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Miképp védhető meg környezetünk,
hogyan haladhatjuk meg önmagunkat,
miképp lesz virágosabb és programgazdagabb városunk, illetve mit
tehetünk érte mi, városlakók
- erről szólnak áprilisi interjúink
és írásaink.

A polgármester házhoz megy

Dr. Szabó Tibor polgármester újra házhoz megy! Szólítsák
meg városunk vezetőjét és mondják el észrevételeiket neki
személyesen.
2021. április 24-én (szombat) 14.30-kor a Dózsa György
utca-Brunszvik utca területén futhatnak össze vele.
Időpontfoglalás a polgármesteri házi vizithez:
titkarsag@martonvasar.hu vagy +36 (22) 460 233.

TÁMOGATJUK A HELYI
EGÉSZSÉGÜGYET!
Közös költségvetésünkből, a Képviselő-testület
egyetértésével, polgármester úr döntése értelmében, a helyzetre való tekintettel az önkormányzat
támogatja a háziorvosi praxisokat:
A gyermek- és felnőtt háziorvosok praxisonként 250.000
Ft támogatásban részesülnek, A felnőtt háziorvosi praxisok számára pedig 5-5 db pulzoximétert vásárolt az
önkormányzat, melyet az orvosok a betegeknek adnak
ki. Köszönjük az egészségügyben dolgozók áldozatos
munkáját!
| Martonvásár város Önkormányzata

Tessely Zoltán fogadóórát tart

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr 2021. április 30-án,
pénteken 17 órakor fogadóórát tart Martonvásáron.
Helyszín: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Polgármesteri Hivatal

Helyzetjelentés a beruházásokról

A városüzemeltetési telephely csarnokára felkerültek az ajtók.
Jól haladnak a kinti és a benti munkálatok.

Új molinók díszítik a városközpontot

Elkészültek az új molinók, amelyen Martonvásárról készült
mostani és régi képek találhatóak. A Martonvásár Városi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai fel is rakták a
hatalmas molinókat a városközpontban található új szolgáltatóház kerítésére, így bármikor megcsodálhatják őket
séta közben. A képeket köszönjük Kortyis Dávidnak és Fodor
Zsoltnak, a nyomtatást pedig a Prodag Kft.-nek.

Szépen halad a járdaépítés a Brunszvik úton, ami egészen a
Coop-tól a vasútállomásig tart.

MÁV pályaépítés

2021. április 19-tól 2021. április 21-ig Székesfehérvár –
Várpalota, Vecsés - Üllő és Ferencváros – Budapest-Kelenföld állomások között végzett pályakarbantartási munkák
miatt a 30a Budapest-Déli - Székesfehérvár vasútvonalon a
jelzett vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
A 972, 974, 976, 977, 975 és 973 sz. vonatok Budapest-Déli
- Székesfehérvár viszonylatban nem közlekednek, az S36-os
személyvonatok pedig rövidített útvonalon, Üllő/KőbányaKispest helyett, Budapest-Kelenföld kiindulási, illetve célállomással közlekednek. A 3592 sz. vonat nem közlekedik, a
3512 és 3522 sz. vonatok Üllő - Kőbánya-Kispest viszonylatban nem közlekednek.
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A Váci Mihály utcában a Telekom megbízásából kivitelezik
az optikai hálózatot.
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NYITNI KÉK…

ismerve – meglepően pozitív világszemlélet jellemez.
Módszerének több olyan pontja is van, amely a mostani helyzetben segítségünkre lehet. Például: ha egy probléma elhaIgen! Kedvünk lenne sarkig nyitni az ablakokat, az
talmasodik az életünk felett, keresnünk kell egy másik, fonajtókat, napsütéses tavaszt akarunk. De milyet is?
tosabb tényezőt, amelyre koncentrálhatunk. Így egyaránt
Iskolábajárós-munkábajáróst? Vagy épp ellenkezőleg?
elkerülhetjük a probléma előli elmenekülést és az egy helyElég nagy a szórás, nem tudunk megegyezni. A terben való szorongó toporgást is.
mészet meg, mintha minket másolna, napsütést proProblémánkat eltávolíthatjuk magunktól úgy is, hogy nevetdukál, és rá öt percre hóvihart. Mintha minden összeségessé tesszük. Ha szorongásunkat öniróniába és humorba
zavarodott volna, és ez már messze nem az április
fordítjuk át, kitörhetünk a félelem öngeneráló köreiből.
bolondériája…
Az életünknek ugyanúgy velejárói a szép és kényelmes dolgok, mint a fájdalmasak; Frankl elfogadta a szenvedést, mint
A klímaváltozás egyre kézzelfoghatóbb jelei, a vírus a maga
az élet egy megnyilvánulását – és ezzel együtt olyan tényeújabb és újabb mutánsaival, gazdasági következményeivel és
zőt, amely a belső szabadságunkhoz segíthet hozzá. Épp így
az egyre több halottal – azt érezhetjük, hogy kihúzzák a láa fejlődésünk eszköze lehet a mulandóság is, amely felelőssé
bunk alól a talajt. Állandóságkedvelő emberi természetünk
tesz az életünkért, a vissza nem térő pillanatok kihasználánehezen viseli a fogódzók elvesztését; úrrá lehet rajtunk az
sáért. Ha hálával tudunk nézni
érzés, hogy már soha semmi nem lesz
mindarra, amink van – némileg
többé olyan, mint volt, hogy a világ köeltávolodva mindattól, amink (már)
rülöttünk új, ismeretlen pályára tért –
"Ha hálával tudunk nézni
nincs –, az új utakat, lehetőségeket
és ezt látva könnyen elfoghat minket a
mindarra, amink van – némileg
nyithat meg előttünk.
félelem.
eltávolodva mindattól, amink
Frankl úgy látta, emberi mivolA zavar lassan mindent áthat, és ami(már) nincs –, az új utakat,
tunk egyik legnagyszerűbb pontkor már az életünk alapjaiig ér, a hétlehetőségeket nyithat meg
ja, hogy lehetőségünk van válaszköznapi tevékenységeinkig, a munkánelőttünk."
tani – ha tényszerűen nem is,
kig, az élelmünkig, a gyermekvállaláabban mindenképpen, hogy hogyan
sunkig, az elemi reakciókhoz vezet,
értelmezzük a velünk történteket, és képesek vagyunk-e
bűnbakkereséshez, vádaskodáshoz, irigységhez, még beljebb
felülemelkedni a megváltoztathatatlan tényezőkön. Az élet
húzva minket a félelem spiráljába.
értelmét a hétköznapi helytállásban véli megtalálni. Az előtNem a miénk az első olyan helyzet a történelemben, amely
tünk álló lehetőségek közül kiválasztjuk azt, amelyiket a leltársadalmi szintű zavart szül – aminek a jó oldala, hogy tukiismeretünk a legjobbnak, leginkább értelemmel telítettnek
dunk tanulni azoktól, akik sikeresen felülkerekedtek rajta.
talál; életünk végső értelme ezeknek az értelem-találásokViktor E. Frankl pszichiáter 1942 és 1945 között négy konnak az összességéből bontakozik ki.
centrációs tábort járt meg, miközben elvesztette a szüleit, a
Vagyis Frankl gondolkodásmódját alapul véve a mi döntévárandós feleségét és az egész addigi életét. Kiszabadulása
sünk az is, hogy kiszolgáltatott áldozatokként definiáljuk
után mély depresszióba esett, amelyből az a hit segítette ki,
magunkat a mostani helyzetben, vagy az adott pillanatban
hogy az életnek a legembertelenebb, legnyomorúságosabb
legjobb döntéseket meghozni igyekezve a fejlődésünk részékörülmények között is értelme van, és ez a szenvedésnek is
vé avatjuk a vírus adta körülményeket is. Ez is nyitás – nem
értelmet ad. Képessé vált meglátni, hogy egy olyan helyzet
a külső világ felé, hanem önmagunkba, ahol a teremtés sokis, amelyben csak a puszta léte és a szellemi szabadsága volt
sok elrejtett potenciálját találjuk.
az övé, gyarapítani tudta őt. Ebből a gondolatból nőtt ki
| Hojdák Anka
módszere, a logoterápia, amelyet – megalkotója előéletét
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LEVEGŐNK, MEGMÉRVE
SZABÓ GYUL A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉRŐL

2008-ban költözött családjával Martonvásárra. Informatikus mérnökként a kutatói és felsőoktatási szféra
számára nyújtott szövetségi azonosítási rendszerekkel
foglalkozik, ami elég titkozatosan hangzik. Viszont
szabadidejében szívesen foglalkozik egyértelmű, de
mindenképpen sokrétű és változatos dolgokkal, rendszerint épp azzal, ami aktuálisan felkelti az érdeklődését. Legkitartóbban az aikido harcművészet titkaiban
mélyed el, ezt 20 éve gyakorolja, jelenleg a harmadik
dan fokozatra készül, de közben nem mulasztja el,
hogy a környzetvédelem, a szállópor és a közelünkben
tanyázó ipari létesítmények apropóján felmerülő kérdésekről, illetve a Smartonvásár vagy a jarokelo.hu
projektekről is kifejtse véleményét. Szabó Gyula, a
Smartonvásár Közösségi Ötletműhely tanácsadója
most nekünk is mesélt.
- Miért tartja szívügyének a Smartonvásár projektet? Egyáltalán mióta elkötelezett híve a környezetvédelemnek?
- A Smartonvásár kezdeményezést Horváth Bálint alpolgármester hívta életre tavaly februárban, egy hónappal a koronavírus járvány magyarországi megjelenése előtt. A lelkes
indulást így nagyon gyorsan derékba törte a járvány, de
mindennek ellenére tudott eredményeket is produkálni a
csapat. Elsődleges céljaink között a környezetvédelmet, a fiatal generáció megszólítását, valamint a XXI. század innovatív eszköztárának kihasználását említeném meg. A kezdeményezés hangsúlyosan lokálpatrióta jellegű, szigorúan
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politikamentes. Véleményem szerint ez nagy kihívást jelent,
hiszen az emberekben óhatatlanul is felvetődhet a csoport
tevékenységének politikától való függősége. Emellett a felmerült kérdéskörök is elég közel állnak a politikai témákhoz
- légszennyezés, hulladékkezelési problémák, környezetvédelem, illetve a helyi szintű megoldások keresése közben
elég hamar kiderül az is, hogy a lokálisan előforduló nehézségek igazából egy globális probléma helyi szintű kivetülései. A megoldások kulcsai pedig esetleg nagyobb szervezetek kezében vannak, innen pedig már tényleg nagyon könnyen
kerülhetnek a képletbe politikai elemek is. Ezt a hatást a jelenben is és a jövőben is kihívásnak látom a csapat előtt, de
szerintem meg fogunk birkózni vele.
- Ön szerint mennyiben lehet ez nemcsak kreatív gondolatcsere-platform, hanem a komoly változások indukálója is?
- Meglátásom szerint már régóta megfogalmazódott egy
olyan igény, hogy a lakosság online eszközt használjon a közügyek megvitatására. A helyi közügyek megvitatására 2017
októberében Bálint létrehozott egy MartonINFO facebook
csoportot. A csoport nagy taglétszámmal rendelkezik, nagy a
látogatottsága és ennek megfelelően elég sok posztot is indukál. A kommentszekcióban is elmondják az emberek a véleményüket, ami nagyon jó dolog. A moderálás meglátásom
szerint is megfelelően laza, csak az igazán kirívó, személyeskedő vagy durva kommenteket törlik. Viszont a felület és a
lazaság jellegéből adódóan gyakran előfordul, hogy a poszt
eredeti témája, az alap felvetés elsikkad, mert a vita kilép a
04

előre teszt jellegű kezdeményezése a smartonvasar.yrpri.org
medréből, az eredeti problémától teljesen független témák
alatt futó SMARTonvásár Fórum. A felület a kialakítása miatt
megvitatására kerül át a hangsúly, ami miatt a vitaindító
alkalmas arra, hogy egy-egy ügy megvitatása során ne ves�gondolata devalválódik vagy sokat veszt lényegéből.
szen el a fókusz, ne terelődjön el a beszélgetés.
Mivel munkámból adódóan több közösségi véleményt kezelő
Ezen a felületen a lakosság ötleteket vethet fel, ahol lehetőrendszert ismerhettem meg, próbáltam keresni olyan eszköség van az ezek megvitatására, érvek és ellenérvek formájázöket, amik a városi közösség kommunikációját segíthetik
ban. A vita során kialakulhat egy egységes vélemény, amit a
speciálisabb módon.
döntéshozók elé lehet terjeszteni.
- Ez először a jarokelo.hu volt, igaz?
Egyre nagyobb igény van arra, hogy a mostanság elterjedt
- A Smartonvásár megalakulása előtt, 2019-ben felkerestem
poszt- és komment-áradat mellett legyenek tiszta, átlátható,
a jarokelo.hu egyesületet, hogy van-e lehetőség arra, hogy
világosan követhető felületek. Tamartonvásári ügyeket is be lelán ez az eszköz lehet az, ami erre
hessen jelenteni a felületükön
a célra a legmegfelelőbb. Remékeresztül. Az egyesület alapvető
lem, hogy a lakosság, illetve az
célkitűzése, hogy közterületi
KÖZÉRDEKŰ
egyes közösségek meglátják és
problémákat lehessen transzkihasználják az ebben rejlő leheparensen kezelni a felületükön.
Járókelő egyesület
tőségeket, és ez talán beindíthat
A bejelentők egy egyszerű űrMartonvásári bejelentések:
olyan párbeszédeket, amik a várt
lapon fényképpel, térképpel
jarokelo.hu/bejelentesek/martonvasar
változások megvalósulához is hozbejelenthetik az észlelt köztezájárulnak.
rületi problémákat, amit az
SMARTonvásár fórum:
- „Hobbimérő” vagy valós adaegyesület önkéntes ügykezelői
smartonvasar.yrpri.org
moderálnak és a megfelelő iltok gyűjtője a kihelyezett szállóletékesek hivatalos kapcsolatpormérő-rendszer? És persze
Szálló por koncentráció adatok
tartói csatornájára továbbítaadódik egyből még számtalan
Martonvásáron:
nak, mint lakossági megkerekérdés: hol vannak pontosan
smartonvasar.github.io/levego/
sést. A martonvásári induláskihelyezve? Milyen rendszekor egyeztettük a városvezetésrességgel értékelik az eredsel, ahol pozitív fogadtatásra
ményeket? És főként: milyen
talált az ötlet, együtt megkerestük a tipikus bejelentésekhez
veszélyeket rejt magában a szállópor belélegzése?
tartozó illetékeseket, kapcsolattartói csatornákat, email címeket.
- Ezek a szenzorok tényleg hobbimérők, amelyek viszont valós
A felületen keresztül számos eset megoldásra talált, főleg a
adatokat mérnek a célnak megfelelő pontossággal. Hogy mi
helyi illetőségbe tartozó problémák. A vasútállomás problélehet a különbség egy hivatalos mérés és e műszerek mérései
mái – mivel mindez MÁV-illetékesség – viszont sajnos a mai
közt? Egy hivatalos mérést hatóságilag jóváhagyott, kalibrált
napig megoldatlanok maradtak. De a felületen mindenki száműszerrel végeznek. A kalibrálást végző műszer pontosságát
mára látszódnak az ügyben megtett lépések, maga a bejeis egy bizonyos eljárásrend alapján szavatolják, folyamatosan
lentés és az illetékesek válaszai.
ellenőrzik, nem kevés költséggel. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy
A felület minden félnek nyújt egyértelmű pozitív lehetőségenagyon kevés hivatalos mérőpont van az országban.
ket. Egy-egy megoldott ügy után a bejelentő joggal azt érezheti, hogy tett
valamit a város fejlődése érdekében, az
illetékes hivatal, városüzemeltetés pedig visszacsatolást tud adni a lakosságnak, hogy hogyan reagálnak a közérdekű bejelentésekre. A felület legfőbb
ereje a nyilvánosság, és a visszakereshetőség, a transzparencia.
- Gondolom, a pandémia alatt kevésbé
aktívak az emberek.
- Bár a pandémia alatt drasztikusan lecsökkent a bejelentések száma, de azt
remélem, ahogy a korlátozások is enyhülnek, úgy a lakosok is visszatérnek
az utcákra, terekre és bizalommal fogják használni a felületet az általuk tapasztalt problémák bejelentésére.
- Hasonló módon átláthatónak ígérkezik a Smartonvásár-fórum is, ugye?
- A Smartonvásár egy nagyon új, egyFORUM MARTINI / 2021. ÁPRILIS

05

- A lakossági fórumokon viszont sokszor felmerült a
légszennyezés, például a füstölés témája.
- A projekt létrejöttét ez indukálta, s hogy ebben a témában
többnyire csak találgatások, feltételezések vannak, s jó lenne
objektív mérésekkel igazolni, vagy cáfolni a felmerült problémákat. Németországban indult el egy hasonló kezdeményezés,
amelyben olcsó alkatrészekből összerakható, levegőminőségét
mérő műszerekkel mérnek. A mért eredményeket aztán egy
nagy közös adatbázisba összegyűjtik és térképen megjelenítik.
Köszönhetően a kellő érdeklődésnek nagyon nagy hálózat
jött így létre, persze főleg Németországban, de mondhatni,
hogy azóta nemzetközi mozgalommá nőtte ki magát. Itthon
a Levegő Munkacsoport a legaktívabb szervezet ebben a témában. A hálózatba hazánkból is több város bekapcsolódott,
többek között Törökbálint, Budaörs, Érd, őket a helyi környezetvédelemmel foglalkozó egyesületek segítették.
- Martonvásáron a Martonvásárért Alapítvány finanszírozta a műszerekhez szükséges alkatrészeket.
- Az elsőt a Pápay Ágoston Általános Iskola vette gondozásába, a második pedig az Brunszvik Teréz Óvoda bejáratánál
üzemel. Egy műszer a Táncsics utcában mér, egyet pedig a

KARBANTARTÁS ÉS
PANASZJELZÉS
Tisztelt Városlakók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOL Dunai
Finomító több üzemét időszakosan leállítjuk a 2021.
évi tervezett tavaszi nagyjavítások keretében.
A leállást megelőző napokban (március 29. - április 10.)
és az üzemek újraindítása alatt (április 26. - május 10.)
több olyan technológiai tevékenységet fogunk végezni,
amelyek a környező településeken éreztethetik hatásukat. Az üzemek leállítása, indítása látványos fáklyázással
(füsttel, fénnyel), gőzfejlődéssel, valamint esetenként kellemetlen szaghatással, esetleg zajjal járhatnak Százhalombatta
térségében. Természetesen mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a kellemetlen szag és zaj a lehető legrövidebb ideig és minimális mértékben zavarja a lakosságot.
A nagyjavítások ideje alatt karbantartó saját kollégáink és
külső alvállalkozóink egészségére és biztonságára kiemelten
figyelünk. A pandémiás helyzetre való tekintettel rendkívüli
járványügyi óvintézkedésekkel készülünk a karbantartási
időszakban, azért, hogy mind a környezetünkben élők, mind
a DUFI területén dolgozók egészségére maximálisan vigyázzunk. Kollégáinkat heti kétszer, a területen dolgozó külsős
alvállalkozóinkat ütemezetten szűrjük Covid teszttel, szakképzett egészségügyi személyzet bevonásával. Nagyon szigorú protokollt követünk: a fertőzött kollégákat azonnal kiemeljük a munkakörnyezetből és kontaktkutatást indítunk,
a helyszínen pedig fertőtlenítő takarítást végzünk. Zárt
FORUM MARTINI / 2021. ÁPRILIS

Sportpályához szánunk, amihez a városüzemeltetés építi ki
a megfelelő elektromos kiállást és szolgáltatja hozzá a
vezetéknélküli hálózati hozzáférést.
A mért adatokat nyilvános weblapon tesszük közzé. Előnye,
hogy a lakosság láthatja az aktuálisan mért adatokat, az órás
és napos csúszó átlagok értékeit, valamint visszamenőleg
grafikonon is az összes adatot. A műszereken futó program
nyílt forráskódú, lehetővé téve további érdeklődők bekapcsolódását a projektbe.
Egyre nagyobb igényt érzek arra, hogy minél több hiteles és
nyilvános adatot érhessen el a lakosság,ezért érzem fontosnak
kiemelni, hogy a mért adatok a keletkezésük pillanatától
fogva nyilvánosak. A projekt célja csak az adatok begyűjtése,
nyilvánossá tétele, térképre rajzolása és a műszerek a nemzetközi mérőhálózatba történő beillesztése volt. Viszont az
adatok rendszeres kiértékelését, elemzését nem soroltuk a
célokhoz, mivel nincs megfelelő szakemberünk erre a feladatra. Az adatok nyilvánossága viszont lehetővé teszi, hogy
az adatokat bárki elemezhesse, akár szakértő szemmel is.
| Prieger Zsolt

munkahelyeinken folytatjuk a heti rendszeres preventív
pandémiás takarítást. Dolgozóinknak biztosítjuk a védekezéshez szükséges orvosi maszkokat, a nagyszámú interakciót igénylő munkakörökben pedig az arcvédő plexi pajzsokat
is. A területen dolgozó nagy létszámú csapatok étkezését
mozgó hideg/meleg büfékkel és telepített kantin konténerekkel oldjuk meg, ahol korlátozzuk és ütemezzük az egy időben
étkezők számát. A távolságtartásra, valamint a folyamatos
kéz- és felületfertőtlenítésre fokozottan figyelünk. Ahol az
üzletfolytonosság szempontjából a munkavégzés nem igényel fizikai jelenlétet, kollégáink távolról, otthonról dolgoznak. Mindezeken túl a munkavállalók hozzátartozóinak egészsége is fontos számunkra, nekik kedvezményes antigén és/
vagy PCR tesztelési lehetőség áll rendelkezésre.
Az időszakos karbantartás az üzemeink biztonságos üzemmenetét szolgálja, annak érdekében, hogy az ország számára
stratégiai fontossággal bíró üzemanyag ellátást a Dunai Finomító a jövőben is folyamatosan és zavartalanul biztosítani
tudja. Számítunk megértésükre ebben az időszakban.
A MOL a felmerülő esetleges lakossági kérdések, felvetések
megválaszolására a tavaszi nagyjavítás ideje alatt is rendelkezés áll. Környezetvédelmi szakembereink telefonon vagy
e-mailben beérkező bejelentéseiket, kérdéseiket kivizsgálják
és megválaszolják. Lakossági Call Center elérhetőségeink:
Hívjon minket a 06-23/55-11-66 számon,
ahol üzenetrögzítő fogadja hívását!
Írjon nekünk a dunaifinomito@mol.hu e-mail címre.
Mindannyiunk számára rendkívüli időszakot élünk át, számos nem várt körülménnyel, viszont jóval több eszköz van a
kezünkben, mint egy évvel ezelőtt és azt is megtanultuk,
hogy odafigyeléssel, együttműködéssel, kölcsönös felelősségvállalással túljuthatunk ezen.
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ÓVODAI
BEIRATKOZÁS

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda felvételi körzete:
Martonvásár Város teljes közigazgatási területe.
1. 2021. április 20-22-án online módon fogadja, azon gyermekek szüleinek szándék nyilatkozatát, akik a martonvásári
óvodába szeretnék beíratni gyermeküket a 2021/2022-es
nevelési évre. Az óvoda honlapján (www.brunszvikterezovoda.
hu) elérhetőek a szükséges nyilatkozatok (Adatkezelési nyilatkozat, Felügyeleti jog gyakorlója, Beiratkozási adatlap),
melyeket kérünk, kitöltve nyomtassanak ki és a beiratkozáshoz szükséges és lentebb felsorolt iratokkal együtt, fotózott
vagy szkennelt formában a mvovoda@gmail.com email címre megküldeni szíveskedjenek. Akinek nem áll módjában
nyomtatni, az óvodában becsöngetve kaphat nyomtatott példányt, amelyet kitöltve és aláírva a postaládába dobhat.
Döntés a kérelemről 2021. május 22-ig születik. Telefonon az
alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 06-22/460-290.
2. .Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Felvételi kérelmüket a 1. pontban foglaltaknak megfelelően adják be).

3. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme
alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a gyermek lakóhely szerinti megyei
kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalnál kérheti gyermeke felmentését.
4. Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül az Oktatási Hivatalt. Amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét
a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az
óvodavezetőjét.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban
értesíti a szülőt.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
személyi igazolványa (ennek hiányában az anyakönyvi kivonata)
• gyermek TAJ kártyája
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében.
Kérjük azokat a szülőket, akik a 2021/2022-es nevelési
évre szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni, azt a fenti módon leírtak alapján tegyék meg.

A FÖLD NAPJÁTÓL
A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁIG

TOP-5.3.1.-16-FE1-2017-00016
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MARTONVÁSÁRRA JÖTTÜNK, MESTERSÉGÜNK CÍMERE…

AZ EZERARCÚ SZÉPSÉG FELFEDEZÉSE

2. RÉSZ: TOLNAI-PÁLÓCZY ENIKŐ

Különleges szakmát űző martonvásáriakat bemutató
sorozatunk második részében Heilmann Anna TolnaiPálóczy Enikő művészettörténésszel beszélgetett többek között tematikus városi sétákról, építészettörténetről és esetleges jövőbeli, martoni projektekről is.
- Kalandos módon kerültetek település- és területfejlesztő geográfus és térképész férjeddel Martonvásárra.
Hogyan és mikor költöztetek ide?
- Azt korán eldöntöttük, hogy majd gyerekekkel, családként
vidéken szeretnénk élni, azzal azonban nehezen jutottunk
dűlőre, hogy melyik irányba mozduljunk el a fővárosból. Végül a dilemmát a koronavírus „oldotta meg”: 2020 márciusa
óta vendégeskedünk Martonvásáron a szüleim házában. Első
gyermekünk itt kezdte el saját lábon felfedezni a világot,
második kislányunk pedig már ide született. A harmadik
nagy lépés az lesz, ha a felújítást követően beköltözhetünk
saját martonvásári otthonunkba.
- Miért pont művészettörténet? Hogy találkoztál először
ezzel a szakmával?
- A korábbi óvónői, fuvolista és nyelvtanári ambíciókat magam mögött hagyva, magával ragadó lendületű gimnáziumi
művészettörténet-tanárom hatására jelentkeztem az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyre. Úgy voltam vele, hogy
ha az egész évi emelt művészettörténeti dózistól nem túladagolásom lesz, hanem inkább még kíváncsibb leszek, akkor bátran választhatom ezt az utat. Így kerültem a BaárMadas Református Gimnázium után az ELTE Bölcsészettudományi Karára, ahol művészettörténeti tanulmányaim
alatt szó szerint kinyílt számomra a világ, hiszen az Erasmus
ösztöndíj-programnak köszönhetően még Sienában és Firenzében is tanulhattam.
- Az emberek általában nehezen tudják elképzelni ennek
a hivatásnak az esszenciáját, hiszen rendkívül szerteágazó. Hogy tudnád legrövidebben megfogalmazni a
lényegét?
- Fogós kérdés, hiszen az őskortól napjainkig terjed a művészet történetének időbelisége, és akkor a végtelen tárgyköréről még nem is beszéltünk. Mikor bárkinek megemlítem,
hogy művészettörténész vagyok, általában egy mosolygós
sóhajjal állapítja meg, hogy: "Ó, az milyen szép…”. Nos, valahol tényleg az ezerarcú szépség felfedezéséről van szó. A különböző időszakokban, a világ bármely pontján készült, valamilyen formában művészi értéket képviselő, szépnek,
értékesnek, megőrzésre méltónak tetsző műalkotások iránti
kíváncsiság, megérteni vágyás az a hozzáállás, amivel jó, ha
rendelkezik az, aki el akar mélyedni ebben a hivatásban.
- Te is számos időszak és izmus specialistája vagy.
Honnan indultál és milyen határterületek, programok,
kísérleti munkák színesítik a pályádat?
- Az egyetem elején még inkább a középkor irányába kacsintgattam, majd az olaszországi ösztöndíjas félév után a műemFORUM MARTINI / 2021. ÁPRILIS

lékvédelem-muzeológia szakirányt választottam. Egy rövid,
ám annál izgalmasabb szecessziós építészeti ornamentikakutatási kitérő után az élet úgy hozta, hogy a Nemzeti Múzeumban lett állásom, mellette pedig a Budapest100 program
kutató-szervezőjeként önkénteskedtem, illetve tematikus sétákat és kalandos városjátékokat vezettem. A múzeumban a
klasszikus tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, és a szervezési tevékenység mellett sok kevert műfajú
programot, játékot fejlesztettünk. Közülük talán azt emelném
ki, hogy elindítottuk az Élő Múzeum programcsaládot, amelynek alkalmain különböző korszakok változatos karaktereit is
megjelenítettük. Így bújtam többek között erőskezű török-kori magyar nagyasszony, törékeny reformkori kisasszony, lázadó századfordulós hölgy, vagy éppen bolondos ‘60-as évekbeli leányzó bőrébe és ruhájába egyaránt - a korabeli források
alapján készült jelenetekben és ruharekonstrukciókban.
- Meg tudnál osztani velünk különleges találkozásokat, élményeket, amiket múzeumi közegben éltél át?
- Mivel a frontvonalban dolgoztam, így jóformán nem volt
két egyforma munkanapom. Számomra önmagában a múltat
őrző falak között mozogni is kiváltságot jelentett, de amikor
ez olyan érdekességekkel egészült ki, mint mondjuk reformkori táncok lejtése az Aula márványpadlóján, vagy épp csodálatos koncertek konferálása gyertyafényben a Díszteremben, - nos ezek tényleg szívet melengető élmények. Csakúgy,
mint a személyes kapcsolódások: a 106 évesen elhunyt Patay
Pál régészt hallgatni utolsó születésnapjain a múzeum ka08

landos 20. századi történeteiről, mint fiatalkori élményeiről.
Felejthetetlen az izgalmas kihívást jelentő diplomáciai csoportok vezetése mellett persze az is, amikor századfordulós
ruhában, egy látogatócsoportra várva véletlenül rám zárták
a kollégák a Dísztermet - akkor bőven volt időm tanulmányozni az egykori felsőházi ülésterem díszítményeit.
- Ma már egy komoly pedagógiai program épül a múzeumpedagógiára. Mi a tapasztalatod, könnyű becsábítani a gyerekeket a művészeti terekbe?
- Mindig élmény volt számomra olyan gyerekeket fogadni,
akik először jártak múzeumban - általában leírhatatlan volt
a szemük ragyogása. Az odáig vezető útjuk sokban függ a
pedagógustól és a szülőtől is. Szervezett oktatási keretek között nyilván könnyebb becsábítani egy-egy osztályt a megszokott iskolai környezettől eltérő, az újdonság erejével ható
közegbe, a tananyag színesítésére, játékos élményszerzésre.
Ám a kisgyermekek minél korábbi, művészeti terekbe szoktatásához az út természetesen nemcsak a pedagógusokon,
hanem a szülőkön keresztül is vezet, hiszen ha ők nyitottak,
akkor általában a gyermekek is szívesen jönnek. Ha majd felnő az a generáció, akik már részesültek ilyesmi pozitív múzeumi élményben gyerekként, talán még könnyebb lesz a dolgunk az ő gyermekeik becsábításával.
- Fő hobbid a város- és
kultúrtörténet, melynek
Löffler Samu Sándor és
Löffler Béla munkásságáról szóló gyümölcse 2020ban jelent meg.
- Egyszerűen vonz „a hely
szelleme”: a régi épületek
ódon falai között már gyerekként is sokszor próbáltam
elképzelni a korábban ott lakók életét, mindennapjait.
Ráadásul az iskoláim is gyönyörű szecessziós műemlék
épületek voltak. Mindezek
után nem is meglepő, hogy a
diplomamunkám is építészettörténeti tárgyú volt: kevésbé ismert századfordulós építészek munkásságát szerettem volna feldolgozni, így találtam rá a Löffler testvérekre.
Már a kutatás is izgalmas időszak volt, amelyet megkoronázott az, hogy a párhuzamosan zajló Budapest100-program
szervezése közben rám talált a család egyik leszármazottja,
aki szeretett volna mindent felderíteni a felmenőiről. Mivel a
Löfflerék által tervezett épületek - közülük legismertebb a budapesti Kazinczy utcai ortodox zsinagóga - megtetszettek egy
könyvkiadással foglalkozó illetőnek is, így történt az, hogy a
tavaszi-nyári karantén időszak végén majdnem egyszerre
született meg a kis könyvecske és a második kislányom.
- Ha egy műalkotást kellene választanod, ami leginkább jellemez téged, melyik lenne és miért?
- Ezt a kérdést rendszeresen feltettük kolléganőmmel azoknak, akiket a múzeum önkéntes-csapatába felvettünk, így
időről időre magam is újragondoltam. Nos, talán az a finom
megmunkálású, zománcozott és festett díszítésű virginál
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lennék, amelyet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem második
feleségének, Brandenburgi Katalinnak tulajdonítanak. Ez a
16-17. században kedvelt, főleg házi muzsikáláshoz használt
hangszer-különlegesség a csembalóhoz hasonlít. Külsején a
hét szabad művészet és az évszakok allegóriái, zenélő alakok, virágok, gyümölcsök, madarak képei ékesítik, belül pedig megtalálhatóak rajta a négy érzék allegóriái, és néhány
bibliai jelenet is. Érdekessége, hogy a muzsikálás mellett
varródoboznak is használható a ráerősített bársony tűpárnának, és az apró, rejtett fiókoknak köszönhetően. Nemcsak a
díszbútor-hangszer, hanem a tulajdonosainak sorsa is rendkívül izgalmas. Egyszóval csupa olyan dolog egy pompás kis
mini-univerzumba zárva, amiért nagyot dobban a szívem vajon kinek miről muzsikáltak rajta?
- A helyi múzeumokról mi a véleményed?
- Olyan kuriózumok ezek, amelyek felbecsülhetetlenül gazdagítják a várost. Nemcsak az önmagában is érdekes gyűjteményi anyagok, hanem a színvonalas bemutatási módok is
vonzóak. Aki idelátogat, biztosan nem marad emlékezetes
kulturális betevő nélkül, ha újra kinyithatnak végre az intézmények. Egyszer a varsói Chopin Múzeumban bent ragadtunk egy fél napra - nagyon szeretném, ha itt minden helyszínen sok-sok félnapra bent ragadhatnék – már csak a
sorrendet kell kitalálni!
- Hogy látod Martonvásáron a művészet éledését,
létezését? Mi az, ami tetszik, miben változtatnál?
- Bevallom, már a keresgélés
időszakában nagyon tetszett,
hogy ilyen sokféle lehetőség
nyílik a művészi ambíciók kibontakoztatására - remélem
a gyermekeink is megtalálják
majd a nekik tetsző utakat.
Mivel még csak rövid ideje
vagyunk itt, és az alatt többnyire a vírus szabta szűkre a
lehetőségeket, egyelőre kíváncsian várom a nyitást, újraéledést. Remélem minél
több kreatív művészeti és zenei projekt, kiállítás, workshop
megvalósítására nyílik mód hamarosan, és a múzeumok, közösségi- és koncerthelyszínek is újra megtelnek élettel.
- Lenne esetleg konkrét projekt, amit el tudnál képzelni,
hogy itt megvalósítható lenne?
- Több ötletet is elkezdtünk már körvonalazni a férjemmel:
első körben a város történetének, fontosabb épületeinek,
meghatározó személyeinek jobb megismerésére gondoltunk
ki egy személyes, interaktív városjátékon, de családi kincsvadászaton, valamint okostelefonos applikáción is gondolkodtunk. Mindezt az idősebb és fiatalabb generációk összehozásával képzelnénk - remélem, mihamarabb mód nyílik a
megvalósítására. Emellett, ha majd ismét lesz valamennyi
szabadidőm a kisgyermekeim mellett, keresni fogom a további megvalósítható lehetőségeket, kapcsolódási pontokat.
Egy biztos, lelkesedésből és inspiráló közegből nincs hiány!
| Heilmann Anna
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A KULTÚRA, A JOG
ÉS A VIRÁGOK

DR. BOCSI ANDREA ÉS
A MARTONI "MEGŐRIZVE-FEJLESZTENI"

Új vezetője van a MartonKultnak dr. Bocsi Andrea
személyében, aki városunkhoz, a virágos városok és a
nemzetközi kultúrához fűződő viszonyáról is beszélt
lapunknak.
- Milyen tervekkel-misszióval érkezett Martonra? Mi
lesz a feladata?
- Kulturális és jogi igazgatóként dolgozom egy hónapja a
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél, így a
feladatköröm kettős. Egyrészt a város kulturális életének
koordinációja, szervezése a feladatom, vezetem a Kulturális
Irodát, más szóval a MartonKultot. Ebben a küldetésben elhivatott, jól felkészült kollégákkal dolgozom együtt, a lelkesedésük engem is inspirál, úgy látom, fogunk tudni együtt
szárnyalni. A küldetésem másik fele a cég jogi ügyeinek intézése, jogi együttműködés a városvezetéssel – kimondottan
precíz, jogszabályok mentén történő munka. Örömmel tölt el,
hogy olyan változatos munkakörben dolgozhatok, ahol a különböző tapasztalataimra és tudásomra is számítanak.
- Volt korábban bármilyen benyomása-víziója a városról? Ehhez képest módosult az önben élő kép?
- Martonvásárt egy ékszerdoboznak tartom, amely az utóbbi
években tudatos fejlődésen ment keresztül, és ennek eredményeképpen olyan kulturális- és sport-infrastruktúrával
rendelkezik, amely a hasonló nagyságrendű települések között mintaértékű. Számomra korábban a város egyet jelentett az attrakcióként szolgáló Brunszvik Kastéllyal, mert
osztálykirándulások alkalmával gyerekként is megfordultam itt, és már szülőként is töltöttünk itt a kislányom osztályával egy szép napot a parkban. Átutazóként gyakran jártam a településen, és szembeötlő az a fejlődés, amelyen a
város végigment, gondolok itt az Emlékezés tere vagy a
Brunszvik-Dreher sétány megújulására, a sportcsarnok felépülésére. Nagy örömömre szolgál, hogy az irodám az előbbire néz, éppen most nyíltak ki a fehér és sárga nárciszok,
gyönyörű így a tér. Az eltelt egy hónapban személyes benyomások is értek, jó érzés, hogy azok az emberek, akikkel találkozom, mind lokálpatrióták.
- Milyen kulturális kitörési lehetőségekben gondolkodik? Női energiában és kreativitásban a Brunszvikok
óta nincs hiány a környéken, elkelne most is belőle.
- Hiszek a „megőrizve fejleszteni” alapelvben, mert úgy gondolom, hogy Martonvásár eddig is értékes kulturális programokkal és eseményekkel bővelkedett, hála az itt működő
civil szervezeteknek és az önkormányzat támogató hozzáállásának. A saját feladatomat egyfajta menedzsmentnek fogom fel: úgy látom, hogy néhány közös pont jobb kihasználásával, szervezésével a meglévő szinergia jobban hasznosítható
lesz. Szeretném, ha a vírushelyzet leküzdését követően pezsgő élet lenne a BBK-ban, már dolgozunk a nagyrendezvények
tervezésén, illetve azon, hogy a Százszorszép TáncegyüttesFORUM MARTINI / 2021. ÁPRILIS

nek újra lendületet és jogi kereteket adjunk a kiegyensúlyozott működéshez, és a többi civil szervezettel, alkotóval, művészeti csoporttal is folyamatosan ismerkedem. Úgy vélem,
hogy a városnak nagy értéke a múzeum és a könyvtár, és
szoros együttműködésre számítok az Agroverzummal és az
Agrártudományi Kutatóközponttal is. A testvérvárosi kapcsolatok terén is szeretném, ha kiaknázhatnánk a lehetőségeket, és ehhez a nyelvtudásommal is szívesen hozzájárulok.
- Korábban a Virágos Magyarország program vezetője
volt, illetve turisztikai szakember is. Miként lehet ezt
a kettős identitást – a kulturálist és turisztikait –
összeboronálni?
- Kiválóan működik együtt a két szemlélet, jól kiegészítik
egymást, Martonvásár esetében pedig különösen jól. Tapasztalatom szerint azok a települések, amelyek igényesek a kulturális életüket, a vizuális megjelenésüket illetően, vonzzák
a látogatókat, hiszen az ember természetes vágya, hogy szép
környezetben, színvonalas programokon érezhesse jól magát.
A magyar virágos mozgalomban töltött hét év után az elmúlt
években, a szabadidőmben a „Communities in Bloom” világversenyben képviselem a magyar településeket és zsűritagként számos európai és kanadai közösségben tapasztaltam,
hogy a jól karbantartott, szépen művelt közterületek és magánkertek turisztikailag is felértékelődnek. Martonvásár
esetében sem titkolt szándékom, hogy néhány közösségépítő
virágosítási és környezetszépítő kezdeményezést indítványozzak, és úgy érzékelem, hogy pozitív fogadtatásra találok. Turisztikai gyakorlatomból fakadóan egyébként örömmel dolgozom Martonvásár városmarketingjén is, szeretném,
ha a vonzó rendezvényekkel akár a vendégéjszakák és idegenforgalmi bevételek növeléséhez is hozzájárulhatnánk.
- Miféle új lehetőségeket rejt magában ez a dupla szakmaiság? Sőt a jogival együtt talán "hármas identitás"
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egy krétai könyvesboltban vásároltam, és a görög-délszlávlenne a helyes jelzős szerkezet. Ön akkor egyszerre ramoldvai zene nyolc éven át az életem része volt budapesti
cionális és érzelmi-kreatív ember?
táncházakban. Zeneileg nagyon széles palettán mozgok: Paul
- Alapvetően érzelmi beállítottságú embernek ismerem
Ankától Joe Dassinon, a The Shadowson és Demis Roussoson
magam, akinek azonban kereteket ad a racionalitás jogászát az erdélyi magyar népzenéig terjed az érdeklődésem, hanközgazdászként. Szeretek szabályosan eljárni azokban a dolgulatfüggő, hogy mit hallgatok, gyakgokban, amelyek hivatali pontosságot,
ran nyelvgyakorlási céllal is. A nemkövetkezetességet várnak el, mert vanzetköziség végigkíséri az életemet,
nak olyan ügyek, ahol nem megengedkulturális téren meghatározó munkám
hető az eltérés a szigorú szabályozott„A saját feladatomat egyfajta
volt korábban a 826. Hamburgi Kikötői
ságtól. Az emberi kapcsolataimban
menedzsmentnek fogom fel: úgy
Születésnap során megrendezett Maazonban az érzelmi oldal erősebb, szelátom, hogy néhány közös pont
gyar Kulturális Fesztivál, amelynek főretem az embereket és örülök neki, hogy
jobb kihasználásával, szervezészervezője lehettem. A művészeti alkoaz empátia terén „nagy a gazdagságom”.
sével a meglévő szinergia jobban
tások közül a bécsi, párizsi, barcelonai,
Hiszem, hogy a jó szó, a tisztelet és
hasznosítható lesz.”
londoni, berlini és egyiptomi múzeuegymás megbecsülése útlevél a sikeres
mok kincsei voltak számomra mérföldegyüttműködéshez.
kövek, csodálatos volt élőben látni az
- Mik azok a művészeti-kulturális
emberiség azon kulturális értékeit, amelyekről korábban az
preferenciák, amelyek az életét alakították eddig, emiskolában tanultam, ezért igazságtalan lenne kiemelni közüberek, könyvek, művészeti alkotások? Vagy akár zenék,
lük néhányat. Utazásaim során nagy benyomást tettek rám
tájak, találkozások.
az önkéntességi és adományozási mozgalmak, amelyeket a
- Gyerekkorom óta könyvtár- és múzeumrajongó vagyok, návilág számos pontján már mint bevett szokást tapasztaltam,
lunk a városlátogatások elképzelhetetlenek ezek nélkül, és
és örömmel látom, hogy kezd meghonosodni ez a tevékenyma már a lányainkat is erre neveljük. Szabadidőmben
ségi forma hazánkban, így Martonvásáron is.
nyelvet tanulok, tanítok és utazom, nagyon szeretek irodal| FM
mi műveket eredeti nyelven olvasni. Egyetemista koromban
nagy hatással volt rám Kazantzakis Zorba, a görögje, amelyet

Elindultak a munkálatok a határban,
fotósunk, Kortyis Dávid pedig résen volt.
FORUM MARTINI / 2021. ÁPRILIS
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BUDÁÉRT DOBBAN
A SZÍVÜNK
Vannak szülők, akik a bajban sem vesztik el lélekjelenlétüket, nemcsak apaként, de családfőként is jelesre
vizsgáznak. Mindannyiunkat szíven ütött egy martonvásári család tragédiája. Már az autóbaleset hírére
összerezzent az egész város. Az alábbiakban Buda
édesapjának sorait olvashatják az önzetlenül segítő, jó
ügyek mellé álló Csodacsoport oldaláról.
Kedves CsodaCsoport!
Köszönjük, hogy befogadtak ebbe az összetartó közösségbe,
amelyben önzetlenül segítenek ismeretlen embertársaikon,
és esélyt adnak arra, hogy újabb csodák történjenek.
A mi célunk, hogy 9 éves fiunk, a 3. osztályos, igazolt kézilabdázó Buda újra talpra állhasson, és ennek érdekében végigcsinálhassa a robotos neurorehabilitációs terápiát.
Ötfős családunkkal február másodikán az M6-os autópályán
szenvedtünk autóbalesetet. A külső sávban utaztunk, amikor
hátulról óriási sebességgel belénk jöttek. Három gyermekünk közül a legidősebb, Kata lányunk boka- és medencecsonttörést szenvedett. A 11 éves Zita a helyszínen életét
vesztette. Csodálatos kislányunk és Buda mindig is nagyon
kötődött egymáshoz, de fiunknak élete legnagyobb küzdelmét már sajnos nélküle kell megvívnia.
Budát súlyos gerincsérüléssel és tüdőzúzódással szállították
rohammentővel a Fiumei úti baleseti kórházba, ahol azonnal
megműtötték. Felülről a harmadik hátcsigolyájánál zúzódott
a gerincvelője, azaz a szegycsontjától lefelé nem érez semmit,
nem tud mozgatni semmit.
Az orvosok elmondása szerint az első három nap kritikus
volt, a talpra állás esélyeit nagyban növelte volna, ha akkor
reagál az ingerekre. Sajnos nem reagált…
Négy napig az intenzív, további egy hétig a gyerekosztályon
kezelték. (A nővérével és édesanyjával mi Székesfehérvárra
kerültünk, négy nap után kiengedtek minket, azóta egyikünk folyamatosan Buda mellett lehet.) Miután Buda tüdeje
elég erőssé vált, február 15-én a Bethesda rehabilitációs osztályára kerültünk, ahol kedvesen fogadtak, és nagy szakértelemmel folytatták Buda megerősítését.

PÁLYÁZTAK
POLGÁRŐREINK
Tisztelt Martonvásári Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Forum Martini Polgárőr Egyesület sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma által
2020. 11.12-én közzétett NEAG-KP-1-2021 kódszámú „Helyi
és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített
támogatása 2021” című pályázatán.
FORUM MARTINI / 2021. ÁPRILIS

Buda is partner a gyógytornában, minden feladatot rendkívül ügyesen elvégez, motivált, aminek köszönhetően gyorsan
megtanulta használni a kerekesszéket.
Kisvárosunkban elképesztő összefogást tapasztaltunk, mire
Buda másfél hónappal a baleset után először hazalátogatott,
sikerült megoldani az otthoni akadálymentesítést. Rengeteg
segítséget kaptunk rokonoktól, barátoktól, kollégáktól, ismerősöktől is.
A kitartó, fáradhatatlan munkának hála Buda törzsében egyre
több izomcsoport dolgozik, erős fiú, hiszünk benne, hogy fel
tud épülni. Ahhoz, hogy a lábra állás esélyét növeljük, intenzív robotos neurorehabilitációra van szükség.
Ennek megvalósulásához gyűjtünk a CsodaCsoport segítségével.
Aki hozzájárulna, hogy Buda egyszer talpra álljon, és
segítene ebben, támogatását ide utalhatja:
CsodaCsoport Alapítvány
K&H Bank 10401983-50526970-69541012
IBAN: HU80 10401983-50526970-69541012
SWIFT: OKHB HUHB
Közlemény: „Buda”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 300.000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesület
tulajdonában lévő szolgálati gépjármű fenntartására, üzemeltetésére.
Ezúton köszönjük a segítséget, melynek révén továbbra is
biztosított polgárőreink közterületi jelenléte, mellyel hozzájárulnak a város közrendjének, közbiztonságának és közlekedésbiztonságának a fenntartásához.
| Forum Martini Polgárőr Egyesület
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GAME, SZETT ÉS
MECCS

OROSZ JÓZSEF BÚCSÚJA SZŐKE ANDRÁSTÓL
András élete a tenisz volt.
Agrármérnökként került a martonvásári kutatóintézetbe
és hamar az akkor újra éledező martonvásári teniszélet
központi alakjává vált. Kimagasló játéktudása, finom bal
keze, a Davis Kupa-játékos öccs Szőke Péter és az MTK
mesteredző Tóth Attila a martonvásári teniszélet unikális egyéniségévé alakította nagyon hamar.
Nélküle a martonvásári teniszélet nem alakulhatott volna
országosan ismertté, elismertté. Oroszlánrészt vállalt abban,
hogy a martonvásári teniszezők igazán méltó körülmények
között hódolhassanak szenvedélyüknek. Nincs olyan létesítmény kint a pályán, ami ne viselné magán András munkájának keze nyomát.
Az ő vezetésével indult el Martonvásáron a gyerekek teniszoktatása, hosszú évtizedeken keresztül szerettette meg ezt a
játékot sok-sok martonival. Örökségét azóta is tovább viszik
az utódok, az egyesület ma is büszke arra, hogy milyen sok
fiatal játszik a pályákon évről évre.
András neve a martonvásári tenisszel teljes mértékben
összefort. Az egyesületben évtizedeken keresztül töltött be
vezető tisztségeket, visszavonulása után az egyesület tagsága
a tisztelet jeleként a szakosztály örökös vezetőjévé választotta.
Vezetésével, közreműködésével illetve aktív és odaadó segítségével a martonvásári tenisz csapat évtizedeken keresztül
szerepelt sikerrel a különböző szintű hazai bajnokságokban.
Ez a hagyomány is folytatódik mind a mai napig.
Sportvezetői munkáját nem csak a pályán elért eredmények
mutatják: vezetése alatt kapta meg az egyesület Martonvásár városától a város hírnevének öregbítéséért a „Martonvásárért” díjat.
Imádott játszani, és mint az igazi versenyzők, természetesen imádott nyerni is. Ez a megalkuvást nem tűrő sportolói
mentalitás volt az, amit a fiatalabb generációk leginkább
elleshettek tőle. A szervamozdulaton, a tenyeresen, az egy-

kezes fonákon és persze a röptéken kívül. Sportvezetőként
és edzőként pedig a türelem, a nyugalom és a kedvesség.
Hogy mindenkihez, mindig volt egy-két jó szava. Vagy egykét jó tanács a játékkal kapcsolatban, amit soha nem kéretlenül osztott.
Jó pár éve nem fogott már ütőt a kezébe, de miután már nem
játszott, azután is sokat volt kint a pályán. Járt ki a meccsekre, járt ki a versenyekre. Mindenkit ismert, mindenki ismerte
őt és persze mindenki szerette.
Mondhatjuk bátran, hogy a martonvásári teniszpálya volt a
második otthona, és a martonvásári teniszbarátok a második
családja. Ez a nagy család búcsúzik tőle fájó szívvel azzal,
hogy emlékét örökké megőrzik. Az általa elkezdett és oly
lelkesen végzett munkát folytatják.
Game, szett és meccs. András.
A martonvásári teniszbarátok és a Martontenisz SE elnöksége nevében:
| Orosz József

Tojásfákat is állítottunk, mert
remélünk és bízunk a jövőben.
FORUM MARTINI / 2021. ÁPRILIS
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EBOLTÁS
TÁ JÉKOZTATÓ
Tisztelt Ebtulajdonos! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4. § (1)bekezdése értelmében az állattartó köteles minden
- 3 hónapos kort betöltött ebet 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- majd ezt követően évenként
veszettség ellen beoltatni saját költségén az általa választott valamely szolgáltató állatorvossal. A kutyák veszettség elleni védőoltását csak érvényes kamarai működési
engedéllyel rendelkező állatorvos végezheti. Az oltást végző
állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében
a saját kezű aláírásával és a kamarai bélyegzőjének lenyomatával igazolni.
Az immunizálás elvégezhető engedélyezett állategészségügyi szolgáltató létesítményben (állatorvosi rendelő), illetőleg,
esetleges külön díjazásért, az állattartó kérésére az állat
tartási helyén is.
Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (bőr alá
ültetett mikrochip) megjelölt eb oltható. 2013. január 1-től
kötelező minden 4 hónaposnál idősebb ebnek egyedi azonosítóval (mikrochip) rendelkeznie a 41/2010. Korm. rendelet
értelmében. Az állatorvos a mikrochip meglétét bármikor
ellenőrizheti, illetve köteles is ellenőrizni.

Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, elvesztését
be kell jelentenie az állatorvosnál. Az oltási könyvet az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására be kell mutatni, illetve tulajdon átruházás
esetén az új tulajdonosnak át kell adni. Továbbá az állattartónak biztosítania kell, hogy az oltási könyvet a közterületen
az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának hatósági felügyeletét a járási hivatal, a védőoltás beadása szakmai és etikai
feltételeit a Magyar Állatorvosi Kamara határozza meg. Az
eb veszettség elleni védőoltásának elmulasztása esetén az
állat tulajdonosa pénzbírsággal sújtható.
Kérjük, ellenőrizze kutyája oltási könyvét, mikor volt utoljára
beoltva, és ha szükséges, vigye el oltásra!
| Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző

ÚJABB TŰZESET
MARTONON
Április 6-án reggel lakosági bejelentés alapján kaptak
riasztást tűzoltóink, miszerint a Martonvásári Ipari Szolgáltató Kft. telephelyén lévő épület tetőszerkezete ég.
Mint azt Gaál Tamás tűzoltó őrnagy, a Marton ÖTE parancsnokától megtudtuk, a helyszínen egy tégla falazatú hullámpala és lemez fedésű 20*50 méteres csarnokban keletkezett
a tűz. A rajok kiérkezésekor egy középső kb. 350 négyzetméteres helyiség teljes terjedelmében égett, és az egész tetőszerkezet alól füst gomolygott. Az épületet több cég bérelte:
asztalosüzem, lakatosüzem, műanyagüzem és egyéb használatú helyiségek voltak egymástól falakkal elválasztva. Az
épületből több fajta gázpalackot hoztak ki az egységek, szám
szerint negyvenet. A tűz hét darab vízsugárral lett körülhatárolva, majd eloltva, és az utómunkálatok több órán keresztül tartottak. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi
kár jelentős. A tűzoltásban résztvevő egységek: Marton ÖTE,
Érd HT, Vál ÖT, Budapest XXII. kerület, Fejér KMSZ és KML,
továbbá a mentőszolgálat és a rendőrség egységei.
A Fejér KMSZ a tűzoltás után helyszíni szemlét végzett és megindította a tűzvizsgálati eljárást a tűz okának felderítésére.
FORUM MARTINI / 2021. ÁPRILIS
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MARTONVÁSÁR, FILMKOCKÁKON 2. RÉSZ

VILÁGSZTÁROK, PAZAR HELYSZÍNEINKEN

Talán nem is gondolnák, de városunk és környéke számos híres magyar és külföldi filmes produkciónak biztosított már forgatási helyszínt. Ezekből szemezgetünk lapunkban.

Brauch-kastély, mint forgatási helyszín

Nem Az öreg huszár az egyetlen film, ami a Martonvásár és
Ráckeresztúr között található Brauch-kastélyt választotta
helyszínnek. A Tóth Barnabás által rendezett Akik maradtak
(2019) című film nagy részét szintén a Brauch-kastélyban
forgatták. A Félvilág 2015-ben készült magyar tévéfilm
Szász Attila rendezésében, mely az 1914-ben, a budapesti
Vízivárosban meggyilkolt, a korabeli pesti éjszakai életben
közismertnek számító kurtizán, Mágnás Elza (Turcsányi
Emília) utolsó négy napjának történetét mutatja be.
A Névtelen vár című filmet Zsurzs Éva rendezte 1981-ben
Koncz Gábor és Tordai Teri főszereplésével.
A romantikus történet a napóleoni időkben játszódik Magyarországon, a Fertő-tó környékén. Itt rejtegeti Vavel gróf a
francia trónörökösnőt a forradalom és Napóleon elől. A nyomukba küldött kémnő, Katalin beleszeret a grófba, holott
meg kellene szereznie tőle az álruhás királylányt. Napóleon
seregei Magyarországra érkeznek, a gróf hadba száll ellenük
a magyar nemesekkel, így Marie élete újra veszélybe kerül.
Bár a történet a Fertő-tó mellett játszódik, mégsem ott forgatták. A Névtelen vár valójában Cervena Lhota, Csehországi
helyszín, Katalin kastélya pedig a Brauch-kastély. (kép)

Kalandorok (2008) – helyszín a benzinkút

A negyedik házasságában is csődöt mondott kiégett budapesti
trombitaművész, Elekes Géza telefonhívást kap apjától, akivel
már évtizedek óta nem beszélt. Fiával, a magát nem éppen
tiszta munkákkal eltartó Andrással felkerekedik, hogy meglátogassa az Erdélyben élő szüleit. Odaérve apja azzal fogadja:
elege van felesége féltékenységi jeleneteiből, hozzáköltözik.
Géza vonakodva fogadja az ötletet, mert neki sincs lakása, de
ezt nem meri elárulni apjának és fiának. Végül a három férfi
kocsival elindul Budapestre. Útközben egymáson kívül számos megpróbáltatással szembesülnek: gázolás, üldözés, nők,
hullák és a zöldhatáron való átkelés vár a kalandorokra. A
Haumann Péter és Rudolf Péter főszereplésével bemutatott
film fotgatása során nem a kastélyparkot választották helyszínül, hanem a Bajcsy-Zsilinszky utcában található benzinkútat.
Aki régóta jár arra a benzinkútra, emlékezhet a Szmöre nevű
kutyára, aki minden elinduló autót megugatott. Nos, Szmöre e
tehetségével a filmbe is bekerült. Amikor Rudolf Péterék menekülnek a kútról egy rendőr elől, akkor Szmöre ugatva utánuk eredt és ezt a filmben is benne hagyták.

Az aranyember (1962) -

A művet és a filmet keveseknek kell bemutatni, viszont nem
sokan tudják, hogy egy bizonyos jelenetet a kastélyparkban
forgattak. Ebben a jelenetben Tímár Mihály (Csorba András)
javaslatát magyarázza a miniszternek (Kovács Károly) az állam földvásárlási stratégiájára vonatkozóan. Ennek nyomán
jut csődbe Brazovics Athanáz. (kép)

E napokban szintén forgatástól hangos a Brauch-kastély,
most éppen Juhász Anna ötletéből Tóth Tamás és Szecsanov
Martin forgat Karinthy-filmet a neves író és felesége, Böhm
Aranka szerelméről. Bízzunk benne, hogy Martonvásár a jövőben is számos filmes tetszését nyeri el és viszontláthatjuk
újra csodás városunkat a mozivásznakon is.
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KERTBARÁTOKNAK,
ÁPRILISRA
Talán nem véletlen, hogy az ókori rómaiak a tavaszi
hónapokat a szép, de szeszélyes istennőikről nevezték
el. (Az etruszk Apru azonos a görög Aphrodité és a
latin Vénusz istennővel). Ilyen szeszélyes időjárású, de
szép az április is. A természet egyre szebb ruháit veszi
fel. A kora tavaszi virágok helyét átveszik a tavasz igazi jelképei a nárciszok és a tulipánok.
A legkorábbi mandula és az őszibarack után javában virágoznak a gyümölcsfák. Azonban a tél fagyos lehelete egy-egy
derült hajnalon komoly károkat okozhat. Fagyzugos helyre
ezért ne telepítsünk gyümölcsfát! A kajszibarackot virágzáskor támadja meg legveszedelmesebb kártevője, a monília.
Egyik napról a másikra lebarnulnak a virágok, mintha leforrázták volna. Ezért a virágzás elején, fővirágzásban és a virágzás végén is kell monília ellen védekezni, a rovarok védelmében rovarölő szert ne használjunk. Most már ne késlekedjünk,
tisztítsuk ki a kertet, semmisítsük meg a beteg ágakat, ves�szőket, szamóca leveleket. Sajnos a levélfoltosságokat okozó
gombák ellen vegyszerekkel kell védekeznünk. A szamóca
sorokat alaposan öntözzük be és szalmával mulcsozzuk le.
Így kevésbé betegszik meg és tiszta marad a termés. Ha nem
feltétlenül haszonkert a célunk, készíthetünk vegyes ágyásokat is, ahol a zöldségek mellett virágokat is ültetünk az
ágyások szélébe. Ez még a növényvédelmi szempontból is jó.
A körömvirág és a sarkantyúka védi a többi növényt. Ha a fák
alját szélesen kitányérozzuk, ültethetünk bele salátát, karalábét. Mire belombosodik a fa, a termények asztalra kerülnek. Ne feledkezzünk meg a sárga ragacsos lapok kihelyezéséről, mely gyéríti és jelzi számunkra a kórokozó rovarok
rajzását. Átrostált komposzttal, fahamuval szórjuk meg a fák
tövét és a gyepet, pótolva a tápanyagokat, de használhatunk
speciális műtrágyákat is. Most érdemes új gyepet telepíteni.

Az ősszel és tavasszal ültetett csemetéket, de az idősebb fákat is érdemes nagyobb mennyiségű vízzel megöntözni.
Ültessük ki a kardvirág, kánna és a dália gumókat, csak a
teljesen egészséges növényeket szaporítsuk. Cserépben megkezdhetjük a dinnyepalánta nevelését. A karalábé-, káposztaés salátapalánták már szabadföldben is jól fejlődnek, de ha
tehetjük, készítsünk föléjük fólia alagutat. Hónap végétől
már ültethető a korai paradicsom is, de az esetleges fagyvédelemről gondoskodni kell!
A lemetszett szőlőtőkéket, lekötözött karókat érdemes lemosásszerűen kénes szerrel lepermetezni. Tartsuk tisztán a szőlősorokat, az erózió veszélyes helyeken egyre többen alkalmaznak talajtakaró növényeket. Ilyenkor viszont rendszeres
nyírással akadályozzuk meg a magszórást. A pincét tartsuk
tisztán és rendszeresen ellenőrizzük a borok fejlődését. Itt az
ideje a második fejtésnek. Figyeljünk a melegedő pincékben a
bor tágulására, hagyjunk egy ujjnyi részt a hordóban Ha ős�szel nem forrt ki teljesen a cukor, újra erjedésnek indulhatnak
a borok. Erre fokozottan figyeljünk, mert nem kívánt irányba
is mehet az erjedés és a borunk tönkremegy. A melegedéssel a
borban lekötött gázok is felszabadulhatnak és a bor opálossá
válhat, ezt fejtéssel megelőzhetjük. A kiürült hordókat alaposan mossuk ki és szikkadás után kénezzük.
| Uhrin Gábor

TRILLA-REJTVÉNY
Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése HUSZÁR
volt, a szerencsés fordulógyőztes Bottkáné Takács Bernadett lett, aki a covid-járvány múltával a Macska Étteremben veheti át nyereményét.
E havi játékunk kérdése egy júniusban megrendezendő
martonvásári népzenei találkozót és fesztivált célozza
meg. Mondjon legalább egy országos hírű környékbeli népzenészt! – így szól feladványunk. Segítségül
mellékeljük egyiküket, a szomszéd faluban lakó Kossuthdíjas zenészt, etnográfust és népzenegyűjtőt. Vajon ki ő?
Jó találgatást, ötletelést, júniusban pedig várjuk önöket a
Trilla Fesztiválon. Következő számunkban
részleteket is elárulunk, illetve interjúzunk
a fesztiváligazgatóval, a martonvásári
Lieber Endrével.
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INSPIRÁCIÓK
ÁPRILISRA

A FORUM MARTINI FŰSZERKERTI SÉTÁ JA
Az elmúlt egy évben a szokásosnál több időt töltünk a
négy fal – szerencsésebb esetben a kert négy fala –
között, így a kertészkedés is egyre népszerűbbé vált.
A fűszer- és gyógynövények – amellett hogy szépek és illatosak – rengeteg jótékony hatással is bírnak.
Nem muszáj rögtön ásót-kapát keresnünk, ha fűszereskertet
szeretnénk, elég hozzá egy régi kosár vagy vödör is. Először
is béleljük ki a kosarat/vödröt nejlonnal, így megakadályozva, hogy öntözéskor a víz kifolyjon, majd kb egyharmadig
töltsük meg jó minőségű virágfölddel. A virágföld alá helyezzünk egy-két marék kavicsot is a pangó víz elkerülése
érdekében.
Helyezzük el a kiválasztott növényeinket az edényben,
ügyelve arra, hogy legyen még helyük nőni, majd töltsük ki
a köztük lévő helyet virágfölddel.
Ha ez kész, a föld tetejét beboríthatjuk mohával, vagy kavicsokkal, ezzel biztosítva, hogy a földjük minél tovább nedves
maradjon.
A képen látható kosárhoz mi a kedvenceinket választottuk:
A bazsalikomot, mely javítja az étvágyat, segíti az emésztést,
szél- és vizelethajtó. Jól passzol a paradicsomos ételekhez,
eperhez, citromhoz. Használhatjuk fűszervajhoz, olasz ételekhez vagy akár limonádéba is.
A zsályát, melyet növényi aszpirinnek is neveznek, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású, vértisztító, lázcsillapításra és légúti betegségek ellen is kiváló. Jól passzítható sült
húsokhoz, olaszos ételekhez, kenyérfélékhez.
A kakukkfüvet, mely jól fertőtlenít, erősíti az immunrendszert, javítja a vérkeringést. Nyálkaoldó, köptető hatású,

ATK-elismerések

A 29. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága 2020-ban
kiemelt elismerésben részesítette az Agrártudományi Kutatóközpont "Hazai és export célra nemesített, ökostabil, értékálló magyar kukoricahibridek" című pályázatát. Az ATK közreműködésével jött létre az AgroMo klíma-és környezetadaptív
döntéstámogató rendszer is, amely szintén elismerésben részesült.
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alkalmazható nyugtató fürdőhöz is. Erős, jellegzetes íze és
illata miatt ételekben óvatosan kell vele bánni, de nagyon
sokoldalúan használható, gyakorlatilag bármivel jó párost
alkot. Használhatjuk sültekhez, levesekhez, mártásokhoz, de
halételekkel és gombákkal is nagyon finom.
Jó fűszerezést kívánnak:
| A Veing lányok

Használt sütőolajból támogatás
Kedves Martonvásáriak! Kedves környéken élők!
Ismerjétek meg a Money Trade Kft-t, akik Martonvásáron működtetett üzemükben sütőolaj és ételmaradék feldolgozással foglalkoznak.
Takács Zoltán ügyvezető elmondta, hogy a begyűjtött sütőolajból biodízel alapanyag lesz, a szelektált ételmaradék
biogázüzembe kerül, ahol "elektromos energiává alakul”. A
lakosság a használt sütőolajat a Reoil partner helyi Coop
üzletben és a cég Szent László úti telephelyén is leadhatja! Éljünk a lehetőséggel. Ügyvezető úr felajánlotta, hogy a
helyben keletkezett, leadott használt sütőolaj árának egy részéből a cég a Martonvásárért Alapítványon keresztül támogatná a helyi környezetvédelmi - a SMARTonvásár zászlójára
tűzött - kezdeményezéseket.
Köszönjük!
| Horváth Bálint
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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
Folyékony hulladék gyűjtése és szállítása: 20/571-3105
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230-2718

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
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: 8.00-10.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.0009.00, 14.00-16.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); | Péntek: 08.00-12.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon:
8.00-16.00 óráig: 30/956-4597
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!
Dr. Jambrikné
Dr. Fodor Tamás Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
Várandós
szerda		
csütörtök
tanácsadás: 13.00 - 14.00
13.00 - 14.00

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
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
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22/460-286

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Mv, Brunszvik út 1. | Telefon: +36 30-542-0381
Rendelés: Hétfő: 8.00-14.00 | Kedd: 13.00-19.00
Szerda: 13.00-19.00 | Csütörtök 8.00-14.00 | Péntek:
Iskolafogászat | Kizárólag telefonos előjegyzés alapján.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Egészségház | 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.;
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!
Iskolavédőnő: Máthéné Jaskó Anna
Fogadóóra Beethoven Ált. Iskolában: kedd 8:00-10:00
mobil: 30/950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus: 22 /460-023
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.: 30 /825-4295
Idősek Nappali Ellátása: 30 /467-9722 | Házi segítségnyújtás: 30 /486-6498 | Családi napközi: 30 /467-9722
Támogató szolgáltatás: 30 /486-6801 | Igazgató:
20 / 512-1421 | Tanyagondnoki Szolgálat: 22 /569-119

MARTONVÁSÁR VÁROSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Megváltozott ügyfélfogadási rend! A járványügyi
helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás irodánkban (Martonvásár, Szent László út 24.) szünetel.
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés: iroda@
martongazda.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 20
417-0424-es telefonszámon. | Temetői ügyintézés: a
temetkezes@martongazda.hu e-mail címen, vagy a +36
20 417-0424 telefonszámon. | A temetéssel, sírhelymegváltással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentumokat a martongazda.hu, vagy a martonvasar.hu
honlapról töltheti le, és e-mailben fogadjuk a temetkezes@
martongazda.hu címen. | Befizetéseket kizárólag banki átutalással tudunk fogadni a Erste Banknál vezetett
11600006-00000000-93797799 számlaszámunkon.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Tóth Anna
Parrag Zalán
Szénási Nimród Károly

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

*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
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Állandó ügyelet:
Szombat: 8:00-16:00 | Vasárnap: 8:00-16:00

MARTONVÁSÁR: április 17., 18.; május 8., 9., 24.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: május 1., 2., 22., 23.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: április 24., 25.; május 15., 16.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
A háziorvosok a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjeit telefonos kérésre vagy e-recept formájában is felírják
(Erodium), azt a hozzátartozók is kiválthatják (felírási igazolás és meghatalmazás nélkül, a beteg TAJ-számának bemondásával. Fontos továbbá, hogy bárki, aki saját vagy hozzátartozója, ismerőse részére receptet vált ki, érvényes személyi
igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel igazolja magát.
Kérjük a patikában csak egy vásárló tartózkodjon, a
többi vásárló az utcán, rendezett sorban várakozzon,
egymástól két méteres távolságot tartva!

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