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ESEMÉNYEINK
VÁRJUK ÖNÖKET!

MÁRC. 15.

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARCRA
EMLÉKEZÜNK
16.00 órakor
Emlékezés tere, BBK Központ
BRUNSZVIK-TELEKI-DE GERANDO
EMLÉKSZOBA AVATÓ ÜNNEPSÉG
17.15 órakor
A könyvtár épülete

MÁRC. 19.

TERMELŐI VÁSÁR
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvar
HÚSVÉTVÁRÓ - VÍZFAKASZTÓ
RENDEZVÉNY
Kézműves foglalkozás, Csiri-biri babatorna, babajátszó, ping-pong, csocsó,
Xbox, tojásfa állítás
9.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ
ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR
Interaktív mesekoncert, belépő: 200 Ft
10.45 órakor
BBK Központ Színházterem

MÁRC. 20.

MÁRC. 26.

MÁRC. 30.

PALACSINTÁS KIRÁLY
Bérletes előadások | Jegyek elővételben és
a helyszínen is válthatók! Jegyár: 500 Ft
9.00, 11.00 és 14.00, órakor
BBK Központ Színházterem

ÁPR. 02.

MŰVÉSZETI ISKOLA CSALÁDI NAP
14.00 órától 18.00 óráig
BBK Központ és udvar

ÁPR. 10.

RETRO-KONCERT
A FÚVÓSZENEKARRAL
Támogatójegy elővételben és a helyszínen is váltható! Ára: 1000 Ft
16.30 órakor
BBK Központ Színházterem

ÁPR. 11.

KÖLTÉSZET NAPI RENDEZVÉNY
19.00 órakor
BBK Központ Színházterem

ÁPR. 13.

"KI MIT TUD" NYILVÁNOS GÁLA
a művészeti iskola szervezésében
18.00 órakor
BBK Központ Színházterem

ÁPR. 16.

TERMELŐI VÁSÁR ÉS KÖNYVKUCKÓ
7.00 órától 13.00 óráig
BBK Központ udvar

Színházi előadás: PLETYKÁK
(bohózat) Bérletes előadás
Jegyek elővételben és a helyszínen is
válthatók! Jegyár: 1000 Ft
18.00 órakor
BBK Központ Színházterem
FEJÉR MEGYEI I. OSZTÁLYÚ
SAKKVERSENY
9.00 órától
BBK Központ Színházterem

FEBRUÁR 25.

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
FORUM MARTINI / 2016. MÁRCIUS

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

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk február 25-én 18
órakor. Gucsek István alpolgármester köszöntötte a csendes
megemlékezésre érkezőket, majd Tóth Iván tanár úr személyes élményeivel elevenítette fel a megjelentek előtt a kommunista diktatúra idején történt rémtetteket.
Rövid beszéde után a Tanár úr polgármesterünkkel, dr. Szabó
Tiborral virágot helyezett el a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblájánál. Ezt követően a jelenlévők égő mécseseket és gyertyákat tettek az emléktáblához, valamint a
mellette álló kopjafához.
| Forum Martini
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MEGHÍVÓ | március 15.
Martonvásár Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Családját

NEMZETI
ÜNNEPÜNKRE

2016. MÁRCIUS 15-ÉN (KEDDEN) 16.00 ÓRÁRA

Ünnepi beszédet mond Balázs Ervin
a Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományi Kutatóközpontjának főigazgatója.
Közreműködnek
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola
tanulói és kamarakórusa, valamint
a Szent László Völgye Lovas Egyesület huszárai
Helyszín: Martonvásár, Emlékezés tere
és a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

MARTONVÁSÁR,
A BÉKE SZIGETE
Kuna Ferenccel, Martonvásár Város Önkormányzata Humán Bizottságának elnökével beszélgettünk önkormányzati munkáról, kultúráról, pénzről, vallásról… arról a háttérmunkáról,
amely amely segíti városunk működését.
Nagy Árpád: 2014 novemberében alakult meg az új
bizottsági struktúra. Azok az elképzelések, amelyek
nyomán létrehozták megvalósultak-e, eredményesnek
mondható-e az átalakítás?
Kuna Ferenc: Az alakuló testületi ülés előtt természetesen
hosszú egyeztetési folyamat során alakult ki az elképzelés a
bizottsági struktúráról. A mostani rend kristályosodott ki.
Elsődleges szempont a koncentrált munka volt. Egy bizottsággal nem tudjuk megoldani a törvények által megkövetelt
működést, így szerintem jó megoldást választottunk azzal,
hogy az anyagi jellegű az egyik, a humán jellegű kérdések
pedig egy másik bizottságba kerültek.
Azt is elhatároztuk, hogy mivel annyira eltérő szempontok
szerint történik az előterjesztések értékelése, nagy valószínűséggel nem működne az összevont bizottsági ülések rendszere még akkor sem, ha azonos pontot tárgyal meg a gazdasági és a humán bizottság.
NÁ: Martonvásár lakosságának nagy része nem vesz
részt az üléseken, még ha azok nyilvánosak is…
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BRUNSZVIK–TELEKI–
DE GÉRANDO
EMLÉKSZOBA MEGNYITÓ
Beszédet mond: Gajda Péter

a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium tanára

Judith de Gérando Charpentier
levelét felolvassa Félicie de Gérando
Helyszín: Martonvásár, Dózsa György út 13.,
a könyvtár épülete
Időpont: 2016. március 15., 17.15 óra

KF: A félreértések elkerülése végett tisztázzuk: minden bizottsági és testületi ülés alapesetben nyilvános.
NÁ: Így van. Viszont, mindössze mintegy százan látogatták még múlt hónapban a közmeghallgatást is. Az
átlagpolgár kicsit úri huncutságnak tekinti a bizottsági munkát. Valamiről tárgyalnak ott emberek, aminek
vagy lesz eredménye vagy nem. Röviden összefoglalná, mi az, ami a tevékenységhez tartozik? Miért van
szükség bizottságra, mi történik ott, milyen eredménye van munkájuknak?
KF: Az is válasz lenne a miértre, hogy mert a törvény előírja,
de nem mondom, mert nem ez a valódi ok. A bizottság lényege az önkormányzatiságnál, hogy ebben a keretben mód
van arra, hogy szakértők vegyenek részt a munkában. Külsős
bizottsági tagoknak hívjuk őket. A megválasztott képviselők
természetesen nem érthetnek mindenhez, így a szavazati
joggal bevont külsős tagok segítik a munkát. A humán bizottságban a szakterülethez értő tagok vannak jelen, védőnő, óvónő, sport és kulturális szakember, akik specialistái
az adott területnek. Minden előterjesztést szakmai szemmel
tudnak értékelni, mivel nem befolyásolja őket közvetlenül a
választás, a költségvetés és egyéb más szempontok.
A települési támogatások (szociális pályázatok – szerk.) esetében például az adható összeg limitálásának rendszerét, amit
be is vezettünk, az egyik külsős bizottsági tagunk javasolta.
A bizottság egyfelől megtárgyalja a szakterületéhez tartozó
kérdéseket, előterjesztéseket, másfelől a képviselő-testület
által átengedett jogkörökkel is rendelkezik. Ilyen az előbb
említett települési támogatások odaítélése is.
NÁ: Mi történik, ha a bizottság hibásan dönt?
KF: Nem ördögtől való dolog. Ha valamilyen ügyet végigviszünk
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és kiderül, hogy jó szándékunk ellenére sem tudtunk minden
fejlődés mellett is. Ezt értéknek tartom. Fejlődni, építkezni
szempontot mérlegelni, akkor módosítani kell a döntést.
igazán így lehet, mert az energiák erre összpontosulnak,
Olyan is előfordul, hogy a bizottságon egy előterjesztés nem
nem felesleges vitákra, hadakozásokra.
megy át. Ekkor nem javasoljuk, hogy a képviselő-testület
NÁ: Milyen Martonvásáron a civilek helyzete?
megtárgyalja. Ilyenkor az előterjesztő ezt megfontolja, átdolKF: Az önkormányzat a pályázati lehetőséggel jelzi a civilek
gozza, kijavítja, módosítja, majd újra előterjeszti. Példa rá a
felé, hogy fontosak számára. Emellett végre helyet is tudunk
BBK Központ vagy az óvoda Szervezeti és Működési Szabályszámukra biztosítani. A civilek fontos eseményeket önállóan
zata is, amit azután a módosításokkal el is fogadtunk.
visznek, így az önkormányzati képviselő is csak, mint egy
NÁ: A gazdasági bizottság tevékenységét viszonylag
martonvásári van jelen, vagy éppen részese egy-egy rendezegyszerű mérni, hiszen pozitív pénzügyi mérleg esetén
vénynek. Fontosnak tartom ezt, mert nem alvó várost vagy
jól működik. Hogyan értékelhető a humán bizottság
facebook várost szeretnénk. Legyenek személyes találkozási
tevékenysége?
pontok, mert nagyobb Martonvásár annál, hogy egy-két civil
KF: Közvetlenül a működés minősége számokkal nem mérheközösség működjön csak. A sokféle érdeklődési kör több civil
tő. Áttételesen a már említett támogatások odaítélésének visszszervezet meglétét feltételezi. Úgy gondolom, hogy a kulhangja eljut hozzánk, de ez nem objektív mérce. Úgy gondolom,
turális központ köré szerveződve közös pontot találhatnak,
hogy ha döntéseink nem kavarnak vihart, vagyis a köz megamely a mágnes szerepét vállalja fel, odavonzza őket és ott
elégedésére történnek, az azt jelzi, hogy jól dolgoztunk. Hozfizikailag is megtalálhatják egymást.
zánk tartoznak az orvosi ellátással kapcsolatos szabályozások.
NÁ: Mennyire jó az, ami most működik?
Ha olyan irányban befolyásoljuk ezt a területet, hogy javuljon
KF: Jónak látom, de nagyon keveset működött még ahhoz, hogy
mind az orvosok, mind a betegek helyzete, vagyis a lehető legítéletet mondhassunk róla. Azt látom, hogy aktív élet van a köznagyobb odafigyeléssel kezeljük az adott
pontban. Biztosan lehetne másképp műterületet, akkor tevékenységünk eredködtetni, de a kulturális tevékenység is
A Humán Bizottság tagjai
ményes.
önálló szakma, amibe csak óvatosan szólElnök: Kuna Ferenc
A látványos dolgok, olyanok, mint a
nék bele, hiszen speciális területei hozzáKépviselő tagok:
Magyar Népdal Napja természetesen
értést igényelnek.
Farkas Erzsébet,
nem a bizottság munkájától függenek,
NÁ: Fogyasztóként mi a véleménye?
Dr. Gyulay Gyula Levente,
de a háttérben működünk és megfoKF: Fogyasztóként örömmel láttam a
Nemes József Attila, Szigeti Zoltán
galmazzuk javaslatainkat, amelyekkel
színházi előadásokkal kapcsolatos érKülső tagok: Dobos Lajos,
jobbá tehetjük akár a szervezést is.
deklődést, annak viszont kevésbé örülDolinka Zsoltné, Stefkovits Ferencné,
Odafigyelünk minden olyan dologra,
tem, hogy az integrált színház előadáTóth Andrásné
amely Martonvásárt fémjelzi, ilyen
sát kevesen látogatták, pedig érdekes
például az Apor Vilmos Főiskolával való együttműködés is,
tapasztalattal gazdagít bennünket az a lelkesedés, elszántság
vagy egy-egy színielőadás milyensége.
és bátorság, amellyel ezek az előadások készülnek, és amilyen
NÁ: Mi a legfontosabb dolog, amiben jó lenne előre lépni?
értéket közvetítenek. Minden tiszteletem azoké, akik felkarolják
KF: Jó lenne huszonegyedik századi körülményeket bizés működtetik a színházat. Fontos lenne, hogy ezt minél többen
tosítani az egészségügyben, hogy minél több szolgáltatás
lássák.
elérhető legyen helyben. A temető környezetének minél
NÁ: A helyi vallási közösségekkel való együttműködés
kulturáltabbá tétele is egy megoldandó feladat, ami haminősége milyen?
tárterület a gazdasági bizottsággal. A közétkeztetést is
KF: Jó kapcsolatot igyekszünk ápolni az egyházakkal. Fongyermekközpontúbbá kellene tenni. Tudjuk, hogy a törvényi
tosnak tartom, hogy egy önkormányzat az egyházközséggel
szabályozás sok mindent megváltoztatott. Nehéz az átállás,
együttműködjön, hiszen mindkettő életében ugyanazok az
de jó volna, ha egyformán ítélné meg az óvodai és az iskolai
emberek vesznek részt. Mondjuk, hogy az önkormányzat
közösség is. Jó lenne előre lépni a fiatalok szabadidős elfogrendezvények céljából használhassa a templomkertet, vagy
laltsága terén. Ez részben a kialakuló létesítményekkel meg
ha arról van szó, fordított esetben a Brunszvik-Beethoven
is valósulhat majd. Lesznek mindig fiatalok, akik nem szerKulturális Központ lehetőségeit az egyházközségek igénybe
vezett keretek között szeretnék eltölteni szabadidejüket, még
vehessék. A baienfurti kapcsolatnál, bár különállóan létezik
akkor sem, ha sportról van szó. Lehetőséget kell nekik is bizegyházi és önkormányzati kapcsolat, a kettő találkozik. Antosítani. Közösségi grundokat kell biztosítani, hogy például
nak is örülök, hogy a katolikus egyházközségben lezajlott fejne feltétlenül a főtéren gördeszkázzanak…
lesztések szervesen illeszkednek a főtérhez és környékéhez.
NÁ: Minden a pénzen múlik. Hogyan oldható fel az ebNÁ: A végén nyúljunk bele a bizottság(ok)ban tevéből adódó konfliktus a gazdasági bizottsággal?
kenykedők zsebébe! Munkájukért milyen javadalmaKF: Konfliktus nincs. Több lépcsős folyamatról beszélünk.
zást, tiszteletdíjat kapnak?
Először mindenki elmondja az igényeit, majd hosszas egyezKF: 2002 óta vagyok önkormányzati képviselő, soha nem
tetések és viták következnek. Ez az optimalizálási folyamat
volt tiszteletdíj, most sincs. Nem szívesen beszélünk erről,
része. Igyekszünk megtalálni a lehető legjobb arányt, amely
mert az emberek erre legyinteni szoktak.
a martonvásári lét minden egyes területét a lehetőségekhez
NÁ: Akkor világítsuk meg, mekkora munkával jár ez.
képest a legjobban tudja fejleszteni. Örülök annak, hogy MarKF: Szabadidőnkből áldozunk fel igen sokat, hogy működtonvásár ilyen téren a béke szigete a kimondottan látványos
hessen a rendszer. Más hasonló nagyságú településen is
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tapasztalható, hogy munkaidőben tartják az üléseket, tiszteletdíjat fizetnek a képviselőknek és a bizottsági tagoknak.
Itt mi munkaidőn kívül, időnként éjszakába nyúlóan, vagy
hétvégén, esetenként hajnalban vitatjuk meg az aktuális
vagy sürgős kérdéseket. Másképp nem is tehetjük, hiszen
egyébként saját munkahelyünkön kell teljesítenünk.
NÁ: Hogy milyen hatalmas mennyiségű munka folyik, az a
jegyzőkönyvekből kiderül, amelyek elérhetők a város honlapján, de nyilván a sok napirendi pont megvitatására fel is
kell készülni. Jellemzően mekkora igénybevételt jelent ez?
KF: A készülés nem azt jelenti, hogy elolvasom, elolvassuk
az anyagot, odamegyünk és megvitatjuk. A legtöbb esetben
az előző testületi ülést követően gyűlnek a napirendi pontok,
amiket egyeztetni kell, mielőtt bármi írásban is megjelenik.
NÁ: Jól tippelek, ha több napi munkát sejtek mögötte?
KF: Igen.
NÁ: Arra kérem, mondja el, mi volt a legutóbbi ülés
legfontosabb témája.

KF: A legutóbbi ülés legfontosabb témája a 2016-os év önkormányzati költségvetésének tárgyalása és elfogadása volt.
Ennek folyományaként meg tudtuk hirdetni idén is a civilés sportegyesületek támogatási pályázatát. Ami még fontos:
elfogadtuk a BBK Központ ez évi munkatervét.
NÁ: Van-e olyan dolog, amit a beszélgetés végén mindenképpen ki szeretne emelni?
KF: Igen, nagy köszönettel tartozom, tartozunk a külsős bizottsági tagoknak, akik kellő empátiával, felkészültséggel, együtt gondolkodva segítik munkánkat. Bár nehezen mérhető munkánk minősége, részvételükkel egész biztosan jobb határozatok születnek.
NÁ: Ők is ugyanolyan javadalmazásért tevékenykednek?
KF: Igen, természetesen, amiért külön köszönettel tartozunk, hiszen nekik talán még nehezebb felkészülniük, mert
az előkészítési folyamatokat értelemszerűen nem láthatják
át. Kérem a martonvásáriakat, hogy ötleteikkel, előremutató
javaslataikkal segítsék továbbra is közös munkánkat.
| Nagy Árpád

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA
NYÍLT MARTONVÁSÁRON
A programirodák a sikeres pályázás érdekében
Önkormányzatoknak, KKV-knek és civil szervezeteknek nyújtanak szakszerű segítséget
Az esemény jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a megnyitón többek között megjelentek: Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos országgyűlési képviselő; dr. Molnár Krisztián, a
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke; Varga Gábor, megyei fejlesztési biztos; dr. Petrin László, a Fejér
Megyei Kormányhivatal főigazgatója; Czéghér
Ildikó, a Széchenyi Programiroda operatív igazgatója; Orbán Kristóf, a Széchenyi Programiroda
regionális igazgatójá; dr. Koltai Gábor, a Martonvásári Járási Hivatal vezetője, valamint a
szomszédos települések, Ercsi, Gyúró, Kajászó és
Tordas polgármestere is.
A Széchenyi Programiroda 2011-es megalakulásától kezdődően jelentős tapasztalatra tett szert az Új Széchenyi Terv
keretében potenciális és aktív pályázók, kedvezményezettek
térítésmentes tájékoztatásában, szakmai támogatásában.
2013. december végéig összesen 40 iroda létesült az ország
különböző pontjain, lehetővé téve, hogy a pályázatok iránt
érdeklődők a megyeszékhelyeken kívül más településeken is
igénybe vegyék a szolgáltatást. A 2007-13-as időszak forrásainak gyors, hatékony és szabályszerű lehívása érdekében
az irodahálózat tovább bővült, jelenleg közel 60 helyszínen
fogadja ügyfeleit.
A programiroda széles területi lefedettséggel rendelkezik.Munkatársai olyan ügyfélközpontú tanácsadói tevékenységben szereztek tapasztalatot, amely alkalmassá teszi őket a fejlesztési
források hatékony felhasználásához való aktív hozzájárulásra.
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A programiroda Szent László úton található,
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének
autóbejárója felől közelíthető meg.

Elsősorban a központi közigazgatási és az önkormányzati
rendszerbe tartozó projektgazdákat, valamint a KKV-kat és
a civil szervezeteket támogatják.
Feladatuk a segítségnyújtás a projektek tervezése és megvalósítása során, projektfelügyeleti tevékenység, a megvalósításban elakadt, vagy késésben lévő projektek segítése a
sikeres lezárás érdekében. (Adott projektek helyzetének áttekintése, szakmai támogatása, intézkedési terv és megoldási
javaslatok kidolgozása, az intézkedési tervben megfogalmazott mérföldkövek teljesülésének nyomon követése.)
A programirodák további feladata információs fórumok, képzések tartása. Ezeken a leendő pályázók számára tájékoztatást nyújtanak a kínálkozó pályázati lehetőségekről, a támogatások megszerzésével kapcsolatos ismeretekről. A nyertes
projektek gazdái számára pedig konzultációs lehetőséget
biztosítanak a projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák megoldásában.
| Forrás: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
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POLGÁRMESTERI HIVATALI
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

A ZÁRTKERTEK
MŰVELÉSI ÁG ALÓLI
KIVONÁSÁHOZ
A) Helyi adók szempontjából a művelési ág a meghatározó. Martonvásáron az alábbi két leggyakoribb helyzet fordulhat elő:
a) Az épülettel rendelkező földrészletek esete:
Korábban pl. egy szőlő és gazdasági épület művelési ágú
ingatlan ugyan a kommunális adó hatálya alá tartozott - a
gazdasági épület miatt -, de a szőlő mentességet eredményezett. Ha ezt az ingatlant kivett művelési ágúvá minősítik,
úgy általánosságban elmondható, hogy a következő két eset
állhat fenn:
aa) ha megmarad a szőlőültetvény az ingatlanon, de a
művelési ága kivett terület lesz akkor továbbra is mentességet élvezhet a kommunális adó megfizetése alól,
mert az Önkormányzat jelenleg hatályos adórendelete azt
mondja ki, hogy a szőlőültetvény mentes a kommunális adó
megfizetése alól (egyetlen feltétel a helyi építési szabályzat
szerinti „kertes mezőgazdasági övezet” besorolás)
ab) ha viszont a szőlőültetvény is megszűnik és még
kivetté is nyilvánítják az ingatlant, akkor kommunális
adófizetési kötelezettség keletkezhet.
b) Az épülettel nem rendelkező földrészletek (pl. gyümölcsös, kert, szőlő) esete:
Ezen ingatlanokra telekadó fizetési kötelezettség állhat fenn,
azonban jelenleg hatályos helyi adórendeletünk 8. § b.)
pontja mentessé teszi a telekadó alól a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági övezetben lévő telkeket.
Tehát kell telekadó bevallást benyújtaniuk, mert a hatá-

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának számlavezető pénzintézete 2016. január 1. napjától
a B3 Takarék Szövetkezet.
Ennek értelmében 2016. január 1. napjától módosulnak
adószámláink számlaszámai az alábbiak szerint:
Helyi iparűzési adó beszedési számla: 57800040-10055575
Kommunális adó beszedési számla: 57800040-10055616
Talajterhelési díj beszedési számla: 57800040-10055623
Építményadó beszedési számla:
57800040-10055630
Telekadó beszedési számla:
57800040-10055661
Gépjármű beszedési számla:
57800040-10055599

lya alá tartoznak, de mentesek az adófizetési kötelezettség
alól mindaddig, míg a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági övezetben maradnak. (ez az Orbánhegyen lévő ingatlanok esetében a leggyakoribb).
B) Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ):
A Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.25.) rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 60. §-a szabályozza részletesen a
kertes mezőgazdasági terület (továbbiakban MK.) beépíthetőségét, melynek fontosabb előírásai:
60. § (2) az Mk övezetben elhelyezhető építmények:
a) kertészeti termelés építményei;
b) szőlőtermesztéshez kapcsolódó építmények;
c) az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei.
(3) Mk övezet telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy nem helyezhető el.
(5) Mk övezetben az építmények elhelyezésének feltételei
a következők:
a) az övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2
b) a kialakítható legkisebb telekszélesség: 14 m
c) a beépítés módja: szabadonálló
d) legnagyobb beépíthetőség: 3% (max. 40 m2 )
e) legnagyobb épületmagasság: 4,5 m
(6) Mk övezet telkein lakóépület nem építhető.
A HÉSZ fenti rendelkezései értelmében, így a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételével nem
építhetőek lakóépületek ezen besorolási területeken
Martonvásár közigazgatási területén.
Kérem, hogy a fentiekről, az ingatlannak egyedileg
ügyben történő megítéléséről, már az ingatlan átminősítése előtt szíveskedjenek tájékozódni a Martonvásári
Polgármesteri Hivatal Adó-, valamint Műszaki csoportjánál.
| Miklósné Pető Rita • aljegyző

Adóbírság beszedési számla:
Késedelmi pótlék beszedési számla:
Idegen bevételi számla: 		
Illetékbevételek számla: 		
Termőföld bérbeadási számla:

57800040-10055654
57800040-10055647
57800040-10055702
57800040-10055719
57800040-10055726

Kérjük , hogy 2016. január 1. napjától befizetéseiket a
fenti számlaszámokra teljesítsék.
További kérdéseik esetén szívesen állunk rendelkezésükre a
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adóirodájában ügyfélfogadási időben (H:13-16, SZ:8-12 és 13-17, P:8-12), a 0622-569-224 illetve 06-22-569-206 telefonszámokon vagy a
vecsei.erzsebet@martonvasar.hu e-mail címen.
| Martonvásári Polgármesteri Hivatal • Adócsoport
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MARTONVÁSÁR
ÉRTÉKEI
Gucsek István, Miklós Gergő és Pletser Tamás,
vagyis a Martonvásári Helyi Értéktár Bizottság
munkáját tisztelte meg a Fejér Megyei Értéktár
Bizottság azzal, hogy kihelyezett ülést tartott
könyvtárunkban.
A civil szférát is megmozgató értékfeltáró munkának Martonvásáron több mint fél évszázados hagyománya van. Ennek eredményeképpen két átfogó várostörténeti monográfia
és mintegy száz tudományos, illetve ismeretterjesztő publikáció jelent meg településünkről.
Városunk értéktára 2014 tavaszán alakult meg a Hungarikum
törvény szellemében. Célja városunk helyi, illetve megyei,
esetleg országos jelentőségű értékeinek felkutatása, dokumentálása, közismertté tétele és megőrzése.
Helyi értéktárban eddig két tétel került felvételre: a Martonvásári Óvodamúzeum és a Beethoven Emlékmúzeum.
2015-ben három művelődéstörténeti értékünk is felvételre
került a Fejér Megyei Értéktárba:
• Brunszvik Teréz szellemi öröksége, a martonvásári
Óvodamúzeum gyűjteménye és épületegyüttese.
• A martonvásári Brunszvik kastély épületegyüttese
és angolkertje.

BRUNSZVIK TERÉZ
SZAKMAI NAPOK

RÉSZLET A KATOLIKUS RÁDIÓ
PÁZMÁNY ÁGNESSEL KÉSZÜLT INTERJÚJÁBÓL
Martonvásár Önkormányzata együttműködve a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolával, a
Brunszvik Teréz Szakmai Napok keretében február 22-én Országos kisgyermek-nevelési konferenciát rendezett Martonvásáron. Pázmány
Ágnessel, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola
tanszékvezető-helyettesével, a konferencia főszervezőjével, Sallai Éva a Katolikus rádió riportere február 23-án beszélgetett.
Pázmány Ágnes, aki hangsúlyozta, hogy ő maga is a Beethoven Általános Iskola egykori tanulója, a beszélgetés kezdetén
a következőket mondta: „Sokat köszönhetünk Martonvásár
Önkormányzatának és főiskolánk rektorának Fülöpné dr.
Erdő Máriának, illetve polgármester úrnak, dr. Szabó Tibornak. Mindketten támogatták azt az elképzelést, hogy a
főiskola, mint szakmai vezető, legyen segítségére annak az
értéknek a továbbadásában, amit Brunszvik Teréz munkássága, illetve az új épületbe költözött Óvodamúzeum jelent.
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Az Óvodamúzeum relikviái között Miklós Gergő múzeológus
segít eligazodni dr. Molnár Krisztiánnak, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnökének.

• Brunszvik család szellemi hagyatéka, Beethovenhez
fűződő kapcsolata és a martonvásári Beethoven Emlékmúzeum.
2016. február 25-én Martonvásáron tartotta kihelyezett
ülését a Fejér Megyei Értéktár Bizottság, amelynek tagjait
dr. Molnár Krisztián a megyei közgyűlés elnöke és dr. Szabó
Tibor polgármester köszöntötte.
Az ülés után a bizottság tagjai az Óvodamúzeum új kiállításával ismerkedtek, majd a Brunszvik kastély parkjában tett
rövid séta után a Beethoven Múzeumot tekintették meg.
| Miklós Gergő

Az együttműködés így indult, minden támogatást megkaptunk a kezdetektől fogva, és már negyedik évre tekintünk
vissza. Brunszvik Teréz iránymutató gondolatai: "A nevelés
teremti az embert, az ember a hazát." "A szeretet az élet
gyökere, aki nem szeret, nem is él."
Azt hiszem, ez a két vezérgondolat mindenképpen útmutatónak szolgál a pedagógusok számára. Hiszen két olyan alapvető gondolatot fogalmaz meg, amely a hivatástudattal élők
számára egy életre meghatározhatja a programot.”
A természettudományi tárgyak iránt csökkenő érdeklődésről Pázmány Ágnes kihangsúlyozta, hogy a nevelésnek és az
affinitásnak kisgyermek korban játékos módon, érdekesen,
interaktívan kell indulnia. Úgy, ahogy valamikor Öveges professzor is tette, a legendás piarista tanár. Egyszerű eszközökkel közel hozta a tudományt a gyermekekhez, akik csüngtek
szavain, kísérletein. A régi dolgok felelevenítése pedig nem
azt jelenti, hogy visszamegyünk a múltba, hanem hogy abból
tanulnunk illik.
Pázmány Ágnes a mintegy fél órás interjúban szólt a konferencia jelentőségéről, a vizuális nevelés módszertanáról
és fontosságáról, a fény évéről, a Fitotronról, a tudomány és
művészet kapcsolatáról, a gyermeki kreativitásról, a felgyorsult világról stb.
Az interjú teljes terjedelemben meghallgatható az interneten a www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/390313
címen, a 32. percnél kezdődik.
| Nagy Árpád
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MAJÁLIS 2016
A martonvásári "Együtt-Értük" Alapítvány idén
ünnepli működésének 25 éves évfordulóját.
Hagyományos Majális programunkat 2016. május 7-én
- Martonvásár város, s a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központ támogatásával - rendezzük meg.
A program fő célja: Civil összefogással értelmi sérült embertársaink társadalmi beilleszkedésének
elősegítése a zene és a tánc eszközeivel.
Fővédnöke dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere.
Az egész napos program délelőtti részében a térségi civilek együttműködésével kézműves- és sportfoglalkozásokat, játszóházakat tartunk, valamint egy integrált színházi
előadásra is sor kerül Bartokos Tamás vezetésével a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban és annak udvarán.
Délután gálaműsor keretében - illetve azt megelőzően
- sérült és ép művészek, művészeti csoportok lépnek fel a
színpadokon (a BBK Központban, valamint az óvodamúzeum előtt és mögött).

TELEKI BLANKA
HÖLGYKLUB

A TELEKI BLANKA HÖLGYKLUB TAGJAI
IDÉN MÁSODSZOR FEBRUÁR 22-ÉN
TALÁLKOZTAK.
A 2016-os eseménynaptár kiosztása után bemutatkozott új
klubtagunk Kalmár Gáborné Klárika, aki családjával együtt
Bonyhádról költözött Martonvásárra. A bemutatkozáson túl
farsangi szokásokról tartott színes beszámolót. Nyugalmazott
óvónőként sok – sok érdekes, saját élményről számolt be, többen
csatlakoztak és örömmel beszéltek saját farsangi élményeikről.
A bemutatkozás és élménybeszámolók után megérkezett Szeles
Imréné Judit, aki szintén óvónő. Munkája és három gyermeke

A délutáni gálaműsorra (tervezett időpontja 18.00-21.00
között), illetve az azt megelőző időszakra szeretnénk felkérni a helyi kulturális csoportokat, hogy jelenlétükkel,
műsorukkal színesítsék programunkat.
A térség köznevelési intézményei számára az idei esztendőben is meghirdetjük „Alkoss nekünk, alkoss velünk”
kézműves pályázatunkat.
„Színek és Ízek” programelemünk keretében a csoportok
és a kilátogató vendégek ellátását az óvodamúzeum udvarán kialakított főzőhelyeken egy-egy szervezet vállalhatja.
A nap folyamán - a központ előtti sétányon felállított pavilonokban - lehetőség lesz a társuló civil szervezetek tevékenységének, termékeinek bemutatására. (A levélben megszólított szervezetektől várjuk a mihamarabbi visszajelzést!)
Az estét utcabállal zárjuk.
A pályázati kiírást, s a részletes programot a Fórum Martini következő számában jelentetjük meg.
Bízunk benne, hogy minél több városi civil szervezet
csatlakozik kezdeményezésünkhöz, s egy nagyszabású,
jó hangulatú városi Majálissal ünnepelhetjük a 25 éves
alapítványi évfordulót!
Botos Imre • programkoordinátor
Orbánné Molnár Anikó • kuratóriumi elnök

mellett felnőttként is folyamatosan képzi magát, a gondjára bízott gyerekek legnagyobb örömére. Sikerült ismert emberektől
tanulnia a mesemondás művészetét, például: Berecz Andrástól
és Agócs Gergelytől. Hatalmas sikerrel, adott elő számunkra
felnőtteknek szóló meséket.
Hálásan köszönjük Klárikának az élménybeszámolót, akivel
reményeink szerint minden hónapban találkozunk, Juditnak
pedig a felnőtt meséket, reméljük vele is sikerül még találkoznunk, hogy hallgathassuk szép, ízes beszédét.
A hölgyklub legközelebb március 22-én (kedden) 16.30 órakor találkozik, amikor Pletser Tamás és Harcsa Tiborné
Katika bemutatja a Brunszvik-Teleki De Gérando Emlékszoba emléktárgyait, melyet Judith de Gérando Charpentier
adományozott városunknak.
Klubunk nyitott, szeretettel várunk minden érdeklődőt.
| Tóth Andrásné

FERGETEGES BULI ÉS KARAOKE

AZ ÓVODA
JÓTÉKONYSÁGI ESTJÉN
A Brunszvik Teréz Óvoda Jótékonysági Bulija,
idén a Szombat esti láz jegyében fog zajlani.
A zenét Dj Kozi biztosítja. Idén is lesz tombola. A fergeteges
buli mellett, karaoke is lesz! A rendezvénnyel kapcsolatos további részletek miatt keressék az eseményt a Facebookon,
illetve figyeljék a plakátokat a városban. A rendezvény teljes
összegét az óvoda teraszainak berendezésére fordítjuk.
Szeretettel várunk mindenkit! | Szülői Munkaközösség
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Az első melegebb napokon a közútkezelő is elkezdte
utjaink kátyúzását

Sajnos a Hunyadi úton, az ott közlekedő tehergépjárművek
már másnapra kikezdték az ideiglenes javítást

A Szent László úton, az iskola közelében autóbusz parkoló
került kialakításra, alatta a KÖSZÖNJ ÉS MENJ táblával. Ha
betartjuk a max 1 perces várakozási időt, egymáson segítünk

Az elkövetkező napokban több tucat közlekedési táblát
helyeznek el a MartonGazda dolgozói.

„EGYSZER VOLT,
HOL NEM VOLT”

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS ALKOTÁSOK
TEKINTHETŐK MEG AZ ÓVODÁBAN
Óvodánkban sokszínű élet folyik; már öt éve működik báb
munkaközösség, melynek tagja 11 lelkes óvodapedagógus.
Szeretnénk megismertetni olvasóinkkal munkaközösségünk
céljait; a bábok rendszeres használatát, működésének fontosságát, a dramatizálás sokrétű alkalmazását, mely játékosan megjeleníti az érzelmeket, ismereteket ad át és élményeket nyújt.
Munkánk összetett. Hagyománnyá vált, hogy minden évben
több mesét dolgozunk fel bábok használatával, dramatizálással, gazdagítva óvodánk életét.
Számos ünnephez, évszakhoz mese-, versgyűjteményt állítunk össze, megerősítjük a felnőtt közösség kapcsolatrendszerét az előadásokra való készülődés időszakában. Tavaszi
előadásunkra első osztályosokat, volt óvodásainkat is meghívjuk. Rendszeresen hirdetünk meg rajzpályázatot óvodások és kisiskolások részére. Ebben a tanévben „Egyszer volt,
hol nem volt…” címmel magyar népmese illusztrációkból készült egyéni és csoportos alkotásokat tekinthettek meg az
érdeklődők az óvoda aulájában.
A nevelési év végére a tavalyi évhez hasonlóan mesetúrát
szervezünk óvodásaink számára. A különböző állomásokon
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izgalmas feladatok várják a gyerekeket, amely során egy ismert mesét dolgozunk fel. Ilyenkor jó lehetőség nyílik megfigyelni, hogy az óvoda dolgozói mennyire játékos kedvűek,
hogyan kapcsolódnak be a feladatok megoldásába. Ez az
alkalom is jó példa arra, hogyan lehet ennyi gyereket egy
délelőtt során, szervezetten megmozgatni, színesíteni mindennapjainkat. Jövőre is szeretnénk hasonló programot szervezni óvodásainknak.
Fontosnak tartjuk szakmai továbblépésünket, ezért folyamatosan képezzük magunkat, egymástól is tanulva.
| Bíró Ildikó • óvodapedagógus
| Morberné Balogh Eszter • óvodapedagógus,
báb munkaközösség vezető
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TENISZEZZ VELÜNK!
Hamarosan újra itt a tavasz, és kezdődik a szabadtéri tenisz szezon. A Martontenisz SE sok
szeretettel vár idén is mindenkit, aki szeretné
űzni ezt a szép sportot, és egy vidám közösség
részese szeretne lenni.
Most igazán megéri belépni, hiszen márciusban és áprilisban
belépő új tagjaink számára 7 500 forintos kedvezményt biztosítunk a tagsági díjból!

2016-OS KLUB TAGSÁGI ÁRAINK

Martonvásári lakosoknak, egyéni tagsági díj
Martonvásári lakosoknak, családi tagsági díj
Gyermek tagsági díj			
Nem martonvásári, egyéni tagsági díj
Nem martonvásári, családi tagsági díj

15 000 Ft / év
20 000 Ft / év
6 000 Ft / év
20 000 Ft / év
25 000 Ft / év

LABDARÚGÁS

Egyszeri belépési díj			
15 000 Ft / év
Akinek kedve lenne kipróbálni magát az ország egyik legszebb környezetében lévő salakos pályáinkon, az keresse
Zoboki Zoltán edzőt és elnökségi tagot a 06 20 550 0424-es
telefonszámon. Várunk mindenkit szeretettel!
| Zoboki Zoltán

részt venni. Egy biztos, fiataljaink mindent megtesznek a sikerért! Mérkőzéseinkre, programjainkra továbbra is mindenkit várunk szeretettel!
Bővebb információt a www.martonvasar.sk.gportal.hu
honlapon találnak!			
| MSK

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

Ezüstös U14-es futsal csapatunk ismét nyert

Mindenkit várunk szeretettel! Január közepén
kezdtük felkészülésünket a tavaszi idényre, az
iskola tornatermében heti kétszer volt lehetőségünk edzeni, e mellett hétvégenként felkészülési mérkőzéseket játszottunk.
Csapatunkból Hermann Tamás távozott a Dunaharaszti csapatába, érkezett Molnár Tamás a Bodajk, Laczkó Levente az
Ercsi, Vörös Ferenc a Biatorbágy csapatából.
Pár játékosunkra még nem számíthatunk, Berczi Dániel még
nem ér rá, Strommer Crispin és Lepsényi Dániel sérüléssel
bajlódik, reméljük, mihamarabb csatlakoznak csapatunkhoz.
Az előjelek nem voltak bíztatóak az első bajnoki mérkőzésünk
előtt, a Sárszentmiklós csapatával játszottuk idegenben, ahol
sokak szerint meglepetést okoztunk, csapatunk nagy csatában győzött és elhozta a 3 pontot. Gratulálunk a fiúknak!
Hosszú az út a bajnokság végéig, edzéslátogatásunkon,
edzésmunkánkon van mit javítani, rengeteget kell dolgoznunk, hogy eredményesek legyünk, az a célunk, hogy minél
előkelőbb helyen végezzünk.
Ifi csapatunk igaz 3:0-ra kikapott a Sárszentmiklós otthonában, de a játékkal elégedett volt edzőjük Magyar Balázs.
Meg kell említenünk, hogy több ifi játékosunk már a felnőtt
csapatot erősíti, így ők a mérkőzéseken nem mindig tudnak
FORUM MARTINI / 2016. MÁRCIUS

Ahogy elkezdődött az iskola, úgy az edzések is az iskola tornatermében. Minden korcsoportunknak lehetősége volt, van
heti kétszer edzeni. Már több teremtornát is szerveztünk az
OTP BANK BOZSIK PROGRAM keretein belül. A tornáknak
az Ercsi Sportcsarnok és a martonvásári iskola tornaterme is
otthont adott. Az U7-9-11-13-as korcsoportoknak szerveztük
a programokat, akik kilátogattak rendezvényeinkre azok remek mérkőzéseket láthattak.
Nyáron ezüstérmet nyert U14-es futsal csapatunk újra megmutatta tudását, Mátészalkán, egy nívós teremtornán veretlenül az 1. helyen végzett. E mellett U16-os csapatunk
Székesfehérváron az FMLSZ által szervezett teremtornán
is részt vett, a Budafok és a Csákvár otthonában edzőmérkőzéseket is sikerült játszanunk, U13-as csapatunk Gárdony meghívásának is eleget tett. Folyamatos a felkészülés
a tavaszi szezonra, négy tornát szervezünk a martonvásári
sportpályán az U7-9-es korcsoportok részére, az U11-13-as
csapatoknak az agárdi Parkerdő ad majd otthont a Bozsik
Program keretein belül. Csoportunkhoz az Ercsi Kinizsi, az
AEK Beloiannisz, Ráckeresztúr, Tordas, Kápolnásnyék, Velence és Gárdony csapatai tartoznak. Az intézményi Bozsik
Programjait is szervezzük, a tél folyamán két teremtornát
szerveztünk az U7-9-11-es korcsoportok részére, ezen kívül
még egy záró programunk van, amit a martonvásári sportpályán szervezünk a tavasz folyamán.
Rendezvényeinkre mindenkit várunk szeretettel.
Bővebb információ, honlapunkon a www.mustangse.gportal.hu
található!			
| Mustang SE
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30 FŐS
GYERMEKSEREG
A SZEPTEMBERBEN INDÍTOTT
SZIVACSKÉZILABDA KOMOLY
NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVEND

A MartonSport Nonprofit Kft. a sportberuházások lebonyolításán túl a helyi utánpótlás nevelés feladataiban is részt vállal. Szeptemberben
indított szivacskézilabda komoly népszerűségnek örvend, hétről hétre összesen 30 fős 7-8
éves fiú és leány sereg látogatja az edzéseket.
Az U8-as fiú csapatunkat (2007 és 2008-as születésűek) az
MKSZ kisiskolás bajnokságában is elindítottuk. A Csiszár
László régió, amiben szerepelünk, három megyét fed le és
havonta vannak kupanapok, mikor egy helyszínen több mérkőzést is lejátszunk. Eddig két kupanapon vagyunk túl és
az összesített mérlegünk pozitív, 3 győzelem és két vereség.
Sajnos ebben a szezonban helyhiány miatt több jelentkezőt

már nem tudunk fogadni, de szándékaink szerint jövő ősztől,
ha a vállalkozó szellemű edzők számát növelni tudjuk, valamint az új csarnok elkészül, felmenő rendszerben további
csapatokat is indítunk. Ennek felvezetéseként a nyáron, várhatóan július közepén, ismét szivacskézilabda tábort szervezünk.
A kézilabda iránt érdeklődő gyerekeknek ingyenesen NBI-es
mérkőzés látogatását szerveztük meg Tatabányára, ami maradandó élményt nyújtott számunkra.
Aki kíváncsi programjainkra, látogasson el a facebook oldalunkra.
| Tóth Balázs

HAJRÁ MARTON!
I. KÉZILABDÁS JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Február 13-án első alkalommal rendezte meg
jótékonysági bálját a Martonvásári Kézilabda
Sport Egyesület.
A sportcsarnok épülésével komoly célokat állítottak fel csapataink, amihez keményebb, szakszerűbb edzések kell, hogy
társuljanak. Ehhez szükséges eszközeink igen korlátozott
számban állnak rendelkezésünkre, bővítésükhöz pedig komoly anyagi forrás szükséges. Az est nem titkolt célja ezért
az volt, hogy egy jó hangulatú mulatsággal az MKSE támogatást szerezzen csapatainak, segítve felkészülésüket, részben megteremtve a férfi junior csapat elindulásának anyagi
feltételeit.
A bál rendkívül jó hangulatban telt, több mint száz értékes
tombola nyeremény talált gazdára, és a meghirdetett licitünk
is sikeresen zárult, melynek tárgya egy az FTC női kézilabda
csapata által aláírt kézilabda volt. A licit győztese Koncz és
Ambach volt, akik felajánlották, hogy amint elkészül a csarnok, a labdát átadják az MKSE-nek, hogy azt a csarnokban
állítsa ki, ahol méltó helye lehet. Addig is a kézilabda megtekinthető a Pufi Húsboltban. Köszönjük Mogyorósi Péternek a
licit tárgyának beszerzését és a felajánlást.
Tombola nyereményeket nagy számban kaptunk szolgáltatóktól, magányszemélyektől, helyi érdekeltségű vezetőktől
és természetesen egyesületi tagjainktól is. Itt ragadnánk
meg az alkalmat, hogy köszönetet nyilvánítsunk támogatóinknak, akik olyan sokan voltak, hogy fel se tudunk sorolni
mindenkit, szívet melengető volt a sok segítség!
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A Martoni lányok nem csak kézilabdás szerelésben csinosak!

Az este folyamán a jó hangulatról Dj Kozi és a Cow-Air zenekar gondoskodott, akik külön meglepetéssel is készültek: Dj
Kozi két kézilabdával lepte meg férfi és női csapatunkat, még
a Cow-Air zenekar meglepetés show-val kedveskedett lányainknak. A táncban elfáradt vendégek felfrissítését a Macska
Panzió által biztosított büfé segítette, valamint a szülők által
készített finomabbnál finomabb sütemény kreációk. Az estet
képekben Fazekas Levente örökítette meg, a biztonságra a
martonvásári polgárőrök vigyáztak, amelyet ezúton is köszönünk nekik!
Reméljük a bál vendégei jól érezték magukat és szép emlékekkel tértek haza, aki pedig esetleg most lemaradt, ne szomorkodjon, mert a sok pozitív visszajelzés és a nagy érdeklődésre való tekintettel szeretnénk hagyományt teremteni,
jövőre egy újabb kézilabdás jótékonysági bált tartani, melyre
már most mindenkit meghívunk!
Hajrá Marton!			
| Záborszki Helga
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Családi nap

a Martonvásári Művészeti Iskolával

Zenéljünk együtt!
Tánclépések 5 perc alatt!

2016. április 2-án
14-18-ig a BBK-ban!

Programok:

hangszerbemutatók,
tanár-diák koncert,
daltanulás
tánctanítás
játszóház
közös alkotás
kenyérlángos

Martonvásár központjában, a Fehérvári út. 5. szám alatt,
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Az építmény 72m2 alapterületű, összközműves.
Jelenleg, élelmiszer és dohányboltként üzemel.
Érdeklődni: +36202337030"
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
A kertek a fészkelő helyet kereső feketerigók veszekedésétől
hangos, de a cinegék „nyitni kék” éneke is a közelgő munkákra
figyelmeztet. A természet újjászületése egykor évkezdő hónap
volt. A földművelő ember szempontjából érthető is. Földanya
visszakapta elcsábított lányát és örömétől újra sarjad a természet. A kertbarát is új erővel, reményekkel és lelkesedéssel
lát neki a munkának, bízva abban, hogy az idei év jobb lesz,
legalábbis nem rosszabb az előzőnél. Most van a kertrendezés, az örökzöldek, a gyümölcsfák telepítésének időpontja.
Rügypattanásig telepíthetjük az új növényeket, a kora tavaszi
hagymásokat (tulipán, nárcisz) viszont ne bolygassuk.
A tél folyamán gondosan előkészített szerszámok már nem pihenhetnek. Gondoskodjunk a tápanyag utánpótlásról. Száz m2re 500-600 kg szerves trágyát, 5-6 kg pétisót, szuperfoszfátot
és kálisót juttathatunk a talajba. A kiszórt anyagokat azonnal
dolgozzuk be. A szőlőnyitás során 10-15 cm mélyen, tőből távolítsuk el a harmatgyökereket. Február végétől lehet metszeni.
Először az almásokat és a szőlőt, végül az őszibarackot. A gyümölcsfák metszése alaposabb ismereteket követel. Alapelvként
most csak annyit, hogy a korona ne sűrűsödjön el. Első lépésben
a száraz, beteg részeket, majd a befelé és keresztbeálló vesszőket távolítsuk el. Engedjünk utat a napfénynek. A koronaforma
a művelési módtól és a fa igényétől, valamint céljainktól függ.

A szőlő metszése a legnagyobb feladatunk. A metszés során
tisztogassuk meg a tőkéket és karokat is. Az elszáradt kéreg alatt rengeteg kórokozó búvik meg. A metszés nemcsak
az idei, hanem a következő évi terméseket is befolyásolja. A
tőkén vagy a karon mindig hagyjunk biztosító szemet (ugar),
melyből szükség esetén új termőalap nevelhető. A szőlő
döntően a világos rügyekből hozza termését. A metszésmód
függ a rügyek termékenységétől és a tőke terhelhetőségétől:
ez 6-8 rügy négyzetméterenként. Metszés után haladéktalanul távolítsuk el a venyigét a területről. Komposztálhatjuk,
kévézhetjük (jó fűtőanyag a kemencébe), vagy egyszerűen
égessük el. A hamu kitűnő műtrágya, visszaszórhatjuk a területre, mely egyben gyéríti a kórokozókat is. Az enyhe időjárás miatt a hónap végére fejezzük be a metszést.
Szép napos időben végezzük el a lemosó permetezéseket, rezes, kénes, olajos szerekkel, ezzel az egész éves növényvédelmi munkánkat alapozhatjuk meg környezetkímélő módon.
Tartsuk be a környezetvédelmi előírásokat!
A borospincékben itt az ideje a második fejtésnek, a borok
kénezésének /derítésének/. A kiürült hordókat alaposan mossuk ki és kénezzük (fél szelet kénlap / 100 l).
Aki szeretné kipróbálni ügyességét, ebben a hónapban végezheti a gyümölcsfák és a szőlő átoltását (gyümölcsoltó
Boldogasszony), biztosítva a kívánt-fajta elszaporítását.
A kertekben lehet vetni a mákot, korai borsót, hónapos retket
és a hónap közepétől a korai fogyasztásra szánt burgonyát.
Egy kis szerencsével, szép termést takaríthatunk be.
| Uhrin Gábor

Happy Fitness
Ahol a jókedv megtalál

Elérhetőségeink:
2462 Martonvásár Budai út 29.
tel:06 20 626 8002 / www.facebook.com/happyfitness
Nyitva tartás
H-P 7.00-12.00; 17.00-21.00
Szombat 8.00-12.00
Vasárnap Zárva
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Március 04-én köszöntöttük hölgy tagjainkat egy helyi kedves vállalkozó által szervezett összejövetelünkön.
Megkezdtük a május 21-i csopaki nyugdíjas találkozón való
részvétel szervezését a gyúrói, tordasi és ráckeresztúri nyugdíjas barátainkkal.
Szeretnénk Martonvásáron járási nyugdíjas találkozót szervezni. A következő Forum Martiniban erről bővebben tájékoztatjuk majd településünk lakosságát.
Újjá alakult helyi nyugdíjas klubunkba továbbra is szeretettel várunk idős és nyugdíjas korú személyeket.
| Ambrus István
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Várunk Mindenkit szeretettel,
aki szereti a mozgást, a jó zenét, a jó hangulatot!
Sok -sok óra közül választhatsz
Pl: ZUMBA, IRON CROSS, SPINNING,
FEGYENC EDZÉS, JUMPING, KONDI STEP,
KÖREDZÉS DINAMIKUS JÓGA
Ha lemaradnál, egész évben nyitva áll
a terem, hogy kipróbálhasd magad !
Áprilistól kondi gépekkel bővülünk!

A NYUGDÍJAS KLUB
ÉLETÉBŐL

IMPRESSZUM

INGYENES NYÍLT NAP
Martonvásáron
A HAPPY FITNESSBEN
Március 12-én Szombaton!
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22 / 569-285
Egyéb hatósági ügyek:
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GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637,
Mobil: 30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

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

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 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
Baros Noel
Farkas Nóra
Holhós Hanga Magdolna
Kovács Bálint
Kovács Balázs
Molnár Liliána
Novozánszki Lilien
Varga Dóra
Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!

ELHUNYTJAINK*

Molnár Sándor / 73 éves
Szeles Imre / 72 éves

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: március 14., 15., április 16., 17.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: március 19., 20., 26., 27.; április 9., 10.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

NYÍLÁSZÁRÓ AKCIÓ
OTTHONÁBAN!

RÁCKERESZTÚR: március 12., 13., 28.; április 2., 3.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

AJÁNLJÁK FEL ADÓJUK 1%-ÁT

Minőségi műanyag nyílászárók olcsón két
hét alatt. Fa nyílászárók, fenyő beltéri ajtók,
nyomott mintás beltéri ajtók,
műanyag és alumínium redőnyök, műanyag
és alumínium keretes szúnyoghálók,
műanyag alumínium, fa és Lindab lemezpárkányok, műanyag nyílászáról színesben is.
Fa nyílászárók igény szerint festve.
Szekcionált garázsajtók motorral is. Gázszolgáltatók által elfogadott ablakba építhető
aereco szellőző.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
INGYENES felmérés
árajánlat készítés
szakszerű beépítés, tanácsadás
kérésre a nyílás helyének
igényes visszajavítása
Elérhetőségeim:
Propszt Zsolt
tel.: 06 20 416 3947,
propsztzsolt@gmail.com

APRÓHIRDETÉS
Martonvásáron TULAJDONOSTÓL 70 m²-es ház eladó,
940 m²-es saroktelken (ikerház építésére kész tervekkel), víz,
villany, csatorna, gáz. Ár: 12 900 000 Ft (Tel.: 06 30 892 6871)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Szeles Imre temetésén részt vettek és osztoztak gyászunkban.| Szeles család
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HALLOTTÁK?

AZT PLETYKÁLJÁK: A JÓKEDV,
VIDÁMSÁG GARANTÁLT!

A budapesti Madách és a Centrál Színház mellett már Martonvásáron a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban is szórakozhattunk
nemrég a világ legpechesebb emberének történetén.
Fekete Péter… Szerelemhez nem kell szépség… Holdvilágos
éjszakán miről álmodik a lány… - Ugye ismerősek ezek a
dalsorok? Igen, kedves olvasók, ezek az örökzöld slágerek
még az elmúlt esztendő decemberében csendültek fel Martonvásáron a Fekete Péter című előadáson. A nagy sikert aratott kisoperettet a Martonvásáron alakult Szögletes Kerék
Színház társulata adta elő Bartokos Tamás színész, rendező vezetésével. A társulat integráló közösség, ahol együtt
játszanak ép és sérült emberek, profi és amatőr színészek. A
darabot nagyszerű slágerek, szórakoztató karakterek, humor
és vidámság jellemezte.
A pörgős történet a gazdasági világválság idején játszódik,
ahol egy gazdag üzletember rábukkan a világ legpechesebb
emberére. Fekete Péternek soha nincs szerencséje, bármihez
ér összeomlik, tönkremegy. A szerencsétlenségek ellenére a
darab jól végződik, hisz mindenki elnyeri „méltó jutalmát”.
A látványos díszletek között játszó szereplők újból igazolták
felkészültségüket, rutinjukat. Fekete Pétert a martonvásári
előadáson Kozma Milos Noel alakította, aki már több előadáson is bizonyította tehetségét, humorát. Bartokos Tamás
rendezését, a színészek játékát a közönség nevetéssel és vastapssal jutalmazta.
A társulat már hetek óta gőzerővel készül a következő premierre, ami Neil Simon Pletykák című bohózatának adaptált
előadása lesz március 20-án, Martonvásáron.
Hallották? Azt pletykálják: a jókedv, vidámság garantált.
| Forrainé B. Zsuzsanna

RETRO ÉS
FÚVÓSZENEKAR?
KELLEMES VASÁRNAP DÉLUTÁNI
KIKAPCSOLÓDÁS ÁPRILIS 10-ÉN
A BBK KÖZPONTBAN

A jelen generáció csak ámul és bámul, milyen zenékre buliztak szüleik: Freddie Mercury, Abba, Boney M, Bud Spencer
filmek, Macskajaj, Guantanamera, Macarena, Rivers of
Babylon…. és még sorolhatnánk a számtalan előadót és dallamot, amik fülünkben csengenek.
Számos kiváló zenész gondolta úgy, hogy ezeket az ismert
dallamokat átírja fúvószenekarra is.
Szeretünk „retrózni”. Az egyik okot a fentebb említett ismert
fülbemászó klasszikus slágerek adják, melyeket szívesen játszunk. A másik ok pedig még egyszerűbb. Zenekarunk tavaly
volt húsz éves, melyet nagyszabású koncertekkel, nemzetközi fúvós fesztivállal ünnepeltünk meg. A repertoárt ezekre
a koncertekre állítottuk össze. Most viszont eljött az ideje,
hogy a zenekarhoz az elmúlt hat évben csatlakozók is megFORUM MARTINI / 2016. MÁRCIUS

ismerjék a tíz-húsz éve tanult darabokat. Úgy véljük, ezek a
dalok soha nem mennek ki a divatból, és többeknek adhatnak okot egy kellemes vasárnap délutáni kikapcsolódásra,
könnyed, jó hangulatú, ritmusos, pörgős, vidám koncertre,
melyet számos meglepetéssel övezve a martonvásári fúvósok adnak Önöknek 2016. 04. 10-én vasárnap délután 16.30
órás kezdettel a martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban. Éljen a Retro!
| Pfiffer Zsuzsanna • karmester
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