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Helyi és unikális kreatív sorozat ötlete,
környezetünk óvása és a nyitás politikája:
néhány téma legújabb számunkból,
amely különleges emberekkel,
kerti receptekkel és
aktuális hírekkel érkezik.

SEGÍTSÜNK!
Tisztelt Szülői Közösség!
Egy szomorú esemény kapcsán szeretnénk segítségüket kérni. Iskolánk két tanulója tragikus hirtelenséggel elveszítette édesanyját. A család fájdalmában
nem tudunk osztozni, de segíteni őket az anyagi terhek
enyhítésében igen.
Kérjük, aki teheti, segítse a családot:
K&H Bank, Cser Miklós
10403174-76495251-57561012
megjegyzés (közlemény): adomány
Köszönjük.
"Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy
annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be!"
(Böjte Csaba)
| Beethoven Általános Iskola

GYÓGYULJ BUDA!
A Martonvásári Sportklub a május 16-án rendezett Kisláng
elleni mérkőzés teljes bevételét az Izsányi családnak ajánlotta fel, ezzel segítve Buda gyógyulását. Az egyesület ezúton
is szeretne köszönetet mondani a kilátogató nézőknek és támogatóknak!
Horgászok is összefogtak Buda gyógyulásért. Jótékonysági
horgászversenyt rendeztek a Bigboss-tavon, melynek bevételét
Buda kezelésére ajánlották fel.

Martonvásári Könyvtár közleménye:

Tisztelt Martonvásáriak!
A Martonvásári Városi Könyvtár 2021. május 11-től a szokásos
nyitvatartás szerint fogadja az olvasókat: keddtől péntekig
12-18 óra között, szombaton 9-12 óra között.
A hatályos jogszabályok alapján a könyvtárlátogatás az alábbiak
szerint valósítható meg:
- a könyvtár épületébe csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek léphetnek be
- egyidejűleg összesen 10 fő tartózkodhat bent (ebbe a létszámba a 18 év alattiak is beleszámítanak)
- a 18 év alattiak kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel jöhetnek be az épületbe
- szájmaszk használata és a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező, illetve felnőtt kísérő nélkül érkező 18 év alatti olvasóinknak továbbra is az ablakon
keresztül biztosítjuk a könyvtári szolgáltatásokat. A fénymásolás és nyomtatás továbbra is az Óvodamúzeumban érhető el.

Anna újabb sikere

Csiki Anna és csapata, a BK Häcken a héten megnyerte a
svéd női-kupát. A Ferencvárosban nevelkedett martonvásári
középpályás nagyon fiatalon már két ország bajnokának és
kupagyőztesének is mondhatja magát. Sikerének értékét növeli, hogy a kétezres években európai női top-bajnokságban
Jakabfi Zsanetten kívül senki sem büszkélkedhet hasonló
címekkel. Gratulálunk és drukkolunk, Anna!

Tessely Zoltán képviselő úr fogadóórája:
2021. május 28. (péntek) 17.00 óra, Városháza
FORUM MARTINI / 2021. M Á JUS
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TERMÉSZETES MŰVÉSZET
JÚNIUS 19-ÉN NYÍLIK
A SÉTÁNY- ÉS KERTTÁRL AT

Nemcsak folyamatos kortársművészeti jelenlétet, de
egy jövőbeni Martonvásári Képtár tervét is komolyan
tervezi néhány helyi művész és tanár. Vallják, hogy
Martonvásár gyors, látványos fejlődése felveti a kérdést, milyen mobilizálható, különleges értékekkel rendelkezünk a város kulturális arculatának alakításában,
fejlesztésében?
Turisták, vendégek számára Martonvásár jó kirándulóhely,
szép parkkal, meg persze egy kis Beethovennel. A tudományhoz, de valamiért a művészethez is sokan kötik szeretett városunkat. Jó irány lehet, ha a zene és a képzőművészet felé is
lép a város - hangsúlyozták lapunknak Nemes József képviselő, a Művészeti Iskola igazgatója, Kárpáti József képzőművész tanár és Varga-Katona Brigitta iparművész, akikhez
Vancsai Lilla festőművész, kiállításszervező és dr. Bocsi Andrea
kulturális igazgató is nagy kedvvel csatlakozott.
Az Agroverzum, az Óvodamúzeum, a Beethoven Emlékmúzeum
és a BBK rendezvényei mind-mind értékes alapok, melyeket
kvalitásos zenei és képzőművészeti programokkal egészíthetünk ki némi befektetéssel. Ráadásul a város művészeti iskolája az elmúlt 15 év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül,
az oktatás színvonala, az eredmények potenciális lehetőségeket mutatnak. Képzőművészeti tagozatunk műterme nem
csak felszereltségében, de működésében is különleges, szakmai téren is elismert, eredményes. Az ötletgazdák azokra a
kérdésekre is választ keresnek, hogy miért nem volt működőképes eddig a BBK kiállító terme, illetve hogy a BBK eddigi
programszerkezetében a kiállítások miért nem szerepeltek
hangsúlyosan.
Amíg nincs városi képtár, addig is színvonalas, akár országos
hírű időszaki kiállításokat szerveznek, ráadásul a fiatal –
sokszor Martonvásárhoz kötődő – művészek közül a legfrissebbeket, legprogresszívebbeket hívják meg, hiszen ők jelentik a jövőt, s ez a „jövőépítés” jól illik Martonvásár arculatához
is. Fiatal pályakezdő képzőművészek felé szeretnének nyitni
leginkább és kiváló példaként hozzák fel Szentendrét, "ahol
például már a húszas években is komoly lehetőséget adtak
fiatal művészeknek, s igen, ma erre alapul a város hírneve".
Fiatal képző- és iparművészek bemutatkozását elősegítő,
minőségi, Martonvásár határain túlmutató első akciójuk,
a Lélek-zet című Land-art kiállítás június 19-től lesz látható
Martonvásár új sétányán és a Brunszvik-kertben, ahol terFORUM MARTINI / 2021. M Á JUS

mészeti képződmények, fák kiegészítéseként, szobrokkal, szabadtéri képzőművészeti akciókkal mutatkoznak be a szervezők.
„Alapkoncepciónknak megfelelően a képzőművészeti egyetem diákjait, vagy épp végzett, fiatal művészeket kerestünk
fel portfólióik, már kész munkáik alapján” - mondta lapunknak Varga-Katona Brigitta. Az ő alapos szervező munkájának
köszönhetően az április végi terepszemléken, és első megbeszéléseken már 25 művész jelezte részvételi szándékát. Május elejére 18 alkotás koncepció-terve érkezett be, többségében egyéni munkák és két csoportos projekt. A kiállítás
tematikája a land art irányzat szellemiségéből indul ki. A
munkák nagy része erre a kiállításra készül, ezeknek egy része
egészen helyspecifikus. A természetes környezet átalakítása,
kiegészítése akár kis gesztusokkal is jól felhívja a figyelmet
az ember és a természet esendő és csodás kapcsolatára.
A Lélek-zet cím szójáték és nem jelentett megkötést a témákat illetően. A beérkezett tervek igen változatosak, frissek,
ötletesek, többségükben a természetes anyagokra építenek. A megfogalmazott gondolatok, érzések korszerűek, többnyire az ember és természet kapcsolatának problematikájára
koncentrálnak vizuális eszközökkel. Látványos, modern alkotások születtek hát, hamarosan testközelből látjuk őket.
Az aggódó polgárok megnyugtatására, a szobrok felállításakor a környezetre nagyon vigyáznak majd, ígérik a szervezők. A park fáinak, pázsitjának nem eshet bántódása.
Az alkotások felállítása június 12-17. között történik, a megnyitót pedig június 19-én, délután 5 órakor tartják. A megnyitóbeszédet lapunk főszerkesztője, Prieger Zsolt újságírózenész-tanár-irodalmár mondja a Für Elise Bisztró Emlékezés
tere felőli teraszán.
| Forum Martini
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MARTONVÁSÁRRA JÖTTÜNK, MESTERSÉGÜNK CÍMERE…

„HANGOM, LELKEM A KLASSZIKUS ZENÉÉ”
3. RÉSZ: CSEJTEI-VARGA JÚLIA
Heilmann Anna különleges szakmát űző martonvásáriakat bemutató sorozatának harmadik részében
Csejtei-Varga Júliával beszélget, többek között a zenei
nevelésről, tanításról és az opera világáról.
FM: Hogy jött képbe Martonvásár, mint célállomás?
CSVJ: Nővérem, Varga Veronika költözött ide a családjával.
Ők ajánlották fel a házuk egy különálló lakrészét, amíg saját
otthont nem találunk. Így tulajdonképpen véletlenül kerültünk ide, de időközben nagyon megszerettük a várost. Első
gyermekünk születése óta pedig egyre jobban megismerjük
a várost a babakocsis sétáknak köszönhetően.
- Heten vagytok lánytestvérek. Zenés család vagytok?
Gyerekkorotoktól jelen volt a muzsikálás?
- Igen, zenés család vagyunk, de nem zenész család. Tehát a
szüleink nem profi zenészek, a testvéreim közül is "csak" ketten indultunk el a zenei pályán. De a zene gyermekkorunktól
jelen volt a családban, mert a szüleinknek fontos volt, hogy
hangszeren tanuljunk. Ezért rengeteg áldozatot is hoztak,
mert bizony nem egyszerű hét gyerek összes különóráját –
szolfézs, hangszeres főtárgy, sport, közösségek – összeegyeztetni. Én csellózni kezdtem el először és azt a nagy hangszert
édesanyám minden csellóóra előtt odahozta nekem a zeneiskolába, sőt gyakran megvárt és utána hazavitt. Meg is lett a
gyümölcse, mert sokszor zenélünk együtt az ünnepek alkalmával, ami szerintem egy nagyon szép, összetartó erő.
- Kicsiként szeretted a zenét, az éneklést?
- Igen, szerettem a zenét, az éneklést, mindkettő intenzíven
jelen volt a családban. Bubnó Tamás Énekes iskolájába is jártam, de kisgyermekkoromban még nem az volt az álmom,
hogy operaénekes legyek. Ez inkább egy folyamat volt, ami
kialakult bennem. 14 évesen kezdtem el ismerkedni a magánénekléssel Zemlényi Eszternél. Hobbiként indult, de akkor
ebben éreztem a legsikeresebbnek magamat, a befektetett
energia folyamatosan kamatozott, ami nagy öröm volt számomra. Így kerültem végül a Bartók Béla Konzervatóriumba
Szabó Magdolnához, majd a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karára, Hruby Edit osztályába.
- Mit gondolsz, akkor is fontos, hogy tanuljanak valamilyen hangszeren zenélni a gyerekek, ha esetleg nem
annyira lelkesek?
- Fontosnak tartom a zenével való minél korábbi megismerkedést. Kodály Zoltán mondta, hogy a zenei nevelés az édesanya születése előtt kilenc hónappal kezdődik. Nyilván, ha
zenélni vagy énekelni kevésbé tudó szülőkről van szó, nehezebb, de szerintem fontos, hogy megadjuk a lehetőséget,
mert bárkiben ott szunnyadhat a zene iránti vágy, a tehetség. Persze figyelni kell azt is, hogy miképp reagál erre a
gyermekünk, de azt gondolom, hogy erőltetni nem kell, ha
egyértelműen látszik, hogy például a sport az útja.
FORUM MARTINI / 2021. M Á JUS

- Énektanári diplomád van és az opera volt a nagy célod.
Miért pont ez a műfaj?
- Ebben tudom a legjobban használni a hangomat. Amikor
elkezdtem énekelni, a musicalek nagyon érdekeltek, de aztán rájöttem, hogy az nem az én világom, a hangom a klas�szikus műfajhoz illik és a lelkem is. Illetve nagyon szeretem
a színpadot, a színpadi jelenlétet, s azt, amikor közönségnek
énekelek.
- Férjed, Csejtei Tamás szaxofonművész. Léptetek már
fel együtt?
- Igen, többször is. Nem egyszerű annyira, mert szaxofonének felállásra szinte alig van darab, így átiratokat tudunk
csak játszani. Legutóbb egy Karácsonyi Koncertet szerveztünk a Budaörsi Római Katolikus Templomban, ahol szoprán
szaxofonon játszott a férjem. Szerintem különleges hangszer
és a templomi környezetben kifejezetten szépen szólt.
- Közösen voltatok német tanulmányúton. Miben segített, miben tudtatok fejlődni?
- Nagyon jó professzorokkal dolgozhattunk, egy másfajta,
önállóbb hozzáállást tanultunk. Egyrészt, mert a tanáraink
ezt várták el tőlünk, másrészt, mert egyedül kellett megfelelni az adott kihívásoknak és ráadásul németül. Mindez segített a fellépésünkön, kiállásunkon is, mert azt tapasztaltuk, hogy ott mindenki határozottan, önbizalommal áll
színpadra, akkor is, ha kevesebb a tudása. Sajnos, szerintem
bennünk, magyarokban néha van egy "bocsánat, hogy ide
jöttem énekelni!”-jellegű attitűd. Ezt ott egyáltalán nem
éreztük. Részt vehettünk különleges projektekben is. Én pél04

dául Mozart: Titusz kegyelme című operájának keresztmetszetében Sextus szerepét alakíthattam egy egyetemi előadásban. Nagy élmény volt.
- Mire vagy a legbüszkébb énekesi pályafutásod alatt?
- Diplomamunkám részeként a Debreceni Csokonai Nemzeti
Színházban adtuk elő Mozart: Figaro házassága című operáját,
melyben én Cherubinot alakíthattam. Ez egy nadrágszerep,
ami nagy kihívás a mezzoszoprán énekeseknek, mivel egy
férfi szerepébe kell bújni. Ez volt az első alkalom, hogy zenekarral, nagy színpadon, jelmezben, parókával énekelhettem.
Nagyon hálás vagyok a lehetőségért.
- Van meghatározó példaképed, aki fontos számodra?
- Nincs egy konkrét személy. Sok énekest hallgatok, a saját
hangfajomból főleg Elīna Garančat, Joyce DiDonatot, Cecilia
Bartolit és Vesselina Kasarovát szeretem. De több operaénekes életrajzi könyvét is olvastam, mind példaértékűek voltak.
Szeretem, amikor egy operaénekes "emberi oldalát" is megismerhetem, hogy neki is voltak küzdelmei, nem pottyant csak
úgy az ölébe a karrier. Ez erőt ad.
- Mit gondolsz a magyar „komolyzenei” énekesekről?
Van valamiféle „magyar előadói stílus”? Vagy inkább a
nyugat-európai trendekbe próbálnak bekapcsolódni?
- Magyarországon nagyon jó énekesek vannak, büszkék lehetünk rájuk. Talán ami külföldön ritkább, hogy nem eredeti
nyelven, hanem a saját anyanyelvükre fordítva énekelnek
operát. Magyarországon ez gyakori. Korábban szinte csak
magyarul énekeltek, de most is előfordul. Szerintem, ha jó a
fordítás és az énekesek szövegmondása, akkor ez érthetőbbé
teszi az operát. Vígoperákban kifejezetten jó, ha értjük a vicceket, mert az operákban is sok van! A minőségnek – bármilyen nyelven is éneklik az operát – mindenképpen magas,
európai színtűnek kell lennie és erre komolyan törekszenek
itthon is.
- Van valamilyen módszer, kevésbé ismert technika,
ami segít a fellépésed előtti felkészülésben?
- Szakdolgozatomat az Alexander-technikából írtam, ami
arra törekszik, hogy a testet felesleges feszültségektől mentessé tegye. Ezt nagyon fontosnak tartom és igyekszem
megvalósítani. A gyakorlások, fellépések előtt nem csak a
hangomat, de a testemet is bemelegítem, mivel nekem ez a
hangszerem. A koncertek előtt egyébként mindig van bennem egy izgalom, de ez kell, ez az adrenalin adja meg a löketet. Ez hiányzik most az online térben, amikor videókamera
előtt kell énekelni.
- Tanítasz is a budaörsi Leopold Mozart Zeneiskolában.
Milyen életkortól ajánlod az énektanulást?
- Nehéz kérdés és megosztó a válasz az énektanárok között. A
művészi énektanulás és hangképzés a mutálás befejeztével
kezdhető meg, ami lányoknál és fiúknál eltérő időben következik be. Ezt kell leginkább figyelembe venni. Van, akivel már
14-15 évesen el lehet kezdeni dolgozni, de van, akivel csak 18
éves kora után. Az ennél fiatalabbakkal, akik nem mutáltak
még, én óvatosan foglalkozom, a stílusismeretre, színpadi
jelenlétre fókuszálok és beszédgyakorlatokat is csinálunk.
- Beethoven mennyire áll hozzád közel?
- Beethovennel leginkább a tanítás során találkozom, vagy a
dalait éneklem. Egy operája van, a Fidelio, aminek a női
szerepeit szerintem mezzoszopránként nem fogom énekelni.
FORUM MARTINI / 2021. M Á JUS

Őszintén bevallom, Beethoven szimfóniái állnak hozzám a
legközelebb. Talán közelebb, mint a vokális művei.
- Ha már énekes művek: a korabeli énekesek mennyire
voltak megbecsülve szerinted?
- A korabeli énekesek szerintem jobban meg voltak becsülve,
de kevesebben is voltak, nem volt annyira telített a pálya,
mint most. Többször előfordult, hogy egy-egy darabot kifejezetten egy énekesnek ajánlottak, dedikáltak.
- Martonvásáron milyen különleges zenei projekteket,
programokat tudnál a jövőben elképzelni?
- A Beethoven Múzeum adottságai szerintem ki vannak
használva, talán dalesteket lehetne még szervezni, mert az
pont ilyen intimebb térbe illik. Reméljük, hogy nem kell sokat várni, hogy újra legyenek élő koncertek. Szerintem a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színpada adhatna
otthont kisebb operáknak, opera-keresztmetszeteknek, illetve a kastély-parkban, a szigeten a szabadtéri színpad is nagyon vonzó koncerthelyszín lehet, de itt is szerveztek már
több hangversenyt.
Ha könnyedebb zenére gondolok, akkor pedig a főtéren tudom elképzelni, hogy hétvégente vagy esténként utcazene
szóljon, esetleg a Für Elise Bisztró teraszán…
| Heilmann Anna
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MIN VAGYOK TÚL?
MI VÁR RÁM?
ZACHAR ZITA ,
FILMES, KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ
Túl vagyok 62 éven, sok zivataron és sok napsütésen.
Kamaszkoromban színész szerettem volna lenni. Ma
úgy mondanám: azért, hogy sok és sokféle életet élhessek meg. Jól alakult így, hogy nem lettem.
Az élet sokféleségének élményét egyfelől megadják a versek,
a regények, méginkább a filmek. Bármire, bármikor jók, kilépni a bőrömből pihenésként, kapaszkodónak, képzeletvagy gondolatébresztőnek. És fordítva is, akármiről is eszembe jut egy jelenet, egy idézet – ennek azt hiszem, csak a „fél
szavakból is értjük egymást” – ismerőseim örülnek. Vizuális
típus vagyok, amit egyszer láttam, arcot, szituációt, az megmarad, fényképszerűen is, tapasztalásban is, e képességemnek azonban még én se örülök osztatlanul.
Nem lettem bohém színész, de visszanézve azért tudnék mesélni. Aludtam híd alatt, lakatlan szigeten, vesztem el gyalogakác sűrűjében. Vezettem – és csodálkoztam – kilométerek tízezrein keresztül sivatagban, hegyen-völgyön, pusztán,
hómezőn. Kismotorok százai közé szorulva keletiesen, déli
temperamentumhoz igazodva, ahol a zöld lámpa a „gyerünk,
gyerünk”, a sárga szép szín, a piros meg csak egy jó tanács.
A jég – attól tartok – már megtréfált, de még csak nem is a
Jég Földjén, hanem a házunk előtt. Beszélgettem sok száz
emberrel – kíváncsian rájuk –, így aztán sokszor látom magam egy csinos kis lakatlan szigeten. Mindezt elsősorban 30
évnyi, jobbára természetfilmes múltamnak köszönhetem.
Azt meg lilaköd bölcsész végzettségű kezdés után zoológus
férj természettudományos továbbképzésének. Mindezt persze alapozva főként a négylábú állatok és a szép vidékek
(melyik nem az?) szeretetére. A hozzám keveredett növényeket nem ildomos rólam megkérdezni, egy-két ritka kivételtől
eltekintve. Kíváncsi leszek hatalmas orgonabokrunk véleményére két év múlva, belekezdtem 3 éves fiatalító kúrájába,
Bálint gazda tanácsai alapján.
Az emberi természettel való viszonyomról annyit, hogy a hátam mögött tantónéninek hívtak évtizedekig a kollégáim, de
megbocsátották. Eleinte rosszul esett, de aztán meg kellett
emészteni. Nekem, hogy a nemzet napszámosának születtem, valahogy arra szocializálódtam. Nekik, hogy többet, jobbat, szebbet, mindig valami újat vártam a közös munkában.
És összességében sok jóra emlékszem, jónéhány trófeát teFORUM MARTINI / 2021. M Á JUS

hettünk a polcra együtt, kerek Pro Naturát, keretezett fődíjakat, szarvas alakút, porcelánvázásat, fesztiválutat 48 hajtűkanyarral az éjszakai Stelvio-hágón... Az élet sokféleségének
csodájára ez alatt a 30 év alatt láthattam rá másfelől. Sokért
nem adnám, ha egy-egy pillanat visszatérne abból az időből,
de egy ajtó becsukódott, egy másik meg kinyílt előttem.
Így a gyakorlatban is beletanultam a végzettségem szerinti
szakmámba, a nevelésbe, vagy ahogy manapság egy ágát
mondják, a közösségfejlesztésbe. Beletanultam, és naprólnapra folyamatosan tanulom. Közelgő néhány évemre elég
nagy kihívás Martonvásár sikeres kulturális közösségfejlesztőjének, a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház közművelődési szakemberének lenni. Nemigen lehet alább adni, legfeljebb néha kicsit keressük a kollégákkal az „igaz útat”. (Csak
becsúszott egy Dante.)
Vigyázni kell, mit kíván az ember, mert a végén teljesül,
szokták mondani. Az én kamaszkori álmom, hogy színészkedjek, 60 után teljesült: ha nem is a világot jelentő deszkákra lépve, hanem Holtai Gábor Második kör című kisfilmjével
egész az Oscar előszobájának tartott clevelandi filmfesztivál
vetítővásznáig jutottam. Arkangyal-szigorú hangom 3 másodpercig valahol ott visszhangzik egy vetítőteremben...
Útközben ezt-azt mindenkitől tanultam. Békében elmenni,
elengedni valamit öregtől, kiállni valamiért egy tengerszemű
baráttól, végtelen türelmet egy két évestől. Megannyi szembejövő élet példájából pedig leginkább megbecsülni azt az
egy életet, amire születtem. Tetszik, nem tetszik, ebből az
egyből kell kihozni a legjobbat.
S hogy mi benne a legjobb még az eddigiek előtt is? Három, a
maga útját meglelő, mára jócskán felnőtt gyerek, akiknek az
életét követni öröm, még ha néha egy-egy pillanatra gyorsabban ver is a szív, vagy ökölbe szorul a kéz, leginkább a
tehetetlenségtől. Két eddigi unoka, akiket levessel vagy palacsintával lehet fogadni, kizárólag tésztával, sok tésztával,
illetve üresen, tartalékban uborkával. Na jó, néha rántott
hússal, de magában! Remélem, megérem, mire mind megszereti a bográcsos lecsót.
Addig is gondolok Micimackóra, aki azt mondta Malackának:
Ne nézz hátra Malacka, nem arra megyünk! Ugyan 62 van
mögöttem, de azt gondolom Ajarral, „előttem az élet”. Úgyhogy menjünk is tovább. Jöttök?
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„LENNI VAGY NEM LENNI…”,
AVAGY

NYITNI VAGY NEM NYITNI

Ez a nagy kérdés! Jövőbe látónak kellene lennie annak, aki erre a kérdésre válaszolni tud. Mivel pedig
mi csak földi halandó közművelődési szakemberek
vagyunk, feleletünk erre egyfelől hamleti őrlődés,
másfelől kitartó határfeszegető ténykedés lehet.

A már több mint egy éve tartó járványos, javarészben „nem
látogatható” időszakunkban azokkal a lehetőségekkel éltünk,
amivel szerte az országban a kulturális területen dolgozó kollégáink: kirakat- és kerítéskiállításokat, online akciókat, városunk
kulturális FB oldalán és a Forum Martini oldalain kulturális
fórumot szerveztünk, sűrűbb közösségi média-posztolásra törekedtünk. Talán elérkezett a megfontolt nyitás ideje.
A nyitás első lépéseként május 11-től az Óvodamúzeum és a
Városi Könyvtár újra szokásos nyitva tartással várja a látogatókat a járványügyi előírásoknak megfelelően.
Második lépésben a Nemzeti Művelődési Intézet, a közművelődési intézmények szakmai vezetője a hatályos törvényeknek
megfelelően május 15-én országos, szabadtéri közművelődési
megnyitó eseménysorozatot rendez 14 megyei agóra részvételével. Ezzel együtt óvatos, az egyedi települési helyzetnek megfelelő nyitásra biztat minden önkormányzatot és intézményt.
A harmadik martonvásári nyitási lépés május utolsó vasárnapján a Gyereknap. A tervezett színházi előadást későbbre
kellett halasztanunk, de Gyereknap nem maradhat el! Most

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot hirdet
szociálisan rászoruló, 14 éven aluli gyermekek táboroztatásához
A támogatásra való jogosultság feltétele
• a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
• családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,
(2021. évben 99.750,- Ft),
A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó
• Akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán)
• Aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
50.000,- Ft.
A táboroztatás költségeihez való hozzájárulás legfeljebb egy táborra vehető igénybe!
A pályázóknak igazolást kell becsatolniuk a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek táboroztatását
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is lesz, csak másképp! Szeretettel várunk hát kicsit és nagyot, gyereket és örök ifjat a BBK udvarán, a közkedvelt
Kisvonat állomásán, ahonnan 9.30 és 17.00 óra között félóránként indul a városnéző körjárat. A vonaton kérjük, vigyázzanak egymásra, használjanak maszkot 6 éves kor felett! Kétféle, kisebbeknek és nagyobbaknak való izgalmas
mesenyomozással is itt várjuk a játszani vágyókat. A városközpontban kihelyezett állomások egy kellemes sétán vezetnek el a megoldásig és egy kis meglepetésig! Nagyon Boldog
Gyereknapot kívánunk!
Következő ünnepünkről, a Nemzeti Összetartozás Napjáról június 4-én visszafogott formában, szabadtéren emlékezünk meg.
Ötödik nyitási lépésként június 5-től rendeltetésszerűen
igyekszünk benépesíteni Piacterünket minden szombaton 7
és 13 óra között, szem előtt tartva a járványügyi előírásokat.
Helyi termelői piacunk megnyitásával lehetőséget szeretnénk
teremteni arra, hogy megyénk, illetve városunk 40 km-es
körzetéből érkező kistermelők, őstermelők, gazdálkodók mezőgazdasági és élelmiszeripari áruikkal egymásra találjanak
városunk, térségünk friss élelmiszerre vágyó vevőivel. Helypénzt nem kell fizetni, víz- és áramvételi lehetőség, mosdó
biztosított. Jelentkezésüket várjuk a piac@martonvasar.hu
e-mail címen, részletes tájékoztatást is itt kérhetnek.
Minden jót, igazi májusi tavaszt kívánnak:
| a MartonKult munkatársai

vállalni tudja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor
költségét és időbeli intervallumát.
Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától
számított 2 hónapon belül.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati
adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról (www.martonvasar.hu).
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és
postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462
Martonvásár, Budai út 13.).
A pályázatok benyújtási határideje:
2021. június 11. (péntek) 12.00 óra.
A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a
beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30 napon belül értesíti.
Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése
nyilvános.
| Kuna Ferenc • bizottsági elnök
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LEVEGŐNK, MEGMÉRVE II.
SZABÓ GYUL A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉRŐL

Szabó Gyulával, a Smartonvásár Közösségi Ötletműhely tanácsadójával készített interjúnk második részét
olvashatják.
- Miben segíthet ez nekünk, martonvásáriaknak?
- Jelen pillanatban a hétköznapi életben segíthet, például
abban a döntésben, hogy délelőtt vagy délután induljunk-e el
mondjuk a szabad levegőre sétálni. Martonvásáron a levegő
minősége nagyon jó, viszont a téli szmogos időszakban voltak olyan napszakok, amikor az értékek rövid távon meghaladtak bizonyos határokat. A műszerek pm10 és pm2.5 koncentrációt mérnek. Ez a 10 mikronos és a két és fél mikronos
részecskék jelenlétét vizsgálja. Nem vagyok mélyen jártas
ebben a témában, csak annyit tudok erről elmondani, ami az
interneten fellelhető, laikusoknak szánt cikkekben található.
Az apró részecskék belélegzése egészségügyi kockázatokkal
jár, sok tudományos cikk foglalkozik ezeknek az élettani hatásaival, gyakran említik a szív- és érrendszeri, illetve a légzőszervi megbetegedéseket. Az egészségügyi határértékek megállapításakor nagyon fontos tényező a "kitettség ideje", itt
több napos átlagos értékeket vesznek figyelembe.
- Miképp reprezentálja mindez Martonvásár levegőjének minőségét?
- Az érzékelő úgy működik, hogy egy kis beszippantott levegőt lézerrel átvilágít, és megbecsüli, hogy hány darab porszemcse van abban a térrészben. A műszerek kihelyezésekor
figyelembe vettük, hogy ne legyen a közelben porkibocsátó
forrás, cigarettafüst vagy éppen dízel traktor kipufogó füstje. Így joggal feltételezhetjük, hogy több száz méter, vagy
akár kilométer körzetben is ugyanazt az értéket mérnénk.
A műszerek beindításakor az elsőként megjelenő adatok elemzésekor már látszott, hogy a műszerek egyforma trendet mérnek, ha megnövekedett a koncentráció az egyik műszer szerint,
akkor a másik mérőpont is ugyanolyan növekedést mutatott.
Ebből feltételezzük, hogy ennek a kicsi hálózatnak a mérési
eredményei Martonvásár teljes területének levegőminőségét
megbízhatóan reprezentálja. A hálózatba az önkéntesek akár
a saját műszereiket is beállíthatják, sőt, ha van rá igény,
akkor szívesen be is fogadjuk az eredményeiket.
- Sokat jelent, hogy egy nyolcvan hektáros erdő van a
város közepén?
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Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat számít. A szálló
port a növényzet megköti. Ennek sajnos megvan a maga ára,
mert nem mi, hanem helyettünk a növényzet szenvedi el a
károsító hatásokat.
- Sokak szerint a Százhalombattai Olajfinomítón kívül
az autópálya melletti üzem is elviselhetetlen szagot
áraszt. Milyen jogorvoslat lehetséges? Mennyire veszélyes ez ránk nézve? Sokan már megszokták mindkettőt,
de vannak, akik intenzíven érzik és zavarónak tartják.
- Ezek a szagok valamiféle szénhidrogén származékok, jó
büdösek. Ezeket az összetevőket jelenleg nem mérik a műszerek, további olcsó szenzorokkal bővítve lehetne mérni a
levegő ezen összetevőjét is. Valószínűleg ezzel kapcsolatban
is számos bejelentés volt, nem csak a városból, de Százhalombattáról és Érdről is. A MartonINFO-n is voltak ebben a témában beszélgetések, találgatások. Meglátásom szerint ezek
sem értek el kellő publicitást.
Amit a hírekben lehetett olvasni, hogy valószínűleg ezen bejelentések nyomására a Dunai Finomító email-es és üzenetrögzítős telefonos csatornát hozott létre a bejelentések számára 2020. novemberében.
Ez már egy mindeképpen előremutató cselekedet volt, de
ebben sajnos sem látom a nyilvánosságot. A bejelentések
megmaradnak a bejelentő és a finomító privát beszélgetésének. Esetleg évente egy jelentésben megjelenik, hogy hány
bejelentés érkezett.
Az irány mindenképp bíztató, de a XXI. században számos
lehetőség van a nyilvános ügykezelésre, amit nem használnak ki a szolgáltatók, döntéshozók. Ez szerintem sokakban
kelthet további jogos bizalmatlanságot.
- Az autópálya is befolyásolhatja a szállópor mennyiségét? És a zaja okozhat komoly problémákat?
- A járművek károsanyag-kibocsátása is szerepet játszik a
szálló por koncentrációjában, de meglátásom szerint - bár
mint írtam, nem vagyok ebben túlságosan jártas - itt nálunk nincs számottevő szerepe a légszennyezés mértékében.
Sokkal jobban számít az időjárás, azon belül a légmozgás és
a téli szilárd tüzelőanyaggal való fűtés. Ezekben az időszakokban láthatjuk a grafikonokon a kedvezőtlen számokat. A zajszennyezés viszont egy másik, nagyon fontos kérdés. Zajszen�nyezést nagyon ritka esetben mérnek, akkor is felkérésre,
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témánkra visszautalva ez is jó példa arra, hogy mennyire
drágán. De el lehetne azon is gondolkodni, hogy a szenzorhátudnak változást indukáló hatásúak lenni ezek az online eszlózat műszereibe is integráljunk zajszennyezés mérő szenközök.
zorokat, és meg lehetne valósítani egy átfogó, nyilvános,
- Aggasztó hírek jönnek a szomszédból: koreai akkumuhosszútávú mérést is. A fent említett smartonvasar.yrpri.org
látorgyár Tárnok határában, alig 10 km-re tőlünk, és délfórumon erről is elindult egy közös gondolkodás, vagyis hogy
re is épül egy hasonló, szintén elég közel. Miképp zaboaz autópálya felől érkező zajt valahogy csökkenteni kellene.
lázhatjuk meg a nagyipart, vagy egyáltalán meg kell-e
A vasút által okozott zaj is sokaknak okoz kellemetlenséget,
zaboláznunk? Lehet hogy nem annyira károsak ránk
ebben speciel én is érintett vagyok, tényleg zavaró, hogy egy
nézve, mint ahogy azt elképzeljük rémálmainkban?
kinti kerti beszélgetés alkalmával meg kell várni, hogy el- Én azt gondolom, hogy van egy pont, ahol meg kell bíznunk
haladjon egy-egy tehervonat, hogy meghallhassuk egymás
a felügyeletben, a szakhatóságokban, akik arra hivatottak,
szavát.
hogy a társadalom a lakosság érdekeit, jelen esetben egész- Sokan hangsúlyozzák, hogy városunk úgynevezett
ségét vagy kényelmét védjék. Ez a bizalom akkor törhet meg,
völgyi elhelyezkedése is befolyásolja a levegő állapotát.
ha kiderülnek hiányosságok, a bürokráciából adódó tehetet- Ezt a véleményt én is osztom. Ha beáll felettünk egy antilenség, vagy a szakértői véleményeket elnyomó érdekek.
ciklon, és emiatt nem mozdul napokig, vagy akár hetekig a
Nagyon népszerű sorozat jelent meg a csernobili erőmű
levegő, akkor nincs olyan légmozgás, ami kisöpörje az áltakatasztrófájáról nem olyan régen, elég tanulságos.
lunk főként a szilárd tüzelésű fűtéssel termelt káros szálló
- Ebből is következik: mit tehet az átlagpolgár? Hogyan
port. Ez télen okozhat problémát. A látványos esetek azonaktivizálható? Miképp tud érdekérvényesíteni úgy,
ban leginkább azok, amikor egy úgynevezett inverziós réteg
hogy ne kelljen az útra feküdnie vagy transzparensekalakul ki és egy „hidegpárna” jön létre a mélyebb helyeken,
kel a battai erőmű bejáratát eltorlaszolnia. Szóval:
völgyekben, medencékben. Felette melegebb levegő helyezmilyen eszközök állnak rendelkezésünkre az oktatákedik el, akár még légmozgás is kialakul a felsőbb rétegekson-nevelésen kívül?
ben, de a hidegpárnát nem tudja áttörni a nappali felmele- Sajnos nem tudom a pontos választ. Magam csak olyan eszkögedés. Ilyen esetekben, amit kifüstölünk a kéményeken, az
zöket próbálok keresni vagy ajánlani, ami véleményem szerint
mind megmarad ebben a szmogos levesben.
segítséget nyújthat a problémák megoldásában. A mérőháló- Az állattenyésztésre és növénytermesztésre van-e
zattal talán a bizonyosságot, a hitelességet, vagy a hivatkokáros hatással a szálló por?
zási alapot tudjuk nyújtani, amivel
- Az apró por a növények leveleire leraegyes változtatási terv indokoltsákódva gátolja a fotoszintézist, elzárja
“… a tartalomfogyasztó hirtelen
gát vagy éppen indokolatlanságát
légcserenyílásokat. A növénytermesztartalomgyártóvá lépett elő, s ez
alá lehet támasztani.
tésben és állattenyésztésben is biztosan
lehetőséget teremt az embereknek arra,
Persze ennek el kell érnie egy inokoz gazdasági károkat.
hogy véleményt formáljanak,
gerküszöböt. A facebook, az inter- A kamionok és nagyautók, ha kebármikor, bárhol."
netes közösségi médiumok, a web
vésbé intenzíven, de továbbra is "ide
2.0 megjelenése óta, amikor a tarjárnak", néha teljesen indokolatlatalomfogyasztó hirtelen tartalomnul. Milyen megoldást lát negligágyártóvá lépett elő, lehetőséget teremt az embereknek arra,
lásukra?
hogy véleményt formáljanak, bármikor, bárhol.
- 2018 októberétől városunkba a 7.5 tonnát meghaladó gépjárAkár egy árva emoji formájában is. Ezzel lehet, hogy úgy érművek nem hajthatnak be. Természetesen engedéllyel átzik, ha egy ügy mögé beálltak, akkor már megtették a tőlük
haladhatnak városunkon ezek a járművek. Nem tudom, hogy
elvárható szükséges lépést. Azután tiszta lehet a lelkiismeléteznek-e nyilvánosan elérhető forgalmi statisztikák, ezért
retük, hogy részesei lettek a világ jobbá formálásának. De
csak a szubjektív véleményemet tudom tolmácsolni, hogy vasajnos ettől sok eseteben egy probléma nem tud megoldódni.
lószínűleg töredékére csökkent ezen gépjárművek forgalma.
Persze olyat is láthatunk manapság, hogy egy transzparenPolgárőrként tudom, hogy az egyesület tagjai a közterület fesekkel erőműbejárat elé fekvés sem elég erős eszköz a célok
lügyelővel és a rendőrséggel közös szolgálatokban ellenőrzik
eléréséhez. Lesz belőle pár cikk valahol a neten, kap pár száz
is az átmenő kamionokat, és ha azok nem rendelkeznek engemegerősítő dühös emojit egy-egy poszt, megy némi szájkídó
déllyel, akkor a megfelelő eljárást megindítják velük szemben.
a komment szekcióban, de másnap vagy a következő hónapA végső megoldást valószínűleg az elkerülő útvonalak kialaban ugyanúgy begyújtanak abban a képzeletbeli erőműben.
kítása fogja nyújtani. A 7-es út várost délen elkerülő útvonala
Mindenesetre bízom abban, hogy a higgadt érvelések, valódi
már a 2018-as településszerkezeti terven is szerepel, nem
viták, meghallgatott szakértők, nyilvános adatok, a transztudom, hogy mikor vetődött fel, és került tervekbe rögzítésre
parens, átlátható, közérthető ügyvitelek megerősítik az álelőször ennek az ötlete. Remélem, mielőbb megvalósul, és a
lampolgárok bizalmát a közügyekkel kapcsolatban. Érdekekivitelezés során odafigyelnek a megfelelő zajvédelemre is.
ikhez fűződő véleményüket, gondolataikat nagy szélességben
- Erről most újra elindult egy diskurzus.
tudják nyilvánosságra hozni, eljuttatni mindenkihez, egy- A városon belüli elkerülő útvonal kialakítása mostanság
máshoz és a döntéshozókhoz. Erre bíztatom én is őket, makerült megint fókuszba, smartonvasar.yrpri.org fórumon erről
gam is ezt teszem.
meg is indult egy beszélgetés, ahol már egy ilyen irányú la| Prieger Zsolt
kossági fórum megrendezése is tervbe lett véve. Egy korábbi
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IDÉN IS MASZK
DRÁMATÁBOR!
A délutáni szakkör jellegű foglalkozások készségfejlesztése is hatékony, de igazán a csoda akkor születik,
amikor napokon keresztül reggeltől délutánig tudunk
foglalkozni a gyerekekkel.
A MASZK immáron harmadik alkalommal rendezi drámás
napközi táborát, ahol egy héten keresztül dolgozunk a jelenlévőkkel. Minden táborunk egy előre megtervezett tematika
alapján épült fel egy képzési tervvel és egy elérendő eredménnyel. Az első táborunk végén egy 10 perces előadást rendeztünk, a második táborunk végén pedig egy kisfilmet készítettünk közösen a gyerekekkel.
A drámás foglalkozások mellett más, művészeti készségfejlesztő programokkal is színesítjük a hetet. 2020-ban vendég
oktatóként a Vígszínház két táncosa érkezett, míg 2019-ben
két végtelenül tehetséges látványtervező csatlakozott hozzánk.
Idén a kézműves foglalkozásokon kívül, bábozó kurzust valósítunk meg.
Mindennél fontosabb számunkra, hogy a gyerekek remekül
érezzék magukat és élménydús napokat éljenek meg velünk.
Célunk, hogy a tábor ideje alatt mindenki felszabadultan
tudja megmutatni magát és közelebb kerüljön a színházi
művészethez.
| Maszk

Fogászati ügyelet változás

Kedves Pácienseink!
Értesítjük Önöket, hogy 2021. május 9. (hétfő) és 2021.
május 30. (vasárnap) között szabadságon vagyunk.
A helyettesítést ellátó orvos Dr. Horváth Kun Katalin
Válon és Gyúrón az alábbi rendelési időpontokban rendel:
Hétfő
14.00-18.00
Vál
Kedd
8.00-12.00
Vál
Szerda
13.00-18.00
Gyúró
Csütörtök
14.00-18.00
Vál
Péntek
8.00-10.00
Gyúró
Telefon: 06 22/353-432 (váli rendelési időben elérhető)
Mobil: 06 70/426-0763
Első rendelési nap 2021. május 31. hétfő.

Újra üzemel az első ajtós rendszer

Május 1-től ismét lehet jegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől (kivéve azon autóbusz-állomásokon, ahol kötelező jegyelővétel van érvényben), visszaáll a fedélzeti jegyértékesítés
és az első ajtós felszállási rend. A járatokon az első üléssorok
továbbra sem használhatók, marad azok kordonos lezárása.
A járványhelyzetre való tekintettel, illetve a személyes
érintkezések csökkentése érdekében a közlekedési társaság
kéri utasait, hogy lehetőség szerint elektronikus úton váltsák meg jegyüket, bérletüket. A száj és az orr maszkkal való
eltakarása ezentúl is mindenki számára kötelező a Volánbusz valamennyi járatán és utasforgalmi létesítményében.
FORUM MARTINI / 2021. M Á JUS
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A DUDA ÉRTED
SZÓLT

EMLÉKEZÉS KOVÁCS JANIRA

Igazából egybe kellene írni, mert mindenki így hívta.
Ő volt a Kovácsjani, nem János, nem Kovács, hanem a
Kovácsjani.
Volt még két beceneve. A Kisgazda, na meg a – hívjuk itt,
most csak így – a Bika Bajnok. Persze ez a szókapcsolat kicsit
másként is elhangzott, mi tudjuk, hogyan, és azt is tudjuk,
hogy csupán szeretetből.
Kovács Jani nem véletlenül kapta a „Kisgazda” becenevet.
Kevesen tudtak olyan meggyőző szeretettel beszélni a földről, a gabonáról, az állatokról, a gépekről, a traktorról, a vetőgépről, a kombájnról és a kukás autókról.
Kovács Jani inkább nagygazda volt. Több, mint 70 hektár
földet művelt, ahogy ő fogalmazott: a munka mellett, majd
hozzá tette: neki ez így jó.
Reggel 4-kor kelt. Megetette az állatokat, a bikákat, a disznókat, ellátta a majorságot. Majd irány a munka. Mert így hívta.
Soha nem késett el, s mindig megcsinálta a járatot. Sokszor
előbb végeztek, ilyenkor segített másoknak.
Szerette az autókat, vigyázott rájuk. Tizenöt évet dolgoztunk
együtt. Megéltük az autók generációváltását. IFA, Kamaz,
Csepel, MAN, Iveco, Mercedes, Renault - Kovács Janinak mindegy volt. Az ő autója mindig tiszta volt és mindig elindult.
„Főnök! Igaz, hogy jönnek az új autók? Én is kapok? Mert nekem az kell”.
És mindig kapott, és mindig „megtanulta” az új autót, és mindig vigyázott rá, még akkor is, ha a benyúló ágakat le kellett
vágni. Persze mindig volt nála ágvágó és fűrész. Egyszer egy
egész fát kivágott, mert nem fért el az úton.
Büszke volt arra, amit csinált. „Én mindig megcsinálom a járatomat, addig nem megyek haza” - mondta, pedig otthon
várta a gazdaság. Legutóbb azt mondta „még egy év és kifizetem az utolsó gépet is. Akkor már minden az enyém lesz,
meg lesz mindenem.”
Ritkán beszélt arról, de koncertekre is járt. Pár évvel ezelőtt
Székesfehérváron egy Rúzsa Magdi-koncerten találkoztam
vele. Csak annyit mondott: "szeretem a Rúzsa Magdit".

BÚCSÚZUNK

Szeidl Antal barátunk családi örökségként kapta a
természet, a fák, a szőlőművelés szeretetét. Már
gyermekként sokat segített a család kis szőlőjében és a házi kertben; korán megtanulta a fák és
a szőlő metszését.
Felnőttként – egész embert kívánó, megterhelő munkája mellett – nem csupán alapító tagja lett a megalakuló
Kertbarátok Körének, de oszlopos tagja is. A tanulmányi
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Visszatérve a Bajnokra. Mint Toldi Miklós egyszer legyőzte az
általa nevelt és az udvarában elszabadult bikát. Történt,
hogy a bika nem akart felmenni a többi után a szállító autóra, egyszerűen elszabadult. Meg kellett fogni, fel kellett vinni
az autóra. Kovács Jani egyedül csinálta, pedig voltak ott
többen is. Innen ered a Bika Bajnok szókapcsolat.
Pár évvel ezelőtt volt egy fiatal kollégánk, aki azt mondta „én
is olyan akarok lenni, mint a Kovács Jani, tartok állatokat, s
remélem, jó sofőr is leszek”.
Kovács Janit hívjuk most csak bajnoknak, mert mindig az
akart lenni az élet minden területén. Legyőzni az ellenfeleket mindig, mindenben felülkerekedni, mindig győztesnek
lenni, sokáig így is volt - de ez nem lehet mindig így.
Néha a bajnokok is veszítenek. Kovács Jani, látod, egyszer Te
is veszítettél. Elveszítetted a koronavírussal folytatott küzdelmedet, de igazából még ebből is győztesen jöttél ki, mert
végleg megnyerted a kollégák, barátok szeretetét, tiszteletét
- és példakép lettél!
Azok a dudák akkor csütörtökön erről és érted szóltak.
Isten Veled Kovács Jani! Nyugodj békében.
| Pató Simon

kirándulások szervezésében aktív szerepet vállalt, minden rendezvényen részt vett, szívesen főzött bográcsban
a rendezvényeken és főzőversenyeken, így természetes,
hogy a tagság egyöntetűen, nagy szeretettel adta neki az
„örökös főszakács” címet. Az utóbbi években már a borversenyeken borbírálóként is megmutatta a szakmai tudását
és hozzáértését.
Anti! Szomorúak vagyunk, hogy elmentél, nagyon fogsz
hiányozni. Nélküled az Egyesület élete nem lesz olyan,
mint veled volt.
Fájó szívvel búcsúzunk, emlékedet megőrizzük.
| Foki Gábor
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TÁRSASHÁZI LAKÁSTULA JDONOSOKNAK!
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) fő céljai között szerepel a lakóközösségeken belüli együttműködés, a pozitív kommunikáció kialakítása és támogatása, valamint Martonvásár
városképének folyamatos szebbé tétele. Ezen célok
megvalósítására szolgál a társasházak megfelelő működésének létrehozása és a lakóközösségek általi gördülékeny, önálló működtetése is.
A társasházak szabályos működésére és működtetésére különböző jogszabályi előírások vonatkoznak, amely előírások
számon kérhetőek akár a lakóközösség tagjai között is és
akár az Önkormányzat által is.
A továbbiakban e törvényi előírások részletesebb megismertetésével szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a társasházak
jogszabályoknak megfelelő betartása és betartatása tárgyában.
A társasházak legalapvetőbb és legáltalánosabb törvényi előírásait a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban
Ptk.) XIX. és XX. fejezete tartalmazza:
A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a
birtoklás, a használat, a hasznok szedése és a rendelkezés
joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem gyakorolhatja
a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével.
Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak
birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. A
közös tulajdon hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket
a közös tulajdonnal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni
viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban
viselik a közös tulajdonban beállott kárt is.
A közös tulajdon állagának megóvásához és fenntartásához
feltétlenül szükséges munkálatokat bármelyik tulajdonostárs jogosult elvégezni; az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik tulajdonostárs köteles viselni. Ilyen kiadások előtt a
tulajdonostársakat lehetőség szerint értesíteni kell.
A tulajdonostársak - ha eltérően nem rendelkeznek - szótöbbséggel határoznak a közös tulajdont érintő kérdésekben.
Minden tulajdonostársat tulajdoni hányada arányában illeti
meg szavazati jog.
A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (a
továbbiakban Tht.), a társasháztulajdon létesítése és
biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű,
szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében jött létre.
A Tht. részletes információkat tartalmaz a társasház megalakulására, az alapító okiratra és annak módosítására,
a szervezeti rendre és működési szabályokra, valamint a
házirendre. A közös költségre, a közös és külön tulajdonba
tartozó dolgokra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket is
részletesen ismerteti.
A társasház közössége dönthet arról, hogy szervezetére és
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működésére az e törvényben meghatározott rendelkezéseket
alkalmazza. Viszont e törvény 13.§ (3) bekezdése értelmében
a legfeljebb hatlakásos társasházak dönthetnek úgy is, hogy
a Tht.-nek a szervezeti-működési szabályzatra, a közgyűlésre, a közös képviselőre, illetőleg az intézőbizottságra vonatkozó rendelkezései helyett a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó
szabályait alkalmazzák.
A Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályainak betartása
egyszerűbb, mint a Tht. előírásainak követése, viszont a Tht.
pontosabb és konkrétabban lehatárolt szabálykövetést szorgalmaz. Így azt szeretnénk tanácsolni, hogy legyen szíves a
társasház többi tulajdonosával átgondolni azt, hogy az Ön
lakóközösségének melyik irány nyújtja a gördülékenyebb
együttélést.
A társasház működésének, a társasház szerveinek és
e szervek működésének törvényességi felügyeletét a
jegyző látja el, melyet a társasházak feletti törvényességi
felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI.25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.
A Korm.rendelet meghatározza, hogy mire terjedhet ki az
eljárás, így a törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
• alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok
módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
• működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
• működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.
A társasház jegyző által vizsgálandó, felügyelt dokumentumai:
• Alapító okirat:
A társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy
az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyi alapító, alapító
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okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet. Az
alapító okiratot közokiratba, illetve ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
• Szervezeti- és működési szabályzat:
A tulajdonosok számára a társasház szervezeti és működési
szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) jelenti a Tht. előírásainak gyakorlati megvalósítási kereteit, elméletileg az biztosítja az érdekeik védelmének szabályrendszerét. A dokumentum kialakítása, valamint naprakészen tartása alapvető
szükségszerűség a tulajdonosok számára.
• Házirend:
Az SZMSZ-ben meg kell határozni a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység
végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait; e szabályok nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó külön
jogszabályok rendelkezéseivel.
• Közgyűlési határozat(ok)
A jegyző törvényességi felügyelete tehát kizárólag a társasház belső szabályzatainak ellenőrzésére, illetve a társasház
működésének, határozatainak és a legfőbb döntéshozó szerv
határozatainak törvényességi ellenőrzéseire terjed ki, azaz
arra, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak és a társasház szabályzatainak.
Azok a társasházi ügyek, amelyeknek tárgya a közös kép-

viselővel, az intézőbizottsággal kialakult személyes vagy
gazdasági jellegű konfliktus eldöntése, nem tartoznak a
jegyző hatáskörébe tartozó törvényességi felügyeleti eljárás hatálya alá.
Kérem, hogy a törvényességi felügyelet által érintett
alapdokumentumok közül az alapító okiratot és a szervezeti és működési szabályzatot, melyekkel a társasház rendelkezik 2021. szeptember 30 ig szíveskedjék
lehetőség szerint elektronikus úton, beszkennelve
megküldeni a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címre,
amennyiben erre nincs módja, úgy egy egyszerű fénymásolatot jutasson el személyesen az ügyfélszolgálatra vagy postai úton a Hivatalhoz.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a jegyző a
társasház működésében jogsértést észlel, illetőleg nem érkeznek be a szükséges dokumentumok, úgy hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít, és szükség szerint a
társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem
állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő
eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (polgári peres eljárást kezdeményez).

Papírgyűjtés a Beethoven Általános Iskolában

Ezúttal is szülői összefogással, még diákok bevonása nélkül
szervezi az általános iskola a papírgyűjtést.
Az akció időpontja: 2021. június 8-10. Naponta 14.00-18.00
Helyszíne: az iskola főbejáratához közeli körforgalom
Most jöhetnek az újságok, szórólapok, sérült könyvek, hullámkarton, irodai papír...stb.
A közösségi aktivitással egy óriási lépést tehetünk a zöldebb bolygónkért is. Ezt szem előtt tartva arra buzdítunk
mindenkit, hogy szabaduljanak meg az otthonaikban, vagy
munkahelyeken felhalmozódott papíroktól és hozzák el a kihelyezett gyűjtőkonténerbe.
Eseményünk a hatályos járványügyi szabályok betartásával
valósul meg.

Garázsvásár a Béke utcában

Kedves martoniak, kedves Béke utcaiak!
Szeretnénk mi is nyitni! Megismételni a jól sikerült Garázsvásárt. Tervezett időpont június 5. szombat, 9 órától!
Kérlek jelezd felém, ha szívesen kipakolsz a nagyközönségnek!
Az idő a felkészülésre most rövidebb, de már rutinosak vagyunk és nem lesz gond. Szedd össze a cuccokat és hirdesd
meg a Garázsvásár a Béke utcában Facebook-csoportban.
Hozzám a város más részéből is társulhat, aki szívesen részt
venne a vásárban, szeretne eladni!
Várom a jelentkezőket!
| Horváthné Tóth Magdolna
FORUM MARTINI / 2021. M Á JUS
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KERTBARÁTOKNAK,
MÁ JUSRA
Májusban a természet robbanásszerűen újul meg,
minden, mi él a felszínre tör. Friss színek és orgonaillat tölti be az ember lelkét. Névadója Maia, Hermész
anyja, de neve dajkát, bábát is jelent. A növekedés és
gyarapodás hónapja, de egyben az aggódás, a jövendő
termés féltésének időszaka is. Csak a reneszánsz korában válik a vidám, örömteli, rózsakoszorús Zefír
szellős szerelem-hónapjává.
A hosszúra nyúlt száraz tavaszkezdet és a fagyos április után
nagy reményekkel, várakozással tekintünk a hónap elé. A
tavaszi fagyok és a monília sajnos letarolta a kajszi és őszibarack ültetvényeket, de még a szamóca első virágait is. Az
elültetett, elvetett magok, gumók nagyon vontatottan bújnak elő a földből és az első krumpli levelek még le is fagytak.
Így az idei kezdet sajnos eléggé szomorú, de bízzunk a jobb
folytatásban. Most már a télikertekből mindent kivihetünk
nyári helyére, ügyelve a beteg, fertőzött egyedek megsemmisítésére. Ez különösen igaz a gumós növényekre (dália, kánna), mert a rothadó növényrész az egész növényt elpusztíthatja. Az elvirágzott tulipánok, nárciszok virágszárait törjük
le, így jobban fejlődik a hagyma és jelöljük meg helyüket,
hogy visszahúzódás után (június eleje) felszedhessük a
hagymákat. Helyükre egynyári növényeket palántázhatunk.
A hagymákat száraz, hűvös helyen tároljuk a nyárvégi ültetésig. Az idei tavasz viszonylag száraz volt, ezért, ha tehetjük, időnként nagyobb vízadagokkal locsoljuk növényeinket.
Ez különösen fontos a zöldség növényeknél és az érés kezdetéig a szamócánál, de a fák és a szőlő sem ellenkezik egy-egy
vödör víz ellen. Szép pázsit elképzelhetetlen állandó öntözés
és tápanyag pótlás nélkül. Az átrostált, föld állagú komposzt
kitűnően megfelel tápanyagpótlásra, melyet vékonyan az

ágyásokra, vagy a fák alá terítünk. Töltsük fel a burgonya
töveit, távolítsuk el a krumplibogarakat. Hónap végén a korai
ültetésű tövek alól szedhetjük a serpenyős burgonyát. Az
uborka leveleit permetezzük le tej és víz 1:1 arányú keverékével. Alakítsunk ki fűszerkertet. Az utak és lépcsők mellett
vagy a sziklakertek nagyon megfelelő helyek pár tő borsikafű
(csombor), kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, levendula, tárkony stb. elhelyezésére.
A gyümölcsfákat a szinte biztos, hatalmas károk ellenére is
gondozni kell. Mentve a menthetőt. A tafrinás levélfodrosodás, a lisztharmat és a levéltetű sajnos a gyümölcsösökben
van. A málnákat szürkepenész ellen szükséges védeni
A szőlőkben is lassan indult meg a fejlődés, de az idő javulásával a hajtások gyors növekedésbe kezdenek. Az idei év
óvatosságra int bennünket, ezért a hajtásválogatást két
ütemben hajtsuk végre. Az első körben csak a rosszállású,
meddő hajtásokat távolítsuk el, míg a mellékrügyekből
képződő másodhajtásokat csak a fagyok biztos elmúlása
után törjük ki, és ekkor állítsuk be a kívánt hajtástávolságot
is. Rezes, kénes permetezéssel védekezzünk a korai károsítók, a levélatkák, a lisztharmat és a peronoszpóra ellen. Az
őszi, tavaszi ültetések földkupacait óvatosan és folyamatosan bontsuk el. A hónap második felében megkezdhetjük
a zöldbe fás oltásokat. Ez a legegyszerűbb formája a nem
megfelelő szőlőtőkék cseréjének. Még ebben az évben teremhet is. Ebben az időben végezzük a zöldoltásokat is. A
szőlő sorait rendszeres kapálással tartsuk tisztán. Ha a sorközöket takaró növényekkel fedjük, a magszórás elkerülése
érdekében rendszeresen nyírni kell azt.
Ne feledkezzünk meg a pincénkről sem. A melegedő pincében a borban lévő maradékcukor újra erjedésnek indulhat és
a megkötött szén-dioxid és levegő is felszabadulhat, és a bor
zavarossá válhat. Ezt gondos fejtéssel, kénezéssel megakadályozhatjuk. Az üres hordókat gondosan mossuk ki és szikkadás után kénezzük le 100 l /negyed kénlappal.
| Uhrin Gábor

REJTVÉNY - LAND ART-TÁRLAT
Előző rejtvényünk megfejtése a szomszédunkban,
Tordason élő kiváló Éri Péter volt a Muzsikás zenekarból. A jó hírünk az, hogy sok megfejtés érkezett, a nyertes: Szűcs Marianna. Rossz hírünk viszont, hogy a
júniusra tervezett Trilla népzenei fesztivál a covidkorlátozások és zenei rendezvények-fesztiválok rajtjelének késése miatt majd csak szeptemberben kerül
megrendezésre.
Lesz nekünk azonban egy kiváló tárlatunk a tervezett
fesztiválidőben, ráadásul a szabadban. A Lélek-zet címmel futó kiállítás a land-art jegyében kerül megrendezésre. E havi kérdésünk: mi az a land art? Mit jelent az
elnevezés? Mire számíthatunk a természetes környezetben június 19-én megnyíló tárlaton? Válaszaikat várva
kívánunk önöknek szép napokat és persze sok napsütést!
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KERTÜNK EGYIK
LEGHASZNOSABB
LAKÓJA: A SÜN
Ahogyan a sünök természetes élettere csökken, úgy költözik egyre több süni lakott területekre. A tavaszi, nyári
és az őszi időszakban gyakran találkozhatunk velük.
Ezeket az egy-két kilós kisállatokat sok olyan veszély fenyegeti, amiket nem is gondolnánk. Esőzések után szeretnek a
magas fűben megpihenni. A fűnyírással is vigyáznunk kell,
mert hamar meg van a baj. Focikapu hálójába és a drótkerítésbe is könnyen belegabalyodnak. Focizás után hajtsuk fel a
hálót 5-10 centire, illetve a kerítésen hagyjunk pár lyukat
sünjárónak. Másik veszélyforrás lehet a szemetelés. A műanyag üvegekbe és dobozokba a süni könnyen beleragad, beleszorul, az éles szélek megvághatják. Este és éjjel autózva is
figyeljünk rájuk az utakon!
A sünök befogását nem ajánljuk, számos parazitának (pl.
kullancs) és más kórokozóknak lehet a hordozója. Állatorvostól, kisállat-kereskedőtől kérjünk tanácsot, milyen fajtájú
sünit érdemes kedvenc állatként tartani, ha mindenképp
ilyen állatot szeretnénk.

Sosem tudhatjuk, mikor vannak a süninek kicsinyei. Ha jó
szándékból be is fogjuk, megtisztogatjuk, megetetjük, utána
mindenképpen engedjük szabadjára, hogy visszatérhessen a
kicsinyeihez. A sün védett állat, fogságban engedély nélkül
nem tartható.
A meleg, száraz időszakban, ahogyan más állatokat, őket is
fenyegeti a kiszáradás veszélye. Egy vízzel megtöltött lapos
tálkával segíthetünk a kertünkben élő kisállatoknak friss vizet találni. Tejet semmiképp ne adjunk nekik! A sünöket etethetjük főtt darált hússal, nedves vagy száraz kutya-vagy
macskaeledellel (halmentessel), összetört főtt tojással.
Ártalmatlan növényeinkre, sőt, segít a kártevőmentesítésben,
mert a kedvenc eleségei közé tartoznak a giliszták és a rovarok.
Sajnos sok sün pusztul el mérgezésben, ezért a rágcsáló- és rovarirtásra használt szereket elővigyázatossággal helyezzük ki!

HAVASI GYOPÁR-TÖRTÉNÉSEK
ilyen eszelősség és hányan becsatlakoztak pár perc vagy pár
óra futásra még a gyakran szakadó esőben is. Iskolások, futó
egyesületek és barátok rótták velünk a kilométereket az elmúlt napokban.” - írta Rakonczay Gábor a közösségi oldalán.

Futóversenyek
7 nap - 700 km

A Magyar Sport Napja alkalmából ismét átfutotta az országot hosszában Rakonczay Gábor többszörös világrekorder.
Az ország legkeletibb pontjától Garbolcból indulva 7 nap
alatt 734 km-t tett meg futva Rakonczay Gábor egészen az
ország legnyugatibb pontjáig, a Felsőszölnökön található
Hármashatárkőig. Az ötödik napon, mikor Gábor a BudapestBalatonvilágos (126km) távot futotta, Pusztazámornál becsatlakozott a futáshoz a martonvásári Havasi Gyopár Futó
Egyesület pár tagja, akik Velencéig kísérték.
„Elgondolkodtató, hogy mennyi embert megmozgatott egy

Május 29-én Családi csapat-futóverseny 9 órától a Horváth
Ottó Sportközpontban a focipálya körül. Egy csapat 5 főből
kell álljon (2 fő felnőtt, 3 pedig gyerek) A csapatban 3 fő kötelezően egy családból jöjjön, a másik két fő lehet "kölcsönvett" tag is. Ez azt jelenti, hogy vagy 1 felnőttet és egy
gyereket vehetnek "kölcsön" vagy két gyereket.
Június 12-én 10 órától kerül megrendezésre a III. Fehér Enikő és Vörös Balázs emlékverseny a Horváth Ottó Sportközpont körül egy közel 800 méteres pályán. 1, 3 és 6 órás futóversenyeket szerveznek a felnőttek számára, de rövid távú
betétversenyekre is sor kerül gyerekkategóriákban.
Részletek és nevezési lehetőségek a havasigyopar.com
alatt találhatóak.

Tűzoltók és mókusok
Gyúrón a Szőlőhegy út egyik családi házával szemben lévő
beton villanyoszlop felső nyílásában fészkelő mókus család
került bajba. Pár napja már az egyik kis mókus ki is esett a fészekből, szerencsére nagyobb baja nem lett, de a három testvér
folyamatosan veszélynek volt kitéve. Lakossági kérésre, tűzoltóink az állatmentőkkel egyeztetve és az E-ON munkatársaival közösen telepítették át a családot egy biztonságos helyre.
FORUM MARTINI / 2021. M Á JUS
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PÁPAY-DIÁKOK
A FARMON
Ahogyan azt már korábbi cikkünkben is olvashatták, a
martonvásári Pápay Ágoston Iskolában folyamatosan
keresik az új utakat, lehetőségeket.
Tanulóink számára a tanórai, kollégiumi foglalkozásokon túl
a terápiás lehetőségek biztosítják a folyamatos fejlődést - informált bennünket Botos Imre igazgató. Az elmúlt években
sikerült a környező településeken és Martonvásáron olyan
helyeket, személyeket, szervezeteket találniuk, akik a mindennapi gyógypedagógiai munkájukat segítették. Megkeresésükre a fenntartó is engedélyezte, hogy egy-egy osztály a
járványügyi előírások betartása mellett külön-külön részt
vehessen speciális programokon, foglalkozásokon.
A MOL Gyermekgyógyító Program 2020. keretében benyújtott, GY20-073 számon, „Gyógyító állatok – tematikus élményterápia sorozat a Farmon” címen nyilvántartott és támogatott pályázat már tavaly elkezdődhetett. A program
során a tanulók heti rendszerességgel tettek látogatást a
TordasZoo Állatmentő Farmon, ahol tematikus élményterápiás – művészeti, kutyás- és lovas terápiás, készségfejlesztő

– foglalkozásokon vehettek részt, Fedák Krisztina pedagógus, habilitációs kutyakiképző és terápiás kutyafelvezető,
valamint dr. Hampóné Kiss Zsófia gyógypedagógus vezetésével.
A Farm, amellett, hogy otthont adott az élményterápiás foglalkozásoknak, lehetőséget biztosított a gyermekek számára,
hogy megismerjék a farmon élő állatfajokat, a segítségre
szoruló, megmentett állatokat, bekapcsolódhattak a gondozásukba, így belekóstolva a felelős állattartás, állat – és természetvédelem alapjaiba is.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
Martonvásár
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Brunszvik Teréz Óvoda

ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott
idejű 2021. 11. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Tervezi és szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát,
figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. Segíti a
hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, érvényesíti a
tehetséggondozást, a másság elfogadását. Munkájának alapját az óvodai nevelés országos Programja és az intézmény
Pedagógiai Alapprogramja adja.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Tervezi és szervezi a csoportjában
folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyermekek
életkori sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek
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felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozást, a másság
elfogadását. Munkájának alapját az óvodai nevelés országos
Programja és az intézmény Pedagógiai Alapprogramja adja.
Pályázati feltételek:
• Fősikola, óvodapedagógus,
• Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bokor Boglárka nyújt, a 0622460290-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Napközi
Otthonos Óvoda - Martonvásár címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: Ó/E/45/2021, valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus
vagy
• Elektronikus úton mvovoda@gmail.com részére a
margaretta27@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Stefkovits Ferencné, Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• brunszvikterezovoda.hu - 2021. április 26.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
brunszvikterezovoda.hu honlapon szerezhet.
16

MÁJUS 30.
VASÁRNAP

GYEREKNAP ALKALMÁBÓL
INDULÁS:
A BBK UDVARÁBÓL

9.30-17.00
MINDEN EGÉSZ
ÉS FÉL ÓRÁBAN

MESÉS NYOMOZÁS A VÁROSKÖZPONTBAN
APRÓ AJÁNDÉKOKÉRT
NYOMOZÁS KEZDŐPONTJA:
FÜR ELISE FAGYIZÓ TERASZA

/MARTONKULT
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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*
Almási Alexandra
Orbán Angelika Lujza

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

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

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Felső utca 8. szám
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Állandó ügyelet:
Szombat: 8:00-16:00 | Vasárnap: 8:00-16:00

MARTONVÁSÁR: május 24.,29., 30., június 19., 20.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: május 22., 23., június 12., 13.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: június 5., 6.
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 | Fotó: Kozma Milos, Kortyis Dávid, Prieger Zsolt.
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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