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Táncos a jubileumi előadásról,
várospolitikus az újrakezdésről,
fiatal író-rendező a saját darabjáról,
polgármester pedig egy nagy
kitüntetésről beszél. Martonvásári
diáktársak 50 év után találkoznak
először. Májusi számunk különösen
személyesre sikeredett.

Tisztelt Választópolgárok!

utca, Nyitrai utca, Orgona utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi
Ferenc utca, Táncsics utca, Vásár utca, Vasvári Pál utca
003. SZAVAZÓKÖR – Brunszvik Teréz Óvoda - (aula)
Köztársasági Elnök Úr 2019. május 26. napjára tűzte
(Deák Ferenc u. 3)
ki az Európai Parlament tagjainak választását.
Bocskay utca, Deák Ferenc utca, Illyés Gyula tér, Jókai Mór
utca, Karinthy utca, Kossuth tér, Kölcsey Ferenc utca, Mikszáth
Szavazni a választás napján, 2019.05.26-án 06:00 és
Kálmán utca, Nyúlsztráda köz, Széchenyi István utca, Szent
19:00 óra között, a lakcím szerinti szavazókörben, szeLászló út, Teleki Pál utca, Váci Mihály
mélyesen lehet. A szavazásra kérjük,
utca, Vörösmarty Mihály utca
hogy hozza magával:
004. SZAVAZÓKÖR – Járási Hivatal
• személyazonosításra alkalmas érvé– földszinti tanterem (JELENLEGI
nyes okmányát (személyazonosító igaKÖNYVTÁR) (Szent László út 2.)
zolvány, útlevél vagy jogosítvány) és
Arany János utca, Béke utca, Boglárka
• lakcímigazolványát.
utca, Estike utca, Fehérvári út, GólyaÉrvényesen szavazni a jelöltek melletti
Dr. Koltai Gábor hivatalvezető úr
hír utca, Határ utca, Kassák Lajos
karikába tett két egymást metsző, toltájékoztatása szerint a Fejér Megyei
köz, Kazinczy köz, Kvassay Sándor
lal írt vonallal lehet.
Kormányhivatal Martonvásári Járási
utca, Móra Ferenc köz, Pipacs utca,
Hivatalának Kormányablakai a 2019.
Radnóti Miklós utca, Sporttelep utca,
SZAVAZÓKÖRÖK
évi Európai Parlamenti képviselők
Százszorszép utca, Tükrösi utca, Vajda
Kérünk mindenkit, hogy előzetesen
választásának zavartalan leboJános utca
nézze meg értesítőjét, honlapunkat vagy
nyolítása érdekében rendkívüli
érdeklődjön a Helyi Választási Irodányitva tartást tartanak.
Egyéb kérdésükkel, kérésükkel kapban, hol várják szavazásra. SzavazóköA nyitva tartás alkalmával intézhető
csolatban kérjük, keressék bizalomrök és a szavazókörök helyszínei:
ügyek köre az ideiglenes személyi
mal a Helyi Választási Irodát, vagy
igazolvány kiállítására, lakcímtekintsék meg a Nemzeti Választási
001. SZAVAZÓKÖR – Pápay Ágoston
kártya pótlására, valamint elkéIroda (www.valasztas.hu), valamint
Általános Iskola (Bajcsy-Zsilinszky
szült okmánykiadásra terjed ki.
városunk (www.martonvasar.hu)
u. 32.) (településszinten bejelentkeA Martonvásári Kormányablak
honlapját.
zetteknek és átjelentkezetteknek is)
(Martonvásár, Budai út 1.) és az Ercsi
Bajcsy-Zsilinszky utca, Brunszvik út,
Kormányablak (Ercsi, Fő utca 27.)
Bulgárház, Búza utca, Dreher utca,
az alábbiak ügyeleti rend szerint
A HVI elérhetőségei:
Erkel Ferenc utca, Felsőmajori dűlő,
tart nyitva:
2462 Martonvásár, Budai út 13., tel.:
Gábormajori dűlő, Gyulay utca, Hu- 2019. május 25. szombat
06 (22) 460-004, fax: 06 (22) 460-229,
nyadi út, Iparos utca, József Attila utca,
08:00 - 14:00 óráig
e-mail: jegyzo@martonvasar.hu
Juharfa utca, Kinizsi utca, Kolozsvári
- 2019. május 26. vasárnap
utca, Kuti András utca, Magtár utca,
06:00 - 19:00 óráig
• HVI vezető:
MÁV-Vasútállomás, Nyárfa utca, Nyári
Miklósné Pető Rita, aljegyző
utca, Orbánhegyi utca, Őszi utca, Pusz06-22-460-004/112 mellék jegyzo@martonvasar.hu
tai József utca, Rózsa utca, Szőlőhegyi utca, Tátra utca, Vasút
• HVI vezető helyettes: Dr. Bögi Viktória
utca, Zrínyi Miklós utca
002. SZAVAZÓKÖR – Brunszvik-Beethoven Központ –
06-22-460-004/103 mellék, dr.bogi.viktoria@martonvasar.hu
(kiállító terem) (Emlékezés tere 2.) (akadálymentes)
• Választási Információs Szolgálat (VISZ): Buda Gabriella
Ady Endre utca, Báthor y köz, Bercsényi köz, Budai út,
06-22-460-233 titkarsag@martonvasar.hu
Damjanich utca, Dózsa György út, Emlékezés tere, Gábor
• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Molnár Lívia
Áron utca, Gárdonyi Géza utca, Kodály Zoltán utca, Malom
06-22-460-004/121 mellék, molnar.livia@martonvasar.hu

RENDKÍVÜLI
NYITVA TARTÁS
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AZ EGYÜVÉ TARTOZÁS DÍJA
DR. SZABÓ TIBOR HATÁRON TÚLI KITÜNTETÉSE

Idén második alkalommal került átadásra a Felvidéki
Magyarságért díj, amelyet azoknak a nem szlovák
állampolgároknak adományoznak, akik odafigyelnek
a felvidéki magyar közösség problémáira, és segítenek azok megoldásában - hangzott el a méltatásban a
losonci zsinagógában. Az idei díjazott Szabó Tibor, a
Határon Túli Magyarok Hivatalának egykori elnöke,
martonvásári polgármester, kinek példája mutatja,
hogy ha valaki elkerül a szülőföldjéről, akkor is tudja
támogatni a felvidéki magyar közösséget.
„Ez a díj az elmúlt 40 évnek szól, ami onnan indul, hogy köztudottan felvidéki magyar család sarja vagyok, aki egykoron
Magyarországra, az anyaországba vetődött” – mondja megkeresésünkre Martonvásár polgármestere, aki rögtön hozzá is
teszi, hogy minden embernek kötelessége kell legyen, hogy a
szülőföldjéért tegyen és persze sose felejtse el, hogy honnan
jött valamikor. „Erkölcsi késztetésem is volt mindig, illetve a
rendszerváltás idején nemcsak magánszemélyként tudtam

segíteni, hiszen olyan társadalmi és kormányzati pozícióba
kerültem, hogy tudtam segíteni ott is.” Mint köztudott, 1990től a közszolgálatban tevékenykedett. Először a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetőjeként, majd 1998 és 2002 között, az
első Orbán-kormány idején, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökeként, a hivatal legsikeresebb időszakában, amikor az érdemben bele tudott szólni az ügyek folyásába.
Most ezt és egy több évtizedes pályafutás történéseit díjazták ezzel a díjjal. Tavalyig csak a '90-es években alapított
Pro Probitate díjat ítélték oda, ami szorosan utal Esterházy
Jánosra, aki nemcsk hű felvidéki hazafi volt, hanem minden
kritikus időben tudta, hova kell álljon. Ő kapta meg halála
után elsőként e kitüntetést. Mindig a maradékkal, a kevesekkel, a rászorulókkal maradt. Egyetlen magyar parlamenti
képviselőként maradt hű a magyarsághoz a Tiso-féle Szlovákiában. Nem volt csőlátású, az embertelen zsidó törvények
meghozatalakor egyedüli képviselőként szavazott nemmel.
Hű és nemes lélek volt. A paradoxon az, hogy amikor jött a
történelmi kataklizmaváltás, és a németek dúlását az oroszok folytatták, őt egyből elfogták, később pedig börtönben
halt meg igazi mártírként.
„A nemzet oszthatatlansága fontos dolog, a határok nem
szabdalhatnak szét egy országot, egy szellemi hazát. Be kell
vallani, hogy a nemzeti összetartozás eszméje inkább spirituális ügy, aminek persze vannak racionális következményei is”
– mondja Szabó Tibor. Martonvásár már régóta gyakorlatba
ültette a határon túli kapcsolatok ápolásának eszméjét.
„Mezőkölpényi kapcsolatainkat folyamatosan erősítjük. A
martonvásári példa ragadós, most össztársadalmi támogatást is kapott az a vágy, hogy minden anyaországi gyermek
lásson világot, nyisson, barátkozzon és tanuljon, tapasztaljon határokon túli honfitársai életéből és azonos tőről fakadó kultúrájából. Hiszem, hogy ez a kitüntetés ennek a gyakorlatnak is részben az elismerése” – mondta a városvezető.
ják, hogy szükséges a biciklitárolók bővítése is, ezért a városvezetés kezdeményezte, hogy a vasútállomás Tordas felőli
oldalán is épüljön egy új tároló.

Gyógyír a vasútállomás körüli
problémákra

Sikeres volt a lakosság és az önkormányzat közös fellépése
a martonvásári vasútállomás visszatérő problémáival kapcsolatban. Ennek eredményeképp április végén Szabó Tibor
polgármester személyesen is körbevezette a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettesét, Völgyesi Zsoltot és Loppert Dániel
kommunikációs igazgatót, bemutatva az állomás több éve
fennálló viszontagságait. Az eddigi tapasztalatok azt mutat-
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Az állami vállalat felsővezetői konstruktívnak bizonyultak a bejárás során, így Völgyesi Zsolt arról biztosította a
martonvásáriakat, hogy nyár végére megoldódnak a vízelvezetési problémák, ezt követően megtörténik a liftek cseréje,
valamint az aluljáró közvetlenül a váróteremből is megközelíthetővé válik. Utóbbit egy héten belül már meg is valósította a MÁV Zrt., ami a korábbi ígéretekkel ellentétben most
megfontolt bizakodásra adhat okot.
Az aluljáró vízelvezetésének megoldásával arra is lehetőség
nyílik, hogy a tárnoki állomáshoz hasonlatosan mi is a saját
képünkre formáljuk aluljárónk csupasz falait. A kreatív feladat megvalósítása Kárpáti József és a Martonvásári Művészeti Iskola vezényletével fog megtörténni, így ötletekkel
már most is bátran lehet őket bombázni.
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KÜLÖNLEGES ELŐADÁS,
MELLYEL SEGÍTHETÜNK
MÁSOKON
Május 23-án olvasóinknak különleges koncertélményben lehet része, hiszen a BBK-ban lép fel a Nemzeti
Színkottás Zenekar és a Budapest Ragtime Band.
15 éve alakult meg a színkottások nemzeti társulata: az 50
fős zenekar a muzsika iránt fogékony sérült emberekből és
segítőikből áll.A NESZ az elmúlt években több nagy sikerű
egész estés koncertet adott már országszerte, önálló repertoFORUM MARTINI / 2019. MÁ JUS

árral és vendégművészek közreműködésével. Az idei évben a
„Közös Hang” Jótékonysági Est keretében hallgathatjuk meg
a Nemzeti Színkottás Zenekar speciális koncertjét, melynek
bevételével a tordasi „Jövőt nekik is” Alapítványt, ezáltal a
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény lakóinak művészeti tevékenységét támogatjuk. Belépőjegyek
1.000 Ft-ért áron kaphatók a koncert napján a helyszínen.
Ne hagyjuk ki semmiképpen sem, nagy élmény lesz. Mi, a
Forum Martini szerzői is hisszük, hogy a zenében és alkotásban nincsenek különbözőségek, az emberek eggyé válnak
játszott dallamaikkal, nem sérültek és épek állnak a színpadon, csupán muzsikusok. Legyen Ön is részese a NESZ örömzenéjének május 23-án, 18.00 órai kezdéssel!
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MIN VAGYOK TÚL?
MI VÁR RÁM?
HORVÁTH BÁLINT ÉPÍTÉSZ,
ALPOLGÁRMESTER, MEGYEI KÉPVISELŐ

Új rovatunkban martonvásári polgárok, ismert
és kevésbé ismert városlakók beszélnek arról, mi
foglalkoztatja őket a leg jobban ezekben a napokban,
s ahogy a cím is mondja: min vannak túl, s mi vár
rájuk a közeljövőben?
„Túl vagyunk a húsvéton, ami nálunk a karácsony mellett
mindig összehozza az egyre gyarapodó nagycsaládot is. Unokatestvérek, nagynénik, gyerekek, unokák. Személyesen is
próbatételeken vagyok túl, így ez különösen felemelő volt
számomra. Az elmúlt időszakban és a jövőben is arra törekszem, hogy minél több tartalmas időt tölthessek a kislányommal, mert ezek vissza nem térő percek.
Húsz év alatt az első jubileumi műsora volt a Százszorszépnek, amit a nézőtérről és nem a színpadról éltem át. Nagy
élmény volt így is, szívet melengető. Mindig is valahol ebből
a közösségből töltekeztem és adott nekem alapot arra, hogy
most az egész város közösségéért dolgozhatok.
A munkám középpontjában, ahogy az elmúlt években folyamatosan, Martonvásár áll. Sajnálom, hogy a nagyon szép
szakmám, az építészet kicsit háttérbe szorult, de az építész
irodánkban is mindig részt vállalok egy-két projektben, meg
persze a megyei képviselői feladataimnak is eleget teszek.
Nagyon örülök, hogy itt helyben sikerült egy olyan csapatot
felépíteni, a Városmenedzsment Irodát, ahol a kollágákkal kiegészítve több belsős és külsős munkatárssal - annyi projektet bonyolítunk, amire nagyobb városok is büszkék lennének. 40-50 futó projekt, alprojekt kapcsán tervezünk,
terveztetünk, engedélyeztetünk, beszerzünk, közbeszerzünk,
kivitelezést felügyelünk, pályázatot menedzselünk, néha
"válságmenedzselünk". Ezen felül beruházójelöltekkel tárgyalunk, városrendezési-városképi munkát végzünk, előterFORUM MARTINI / 2019. MÁ JUS

jesztéseket írunk, kommunikálunk. El kell ismernem azonban, hogy így is csúszásban vagyunk folyamatosan, mert a
saját erőforrásaink, de az építőipar erőforrásai is korlátozottak. Most is hat-hét nagy közbeszerzést készítünk elő párhuzamosan - a városüzemeltetési csarnok megépítésétől kezdve a Beethoven út (Dózsa György út) felújításán át a BBK
udvarán kialakítandó piactérig, vagy mondhatnám a TSZ Udvar
szolgáltató házat, a városi úthálózat sok elemének felújítását -,
hogy időbeli korlátja van a gyorsabb haladásnak. Közben majdnem mindegyikben már idén kivitelezni is szeretnénk, szerettünk volna. Aztán kezdődik a tervezése a Brunszvik sétánynak,
tervezünk játszótér és járdafelújításokat, zajlik a könyvtári és
óvodamúzeumi pályázat megvalósítása. Ezek a legnagyobb feladataink az elkövetkező időszakra. Kész a szennyvizes beruházás, nyárra elkészül az egészségház, ahol a szomszédos "szolgáltató házak" területét is rendbe szeretnénk még tenni,
folyamatban vannak útépítések és az MTA projektjeit is segítjük. Eddig az én fejemben mindig ott volt minden projekt és az
előrehaladás, de most már ebben is a kollégákra és a jegyzeteimre támaszkodom egy-egy megbeszélésen.
Számomra kitüntetett szerepe van a helyiek tájékoztatásának, a véleményük kikérésének is, melyre a sok munka mellett most talán kevesebb energiám maradt. Idén persze két
kampány is van, melyek közül nekem nyilván az őszi önkormányzati választás a kiemelkedően fontos. Tiborral, polgármester úrral sokszor már ez is téma az egyeztetéseinken.
Azt mondja, úgy látja, hogy még egy ciklus szükséges a megkezdett városépítő munka befejezéséhez, mellyel én is egyet
értek. Ha a martonvásáriak is úgy gondolják majd októberben, hogy felhatalmaznak minket erre a feladatra, akkor további öt évig én is szívesen dolgoznék kisvárosunkért.”
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TELE A SZÍVÜNK
TÁNCCAL

A SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES
JUBILEUMI GÁLAMŰSORÁRÓL

Több, mint 256 próbaóra, 16 próbahét, 4 hónap:
EGYÜTT. Ennek az összefogásnak kellett
megtörténnie, hogy május 4-én, szombaton
létrejöhessen az a színpadi műsor, ami a 40 éves
jubileumát ünneplő Százszorszép Táncegyüttes és
kisvárosunk büszkesége lehet az idei évben.
Ez a felkészülés most más volt, mint a korábbi alkalmakon.
Először készültünk úgy egy műsorra, hogy hiányzik belőle
valaki. Valaki, aki nem azért nincs velünk, mert sok a dolga
és nem tudja belesűríteni az életébe a próbákat, vagy mert
épp kisgyermeket nevel. Valaki, aki már fentről nézte a próbákat és a műsorunkat. Süle József Süsü barátunk elvesztése
és az emlékét megidéző színpadi produkció kapcsán azt érzem,
táncos társaimmal ezúttal jobban felkészültünk legbelül. Az
egész színpadi műsor során mélyebb volt az alázat, a színpadi jelenlét, a tudatosság és a fájdalom ott, mélyen bennünk,
mint valaha. 200 táncos, 600 néző emlékezett kifacsarodott
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szívvel a táncos-apára, akinek emléke előtt a teljes Százszorszép-család színpadi táncával egy emberként tisztelgett
ezen a napon. Süsü, hiányod emészthetetlen számunkra, de
mind éreztük, hogy a színpadon bennünk mozdultál.
A nap folyamán, kétszer adtuk le a teljes műsort a nagy érdeklődésre való tekintettel, de ígérjük, a 45 éves jubileumra
vagy három műsorral, vagy még nagyobb helyszínnel készülünk, hogy valóban mindenki velünk lehessen. A 120 perces
program rendhagyó módon digitális narrálással és a jubileum kapcsán készült alkotói, alapítói együttes vezetői riportfilmek bejátszásával lett teljes és számunkra is különleges.
Nagy örömünkre, sikerült a közönségünk elé tárni egy fotóés relikvia-kiállítást is a mögöttünk álló 40 évből, így együtt
gyönyörködhettünk emlékeinkben Vécsy Attila és Kizmus
Lajos fotóinak bűvöletében.
Végtelen nagy hála és köszönet illeti a felkészítő mestereinket: Németh Ildikót, Szabó Szilárdot, Furik Ritát, Endrődi
Anna Saroltát, Drozdovszky Dórát és Kiss Gergely Dávidot,
akik erejüket és szabadidejüket nem kímélve végigvezették a
januártól májusig ívelő próbaidőszakot és szakmai tudásukkal támogatták a program színvonalas megvalósulását. Minden táncos és táncospalánta nevében végtelen hála és köszönet illeti természetesen Salamos Erzsébetet, Erzsi nénit,
aki 50 éve behozta Martonvásár és persze megannyi család
életébe ezt a pazar kulturális értéket, amit még sokáig őrzünk szívünkben, lelkünkben, mindennapjaink cselekedeteiben. Ennek okán ezen a csodás napon volt mit ünnepelnünk.
Kiemelten köszönjük Martonvásár Város Önkormányzatának, a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtárnak,
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolának, a Für Elise
Kávézó és a Macska Panzió támogatását.
Azt hiszem, akinek volt szerencséje a műsort élőben meg06

nézni, olyan útravalót kapott tőlünk, ami kitart egy jó darabig. A Százszorszép Táncegyüttes bizonyságot tett tartalmas
múltról, fiatalos, lendületes jelenről és bíztató jövőről, melyre kiváló példa, hogy a Régi szépek tánccsoport mellett, akik
10 éve, a 30 éves jubileumi műsorunk után maradtak aktívan együtt, kialakulóban van egy újabb csoportja a korábbi
együttesnek, ami olyan táncosokból áll össze – várhatóan
szeptembertől –, akik a jelen felkészülési időszakban megélt élményeik kapcsán továbbra is aktívan folytatják táncos
munkájukat kisvárosunk berkein belül.
Ezzel elértük jelenlegi célunk s haladunk tovább az érték- és
közösségőrzés útján. Öt év múlva, ha még bírja lábunk, találkozunk ugyanebben a volumenben.
| Kiss-Orosz Kata • táncos és a program főszervezője

NAGY TUDÓSSZERZETES
A SZOMSZÉDBÓL
A LENYŰGÖZŐ SAJNOVICS
SZÜLETÉSNAPJÁRA

Szikár és szenvedélyes ember volt, nevét nemcsak iskola és
tér, de még égitest is viseli, s akinek pár napja volt a születésnapja: a tordasi Sajnovics János nem volt nyelvész, volt helyette minden: kalandvágyó jezsuita szerzetesként tagja volt
például annak az expedíciónak, amely Keresztély dán király
kezdeményezésére, s egy másik fantáziadús jezsuita, Hell
Miksa vezetésével Észak-Norvégia partjainál, Vardo szigetén
végzett furcsa méréseket és kitartó megfigyeléseket 1769
júniusában, amikoris a Vénusz bolygó átvonulását fixírozták a
napkorong előtt. A tordasi hősnek a mérések mellett azonban
még az is a feladata volt, hogy tanulmányozza a szigeten élő
lappok anyanyelvét is. Sajnovics elsőként a két nyelv hangzásának, hanglejtésének hasonlóságára figyelt fel.
A lapp és a magyar nyelv azonosságairól már 1770-ben
könyvet írt, és ezzel elindította nyelvünk eredetének tudományos kutatását is. Igaz, hogy az úttörő, sokoldalú tudós
munkáját inkább külföldön fogadták el, közben itthon nem
kis ellenszenvvel kísérték minden mozdulatát. A röviden
csak Demonstratio címen ismert művét lefordították dán,
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finn és német nyelvre (ma már angolul is olvasható), de
magyarul csak 1994-ben jelent meg. Az első, koppenhágai
kiadást gyorsan követte a nagyszombati is, ez utóbbiban jelent meg először nyomtatásban az ómagyar slágerszöveg, a
Halotti beszéd is, melyről elsőként szintén egy jezsuita szerzetes, Pray György számolt be. Sajnovicsot Hell Miksával
együtt 1770-ben a dán királyi akadémia tagjává választotta.
1773-ban a mennyiségtan tanára lett a budai egyetemen és
a királyi csillagász-igazgató társa. Szerzetének eltörlése mélyen elkeserítette; de hite, kíváncsisága és kísérletezőkedve
51 éves korában bekövetkezett haláláig töretlen maradt.
Csillagászattal kapcsolatos munkássága elismeréseképpen
pedig 2010-ben még egy kisbolygót is elneveztek róla, mégpedig a költői „114659 Sajnovics” nevűt. Ez meg itt a képeken
emlékműve szeretett Tordasán, tőlünk 5 percre van, a templom mellett, érdemes ellátogatnunk. Nemcsak májusban.
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GRIMM ÉS A HELYI LEGENDÁK
HLINYÁNSZKY DOMA SZERINT A SZÍNHÁZ CSAPATJÁTÉK
Hlinyánszky Doma 19 éves, de egymaga megírt és
színpadra állított egy olyan művet, ami tapasztalt
színházi szereplőknek is dicsőségére vált volna. Persze
a Grimm című darab - ami nem gyerekdarab - sikere
mögött ott a MASZK Egyesület, csodás színészekkel,
akik most még zenéltek is a színpadon. Jutalmuk: a
közönség percekig tartó állvatapsolása.
Azt mondja, már majdnem a legelső pillanatban világos volt
számára, hogy neki itt, Martonvásáron nemcsak keresnivalója van, hanem ez az a hely, ahol megvalósíthatja végre
teljesen önmagát. Imád drámákat olvasni, és közben mindig
is voltak rendezői ambíciói, de érdekes módon - és mindjárt
kiderül, hogy okkal - a regényeket annyira nem kedveli. S
hogy miért? A drámáknál nincs túl sok szerzői magyarázat
és instrukció, mindent bele és hozzá lehet képzelni.
„Lehet hogy ez már egy rendezői attitűd, de egyből a színpadon látom már magukat a műveket is” - mondja a fiatal művész, aki a szomszédban, Ráckeresztúron él, úgyhogy közel
van, közel él. Gyerekként bent volt a slam poetry-kultúrában,
régóta ír sokféle szöveget. Jobban izgatja a drámainstruktorság, a drámapedagógia, s a civil színjátszás, mint az úgynevezett „professzionális”. Azt mondja, hogy „nem arra vagyok
kiváncsi, hogy valaki miképp mond el egy Shakespeare-monológot, hanem arra, hogy ki is ő valójában. Ez sokkal érdekesebb. Az élet érdekesebb ugyanis, mint egy kitalált dráma,
engem legalábbis jobban leköt." Most éppen egy „hetedik
kerületi élő utikönyvet” készít 7 civillel Budapesten, valami
hasonló készül Martonvásár On címmel a közeljövőben nálunk is, ami megintcsak valós emberekről szól, valós történetekkel, valójában a hely szelleméről. Drámatanári-művészeti
közvetítésben-ráhangolásban-csapatjátékban „utazik", ami
bámulásra méltó. Mindezt egyetemi szinten csinálja, hiszen
tanulja is mindezt, nemcsak tanítja.
Miért pont Grimm? „Sok ötletem volt, van eleve az a kattanásom, hogy miképp jár kéz a kézben a mitológia a mesevilággal és a többértelműséggel. Meg ugye van ezeknek a
történeteknek egy elég felnőtt és thriller-hangulata, gondoljunk a Jancsi és Juliska-sztorira, ahogy kinthagyják őket
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▲ Doma arcképét Takács Bálint, fiatal helyi művész készítette.
Bálinttal és műveivel a közeljövőben lapunk hasábjairól bővebben is
megismerkedhetnek.

az erdőben, mert nem kellenek a szüleiknek. Nem akartam
etűd-sort, hanem inkább valamiféle összefüggő, de alternatív valóságot, mert ez nemcsak régi, archaikus, de egy mindenestül modern világ is. Ugyanakkor népmese, gyűjtés és
hagyomány. Éppen ezt akartam megmutatni, a két testvért,
ahogy elindulnak valahol és megérkeznek, közben pedig petárdák, ötletek, humor, fantázia, szürrealizmus, díszletek,
izgalmas karakterek.”
A Grimmek egyébként nyelvészprofesszorok voltak és nagy
Petőfi-rajongók nem mellesleg. Doma darabjában pedig amolyan fikciós szereplők, mert igazából mindketten az ő fejéből ugrottak elő, mint ellentétes és viccesen okos karakterek. Három hónapig írta-gondolta-álmodta, majd szerepelni
anyukáját is hozta meg a szerelmét is, mindketten játszanak
a darabban. Nem is akárhogyan. Ő viszont nem, mert „az
sosem sülne el jól". Korábban már volt Forrest Gump is, most
azt mondja, „egy író-rendező ne legyen színész is a temérdek
egyéb művészi munka mellett”.
Nagy kaland ez számára, e sorok írója meg már látta a darabot,
és biztosan állíthatja: kihagyhatatlan. Jó darab, jó szereplőkkel, 9 éves színésztől a zseniálisan királykodó Bitó Péterig,
az őrző-óvó Csikász-Resetár-duóval a háttérben, szóval el kell
menni, meg kell nézni mindenképpen ezt a darabot is.
Domáról meg még egészen biztosan sokat, sokszor fogunk
hallani. Nagy jövő áll előtte, meg a társulat előtt is, ez egészen biztos. Drukkolunk nekik nagyon, mert az egy kicsit
olyan, mint amikor Martonvásárnak drukkolunk.
| Prieger Zsolt
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Meleg étel a mentősöknek

Április 23-án Martonosi Tamás, a HPM Plus Kft. vezetője
megállapodást kötött a martonvásári mentőállomás vezetőjével, hogy május elejétől a Postakocsi Étterem térítésmentesen biztosít meleg étkezést az ügyeletes dolgozók részére.
A helyi vállalkozás így kívánja támogatni, illetve elismerni a
martonvásári mentőállomás kollégáinak szüntelen éberségét és szakmai elhivatottságát.

Hősök vasárnapja

Május 26-án, vasárnap 15 órakor Hősök-napi ünnepi szentmisét tart Ugrits Tamás pasztorális helynök az első és a
második világháborúban elesett katonákért a pákozdi Doni
kápolnánál.

Magtár, mediterránum

A martonvásári magtár, amely a 18. század vége óta áll a mai
vasútállomástól száz méterre. Felsétálhatunk elé akácfaillatú
lépcsőkön. Cseppnyi Szent László-völgyi mediterránum.

Önkéntes tűzoltóink
húsvétkor is bevetésen

Húsvét vasárnap kora délután egy Malom utcai 12 lakás társasház kigyulladt pincehelyiségéhez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. A helyszínre az érdi és
pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és a Marton ÖTE/1-es szere vonult ki négy fővel. A helyszínen tartózkodóktól azt az információt kapták a tűzoltók, hogy a két második emeleti lakásban
több lakó is bennrekedt a lépcsőházat elárasztó füst miatt. Az
akció során őket egy-egy mentőálarccal és támadó sugárszerelésével sikerült kimenekítenie a tűzoltó egységeknek.

Martonvásári Méhlegelő: újratöltve

Lakossági adományból városszépítő levendularengeteggel
kedveskedtek az emberiségnek életet adó méhecskéknek a
„Kertészkedünk és imádjuk! Martonvásár és környéke” nevű
facebook csoport lelkes helyi kertész hölgyei a Fehérvári úti
úgynevezett Méhlegelőn. A fel nem használt adomány sorsáról szavazással döntenek a csoport tagja, így lehet, hogy
hamarosan megépül városunk első bogárhotele is, amely
sok hasznos fajnak adhat otthont, például a katicabogaraknak. Az öntevékeny kertészcsoport máskor is igen kreatívnak bizonyult, áprilisban például virágmagbombákat gyártottak és juttattak ki Martonvásár-szerte. Tudásmegosztás,
motiváló ötletek vagy barterezhető kerti eszközök céljából
ajánljuk, hogy csatlakozzanak és kövessék önök is ezt a jó
kis helyi csoportot!
FORUM MARTINI / 2019. MÁ JUS
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50 ÉV UTÁN, ELSŐ LÁTÁSRA
EGY FANTASZTIKUS BEETHOVENES ÖSSZEJÖVETEL MARGÓJÁRA
Április 27-én nem akármilyen
társaság adott egymásnak randevút a városban. 50 éves általános
iskolai osztálytalálkozóról szól a
hír, de többről van itt szó, kérem
szépen. Egy lelkes, még mindig
fiatal és egymást szeretve tisztelő
kompániáról.

látásra - ezt már Boleradszky Lászlótól,
a találkozó szervezőjétől tudtuk meg.
A hangjáról harmincasnak gondolt
László boldogan mesélte lapunknak,
hogy mennyire elégedetten nyugtázta volt társaival, hogy mindenki végre
elmondhatta, hogy mi történt vele ezalatt a fél évszázad alatt, mióta nem
látták egymást.

Beszélgettek és anekdotáztak bőven
a régi dolgokról, iskolai eseményekről
és a fiatalságukról. Ami – tegyük hozzá – a mai napig tart. Meg is beszélték,
kedves olvasóink: ezentúl évente találkoznak majd személyes ügyeket megbeszélni, túl hosszú volt ez a fél évszázad. Már most hiányoznak egymásnak.
| PZS

1961 és 1969 között jártak a képen
látható fiatallelkűek a Beethoven Általános Iskolába. Bizony, 50 éve ballagtak el, mint a 8/B osztály. Az is igaz,
hogy 50 év alatt nem volt egyetlen
egyszer sem találkozójuk. Aztán most
felhorgadt a vágy, hogy nem úgy van
az, össze kell jönni, le kell ülni, át kell
egymást ölelni, emlékezni és igen,
egyből tervezni kell a következőt is.
Negyvenen végeztek, sajnos kilencen
elhunytak már. A harmincegy még aktív osztálytárs közül viszont hatalmas
erőkkel harmincat sikerült felkutatni
és huszonketten részt is vettek a találkozón. Volt, akit már nem találtak
meg, nyolcan pedig egészségi és egyéb
más akadályoztatás miatt nem tudtak
eljönni. Sajnos tanáraik közül is többen elhunytak azóta és többen idős
koruk és egészségi állapotuk miatt
nem tudtak együtt ünnepelni. Annál
nagyobb volt az öröm, hogy eljött viszont az örökmozgó Salamon Ferencné
Erzsike tanárnő – akiről már ebben a
számunkban is megemlékeztünk, mint
a martonvásári oktatási és kulturális
élet karizmatikus alakjáról – és Szentiványi Frigyes tanár úr is. Csodálatos
érzés volt 50 év után találkozniuk és
figyelni, hogy ki kit ismer meg első
FORUM MARTINI / 2019. MÁ JUS
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30. ÉVFORDULÓS
MEGEMLÉKEZÉS
A II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKHELY
AVATÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁN

Az 1987. december 15-én tartott Népfront Bizottsági ülésen
Kizmus Lajos vetette fel a II. világháború martonvásári áldozatainak emelendő emlékmű létrehozásának gondolatát.
Az 1980-ban alakult Nyugdíjas klub akkori elnöke, Dobos
Károly megtárgyalta a tagsággal, hogy a II. világháború
martonvásári áldozatainak tiszteletére emlékművet kellene állítani. A helyi Vöröskereszt szervezet tagjai, dr. Grimm
Lóránt körzeti orvos vezetésével már az ötvenes években
gyűjtötték az elhunytakról, elhurcoltakról az adatokat. A
Nyugdíjas Klub Társadalmi Védnökséget alakított, melynek
vezetését Kizmus Lajosra és Dobos Károlyra bízta.
A Nyugdíjas klub, a fiatalok segítségét is kérve és élvezve,
társadalmi gyűjtést indított az emlékmű anyagi fedezetének
előteremtésére. A lakosság, a pénzbeli támogatásán túl, a fizikai munkából is derekasan kivette részét, ebben élen jártak
a Nyugdíjas klub tagjai. A helyi szervezetek és intézmények
is segítették a terv megvalósítását. Nagyon sokan segítettek
anyagi helyzettől függően. Az iskolás gyermekek 10 Ft-ot adtak
a zsebpénzükből, de voltak felnőttek, akik 2000 Ft-al járultak
hozzá az emlékmű felállításához. A Nyugdíjas klub 10 ezer Ftot szavazott meg támogatásként. Így gyűlt össze 200 ezer Ft.
A terveket dr. Horler Miklós, Ybl-díjas építész, az Országos
Műemléki Felügyelőség tudományos igazgatója társadalmi

munkában készítette el. A 17 kőtáblát és a középen álló emlékrészt Somogyvári László kőszobrász, kőfaragó mester is
társadalmi munkában készítette, és részt vett azok felállításában is. Sikerült 1988. október 30-ra mind a 17 táblát a
helyére tenni. Ünnepélyes keretek között került sor az emlékmű átadására. Négy történelmi egyház képviselője vett
részt és áldotta meg a az emlékművet. Az avatáson részt vettek a helyi szervezetek képviselői is. Ekkor még a nevek nem
voltak a táblára vésve. Erre a következő évben került sor.
71 fő katona, 56 fő deportált, 38 fő katonai önkényeskedés
következtében vesztette életét. Összesen 165 fő. 1989 áprilisában elérkezett az idő az emlékmű végleges átadására. A
Társadalmi Védnökség megszólította Martonvásár polgárait.
Most, 30 év után az emlékezést megtisztelte jelenlétével dr.
Kizmus Lajos úr, az emlékmű ötletgazdája, valamint a néhai Dobos Károly fia, Dobos Lajos úr is.
| Ambrus István László • mkl klub elnök

VENDÉGSÉGBEN GUSZTI BÁCSIÉKNÁL
Szavalóversenyt, legendás igazgatóra
emlékezést, de még inkább egymástölelgetős-napot tartottunk abban a házban, ami egykor a martonvásári árvaház volt, aztán meg nevelőintézet lett,
ma meg csak simán otthon, amit inkább
nagy O-val írnék, s ami egyébként a
zseniális gyermekbarát és a szó szoros
értelmében keresztény Pápay Ágoston
egykori igazgató nevét viseli. Guszti bácsi emléktáblájához vittünk virágot és
gyújtottunk gyertyát, aztán autista kiselsősök verset mutogattak a kezükkel,
Rafael Tünde büszkén szavalt angol
népköltést, Czövek Ézsaiás pedig prófétától örökölt nevéhez méltóan komoly
tűzzel adott elő Juhász Gyulától. Aztán
amikor az ott élőkből verbuvált csengettyűs zenekar Leonard Cohen Hallelujáját kezdte el játszani, na kábé addig
bírtuk befelé nyelt könnyekkel, mert
akkor igazán gátat átszabva tört ki rajtunk a boldogság: én speciel sírtam,
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csorgott is ki rendesen a szemüvegem
alól feltartóztathatatlanul, de ez nem is
sírás volt valójában, hanem inkább Isten tenyerén „levés” vagy valami olyasmi, netán egy nagyon fontos dolog átélése, felfogása, nem is tudom. Vannak
pillanatok, amikor az ember nem talál
szavakat, mert nem is kell. Aztán az özvegy, a csodás Pápay Ágostonné, vagy
még inkább Ági, aki véletlenül sem
„néni”, hanem egy örökifjú hölgy, aki
egy 18 éves lelkével van felvértezve,
még végigvezet az épületen, aminek
pincéjébe a Dreherek átvészelték a világégést - ők meg a 70-es években például elkezdték a közös életüket férjével
egy osztálytermek közötti kislakásban
-, aztán mutat kerámia-műhelyt, üvegházat palántákkal, madárbarát otthont,
amire egyébként az van írva, hogy iskolakészségfejlesztő-kollégium, ráadásul ami
még örökös ökoiskola is, de ezeknél mind
sokkal-sokkal több. Köszönjük Ági, Imre,

Hanna, Ézsaiás, Kevin, Debóra, Rozi,
Laura és a többiek, tanárok, gyógypedagógusok, gyerekek, hogy többnek,
jobbnak, tisztábbnak érezhettem magam, amíg veletek voltam. Olyan erős és
ismerős öleléssel búcsúztunk az esőben, hogy nagyon hamar visszajönnék
hozzátok, akár a családomhoz. Martonvásár hálás nektek!
| Prieger Zsolt
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VERSENGÉS NÉLKÜL,
A SPORT ÖRÖMÉÉRT
A Magyar Diáksport Szövetség május 8-án
Martonvásáron rendezte meg a „Do60”
elnevezésű DIÁKSPORT FESZTIVÁLJÁT
a Tóth Iván Sportcsarnokban.
Az elnevezés azt takarja, hogy egy teljes órán át megmozgatják a gyerekeket versengés nélkül úgy, hogy mindenki élményként élje meg. Az eseményt a Diáksport Szövetség elnöke,

Balogh Gábor nyitotta meg, de Szabó Tibor polgármester és
Tessely Zoltán is köszöntötte a fiatalokat. A rendezvényen
10 Fejér megyei általános iskola egy-egy osztálya vett részt
két külön korcsoportban. Az első részben az 1-2 osztályosoké
volt a terep, aztán pedig a 3-4 osztályosok végezhették el
a játékos feladatokat. Kilenc különböző állomáson folyamatosan hajtották végre a gyerekek az ügyességi feladatokat,
nagy élmény volt mindenkinek.

CSALÁDI FITT NAP
Az idei évben első ízben került megrendezésre május 4-én a
Családi Fitt Nap. A máskor egyébként aranyat érő eső ellenére több mint százhúsz résztvevője volt a sportos délelőttnek,
ahol a legkisebb korosztálytól a legidősebbekig volt lehetőség
kipróbálni a Martonvásáron elérhető fitnesz-programokat.
A teljesen ingyenes eseményen a gyerekeknek is szolgáltak programokkal, mert sorversenyek, kézműves foglalkozás, lufi hajtogatás és arcfestés is szerepelt a menün. Ezen
a napon a sportcsarnokban rengeteg mozgásformát lehetett
kipróbálni, volt alakformáló torna, iron cross, pilates, jóga,
tai chi és kangoo bemutató is. Köszönet a megvalósításban
résztvevő partnereknek a lelkes hozzáállásért. Bízunk benne, hogy jövőre ismét találkozunk. A MartonSport csapata
azon dolgozik, hogy sok hasonlóan tartalmas és színvonalas
programmal tudja kiszolgálni a helyi igényeket.

NAPELEMES MUNKÁK
Május elején fejeződött be a Tóth Iván Sportcsarnok tetején
lévő napelemes rendszer fizikai kivitelezése, amit a MartonSport a tavalyi TAO pályázat keretében nyert el. A majdnem
20 millió forintos beruházás 70%-át vállalkozói társasági
adófelajánlás révén szerezték meg, a maradék 30% önrészt
pedig a kft a saját bérleti bevételeiből teremtette elő, így önkormányzati támogatás nélkül sikerült ezt a fejlesztést végrehajtani. Már csak a szolgáltatói adminisztráció van hátra
és utána indulhat a termelés. A munka során telepített 206
db panel (58.939 kWh teljesítményű rendszer) a létesítmény
éves villamos fogyasztásának több mint 50%-át tudja majd
megtermelni, ami mintegy 2 millió forintos megtakarítást
eredményez évente. Ezen adatokkal számolva a beruházás
három év alatt megtérül, ami rendkívül jó aránynak számít.
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BENCSIK-NAP,
JODES,
REPUBLIC

Martonvásáron ismét megrendezésre került a Bencsik Sándor Emléknap, immáron még szomorúbb apropóból, Provoda Jodes emlékére is. Fellépett a több mint 30 éve életre keltett martonvásári Titán együttes
is, jó hangulatú koncertet adva. A hangszerek Jodesért is szóltak. Mindenki megtalálhatta a magának
tetsző programot, kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhattak. Az estére a Republic együttes tette fel a
koronát látványos koncertjükkel, pirotechnikával, aztán hajnalig roptuk a táncot.
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KERTBARÁTOKNAK, MÁJUSRA
A természet örök körforgásában a május az egyik legkedveltebb hónap. Az olimposzi istenszülő földanya
Maja az idők során könnyed Vénusszá szelídült és vált
a kikelet, a megújhodás istennőjévé. A kertekben is
minden kizöldült, virágba borult. Szemet, lelket gyönyörködtet ilyenkor a madárdaltól hangos kert.
Megfigyelhetjük a kerti madáritatóra járó madarak önfeledt
pancsolását. Az egyre melegedő időjárás nyárias értékeket
mutat, de fagyos hajnalok is előfordulhatnak. Bizony erre is
fel kell készülni a gondos kertésznek. (Sajnos az áprilisi fagy
a korai krumpli és a szőlőhajtásokat már megcsípte). Ilyenkor locsolással, takarással védhetjük fagyérzékeny növényeinket. A hónap közepétől nagy biztonsággal kiültethetők a
hideg érzékeny palánták. Az esetleg megnyúlt paradicsompalántákat megdöntve ültessük az ágyásokba, így a föld alá
került szár is legyökeresedik. A paprikapalántákat ikersorba érdemes ültetni és, a sorok között kialakított barázdában szükség szerint öntözzük. A haragos zöld levél a vízhiányra, a sárgászöld pedig a túlöntözésre figyelmeztet. Most
már minden növényt vigyünk ki a szabadba. Ültessük friss
földbe és alaposan vizsgáljuk át a növényeket. Távolítsuk el
a beteg részeket, védekezzünk a kártevők ellen. A leggyakoribb fertőzéseket a takácsatkák, levéltetvek, gombák és baktériumok okozhatják. Az utóbbi esetén felesleges kísérletezni
a növény megmentésével. A levéltetvek ellen a Pirimor és a
Mospilan jó hatásfokkal használható. Gyenge fertőzés és
egy-két növény esetén szappanos vizes lemosással is megszabadulhatunk a levéltetvektől. Atkák ellen csak atkaölő
permetezéssel védekezhetünk. A permetet a levél fonákjára
kell juttatni. A gombák ellen a réz és kéntartalmú szerek a
biogazdálkodásban is használhatók.
Szedhetjük a hónapos retket, salátát, borsót, vethetjük a babféléket és a korai zöldségek felszabaduló helyére a hónap végéig a csemegekukoricát is. A lugas paradicsom hónalj hajtásait rendszeresen tördeljük ki. A kert napos részén alakítsunk
ki fűszerkertet, mely egynyári virágokkal jól társítható. A
gyep gondozása sok feladatot ad. Pótoljuk a hiányzó tápanyagokat, öntözzük, és rendszeresen nyírjuk a füvet. A rendszeresen vágott 1-2 cm-es fű a gyepen maradhat, melyet a giliszták gyorsan feldolgoznak. A ritkábban vágott vastag
füvet el kell távolítani. A tavaszi virágok helyét átveszik a
rózsák. Rendszeresen öntözzük a töveket, az esőztető öntözés nem jó, mert kedvez a gombás betegségeknek. Az elnyílott virágokat vágjuk le, így új virágzásra késztetjük a növényeket. Ez minden más nyári virágra is érvényes.
A gyümölcsösben gondosan figyeljük fáink fejlődését. A száraz tavasz miatt nagyobb adag vízzel öntözzük a fák tövét.
Az esetleges vízhajtásokat vágjuk ki tőből, ha a koronaalakítás miatt szükséges, és jó helyen van, akkor harmadára
metsszük vissza. A természetes gyümölcshullás a fák reakciója, a túlterhelés ellen. Ennek ellenére szükséges lehet a
gyümölcsritkítás a szép termés érdekében. Őszibaracknál
minden megmaradó gyümölcs közé egy gyermek ökölnek
FORUM MARTINI / 2019. MÁ JUS

kell elférnie. Almánál ollóval vágjuk ki a felesleges almácskákat. Ma már minden gyümölcsöt védeni kell a kártevőktől.
A cseresznye, meggy a cseresznyelégytől, a többi a molyoktól
károsodhat. Felszívódó szerekkel, sárga ragacsos lapokkal
védekezhetünk ellenük. Figyeljünk az élelmezési várakozási
időkre, mert a hónap végén már zsendülnek a cseresznyék és
érik a szamóca.
A szőlőben is bőven akad munka. Tartsuk tisztán a sorokat.
A sorközöket tarthatjuk zölden is, de ezt rendszeresen nyírni
szükséges, hogy ne szórhassanak magot. A zöldműveléshez
főleg pillangós virágú növényeket válasszunk. A fűfélék, a
pásztortáska nem alkalmasak, mert számtalan gombabetegség telepszik meg rajtuk. A szőlőkarokon egyre szebb hajtások fejlődnek, ha eddig nem tettük meg, most már feltétlenül
végezzük el a hajtásválogatást. Törjük ki a rossz helyzetű,
meddő és a sűrűn álló hajtásokat, a megmaradó két hajtás
között legalább 20 cm távolság legyen. Törekedjünk a vékony, szellős lombfalra, mely a kórokozók elleni védekezést
is segíti. Míg a gyümölcsösben a tafrina és a monília a fő ellenség, a szőlőben a lisztharmat és a peronoszpóra. A szereket lehetőleg kombinálva használjuk, elkerülve a rezisztencia kialakulását. Ha tehetjük, a késő délutáni-esti órákban
permetezzünk. A kéntartalmú szerek 250℃ felett égetnek és
foltosítják a termést. Kevés figyelmet fordítunk a szürkerothadásra, pedig virágzáskor nagy pusztítást végezhet a virágzó fürtökben, de a szamócát is megtámadja.
A zöldoltás időszakába léptünk. Végezhetjük a zöldbe zöld és
zöldbe fás oltásokat is. Jó játék és izgalom, siker esetén pedig
kellemes érzés tölthet el bennünket. Az oltásokat nedves papírral, fóliával védhetjük a kiszáradástól. A melegedő pincében fokozott figyelmet fordítsunk boraink fejlődésére. Ha
szükséges, végezzük el a zárt fejtést, a derítést és a savtompítást. Ügyeljünk a pince tisztaságára.
Végül a kert elsősorban a pihenés, a kikacsolódás színtere.
Töltsünk sok időt növényeink szeretgetésével, csodálatával
és örömünket osszuk meg családtagjainkkal és barátainkkal.
| Uhrin Gábor
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JÁTÉK ÖSSZETETT
		
SZAVAKKAL

						

E havi játékunkat ismét Tóth Balázstól kaptuk. Kérjük
olvasóinkat, hogy ajándékozzanak meg bennünket
játékokkal, fejtörőkkel! Ez alkalommal minden esetben
azt az egy szót keressük, ami mindkét szóval értelmes
összetett kijelentést alkot. (Egy pont nem egy betűt jelöl)

HEGY – ......……. – BORDA
JÉG – ......……. – LÁNC
TÉGLA – ......……. – ÉPÍTÉS
SZÉL – ......……. – MADÁR
ÁGY – ......……. – LAP
ÁLLÁS – ......……. – HATÁR
KÖZ – ......……. – HORDÓ
Előző havi játékunk nyertese Lipovics
Tamás, nyereményét a Macska
Panzióban fogyaszthatja el. Továbbra is
várjuk ötleteiket, feladványaikat.
Jó szórakozást kívánunk.

Javuló közlekedési viszonyok

A turistaszezonok gyakorta visszatérő elemei voltak a kastélypark melletti Brunszvik út padkáin szabálytalanul és sokszor balesetveszélyesen várakozó személygépkocsik, az ott
lakók nem kis bosszúságára. Ez az áldatlan állapot idéntől
megszűnik, ugyanis várhatóan még májusban elkészül a
Brunszvik úti új párhuzamos parkolósáv, amely 23 darab új
parkolóhelyet, két buszmegállót és egy autóbusz várakozóhelyet jelent a frekventált terület számára. A kivitelező a munkálatokat követően lát neki a Széchenyi István utca összekötéséhez, vagyis az új martonvásári híd megvalósításához, ami
az óvodáink és iskoláink könnyebb megközelíthetőségét és az
ideiglenesen megnyitott utcák tehermentesítését szolgálják.
Az új martonvásári Egészségház mellett és mögött is épülnek az új parkolóhelyek, továbbá az új épületszárny kivitelezője már a COOP irányába történő gyalogoskapcsolat kezdőpontjait is kiépítette május elejére.

SZERETETTEL VÁRUNK A
TORDASZOO ÁLLATMENTŐ FARM
„ÁLLATI” NYÁRI TÁBORÁBAN!
Programok:
Lovaglás (tudásszintnek megfelelően futószáron vagy osztályban)
Lovak körüli teendők elsajátítása
Magyar állatfajták megismerése, gondozása
Kutyás túra, kutyaúsztatás
Ping-pong, tollaslabda, társasjátékok
Kutyás foglalkozások, bemutatók (agility, terelés, frizbi)
Szalonnasütés.
Időpontok:
Június 17-től augusztus 16-ig minden héten
(hétfőtől péntekig)
(a tábor 7 fő jelentkezésével indul)
A tábor napközis:
8 órától 17 óráig tartanak a foglalkozások.
Ha szeretnél jelentkezni, hívd Gál-Győri Renátát a +36/30-382-1493-as
telefonszámon vagy írj e-mailt a gyori.renata0909@freemail.hu címre!
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ESEMÉNYEINK

							
		

MÁJ. 21.
|
Teleki Blanka Hölgyklub – 		
		
Költészet és gasztronómia
		
Vendég: dr. Mester Júlia
		
16.30 órakor, BBK

JÚN. 01.
|
Polgármester házhoz megy
		
14.00 órától
		
Rózsa utca, Orbánhegyi utca,
		
Szőlőhegyi utca

MÁJ. 23.
|
Közös Hang
		
A Nemzeti színkottás zenekar és
		
a Budapest Regtime Band 		
		
Jótékonysági koncertje
		
18.00 órakor, BBK

JÚN. 04.
|
Hősök Napja és
		
Nemzeti összetartozás napja 		
Közös megemlékezés
		
18.00 órakor
		
Emlékezés tere

MÁJ. 24.
|
Tessely Zoltán képviselő úr
		fogadóórája
		
17.00 órakor
		
Polgármesteri Hivatal

JÚN. 08.
|
Termelői vásár
		
és bolhapiac
		
07.00 órától 12.00 óráig
		
BBK udvara

MÁJ. 25.
|
Martonvásári Művészeti 		
		
Iskola Néptánc Gála – 50 éves
		
a martonvásári néptáncoktatás
		
17.00 órakor, BBK

JÚN. 13.
|
Nyugdíjas klubdélután
		
(közös születésnap)
		
17.00 órakor,
		BBK

MÁJ. 26.
|
Hősök Napja –
		
szentmise a Doni kápolnánál
		
15.00 órakor
		
Pákozd, Mészeg-hegy

JÚN. 16.
|
Dynamic Dance Crew (ECDS) 		
		Táncgála
		
14.00 órakor
		BBK

JÚN. 01.
|
Gyereknap
		
09.00 órától 16.00 óráig
		
A Beethoven Általános Iskola udvara
		
és a Brunszvik Teréz Óvoda udvara

JÚN. 22.
|
Múzeumok éjszakája
		
18.00 órakor
		
BBK és Óvodamúzeum

CSERHÁTI ÉS A NÖVÉNYEK
A parkkal, a parkunkkal nem lehet betelni. Még a szörnyűnek hívott
időben sem. Különben is: a növényeknek és a kép jobb sarkában
látható, e napokban 110 éve elhunyt Cserháti Sándor professzornak is
jól áll az eső. Nem csoda, hiszen utóbbi élete és hobbija az előbbiek
voltak. Meg a haza ügye. Nagy nemzeti felindulásában Hechtlről
Cserhátira magyarosított. (Tényleg, miért épp a Petrovicsoknak,
Petchauereknek, Glattereknek fontos annyira a haza, hogy meg is
haljanak érte?) Hazája mellett napi teendőit szerette még fanatikusan.
Munkáját aznap is gondosan elvégezte, amikor hazasétált és – mint
aki eleget dolgozott már – , szépen meghalt. 57 éves koráig simogatta
és oltogatta kedvenc növényeit. Ez csak a szobra a martonvásári
Brunszvik-parkban, a lelke máshol van. A legnagyobb növényszakértők
és pedagógusok egyike volt.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22 /460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök
13.00 - 14.00

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

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

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
2462 MV, Szent László út 24. | Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
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FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés:
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: 13-19 óráig
Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ:
www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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, védőnő: Máthéné Jaskó Anna
tanácsadási idő: hétfő 8-12 óra között várandósok
és csecsemők részére; iskola-egészségügyi védőnői
feladatok ellátása; tel.: 30/950-0875

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

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

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

22/460-286

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK*
Varga Zoltánné (60 év)
Bencsik Ferenc (62 év)
Kovács Istvánné (87 év)
Klopfer Ferencné (87 év)
Szmilkó Zoltán (81 év)

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

*Rendelkezésre álló adatok alapján.
Elhunytakról illetve újszülöttekről
információt hozzátartozóik tudtával,
vagy azok kérésére teszünk közzé.

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám alatti
fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak, abban
az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/ ünnepnap
vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig
szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.

MARTONVÁSÁR: május 25., 26.; június 10., 15., 16.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: június 8., 9., 29., 30.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: június 1., 2., 22., 23.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

martonvásár
powered by: grx

fél óra alatt
akár 600-1000
elégetett
kalória

reggel 6-tól este 8-ig

várunk mindenkit

a fogyás
új dimenziója
martonvásár,
szent lászló utca 3.

A MAGY KERESZTEZŐDÉSNÉL,
A POSTA MÖGÖTT!

súlyproblémákra,
narancsbőrre
kiváló megoldás

Dreherék…

….fekszenek ebben a róluk elnevezett, enyhe
görögkeleti hatást kapott mauzóleumban, nem
sokkal mellettük a Brunszvikok, a kijáratnál
meg az egykorvolt helyi zsidóság halottai,
körös-körül pedig szeretteink alusszák
álmukat a martonvásári temetőben. Legyen
mindannyiuknak egyformán könnyű a föld.

martonvásár

1000 Ft-os akciós kupon
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