kárpáti József, Horváth Gábor, Janda Katalin, Lipics
Viola, Kiss Gergely, Tamás Tímea, Csinády Krisztina,
Szakály Szilvia, Bódi Árpád
FORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS

JÁTÉKDÉLUTÁNOK

A játékdélutánok is zajlanak a Pusztai teremben.
Az alkalmak a következők: Április 1., 08., 15., 29. és május 06. minden alkalommal 15:30 és17:30 között.
Az iskola programjait nyomon követhetik az iskola honlapján
elhelyezett google-naptárban (www.mmiskola.hu „Esemény
Naptár” menüpont), továbbá iskolánk Facebook (Martonvásári Művészeti Iskola) oldalán.

1%

Ezúton is megköszönjük az eddigi évek felajánlásait.
Az adók felajánlott 1%-ából befolyt összege 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
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TÁBOROZÁS

A táboroztatással kapcsolatos önkormányzati szociális pályázat május 2-tól lesz
elérhető a martonvasar.hu és a facebook.com/martonvasar oldalakon, ugyanott
a szociálisan rászoruló tehetséges diákok támogatásával kapcsolatos minden információ is megtalálható lesz. A pályázati kiírást és a jelentkezési lapot a májusi
Forum Martiniban találják majd.

TÍPUS

KOROSZTÁLY

IDŐPONT

RÉSZVÉTELI DÍJ

JELLEG

KAPCSOL ATTARTÓ

TAI CHI HÉTVÉGI TÁBOR

felnőtt		

2016.05.22.

4000 Ft/nap

napközis

Kovács László, 70/450-4723, genhu@goldentigers.hu

SZÁZSZORSZÉP TÁBOR

06-14 éves

06.20.-06.24.

15 000 Ft/hét

napközis

Kazár Vivien, 22/460-286, bbkozpont@martonvasar.hu

TÖRTÉNELMI TÁBOR

06-14 éves

06.27.-07.01.

15 000 Ft/hét

napközis

Kazár Vivien, 22/460-286, bbkozpont@martonvasar.hu

HONVÉDELMI TÁBOR

6-8 éves		

07.04.-07.08.

35 000 Ft/hét

bentlakásos

Varga György, 20/259-2594, vargyur@gmail.com

KÉZMŰVES TÁBOR

06-14 éves

07.04.-07.08.

15 000 Ft/hét

napközis

Kazár Vivien, 22/460-286, bbkozpont@martonvasar.hu

HONVÉDELMI TÁBOR

10-14 éves

07.11.-07.15.

35 000 Ft/hét

bentlakásos

Varga György, 20/259-2594, vargyur@gmail.com

SZIVACS KÉZI

07-09 éves

07.11.-07.16.

napközis

Kormos Erika, 20/241-1758, iroda@martonsport.hu

TAI CHI HÉTVÉGI TÁBOR

vegyes		

07.15-07.24.

54000 Ft/ tábor bentlakásos

Kovács László, 70/450-4723, genhu@goldentigers.hu

ÉLMÉNY TÁBOR

nagycsop.		

07. 18-07.22.

van

bentlakásos

Zsigmond Melinda, 22/460-290, mvovoda@gmail.com

HONVÉDELMI TÁBOR

14+		

07.18.-07.22.

35 000 Ft/hét

bentlakásos

Varga György, 20/259-2594, vargyur@gmail.com

TÁNC TÁBOR

vegyes		

07.18.-07.22.

van

napközis

Nagy-Kuthy Zoltán, 30/9336-377, www.nagykuthy-balett.hu

HIP-HOP TÁNC TÁBOR

5- 30 éves

07.23.-07.29.

van

napközis

Bartus László, 20/402-7260, mozsikviki@gmail.com

TÁNC TÁBOR

vegyes		

07.18.-07.22.

van

napközis

Nagy-Kuthy Zoltán, 30/ 9336-377, www.nagykuthy-balett.hu

GYERMEK KUNG-FU TÁBOR vegyes		

07.23-07.30.

43500 Ft/tábor

bentlakásos

Kovács László, 70/450-4723, genhu@goldentigers.hu

JAZZ, NÉPZENE, NÉPTÁNC, 		
07.23.-07.29.
35 000 Ft
KAMARA ÉS ZENEKAR, KÉPZŐ		
Művészeti Iskolások számára

bentlakásos

Bódi Árpád, 30/385-6952, mmiskola.hu@gmail.com

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TÁBOR		

08.01.-08.05.

15 000 Ft/hét

napközis

Varga György, 20/259-2594, vargyur@gmail.com

HIP-HOP TÁNC TÁBOR

5- 30 éves

08.01.-08.05.

van

napközis

Bartus László, 20/402-7260, mozsikviki@gmail.com

HONVÉDELMI TÁBOR

6-14 éves

08.08.-08.12.

15 000 Ft/hét

napközis

Varga György, 20/259-2594, vargyur@gmail.com

ÉLETMÓD TÁBOR

6-18 éves

08.15.-08.19.

15 000 Ft/hét

napközis

Varga György, 20/259-2594, vargyur@gmail.com

részvétel feltétele a kerékpározni tudás

FORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS
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„TŰZOLTÓ LESZEL
S KATONA!”
ISKOLAÉRETTSÉGRŐL MINDENKINEK
ISKOLAKEZDÉS A TANÁCSADÓ
SZAKPSZICHOLÓGUS SZEMÉVEL
Az iskolakezdés egyaránt izgalmas esemény szülőknek,
pedagógusoknak és gyermekeknek. Gyorsan formálódó világunkban korszerűsödnek, változnak a pedagógia módszerei
és eszközei is.
Az eligazodás különösen fontos akkor, amikor az óvodai játékos, gondtalan időszakot felváltja a tanulás, az ismeretek
állandó bővítése. Ekkor megváltozik a gyermek életformája,
s egy új, kötelességszerű tevékenység veszi kezdetét, ami sokáig tart majd, s a gyermekből „tűzoltó lesz vagy katona”.
Ennek sikere, vagy sikertelensége nagymértékben tőlünk,
szülőktől is függ.
Hogy döntsünk, mivel segítjük gyermekeinket?
Maradjon még az óvodában, vagy kezdje meg iskolai tanulmányait? Az esetek többségében a kérdés nem az intelligencia színvonaláról szól, hanem az alkalmazkodás képességéről: képes lesz-e a gyermek az iskolai követelményekhez
alkalmazkodni, képes lesz-e több órán át meghatározott
szabályok szerint viselkedni, képes lesz-e nyugodtan ülni a
padban, figyelni a pedagógus szavára, válaszolni a kérdéseire
és csak akkor szólalni meg, amikor engedélyt kap rá?
Kedves Szülők!
Életük e nagyszerű feladatánál gondoljanak arra, mikor a
tavaszi napfény melege előcsalogatja a virágok színpompás
szirmait. Mi mindennek kell együtt lennie ahhoz, hogy e
káprázat valósággá váljon. Az emberformáláshoz is nagyon
sok olyan tényező harmonikus együtthatására van szükség,
mint a család, az iskola, a példamutatás, a szeretetet, vagy a
türelem. Ha jól működnek, az eredmény csodálatos.
Figyeljék folyamatosan gyermeküket, ismerjék el fejlődését,
teljesítményét, növeljék önbizalmát, hogy töretlen kedvvel
vegye az akadályokat!

PAPÍRGYŰJTÉS
Tisztelt Martonvásáriak!
A Beethoven Általános Iskola Diákönkormányzata
papírgyűjtést szervez

2016. május 3-án, 4-én és 5-én.
Kedden, szerdán és csütörtökön
14-től 18 óráig várjuk

a papírhulladékkal érkezőket a
volt TSZ-udvar területén. (Dózsa György út 6.)
A hulladékpapírból befolyó összeget diákprogramok
támogatására fordítjuk.
Segítségüket előre is köszönjük.
| D. Kizmus Beatrix • diákönkormányzat-vezető
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Emellett hagyják még sokat pihenni és szabadon játszani
őket otthon. Ne feledjék, az iskolakezdés sikere életre szóló
tulajdonságokat alakít ki a személyiségben. Bízzanak gyermekükben, bízzanak tanítójában!
A gyermek oldaláról mi is az iskolaérettség?
Megfelelő értelmi és pszichés képességekkel, testi fejlettséggel és szociális alkalmazkodóképességekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az iskolai munka eredményes legyen.
Az iskolaérettséghez hozzá tartozik:
- az óvodában kialakított feladat- és szabálytudat, a kiegyensúlyozott magatartás önmaga fékezésére és irányítására,
- bizonyos monotóniatűrés, amely az egyhangú feladatok
elvégzéséhez szükséges,
- a szándékos figyelem kialakulása, az akaratlagos összpontosítás valamire. Ennek az érdeklődés, a tudatos odafordulás
az alapja,
- a megfelelő beszédkészség, a tiszta helyes hangképzés, a
gazdag szókincs. ( A beszédhibás gyermeket idejében logopédushoz kell vinni, aki a rossz hangképzést, artikulációs hibát
kijavítja, s megtanítja a szép érthető beszédre.),
- szükséges egyfajta biztonságos tájékozódás a saját test és
a tér viszonyaiban,
- a testi fejlettség, amely nemcsak súlyt (kb. 20 kg) és magasságot jelent, hanem a csontrendszer, az izomrendszer és
a központi idegrendszer fejlettségét is: teherbírást, összerendezett mozgást, koordinált finommozgást (kézügyesség), a
testi szükségletek kontrollját,
- szociális érettség, mely megnyilvánul a gyermek önállóságában, közösségi magatartásában. Jelenti, hogy képes a felnőttekkel és kortársaival aktívan és eredményesen együttműködni, tud szabályokhoz alkalmazkodni,
- a tanuláshoz megfelelő értelmi képesség, gondolkodásbeli
fejlettség is szükséges.
A gyerekek többsége – ha iskolaérett – nagyon várja az iskolába lépést, a tanulást. Rajtunk – szülein, pedagógusain –,
felnőtteken nagyon sok múlik, hogy ez a kezdeti lelkesedés
megmaradjon, kitartson felnőtté válásukig, saját pályájuk,
hivatásuk megtalálásáig.
Sok sikert és örömöt kívánunk!
| Bakon Ildikó
tanácsadó szakpszichológus – FMPSZ Martonvásár

FOLYÓIRATOK A
KÖNYVTÁRBAN!
Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy könyvtárunkban a
Nemzeti Kulturális Alap által támogatott folyóiratok is megtalálhatóak. A kulturális szempontból értékes művészeti,
kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó közel negyven különböző kiadvány bő
választékot nyújt, mely mindenféle igényt kielégít. A kurrens
folyóiratok között vannak társadalmi és közéleti, földrajzi, történelmi és természeti témájú, gyermek- és ifjúsági, pedagógiai
és könyvtári, valamint irodalmi és művészeti kiadványok is.
Várunk könyvtárunkba minden kedves olvasót!
Berta Attila
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FELHÍVÁS
ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás 4/2016. ( I.14.) határozata alapján a 2016/2017. nevelési évre történő óvodai beiratkozás
időpontja a Szent László Völgye – Bóbita Óvodába:
2016. április 18.
8.00-16.00 óra között
2016. április 19.
13.00-16.00 óra között
2016. április 20.
8.00-12.00 óra között
Helyszín: Szent László Völgye – Bóbita Óvoda
(Baracska, Kossuth út 32.)
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik . A szülő köteles beíratni a lakóhelye , ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre
köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abban az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy szülője
dolgozik.
A jegyző -a szülő kérelmére-, az óvodavezető valamint a
védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező. Szabálysértést követ el
az a szülő, aki szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.

TÖRTÉNELEM
NÉGY KERÉKEN

Május 21-én Martonvásárról rajtol a Volán
Rallye Historic 2016 mezőnye.
Kedves olvasó!
Próbált már meg autóvezetés közben nagyon pontosan tartani
egy sebességet? Egy kis utcában állandóan a sebességmérőt bámulva harminccal menni nem nehéz. Na de ismeretlen
terepen, emelkedőkkel-lejtőkkel nehezítve a forgalomban
mondjuk negyvenkettő és féllel menni, ami nincs is pontosan
jelezve a műszeren? Igazi kihívás. Olyan nehéz, hogy még az
FIA, vagyis a Forma-1-et és a rali-világbajnokságot szervező
szövetség által kiírt világbajnokság is van ebből a versenyszámból, amit regularitynek vagy átlagtartó versenynek
hívnak. Tavaly voltak az első magyar versenyek, idén pedig
elindul az országos bajnokság is, aminek az első futama, a
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Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Jelentkezni: a gyermek lakóhelyéhez, vagy a szülő munkahelyéhez legközelebbi intézményben lehet a jelentkezési lap
kitöltésével. Jelentkezési lap letölthető a www.ovoda.szlv.hu
honlapról illetve az óvodától kérhető.
Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:
• a gyermek lakcímkártyáját
• a szülő személyi azonosító igazolványát és lakcímkártyáját.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban
értesíti a szülőt. A szülő az óvodavezető döntése ellen annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Martonvásár Város Jegyzőjéhez.
Felvételi körzet:
Kistérség települései: Martonvásár, Baracska, Kajászó, Vál,
Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr, Ercsi közigazgatási területe.
Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása:
A szülő választja ki sajátos nevelési igényű gyermeke számára a megfelelő ellátást nyújtó intézményt a szakértői
vélemény alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével. A Szent László Völgye
többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő óvodák
mindegyike gondoskodik a többi gyerekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket!
| Némethné Keszthelyi Andrea, Intézményvezető

Volán Rallye Historic május 21-én rajtol a BBK Központ
udvaráról, testvériesen megosztozva a kirakodóvásárral és
a bor- és sajtkóstolással.
Mit lehet majd látni ezen a májusi reggelen, délelőttön?
Sok-sok régi autót: mivel ez a versenysorozat nem a száguldásról szól, nem lezárt versenypályákon zajlik, aminek a végén szinte újjá kell éleszteni a kocsit, hanem közúton megtett
3-500 kilométerről. Ennek egyes részeit nagyon pontosan,
adott tempóban kell megtenni, és erre tökéletesen alkalmasak az oldtimerek is. Láthatunk majd sok Ladát és Skodát
utcai kivitelben és raligépnek öltöztetve, meg a „TSZ-elnök
kedvenc autója” előtti Volgákat és Wartburgokat, az egyiket
Németországból, amely legutóbb 1962-ben járt Magyarországon, hogy részt vegyen a Békéért-Barátságért Rallye-n.
Akit pedig a volt szocialista csodák hidegen hagynak, az találkozhat például egy olyan Renault Gordinival, amihez hasonlóval Ferjáncz Attila első nagy sikereit aratta; különleges
gyári tuningolt BMW-kel; Fiat raliautóval; a mini Corvettenek is becézett ritka Opel GT-vel; Mercedesekkel; Audival...
Reggel 8.30-tól érkeznek az autók, amiket körbe lehet járni, fotózni, a tulajdonosaikat kifaggatni róluk. 10.30-tól percenkénti indítással startol a kétnapos kalandra a nagyjából
negyvenfős mezőny.
Aki kíváncsi a részletekre, látogasson el a rendezvény honlapjára (volanrali.hu), ahol a szabályokon túl sok képet is talál a
tavalyi verseny résztvevőiről és az aktuális nevezési listát az
idei indulókról és autóikról. | Busánszky Lajos, szervező
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FELHÍVÁS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRA!
Helyszín: Brunszvik Teréz Óvoda
(Martonvásár, Deák Ferenc u. 3.)
Időpont: 2016. április 20-22-ig:
minden délelőtt 8-11 óráig, délután 13-17
óráig.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda felvételi körzete:
Martonvásár Város közigazgatási területe: Martonvásár,
Orbánhegy (szőlőhegy), Dr. Gyulay Gyula utca (Kismarton),
Kuti András utca (Erdőhát).
A jegyző – a szülő kérelmére – az óvodavezető, valamint a
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja, de a beiratkozás számukra is kötelező.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodába felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermek a Kntv. 4. §. 25. pontja és az alapító okirat
szerint, a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén,

melyet a felvételi kérelmet követően vizsgálunk.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban
értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés
közlésének határnapja 2016. május 27. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni,
amelyet Martonvásár Város Jegyzőjének címezve, de a döntést
hozó óvoda címére kell egy példányban, írásban benyújtani, a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• gyermek anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• gyermek TAJ kártyája
• oltási bizonyítvány.
Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül a gyermek
magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.
Kérjük azokat a szülőket, akik a 2016/2017-es nevelési évre
szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni, ezt a fenti
időpontban tegyék meg.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket!
| Stefkovics Ferencné • óvodavezető

„SOK SZÍNŰ TAVASZ…”
Mindenki fellélegzik a hosszú tél után. A megújuló csodás
természet bennünket is, az óvoda dolgozóit is új ötletekkel,
reményekkel gazdagít. Így udvarunk eszközei is változatos,
újabb tevékenységekre, jó ötletekre adnak lehetőséget, melyen
keresztül fejlődhetnek gyermekeink, bővülhetnek ismereteik.
Mindig történik valami jó!
Pár éve alapítványunkkal és a szülők segítségével permetezős zuhanyzót készítettünk, mely a meleg napokon felfrissülést, sok vidámságot hozott ovisainknak. Most új lehetőséget
szeretnénk megvalósítani udvarunkban. Célunk egy mezítlábas sétáló ösvény létrehozása. Az ösvény célja, hogy tornásztassa a gerincet, fokozza a vérkeringést, megelőzi a lúdtalpat,
erősíti az izmokat természetes környezetben.
A gyerekek megismerkedhetnek a természetben található
anyagokkal – murva, kavics, homok, sóder, kukorica csuta…
Mezítláb járni érdekes és izgalmas. Sok idegvégződés, reflexpont van a talpunkon. Mezítláb járás során a különböző
anyagok masszírozzák ezeket.
Az ösvény elkészítésével nem kis feladatot vállalunk. Terveink
megvalósítása érdekében pályázaton veszünk részt, melynek
eredményhirdetésére április végén kerül sor. Az ösvényt a
pályázat eredményétől függetlenül szándékunkban van elkészíteni. Ezúton kérjük, azokat a személyeket, akik szimpatiFORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS

zálnak céljainkkal, támogassák az elképzelés megvalósulását
(nem része a pályázatnak az emberi erőforrás, gépi munka).
Arra kérünk mindenkit, fogjunk össze az ösvény elkészítésének érdekében. A közeljövőben lehetőség lesz arra, hogy a Tesco áruházban szavazataikkal támogassák elképzeléseinket.
Március hónapban sok esemény történt intézményünkben.
Hagyományainkhoz híven március 15-e alkalmából vendégeink voltak a Szent László Völgye Lovas Egyesület huszárai.
A gyerekek nagy érdeklődésére bemutatták lovaikat, öltözéküket, fegyverzetüket. Szívesen válaszoltak a gyerekek kérdéseire. Köszönettel tartozunk nekik, hogy ápolják hagyományainkat, és gyermekeink számára közelebb hozzák és kézzel
foghatóvá teszik az 1848-as szabadságharc szellemiségét.
A Brunszvik Teréz Óvodában 2016. április 19-21-ig papírgyűjtést szervezünk. Ezeken a napokon délután 15.0017.00-ig szívesen fogadunk papír felajánlást, egyedi megbeszélés alapján el is szállítjuk. Felajánlásaikat megtehetik a
06 22 460 290-es telefonszámon.
| Bíró Ildikó és Cserna Sándorné, óvodapedagógusok
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SZEMÉTSZEDÉS
IDÉN IS!
„TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért”,
ezzel az elnevezéssel kerül megrendezésre idén is hazánk
legnagyobb országos szemétgyűjtő mozgalma. Martonvásár
évről-évre csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, melyet
idén április 28. és május 1. közé szerveznek. Remélem,
hogy az ezt megelőző évekhez hasonlóan most is sokan érzik
szívügyüknek, hogy megtisztíthassák a település közterületeit és külterületeit a mások által szétdobált szeméttől. További információ elérhető a városban kihelyezett plakátokon,
a martonvasar.hu weboldalon, Martonvásár Város facebook
oldalán és a Városháza ügyfélszolgálatán. Jelentkezésükre
feltétlen számítok!
| Eisenbacher Judit
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SZÉP PORTA, SZÉP
KÖZTERÜLET
PÁLYÁZAT
Közterületeink szépítésére iskolai osztályok,
közösségek jelentkezését várjuk.
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ismételten meghirdeti „Szép porta” címmel, helyi környezetszépítő pályázatát.
A pályázat célja: a kulturált, gyommentes és virágos porták
kialakításának támogatása, a kertkultúra fejlesztése, a tisztább, élhetőbb környezet és rendezett utcafrontok létrehozása, közterületeink lakossági összefogással történő szépítése,
az így létrejövő rendezett utcakép megőrzése.
A Képviselő-testület nyilvános elismerést biztosít azoknak
az ingatlantulajdonosoknak, használóknak, közösségeknek,
akik - saját és mindannyiunk örömére - tevőlegesen részt
vesznek lakókörnyezetük zöldterületeinek kulturált és magas
színvonalú kialakításában, gondozásában.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
Pályázati kategóriák:
• Szép porta kategória: ahol az ingatlan és a hozzá tartozó
közterület rendezettsége, tisztasága, gyommentessége, az
ültetett növények, gyepfelületek állapota, az előkertek, épülethomlokzatok szépítése, virágosítása, a telepített növények
összetétele, valamint azok harmóniája egymással, a közterülettel és az épített környezettel kerül értékelésre.
• Szép közterület kategória: ahol egy-egy „örökbe fogadott” közterület, közterületrész (utca, utcarész, tér, térrész),
gondozottsága, szépítése, virágosítása és parkosítása kerül
értékelésre.
A pályázattal elnyerhető díjak:
• Szép porta kategóriában: elismerő oklevél és 20x30 cm
méretű kerámia emléktábla „Szép porta 2016.” felirattal.
A kiosztható díjak száma legfeljebb 5 db.
• Szép közterület kategóriában: elismerő oklevél és pénzjutalom a következő összegekkel: I. helyezés 50 000 Ft, II.
helyezés 35 000 Ft, III. helyezés 25 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje:
Szép porta és Szép közterület kategóriában is
2016. 05. 31-ig várjuk a pályázatokat.
A pályázati eljárás szabályai Szép porta kategóriában:
• Pályázni martonvásári helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok benevezésével lehet. Nevezést nyújthat be a pályázatra minden Martonvásáron élő lakos, működő szervezet, a
tulajdonában vagy használatában álló (akár több) ingatlan
vonatkozásában.
• A pályázaton való részvételre ajánlás is elfogadható, amen�nyiben ehhez - magántulajdon esetén - az érintett hozzájárul.
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• A pályázathoz lehetőség szerint csatolni kell a pályázat
tárgyát képező ingatlant jellemzően bemutató, szemléltető
fényképet.
• A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy magánterület esetében a pályázatra készült fényképes dokumentációt az önkormányzat rendelkezésére bocsátja-e, az az önkormányzat
honlapján, lapjában, kiadványaiban díjmentesen megjeleníthető-e.
• A Szép porta elismerő címeket a bizottság a pályázati célokkal ellentétes állapotok észlelését követően, eredménytelen
felszólítást követő 2 hónap után visszavonhatja.
A pályázati eljárás szabályai Szép közterület
kategóriában:
• Pályázni martonvásári közterületek kiválasztásával lehet.
• A Szép közterület kategóriában a Martonvásáron működő
iskolák osztályai, illetve helyi közösségek, magánszemélyek
legalább egy év időszakra történő „örökbe fogadással” nevezhetnek.
• Az örökbe fogadható területekről a pályázónak előzetesen a
Martongazda Nonprofit Kft-vel kell egyeztetnie. A beültetésekhez szükséges növényeket a Kft. - a meghatározott éves
pályázati keret mértékéig, a pályázott közterület méretével
arányosan – biztosítja.
Saját költségen beszerzett növények (otthonról hozott) is
ültethetők.
• A pályázathoz csatolni kell közterület esetében a vállalt
gondozás, kialakítás leírását.
• A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázó neve elhelyezhető-e a gondozott közterületen.
• A Szép közterület kategóriában a bizottság a pályázati céloktól és a vállalt feladatoktól eltérő (ellentétes) állapotok
észlelése esetén, eredménytelen felszólítást követő 2 hét
után a pályázót a pályázatból kizárja.
A pályázati eljárás általános szabályai:
• A pályázatot évente egy alkalommal kell meghirdetni úgy,
hogy az eljárás a díjátadó ünnepségig lefolytatható legyen.
• A pályázati eljárás lefolytatását, a pályázatok elbírálását
5 tagú bíráló bizottság végzi, melynek során a bizottság a
nevezett területeket megtekinti. A bizottság elnöke Martonvásár Város általános alpolgármestere. A bizottság szakmai,
esztétikai szempontból hozzáértő tagjait az elnök kéri fel.
• Pályázni nevezési lap (megtalálható a város honlapján és a
Városháza ügyfélszolgálatán) kitöltésével és a Városházára
történő benyújtásával, valamint elektronikus úton is lehet.
• A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.
| Gucsek István
17

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 ................................
22 / 569-285
Szociális ügyek.......................................
22/569-283
Egyéb hatósági ügyek:
22/569-288
Gyámügyek
25/ 520-750
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .................
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 (munkaidőben): 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		 csütörtök
tanácsadás:13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128 Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 |
Szerda: 8.00-17.00 | Csütörtök: 8.00-16.00
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SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

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

BBK KÖZPONT
2460, Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

22/460-039
22/460-065
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Búzás András Dávid
Horváth Júlia Blanka
Gémesi Nóra Andrea
Szabó-Pásztori Dániel

Hemberger Antal Istvánné / 89 éves
Horváth Péterné / 94 éves
Hujber Jenő Károly / 97 éves
Papp Zoltán / 55 éves
Tápai Istvánné / 79 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

KÖSZÖNET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: április 16., 17.; május 7., 8.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: április 30.; május 1., 16.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: április 23., 124.; május 14., 15.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ÁLLÁSHIRDETÉS

Martonvásár közössége köszönetet mond Budai Balázsnak,
aki projektort és vetítővásznat ajándékozott az önkormányzatnak!
| Horváth Bálint • alpolgármester

ALBÉRLETET KERESEK
Segítséget kérek a Martonvásáriaktól:
Sürgősen keresek helyben albérletet, 3 hónapra,
két gyermekünkkel. Helybéli lakos vagyok, azonnal
beköltöznék. A felkínált ingatlan kisebb felújítását
díjmentesen vállalom.
Tel.: 06 30 / 838 7169
Számlázási információ
Balogh Sándor
Petőfi u. 39., 2462 Martonvásár

Közétkeztetési feladatok ellátásával foglalkozó cég keres

pénzügyi-adminisztrátori állásra,

agilis kollégát napi 4 órás munkavégzésre. A munkavégzés
viszonylag kötetlen időbeosztású, nem helyhez kötött, akár
másodállásban is végezhető.
Középfokú végzettség, és jó kommunikációs készség alapfeltétel.
Fényképes önéletrajzaikat kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:
info@postakocsietterem.hu

APRÓHIRDETÉS
Kedves Maci!
Még jó, hogy vagy nekem.
Bubu :)
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

FIGYELEM, MARTONI LAKOSOK!

Ha bármilyen használható bútor és ehhez
hasonló dolog feleslegessé válik az Önök
számára, hívjanak!
Martonvásári lakos vagyok.

Balogh Sándor
Tel.: 06 30 / 838 7169

Bemutatom az új munkatársamat,
aki gyakornoki idejét tölti ebben az
évben. Forduljanak hozzá is bizalommal,
fogadják szeretettel Dettit!
Eladó ingatlanokat keresek Martonvásár vonzáskörzetében ügyfeleim számára.
Eötvös Péterné Beáta ingatlanközvetítő-értékbecslő
06 30 341 0975, www.ingatlan-martonvasar.hu
eotvos.beata@t-online.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Horváth Péterné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
osztoztak gyászunkban.		
| Gyászoló család
Köszönjük mindazoknak, akik Tápai Istvánné szül.
Márhoffer Mária temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük Czikajló doktor
úr és asszisztense áldozatos munkáját. | Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Fekete József temetésen részt vettek, gyászunkban osztoztak. | Gyászoló család
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SZEMERKÉLŐ
ESŐBEN
Március 15-én az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcra emlékezett városunk.
Martonvásár idén is méltóképpen ünnepelte meg nemzeti ünnepünket. A Szent László Völgye Lovas Egyesület huszárainak bevonulására dr. Szabó Tibor polgármester adott engedélyt. A himnusz dallamára zászlófelvonás, majd dr. Balázs
Ervin, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Ku-

ÖSSZEFONÓDÓ
CSALÁDFÁK
MEGNYÍLT A BRUNSZVIK−TELEKI−DE GÉRANDO
EMLÉKSZOBA

Városunk idei március 15-ei megemlékezésének egyik fénypontja a régi óvoda egykori kápolnatermében berendezett Brunszvik−Teleki−
de Gérando emlékszoba megnyitása volt.
A martonvásári Brunszvikok, valamint a Teleki és a francia
de Gérando családban továbbélő leszármazottaiknak életét,
családi kapcsolatait, tevékenységét, történelmi szerepét bemutató kiállítás gerincét a család által megőrzött és városunk díszpolgára, Teleki-de Gérando Judith által Martonvásárnak adományozott relikviák képezik.
Az emlékszobát Gajda Péter történész, a Teleki család szakavatott ismerője nyitotta meg. A megnyitón jelen volt Sipos
Imre, helyettes államtitkár. Judith asszony, az adományozó a
nagy távolság miatt az utazást nem vállalta, így nem lehetett személyesen jelen az évtizedek óta várt eseményen, szavait unokahúga Félicie de Gérando tolmácsolta.
Nem véletlen, hogy a megnyitó nemzeti ünnepünkön történt. Az emlékszoba kiállításában több olyan családtag em-

Félicie de Gerando és Pletser Tamás
a megnyitó után
FORUM MARTINI / 2016. ÁPRILIS

tatóközpontjának főigazgatója köszöntő beszéde következett.
Ezután városunk elöljárói, pártok és civilek koszorúztak.
A tömeg a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében foglalt helyet, ahol az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából a Beethoven
Általános Iskola 7. osztályos tanulói és az iskola kórusa
színházi előadáshoz méltó színvonalon mutatta be a forradalom eseményeiről szóló történelmi összefoglaló ünnepi
műsort. Számukra és számára, a műsort összeállító Zajti
Ferenc, Rezessyné Zsoldos Erika és Bodóné Polányi Tünde felkészítő tanárok részére is bizonyára megható emléket
jelent majd a hálás közönség szűnni nem akaró vastapsa.

lékeit is láthatjuk, akik hősiesen vették ki részüket a szabadságharcban és az azt követő nemzeti ellenállásban.
Láthatjuk, az egykori martonvásári grófkisasszony, Brunszvik Karolina lányának, Teleki Blankának több eredeti rajzát és a róla készült portrét. Ő nemzetünk történetének egyik
legkiemelkedőbb nőalakja, a magyar nőnevelés élenjárója, az
1848–49-es szabadságharcunk lángjának őrzője, kire ezért
sokévnyi várfogságot mért a hatalom. Brunszvik Karolinának és Teleki Imrének Blankán kívül két gyermeke volt, az
egyik Teleki Emma, aki nővéréhez, Blankához hasonlóan
kiemelkedő műveltségű nő volt. A kiállításban bemutatott
emlékek közül több is hozzá fűződik. Férjével, a később félig
magyarrá lett francia Auguste de Gérando azaz de Gérando
Ágost történész íróval Párizsban ismerkedett meg. De
Gérando nagy csodálója lett hazánknak, több könyvet is
szentelt Magyarországnak. A szabadságharc alatt francia
kormányzati körökben a magyar ügy támogatása érdekében
tevékenykedett. A világosi fegyverletétel után Drezdába menekült, ahova Emma követte gyermekeivel, itt azonban néhány hét múlva meghalt. A fiatalon megözvegyült Emma
ezután Párizsban települt le, itt a neves francia gondolkodók
által is látogatott szalonja a magyar emigráció egyik központjává vált. Gyermekei, Attila és Antonina nevelése során a szabadság és hazaszeretet kialakítását tűzte ki pedagógiai célul. Ezek szövik át a saját és a franciaországi magyar
emigránsok gyermekeinek Antonina és Attila könyve címen
írt tankönyvszerű könyvsorozatát, mely a korszak magyar
ifjúsági irodalmának sajátos és kiemelkedő alkotása.
Városunk részéről köszönet illeti meg az adományozót, Telekide Gérando Judith asszonyt valamint azokat, kik önzetlen
munkájukkal, adományukkal és évtizedes kutatómunkájuk
eredményének rendelkezésre bocsátásával közreműködtek
az emlékszoba létrehozásában.
| Miklós Gergely
20

