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FELVIDÉKI ÉS
MARTONVÁSÁRI
Választottunk, a közelmúltban képviselőket,
régebben meg otthont. Mindegyikünket más
szél sodort ide, kit ősei, kit választásai hoztak
Martonvásárra. A városért élünk vagy hozunk
neki dicsőséget, erről vall lapunkban a Felvidékről
ideérkező ügyvéd, de a közkedvenc Provoda Jodit is
jól kifaggattunk az Exatlon-érzésről.

A választások országos eredménye szerint a 2010 óta regnáló
kormánypártok – a Fidesz és a KDNP – újabb 4 éves felhatalmazást kaptak a választópolgároktól. A hazai törvényhozás
199 fős, ebből a Fidesz-KDNP 135, az egyesült ellenzéki pártok összesen 57, a 2018-ban a Jobbikból kivált Mi Hazánk
Mozgalom 6, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pedig 1 mandátumot szerzett. A választáson az országos
részvétel 70,21 százalék volt, ami közép-európai viszonylatban magasnak tekinthető.
Ami a saját választókerületünket, illetve Martonvásárt illeti:
továbbra is Tessely Zoltán fogja képviselni a Pannónia Szíve
térségében élő választók érdekeit az Országgyűlésben. Ez sorozatban a negyedik parlamenti választása, amit megnyer,
ráadásul most szerezte a legtöbb szavazatot: kicsivel több,
mint 32 ezer voksot kapott az egész választókerületet, ami
a választáson érvényesen szavazó választópolgárok 57,34
százalékának szavazatának felel meg. Fő ellenfele Balázs
Péter volt, aki Bicskén önkormányzati képviselő, aki kicsivel
több, mint 18 ezer szavazatot szerzett, ami százalékosan
31,9 százalékot jelent. Harmadik helyen a Mi Hazánk Mozgalom képviselő-jelöltje, Hegedüs Pál végzett 3168 szavazattal (5,59%), őt követi a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje Mészáros

TÁMOGATJUK
ÉS FEJLESZTJÜK
AZ ISKOLÁINKAT!

Először is szeretném megköszönni a folyamatosan
gyermekeinkért dolgozók munkáját mindhárom
martonvásári iskolában!

Ebből kettő önkormányzatunk tulajdonában van (Beethoven
Általános Iskola és Martonvásári Művészeti iskola), korábban
fenntartóik is voltunk, ma a működtetésükben veszünk részt.
Az iskolavezetésekkel arra jutottunk, hogy nem várhatunk
mindenben a Tankerületre, a helyi közösségnek is támogatni
kell erejéhez mérten az intézmények megújítását és az ott
dolgozókat. Mindazonáltal köszönjük a Tankerületnek az új
berendezéseket, eszközöket!
Az alábbi támogatásokat biztosítottuk a Képviselő-testület
döntései alapján:
- 2,3 millió Ft-ot a Beethoven Alapítvány számára, melyből
az alapítvány médiatermet alakít ki az iskolában és tisztasági
terem- és folyosófestéseket rendel meg.
- 12,748 millió Ft-os pályázat keretében – melyből közel 10
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2022 április 3-án országgyűlési választásokat tartottak
Magyarországon. A 4 évente megrendezett esemény
alapjaiban határozza meg egy állam jövőjét. Magyarország jelenkori történetében ez volt a kilencedik
parlamenti választás.

Az egyéni jelöltek eredményei
Martonvásáron

Tessely Zoltán
(Fidesz-KDNP)

VÁLASZTÁSOK
MARTONVÁSÁRON

László 1944 szavazattal (3,43%), majd Könyves Tamás a
Megoldás Mozgalom jelöltje következik 854 szavazattal
(1,51%) utolsó helyen a munkáspárti Fléger István Tamás
végzett 137 szavazattal (0,24%).
A martonvásári eredményekre ha rátekintünk, akkor láthatjuk, hogy Tessely Zoltán itt is a legtöbb szavazatot kapott,
amelyben valószínűleg nagy szerepet kapott a Képviselő Úr
martonvásári kötődése is, hiszen itt is jóval 50% feletti szavazataránnyal zárt: 1790 szavazatot szerzett, ami a résztvevő martonvásári választópolgárok 54,9 százaléka, mögötte
Balász Péter 35,2 százalékot szerzett, Hegedüs Pál 4,69,
Mészáros László 3,43, Könyves Tamás 1,53, Fléger István Tamás pedig 0,61 százalékot szerzett. Ami még érdekes lehet,
hogy Martonvásáron az országos átlagnál magasabb volt a
részvételi arány, hiszen a helyi választópolgárok 75,84 százaléka vett részt a voksoláson.
Tessely Zoltán személyében egy martonvásári kötődésű országgyűlési képviselő képviselheti továbbra is Fejér-megye
03-as számú választókerületét a magyar parlamentben.
| Mihálovics Zoltán • politológus

millió Ft támogatás, a többi önkormányzati önrész támogatás – a Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület az iskola
játszóudvarát újítja meg.
- A játszóudvar további költségeire 4,1336 millió Ft önkormányzati forrást biztosítunk.
- 6,121941 millió Ft-ot fordítunk az idei Beethoven ösztöndíjra a két iskola pedagógusai számára.
- Az éves karbantartási tervünk keretében kb. 400 ezer Ft
értékű karbantartást végeztetünk az udvar és a kerítések
tekintetében.
A fentiek összértéke: 25,7 millió forint. Idén ennyivel támogatjuk a helyi oktatást. Mindig lehet másként, jobban, többet, de úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten mindent elkövetünk az iskoláinkért és ezáltal a gyermekeinkért,
unokáinkért. Minden ellentét és egyet nem értés mellett
pedig hiszem, hogy ők a legfontosabbak!
| Dr. Szabó Tibor • polgármester
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Tisztelt Martonvásáriak!
Martonvásár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

FIGYELEM!

Tisztelt Martonvásári Lakosok!
A Giro d’Italia nemzetközi kerékpárosverseny martonvásári szakasza miatt a 7. sz. főút a Budai út és a
Fehérvári út teljes szakaszában lezárásra kerül 2022. május 6-án 10 óra 50 perctől 13 óra
50 percig.
Ez idő alatt az utat kordonnal zárja le a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. és az érintett szakaszra csatlakozó mellékutcákból sem lehet majd a főútvonalra ráhajtani
vagy a főútvonalon áthajtani.
Keresztirányú forgalom a lámpás kereszteződésben
(Budai út – Szent László út – Fehérvári út – Dózsa
György út) 10 óra 50 perc és 13 óra között haladhat
csak át. 13 óra és 13 óra 50 perc között se keresztirányú, se főútvonali közlekedés nem lesz lehetséges.
Az útlezárást és a közlekedést a rendőrség és a polgárőrség segíti.
Kérjük, hogy utazásaik és közlekedésük tervezésénél
ezt vegyék figyelembe! Az esetleges kellemetlenségekért előre is elnézésüket kérjük!”

2022. MÁ JUS 12-ÉN (csütörtök)
18:00 ÓRÁTÓL

a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház
(Martonvásár, Emlékezés tere 2.)
színháztermében

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Napirendek:
1.) Tájékoztató az önkormányzat
2021. évi tevékenységéről, az önkormányzat
megvalósult beruházásairól
2.) Egyebek
Amennyiben Önnek közérdeklődésre számot
tartó kérdése van, előzetesen megküldheti az
onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címre
vagy írásban leadhatja a Polgármesteri Hivatal
lakosságszolgálatán
(2462 Martonvásár, Budai út 13.).

Forgalomlassító küszöb a Deák és a Kölcsey
utcák sarkán
A tavalyi évben a megnövekedett forgalom és a biztonságos
közlekedés miatt egyirányúsítottuk a Deák Ferenc utcát.
A Brunszvik Teréz Óvodához érkező gyermekek védelme
érdekében elkészült a Deák és a Kölcsey utcák sarkán is a
forgalomlassító küszöb. Arra kérjük továbbra is a gépjárművezetőket, hogy óvatosan vezessenek és fokozottan figyeljenek az óvodák és az iskolák melletti utakon.
FORUM MARTINI / 2022. ÁPRILIS
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MIN VAGYOK TÚL?
MI VÁR RÁM?
DR. BÖGI VIKTÓRIA , ÜGY VÉD

Sorozatunkban szeretett és ismert martonvásáriak
vallanak pályájukról, érzéseikről, gondolataikról
múltjukról és jövőjükről.
„Bevallom, nehezen szántam rá magam erre az írásra, de
számot vetettem. 40 év áll mögöttem – persze, most akár
nevethetnek rajtam az idősebbek és legyinthetnek, hogy
ugyan már – de ettől meg nem tudok eltekinteni, mert idén
töltöttem be, és ha a Jóisten egészségben megtart, akkor remélhetőleg ugyanennyi van előttem is.
A mögöttem lévő időszakot kicsit távolabbról kezdve, szemlélve: felvidéki kislányként színésznő akartam lenni, aztán
hamar „pályát módosítottam”, mert édesanyám mindig azt
mondta, hogy egyetemre kell menni, és legyen egy tisztességes végzettségem, aztán azt csinálok, amit akarok. Végül azt
csinálom, amit tanultam, amibe oly’ sok időt és energiát fektettem. 13 éves korom óta készültem jogi pályára, óriási
igazságérzettel, ami csak egy 13 évesnek van. A gimnáziumban az első osztály évvégi fogalmazásának témája az volt,
hogy miképp látom magam 50 év múlva. Én akkor bíróként
láttam magam, szemernyi kétségem sem volt afelől, hogy a
jogi pálya a cél, és ha ki van tűzve, akkor el fogom érni. De
azért ez sem ment ilyen simán, hiszen a prágai Károly Egyetemre készültem, aztán jött a Szerelem, ami az Anyaországba hozott mégis - ez is mögöttem van már -, de a jogi pálya
szilárdan maradt, én maradtam és felvidéki „lányságom”
mellé martonvásári lettem, aminek immár 20 éve.
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Az egész életemet végigkísérte a másokon való segítés –
ahogyan a szüleimtől is láttam, hogy lehetőségeikhez mérten az életükből nem maradt ki a másokról való gondoskodás –, hol csak magánemberként, hol intézményesített
formában, de minden élethelyzetben megtaláltam a módját,
hogy ez kiteljesedjen, vagy éppen engem találtak meg az
emberek és esetek.
Amikor gyermekem született és a harmadik életévét betöltötte, álmomban nem gondoltam volna, hogy gyámügyekkel
fogok foglalkozni, aztán egy gyors fordulatot vett az életem,
mely egy lelkileg megterhelő időszak volt. Előtte azt hittem,
hogy egy csodálatos, gondtalan, rendezett vidéken élek, de
szembe kellett néznem azzal, hogy a felszín alatt az a rengeteg össztársadalmi probléma maga a valóság, ráadásul a
közvetlen környezetemben. Hálás vagyok azért, hogy láthattam, megtapasztalhattam mindezt és hogy alázatra tanított, valamint arra, hogy másként szemléljem a saját magam
és mások életét is.
Ezt követte jó pár év, amikor elsősorban – a martonvásári
közösségért dolgozva – építési beruházásokkal kellett foglalkoznom jogászként, ami egy lelkileg pihentető időszak
volt, mert csupán a matériával – annak jogi részével – kellett foglalkozni, a kézzel fogható anyaggal, ami felépül, és
látható eredménye van. De nekem hiányzott belőle az „ember”, így végül hosszasan mérlegelve az ügyvédi pályára
léptem, ahol nemcsak minden szakmai és emberi tapasztalatot hasznosítani tudok, de minden eddigi emberi és szak04

mai feladatom koncentráltan van jelen.
És hogy mi van előttem? Az Élet maga, amin kísérnek a saját
eddigi tapasztalataim (és jönnek melléjük újak), a családom
többgenerációs tapasztalásai, megélései, amiket a zsigereimben hordozok: most szinte hallom édesapám bátorító szavait,
ha elcsüggednék, mert ő nem ismerte azt a szót, hogy „feladni”,
az ugyanis nem szerepelt a családi szótárban.
Bízom benne, hogy előttem van, ahogyan látom felnőni a fiamat, ahogyan kísérhetem és segíthetem én is az úton, ahogyan az én szüleim is tették, tiszteletben tartva a gyerek
döntéseit is. Fontos számomra, hogy önazonos maradjak,
hogy a belső meggyőződéseim testet öltsenek a tetteimben.
Bízom benne, hogy a következő 40 évben is legalább olyan
sok nagyszerű ember szegődik mellém az utamon, mint az
előző 40-ben, akikért hálás vagyok. Mert ahogyan anyai déd-

nagymamám mondta: „mindenkinek megvan a jó embere”
(azaz mindig ott és akkor érkezik a segítség, ahol és amikor a
legnagyobb szükség van rá) - hiszek ebben (is).
És nemcsak “mögöttem" meg “előttem" van, hanem a jelen is
itt van. Nap mint nap megoldandó feladatok várnak a hozzám fordulók érdekében. Számomra ott és akkor „csak” az
ember létezik, és nem az számít, hogy ő honnan jött (bár ennek nyilván nagy jelentősége van az adott ügy szempontjából), mert a hová tart sokkal izgalmasabb, hiszen abban egy
ideig vele haladok az úton. Az én munkámban nincsenek „oldalak”, mindegy ki melyik oldalon áll, milyen politikai vagy
egyéb meggyőződése, irányultsága van, nincs e tekintetben
megosztottság, ott csak a jogi probléma, élethelyzet és annak
megoldása az, ami számít.
Ez az én jelenem.”

Végre indul a Bevásárlóudvar projekt
A „Zöld Város” TOP projekt keretében készült el tavaly a
szolgáltatóház, aminek az első emeletére a Marton Klinik
magánegészségügyi szolgáltató költözött be először. Később,
a két irodarészben az MVK Kft. - az önkormányzat cége, valamint a Pannónia Szíve Alapítvány kapott helyet. A földszint szerkezetkész állapotig készült el, melynek befejezésére most nyílik lehetőség. A bevásárlóudvar kivitelezése
2022 második negyedévében indul és 2023 végére lesz kész.
Beruházó cég a Future Food Immo Kft lesz.

Martongazda, bevetésen

A főtéren és a Szent László úton is lezajlottak növényültetések,
míg folyamatosak a karbantartási és felújítási, valamint a
zöldterületi munkák. Sajnos az Illyés Gyula téri gyalogos
hidat el kell bontani, de már dolgoznak esetleges pótlásának
előkészítésén. A felújított padok kikerültek a buszmegállókba
és az új játszótérre.
FORUM MARTINI / 2022. ÁPRILIS
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A MI FIÚNK A LEGJOBBAK KÖZÖTT

PROVODA JODES HAMAR FELVETTE A RITMUST
Provoda Jodes, a remek sportember születése óta
Martonvásáron él. A közismert Jodi 2019-ben az
Exatlon első évadában mérhette össze erejét bajnok
sportolókkal, de az idén a verseny All Star évadában
is versenybe szállt. Sportról, szerelemről, műsorról és
Dominikáról is kérdeztük.
- Az Exatlon leginkább a kitartásról szól. Mióta sportolsz és melyik sportág volt a legmeghatározóbb az
életedben?
- Hét éves koromban kezdtem a sportolást. Az első szerelem
a foci és a kézilabda volt, e kettő sportágat hosszú évekig
űztem, utánuk jött az úszás. Végül a labdarúgás mellett horgonyoztam le. A foci megtanított a kitartásra, a küzdésre és
hogy csapatjátékos legyek. A mai napig imádom az összes
labdajátékot a röplabdától a kosárlabdaig. Ha van labda, akkor én biztosan feltalálom magam. Ennek ellenére aztán a
foci közben elkezdtem a konditermi edzéseket és a crossfitet
is, és azóta szinte minden nap futok vagy biciklizek.
- 2019-ben indult az Exatlon első évada, ahol debütáltál. Milyen volt a bejutásod a műsorba?- Néztem a Tv-t 2018 őszén és ment az Exatlon beharangozója. Extrém pályák, sport, jó idő, Dominika – tudtam, hogy ezt
nekem találták ki. Írtam pár sor bemutatkozást e-mailben
és rá pár hétre csörgött a telefonom, hogy menjek be egy
meghallgatásra. Mivel ez jól sikerült, ezért behívtak egy második fordulóra, ahol felépítettek egy akadálypályát egy nagy
tornateremben és azon kellett teljesíteni. Itt már mérték a
futamidőket és nézték a dobótechnikát. Egy kis idő elteltével
jött az újabb telefon, hogy várnak a harmadik fordulóba, ahol
kamerák előtt kellett interjúznom, bemutatnom magamat.
Ezen a fordulón már kint volt a Tv2-től pár nagy ember és a
török menedzsment, hiszen az Exatlon egy török franchise
műsor. Végül a 900 jelentkezőből kicsit több mint egy tucat
ember maradt, akikkel aztán a műsorban találkozhattak a
tv-nézők.
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- Aztán jött a telefon, hogy „Jodi, indulás Dominikára”?
- Nagyjából igen, bár én nem az első turnussal mentem ki.
Az első emberek 2018 december közepe-vége felé mentek.
Én meg csak január végén. Így volt egy bő hónapom készülni.
Építettem magamnak akadálypályákat, gyakoroltam a dobásokat és volt, hogy kimentem hóba, fagyba edzeni.
Január utolsó napjaiban szóltak, hogy február elsején indul a
gép. Sok időm nem volt összekészülni.
Emlékszem, hogy nagyon vártam, de közben nagyon izgultam is. 14 órát repültünk és ahogy leszálltunk, egyből egy
szállodába vittek minket. Sajnos nem volt sok lehetőségünk
megismerni a Dominikai Köztársaságot. Három napot töltöttem a szállodai szobában, majd vittek is műsorba. Fogalmam
sem volt, hogy kik lesznek a csapattársaim. Nyilván egy-kettőjükkel találkoztam a válogatón, de szinte mindenki idegen
volt számomra. Nekik már kicsit könnyebb volt, mert ők már
egy hónapja kint voltak, jól összecsiszolódtak. Nekem kellett
pár nap, de felvettem a ritmust és kiismertem a pályákat.
- Nem lehetett könnyű, de a műsort látva egyértelműen hamar beilleszkedtél.
- 40-45 napot voltam kint Dominikán. A kiesésem egy csúnya baleset miatt következett be. Már csak egy-két hét választott el a döntőtől, amikor nekem is párbajoznom kellett.
Ezen a pályán volt egy olyan játék, ami sajnos csúnyán beszorította a bal kisujjamat. Először azt hittem, hogy csak kificamodott, de azonnal bevittek a kórházba, ahol megröntgenezték és kiderült, hogy eltört. Még az nap meg is műtöttek
mélyaltatásban és másnap már újra az Exatlon pályán voltam, hogy befejezzük a félbeszakadt párbajt. Mindezek után
sokkal óvatosabban álltam rajthoz és nehezítette a dolgomat,
hogy egy sínbe rakott, kvázi mozdíthatatlan kisujjal kellett
játszanom. Aztán perrsze alulmaradtam ezen a párbajon és
ki is estem.
- Az első évad nemcsak egy törött kisujjat, de ha jól
tudjuk, szerelmet is adott.
Igen. Dorkával az első évadban ismerkedtünk meg és nagyon
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jó barátok lettünk. Sokat összejártunk a műsor után a csapattal és még azon a nyáron a barátságból szerelem lett.
- E rövid kis kitérő után térjünk is vissza a jelenbe,
ugyanis idén indult az Exatlon All Star évad, ahova téged és Dorkát is visszahívták. Miben volt más ez az évad?

Az All Star-évadba az elmúlt három évad legjobbjait hívták
vissza. Minden játékos többet várt ettől az évadtól, de mindenkinek nagyon nehéz dolga volt, mert brutál erős játékosok
voltak jelen. Viszont nekünk, első évadosoknak más miatt is
nehezebb volt az All Star. Ugyanis amikor mi voltunk, akkor
maximum három hónapig tartott a műsor, míg a második és
harmadik évadosok már ezeken a pályákon versenyeztek és
ők akár öt hónapot is kint tudtak lenni, ha az elejétől a végéig
játékban voltak. Annak viszont örülök, hogy újra versenyezhettem régi csapattársaimmal, az újakkal pedig hamar közös
nevezőre jutottam. Dorka már jóval előttem kiment, én itthonról szurkoltam neki, de szerencsére egy hetet közösen eltölthettünk a játékban, mielőtt kiesett volna. Én egy hónapot
voltam a játékban, ami nem sok. Az ujjtörésem miatt és mert
műtötték már párszor a lábamat, úgy voltam vele, hogy az a
legfontosabb, hogy ne sérüljek meg, aztán jöhet minden más.
Összességében az első és a negyedik évad is egy hatalmas élmény volt számomra. Sosem fogom elfelejteni ezt az egészet,
mert nagyon sokat köszönhetek az Exatlonnak. Kaland volt,
sport és veszély, kihívás és verseny és persze igazi szerelem.

DYNAMIC DANCE
CREW-SIKEREK
A DDC Soroksáron három kategóriában is elindult a
Ritmuscsapatok Országos Táncversenysorozatának I.
állomásán.
A gyerekcsoport 2019-ben versenyzett utoljára, így értük
izgultunk a leginkább, de a Royalkidz tagjai profi módon végigcsinálták a versenyt és bebizonyították, hogy még jobb
csapattá váltak a borzasztóan nehéz covid időszak után.
Mózsik Viktória, a martoni DDC alapítója külön köszöni
a szülőknek, hogy támogatják gyerekeiket és a rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, hogy ezen a napon is
együtt szurkoltak.
„Most egy kicsit pihenünk, hiszen nagyon kemény volt ez
a 3 hétvége a reggeltől estig tartó próbákkal együtt, de
májusban visszatérünk a versenyek színpadára!" – írta
Viki a tánciskola facebook-oldalán.
Gratulálunk a DDC Team-nek!

AZ EREDMÉNYEK:
JUNIOR DUÓ // PS-Team: 1. helyezés
Paulik Panna & Somogyi Tomi
FELNŐTT TRIÓ // MACARONS: 3. helyezés
Dancs Viki, Kovács-Szántó Szimi, Nagy Cinti
Külön gratulálunk a lányoknak, hiszen a kapott pontszámuk alapján kvalifikáltak az idei zágrábi EB-re is!
GYEREK 2. CSOP. // ROYALKIDZ: 1. hely
Versenyzők: Andó Betti, Balog Mia, Gajdos Jázmin,
Hulitka Anna, Mészáros Lorina, Németh Regina, Ruzsa
Edina, Tamás Gréti, Varga Dorina, Varga Zsófi

Véget ért a lakópark játszóterének felújítása
Már csak a fű megerősödésére kell várnunk és május elsején
birtokba vehetik a teret a gyermekek és persze a felnőttek
is, hiszen itt minden korosztály találni fog magának kikapcsolódási lehetőséget.
A Martonvásár Sportjáért Alapítvány beruházásában,
LEADER pályázatból és jelentős önkormányzati hozzájárulással helyezték el a téren a mászókát, a forgóhintát, a füves focipályát, a fitness eszközöket, a kerékpáros pihenőt, a
hintát és a játékházikót.
FORUM MARTINI / 2022. ÁPRILIS
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KÓRUSUNK KÜLÖNLEGES PARLAMENTI
LÁTOGATÁSA
„Még tavaly novemberben kaptuk

a felkérést, hogy énekeljünk az Agrártudományi Kutatóközpontban a
Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program kárpát-medencei
adományozó ünnepségén” - tudtuk
meg Bodóné Polányi Tündétől, a
Beethoven Általános Iskola kórusvezető-tanárától, aki elmondta azt
is, hogy szereplésük jutalmaként
meghívták őket a Parlamentbe.
„Finom pogácsával vártak bennünket,
majd a Gobelin teremben megcsodálhattuk a falon látható gyönyörű és igen
értékes gobelineket. A titkos ajtók különösen felkeltették az érdeklődésünket.
Miután megfejtettük a rejtélyeket, átmentünk a Vadászterembe, ahol két
dalt adtunk elő. Egy rejtett átjárón kisétáltunk egy óriási erkélyre, ahonnan
csodálatos kilátás nyílt a budai oldalra.
Lehetőségünk volt idegenvezetővel
megnézni a Szent Koronát és a Parlamenti ülésterembe is bekukkanthattunk. Nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük Jakab István alelnök úr,
Tessely Zoltán képviselő úr meghívását
és dr. Szabó Balázs szervező munkáját.”
- számolt be a történésekről a tanárnő.

SAKKSIKER ÉS
FELADVÁNY

A nyolc táblás Fejér megyei sakk csapatbajnokság negyedik fordulójában csapatunk a MartonVál Sakk Club
Dunaújvárosba látogatott. A kiváló erőkből álló dunaújvárosi Bástya SE a csoport listavezetője, méghozzá veretlenül. Nehéz feladat várt tehát a csapatunkra.
A kemény ellenfél azonban nem elbizonytalanította, hanem
inkább még nagyobb koncentrációra sarkallta játékosainkat.
Minden táblán nagyon szoros játszma alakult
ki. Az első hat játszma után még mindig tartottuk a 3:3-at. A pontokat részünkről Berzy
Lajos, Körtélyesi Richárd és Fábián Péter szerezték. Az utolsó két játszmát nagy küzdelemben hozták a dunaújvárosiak, így végül 5:3
arányban győztek. Az utolsó fordulóban Rácalmás csapatával játszottunk hazai pályán.
Vavró Lajos sporttársunk győzelmével és Berzy
Lajos döntetlenjével másfél pontot sikerült szeFORUM MARTINI / 2022. ÁPRILIS

reznünk a jóval esélyesebb vendégek ellen. Ezzel az eredmén�nyel a csapatunk a bajnokság 5. helyén végzett. Az egyesület
célja, hogy az ősszel induló következő szezonban előrébb lépjen a tabellán. Addig is várjuk a város és a környék felnőtt
sakkozóit minden csütörtök este hat órától a Postakocsi étteremben egy baráti hangulatú sakkozásra. A gyermekeknek
pedig a BBK-ban a heti rendszerességű szombat délelőtti sakkoktatáson van lehetőségük fejleszteni a tudásukat és persze
játszani egy jót.
Folytatódik feladványfejtő játékunk. A következő állásban világos három lépésben mattot adhat, ha megtalálja a megfelelő
lépéskombinációt. Mit kellene lépnie világosnak, hogy három
lépésben védhetetlenül mattot adjon?
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@
freemail.hu email címre. Aki hat alkalommal is
helyesen küld be megoldást a feladványokra,
Magyar Sakkvilág magazint kap ajándékba, melyet postai úton juttatunk el hozzá. A sakkos
képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és feladványok találhatók még az egyesületünk weblapján is, a martonvalsakk.hu címen.
| Bakacs János • MartonVál SC
09
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KERTBARÁTOKNAK,
ÁPRILISRA
„Süss fel nap, Szent György nap”…, éneklik a gyerekek az óvodában, melyben eleink termésféltő, égi segítségben bízó hitvilága kristályosodik ki. Hiszen
Szent György ősi naphéroszok megkeresztelt reinkarnációja, benne végső soron Orion rejtezik.
A Benedekkel (március 21) uralomra kerülő Nap, Szent György
napra (április 24.) győzi le a tél sárkányát, elmaradhatatlan
ezüstszőrű „holdparipája” segítségével. Április a termékenyülés, szaporodás hónapja, virágba borul a természet, melyet
szintén ősi termékenység istenekből átváltozott, habokból
született Vénusz (Aphrodité) felügyel.
Az eddigi időjárásról sok jót nem tudunk elmondani: enyhe
tél, hideg és nagyon száraz tavaszkezdés. A jobb folytatásban
csak bizakodni tudunk. Fel kell készülni a szélsőséges időjárási helyzetekre, a gondos növényvédelemre, és lehetőleg sok
esővizet kell felfogni, tartalékolni, hogy biztonságosabban
tudjunk termelni. Az új világ- és gazdasági helyzetben érdes
átgondolni a kerthasználatot, a veteményes kert növelését, a
családi szükséglet egy részének megtermelését. A szépen
gondozott veteményes a kert dísze lehet, akár virágokkal vegyesen és ma már újra divat is. A büdöske, a sarkantyúka,
cickafark egyben jó hatással van a zöldségekre is. Több más
fűszer és gyógynövény is megfér a kertben, mely sok szép
rovart is odavonz. A fellazított talajfelszínt azonnal zárni
kell, (gereblyézés, boronálás) és számos művelési módnál
használhatjuk a mulcsozást, a talaj takarását szalmával. fűnyesedékkel, mely gátolja a kipárolgást, növeli a szerves
anyag szintet és fokozza a talajéletet. Április a nárciszokat
követő tulipánok virágzási ideje. Számtalan pompás változatuk örvendezteti szemünket, lelkünket. Sajnos egyre több
betegség támadhatja meg. A torzult, vírusos egyedeket semmisítsük meg. A szárazság miatt öntözzük meg a gyümölcsfákat, örökzöldeket, szamócát. Inkább a reggeli időpontot részesítsük előnyben. Az esti locsolás kedvez a csigák és a
betegségek elszaporodásának. A tavaszi lemosó permetezés
után, virágzás előtt érdemes a fákat lisztharmat és monilia

ellen lepermetezni. A málnát és a szamócát tisztítsuk ki (ha
eddig nem tettük), távolítsuk el a fertőzött vesszőket, leveleket és réz tartalmú szerrel védekezzünk a betegségek ellen.
Metszés után távolítsuk el a nyesedéket az ültetvényekből,
és amint lehet, semmisítsük meg. (Le lehet darálni, de kemence fűtésére is jó). A frissen ledarált vessző a betegségek
terjesztése miatt nem alkalmas trágyázásra, komposztálni
kell. A melegházból, fóliaházból már szedhető a fejes saláta
és a hónapos retek. A hónap közepétől kiszórható a nitrogén
műtrágya első része (40-70 g/m2), amit azonnal dolgozzunk
be a talajba. A hónap elején fejezzük be a csemeték, szőlőoltványok ültetését, alaposan öntözzük be a töveket és csirkézéssel védjük a kiszáradástól. Későbbi időpontban már csak
konténeres oltványokat használjunk. Szabadföldbe ültethető
a paradicsom erős palántája. A megerősödött palánták a májusi fagytól papír takarással megvédhetők, az esetleg lefagyó részek jól regenerálódnak, és előbb hoz termést, mint a
fagyosszentek utáni ültetés. (Április végi, május eleji ültetés
elfagy!) A korai burgonya 10-15 cm-es hajtásait töltögessük
fel földdel, ha szükséges locsoljuk meg. A hónap közepétől
vethető a csemegekukorica. A szobanövényeket kétévente
érdemes átültetni, a telelő helyiségből kihozott növényeket
alaposan vizsgáljuk át, a beteg egyedeket fertőtlenítsük,
vagy semmisítsük meg. A virágládákat újítsuk fel. A kétévesnél idősebb muskátli töveket nem érdemes tovább nevelni.
A tavalyi földet távolítsuk el és az edényeket alaposan mossuk ki. A metszés után gyomtalanítsuk a szőlő sorait és a
nedvkeringés megindulása után lekötözhetjük a szálvesszőket. Rügypattanás előtt gondosan permetezzünk lisztharmat,
peronoszpóra és az atkák ellen. A pincében ellenőrizzük a
borok fejlődését. Ha borunk nem tisztult le, próbálkozhatunk
derítés utáni átfejtéssel, de legbiztosabb egy laborvizsgálat.
A pince melegedésével a borok maradék cukra újra erjedésbe
mehet vagy az addig megkötött gázok felszabadulnak és a
bor zavarossá válhat. A hordóból elpárolgó bort (angyalok része) rendszeres töltögetéssel pótoljuk, az üres hordókat alapos tisztítás után kénezzük. A töltögetést csak azonos típusú
borral végezzük és hagyjunk helyet a melegedő bor tágulásának. A pince levegőjét is érdemes időnként fertőtleníteni.
(Egy kénlap általában 5 g. Egy g kénlap 2 g folyékony kénessavval és 4 g borkénnel egyenlő). Áprilisban esedékes a borok
második fejtése.
| Uhrin Gábor

PANNÓNIA SZÍVEREJTVÉNY
Előző számunk rejtvénye a voksolásról szólt. A körzetünkben elinduló képviselők számára vonatkozó kérdésünkre a hatos szám volt a jó válasz. Szerencsés megfejtőnk
Zelena Zsolt, aki a Für Elise kávézójában fogyaszthatja
el nyereményét, a kávét és a sütit.
E havi rejtvényünk a csodálatos Pannónia szíve kiadvány
apropóján így szól: hány település felemelkedéséről szól
a könyv? Várjuk válaszaikat, találkozunk májusban!
FORUM MARTINI / 2022. ÁPRILIS
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ESEMÉNYEINK
ÁPR. 16-28.
|
		
		
		
		
		

A magyar rock 100 legfontosabb
hanglemeze
- a Rockmúzeum kiállítása
Nyitva hétköznap 15-19, szombaton
és vasárnap 9-11 és 15-19 óra között.
BBK kiállítóterem

ÁPR. 22.
|
		
		
		

Százszorszép-táncház a Tarsoly
zenekar koncertjével
16.00 órától 24.00 óráig,
BBK

ÁPR. 23.
|
		
		
		
		
		
		

MartonRock-Nap Bencsik Sándor és
Provoda ’Jodes’ emlékére
Közösségi örömfőzés – Szivárvány-,
Chills-, Titán-, Bikini-koncert –
Megemlékezés a Bencsik Sándor
emlékműnél – DJ Kozi
BBK rendezvényudvar

ÁPR. 23.
|
		
		

Termelői piac és kézműves vásár
7.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
		
		
		
		

Piac+Program – Süsd meg velünk!
Zenés közösségi kenyérsütés, 		
arcfestés, lufihajtogatás
9.00 órától 15.00 óráig
Kemencetér

|
		
		
		

A kiscsibe nagy buksi, a tojásból
most bújt ki... - Interaktív zenés
gyerekprogram
10.30 órakor

ÁPR. 30.
|
		
		
		
		

Piac+Program – Latin dallamok
Horváth János ’Dagi’ gitárvirtuóz
és barátai előadásában
10.00 órakor
BBK rendezvényudvar

ÁPR. 30.
|
		
		

A Művészeti Iskola
tanári hangversenye
16.00 órakor, BBK

MÁJ. 6.
|
		
		
		

A Giro d’Italia kerékpáros 		
körverseny martonvásári szakasza
13.00 és 13.30 között
7-es főút

MÁJ. 6.
|
		
		
		

Ki mit tud? A Művészeti Iskola
nyilvános házi versenye
14.00 órától 20.00 óráig
BBK

MÁJ. 6.
|
		
		

Író-olvasó találkozó
– Vendégünk Fábián Janka, író
18.00 órakor
Könyvtár

MÁJ. 7.
|
		
		

Termelői piac
7.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
		
		
		
		

Piac+Program – Madarak és Fák
Napja - Bemutatkozik a Vadonleső
program
9.30 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

ÁPR. 23.
|
Másnak e tájék...
		
A Budapesti Filharmóniai Társaság
		kamarakoncertje
		
17.00 órakor,
		
Agroverzum

MÁJ. 12-15.
|
		
		
		
		

A park ismeretlen zugai
- vezetett tematikus élményséták
a Brunszvik-parkban
10.30 és 14.00 órakor
Agroverzum

ÁPR. 23-24.
|
		
		
		

Három évszak kincskereső játék
10.00 órától 16.00 óráig
Agroverzum

MÁJ. 14.
|
		
		

Termelői piac
7.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

ÁPR. 29.
|
		
		
		
		
		

Mesedélután gyerekeknek – 		
Meseolvasónk, Dr. Szabó Tibor,
Martonvásár Város
polgármestere
18.00 órától 19.00 óráig
Városi Könyvtár

|
		
		
		

Piac+Program – Mese-Zene-Bona a
Fantázia Pont közreműködésével
10.00 órától 11.00 óráig
BBK rendezvényudvar

ÁPR. 30.
|
		
		

Termelői piac
7.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar
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Felhívjuk figyelmüket, hogy a MartonKult programnaptárának
eseményei, időpontjai, helyszínei a szervezés során változhatnak.
Naprakész információinkat megtalálják a www.facebook.com/
MartonKult oldalunkon, plakátjainkon, illetve szívesen adunk
felvilágosítást a +36 22 460-286-os telefonszámon. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a MartonKult eseményeit!
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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:
FORUM MARTINI / 2022. ÁPRILIS

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.
Irodánk címe: 2462 Martonvásár, Dózsa György út
6-10. I. emelet | Ügyfélfogadási ideje (telefonos időpont
egyeztetéssel +3620/417-0424): hétfő: 10-12 óra között,
kedden és csütörtökön 10-12 és 13-15 óra között.
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*
- Novozánszki-Krausz Tamara
- Őri-Ilcsik Zsombor
- Török Ádám Levente

- Turcsányi Boglárka
- Varga Anna Liliána
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: április 30.; május 1., 21., 22.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: április 18., 23., 24.; május 14., 15.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: április 15., 16., 17.; május 7., 8.
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 annyi vásárló tartózkodjon,
ahány kiadóablak van (2 db). A többi vásárló a másfél
méteres távolság betartásával legyen szíves az utcán várakozni.

FAKIVÁGÁS
BOZÓTIRTÁS
ÁGDARÁLÁS
Bukó Balázs
egyéni vállalkozó
Telefon:
06 20 543 0212
E-mail:
bukobalazs89@gmail.com
- Fakivágás
- Veszélyes, szűk helyen lévő fák kivágása
alpintechnikával
- Bozótirtás, zöldterület kaszálás
- Ágdarálás, igény esetén keletkezett zöldhulladék
elszállítása
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