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GYEREKNAPBÓL
A NYÁRBA
Felhőtlen öröm, sulivég, ovibuli, Republic-interjú
és képviselői vallomás, múltidézés, technika, e-autó
és színház a végre igazi nyarat üdvözlő júniusi számunkban.

Schirilla György nálunk is futott

Május utolsó napján Martonvásárra látogatott ifjabb Schirilla
György, a téli Duna-átúszásairól híres sportoló. Az 58 éves
sportember a Beethoven Általános Iskola diákjainak tartott
rövid előadást a Tóth Iván Sportcsarnokban a rendszeres
testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítéséről.
A beszélgetést követően Schirilla és 60 iskolás egy 7 km-es
táv keretében futották körbe Martonvásárt.

Az Európai Parlamenti választások martonvásári
eredményei

Részvételi arány Martonvásáron: 48,25% (országos: 43,37%)
FIDESZ-KDNP
1 110 db szavazat
50,89%
DK
332 db szavazat
15,22%
MOMENTUM
294 db szavazat
13,48%
JOBBIK
112 db szavazat
5,14%
MSZP-PÁRBESZÉD
109 db szavazat
5,00%
MKKP
81 db szavazat
3,71%
MI HAZÁNK
73 db szavazat
3,35%
LMP
61 db szavazat
2,80%
MUNKÁSPÁRT
9 db szavazat
0,41%

Megnyílt az új könyvtár

Június 17-től újraindult a könyvkölcsönzés az Óvodamúzeum
épületéből átköltöztetett új városi könyvtárunkban. A Szent
László úti járási épület mellett található egyszintes, felújított épületrészben helyet kapó új könyvtár a megszokott
nyitvatartási rendben (H:Zárva, K:12-18, SZ:12-18, CS:12-18,
P:12-18, SZO: 9-12) várja a látogatókat. Azonban nem csupán
új könyvtárat, hanem új könyvtárosokat is köszönthetünk:
Kozák Beátát és Provoda Józsefnét. Az „ÉLd át, tanuLd másképp és fejLődj könnyedén a megújult könyvtárban” c. európai
uniós projekt további elemei novemberig fognak megvalósulni, tudtuk meg Pfiffer Zsuzsannától, a Brunszvik-Beethoven
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatónőjétől. A fejlesztés során az megújult könyvtárépületbe az oktatási tevékenységhez kapcsolódó új berendezések (asztalok, tárolók, babzsák
fotelek, állványok) és informatikai kellékek (laptopok, hangfalak, érintőképernyős eszközök, projektor, e-könyv olvasók,
fülhallgatók) kerülnek elhelyezésre, amelyeket a tanulást
elősegítő XXI. századi szoftverek (verstanító, történetkomponáló, mesefelolvasó) tesznek teljessé, így az intézmény alkalmassá válik az egész életen át tartó tanulás elősegítésére.
A projekt során lehetőség nyílt új könyvek és magazinok
megvásárlására is, így akár az elmúlt évek bestsellerei is hamarosan fellelhetőek lesznek a martonvásári könyvtárban.
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Új vízvezeték a helyi vállalkozások érdekében

Településfejlesztési megállapodást kötött Martonvásár Város
Önkormányzata és az ACER Kft. a Juharfa utcai ivóvíz gerincvezetékének megépítésére. A megállapodásban a helyi
cég vállalta, hogy 2020. december 31-ig saját költségén megvalósítja az önkormányzat által elkészített és engedélyeztetett hálózatbővítési terveket, majd az elkészült vezetéket
önkormányzati tulajdonba adja át. Az ACER Kft. a beruházás
megvalósításához – lehetőség szerint – külön megállapodások
útján bevonja a költségviselésbe az érintett terület mentén
elhelyezkedő cégeket is, mivel azoknak is elemi érdeke, hogy
a Bajcsy-Zsilinszky utcáig húzódó új vezetékrendszer kiépítésével maradéktalanul biztosítva legyen jövőbeli vízigényük.
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VONZÓ TUDOMÁNY

EGÉSZ EURÓPÁBÓL VÁRJA A LÁTOGATÓKAT AZ AGROVERZUM

Több hónapos próbaüzemi időszakot követően május
27-én Áder János köztársasági elnök, Lovász László, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Balázs Ervin,
az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és
Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere hivatalosan
is átadták a martonvásári Agroverzum Tudományos
Élményközpontot.
Az 1100 négyzetméteres, kétszintes ismeretterjesztő centrumként és tudományos játszóházként működő látogatóközpont évente 35-40 ezer látogatót képes fogadni. Az
Agroverzum programjait családi napok, jeles napok, zenei
estek és nyári táborok teszik még színesebbé.
Az átadóünnepségen Lovász László, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke kiemelte, hogy az éghajlatváltozással és a
környezetszennyezés súlyos következményeivel kizárólag a
tudományos eredményekre alapozva van esélyünk megbirkózni. A kormány ezért támogatta a martonvásári agrárturisztikai fejlesztéseket, illetve az Ifipark mellett 2020-ig
megvalósuló agrárinnovációs centrum kialakítását. A tervek
szerint – a korábban lebontott épületek helyén – egy 16 ezer
négyzetméteres alapterületű, háromszintes épület ad majd
helyet modern környezetedben a mintegy 250 új martonvásári kutatónak.
Lovász László kiemelte, hogy az MTA martonvásári agrárkutató intézete ma is meghatározó innovációs tevékenységet
folytat, hiszen a városunkban szabadalmaztatott fajtákkal
évi 130 milliárd forint értékű kalászos gabonát és kukoricát
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termelnek a magyar gazdák. A martonvásári búzafajták tavaly
a hazai vetésterület több mint 30 százalékát foglalták el,
amellyel piacvezetők voltak – tette hozzá Lovász.
Az elnök azt is aláhúzta, hogy Magyarország távlati mezőgazdasági terveinek megvalósításához társadalmi támogatás is szükséges, ehhez pedig be kell mutatni a nagyközönségnek a tudósok mindennapi tevékenységét annak érdekében,
hogy még vonzóvá tegyék a tudományos világot a fiatalok
számára. Ezen felül az élményekben gazdag kiállítás a magyar gazdák utánpótlását is elősegítheti, mivel az Agroverzum
várhatóan népszerű célpontja lesz az osztálykirándulásoknak.
Áder János beszédében arra világított rá, hogy csaknem ötszáz kutató gondoskodik arról, hogy a sok ezer magyar gazda
jó minőségű vetőmagokhoz juthasson hozzá, és jó takarmánynövényeket adjanak az állattartók számára. A köztársasági elnök kiemelte: Martonvásáron a kutatóknak legalább
15-20 évre kell előre gondolkodniuk, hiszen a most felmerült
igényekre nem holnap, hanem előrelátó, komoly tudást felhalmozó munkával sok év múlva lesznek képesek megalapozott válaszokat adni.
A Martonvásáron folyó agrárkutatás rólunk és a holnapi
kenyerünkről szól – fogalmazott a köztársasági elnök.
Áder János végezetül meglátogatta a kastélyparkban lévő
fitotron klímakamráit és az MTA-ATK kísérleti CO2 parcelláit is, ahol a különféle gabonanövények változó környezeti
feltételekhez való alkalmazkodását vizsgálják.
(Az Agroverzum tartalmas és változatos családi programjairól
a www.agroverzum.hu weblapon vagy a Látogatóközpont
facebook oldalán tudnak első kézből tájékozódni.)
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HŐSÖK ÉS NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Június 4-én, a trianoni békediktátum 99. évfordulójára,
azaz a Nemzeti Összetartozás Napjára egy különleges
köztéri akcióval készültek a Beethoven Általános Iskola
diákjai az Emlékezés terén.
A délelőtti ún. flashmobba bekapcsolódott Szabó Tibor
polgármester is, ahol a gyerekek versekkel, magyar énekekkel és nemzeti színű lufik eregetésével emlékeztettek
mindannyiunkat a több állam fennhatósága alá vetett magyarság sorsának elválaszthatatlanságára. Az eseményről

készített légi felvétel az iskola Youtube csatornáján is megtekinthető.
A magyar hősök emlékünnepén minden évben azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezünk, akik életüket áldozták Magyarországért. A martonvásári megemlékezésen a
Magyar Honvédség Területvédelmi Tartalékos katonai állományának közreműködésével díszes katonai tiszteletadás és
koszorúzás keretében gondolhattunk hőseinkre, majd Oláh
László nyugalmazott alezredes, a pákozdi Katonai Emlékpark szakmai igazgatója mondott ünnepi beszédet.

SHALOM
MARTONVÁSÁR

Amikor hősökről és összetartozásról beszélünk, önkéntelenül
eszünkbe jut az egykor virágzó hitéletet élő helyi zsidóság is.
Ha meg mindez bevillan, elsétálhatunk temetőnk zsidó sírjaihoz is, amelyek egyszerre archaikus és fájdalmas emlékeket
ébreszthetnek bennünk. Családok, egykori martonvásáriak
nyughelyei, életek, művek, szerelmek, fájdalmak, örömök.
Emlékezzünk rájuk is az egykori martonvásári zsinagóga és
a mai sírok képeivel.
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MIN VAGYOK TÚL?
MI VÁR RÁM?
VARGA FERENC
AGRÁRMÉRNÖK, KÉPVISELŐ,
A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE,
HAGYOMÁNYŐRZŐ HUSZÁRKAPITÁNY

Rovatunkban martonvásári polgárok mondják el, mi
az, ami a leg jobban foglalkoztatja őket ezekben a
napokban-hetekben. Család, munka, hivatás, hobbi,
város és politika, bármi terítékre kerülhet, egy a
lényeg, ahogy a cím is mutatja: min vannak túl, s mi
vár rájuk a közeljövőben?
„Az elmúlt időszak sok munkával és kihívásokkal telt, de a
szakmában felmerülő nehézségek egyúttal új lehetőségeket
is nyitottak. A mindennapok részévé váló digitalizáció miatt
a mezőgazdaság is rohamos, már-már követhetetlen tempóban alakul át. Naponta értesülünk újabb és újabb technológiai újításokról. Igyekszünk lépést tartani a változásokkal, de
ez szinte lehetetlen. Nagy segítségemre van ebben a legkisebb fiam, őszintén szólva ő az, aki „leköveti” a változásokat
és koordinálja a folyamatokat. Biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva például a martonvásári határban is meg fognak jelenni az önvezető traktorok.
Az elkövetkezendő hetek feladata az aratás, mely a szakmánk legnehezebb, de egyben legfelemelőbb csúcspontja!
Ahogyan máshol, úgy a mi családunkban is mindig történik
valami. Izgalommal várjuk második unokánkat, aki augusztus elején érkezik. Életem fontos része a lovaglás és a huszár
hagyományőrzés. Csapatunk fontos megmérettetéseken van
túl és készülünk az immár szokásos nyári túránkra. Idén a
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Dél-Alföldön a Tisza mentén fogunk egy hetet együttlovagolni. Ilyenkor olyan élményekkel és emlékekkel gazdagodunk,
melyek elválaszthatatlanok tőlünk, a részünkké válnak.
A 2002-es parlamenti választások óta veszek részt a közügyekben, és lassan 9 éve vagyok képviselő . Sokszor emlegetjük - joggal – hogy mekkora fejlődésen ment keresztül
városunk ebben a kilenc évben. Azonban nem szabad megfeledkezni arról a munkáról sem, mely a fejlődés hátterében
áll, és itt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ebben
2002 és 2010 között tevékenyen részt vettek.
A város rohamos fejlődése mellett az egyik legfontosabb
eredmény, hogy sikerült stabilizálni a költségvetést, és biztos lábakon állnak pénzügyeink. Mindez az eredményes csapatmunkának köszönhető.
Képviselőnek lenni nagy felelősséggel jár, ugyanakkor rengeteget lehet tanulni belőle. Megtanultam, hogy a távlati célok elengedhetetlenek, és merni kell nagyot álmodni. Ahogy
a dakota közmondás tartja: ahol tó van, ott lesz béka is!
Ősszel ismét önkormányzati választások lesznek. Képviselő
társaimmal együtt felkészülten, újult erővel állunk a megmérettetés elé. Örömmel vállalom - amennyiben Önök is úgy
gondolják - továbbra is ezt a feladatot.
A hagyományőrző huszárok köszöntésével: Erőt, tisztességet! Kívánok gazdag aratást, szép nyarat!”
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GYÁSZMUNKA
ÉS CSODA
BOROS CSABA
REPUBLICRÓL,
ÉLETRŐL,
GITÁROZÁSRÓL,
ÚJ UTAKRÓL

Elvesztésről és megtalálásról, a legendás Cipő által
énekelt régi dalok előadhatóságáról is beszélgettünk
Boros Csabával, a Republic zenekar basszusgitárosénekesével, aki nemcsak tárnoki „földink”. Ennél
sokkal közelebbi a kötődés: fia hosszú éveket töltött a
Pápay-iskola falai között, így Boros Csaba, aki a közelmúltban nagysikerű koncertet adott nálunk zenekarával, úgyszólván hazajár Martonvásárra.
- Van egy összetéveszthetetlen Republic-hangzás, megkockáztatom, hogy ez még énekestől is független. Ha
most egy béna főzőműsorban lennénk, ahol az összetevők után kutatnánk, mit mondanál, mik a hozzávalók?
- Hát ezt belülről nehéz látni. Szívesen mondanék komponenseket, hatásokat, de nincs ebben semmi nagyon különleges. Amit kiemelnék, az talán a gitársound.
- Én mindig azt éreztem, hogy amit csináltok, az valami
lecsupaszított és „rockbaültetett” városi népzene.
- Ez is igaz. Városlakók vagyunk, akik szeretik a népzenét, de
a súlyos rockzenét is. Annyiféle impressziót hoztunk magunkkal a múltból, annyi minden rakódott ránk, és hát persze hogy ebből alakítottuk ki a saját stílusunkat. De ez nem
volt tudatos, egyszerűen így jött, vagy összeadódott egy fogalmam sincs mivé. Jobb híján elneveztük „lakossági beat”-nek.
- Azért ebben a jelzős szerkezetben érzek némi öniróniát.
- Jól érzed, persze, hogy van benne. De van benne realitásérzék is. Egy szervező azt mondta nekünk pár éve, hogy
azért nem hív bennünket a fesztiváljára, mert mi már egy
"lakossági zenekar" vagyunk. Megkérdeztük tőle, hogy az
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meg mi? Aztán mondta, hát hogy bennünket túlságosan is
városi- meg falunapokon szeretnek látni az emberek és nem
férünk bele a fiatalok fesztiváljaiba. Hát akkor ezt a kendőzetlen őszinteséget inkább megköszöntük és mivel mi meg
azt gondoltuk, hogy azért mi egy beatzenekar vagyunk,
úgyhogy ebből lett a "lakossági beat" elnevezés. Nem a saját szobrunkat építjük, van bennünk realitásérzék, a buszban
meg kiválóan tudunk azon mulatni egymást cikizve, hogy
mennyire hülyék tudunk lenni. Mi annak idején felvállaltuk
azt, hogy mi egy Kárpát-medencei zenekar vagyunk és csak
magyar szövegeket írtunk akkor is, amikor mindenki külföldi karrierről álmodott. Nekünk ez elég volt. Akkor is. Nem
is állt volna jól a Republicnak. Ennek ellenére volt, hogy az
európai top 10-ben bent voltunk az eladási adataink alapján.
- Oké, hogy önirónia meg vicceskedés, de azért én rengeteg szomorkás líraiságot is érzek az új dalokban.
Lehetetlen nem kihallani a lecsapodását az elmúlt pár
év konfúzitásának.
- Ebben igazad van, fura is lett volna, ha nem érezhető az a
sok fájdalom, ami átjárta a lelkeket. Gondolj csak arra a nagyon praktikus példára, hogy miképp lehet egy ilyen formátumú egyéniség után ezeket a dalokat egyáltalán elénekelni.
Nagyon nehezen. Nem fizikálisan, hanem lelkileg.
- Énekeltél addig is sokat a színpadon.
- Ez igaz, persze, de ez nem ugyanaz. Amikor Cipő már beteg
volt és nem bírta annyira a tempót, sokszor a vezérszólamokat is nekem kellett énekelnem. De hangsúlyozom: ez nem
„szakmailag” nehéz, hanem lelkileg. Most már nem annyira.
Nem tudom sajnos azt mondani, hogy túl vagyok a dolgon,
mert a zenésztársad, a barátod, a lelki és együttgondolkodó
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szetartó alkotóközösség volt mindig is. De ezt ugye most kell
társad hagyott itt és az ő elvesztését nem fogod tudni kiigazán bebizonyítanunk, hogy tényleg az. Jönnek ki az albuheverni. Nemhogy egyhamar, teljesen sohasem. Persze ha
mok, amit már Cipő nélkül csináltunk, s már az első után
nagyon próbálsz „normális” lenni és arra gondolni, hogy ki
elcsendesedtek azok a hangok, amelyek meg akarták monelőbb, ki utóbb elmegy ebből a világból, akkor magadra tudsz
dani, hogy nekünk miképp kellene bármit is csinálnunk az
erőletni valamiféle józanságot. De a lényeg nem is a halál,
énekes halála után. Mondjuk az is igaz, hogy én életemben
hanem, és hiszem, hogy Cipő is így gondolta, maga az élet,
nem bírtam megérteni, hogy miért mások akarják eldönteamit minden pillanatában teljesen megélünk, és amit ő is, én
ni a sorsomat, vagy hogy legyen-e Republic, vagy ne legyen
is csodának tartottunk és tartunk.
Republic? Hogy ez kérdés lehet egyáltalán. Maximum nem
- Gondolom, azért az úgynevezett gyászmunkára keljön el a koncertre, azt megteheti bárki, igen. Egyáltalán: azt a
lett idő.
kortünetet nehéz megértenem, hogy miért foglalkoznak en�- Helyre kellett tennem magamban sok mindent, persze, és
nyit az emberek mások életével, miközben a sajátjukkal meg
fel kellett fognom a megváltoztathatatlanságot.
nem eleget? Ennek a kortünetnek én eléggé aktív áldozata
- Nem kapott el a pánik az elején, amikor a dalokat
lettem hónapokra. A bulvár mélyére, sőt legmélyére taszított
egyedül neked kellett elénekelned?
ez az előbb kritizált attitűd, amit sokáig képtelen voltam fel- Nem pánik volt ez, hanem valamiféle „képtelenség”. Egyfogni. Nagyon megviselt. Ez egy örvény, miközben persze egy
szerűen képtelen voltam bizonyos dalokat elénekelni, mert
játék is, utólag látod, de közben skizofrénné tesz mindenkit.
sírás nélkül nem tudtam volna megtenni. A Szeretni valakit
- Ez azért egy kicsit tönkretette az életed, nem?
valamiért című dalt nemcsak Cipőnek, hanem egy nagyon
- Szörnyű volt, lefogytam 6-8 kilót. Érted, nem elég hogy
fontos zenekari munkatársnak ajánljuk minden koncerten és
meghal az egyik legjobb barátod, a zenésztársad, még megnagyon sokszor vagyok olyan lelkiállapotban, hogy hajszálon
kapod mindehhez, hogy a lelkedbe gázolnak, hogy nyírnak
múlik a dal prezentálása. De mindig összeszedem magam
bennünket, ahol tudnak.
most már. Korábban volt már olyan,
- A Republic mindig is valami sajápéldául a József Attila Színházban egy
tos utat követett.
karácsonyi nagykoncerten, hogy majd
- Saját út, saját hang, saját vélemény,
jól összerántom a közönséget a Ha még
amit a közönség elsőre elfogadott, s
egyszer láthatnám című dallal, ami
„Mi annak idején felvállaltuk
amely út során nem kellett komprotele van „ki lép a helyedbe” és hasonló
azt, hogy mi egy Kárpátmisszumokat kötnünk, se kiadóval, se
szövegfordulattal, és azt hittem hogy
medencei zenekar vagyunk
senkivel. Sohasem.
az otthoni rákészülés elég lesz. És akés csak magyar szövegeket
- Én emlékszem arra a televíziós
kor az történt, hogy 700 ember előtt
írtunk akkor is, amikor
adásra, amikor először mutatkoznem tudtam mit kezdeni a szöveggel,
mindenki külföldi karrierről
tatok be, és nekem az jött le, hogy
egyből megérintett a „kollektív elveszálmodott.”
ez házibulizenekar lesz, annak intési fless”, amit már nem egyedül élsz
dult legalábbis.
meg, mert a nagy közönség, akik ha- Az attitűd az volt, de a zenekart
sonlóan rezonálnak, mint te, felerősítik
halálkomolyan vettük. Nem voltam már
ezt az érzést. Képtelen is voltam elénekölyök, 28 voltam, előtte a Citromban
kelni akkor. Azóta új albumok vannak,
játszottam, utána a tesómmal, Péterrel a Kenguruba keúj utakat nyitottunk, de hát teljesen egyértelmű, hogy azóta
rültünk, ahol meg a Cipő volt a szövegíró, onnan ismerjük
is ugyanazon az úton vagyunk, miközben persze játszunk
egymást. Aztán lett egy zenekarkezdeménye, ahova egyből
teljesen friss dalokat is.
hívott, 1990. február 23-án beléptem, onnan datáljuk a
- De gondolom, a régi Republic-himnuszokat nehéz lenne
zenekar létezését.
kihagyni a repertoárból.
- Semmi sem adnak ingyen, te is megdolgoztál a sikerért.
- Nem is akarjuk. De elővettünk sok olyan dalt is, amiket már
- A nyári szünetben a hűtőházba jártam ládákat tologatni,
Cipő nem szeretett a végén, vagy nem akart játszani, én meg
hogy meg tudjam venni az első basszusgitáromat. A Deep
mindig is azt gondoltam róluk, hogy a zenekarhoz tartoznak,
Purple MachineHead című albumának hátulján volt egy
méghozzá eltéphetetlenül.
basszusgitár, olyan kellett nekem is, és azon a típuson ját- Mennyire viselt meg benneteket a Cipő halála után
szom azóta is. Ma reggel is, hogy jöttem hozzád, ránéztem
kialakult szokásos „média-lincshangulat”, amikor mina gitáromra és mondtam magamban: Úristen!! Minden nap
denki jobban tudta, mit kéne tennetek? Az azóta megezt csinálja velem. Nagyon közel áll hozzám, úgyszólván
jelent dalaitok valamelyikében is van egy ilyen sor,
személyisége van. Éppen a Blahalouisana basszusgitárosáhogy „egy címlapért a lelkedet eladnád, mert azt hival beszélgettem a minap, mert ő is ilyent szeretne, szóval
szed, hogy ez az élet” , gondolom, ez nem egy véletlen
a Rickenbacker márka egy jó körtünet, olyan esszencia és
képzettársítás.
tudás árad belőle, ami a fiatalabb zenészeknek is megdobog- Az embereknek mindig van egy prekoncepciója. Valahogy
tatja a szívét. Én bármikor a nyakamba akasztom, komoly,
beleette magát az a gondolat a koncertrejáró fejekbe, hogy
ünnepi érzés fog el. Minden alkalommal.
az énekes-frontember az, aki mindent megold és mindent
csinál. Hiába mondtuk – leszámítva tán a kezdet kezdetét,
| Prieger Zsolt
amikor kizárólag Cipő dalait játszottuk el – , hogy ez egy ös�FORUM MARTINI / 2019. JÚNIUS
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A MARTONVÁSÁRI
KULTÚRAFEJLESZTÉSRŐL
SZÍNHÁZI KONFERENCIÁN
IS SZÓ VOLT RÓLUNK

A színházi nevelésről és a drámapedagógia műhelytitkairól tartottak szakmai konferenciát a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) május 29-én. A konferencia
célja, hogy a 2014 óta létező, a magyarországi színházi
nevelési képzések között egyedülálló drámainstruktor
szak eddigi eredményeit felmérje, valamint lehetséges
fejlődési irányait a korábbi és jelenlegi osztályok közreműködésével, tanáraik és a szakma képviselőinek részvételével megvitassa. A konferencián a martonvásári színházi élet két fontos figurája is részt vett, sőt szóba került
a helyi művészeti élet kiépítése is.
Hlinyánszky Doma, akinek invenciózus Grimm-rendezését is ajánljuk ezen az oldalon, az SZFE Barangolás projektjét mutatta be, Csikász Ágnes - aki a Bernarda Alba
háza rendezőjeként is debütált nálunk - bennünket különösen izgató szakdolgozatáról beszélt, ami a martonvásári kultúrafejlesztésről szól majd.
| FM

MASZK-TÁBOROK

A MASZK egyesület ettől az évtől elindítja nyári napközis
táborait. A táborok tematikája a színház köré épül, így a
hagyományosnak mondható színjátszó tábor mellett egy
látványtervező-kézműves tábort is hirdetünk. jelentkezni a
maszktarsulat@gmail.com e-mail címen lehet.
A látványtervező tábort augusztus 10-16 között tartja Márta
Barbara és Kalácska Gábor.

ÚJRA GRIMM

Július 4-én a BBK-ban láthatjuk újra a fantasztikus, felnőttnek-gyermeknek egyaránt szóló Grimm-fantáziát. Nem szabad kihagyni, nevetős-tanulságos-humoros, szóval legalább
egyszer látni kell.
FORUM MARTINI / 2019. JÚNIUS
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BERNARDA AZ
ÖRDÖGKATLANBAN

A MASZK kiváló Garcia Lorca-adaptációja
meghívást kapott az idei Ördögkatlanfesztiválra. Július utolsó napján adják elő
a fojtogató hangulatú Bernadra Alba házát
Csikász Ágnes rendezésében az elismert
zenei-színházi fesztivál nagyközönsége
előtt. Drukkoljunk nekik!

FORUM MARTINI / 2019. JÚNIUS
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ÓVODABÁL, REKORDÖSSZEGGEL,
SOK TÁMOGATÓVAL
A Brunszvik Teréz Óvoda javára, ismét megrendezték
jótékonysági, idén „Hollywood” témájú bulijukat,
melynek rekord összegű bevételét az óvoda udvari
kültéri játszóeszközeinek bővítésére fordítják.
Mindenkinek köszönik, hogy ilyen sokan eljöttek. A helyszínt
a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár biztosította. A bulin a zenét dj Bús Laci, a büfét a Für Elise Kávézó
szolgáltatta. Az alábbiakban pedig köszönik a szervezők a
támogatóknak, felajánlóknak, akik közül ismét a legtöbben a
jelentős értékű és mértékű tombola nyereményekhez járultak hozzá:
Agroverzum - Tudományos Élményközpont, Alfa-Radiál Plusz Kft., Alkot6tok
Egyesület, Almási Dóra , Anita ABC, Amach Kft, Bárányos Renáta fitness edző,
Buza Virág- Avon, Buzás Tamás fotós, Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és
Könyvtár , Bruck Service Kft., Black & White szépségszalon- Király Réka fodrász és Kékesiné Kiss Anita műkörmös, Body Space Martonvásár, Buzás Tamás
fotós, Central Container Kft., Chocolate Brown Csokiszolárium Martonvásár,
Drago Rosso Pizzéria, Dynamic Dance Crew Táncegyesület, DO-RÓ BT-Horgászbolt,
EasyWash Martonvásár, Enis Pékség Martonvásár, Erzsi női szabóság-Baracska, Fazekas Levente fotós, Forum Martini Martonvásár Város Lapja, Forum

Fleetware járművkövető szolgáltatásunk gyors és hatékony
megoldást biztosít cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Dinamikusan növekvő, modern szolgáltatást nyújtó
cégükhöz keresünk, Martonvásári telephelyünkre ügyféltámogató kollégát!
Ha szeretnél egy 100%-ban magyar tulajdonú, pénzügyileg
stabil munkahelyen dolgozni, ahol megbecsülnek,
Ha szeretnél változatos feladatokkal találkozni egy innovatív,
FORUM MARTINI / 2019. JÚNIUS

Martini Polgárőr Egyesület, Für Elise Kávézó, Garden&Wedding, Gitta AvonNádler Brigitta, Gulyás Csárda- Agárd, Gyurivill Kft, Has-Bár, Harasztos Áron
fotós, Hargitai Emőke fodrász, Harmónia Körömstúdió, Horváth Tamás-gerincterápia, Imre Petra -nyomdai munka, IT ware Kft- FLEETware, a hatékony járművédelem, Kalmár munkaruházat, Káplár Gym elsőszámú edzőterme Martonvásár, Keczán Bútorszalon, Képesvarázs Kft., Kercsik Tefu Kft, Kiss Andrea
fodrász, Kiss Gábor fodrász, Kínai Áruház, Kortyis Dávid fotós, Kramár és Társa
Kft., Kreatív Hobby és Patyolat , László Ákos csont és inrakás, Lizák Bence-informatikus, Macska Panzió, Baksai Adrienn: Kéz- és lábápolás, Makler Kft,
ManBa-Ker Kft- Zöldségsziget, Marton Klinik Diagnosztikai Központ, Marton
Sport Nonprofit Kft., Martoni Szászorszép Szépségszalon: Kovács Gabriella-fodrász, Martoni Százszorszép Szepsegszalon: Bellér-Eisenbacher Sára-kozmetikus & Süle Éva kozmetikus, Martonvásári Fúvószenei Egyesület, Medicz
Gyógyszertár, Mell-Dressz, MolnárKlíma, Molnár Ágnes masszőr, Mustang SE,
Marton-Plaza- Int-Trade Hungary Kft., MŰFAL , Nagy Balázs fotós, Nagy
Richárd fotós, Napsugár Cukrászda, Ninaci Rozália-gyógymasszőr,
Novozánszkiné Almási Zita- Forever üzleti partner, Patkós Anetta- fitness
edző, PediAndi- Venyercsány Andrea, Petricía Családi Állatorvosi Rendelő,
Pilinyi Kriszta -ékszertervező, Pletser Virágkötészet, Postakocsi Étterem, Pufi
Húsbolt, Rehus Üzletház Kft., SpecVéd Bt., Székesfehérvár Hotel VadászkürtMikon '98 Kft, Szücs Piroska festőművész, Takács Kata-Avon, Three Dreams
Masszázs & Testszobrász Szalon, Trimo Magyarország , Valéria Kozmetika,
Vincotech , Reform -Virág Kft.-Virágbolt Martonvásár, Vandal Brewing.

flottakövetéssel foglalkozó cégnél, akkor csatlakozz hozzánk!
Önéletrajzodat küldd el a fleetware@itware.hu email címre!
FLEETware GPS alapú flottakövető rendszerünk használatával csökkentheti céges flottája üzemanyagfogasztását, időt
és pénzt spórolhat a testre szabható kimutatásokkal, nem
beszélve a vagyonvédelmi funkciókról amellyel flottája mindig biztonságban lesz!
Helyi lakosoknak és ide bejegyzett szék- vagy telephelyű cégeknek 20% kedvezményt biztosítunk szolgáltatásaink árából!
További információkat a www.fleetware.hu oldalon talál,
kollégáinknál hivatkozzon az újsághirdetésre!
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Épül-szépül az Egészségház és környezete

Széchenyi utcai munkálatok

A csapadékos időszak elmúltával május utolsó hetében elkezdődtek a Széchenyi István utca összekötési munkálatai
a Váci Mihály utca és a Kossuth Lajos tér közötti szakaszon.
A beruházás várhatóan nyár végi elkészültével gépjárművel
is át lehet majd kelni a martonvásári vízfolyás e pontján, ezáltal jelentősen javulni fog a környék, az itt található óvodák
és a Beethoven Általános Iskola megközelíthetősége.
Az új útszakasz 5,5 méter szélességű lesz, ami a 4 méteres
szilárd útburkolat kialakításán túl 0,75-0,75 méter szélességben murvás padka megépítésével együtt fog elkészülni.

Az új martonvásári Egészségház Dr. Grimm Lóránt, az elsőként díszpolgárrá avatott egykori martonvásári körzeti főorvos nevét viseli majd. Loli bácsiról a 2016. decemberi Forum
Martiniban olvashatnak bővebben Kizmus Lajos jóvoltából.

Új autója lesz tűzoltóinknak

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét, így önkormányzatunk 850.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
biztosít az egyesület számára egy ERMI 23 típusú használt
gépjárműfecskendő beszerzésére. A gépjármű teljes vételára
2.540.000 Forint, melynek kétharmadát a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása fogja fedezni.
A Marton ÖTE szerint a használt gépjárműfecskendő beszerzésével csökkenthető és akár teljesen el is kerülhető a készenlétből való kiesés.

Kihívás Napja Martonvásáron

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is remekül szerepelt Martonvásár városa az országszerte megrendezett Kihívás Napja
nevű össznépi, „megmozgató” sporteseményen, sőt idén a
hasonló méretű települések között az 5. helyezést is elértük.
A MartonSport összesen 2832 sportaktivitást rögzített városunkban, amely 25%-kal jobb eredmény, mint 2018-ban.
A MartonSport lapunk hasábjain is köszöni a közreműködő
intézményeknek, közösségeknek és a résztvevőknek, hogy
sportolásukkal hozzájárultak a kiváló eredmény eléréséhez.
FORUM MARTINI / 2019. JÚNIUS

Martonvásár ismét támogatja a székely-magyar
kapcsolatokat

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megvalósulását, így a
Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000,Ft pénzbeli támogatást nyújtott önkormányzatunk.
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GYEREKNAPBÓL A NYÁRBA
Június elsején, a hosszantartó esős időszakot megtörő szikrázó napsütéses
hétvégét kihasználva csaknem ezer gyermek és persze családjuk vett részt az
ingyenes martonvásári gyermeknapi programokon. Mint Kortyis Dávid képein is
látszik, volt tűzoltók által kreált habfürdő, kisvasút, mely átszelte a kastélyparkot
is, tánc, nevetés, s mi szem szájnak ingere.

FORUM MARTINI / 2019. JÚNIUS
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KERTBARÁTOKNAK, JÚNIUSRA

Elérkezett a nyár, a vakáció ideje. Vigyük ki unokáinkat a kertbe és szerettessük meg velük a természetet, ismerjék meg a jól végzett munka örömét. Szedjünk zöldséget, gyümölcsöt, főzzünk lekvárt, süssünk
szalonnát. A számítógépes, sápadt gyerekből két hét
alatt pirospozsgás, életre való legényke lesz.
Az egyre magasabb hőmérséklet és a csapadék hatására a
növények gyors fejlődésnek indultak. A kertben javában érik
a meggy, a cseresznye és a kajszi. Virágzik a szőlő. A szőlősgazdának oly kedves édeskés virágillat lepi be a hegyet.
Az esős, párás idő rendkívül kedvez a gombás fertőzéseknek.
Ha nem vigyázunk, hamar megjelenhet a lisztharmat, peronoszpóra és a szürkerothadás. Ezek a zöld részeken kívül
a fürtkezdeményt is elpusztíthatják. A kórokozók gyorsan
alkalmazkodnak a vegyszerekhez, ezért változtassunk és
kombináljuk a szereket. Ne várjuk meg a hatásidő lejártát.
Gondosan permetezzük be a fürtöket és a gyorsan növekvő,
védtelenné váló leveleket. Aki nem tette még meg, végezze
el a hajtásválogatást, kötözést, a vesszők igazgatását. Cél a
vékony, szellős lombfal kialakítása. A levélhónaljakban megjelenő hajtásokat két-három levélke felett csípjük le. Ez növeli a lombfelületet. Erre szükségünk is van, mert az öreg
levelek csökkentik működőképességüket. Egy kg szőlő kineveléséhez 1,2 m2 egészséges lomb kell. Még végezhetjük a
zöldoltásokat.
A szőlő sorait tartsuk tisztán, a sorközöket pillangós virágú
növényekkel zöldíthetjük. A talajtakaró növényeket viszont folyamatosan nyírni kell. Védekezzünk az atkák ellen. A gyenge
növekedésű hajtás, a csenevész levél, mely fény felé fordítva
sárga foltosan áttetsző, biztosan jelzi a takácsakták jelenlétét.

A hűvös tavasz nem kedvezett a gyümölcsösöknek sem. A
szilvafák alig hoztak termést, az őszibarackot a levélfodrosodás, az almát a lisztharmat kínozza. A kajszi eddig átvészelte
a moníliát. A levéltetvek mézharmatjától csillognak a levelek, melyen korompenész telepedhet meg. A melegedő levegő
segít a tafrina ellen, ennek ellenére továbbra is szigorú növényvédelmet kell folytatnunk. Rajzik a kaliforniai pajzstetű. A gyümölcsök kifejlődése sok tápanyagot igényel, ezért
a permetező szerekbe tegyünk lombtrágyát is. Végezhetünk
csalánleves-öntözést. Tegyünk két kg friss csalánlevelet egy
200 literes hordóba és erjesszük napos helyen. Kellemetlen
szagú, de kiváló növényerősítő oldat, mellyel kétszeres hígításban öntözhetünk. A tápoldatozást júliusban már ne folytassuk.
A kertben virítanak a rózsák, liliomok, de a legtöbb munkát a gyep ápolása igényli: tápanyagpótlás, öntözés, nyírás.
Szedhetjük a korai fejes káposztát, zöldborsót. Helyére paradicsomot, paprikát ültethetünk. Vethetünk még kései káposztaféléket és csemegekukoricát. Ezeket a nyári melegben
bőségesen kell öntözni. Tetőzik a szamócaszüret. Jelöljük
meg a tovább szaporítani érdemes töveket, ezek indáit gyökereztessük le, a többit távolítsuk el. A kevésbé tetszetős,
de egészséges szemeket lekvárnak befőzhetjük. A gondosan
megtisztított szemeket gyengén megtörjük, lecsurgatjuk. A
léből kitűnő üdítőt készíthetünk, a húsos részből rövid felfőzéssel 10 % cukorral finom lekvárt főzhetünk. Az elvirágzott
évelők szárát vágjuk le. Szedjük fel a kora tavaszi hagymásokat és tároljuk száraz hűvös helyen.
Végezzük el a borok harmadik, zárt fejtését és továbbra is
vigyázzunk a pince tisztaságára.
| Uhrin Gábor

MÉG JELENTKEZHETSZ! 		
KALANDOZÓS NYÁRI TÁBOR (NAPKÖZIS)
MARTONVÁSÁRON

Korosztály:6-14 évesek számára
Tábor időpontja: Július 1 - július 5.
Részvételi díj: 25 000 Ft/hét
Jelleg: napközis, 7.30-17.00-ig
Kapcsolat: Németh Zsuzsa 06-30-390-9307, K-CS: 9-16
martoninyar2@gmail.com
FORUM MARTINI / 2019. JÚNIUS
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SAKKRA FEL!
Csütörtökönként pontban délután 5-től este fél 10-ig
gyűlnek össze a helyi sakkmániákusok a Postakocsiban.

Igen, ahogy a múltkoriban kifigyeltük ezt az irigylásreméltó
csapatot, ez egyszerre sportolás, okosodás,barátkozás, edzés,
sörözés, beszámoló, felkészülés, viszontlátás és szeretetközösség. Lehet hozzájuk bátran csatlakozni. Fotóink e békebeli, kortalan hangulatot idézik meg, s egy olyan időszakba
kalauzolnak, amikor még majdnem minden rendben ment,
nyugalom volt és megértés. Ahogy Dolinka Zsolt szervező is
biztatott bennünket, várva az érdeklődőket: Sakkra fel!

KÖRNYEZETVÉDŐ
		
E-TÖLTŐ

		

A Kodály Zoltán utcában hivatalosan is átadtuk az
elektromos és a plug-in hibrid hajtású autók számára
létesített új e-töltőket – 2 darab 22 kW-os váltóáramú (AC) és egy darab 22 kW-os egyenáramú (DC)
berendezést – amelyek jelentősen megkönnyíthetik
az agglomerációs, de legfőképp a Budapest-Balaton
viszonylaton az e-autózást.
Martonvásár belvárosában, az elmúlt fél évben átadott
Brunszvik-kert és az Agroverzum Tudományos Élményközpont tőszomszédságába került elhelyezésre az a két modern
elektromos töltőberendezés (2*22kW AC Type 2 és 1*22kW
DC CHAdeMO + CCS), amelyek mostantól egy időben egyszerre három e-autó vagy plug-in hibrid gépkocsi töltését
teszik lehetővé.
Az egybegyűlteket Dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere köszöntötte, aki párhuzamot vont az új töltőpont, a
Brunszvik-kastélypark, az Agroverzum klímaváltozással
kapcsolatos szemléletformálása és a helyi természeti értékeket felkaroló Pannónia Szíve program között, melyek
mind-mind a szép és méltó környezet védelmét szolgálják
gyermekeink számára.
Tessely Zoltán, Fejér megye 03. számú választókerületének
országgyűlési képviselője a jelenlévő gyermekekre tekintettel először egy közkeletű autókártyás mítosszal igyekezett
leszámolni, miszerint egy autó nem a több hengere, a motor
nagyobb lökettérfogata vagy a minél nagyobb végsebessége
miatt jobb egy másiknál, hanem manapság „egy jó autó
akkor jó, ha alacsony a fogyasztása, ha üzemeltetése nem
terheli meg a családi kasszát és a környezetet” – mondta.
A képviselő a gyerekek előtt azt is elmondta, hogy 40 éve
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még álmodni sem mertek arról, hogy egyszer majd a tisztán
elektromos közlekedés ilyen szinten a hétköznapjaink részévé
válhat, mint manapság. „Szeretnénk, hogy ez a térség az
ilyen vívmányairól is híres lenne” – zárta rövid beszédét a
képviselő a martonvásári Tóth Iván Sportcsarnok tetején
múlt héten átadott napelemes rendszerre hivatkozva.
Dr. Ugron Gáspár, az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft
ügyvezetője megerősítette Tessely szavait, miszerint már a
jelenleg is elérhető technikai színvonalú magyarországi
e-autózás racionális, hatékony és napról napra egyre kényelmesebb közlekedést tesz lehetővé. Azt is aláhúzta, hogy az
e-Mobi lassan 400 töltőpontból álló országos hálózata 2019ben még biztosan térítésmentesen lesz használható.
A megszokottól eltérően a megnyitót nem egy nemzeti színű
szalag átvágása tetőzte be, hanem spontán módon a jelenlévő gyermekek több körben történő rövid megkocsikáztatása
egy Volkswagen e-Golffal és egy Mercedes-Benz B-osztállyal.
A rögtönzött pilóták egyike Tessely Zoltán volt.
A Kodály Zoltán utcában található berendezések a nap 24
órában ingyenesen hozzáférhetők, az oszlopok üzemeltetését
az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft végzi. A töltők hatékony kihasználtsága érdekében kérjük, ne parkoljanak hagyományos gépkocsikkal ezekre a várakozóhelyekre.
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Június havi rejtvényünkben martonvásári épület-homlokzatokat rejtettünk el, könnyebben felismerhetőeket
és persze olyanokat is, amelyeket nehezebben idézünk fel. Kíváncsiak vagyunk, mennyire figyelmesen járják
utcáinkat s hányat ismernek fel belőlük és tudják-e azt is, hogy hol találhatóak. Előző szó-játékunk nyertese
Izsák Márton volt, nyereményét szokásainkhoz híven a Macska Panzióban fogyaszthatja el, akár társaságban is. Jó szórakozást kívánunk, és várjuk ötleteiket!
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KERTÉSZKEDÜNK
ÉS IMÁDJUK!
5 TIPP A VÍZTAKARÉKOS KERTÉSZKEDÉSÉRT
Ne pazaroljunk! Legyen kevesebb a vízszámla és óvjuk
a Föld vízkészletét. Csak annyit bolygassuk a talajt,
ami feltétlenül szükséges.

Bevallom, én csak az utolsó utáni pillanatban nyitom ki
a csapot a növények kedvéért. Amíg abból a Földnek és a
pénztárcánknak is túl drága ivóvíz folyik, mérhetetlen luxusnak érzem minden cseppjét. Éppen ezért már a kezdetek
kezdetén beszereztünk két régebbi IBC-tartályt, hogy abban
gyűjtsük az esővizet. Amilyen kevés dolog volt eleinte a kertben, még sok is volt az a kétszer 1000 liter, de utána sokáig
élveztük a hasznát. Aztán történt, hogy két éve a garázs tetőfelújítása miatt le kellett szerelni az összes ereszcsatornát,
amit csak idén kaptunk vissza. Az eltelt két év így az egyre növekvő nyári meleggel és szárazsággal olyan tesztekre
adott lehetőséget, amik egy életre megtanítottak arra, hogy
a szép látvány a természet adta lehetőségekkel is elérhető!
Íme 5 tipp a kertemből, hogy kevesebb legyen a vízszámla és,
hogy óvjuk a Föld vízkészletét.

• Gyűjtsük az esővizet!

Évről évre kiszámíthatatlanabb a csapadék mennyisége, igazi pazarlás hát, ha a csatornában végzi az esővíz. Szerezzünk
be egy méretes tartályt vagy hordót, és élvezzük a tartalékainkat a szárazabb időkben.
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• Kevesebb cserepet!

A cserepes növények vízháztartására állandóan figyelni kell
és locsolni-locsolni, hiszen a cserépből hamar elszivárog és
elpárolog nyáron a víz. Ideje lassan leszokni róluk! Jó-jó, nem
az ablakpárkányon álló pár ládáról van még szó, sokkal inkább a kert területén lévő cserepesekről. Vízügyileg igazi
luxus, pedig sok más hazai alternatívája lehetne a leandereknek vagy enciánoknak, amit a földbe is beültethetünk. Tudom, a mediterrán növényfüggőknek ez most biztosan lehetetlenül hangzik, ők gyorsan ugorjanak át a következő tippre.

• Mulcsoljunk!

Szuper víztakarékossági intézkedés, ha nem engedjük a vizet
túl hamar elpárologni a földből. Erre a legjobb módszer, ha
nem hagyjuk pucérkodni a talajt. Takarjuk be a kultúrnövények között a csupasz földet, például a fűnyíráskor összeszedett fűnyesedékkel! Ezernyi előnye mellett segít megtartani
a föld nedvességtartalmát is.

• Csak semmi felesleges kapálás

Furcsán fog hangzani, de ha nem kapálunk egyfolytában,
akkor a föld mélyebb rétegeit nem szárítjuk ki. Ha megszabadulnánk egy gyomtól, akkor ne kapáljuk körbe, elég, ha
csak ásóval alányúlunk és kihúzzuk. Csak annyit bolygassuk
a talajt, amennyit feltétlenül szükséges.

• Nem kell annyi füves terület

A fű sokkal érzékenyebb ezer, meg ezer kerti társánál, úgyhogy nyáron nincs esélye locsolás nélkül. Sok virágnak viszont van! Tegyél hát egy próbát és telepíts egy virágágyást
olyan növényekkel, amelyek jól bírják a nyári forróságot és
a szárazságot is. Bár az ültetés utáni egy hónapban nyilván
kell locsolni, hogy begyökeresedjenek, de utána! A kúpvirágok, kasvirágok, díszfüvek, varjúhájfélék a kezdőknek is sok
sikert tartogatnak, ha a locsolásmentes kertészkedés mellett
teszik le a voksukat. Kezdésnek bármelyik praktikával köbméterben mérhető majd a különbség. Sok sikert!
| Suplicz Rita
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JÚN. 22.
|
		
		

Múzeumok éjszakája
18.00 órakor
Óvodamúzeum, Főtér és BBK

JÚN. 25.
|
Teleki Blanka Hölgyklub
		
Cserkúthy Balázs ismeretterjesztő
		
előadása a Gyógyító kódokról
		
Belépés ingyenes
		
18.00 órakor, BBK
JÚN. 28.
|
		
		
		

Tessely Zoltán országgyűlési 		
képviselő úr fogadóórája
17.00 órakor
Polgármesteri Hivatal

JÚL. 04.
|
A „Grimm” című előadást 		
		
bemutatja a MASZK társulat 		
Jegyek kaphatók Bitó Kittinél:
		
+36 20 342 94 21
		
19.30 órakor, BBK

JÚL. 08.
|
		
		
		
		

Virágeső c. egyfelvonásos előadást
bemutatja a Teátrum Színházi 		
Polgári Társulás
19.30 órakor,
BBK

JÚL. 13.

Termelői vásár és bolhapiac
07.00 órától 12.00 óráig
BBK udvara

|

		
JÚL. 13.

|

		
		
		

Polgármester házhoz megy
Béke utca, Sporttelep utca, Tükrösi
utca, Radnóti utca, Arany János utca,
Vajda János utca, Határ utca
15.00 órától

JÚL. 13.
|
		
		
		

A Vandál Sörfőzde sörkóstolóval
egybekötött nyílt napja
19.00 órától
Für Elise Kávézó

ORBÁN NAPI
BORÜNNEP
A kertbarátok régi hagyománya, hogy névnapján felkeressék és érdeme szerint borral locsolják, vagy megvesszőzzék Szent Orbán, szőlőhegy elején álló szobrát.
Idén bort érdemelt volna, de sajnos a szobor két év óta
„idült beteg” és nem áll a talapzatán.
Május 24-én délután 47 kertbarát gyűlt össze Szalai György
szőlőjében, hogy megtartsák az Orbán napi borünnepet. A
hosszan tartó kedvezőtlen időjárás után végre szép napsütéses időben kezdődhetett a találkozó.
Az összejövetel elején szomorú kötelességként megemlékeztek a május 8-án 77 éves korában elhunyt Pomogáts Lajos
klubtársról. Majd Dr. Janky Ferenc ismertette a borverseny
eredményét: a beérkezett 18 bor közül a díszes vándorserleget Vabrik Ferenc 2018-as évjáratú rajnai rizling bora érdemelte ki. Aranyérmesnek minősítettek még négy, bronzérmesnek öt bort.
Orosz József hegybíró beszámolt az új Orbán szobor állapotáról, elmondta, hogy a szobor fejének gipszmintája elkészült.
A szobrot anyagi okokból sóskúti mészkőből faragják és remény szerint ősszel elkészül.
Bereczky Sándor a budapesti Keil Ernő fúvószenekar elnöke
bejelentette, hogy 2019. október.17-én a martonvásári fúvószenekarral közös hangversenyt tartanak a BBK Központban
és bevételt a szobor elkészítésére ajánlják fel. Dr. Szabó Tibor
polgármester ígéretet tett arra, hogy a szobor árából hiányzó
összeget az önkormányzat kiegészíti.
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Szalai György, Vabrik Ferenc és Szabó László a szőlőskertekben, gyümölcsösökben végzendő munkákról számoltak be.
Megállapították, hogy az eső mindenképpen kellett és jól jött
a mezőgazdaságban, de az esős és napos váltakozó időjárás
kedvez a kórokozóknak, így sokszor kell majd permetezni
a lisztharmat és a peronoszpóra ellen, hogy a jelenlegi szép
terméskilátásból termés és bor is legyen.
A szakmai rész után jó hangúlatban folytatódott az összejövetel. Sor került a versenyen részt vett borok kóstolására,
a kóstolók maguk is kifejezhették egyetértésüket, vagy külön véleményüket a bíráló bizottság ítéletével. A borkóstolás
persze alaposan meghozta az étvágyat Szeidl Antal bográcsban főzött csülkös káposztás babgulyásához is, ami bírálás
nélkül mindenkinek egyformán ízlett.
A társaság naplemente után, némi nótázással vetett véget az
idei borünnepnek.
| Foki Gábor
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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
ÚJSZÜLÖTTEK*
Farkas-Nagy Fülöp
Terjék Helka Andrea
Szűcs Jázmin

Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

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

FOGORVOSI ÜGYELET

MARTONVÁSÁR: július 6., 7.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: június 29., 30.; július 20., 21.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: június 22., 23.; július 13., 14.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

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.

APRÓHIRDETÉS
Autószerelő végzettséggel munkatársat keresek, kiemelkedő
bérezéssel, azonnali munkakezdési lehetőséggel. Érdeklődés
esetén várom hívását a +36 30 5512137 telefonszámon.

TURI és CIPŐBOLT
ISMÉT TELJES NYITVATARTÁS!!!

Márkás bőr cipők olcsón.
Női, férfi és gyerek. Új és használt! Divatos!
Ugyanitt, használtruházat is kapható!
NYITVA: K-P-ig: 10-17, Szo: 9-12
Martonvásár, Béke u. 45.
T:06/70/633 2920

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata | Főszerkesztő: Prieger Zsolt, e-mail: kommunikacio@martonvasar.hu
Művészeti vezető: Pletser Cecília | Címlapfotó: Kortyis Dávid, Fotó: Csoma Tamás, Kortyis Dávid, Zalka Ibolya, Prieger Zsolt.
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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