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NYÁRRA ,
KULTÚRÁRA FEL!
Rólunk beszélt fél Európa, megmutattuk mi
a huszárvirtus. E havi lapszámunkban pedig
megmutatjuk, hogy könyvtárunk milyen izgalmas
meglepetésekkel szolgál, meg azt is, milyen
karizmatikus művésszel élünk egy városban.
Sőt, szavazhatnak a kulturális élet nagyjaira is.
Nyárra fel!

OLVASUNK,
KÖZBEN MEG
BESZÉLGETÜNK

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK
KÖNYVTÁRUNKBAN

Ezentúl a Martonvásári Városi Könyvtár szervezésében üdítően jókedvű és tartalmas beszélgetéseket hallhatunk kiváló
írók társaságában. Mondhatnánk, hogy ezek úgynevezett
író-olvasó találkozók, de persze annál jóval többek. A legutóbbi vendég a kiváló Fábián Janka volt, nagy volt az érdeklődés és még jobb a hangulat. De ez a képből olvasóink számára egyből ki is derül. Legközelebb az eddig túl kényelmesek
is kerekedjenek fel, mert nagyon izgalmas diskurzus elő nézünk, s minderről meg is győződhetnek 10-11. oldalon olvasható interjúnk olvasása közben, hiszen Albrecht Zsófiáék
következő vendégét szólaltatjuk meg benne.
Végül egy közérdekű információ a kedves olvasóknak. A
Mar tonvásári Városi Könyvtár június 20. és július 15.
között teljes körű állományellenőrzés miatt zárva tart.
Nyitás: július 19-én.

TÜNDÉRKERT
LESZ A PARK
Újra színek és dallamok az Agroverzumban,
mégpedig június 25-én, a Múzeumok Éjszakáján.
Fűben heverős kellemes nyár esti-éjszakai
programokkal várják az érdeklődőket.
17.00 és 18.15 órától különleges zenés élményséták indulnak
a Brunszvik-kastély parkjában a szökőkúttól a szigetig,
melynek végén 30 perces kamarakoncert részesei lehetnek a
látogatók. Ezen a délutánon sokak álma valósul meg, hiszen 17.15 és 20.15 között óránként kivételes kastélylátogatást szerveznek a Brunszvikok birodalmába. Alkonyatkor
pedig, amikor az érzékek kifinomulnak, különleges séta vár
mindenkit a szentimentális angolker tben. Mindemellett
az Agroverzum és a Beethoven Emlékmúzeum kiállításai is
éjfélig tárt kapukkal várnak mindenkit. A Budapesti FilharFORUM MARTINI / 2022. MÁ JUS

móniai Társaság tavaly óriási sikert arató "pokróckoncertje"
idén is meglepetéseket tartogat a tóparti platánfák alatt.
Nem marad el a koncertet kísérő lenyűgöző fényfestés sem,
mely tündérkertté varázsolja a parkot.
A Múzeumok éjszakája programjai egységes belépőjeggyel
látogathatók.
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A GIRO D’ITALIA
MARTONI HŐSEI
A nagyhírű nemzetközi kerékpárverseny résztvevői
nemcsak áthajtottak a városon, de közben egy ügyes
ötletnek köszönhetően a Giro-nagykönyvbe is beírtuk
örökre Martonvásár nevét.
A kerékpárosokat igazi magyar huszárvágta kísérte a martonvásári Szent László Huszáregyesület lóháton csatlakozó
tagjainak köszönhetően. Vágtáztak: Varga Ferenc huszárkapitány, Csiki Botond, Erdélyi Gábor, Benkő Balázs és
Konczos Tibor. A Városháza előtt elhaladó verseny pedig
még az e havi számunkban nagyinterjúval szerepelő kiváló Vécsy Attilát is megihlette, így az ő fotója is látható
huszárjaink felett.

OTTHONRA LELNEK
MARTONON

SPECIÁLIS SPORTOLÓKAT L ÁTUNK
VENDÉGÜL
A több százezer, értelmi fogyatékossággal élő magyar
ember számára az egyik legfontosabb cselekvési lehetőség a sport.
Állapotuk miatt azonban igen kevés lehetőség kínálkozik arra,
hogy az egészséges emberekkel azonos körülmények között
részesülhessenek a mozgás és a sport minden áldásában.
A Speciális Olimpia szellemisége a sporttal, a sportolás által
ébresztett tudatossággal, tettrekészséggel és küzdeni akaFORUM MARTINI / 2022. MÁ JUS

rással változtatja meg az emberek életét. Buzdítja és erőt ad
az értelmi fogyatékossággal élőknek, küzd elfogadtatásukért, egymás megértésének és tiszteletének fontosságát
hangsúlyozza világszerte.
Éppen ezért öröm, hogy Martonvásáron rendezi a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség közös országos, egyesített kézilabda kupájának fordulóját, ami egyben Hajnal József Emléktorna is. A mérkőzések
az MKSZ Parasport Albizottság és a Fejér Megyei KSZ támogatásával valósul meg. A torna célja: versenylehetőség biztosítása az értelmi fogyatékossággal élő utánpótlás korú sportolóknak U23-as korosztályig, a Speciális Olimpia-mozgalom
és a kézilabda népszerűsítése, illetve ez a 2023-as, berlini
Speciális Olimpia Nyári Világjátékokat érintő válogatóverseny.
Időpont: 2022. május 28. szombat, helyszín: Tóth Iván
Sportcsarnok
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ÚJABB BATTAI
KARBANTARTÁS
ÉS A MAGYARÁZAT

A MOL Dunai Finomítóból a következő levelet kaptuk.
Ha továbbra is szagokat, problémákat észlelnek, ne
restelljék a levél végén található díszpécserszolgálatot
telefonhívásaikkal vagy email-jeikkel bombázni.
Tisztelt Városlakók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOL Dunai Finomító
több üzemében 2022. május 13. – június 22. között időszakos, ütemezett karbantartást végzünk. Ezt megelőzően a
nagyjavításra történő felkészülés során, valamint ezt követően az üzemek újraindítása során, több olyan technológiai
tevékenységet hajtunk végre, amelyek a környező településeken éreztethetik hatásukat pl. zajhatás, látványos fáklyázás, esetenként kellemetlen szaghatás.
Miért van szükség a finomítóban ütemezett karbantartásra?
A karbantartási időszak alatt üzemeinkben a technológiát
beszállító cégek által javasolt katalizátorcserére, javításokra,
felújításokra, cserékre és korrózióvédelemre kerül sor, melyet az adott üzem irányított és felügyelt leállása mellett
végzünk el, egészséget, környezetet, biztonságot nem veszélyeztető körülmények között. Ezt nevezzük nagyleállásnak.
A lakosság számára mi érzékelhető Százhalombattán
és a környező településeken a nagyleállás idején?
A nagyleállással járó munkálatok a finomító környezetében
elsősorban a leállásra való felkészülés és a visszaindulás idején okozhatnak a szokásostól eltérő jelenséget. Az üzemek
nagyjavításra történő előkészítése 3-6 napig, valamint a
javítást követően az üzemek újraindítása 2-3 napig tart,
amely időszak alatt több olyan technológiai tevékenységet
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hajtunk végre, amelyek a környező településeken éreztethetik hatásukat, mint például fokozott zajhatás, látványos
fáklyázás, esetenként kellemetlen szaghatás.
Mikor várható a tavaszi finomítói karbantartás?
Üzemeink közül több üzem a tevékenységeink összehangolásával május 13-22. között kerülnek leállításra június közepi
visszaindulással.
A karbantartási munkálatok milyen hatással vannak a
finomítói termelésre?
A MOL készletei és finomítói kapacitása a karbantartási időszakban is elegendőek ahhoz, hogy az ország üzemanyagigényét zavartalanul ellássa.
Milyen egyéb hatással lehet számolni a finomítói
nagyleállás munkálatai idején?
A karbantartási tevékenységet szerződött alvállalkozóink
végzik. A távolabbról érkező cégek a dolgozóik számára Százhalombattán, illetve a környező településeken foglalnak szállást, ami az adott település infrastruktúrájára, szolgáltató
egységeire nagyobb leterheltséget jelent. Kérjük türelmüket.
Az időszakos karbantartás a finomító berendezéseinek biztonságos üzemmenetét és élettartam növelését szolgálja,
kérjük megértésüket. Szakembereink mindent megtesznek
azért, hogy tevékenységünk ne zavarja a környéken élő
szomszédaink mindennapjait.
Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére.
MOL Diszpécserszolgálat elérhetősége: dunaifinomito@mol.hu,
06 (23) 55-11-66
| MOL Dunai Finomító
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MEGÉRKEZETT
A KERAMIX IS
ÚJ, CÉGES BETELEPÜLÉS VÁROSUNKBAN
A LED-gyártással foglalkozó Keramix Hungary Kft. a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Plusz keretében elnyert uniós támogatás segítségével
egy újonnan épülő erdőháti gyártócsarnokkal és a beszerzendő automatizáló gépekkel gyártási kapacitását kívánja növelni, mindazonáltal új munkahelyeket
teremteni. Az Zöld Nemzeti Bajnokok Program részeként elnyert feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege 170,81 millió Ft. Az épület alapkőletételénél méltatta a beruházást Szabó Tibor polgármester is.
2004-ben alakult Keramix Hungary Kft., aki 2010-es évek
közepétől köszönhetően több körben elnyert uniós támogatási forrásoknak kezdett korábbi kereskedelmi tevékenységét szinte hátrahagyva, LED-fényforrás gyártásába. Kezdeti
főleg bérmunka jellegű termelés mellett, 2015-től már saját
Keramix Lighting önálló termékcsaládot dobta a cég piacra.
Az elmúlt években folyamatosan fejlesztve mind a gyártási
technológiát, mind a termékcsaládot a hazai LED-gyártás
egyedi megrendelésekre fókuszáló meghatározó szereplővé
vált a cég. „Régóta meg nem valósult álmunk, hogy az egyre
növekvő termelési aktivitásunknak és szaporodó modern

DYNAMIC DANCE
CREW: MÁRCIUSI
ÉREMESŐ

gépeinknek méltó helyet adjunk, ahol a gyártást sokkal átláthatóbban és hatékonyabban tudjuk végezni. Továbbá
mind az alapanyag, mind a készáru készletünk növelésére, s
egy igazán európai munkakörnyezet kialakítása miatt is
fontos a fejlesztés” – mondta Tóth Tamás, a cég ügyvezető
tulajdonosa.
A céget és a megvalósítandó projektet az Iparfejlesztési Közalapítvány szakmai csapata a Zöld Nemzeti Bajnokok program keretében egy igen alaposnak mondható előminősítési
eljárásban tartotta érdemesnek támogatásra. A támogatási
forrást a Pénzügyiminisztérium a GINOP Plusz-1.3.1-21 felhívás keretében ítélte meg a Társaságnak – amelynek keretében a felépülő új csarnok mellett egy automata lemeztároló rendszer kerül beszerzésre, ami jelentősen megkönnyíti a
fémalapanyag kiszolgálást. Zöldipari szereplőként fontos
számukra a CO₂-semleges mükődés, így áramfogyasztásuk
jelentős részét lefedő napelemes rendszer is helyet kap az új
csarnok tetején.
Az új csarnok adta kapacitásnövekedés kiszolgálására az elkövetkezendő évben 3-4 ember felvételét valósítja meg a
társaság. A csarnok megépítésére a generál kivitelezővel a
szerződést a napokban írták alá, a munkálatok május hónapban megkezdődnek, s a tervek szerint 2023. év közepéig befejezésre kerül a teljes projekt. „ Tudatos döntés volt a cég
működésének a kiváló adottságokkal rendelkező Martonvásárra való áthelyezése. Hosszútávon gondolkodunk ebben a
desztinációban” – tette hozzá az ügyvezető.

folytatódik majd a sikersorozat és újabb dobogós helyezésekkel térhetnek haza. (A versenyek után júniusban kerül sor a
XXII. DDC Évzáró gálára, ahol minden csoport bemutatkozik
a nézők előtt, valamint a nyári szünetben ismét három héten
keresztül várják a táborozókat a BBK-ban.)
Szép volt DDC! Gratulálunk, Martonvásár!

A martonvásári DDC Táncegyesület versenyzői számára tavasszal ismét elindult a versenyszezon. A kemény munkának meglett a gyümölcse, hiszen mindhárom versenyről dobogós helyezésekkel és rengeteg
csodálatos emlékkel térhettek haza.
Felnőtt és junior korosztályban a kecskeméti Dance
Universumon és a paksi Inter national Starlight Dance
Competition nemzetközi táncversenyeken vettek részt
Mozsik Viki tanítványai, majd a gyermek Royalkidz csapattal
kiegészülve a soroksári Ritmuscsapatok Versenysorozatának
első állomásán is. Az egyesület versenyzői 8 első helyezést,
5 második helyezést és 2 harmadik helyezést szereztek, továbbá ismét sikerült kvalifikálni magukat a zágrábi Európa
Bajnokságra is felnőtt hip-hop trió kategóriában. A tavaly
megszerzett EB-bajnoki érmeket és az első helyezésért járó
csodálatos kupát is most kapták meg a Queens-lányok, hiszen a járvány miatt már személyesen nem tudtak részt
venni a díjátadó eseményen. Az egyesület versenyzői már
gőzerővel készülnek a májusi versenyekre, remélik, tovább
FORUM MARTINI / 2022. MÁ JUS
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Robogó élet, 2021.

„KÉPNÉL TÖBBET
AKAROK MUTATNI”

EGY MŰVÉSZ, AKINEK
VÁROSUNK MAGA AZ OÁZIS

- Új képeiden pixelekre hullik szét a táj. Lehetetlen nem
filozófiai távlatokba helyezni e képeket és első kérdésemet: valójában mi hullik szét ezeken a képeken?
- Ha nagyon egyszer űen kellene válaszolnom, akkor azt
mondanám, hogy maga az élet hullik szét. Belülről tűnődve
és kívülről, fizikálisan szemlélve is széthullik az, ami körülöttünk van. Megszületik, kibontakozik, gyönyörűvé válik,
aztán eljön a pillanat, amikor úgy érzed, hogy vége. És emberi körülményeink is sajnos ezt sugalmazzák, főként ha közben elfeledkezünk arról az útról, amelyről nézve egyértelmű,
ha ma ezt hívjuk életnek, akkor talán mégsem kellene engedni széthullani, nem igaz? Mert persze, hogy van transzcendencia és hiszek abban is, hogy az Isten kezében vagyunk
és azt is, hogy fogunk találkozni édesanyánkkal és nagymamánkkal és egy nagy logisztika részei vagyunk, de ettől még
az életre nagyon vigyáznunk kellene.
- Akkor képeid inkább realisták és spirituálisak.
FORUM MARTINI / 2022. MÁ JUS

- Ha elérjük a széthullást, akkor nem biztos, hogy vissza tudjuk csinálni ezt az egészet. Ezeket a képeket sem biztos, hogy
a matematika és a fizika segítségével vissza tudnánk vezetni
a kezdőpontra, az eredetire, a kialakulás pillanatára. Lehet,
hogy a mesterséges intelligencia segít majd bennünket egy
adott pillanatban. De én meg azt mondom, hogy nehogy már
arra szoruljunk, hogy élő embereknek egy gép mutassa meg,
hogy mi a szép és az eredeti. Jó lenne, ha mi még ebben a
saját korszakunkban élnénk meg tudatosan a valót és nem
hagynánk szétesni a világot. Körülbelül erről szólnak ezek az
új képek. Amelyek színesek és élvezhetőek, de mégis bennük
van a komor tudat is.

A híd, 1988.

Vécsy Attila az elmúlt 50 év magyar fotográfiájának
kiemelkedő jelese, ráadásul nagy mesélő, amolyan
képzőművész-filozófus, sokat látott-tapasztalt ember
és nagy művész. Az elmúlt évtizedekben martonvásári
lokálpatriótává vált, pedig mint mondja, a véletlen sodorta ide. De a véletlenből közben sors és otthon lett.
A folyamatosan megújuló, izgalmas utakon járó, 68
éves alkotóval otthonában beszélgettünk.
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A csomag megérkezett, 2021.
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Humán intelligencia?, 2022.

- Ezekben az armageddoni, néhol egészen végítéletes
időkben mennyire vigasz számodra a martonvásári lét?
- Nagyon! Nem is tudnám elképzelni az életemet már enélkül.
Ez az egyedüli menekülési útvonalam, egy kis sziget, egy oázis, ahol otthon vagyok. De ez évtizedekkel ezelőtt is így volt.
Amikor olyan költőkkel, írókkal találkozhattam sok-sok évvel
ezelőtt a Széchenyi- és a Brunszvik Klubban, akikre soha nem
számítottam volna. Nagyon szerencsés vagyok, hogy martonvásári lehetek. Itt akkoriban a népi-nemzeti mozgalom szippantott be, Budapesten meg mindeközben találkozhattam
az urbánus avantgárd nagyjaival, a költészet hőseivel és a
két irány így egyesülhetett bennem. Hálás vagyok érte.
- Úgy érzem, hogy ez a kettősség az alkotói-kreatív attitűdödre is nagyon jellemző. A tradícióhoz való ragaszkodás a házadon és az élettereden is látszik, hiszen
egy újraálmodott parasztházban ülünk éppen, házi áldás a falon, magad faragta gerendák mindenhol.
Ugyanakkor meg egy igazi városi lélek is vagy, aki
egyáltalán nem szentimentális módon reagál a korra,
és nem mellesleg a saját útját járja mindig. Sokszor
látjuk magunk előtt széttöredezett országunk képét,
de ennek nálad nyoma sincs, szépen megfér itt nálad
minden gondolat, hagyomány és tárgy.
- Én anno három hónaposra taksáltam az ittlétemet, aztán
egy egész élet lett belőle. Annyi hatás ért itt 48 év alatt, ami
persze arra indított, hogy higgyek benne: az embereknek
mindenáron össze kell jönnie. A művészetnek is ez az egyik
feladata: összehozni az embereket. Egy szellemi hazába. De
túl nagy a kínálat, túl nagy a választék manapság. A 70-es
években nyomorult világban éltünk, de szellemileg mégis
nagy pezsgés volt. A politikai nyomás alatt, a kommunista

diktatúrában a másként gondolkodás összekovácsolt bennünket. Műhelyek voltak, mint Martonvásáron is, ahol egymásra találtak a művészeti ágak képviselői.
- Ez olyan volt akkor, mint amit egy erdélyi püspök fogalmazott meg imígyen: spirituálisan – abszurd módon – hálásak lehetünk a Trianon-kataklizmának is,
mert hogy teher alatt nő a pálma és a nyomás alatt
jobban összekapaszkodnak az emberek is: a nagy baj
jobban ráeszméltethet a közös tradícióra is.
- A lét elviselhetetlen könnyűsége – hogy Kunderát hozzam
szóba – is baj lehet, persze. Az élethez és a boldogsághoz nem
közvetlenül vezető ügyekben lettünk érdekeltek: megszerzem-e azt a házat, ezt az autót, ezt a tárgyat - ezek túl kön�nyű vágyakozások, félrevisznek. És nem a boldogság felé.
A mobiltelefonos őrület engem például teljesen a padlóra
vág, nincs kommunikáció, nincs párbeszéd, monitorbámulás
van. Az ifjúságot nem irigylem ma egy pillanatig sem.
- Mi az, ami ezekben a napokban izgat alkotóként? Egy
újabb koncepció mozgat vagy most éppen töltekezel a
pixelekre szedett valóságboncolás után?
- Képek mindig vannak bennem, de a mostaniak nem annyira
vidámak. Legutóbb egy székről csináltam képet, ami éppen
megérkezett csomagként egy kollégámhoz. Futár hozta éppen
akkor egy fekete fóliában, De tudod, mit? Meg is mutatom.
(Előveszi a képen látható alkotást)
- Zavarbaejtő, akár Van Gogh széke. Más és több, mint
egy szék. Vészjósló.
- Nem tudom, hogy ez lenne most a jelen? Ilyen vészjósló?
Vagy ez csak furcsa disztópia? Nem tudom. Más képeim se
működnek első rátekintésre. Nekem minden képhez kell csatolnom egy filozófiai, képzőművészeti tartalmat, túl akarok
mindig mutatni magán a „képen”. A zenével is így vagyok.
Hallgatok például századszorra egy Beethoven-szimfóniát,
de mind a százszor más képek ugranak fel a tudatomban a
zene hatására. Mondom: szeretném, ha képeim túllendülnének a „kép” kategóriáján. Kísérletező vagyok és leszek, amíg
élek. Képnél többet akarok mutatni.
| Prieger Zsolt
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JAVASLAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT ELISMERÉSEKRE

AJÁNLÓ SZEMÉLY, KÖZÖSSÉG NEVE:		

...............................................................................

„MARTONVÁSÁR DÍSZPOLGÁRA”

„PRO URBE - MARTONVÁSÁR VÁROSÁÉRT”

címre

kitüntető cím

„Martonvásár díszpolgára" cím adományozható annak
a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki eredményes
és sikeres tevékenységével, egész életművével elismerést
vívott ki.
Az egy alkalommal kiadható díszpolgári címek száma kettő,
melyből legfeljebb egy adományozható elhunyt személynek.

„Pro Urbe – Martonvásár Városáért" kitüntető cím adományozható a város közéletének kiemelkedő személyiségei
számára, valamint azok részére, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó
hírét az ország határain belül vagy azon túl különös hatékonysággal erősítik vagy erősítették. Az egy alkalommal kiadható kitüntető címek száma kettő, melyből legfeljebb egy
adományozható elhunyt személynek.

JAVASOLT SZEMÉLY NEVE:

JAVASOLT SZEMÉLY NEVE:

1.

...................................................................

1.

...................................................................

2.

...................................................................

2.

...................................................................

ÉLETRA JZ, TEVÉKENYSÉG, EREDMÉNYEK
RÖVID BEMUTATÁSA:
1.

2.

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
...................................................................

ÉLETRA JZ, TEVÉKENYSÉG, EREDMÉNYEK
RÖVID BEMUTATÁSA:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
...................................................................
..................................................................
...................................................................
..................................................................
..................................................................
...................................................................

1.

2.

DÁTUM, ALÁÍRÁS: 2022. .............................................		

........................................................

JAVASLATOT TEHET: a képviselő-testület tagja, társadalmi szervezet, egyesület, a településen működő intézmény vezetője,
............
a közzétett kérdőíven a város lakossága

JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2022. június 10. 12.00 ÓRA

JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA:
1. SZEMÉLYESEN – POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 2462 MARTONVÁSÁR, BUDAI ÚT 13.
2. E-MAILBEN – titkarsag@martonvasar.hu
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KITÜNTETŐ DÍJAK
Kitüntetésként díj adományozható azon martonvásári kötődésű természetes személynek, jogi személynek,
közösségnek, illetve civil szervezetnek, akik a város életében kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel
- a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét erősítették, az alábbi kategóriákban:

JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. június 10. 12.00 ÓRA

KITÜNTETŐ DÍJAK

JAVASOLT SZEMÉLY, KÖZÖSSÉG NEVE, TEVÉKENYSÉG, EREDMÉNYEK RÖVID BEMUTATÁSA:

„Martonvásár Jövő Nemzedékéért” díj adományoz- ...................................................................................................................
ható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely kiemel- ...................................................................................................................
kedő eredményt ért el a gyermekek, a fiatalok nevelésében, az óvodai
nevelés, a köznevelés, a művészetoktatás továbbá más, iskolarendsze- ...................................................................................................................
ren kívüli nevelés-oktatás vagy a tehetséggondozás területén.
...................................................................................................................
„Martonvásár Kultúrájáért” díj adományozható azon ...................................................................................................................
személy vagy közösség részére, aki vagy amely a kultúra, a művészet ....................................................................................................................
és a közművelődés területén hosszú időn keresztül kimagasló, elismerésre méltó szakmai munkát végzett, országos vagy nemzetközi ....................................................................................................................
hírnevet vívott ki, tevékenységével hozzájárult a város jó híre növelé- ....................................................................................................................
séhez, vagy jelentős mértékben támogatta Martonvásár város kulturális életét valamely rendezvény, művészeti csoport vagy kulturális ....................................................................................................................
tevékenységet folytató civil szervezet patronálásával.
....................................................................................................................
„Martonvásár Jólétéért” díj adományozható azon
személy vagy közösség részére, aki vagy amely a gyermekvédelem,
gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás és a fogyatékos személyek
ellátása területén, valamint az egészségügyi alap-, szakellátás és
egészségmegőrzés, betegellátás, -szállítás területén intézményesített
vagy intézményi kereteken kívül a lakosság érdekében kimagasló
szakmai tevékenységet végez vagy végzett, kiemelkedő eredményeket ért el, munkája során példamutató egyéni magatartást tanúsított.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

„Martonvásár Sportjáért” díj adományozható azon sze- ....................................................................................................................
mély vagy közösség részére, aki vagy amely magas színvonalú sport- ....................................................................................................................
szakmai, oktatói munkájával, kiemelkedő sporteredményeivel, sporttal kapcsolatos tevékenységével elismerést szerzett Martonvásárnak. ....................................................................................................................
„Martonvásár Szolgálatában” díj

adományozható
azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati jogviszonya, munkaviszonya vagy
polgárőr egyesületi tagsága keretében Martonvásár város közigazgatási területén teljesít vagy teljesített szolgálatot a köz érdekében,
kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult az őt foglalkoztató szervezet, intézmény, hivatal feladatellátása színvonalának
emeléséhez, a közigazgatás, a helyi közügyek és közfeladat ellátása, a
bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság és a katasztrófavédelem
területén, megbecsülést szerezve önmagának és a városnak.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

„Év Fiatal Példaképe” díj adományozható azon Martonvásárhoz kötődő természetes személynek, aki legfeljebb a díj
odaítélésének évében tölti be 35. életévét és tanulmányaival, szakmai
előmenetelével, közéleti tevékenységével, illetve életvitelével példaként szolgál az őt követő generációk számára.

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

„Év Vállalkozója Martonvásáron” díj

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

„Martonvásár Civil Közösségéért” díj

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

adományozható azon természetes vagy jogi személyeknek, kiemelten a vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak, amelyek a város gazdasági fejlődése vonatkozásában kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtottak,
több éves, egyenletes gazdasági teljesítményük alapján hozzájárultak
a város gazdaságának fejlődéséhez, vagy a város gazdasága számára fontos fejlesztési program megvalósításához, Martonvásár épített
környezetének kialakítása, fenntartása, szépítése, a meglévő értékek
megőrzése területén példaértékű fejlesztéseket végeztek.
adományozható azon személy vagy közösség részére, aki vagy amely hosszú időn
keresztül elismerésre méltó, önzetlen tevékenységével hozzájárul a
városban működő civil szervezet vagy szervezetek létéhez, megmaradásához, a város közösségi életének formálásához.
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„NÉGYKEREKŰ
KEREK LOVAG
VOLNÉK”
ÍRÓ ÉS ROCKSZTÁR ÉRKEZIK
MARTONVÁSÁRRA

Izgalmas, különleges, kívülálló - sorolhatnánk a jelzőket
a kiváló felvidéki magyar íróra, Bíró Szabolcsra, de
egyik sem lenne igazán helytálló. Szabolcs érdekes figura, a maga nemében egyedülálló módon vezet szerető
családot és kemény rockzenekart. Ráadásul június 14-én
Martonvásárra látogat.
- Sokan azt mondják, hogy te vagy a magyar Trónok
harca írója. Jó a párhuzam? Vagy a magyar történelem
még a Trónok harcánál is izgalmasabb sztori?
- Ez persze egy nagyon jól hangzó párhuzam, de azért általában igyekszem hárítani. Annyiban nyilván adja magát a
hasonlat, hogy az Anjou-kort a magyar trónharcok ideje
előzte meg, hiszen az Árpád-ház fiági kihalását követően tíz
évbe telt, mire ez a félig francia, ám nagyanyai ágon egyszersmind magyar vérvonalat is hordozó uralkodóház meg tudta
szilárdítani hatalmát a Magyar Királyságban. Itt azonban
véget is ér a hasonlóság, hiszen merőben eltér egymástól a
két történet (még akkor is, ha a Liliom és vér Bátor Attilája
– egyébként akaratlanul – hasonlít némileg Eddard Starkra).
Azt hiszem, a Trónok harca és a magyar középkor – azon
belül is a XIV. század – egyaránt izgalmas, érdekes, de alapvetően más „sztori” ez a kettő.
- Már általános iskolákban írtál, és hamar elkezdtél
publikálni. Íráskényszered van, vagy történetmesélésmániás vagy?
- Bárcsak íráskényszerem lenne! Általánosságban el tudom
mondani, hogy sajnos sokkal kevesebbet írok, mint szeretnék – legalábbis a szó technikai értelmében –, szóval igen,
inkább történetmesélés-mániában „szenvedek”. Ez pedig már
az óvodában is megmutatkozott: amióta az eszemet tudom,
történeteket agyalok ki.
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- Miért éppen az Anjouk?
- A templomos lovagokkal kezdődött az egész: a rend magyar
ága érdekelt, és annak is a végnapjai – azok pedig egybeesnek Anjou Károly felemelkedésével. Mire észbe kaptam, beleszerettem az Anjou-korba, az 1300-as évek magyar történelmébe. Ezzel egyidőben jöttem rá arra is, hogy elsősorban
történelmi regények írásával kell foglalkoznom, mert ebben
a műfajban tudok a legkomfortosabban mozogni alkotóként.
Sorsszerű eszmélés volt, az első gyümölcse pedig a Non
nobis Domine című történelmi regényem, amin négy évig
dolgoztam.
- Valóban annyira erős volt a Magyar Királyság akkoriban, vagy csak a fikció láttatja mindezt velünk?
- Rettentő erős volt, egy valódi archiregnum, azaz minden
tekintetben nagynak tekinthető birodalom, ami komoly tényezőnek számított az egész keresztény világban. Mindehhez
hozzájött, hogy az 1300-as évek során rengeteg arany- és
ezüstbányát tártak fel a királyságban, a nemesérc kivitelét
pedig tiltották, mindent a kamarának kellett beszolgáltatni,
ahol pedig idővel értékálló pénz lett a nyersanyagból. Cserébe a nemes, akinek a földjén volt az adott lelőhely, a régi
szokásokkal ellentétben megtarthatta a birtokát, és bányatulajdonossá válhatott. Azaz senki sem érezte, hogy kizsákmányolják, mindkét félnek megérte ebben a rendszerben
működni. Anjou Károly 1327-ben kötött gazdasági szövetséget Luxemburgi János cseh királlyal, ami azért is különösen
fontos, mert ezekben az évtizedekben a Magyar Királyság és
a Cseh Királyság biztosította együttesen Európa teljes (!)
ezüstkészletének a felét, az aranyának pedig több mint a kilenctized részét. Gondoljunk csak bele, mekkora gazdagság
ez! Az évszázad végére azonban sajnos sikerült szinte teljesen kimeríteni a lelőhelyeket, és ennek köszönhetően az
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1400-as évektől már sajnos komoly gazdasági lejtmenet figyelhető meg a királyság történetében. Az Anjouk évszázada
viszont még minden tekintetben valódi aranykor.
- A lovagkorba kalauzolsz, de úgy, hogy közben te is a
lovagi erények harcosa vagy. Sőt, áruljuk el az olvasóknak, igazi lovag, hiszen a Szent György Lovagrend
tagja vagy.
- Valóban, 2016 óta vagyok annak a visegrádi székhelyű
Szent György Lovagrendnek a tagja, amelyet eredetileg még
Anjou Károly alapított 1326-ban. Ez a történelem első világi
– azaz nem egyházi – alapítású lovagrendje, amely ma már
több száz tagot számlál egész Európában. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a rend tagjai lehetek, és igyekszem
is ehhez méltó életet élni. Tartást ad az embernek.
- Tényleg: miképp lehet a lovagok közé bekerülni?
- Ez egy többlépcsős folyamat. A Szent György Lovagrend
megyénként, illetve elcsatolt országrészenként priorátusokra
tagolódik. Első lépésben arra van szükség, hogy valaki –
nyilván a rend egyik tagja – felhívja az adott terület nagypriorjának figyelmét arra a személyre, aki szerinte potenciális
tagja lehetne a rendnek. Ezt egy személyes találkozó követi
az adott nagypriorral, majd szerencsés esetben további találkozók, megbeszélések, ismerkedések. A nagyprior dönt arról,
hogy az adott személyt várományosnak tekinti-e, ha pedig
igen, a várományosi időszak minimum egy, maximum három
év szokott lenni. Ezt követően legalább két rendi tag hivatalos ajánlása szükséges ahhoz, hogy a várományos részt vehessen a magisztrátusi meghallgatáson, amely általában az
avatást megelőző hónapban, kora tavasszal szokott zajlani.
Ez már egy komoly szint, egyben az avatás előtti végső próbatétel: itt a várományost beidézik Visegrádra, a magisztrátus elé, ahol megbizonyosodnak képességeiről, elbeszélgetnek vele, hasonlóan egy iskolai vizsgához. Aki itt is helytáll,
azt pedig már az adott évben, április végén, a Szent György
napjához legközelebb eső szombaton, ünnepélyes keretek
között, a visegrádi palota lovagtermében a rend tagjává
avatják – pont úgy, ahogy bárki elképzelné: az eskütétel után
a kancellár úr egy kard lapjával érinti a zsámolyon térdeplő
lovag vállát. Ez egy rendkívül felemelő rítus, a személyes élményeimet bele is dolgoztam az Anjouk negyedik része, a
Szent György testvérei megfelelő jelenetsorába, ami az
1326-os első lovagavatást mutatja be.
Ehhez még egy érdekesség: a rendet a magisztrátus vezeti,
élén nagymester híján a kancellárral, hiszen a történelmi
alapító okirat kimondja, hogy a Szent György Lovagrend
mindenkori nagymestere a magyar király. Nagymesterünk
tehát nincs, ugyanakkor rendkívül izgalmasnak tartom,
hogy a rend tiszteletbeli nagymestere Louis Alphonse
Gonzalve Victor Emmanuel Marc de Bourbon, azaz Bourbon
Lajos, Anjou királyi főherceg, a Napkirály egyik leszármazottja, aki egészen Capet Hugótól származtatja magát, és aki
így XX. Lajos néven joggal formálhatna igényt Franciaország
trónjára, már amennyiben Franciaország monarchia lenne.
- "Sokat tenni, keveset látszani" - mondja a lovagi jelszó, de mit lehet ebből manapság betartani? Te is jótékonykodsz például? Gyermekeidet is "lovagnak" neveled?
- Viccesen mindig megjegyzem, hogy én kivételt képezek a
„keveset látszani” alól, hiszen íróként és énekesként is kicsit
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többet látszom az átlagnál. De komolyra fordítva a szót, ez a
jelmondat arra utal, hogy a Szent György Lovagrend tagjainak nem a magamutogató, üres parádézás a dolga, hanem
hogy mindenki teljes odaadással tegye, amire felesküdött.
Hogy csak a legaktuálisabb példával éljek: sehol sem lehetett
látni-hallani a médiában, micsoda emberfeletti munkát végzett a rend azóta, hogy Ukrajnában kitört a háború, holott az
első napoktól kezdve megfeszített, odaadó munka zajlik – és
ez csak egy a számos karitatív akció közül. A Szent György
Lovagrend egyébként több tagozatból áll, jómagam pedig a
kulturális tagozat tagja vagyok, azaz számomra az elsődleges feladatot a kulturális tevékenység végzése jelenti. Ettől
függetlenül, mivel a rend legfőbb célja a rászorulók megsegítése, természetesen én magam is adakozom – van, hogy
anyagilag támogatok egy-egy ügyet, és akad olyan is, amikor
egy adott személyt igyekszem megsegíteni a megfelelő eszközzel. A fiaimat igyekszem lovagiasan és lovagiasnak nevelni, jó irányba terelni, kitartásra, helyes viselkedésre, bőséges (és etikus) kultúrafogyasztásra tanítani őket. De persze
kardokból, pajzsokból és sisakokból is átlagon felüli mennyiség található meg a gyerekszobában.
- Mik az alkotói tervek? Jön az Anjouk újabb része?
Vagy új sztoriba kezdesz?
- 2015 óta mindig jön az Anjouk új része, most éppen a nyolcadik részen dolgozom. Ennek Dél pörölye lesz a címe, az
1345-1348 közötti időszakról szól, és remélhetőleg meg is jelenik még idén karácsony előtt. Év elején átdolgoztam egy régi
regényemet, így az idei Ünnepi Könyvhétre minden tekintetben felfrissítve, teljesen új borítóval jelenik meg a Ragnarök
című mitologikus történelmi fantasym a rideg észak acélkemény fiairól, de egyébként már azt is tudom, mi lesz az a két
könyv, amivel jövőre dolgozom majd. Idén végre, két év után,
sikerült ismét egy nagyszabású Székirodalmi Könyvturnét
szerveznem, ami május végétől október elejéig tart majd, és
összesen 12 közönségtalálkozót, könyvbemutatót, dedikálást
foglal magában. Ami pedig idén a legjobban izgat, hogy május
13-tól stúdiózunk a zenekarommal: készül a HaddelHadd
együttes második nagylemeze, ami a jelenlegi felállás első albuma lesz, így ebben a formában az én első debütálásom is az
együttes énekeseként. Kilenc olyan dalt rögzítünk a legprofibb
körülmények között, amelyeken már évek óta dolgozunk,
a végeredmény pedig a ma már szokásosnak mondható
YouTube- és Spotify-megjelenéseken kívül elérhető lesz cédén,
illetve limitált példányszámban vinylen és magnókazettán is!
- Kerekesszék segítségével közlekedsz és élsz. Kihívásnak veszed mindezt, vagy tán egy lovagi feladatnak?
- Kerekesszékesnek lenni kihívás, ezt minden optimizmusom
mellett sem tagadhatom le. A blogom alcímébe humorosan
belefoglaltam, hogy egy „négykerekű kerek lovag” volnék, és
nyilván ebből az állapotból ered az is, hogy az alkotói műfajomat önironikus módon székirodalomként definiálom.
Ugyanakkor még sosem tekintettem erre lovagi feladatként.
Habár, ha belegondolok, hogy a hét lovagi erény egyike az
állhatatosság, akkor akár így is tekinthetünk rá.
- Június 14-én Martonvásárra érkezel. Mire számíthatunk? Rögtönzött történelemórára, dedikálásra, vagy
egy virtuális lovagi találkozóra?
- Mindenekelőtt egy jó hangulatú beszélgetésre, melynek
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keretein belül alkotásról, könyvekről, történetekről és történelemről is szó lesz, és persze legvégül dedikálom is a könyveimet. A fellépéseim annyiban nem tekinthetők előadásnak,
hogy nem előre megírt forgatókönyv szerint zajlanak: sosem
tudom, mit fog kérdezni a moderátor, és az utolsó negyedórában a közönség is rendre szót kap. Én pedig mindig teljes
őszinteséggel tárulkozom ki, ami általában egy lendületes,

SAKK ÉS
UTÁNPÓTLÁS
Martonvásáron a sakkozásnak nem csak múltja és jelene, hanem jövője is van. Ennek biztosítéka, hogy
egyesületünk, a MartonVál Sakk Club elsődleges prioritással kezeli az utánpótlás nevelést, azaz a gyerekek
és az ifjúsági játékosok oktatását és versenyeztetését.
A fiatalok legrangosabb megmérettetése a diákolimpia. A verseny hivatalos célja az utánpótlás nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése és a sakk sportág iskolai népszerűsítése.
És persze nem mellékesen korcsoportonként és nemenként
eldönteni a tanév „Magyarország Sakk Diákolimpia bajnoka”
egyéni és csapat címeit és helyezéseit. További motivációt jelent, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás során az országos
döntőn elért legalább 3. helyezetteknek jár 10 többletpont.
Idén kettő növendékünk is kiemelkedően szerepelt a diákolimpián. Tóth Kolos bejutott a Dunaújvárosban megrendezett
megyei döntőbe, és ott a nagyon erős mezőnyben 12. helyen
végzett, míg Körtélyesi Richárd tovább is jutott az országos

!

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 ös�szegének 300 %-át, (2022. évben 85.500,- 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
FORUM MARTINI / 2022. MÁ JUS

jó hangulatú beszélgetést eredményez. Ilyenkor mindig magas hőfokon égek, és ez valószínűleg kifelé is érzékelhető.
Volt már, hogy a habitusomból fakadóan irodalmi
rocksztárnak neveztek – ennél pedig nem is kell több, maximálisan elégedett vagyok ezzel a hízelgő megnevezéssel.
| Prieger Zsolt

döntőbe. A bajnoki címeket eldöntő versenyt Szolnokon rendezik május 27. ás 29. között. A környék gyermekeinek és ifjúsági
játékosainak lesz lehetőségük a tanév zárásaként még egy
versenyre. Június 11-én 09:00 és 13:00 között a martonvásári
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központba várjuk a gyerekeket egy jó hangulatú sakkozásra, ahol még oklevelet, érmet és
kupát is lehet nyerni. A hivatalos
versenykiírás elérhető a honlapunkon (martonvalsakk.hu).
Folytatódik feladványfejtő játékunk is. Ezúttal egy kettőlépéses
mattot várunk. Világos gyorsan,
mattal fejezheti be a játszmát, ha
jól teremti meg az összhangot a
könnyűtisztjei között. Mi lenne a
megfelelő lépéssorrend, hogy világos kettő lépésben 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 sakk leckék és feladványok találhatók egyesületünk weblapján is, a
martonvalsakk.hu címen.
| Bakacs János • MartonVál SC

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 8. 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: 2022. június 7. (kedd) 16.00 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.
Pályázati adatlap letölthető a martonvasar.hu weboldalon.
| Kuna Ferenc • bizottság elnöke
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI FENNTARTHATÓ
TALAJERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI TUDÁSKÖZPONT
2022/03/25
A Széchenyi 2020 program keretében az ELTE Természettudományi
Kara és az ELKH Agrártudományi Kutatóközpontja több hazai, valamint
külföldi kutatóintézet és vállalkozás bevonásával megalapítja a Kelet- Közép-európai Fenntartható Talajerőforrás-gazdálkodási Tudásközpontot.
A tudásközpont megalapítását a GINOP-2.3.2-15-2016-00056 projekt
(Talajbiom kutató transzdiszciplináris kiválósági központ létrehozása a
fenntartható talajerőforrás biztosítása érdekében) záró workshopja keretében jelentették be.
A kiválósági központban 2017. január 21. és 2022. március 21. között
(5 év fenntartással), 537,50 millió forint európai uniós támogatásból a
kutatók mintegy 1000 talajminta komplex (agronómiai, hagyományos és
innovatív talajfizikai, -kémiai, -biológiai, -metagenomikai) elemzését végezték el, a világviszonylatban egyedülálló martonvásári növénytermesztési tartamkísérlet és kontroll területek esetében.
A Tudásközpont szakmai vezetői: Márialigeti Károly (ELTE) és SziliKovács Tibor (ATK).
A projektben 180 millió forint értékű eszközbeszerzéssel három korszerű
laboratóriumot hoztak létre. Több mint 20 kutató és ugyanennyi hallgató
és technikai munkatárs közreműködésével a talajminőség megőrzését
szolgáló mérésekkel jelentős adatbázist alakítottak ki.
Legfontosabb eredményeik:
- A vizsgált művelt talajok nettó CO2 kibocsátók és a talaj szerkezeti elemei romlanak. A folyamat megfordítható: az ugaroltatott terület szerves
anyagai gyorsan a referencia talajokéra emlékeztetnek. A természetes
gyepek stabilitása a legnagyobb. A termesztési faktorok hatása a búza
és a kukorica fajnál szoros összefüggést mutat azok vetésforgón belüli
FORUM MARTINI / 2022. MÁ JUS

Európai Regionális
részarányával.
Fejlesztési Alap
- A talajok baktériumköBEFEKTETÉS A JÖVŐBE
zösség-összetételét legjobban a műtrágyázás
befolyásolta. A műtrágyáknak a mikrobiótára
gyakorolt erős sokféleség csökkentő hatását szerves trágyával
mérsékelni lehet. A talaj
szervesanyagbontó enzimaktivitásokat is az eltérő trágyakezelések befolyásolták a legerősebben. Erdők esetében a baktérium közösségekre
elsősorban az erdőállomány szerkezete, semmint a fafajok hatottak.
- Azonosították a terület domináns kukoricában élő endofiton gombacsoportjait és alkalmazási célú törzsgyűjteményt hoztak létre belőlük. A
trágyázásnak nem volt kimutatható hatása a talajlakó atka és ugróvillás
közösségekre.
- Eredményeik hasznosításra jó mezőgazdasági gyakorlatot támogató
szaktanácsadást fejlesztettek, valamint vállalati együttműködést alakítottak ki fenntartható növénytermesztést támogató termékek fejlesztésére.
- Meglevő külföldi kapcsolatok kiterjesztésével Kelet-közép-európai
Fenntartható Talajerőforrás-gazdálkodási Tudásközpontot alakítanak ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
Márialigeti Károly projektvezető egyetemi tanár
ELTE Mikrobiológiai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány P. stny. 1/c.
+36-20-2364755, marialigeti.karoly@ttk.elte.hu
Szili-Kovács Tibor tudományos főmunkatárs
ATK Talajtani Intézet
1022 Budapest, Hermann Ottó út 15.
+36-30-9617452, szili-kovacs.tibor@atk.hu
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2022.05.29.
18:00
BRUNSZVIK-BEETHOVEN
BRUNSZVIK-BEETHOVEN
KULTURÁLIS
KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖZPONT
2462
2462 Martonvásár,
Martonvásár, Emlékezés
Emlékezés tere
tere 2.2.
Az előadás ingyenes!

Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!
Eső esetén az időpont: 2022. május 29. vasárnap 16:00
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KERTBARÁTOKNAK,
MÁ JUSRA
Gyerekkoromban még rengeteg orgona volt a faluban
és így május elején orgonaillat töltötte be a csendes
estéket. Az orgonák helyét mára átvette a virágok királynője, a rózsa. Rendkívül változatos meg jelenésük,
forma- és fajtagazdagságuk, illatuk mindenkit meghódít. Egy kis odafigyeléssel csodát varázsolhatunk a
kertünkbe.
A pergolára futtatott rózsazuhatag vagy egy-egy bokorrózsa
„feldobja” a kertet. Igazából csak a levéltetvekre kell figyelnünk, és ha a tápanyagot is pótoljuk, egész nyáron számíthatunk az illatos virágaikra. A rózsákkal csak a szegfűk kelnek
illatversenyre, nem is sikertelenül. A szép pázsit gondos ápolást igényel: rendszeres tápanyagpótlást, öntözést és nyírást.
A reggeli órákat használjuk öntözésre, így kevesebb meztelen csigára számíthatunk. Ellenük a legegyszerűbb védekezés a fák alá lerakott deszkadarab, vagy kartonpapír. Az ezek
alá összegyűlt csigák könnyen elpusztíthatók. Csupasz kézzel ne fogjuk meg, mert nyálkájuk nehezen mosható le. A
kacsák, tyúkok nagyon szeretik a csigákat, és ha tehetjük,
engedjük a kertbe kapirgálni őket. Az elvirágzott tulipánok,
nárciszok virágszárát tőrjük le, hogy a virághagymák jobban
fejlődjenek. Június közepétől felszedhetők és augusztus végéig száraz helyen kell tárolni. Helyükre ültessünk egynyári
virágokat. A petúnia, büdöske, paprikavirág, a sarkantyúka
és a kihagyhatatlan őszirózsák, nagyon színgazdaggá tehetik
a kertet és szinte csak öntözni kell őket. Az előrejelzések
szerint talán kimaradnak a fagyosszentek, ezért már téli helyükről kihozhatók a virágok. Érdemes alaposan átvizsgálni
a növényeket, ha kórokozó vagy fertőzés jelét látjuk, azonnal
védekezzünk ellene. Palántázhatjuk a paradicsomot. Friss fogyasztásra lehet a lugas típusokat használni. Ezek akár egy
10 literes vödörben is jól nevelhetők és a fagyokig ellátják a
családot. A saláta és a borsó helyére vethető még gyökér-

zöldség, uborka, csemegekukorica és krumpli. A mostani
gazdasági helyzetben fontos lehet mind több élelmiszer saját
termelése. Készítsünk csalánlevet. Egy nagy hordó vízbe tegyünk csalánt. Erjedés után kissé szagos, de locsolásra, a növények erősítésére, kitűnően alkalmas. A hideg tavasz miatt
a levélfodrosodástól idén sem szabadulunk meg, ezért figyeljünk az őszibarackok lombozatára, mert már a levéltetvek is
támadnak. Sajnos ez plusz permetezést jelent a kertben. Az
elhúzódó virágzás miatt az egyes fák virágai eltérő módon
kötődtek, ezért szükséges lehet a termésritkítás. Ha szép
gyümölcsöket szeretnénk, ne sajnáljuk erre a munkát. A cseresznyefákra tegyünk sárga rovarfogó lapokat. Önmagában is
számtalan cseresznyelegyet összefog, de jelzi a rajzás, a védekezés idejét is. A szőlő igényli a legtöbb figyelmet, törődést. Ez
a hajtásnövekedés, egyben a hajtásválogatás időszaka. Ezt
érdemes két ütemben végezni. Először a felesleges, rossz
irányba fejlődő hajtásokat törjük ki és második ütemben a
mellékrügyekből előtörő feleslegeseket. Az új telepítések védőkupacait a kapálások során folyamatosan bontsuk le és folyamatosan védekezzünk a betegségek ellen. A növekedés időszakában ne várjuk meg a vegyszerek hatásidejét, mert az új
levelek védtelenek lesznek. A szőlő sorait gyomtalanítsuk, a
tőkéket tányérozzuk ki, és távolítsuk el a harmatgyökereket.
Azért ne feledkezzünk meg a borok kóstolgatásáról sem. Kísérjük fegyelemmel fejlődésüket, az üres hodókat alaposan
mossuk ki és kénezzük.
| Uhrin Gábor

HUSZÁR-REJTVÉNY
Előző számunk rejtvényében a csodás Pannónia Szíve kiadvány
alcímére kérdeztünk rá, melyben 35 település felemelkedéséről
szólt a költői híradás. Helyes megfejtőink közül a szerencse
Molnár Zoltánra mosolygott, így ő mehet a Für Elise-be
kávézni, gratulálunk. Májusi rejtvényünk a Giro hőseit érinti
ismét: írja meg legalább két vágtázó huszárunk nevét.
Szép napokat kívánunk, őrizzék meg rejtvényfejtő kedvüket!
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Köszönjük, hogy 2022.04.13-án
megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel Tavaszi
Koncertünkön!
A befolyt adományt a francia
turnénkra fordítjuk!
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2022. május

ÁLLÁSHIRDETÉS
A VHG Nonprofit Kft.
(2484 Gárdony, Mester u. 2.)
új telephelyére versenyképes fizetéssel, az alábbi munkakörbe munkatársat/munkatársakat
keres:

Hulladékszállítási rakodót
Biztos munkahely, versenyképes fizetés!
Keressen vagy hívjon, győzödjön meg róla!

A jelentkezéseket, 8-15 óra között az alábbi elérhetőségeken várjuk:
telefon: 06 30/228-9484; e-mail: info@vhg.hu
Postacím:2484 Gárdony, Mester u. 2.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Keramix Hungary Kft.

Lemezmegmunkálással foglalkozó cég
martonvásáhelyi telephelyére új kollégát
keres.

Fémmegmunkálásban, hegesztésben, lakatos munkában szerzett
tapasztalat, Martonvásárhoz közeli
lakhely előnyt jelent!

Fémipari végzettség szintén előny, de nem
feltétel.
Elvárások: önálló, precíz munkavégzés.

További információ kérhető a
+36-70/285-7023-as telefonon vagy
a keramix@keramix.hu e-mail-címen.
FORUM MARTINI / 2022. MÁ JUS
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ESEMÉNYEINK
MÁJ. 28.
|
		
		

Termelői piac
7.00-12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

JÚN. 11.
|
		
		

Termelői piac
7.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
		
		

Piac+Program - Játszóház
9.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
		
		
		

Piac+Program Extrém kerékpáros
Showműsor és BringaSuli
9.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

MÁJ. 28.
|
		

Művészeti Iskola Táncgála és táncház, BBK

JÚN. 14.
|
		
		
		

Író-olvasó találkozó
Vendégünk Bíró Szabolcs, író
18.00 órától 20.00 óráig
Városi Könyvtár

JÚN. 18.
|
		
		

Termelői piac
7.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
		
		
		

Piac+Program
Zenés kézművesműhely
9.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

MÁJ. 29.
|
Kézműves vásár
		
8.00 órától 18.00 óráig, Főtér
MÁJ. 29.
|
Városi Gyereknap
		
Hagyományos Magyar Sportok 		
		
Napja, Gyereknapi forgatag - Petőfi
		
Sándor: János vitéz a Déryné 		
		
Társulat előadásában, Képkereső
		
kisvonatozás a Brunszvik Kastély
		
parkjában és a belvárosban
		
BBK, rendezvényudvar, Főtér,
		
Brunszvik-kert

JÚN. 18.
|
Júniusi PIKNIK
		
19.00 órától,
Utak és lehetőségek 6/5.
		
BBK rendezvényudvar
Atipikus és tipikus gyerekek 		
nevelése 				
ingyenes előadássorozat
JÚN. 19.
|
DDC évzáró Gála, BBK
		
16.00 órától 18.00 óráig, BBK
Felhívjuk figyelmüket, hogy a MartonKult programnaptárának
eseményei, időpontjai, helyszínei a szervezés során változhatnak.
JÚN. 3-5.
|
Légy ott a kertben! –
Naprakész információinkat megtalálják a www.facebook.com/
		
Fafelismerő játék 		
MartonKult oldalunkon, plakátjainkon, illetve szívesen adunk
		
Agroverzum, Brunszvik-park
felvilágosítást a +36 22 460-286-os telefonszámon. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a MartonKult eseményeit!
JÚN. 4.
|
Termelői piac
		
7.00 órától 12.00 óráig
		
BBK rendezvényudvar
MÁJ. 31.
|
		
		

|
		
		
		

Piac+Program
a Pünkösd jegyében
9.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

JÚN. 4.
|
		
		

Polgármester házhoz megy
14.00 órától, Hunyadi út,
Brunszvik utca, Kinizsi utca

JÚN. 4.
|
		
		

Megemlékezés a Nemzeti 		
Összetartozás Napja alkalmából
17.30 órakor, Emlékezés tere

JÚN. 7.
|
		
		
		
		

Utak és lehetőségek 6/6. - Atipikus
és tipikus gyerekek nevelése		
ingyenes előadássorozat
16.00 órától 18.00 óráig
BBK padlásterem
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FOGORVOSI 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. 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.

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!

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
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: 16.00-18.00 | Csütörtök: 8.00-09.00 óra
(rendelés) és 14.00-16.00 (tanácsadás) |
Péntek: 08.00-12.00 |
Prevenciós rendelési idő: Kedd: 14.00-16.00
Csütörtök 9.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: szerda 08.00-10.00
Rendelkezésre állási idő:
hétfő – péntek 08-00 – 16.00
Előzetes időpont 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. MÁ JUS

22/460-286

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

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

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
14.00 - 17.00
hétfő
07.30 - 10.30
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
07.30 - 10.30
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
09.00 - 12.00
péntek
07.30 - 10.30
Prevenciós rendelési idő:
13.00 - 14.00
hétfő
10.30 - 11.30
13.00 - 14.00
szerda
10.30 - 11.30
(várandós tanácsadás)
15.00 - 16.00
csütörtök
13.00 - 14.00
(várandós tanácsadás)
12.00 - 13.00
péntek
10.30 - 11.30
Rendelkezésre állási idő:
hétfő - péntek 08.00 – 16.00 óra

MARTONVÁSÁR: május 21., 22.; június 6., 11., 12.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: június 4., 5., 25., 26.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: május 28., 29.; június 18., 19.
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.

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
- Nagy Bercel
- Juhász Enikő

- Némethy Olivér
- Lezsák Ádám
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

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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