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FORUM MARTINI
VIRÁGSZŐNYEGEN
A TEMPLOMBA
Úrnapi készülődés, balett-gála,
fiatal képzőművész bemutatkozása
és egy Erdélyből martonvásárivá váló
igaz ember története. Júliusi számunk
a léleké és a képeké.

Fűtéstámogatás, önkormányzati segítséggel

Július elején a Martongazda Nonprofit kft. munkatársai
mintegy 120 martonvásári jogosult részére juttatták el térítésmentesen a 12 000 forint értékű szilárd tüzelőanyagszállítmányokat a téli rezsicsökkentésből korábban nem részesült háztartások számára. Az állam által garantált vissza
nem térítendő támogatás nem volt felhasználható a szállítási költségek fedezésére, de az önkormányzat gondoskodott
arról, hogy a helyiek többletráfordítás nélkül használhassák
ki az őket megillető téli rezsicsökkentést. A képviselőtestület
ezért még májusban azt a határozatot hozta, hogy önkormányzatunk vállalja át az igénylők szállítási költségeinek
finanszírozását.

Újabb „razzia” a kamionstop érdekében

Lakossági visszajelzések alapján az elmúlt hetekben megszaporodtak az indokolatlannak vélt kamionbehajtások városunk területére, ezért július elején ismét félnapos razziát tartottak a Hunyadi úton a Gárdonyi Rendőrkapitányság
munkatársai és Tóth Tibor közterület-felügyelő. A folyamatos hatósági jelenlét hatására a KRESZ szabályait megszegő,
engedély nélkül közlekedő kamionsofőrök nem folytathatták
útjukat Martonvásáron keresztül, a rend helyi őrei visszafordították őket az autópálya felé. Ugyan a rend és a biztonság
érdekében a martonvásári rendőrőrs munkatársai, a helyi
közterület-felügyelet és a polgárőrség is gyakorta intézkednek a helyi közlekedési szabályokat áthágókkal szemben,
térségünk jelentős tranzitforgalma miatt - melyről Horváth
Bálint is beszél lapunk 3. oldalán közérdekű történéseket
kommentálva - a továbbiakban is várhatók hasonló nagyszabású razziák.

Martonvásár a médiában

Júniusban az RTL Klub két adásában szerepelt városunk és az
Agroverzum, továbbá júliusban az index.hu címlapján is a Magyar
Tudományos Akadémia új látogatóközpontja fogadta az olvasókat. A két magazin és az index.hu cikkei a www.martonvasar.hu
oldalon és a város facebook oldalán is elérhetőek.
ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után
körmenettel folytatódik a liturgia, s így történik a mi városunkban is. Régi hagyomány, hogy az utcák díszítése is az
ünnepléshez tartozik. Szebbnél szebb virágszőnyegeket készítettek Martonvásáron is a szorgalmas hívek, melyek egyenesen a templomba vezettek meghitt, ünnepi szakralitással.
Nagy élmény volt annak, aki részt vett benne.

VIRÁGSZŐNYEGEN A TEMPLOMBA

Sokan úgy tartják és ezt erősíti az egyházi hagyomány is,
hogy a nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt
nem tudja az öröm érzését kellőképen kifejezni. A tanítás
szerint az oltáriszentségben megtestesült Krisztusnak a lelkes
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ÖNÖK
FELVETETTÉK,
MI MEGKÉRDEZTÜK
Horváth Bálint alpolgármestert arra kértük, hogy a
Forum Martini hasábjain is tájékoztassa a martonvásáriakat azokban a témákban, melyekkel megkeresik őt a különböző kommunikációs csatornákon, vagy
az általa életre hívott Martonvásár Infó Facebook
csoportban. Válaszait, amely érintette a kamionforgalmat, a szemetelés kérdését, a beruházásokat és a
sokaknak hiányzó élelmiszerboltot is, csokorba gyűjtöttük és most önök elé tárjuk.
• Az átmenő kamionforgalom foglalkoztatta leginkább az elmúlt időszakban a csoport tagjait is. A napi több mint ezer
kamiont pár tucatra sikerült leszorítani, de még ez is jóval
több a kelleténél. Főleg nem magyar fuvarozócégek sofőrjei
jönnek erre. A rendőrséget nyomatékosan kértük, hogy még
többször ellenőrizzenek, fordítsák vissza a teherautókat, melynek igyekeznek eleget tenni. Lobbizni fogunk, hogy a büntetési tétel is magasabb, tényleg valóban elrettentő legyen.
• Többen jelezték, hogy a polgármesteri hivatal megbüntette
őket, mert nem vágták le a zöldterületet a házuk előtt, vagy
az ingatlanjukon. A közterület-felügyelőnk tájékoztatása
szerint büntetés nem történt, figyelmeztető cédulát hagyott
a helyszínen, illetve levélben felszólítás ment ki több esetben. A legtöbben eleget is tettek állampolgári kötelességüknek, melyet ezúton is megköszönök. Az ingatlanok előtti terület az út széléig – tehát a nyílt vízelvezetőt is beleértve
– az ottlakók fenntartásában van. Nyáron és télen is.
• Az útfelújításokkal kapcsolatban is sokan érdeklődnek. Ez
az a téma, ahol én is türelmetlen vagyok saját magunkkal
szemben. Azt azért tudnunk kell, hogy 7 év alatt annyi út
épült vagy újult meg, mint az azt megelőző körülbelül hetvenben. Folyamatosan utat, parkolót (is) építünk. Most készítjük elő a következő nagy csomagot, mely tartalmazza a
Damjanich és az Orbánhegyi utcákat uniós forrásból, valamint kormányzati és saját pénzből az Orgona, a Gárdonyi, a
Jókai és reményeim szerint a Rózsa utcákat. Ezek kivitelezése idén indulhat és jövő tavasszal érhetünk a végére. Közben
a MartonGazda Nkft. megrendelésére zajlik a kátyúzás is.
Többen nehezményezték, hogy ez nem szép megoldás, teljes
aszfaltcsík kellene. Egyetértünk, de az útépítés nagyon
drága műfaj, ezért minden lehetséges szabad forrást, ahogy
eddig is, ezekre a projektekre allokálunk.
• Sok bejegyzésben megjelenik a közös nemtetszésünk kinyilvánítása a rongálókkal, szemetelőkkel szemben. Bővíteni
fogjuk a közterületi kamerarendszert, de arra kérek mindenkit, hogy ha ilyet lát, vállalja fel a véleményét, neveljük közös erővel a meg nem nevelt ifjú vagy idősebb tagjait közösségünknek!
• Sokan érdeklődnek nálam a beruházásainkról is. Sajnos
csúszások vannak a bürokratikus teendők, a humánerőforrásFORUM MARTINI / 2019. JÚLIUS

hiány, a közbeszerzés „szépségei” vagy éppen a kapacitáshiányos építőipari szektor miatt. De haladunk lépésről lépésre
és a közösen felállított városfejlesztési stratégia mentén újítjuk meg Martonvásárt. Szeptemberre kész az orvosi rendelő
új szárnya és környezete, indul az Ovi-Sportpálya és az Illyés
Gyula téri, valamint az Óvodamúzeum udvarán kialakítandó
játszótér megvalósítása. Előkészítés alatt a Dózsa György,
vagyis Beethoven út közterületi rahabilitációja, a TSZ Udvar
Szolgáltató Ház építése, vagy éppen a 20 kV-os kábelek kiváltása a főtéren. A könyvtár beköltözött végleges helyére, a
sportcsarnok tetején megépült a naperőmű, az Óvodamúzeum fejlesztése is folyamatban. Nem állunk meg.
• Sajnos a tárgyalások több élelmiszerlánccal is megakadtak,
illetve lelassultak, az építőipari drágulások miatt a beruházó
partner(ek) számára is problémássá vált a projekt-elképzelésünk. Amennyire sikeresen megújítottuk, fejlesztettük az
intézményeinket (önkormányzati feladat), annyira nehézkesen halad a nagyobb vállalkozások idevonzása. Megtettünk
mindent, 157 hektáros beruházási célterületet hozott létre
az állam a mi kezdeményezésünkre, forrást különített el az
infrastruktúrára, de az előnyünk a hátrányunk is egyben:
nincs munkaerő a környéken. Persze sikerek itt is vannak,
elkészült egy szolgáltatóház a Posta mellett, lassan befejeződik a főtéri minihotel-sörfőzde-bisztró építése, bővítenek a
helyi cégek, átadás előtt a Mirrotron csarnoka. Köszönjük a
helyi vállalkozásoknak, hogy ők is hozzájárulnak kisvárosunk épüléséhez, szépüléséhez.
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A kép illusztráció

Martonvásár új bölcsődei férőhelyek
kialakításáért pályázik

A kép illusztráció

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
június végén úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra (TOP1.4.1-19) a tulajdonában lévő 3 csoportos családi bölcsőde
ingatlankiváltással és 1 csoporttal (+7 fő) történő bővítésért.

Ovi-Sport pályával bővült az óvoda

Az önkormányzat és a MartonSport Nonprofit Kft. hosszú
távú stratégiája az, hogy a rendszeres testmozgás gyakorlását már a legfiatalabb korban el kell kezdeni. Ennek érdekében – közel egy éves tervezést követően – júliusban
Martonvásáron is megépülhet egy olyan multifunkcionális
sportpálya a Beethoven Általános Iskola Brunszvik Teréz
Óvodához közel eső udvarrészén, amely a 3-6 éves korú
gyermekek szakszerű mozgáskultúra-fejlesztését és a kicsik
fizikai és szellemi képességének fejlődését célozza. Ez az
úgynevezett Ovi-Sport pálya.
A sportpályát kifejezetten az óvodás korú gyermekek számára fejlesztették ki, és mindenféle sportág megkedveltetésére
alkalmas mozgást fog biztosítani számukra. A pálya kialakításán felül a projekt tartalmazza a Brunszvik Teréz Óvoda
sporteszközökkel és egyéb felszerelésekkel való ellátását,
továbbá az óvónők egy napos tematikus képzését is.
Az egykori Aranycsapat-tag Buzánszky Jenő által életre
hívott Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány segítségével a ber uházás mindössze 30% -os önrész biztosításával valósulhatott meg városunkban (kb. 4,5 millió forint), melyet
a MartonSport a saját költségvetéséből vállalt, így az nem
igényel további anyagi ráfordítást az önkormányzat részéről.
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Kútba esett állat kimentésében segédkeztek
tűzoltóink

Június 17-én a gyúrói állattartó telepen zuhant egy húsz
méter mély kútba egy ötmázsás szarvasmarha. A még élő
állat kimentéséhez a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett az érdi hivatásos, a váli
önkormányzati és a martonvásári önkéntes tűzoltókat is
riasztották. A mentőakció során egy tűzoltó a két méter
átmérőjű kútba mentőkötéllel ereszkedett le, majd a kútgyűrűből kiálló vasat feszítővágóval távolította el. Tovább
ereszkedve a gázmérő műszer bejelzett, ezért a kút mélyén
a tehenet már légzőkészülékben, a helyszínen lévő állatorvossal egyeztetve kötötte át, majd a telephely dolgozóival
közösen erőgéppel húzták felszínre. A jószág egyébként komolyabb sérüléseket nem szenvedett.

Változás a buszközlekedés menetrendjében

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy 2019. július 1-től
a Volánbusz-jogutód KNYKK járatai megváltozott menetrend
szerint járnak. Az új menetrendekkel a www.menetrendek.hu
oldalon tudják megtervezni utazásaikat. A távolsági buszozásainkat koordináló cégnél rákérdeztünk a változások okára,
de eddig érdemi választ nem kaptunk.

Friss dietetikusi vélemények a martonvásári
közétkeztetésről

Felkerültek az önkormányzat weboldalára a legfrissebb dietetikusi vélemények és javaslatok a martonvásári közétkeztetésről: https://martonvasar.hu/2019-04-23/dietetikusszakvelemenyek-a-martonvasari-kozekeztetesrol
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MIN VAGYOK TÚL?
MI VÁR RÁM?
SZIGETI ZOLTÁN
építésztechnikus, képviselő,
a Gazdasági és Humán Bizottság tagja

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?
Gőzerővel dübörög a nyár, a gyerekek a megérdemelt vakációjukat töltik, mi felnőttek éljük a dolgos hétköznapokat. Építőiparban dolgozó szakemberként ezen időszak állít minket a
legnagyobb kihívás elé, ez megmutatkozik az elvégzendő
munka mennyiségében és gyakori hőség miatt kialakult körülményekben is. Egy dolog állandó: a kivitelezési feladat,
cégünk iparipadlót épít szerte az országban. Az időjárási
körülményektől függetlenül egy cél lebeg előttünk, hogy a
munkánkat a legjobb tudásunk szerint végezzük el, az adott
megrendelő teljes megelégedettségére.
A rengeteg munka mellett kellő időt kell fordítani a pihenésre és kikapcsolódásra, amit rendszerint feleségem Barbara,
kislányom Lotti és barátaim körében töltök legszívesebben.
Szerencsés vagyok, mert annak ellenére, hogy Lotti nem velem él, szinte naponta része vagyok az életének. Barbarával
tavaly nyáron házasodtunk össze, vele is Martonvásáron
képzeljük el a családalapítást.
Lassan 9 évvel ezelőtt jött egy gondolat, hogy picit többet
szeretnék tenni – akkor még – szülőfalumért Martonvásárért, ezért csatlakoztam Dr. Szabó Tibor polgármester úr
csapatához és a 2010-es önkormányzati választásokon képviselői mandátumot szereztem, hála a martoni választóknak.
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Egy olyan világba csöppentem, ami eddig teljesen idegen volt
számomra, de a tenni akarás, a feladattal járó felelősség
és nem utolsó sorban a tapasztaltabb képviselőtársak átlendítettek a kezdeti nehézségeken és lehetőségeimhez
mérten – remélem – hasznos tagja tudtam lenni ennek a
tevékeny csapatnak.
Képviselői munkánknak vannak látható és kevésbé látható,
vagy szimplán csak érezhető eredményei, de ha valaki körbenéz, láthatja, hogy városunk óriási fejlődésnek indult. Az
eredményeket nem szeretném újra felsorolni, megtették azt
kollégáim ez előző lapszámokban, de azért szeretném kiemelni azokat, amik az én szívemhez állnak a legközelebb.
Aki ismer, tudja, hogy az én életemben nagyon fontos szerepet tölt be a sport. A labdarúgás és főként a kézilabda majd
30 éven keresztül volt elválaszthatatlan része az életemnek,
ezért az én „legkedvesebb fejlesztéseim” a Horváth Ottó
Sportközpont, valamint a Tóth Iván Sportcsarnok.
Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően a pár éve szinte
haldokló kézilabda egyesület virágzik, mára 8 éves kortól
minden korosztályban komplett csapatok versenyeznek fiúés lány vonalon is, köszönet ezért a MartonSportban, valamint a Martonvásári KSE-ben dolgozó sportvezetőknek és
edzőknek.
Az ősz újabb kihívásokat tartogat, a választók értékelhetik az
elmúlt 9 évben elvégzett munkánkat, hiszen önkormányzati
választások elé nézünk. Én magam is vállalom az új megmérettetést, mert az elkezdett munkát folytatni szeretném, lehetőség szerint egy változatlan összetételű csapat tagjaként.
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AZ OTTHON, AZ ITTHON MEG A SORS
VENDÉGSÉGBEN CSIKI BOTOND PORTÁJÁN
Sorsszerűnek látja maga körül a világot és közben a
maga természetességében teszi a jót. Ha mezőőr, akkor így, ha sérült gyerekeket gyógyít lovával, akkor
meg úgy. Itthon is van, meg otthon is, huszárkodik,
drukkol magyar bajnok focista lányának, másik gyermekétől unokát vár, sok beszélgetést kellene vele lefolytatni, hogy kiderüljön minden Csiki Botondról, a
város karizmatikus figurájáról. Úgyhogy mondjuk legyen ez az alábbi az első beszélgetésünk vele.
- Otthon vagy itthon? A gyökerek, amiből táplákozik, a
mai napig táplálják? Ezek emlékek vagy naponta megtapasztalt valóság?
- Az az igazság, hogy igazából máig nem tudtam elszakadni.
És azért nem tudtam, mert nem is akartam. Nincs nap, hogy
gondolatban legalább egy órát ne töltsek otthon, Erdélyben.
De ez még véletlenül sem panasz, egyszerűen így alakult.
Jelenvaló és tápotadó. Csíkban sem égettünk fel mindent,
van pici gazdaságunk, házunk. És igen: van „otthon” és van
„itthon". Mindig valahova „hazamegyünk”, ha ott vagyunk,
akkor ide, ha itt, akkor oda. Tehát valójában én mindig otthon
vagyok. A gyerekek itt születtek, de nekik is fontos ez a
kapocs. Egyre fontosabb.
- Mi az, amiben belülről másképp látja ezt a problematikát? Én gyakori Erdély-járóként sokszor érzem azt,
hogy lenne mit tanulnunk tartásból, hitből, egymásrafigyelésből. Azt tapasztalom, hogy egy nyelvet beszélünk,
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de mégsem egy nyelv ez, hiába hívják „magyarnak"
mindkettőt.
- Úgy vélem, hogy ez az egész kialakult helyzet nem erény
és nem érdem kérdése, a helyzet hozta így. Ott magyarnak
lenni nem magától értetődő. Ez egy döntés – sokszor csak
amolyan tudat alatti döntés – eredménye, hogy mindezt aztán igazán felvállalod vagy sem, az meg egy másik. Aki meg
felvállalta, az tesz is érte, komolyan, megéli ezt annak összes
előnyével és hátrányával. Itt, az anyaországban pedig ez egy
magától értetődő, természetes adottság.
- Szóval akkor valóban teher alatt nő a pálma.
- Mindenképpen van egy ilyen értelmezési lehetőség. Nehézségekben ez egy kiállás. Kisebbségben magyarnak maradni
más, mint az anyaországban. Ott ez figyelem, munka és szeretet kérdése. Bár megjegyzem, egy kicsit azért „itthon” is.
- Mi az, ami elindította az úton, hogy végül Martonvásáron kössön ki?
- Úttörő voltam, első a családból, aki elindult. Még az előző
rendszerben igényeltük meg az áttelepülést. 1989-ben.
Nem tudom ám igazából felbontani magamban az erdélyiséget és magyarországit, úgyhogy én leginkább úgy érzem,
hogy valójában "kárpát-medencei" vagyok. Innentől nézvést
meg már csak földrajzi régiók vannak, gömöriek meg
szepességiek meg székelyek és vendek vannak, akik persze
mind magyarok. A történelem alakította így, ez egy nyitott
folyamat, ami nem zárult le igazán. Folyamatos pulzálásban, alakulásban van.
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- Mi az ön Martonvásárja, mi az, ami itt fontos, ami
egyből eszébe jut?
- Arra, ahogy mi Martonvásárra kerültünk, sokan mondanák, hogy véletlenszerű, de szerintem meg nincs így. Ez sorsszerű. Elsősorban ezt jelenti nekem a város. Sorszerűséget.
Amikor mi áttetepültünk Magyarországra, Simonpusztára
kerültünk. Az itt dolgozók, a vásárlás, a kapcsolatok miatt
bejártunk persze Martonra, „kóstolgattuk” egymást a várossal.
Volt valamiféle kötődés már akkor is. Aztán elkerültünk egy
vargabetűvel a Pilisbe, több lovardát is vezettem, versenyeztem, lovagoltam, aztán amikor ezeket a lehetőségeket kimerítettem, vettem öt saját lovat – közben az agrárvégzettségem mellé elvégeztem a testnevelési főiskolán a lovasedzőit
– és akkor kellett valami tanya, ahol mindezt, amit tanultam,
elsajátítottam, működtethetem is. Nem volt sok megkötés,
csak egy nagy telek, házzal együtt és hogy vasúton be tudjon járni a feleségem, aki geológus a MOL-nál, s azóta már
életpályaműdíjat kapott, mert majdnem 30 éve dolgozik ott.
Nem is néztük akkor a településeket név szerint, csak ezeket
a szempontokat, és a távolságot Budapesttől, és karikáztam
a hirdetőújságban a lehetőségeket. Akkor villant fel – hiszem, hogy újra sorsszerűen – Martonvásár neve, karikázás
közben. Legelőször ezt a házat néztük meg. „Exkluzív módon
felújított parasztház” - ez állt a hirdetésben.
- Amelynek most a kertjében ülünk.
- Igen, de minden volt akkor, csak exkluzív nem. Tél volt,
úgyhogy mondtam is akkor, ha már eddig eljöttünk, igyunk
egy kávét, menjünk be. Egyből megfogott a nagy tér és a lehetőség, hogy mit lehet majd ebből csinálni, alkotni. Ez volt
1998-ban, szóval 21 éve lesz augusztusban. Megvettük. Utána építettem az istállót, elég szörnyű állapotok uralkodtak,
de azóta megszépültünk. És megint csak a sorsszerűség jut
eszembe akkor is, amikor véletlenül belecsöppentem a Pető
Intézet állatasszisztálási programjába, ahol sérült gyerekeket
gyógyítunk lovaglással, lóközelséggel. Én addig csak utcán
láttam ilyen gyerekeket. Azt sem tudtuk, mi ez. Azóta, nem véletlenül, hanem a sors adta lehetőségként, a Pápay Ágoston
iskolával 20 éve dolgozom együtt, hóban, fagyban, nyárban itt
vannak, szeretem és szeretik. Nekem is, nekik is adomány.
Engem ez a város befogadott, sok mindenért hálás vagyok neki.

FORUM MARTINI / 2019. JÚLIUS

"Botonddal évek óta sikeresen dolgozunk együtt a
Pápay Ágoston Iskola tanulóinak minél sokoldalúbb
fejlesztése érdekében - mondja kérdésünkre Botos
Imre, az intézmény igazgatója. - Az állatasszisztált
terápiákat az "Együtt-Értük" Alapítvány, valamint
magánszemélyek támogatásával, felajánlásával
tudjuk megvalósítani. Botond mindig készségesen,
nyitottan fogadja kéréseinket egy-egy csoport foglalkozásainak lebonyolításával kapcsolatban. Az
évek alatt minden társaságot ugyanolyan lelkesedéssel és felkészülten fogadott, így a súlyos-halmozottan sérült gyermekek és az autizmussal élők csoportja is megtapasztalhatta a lovak megnyugtató
közelségét és ennek a fajta mozgásnak az örömét, az
állattartással járó teendők fontosságát.
A tanév végén sem ér véget ez a sikeres együttműködés, hiszen a nyári táboraink alkalmával is szívesen
fogadja tanulóinkat vagy éppen jön el az iskolába
lovas fogattal, hogy a mozgássérült tanulóink számára is felejthetetlen élményt nyújtson. Hálásak
vagyunk neki."

- Egyszerre tradicionalista és modern ember.
- Én kifejezetten szeretem azokat a dolgokat, amelyek formabontóak. Nézze meg a házunk udvarát. Kevés élő paraszti
udvar van, ez az. Az, hogy a nagyapám ekéjét a medence
mellé beteszem, attól az még nem lesz paraszti udvar. Legyen működőképes, legyen modern és hagyományőrző, ez az
alap. De legyen igazán élő, ne múzeum- , hanem életszaga
legyen. Az állatot tisztán kell tartani, ahhoz meg munka kell,
ezt én csinálom is folyamatosan. Az önellátó, tradicionális
parasztudvar nekem nagy vágyam, életem, célom. Nekem
például boldogság, hogy amit eszünk, ahhoz valami közünk
van. Nehéz persze teljesen önellátónak lenni, de igenis meg
kell próbálni. Az, hogy van tíz tyúkod, saját befőznivaló ribizlid, meggyed, cseresznyéd, diód. Áramot termelünk a napkollektorral, kútról itatunk, így áll össze a kép.
- Azt is mondhatnám, hogy ön egy ökotudatos, zöld
gazda.
- Er re büszke is vag yok . Én ötvözni szeretném a
nagyapámkorabeli, paraszti, önellátó gazdaságot a moderni07

tással, és ugyanakkor, mivel sok ember jár ide, akiket viszek
ki kocsizni, nekik el is mondom mindezt, hatással vagyok
rájuk, remélem. Mindig hangsúlyozom: lehet úgy modernnek
lenni, hogy közben nem adod fel a gyökereidet. És közben
nekem ezt úgy kell csinálnom, hogy meg is éljek belőle. Felelősséggel. És összefügg minden mindennel: amikor mezőőrködök itt több ezer hektáron, akkor is lóval járom a vidéket,
tehát egyszerre két hivatásomnak is hódolok. Komplex ügy
ez, és én ezt élvezem.
- Mik a legnagyobb gondok mezőőr szemmel nézve?
- Egyértelműen az illegális szemétlerakás. Ez a legnagyobb
kihívás.
- Szelektíven gyűjti a szemetet?
- Természetesen. Ez nálam alapfontosságú ügy. A szelektív
szemétgyűjtés a vásárlással kezdődik, amikor a polcoknál
állsz. Mert ott veszed meg a szemetet is. Ha tudatosan vásárolsz, akkor nem lesz szemeted sem annyi, erre figyelni kell.
Mert egész egyszerűen nem veszel meg olyasmit, ami eldobandó szeméttel jár. Én most azt tervezem, hogy a kukámat
ki fogom cserélni kisebbre, mert ha kimegy és belenéz, láthatja, hogy negyedig van tele. Nálunk a gyerekek is úgy nőttek fel, hogy erre figyelnek. Nem hozunk haza és nem is
gyártunk szemetet. A gyerekeim még nálam is minimalistábbak és nagyobb környezetvédők. Nálunk nemcsak
műanyagmentes július van, hanem a teljes év a tudatosság
és a figyelem jegyében zajlik. És ez így van rendjén.
| Prieger Zsolt

SZÍNÉSZFEJEDELEM MARTONVÁSÁRON
Dráfi Mátyás 70 felett is igazi örökmozgó fiatalember, amit mi sem bizonyít jobban, mint hog y ny ugdíjas
korára - bár a nyugdíjas szó már-már
nevetségesen hangzik, ha róla van szó
- újabb színházi munkákba fogott, és
színésztársaival, barátaival majd két
évtizeddel ezelőtt megalapította a Teátrum Színházi Polgári Társulást azzal
a céllal, hogy a Felvidék és a határon
túli kisebb falvaiban, városaiban élő
emberek közé is elvigyék a színházat,
oda, ahová egyébként nemigen jutnak
el a kőszínházi társulatok.
Pár napja a BBK-ban is tiszteletét tette,
Csáky Pál darabjának, a Virágesőnek
az előadásával, amit a hiperakítv színész-rendező nemcsak „főszerepelt”, de
ő is állított színpadra. Felvételünk is itt
készült. További aktív éveket kívánunk
neki, illetve példáját látva, persze magunknak is.
| FM
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A szlovákiai magyarok közt
csak „színészfejedelemként” emlegetett Dráfi
Mátyás egyike azoknak
a megerősítő pontoknak,
akiknek cselekedeteiben a
fő mozgatórugó a közösség
iránti elkötelezettség és a
hűség volt.
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GYEREKTŰZOLTÓINK
Egy biztos, tűzoltókban nem fogunk a jövőben sem
hiányt szenvedni, ugyanis Tűzoltó Gyermektábor
helyszíne volt a BBK, amit a Martonvásári Önkéntes
Tűzoltó Egyesület szervezett meg július elején.
A résztvevő gyermekek játékos formában ismerkedtek meg a
tűzoltó hivatás rejtelmeivel, miközben számos otthoni biztonságot növelő ismeretre is szert tettek. A tűzoltás fogásai
mellett kipróbálhatták a légzőkészülék és a feszítő-vágó használatát, megismerkedtek a tűzoltó és a mentőautó berendezéseivel. A délutánok során lovagláson és honvédelmi
akadályversenyen, különféle vetélkedőkön vettek részt, meglátogatták a székesfehérvári tűzoltóságot és a tűzoltó múzeumot. Az ifjú tűzoltók a táborzáró rendezvényen közös program
keretében mutatták be családtagjaiknak a hét folyamán elsajátított tudást.

NEKIK A BALATON VOLT A RIVIÉRA!
Legalábbis azoknak a martonvásári hetedikeseknek
– bocsánat, félig már nyolcadik osztályosoknak – a
Beethoven Általános Iskolából, akiknek a "Nomád
kaland" elnevezésű közösségi programot szervezték
júniusban Balatonszemesen Kizmus Beatrix és
kollégái, Pintér Eszter és Vasi Krisztina.
„Csodálatos, élményekben gazdag hét volt, az időjárás és a
tó hőmérséklete is kedvező lehetőségeket biztosított ‘expedícióinkhoz’” - mondta kérdésünkre Kizmus Beatrix. „Amikor
csak lehetett, a Balaton 'vízminőségét vizsgáltuk', kirándultak Balatonföldvárra a Hajózástörténeti Látogatóközpontba,
melynek kilátójából Keszthelytől Aligáig elláttak, fantasztikus élmény volt, gyönyörű, tiszta időben.

Gyúrtak levendulás szappant Tihanyban, ahol bizonyságot
szereztek a visszhang „létezéséről” is, ez nem csupán a
martonvásári iskolásoknak lett életre szóló élménye, hanem
mindazoknak, akik hallották és tapssal jutalmazták a "Martonvásár!" csatakiáltást.
Bejártuk, feltérképeztük Balatonszemest, készítettünk mécseseket, festettünk pólókat, levendulazsákokat varrtunk és
csaptunk egy fergeteges szülinapi bulit Zselyke meglepetésére, fagyival, gofri sütéssel, zenével, tánccal jókívánságokkal, az nagyon vidám este volt! Aztán az utolsó napra saját
mondák készültek a Balaton keletkezéséről, ezekkel búcsúztunk a tótól, tábortól, egymástól, abban a reményben, hogy:
"jövőre veletek ugyanitt!"”
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ELRUGASZKODNI A VALÓSÁGTÓL
TAKÁCS BÁLINT MESÉLŐ KÉPEI ÉS BELSŐ TÜKRÖK
Fura, szürreális világ a
martonvásári fiatal, Takács Bálint
képzőművészeti miniuniverzuma.
Digitális, képregénybe hajló,
kísérletező módon rácsodálkozó,
de nagyon is modern látásmódú
munkái figyelemre érdemesek.
Vele beszélgettünk hatásokról,
képi történetmesélésről,
valóságtól való elrugaszkodásról.

- Milyen hatásokból dolgozol? Mi motivál? Filmek, olvasmányok, képzőművészet és képregény kapcsolata?
Vagy valamilyen belső sztori?
- A legtöbb képhez egy történet is kapcsolódik, amit a saját
életem mozzanataiból veszek kölcsön. Ha elmegyek egy társaságba, mindig keresem az inspirációt, amit kiegészíthetek
és tovább gondolhatok. A városban sétálva szoktam töprengeni ezeken a történeteken, Martonvásár nyugodt légkörében, mindig higgadtan és magamhoz fordulva végig tudom
gondolni, hogy mit szeretnék kifejezni. Ha nincs lehetőségem
társas életet élni, akkor a múltamból és virtuális térből keresem az ötleteket. Művészeti alkotásokban mostanában azt
keresem, hogy milyen párhuzamokat vonhatok velük a saját
életemre vonatkoztatva, és így próbálok belőlük a képeim által kifejezni valamit magamból. Jelenleg a legnagyobb hatással rám a magyar trap rap van, alkotás közben és szabadidőmben is hallgatom, a kedvenceim: Lil Frakk, Gege,
Kapitány Máté és Ress. Rengeteg film- és könyvsorozat jelent nekem sokat, például a Star Wars, a Harry Potter és a
Gyűrűk Ura is. Hlinyánszky Doma Grimm című darabjának
próbafolyamatát is végigkövettem és mindkét előadás után
sok-sok ihletforrással gyarapodtam. De példaképeim közé
sorolom Hunter S. Thompsont és Kosztolányi Dezsőt is.
- Van egy furcsa hangulata az alkotásaidnak, szürreálisak, humorosak, de ez szerintem - bár javíts ki, ha
rosszul látom - inkább csendes vagy melankolikus humor, inkább iróniának látom.
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- A képeimet nem szoktam külső szemmel figyelni, szűrőkön
keresztül. Inkább tükörként szolgálnak nekem, hogy jobban
láthassam a lelki folyamataimat. Gyakran az életem legnehezebb részeit én magam látom a legnevetségesebbeknek,
másrészt szeretem a valóságtól elrugaszkodott szemszögből
figyelni a világot. Ezeknek köszönhető a szürreális és ironikus hangulat. Nem egyszer magam is meglepődöm, hogy
mennyi mindent mesélnek el rólam a vonalaim.
- Mivel foglalkozol a civil életben, van köze az alkotásaidnak mindennek?
- Jelenleg a pihenőidőmet töltöm a szakmai gyakorlatom és a
szakdolgozatom után. Próbálok társasági életet élni, olyan
kapcsolatokat ápolni és létrehozni, akikkel közösen lehet alkotni. A képeim és a mostani folyamataim előre vetítik a későbbi munkámat, de az út elején járok még csak, hiszen hét
hónapja egy minimális tudással kezdtem bele a digitális rajzolás tanulásába.
- Hogyan, milyen technikával dolgozol?
- Az eszközeim: laptop, okostelefon, digitális rajztábla, ingyenes rajzprogram, ceruza, papír. A technikám: beillesztem a
rajzprogramba a fényképalapot és elkezdem átdolgozni ezt
addig, csinálom, amíg elégedett nem vagyok a vele. Ritkább
esetben, szabadkézzel a rajzprogramban dolgozom.
- Gép előtt improvizálsz vagy már előre kitalálod és
csak „formába öntöd”?
- Sokat szoktam töprengeni, hogyan szeretnék megalkotni
egy képet, de a tökéletes módszerre még nem sikerült rá10

jönnöm, sőt reprodukálni is nehezen megy egy-egy technikát.
Mivel gyakran az ismerőseim, barátaim szerepelnek a képeken, így mielőtt nekikezdek az alkotásnak, sokat gondolkozom rajtuk, milyen színekben látom őket, miben hasonlítok
hozzájuk, milyen történetek kötnek hozzájuk. Az alkotás
közben és végén pedig azt nézem, hogy mit mond a tudatalattim, mégpedig „a kezem által”. Rugalmasan állok az alkotói folyamathoz, a fő cél, hogy próbálkozzak sok mindennel, így tudok a legtöbbet tanulni és fejlődni a jövőben. Most
éppen itt tartok, ezek a képek beszélnek helyettem.
| Prieger Zsolt

ÉPÜL-SZÉPÜL A SÖRFŐZDE,

meg a hozzájuk csatlakozó, új helyre költöző Für Elise, a képen nagy munkában látható
irányítói stáb pedig július 13-án komplexum-bejárásra invitálta a martonvásáriakat.
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MARTONI KOREOGRÁFIÁK
A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZBAN GÁLÁZOTT
A DANCE STUDIO NAGY-KUTHY BALETTISKOLA

Barbi elsírta magát a színpadon, amikor utoljára táncolt a DSNK kötelékében. Ő profinak készül, felvették egy művészeti középiskolába, ahol táncosnak
tanul tovább, itthagyva a barátokat, próbákat, versenyeket és gálákat. Mi pedig, a szülők és rokonok, akik
megtöltöttük a Pesti Magyar Színház nézőterét, vele
sírtunk egy kicsit.
Muszáj volt, mert az a több mint kétórányi színpadi varázslat
magával ragadó volt, megmutatta, mi az, amitől csak kön�nyezve lehet megválni.
Az egészen kicsik, akik Merci nénit és Zoli bácsit próbálták
követni kedvenc plüssükkel vagy épp egy világító varázspálcával a kezükben, mondjuk ki: egyszerűen imádnivalók voltak.
A nagyobbak, akik év közben már versenyeken érmekkel ju-
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talmaztak, a leendő sikervárományos produkciójukat mutatták meg igazi nagyszínházban, vagy épp a spicc cipővel való,
hol pokolba kívánt, hol felemelő pillanatokat adó munkájukat sűrítették egy elegáns és szép táncba.
A legnagyobbak pedig – hát ők profik. Nem, miket írok, dehogy is profik, hiszen nagy kamaszok, felsősök, középiskolások, akiknek minden mozdulatáról süt a tánc, a mozgás szeretete, akik komoly rutinnal mozognak a színpadon, adnak
elő nem csak elfogult szülői szemek szerint komoly, megindító vagy éppen vidám koreográfiákat. Szóval profik.
Persze ezt csak most gondolom végig, ott, a színházban mással voltam elfoglalva. Drukkoltam és csodálkoztam, csendben
figyeltem és vastapsoltam, nevettem és hát igen, kicsit sírtam.
Meg fotóztam, hogy megmaradjon és megosztható legyen az
emlék, hiszen a jövő DSNK-gála még olyan soká lesz…
| Busánszky Lajos
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PÁRTFŐTITKÁRI
WAKEBOARD

Az egykorvolt rossz emlékű – bár egy korszakot
elneveztek róla is – pártfőtitkár vadászháza ma
speciális idősek otthona, mellette már nem a hajtó
elvtársak zaja hallatszik, hanem a szomszédos
wakeboard-pályán sikló fiatalok nevetése.
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KERTBARÁTOKNAK, JÚLIUSRA

A légkör lassan megnyugszik, a vizes Rák helyét átveszi
a tüzes Oroszlán. Kevesebb lesz az eső, de továbbra is
számíthatunk kiadós zivatarokra, jégesőre. A hőmérő
még nyári értékeket mutat, de a nappalok már rövidülnek. A kert számos zöldséggel, gyümölccsel jutalmazza munkánkat.
A letermett szamóca ágyásokat tisztítsuk ki, az ostorindákat
távolítsuk el és a talajt trágyázzuk meg. A három évesnél idősebb ültetvényt semmisítsük meg. Az alaposan előkészített
ágyásokba elkezdhetjük az új palánták telepítését. Az egyszer termő málnák termését érdemes fagyasztani. A tiszta
bogyókat (nem kell megmosni) mélyhűtőben akár húsvétig
is eltárolhatjuk. Ha a lefagyasztott gyümölcsöket normál hűtőben engedjük ki, szinte eredeti „friss” gyümölcsöt tehetünk
az ünnepi asztalra. A letermett és beteg málnavesszőket távolítsuk el és égessük el. Ezáltal rengeteg kórokozótól szabadulunk meg. Az első éves, kétszer termő málnavesszőknek
csak a felső, letermett részét kell eltávolítani. Az alsó rész jövőre fog teremni és csak ezután távolítjuk el az egész vesszőt.
Az érő gyümölcsök betakarítása után azonnal vizsgáljuk át
fáinkat, bokrainkat. Az alapos öntözést és a gondos növényvédelmet jövőre biztosan meghálálják. A rügyekben most
zajlik a jövő évi termés kialakulása, a rügydifferenciálódás.
Itt van a lepénysütések időszaka. Gyermekkorunk kapros-túrós, vagy a fahéjas-almás illata édes emlékeket idéz és egy
életen át elkísér minket. Érik az őszibarack. A bibepontnál
megpuhult gyümölcsök szedhetők. Házi kertben megvárhatjuk a teljes érést, ilyenkor a legfinomabb a gyümölcs. Monília

Nyugdíjas Klub-hírek
Mint azt Ambrus István elnöktől megtudtuk, június 13-án
bensőséges hangulatban ünnepelték meg at első féléves születésnaposokat a nyugdíjas klubban. Az elnök, név köszöntött
17 hölgy klubtagot, valamint 8 férfi klubtagot. A klub legidősebb tagját külön is üdvözölte Szabó Tibor polgármester.
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ellen megelőző védekezést végezzünk és figyeljünk a szívókártevők (levéltetvek, poloskák atkák) kártételére. Az egészségügyi várakozási időket mindig tartsuk be.
A kertekben a nyári virágok pompáznak. A reggeli vagy az
esti órákban öntözzünk. Az elvirágzott virágokat távolítsuk
el. A füvet a nyári melegben kissé hosszabbra kell vágni,
így védekezhetünk a kiégés ellen. Figyeljünk az öntözésre. Az állandóan nedvesen tartott gyep ugyan szép zöld, de
hamarosan elmohásodik és hemzsegni fog a vörös meztelen
csigáktól. Aki tud rendszeresen öntözni, őszi betakarításra
vethet zöldborsót. Szedhetjük a csemegekukoricát és itt van
a dinnyeszezon. Az éretlen vagy kis dinnyéket az uborkához
hasonlóan eltehetjük savanyúnak.
A szőlők gazdag termést ígérnek. A tavaszi vontatott kihajtás
után a hajtások az esők és a meleg hatására gyors fejlődésnek
indultak, és a virágzás, terméskötődés szépen lezajlott. Most
már a termés kifejlődése és megőrzése a cél. Az időjárás a
kórokozóknak is kedvező, ezért végezzünk megelőző permetezést a három fő gombabetegség ellen, és ne feledkezzünk
meg a szőlőatkákról sem. Ebben az évben nagyon súlyos atkafertőzés volt, szinte minden ültetvényben megtalálható. A
leveleken csillagszerűen jelentkező sárgás foltok a levélatka,
míg a hólyagos, alul nemezes levél a gubacsatka kártételét
mutatja. A szőlővesszőket igazítsuk a huzalok közé, a felesleges meddő vesszőket távolítsuk el és két-három levél felett
csípjük le a hónaljhajtásokat. A csemegeszőlőknél egy hajtáson egy fürtöt hagyjunk, és a fürtzónában ritkítsuk meg a
leveleket. Itt az ideje a borok harmadik fejtésének.
| Uhrin Gábor

„Határozatot hoztunk arról, hogy a mai naptól azaz
2019.06.13.-ától a klub saját rendezvényein műanyag eszközöket többé nem használunk fel, ezzel is segítve a klímaváltozás elleni küzdelmet. A rendezvényünk jó hangulatát elősegítette a Postakocsi vendéglő tulajdonosának adománya, a
Vianni Xem kft, valamint a Tesco Express üzlet vezetői támogatása. Ezúton is hálás köszönetet mondunk a támogatást
nyújtó személyeknek”- tette hozzá Ambrus István.
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KERTÉSZKEDÜNK ÉS IMÁDJUK!

BOGÁRHOTEL ÉS MÉHGARÁZS
Még jó, hogy építünk. Mert a rovarok egy része segíti
a beporzást, hogy gyümölcsökhöz jussunk, jónéhányan
pusztítják kártékony társaikat (mint a katica a levéltetveket), mások fontos szerepet töltenek be a táplálékláncban, míg sokan ritkaságnak számítanak már,
pedig a biológiai sokféleség nélkülözhetetlen az egészséges környezethez, tehát a kertünkben is.
Mivel számuk az utóbbi évtizedben nagyot esett vissza a
Föld minden részén, ideje eltenni a Chemotoxot és kihasználni a kertünk vagy teraszunk adta lehetőséget arra, hogy
segítsünk nekik a túlélésben. A legjobb módszer erre az, ha
kellemes körülményeket biztosítunk a számukra. Hogy hogyan csalogassunk méheket és más hasznos rovarokat a kertünkbe? Ime néhány tipp:
• Az év során a lehető leghosszabb ideig legyenek a kertben
színes virágok.
• Kerüljük a dupla és többszörös-tömött szirmú virágokat,
mert a nektár begyűjtése onnan különösen nehéz vagy lehetetlen. Kertünk egyik legnépszerűbb éke, a rózsa legtöbb fajtája is ilyen, ezért mindig ültessünk köré másféle virágokat is.
• A fajtaválaszték legyen minél gazdagabb. Érdemes minden
tavasszal vegyes virágmag-kollekciókat elvetni, nyáron pedig kétnyári virágmagokat is hintsük el.
• Ültess a veteményesedbe vagy köré is virágokat!
• Érdemes a kert egy kevésbé feltűnő helyén meghagyni a
„gazt”, és csak felmagzás előtt lenyírni. Ez nem csak a nektár
sokszínűsége miatt ideális, hanem a különböző apróbb állatok számára is védelmet nyújt a tűző nap elől.
• Csak végszükség(!) esetén permetezzünk rovarirtó vegy-
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szerrel, akkor is olyan időben, amikor a méhek már hazatértek, azaz sötétedés után, és minden körülmények között
tartsuk be a szer használati utasítását.
• Legyen kerti menedékük a vándorméheknek és más hasznos
rovaroknak! Már egy faágakból vagy téglából készült kis rakás
is remek védelmet nyújt a nyári forróságban. Ha azonban nem
illene a kertbe a rakás, bizony egy csinos bogárhotel lehet a
megoldás, amit könnyen készíthetünk házilag maradék anyagokból vagy vásárolhatunk egy kész darabot a neten.
A méhek különböző fajtái és más rovartársak szépen megjelennek majd a kertben. És míg végzik a dolgukat a szabadban, lesz időnk barátkozni velük, rácsodálkozni szokásaikra,
különbözőségükre, színeikre, szépségükre, merthogy sokuknak még az is van.
Az új lakók aztán sok madarat is csalnak majd a kertbe, és új
hangokkal, jelenségekkel lesz szebb a kertünk és persze az
életünk is.
| Suplicz Rita

Martonvásári rovarhotel-építés!
Július 20., szombaton 17 órától rovarhotelt építünk
a martonvásári méhlegelőre. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, gyerekekkel együtt is! Megtanuljuk,
milyen rovar minek örül, és a közös barkácsolás után
minden trükk a tarsolyodban lesz, hogy az otthoni kis
hotel is jól sikerüljön. Alapanyagot, szerszámot adunk
helyben. Helyszín: a régi tűzoltószertár előtti tér a Fehérvári úton.
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100 ÉV SZERETET
GYERÜNK
A KÖNYVTÁRBA!

Megnyílt a vadonatúj, szeretnivaló városi könyvtár,
illene használni, gyerekeinket odacipelni, játszani,
olvasni, élvezni a betűk és történetek társaságát. Főleg, hogy nemcsak új és régi könyvek, albumok, családi lapok, de művészeti folyóiratok, izgalmas DVD-k is
állnak rendelkezésünkre, ráadásul karnyújtásnyira
tőlünk, itt a szomszédban. Kezemben egy csemege,
Hamvas Béla Extázisa, erősen ajánlott.
| PZS

KERTBARÁTOK
SZENTGÁLI TAMÁSNÁL

Június 21-én martoni kertbarátok látogatottak el Szentgáli
Tamás otthonába. A szépen gondozott zöld kert árnyas fái
alatt finom falatokkal és finom borokkal fogadtak a háziak.
A borokról Dr. Janky Ferenc nyugalmazott egyetemi docens mondott szakértő véleményt, de természetesen minden
résztvevő értékelte és elmondta saját ízlelőbimbóinak üzenetét. A résztvevők megállapodtak abban, hogy felújítják a
Borklub szervezetet és kéthavonta találkozót rendeznek,
mindig más tagnál, hogy a borkultúrát és a kulturált borfogyasztást népszerűsítsék.

Nagy kor, nagy élmények, nagy szeretet. Főleg, ha a család
veszi körbe ezt az egészet. Így volt ez június 29-én is, amikor
bensőséges családi ünnepség keretében ünnepelte meg családja a martonvásári Adácsi Józsefné 100. születésnapját.
7 élő gyermeke, 22 unokája, 37 dédunokája, 6 ükunokája köszöntötte. Tiszteletét tette Horváth Bálint alpolgármester is.
Az ünnepség résztvevői a Macska fogadó és étterem kedves
fogadtatásában részesültek.

MEGHÍVÓ

A 17. BORÚT
TALÁLKOZÓRA

Helyszín: Martonvásár Emlékezés tere
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ.
Időpont: 2019. július 26.
A Martonvásári Kulturális Egyesület és aMartonvásári
Kertbarát Egyesület a borászat iránt érdeklődők
részére találkozót szervez.
Meghívott vendégek: Martonvásár és térsége, Sukoró,
Pázmánd, Dunaföldvár, Bölcske, Kiskőrös szőlőtermesztői, borászai.
Rendezvény célja, hogy a gazdák egymással konzultáljanak és a borászok részére szükséges, aktuális
teendőkről információkat szerezzenek. A rendezvény
házigazdája: Dr. Janky Ferenc, nyugalmazott egyetemi
docens.

PROGRAM
13.30 – 16.00 Érkezés, regisztráció
16.00 – 16.10 Megnyitó
16.10 – 16.50 Dr. BÁLÓ BORBÁLA tanszékvezető:
Klímaváltozás hatása a szőlőtermesztésre.
16.50 – 17.20 Dr. PÁSTI GYÖRGY docens:
Klímaváltozás borászati következményei.
17.20 – 17.40 SZÜNET
17.40 – 18.00 Dr. JANKY FERENC: Bor és egészség
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ESEMÉNYEINK

						

						
BEETHOVENNEL A SZABADBAN

		
JÚL. 26.
|

		
2019. július 20., szombat, 19:00

XVII. Borút Találkozó
		
16.00 órától
		BBK

AUG. 18.
|
		
		
		

Államalapításunk ünnepe
09.30 órakor
Emlékezés tere
és Brunszvik kert

AUG.24.
|
		
		

Termelői vásár és bolhapiac
7:00 órától 12:00 óráig
BBK udvara

AUG.31.
|
		
		
		

Nyárzáró piknik:
Hot Jazz Band koncert
20.00 óráig
BBK udvara

Egmont-nyitány, op. 84
III. (c-moll) zongora- verseny, op. 37
VIII. (F-dúr) szimfónia, op. 93
Közreműködik:
Fejérvári Zoltán – zongora,
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Halász Péter
2019. július 27., szombat, 19.00
D-dúr hegedűverseny, op. 61
V. (c-moll, „Sors”) szimfónia, op. 67
Közreműködik:
Ábrahám Márta – hegedű
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Hamar Zsolt, a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar zeneigazgatója

MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA,

ÁTVÁLTOZÓ FESTMÉNYEKKEL
Az eső beköszöntéig élvezetes BBK-s Múzeumok
Éjszakájának örülhettünk.

Az Óvodamúzeumban játékos nyomozás volt, piknikezés
könnyed fröccsökkel és limonádékkal. A Latin Combo szenvedélyes koncertjére még jó időben, a szabadban került sor, a
brazil dobshow és a Coco Loco együttes fellépése viszont a
vihar miatt már beltérben zajlott. A szervezők egy izgalmas
kiállítást is elhoztak nekünk erre az estére a BBK-ba. A budapesti Titok Galéria mutatkozott be, méghozzá egy olyan tárlattal, amelynek érdekessége, hogy a képek világosban és
sötétben is élvezhetők. A művelődési ház lesötétített kiállítóterébe lépve hol villanyfényben nézhettük a falakon elhelyezett festményeket, hol pedig UV-fény vetült rájuk a sötétben,
s így mindig más kompozíció tárult a szemünk elé. A helyszínen ott volt a művész, Kő Ferenc is, akitől megtudtuk: egy
felületre két képet fest, és az egyik nappali fényben, a másik

UV-fényben válik láthatóvá. Előfordul, hogy harmadik festmény is kerül ugyanarra az alapra, az pedig ﬂuoreszkál. Az
átváltozó festmények témái kapcsolódnak egymáshoz, legyen
szó zeneművészeti, történelmi vagy tudományos témáról.
(képek: FEOL / Kricskovics Antal)
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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

NYÁRI 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
AZ ÖSSZEVONT
RENDELÉSI IDŐ:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

08.00
08.00
12.00
08.00
08.00

- 13.00
- 13.00
- 17.00
- 13.00
- 13.00

Várhatóan az orvosok beosztása a következőképpen
alakul:
07.03.-07.28-ig:
Dr. Takács Imola
07.29-.08.18.-ig:
Dr Fodor Tamás
08.19.-08.30-ig:
Dr. Takács Imola

A rendelés első órájában (08:00-09:00 és 12:00-13:00)
injekciók beadása, kötözés és adminisztráció.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Fodor Tamás
szabadságon lesz 2019.07.04-től 07.26-ig.
Dr.Takács Imola szabadságon lesz 2019.07.29-től 08.16.-ig.
A helyettesítések a fent meghirdetett összevont, nyári
rendelési időben történnek.

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
18

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Hegedűs Klára
Hojdák Ajna Ida
Kiss Márton
Mundi Ráchel Sára
Tóth Károly Ádám
Török Sára Csenge
Szokoli Zita
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTAK*
Tóth Ivánné / 88 év
Kovács László / 67 év
Palánky Mihályné / 87 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

MARTONVÁSÁR: július 27., 28.; augusztus 17., 18.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: augusztus 10., 11.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: július 20., 21; augusztus 3., 4., 19., 20.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

ÁLLÁSHIRDETÉS
Vállalkozás martonvásári telephelyére felvételre keres fémiparban és faiparban jártas munkatársakat.
Bővebb információ és jelentkezés az info@acerkft.hu e-mail
címen, valamint munkaidőben 8-tól 4-ig a +36 22 569-021-es
telefonszámon lehetséges.

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.

BEETHOVEN-REJTVÉNY
Előző rejtvényünkben martonvásári lakóházakat rejtettünk
el. A megfejtések ezek voltak: 1. Szent László út 7. régi
lakóház, 2. Dréher Mauzóleum, temető, 3. Budai út, Levin
bisztró, 4. Budai út 3., Rozi néni háza 5. Budai út, Macska
panzió. A nyertes Erényi Zsuzsanna, gratulálunk neki.
Nyereményét a Macska Panzió ésÉtteremben fogyaszthatja le.
Júliusi rejtvényünk sokkal egyszerűbben megfejthető
lesz, ígérjük. 1. Születésének hányadik évfordulóját
ünnepeljük jövőre Ludwig van Beethovennek? 2. Hol
született a nagy zeneszerző? 3. Melyek voltak azok az
évek, amikor hősünk Martonvásáron
járt többször is? Várjuk a megfejetéseket,
ötleteiket, és természetesen további szép
nyarat kívánunk!
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