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VÁROSI TRILLÁK
Újra lesz népzenefesztiválunk, de a trillázásig is
gyermeknapoztunk, ünnepeltük hőseinket,
sakkoztunk, piacoztunk, piknikeztünk és
elballagtunk. Most éppen a Múzeumok
Éjszakáját és a Beethoven-ünnepet várjuk.
Soha ne legyen rosszabb nyarunk.

A Nemzeti Összetartozás Napján
Ünnepi beszédet mondott Vajda Rozália és Mundi András.
Az ünnepséget követően a dunaújvárosi Vasas táncegyüttes
csoportjai adtak műsort a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központban mindannyiunk megelégedésére.

Új jelzőlámpák
A Szent László utcában, a Brunszvik utcában és a Hunyadi
utcában található gyalogátkelőknél napelemes smart
figyelmeztető sárga villogókat szerelt fel a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Gyakorlati tapasztalat az, hogy a fényvisszaverős táblákat
az autók tompított fényszórója nem minden esetben világítja meg eléggé. Ezen a problémán segít a villogó tábla,
amelyen nagy fényerejű LED-ekből „épített” villogó fények
találhatóak, amelyek önmagukban nem szolgálnak jelzéssel, de felhívják a vezető figyelmét a jelzőtáblára, amely így
nagyon messziről felismerhető lesz.

Megnyitott a lakóparki játszótér

Gyermeknapon nyitotta meg kapuit a lakópark mellett
található felújított játszótér. Mint látják, ilyen szép lett.

Könyvtári híreink

A Martonvásári Városi Könyvtár június 20. és július 15.
között - teljes körű állományellenőrzés miatt - zárva tart.
Nyitás: július 19. Megértésüket köszönjük. Képünk a legutolsó jól sikerült író-olvasó-találkozón készült, melyen a kiváló
Bíró Szabolccsal beszélgethettek a történelmi regény martonvásári kedvelői.

Végetért a fociszezon

Utolsó mérkőzését itthon játszotta felnőtt labdarúgó csapatunk Kisláng ellen és győzelemmel zártuk a bajnokságot.
A Martonvásári SK a hetedik helyen végzett.
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A NÉPDAL ÜNNEPE ÚJRA MARTONVÁSÁRON
A tavalyi első és nagysikerű fesztivál után idén újra
jön a népdal alternatív ünnepe, a Trilla, Martonvásár
ingyenes, szabadtéri fesztiválja. Szeptember 2-től 4-ig
változatos programokkal várnak mindenkit, aki szereti
a népdalokat, szeret táncolni, játszani, játszva tanulni,
vagy idilli környezetben akarja hallgatni a magyar
nép- és világzene neves előadóit.
A program minden elemében ott van most is a népdal és a
népi hagyomány, de ugyanígy szerepelnek a mai közönséget
megszólító feldolgozások is. Fellép többek között a Bognár
Szilvia Sextet, Borbély Mihály & Polygon Trió, Lakatos

Mónika & Rostás Mazsi, a Sarjú & Tükrös banda, jön a Dalinda,
az Aurevoir és a Napfonat vagy Szalóki Ági, de énekes
workshopokon, folkkocsma kvízen is tanulhattok, este pedig
hagyományos táncházban mulathatunk zárásig.
A gyerekek izgalmas foglalkozásokon merülhetnek el a népi
kultúra és a zene birodalmában, és játszva tanulhatnak a
hangokról. Délelőtt 10-től késő estig az egész család talál
kedvére valót a Trilla programjain a festői Brunszvik kertben
és a belvárosban.
Az egyik kiváló fellépő zenekar, a Napfonat egyik énekesével, Volkova Krisztinával interjút is készítettünk, amelyet
lapunk 4-5. oldalán olvashatnak.

HŐSÖK ÉS KÉPEK
Tisztelegtünk hőseink előtt, Kortyis Dávid
kollégánk pedig a helyszínen járt.
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"SZÍVESEN KÖLTÖZNÉK
MARTONVÁSÁRRA"
VOLKOVA KRISZTINA
NAPFONATRÓL,
A SZENTATYÁRÓL ÉS
WEÖRES SÁNDORRÓL

Hamarosan újra bekopogtat a népzenei Trilla Fesztivál,
amelynek egyik legkülönlegesebb fellépője a Napfonat
énekegyüttes lesz, akik nemcsak A Dal című műsorban szerepeltek sikerrel, de a Szentatya budapesti
látogatásán is felléptek. Volkova Krisztinát, a számos
egyéb zenei projektben is tevékenykedő énekest nemcsak a zenekarról, de Martonvásárról is kérdeztük.
- A Napfonat rövid idő alatt nagy karriert futott be. Mi
lehet ennek az oka, főként ma, amikor látnivalóan
mindent elönt az úgynevezett „popszemét”?
- Sok emberhez eljutottunk az elmúlt 4 évben és mi is azt
tapasztaljuk, hogy nagyon nyitottak a zenénkre, pedig nem a
legmainstreamebb műfajt választottuk magunknak. Ütős
hangszerekkel kiegészített énekegyüttes vagyunk, ami sokszor ráadásul teljesen acapella - tehát hangszerkíséret nélkül - szólal meg. Az ének és a ritmus a legősibb, legösztönösebb zenei kifejezésmód. Szerintem ez az egyik kulcsa annak,
hogy tud hozzánk kapcsolódni a közönség. Az első lemezünkön sokféle nép, nemzetiség zenéjét dolgozzuk fel, de mivel
az úgynevezett „autentikusság” nem irányelv nálunk, ez
nagyon felszabadító és különleges fúziókat eredményez. Mi
egyébként nem ismertük egymást nagyon előtte, sőt többnyire az első próbán találkoztunk először életünkben, de
mostanra egy erős baráti körré váltunk és sokat formálódtunk egymás hatására. Az a fajta elfogadás, megtartás,
őszinteség, ami közöttünk kialakult, az nagyon sokat jelent a
számomra. Talán azt emelném még ki, hogy látszik rajtunk,
hogy szeretjük egymást, szeretünk együtt énekelni és hogy
egymás hatására egyre bátrabban bontakozunk ki zeneileg.
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- A Szentatya előtt is felléptetek. Mit kaptatok lelkileg-szakmailag ettől a koncerttől?
- Sena meghívására léphettünk fel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a Bazilikában és a Hősök terén Ferenc
pápa szentmiséje előtt. Az, hogy Senával énekelhetünk, már
önmagában egy álom megvalósulása volt a számunkra. Az
egész időszaknak volt egy nagyon szép spirituális, szakrális
része tele izgalommal, önismereti folyamatokkal. Nagyon élveztük a felkészülést, a fellépéseket, és olyannyira egymásra
hangolódtunk Senával, hogy azóta már a Magyar Zene Házában is énekeltünk vele és Dagadub formációjával, illetve
Veszprémben a Hangvillában is csatlakozott hozzánk. Az is
régi vágyálmunk volt, hogy afrikai dalokat énekeljünk. A
Magyar Zene Házás koncertre megtanultunk egynéhányat
vele és a ghánai énekes-dalszerzővel, Worlasival.
- Hamarosan Martonvásárra érkeztek, jelent-e bármit
nektek-neked a város? Mivel készültök?
- Az elmúlt időszakban megszületett bennem az elhatározás,
hogy szívesen áthelyezném a lakhelyem Budapesten kívülre
és akkor elkezdtük feltérképezni Budapest vonzáskörzetét és
Martonvásár bekerült a TOP3 település közé, ahová szívesen
költöznék. Egyébként egy új dalokban is bővelkedő koncerttel készülünk Martonvásárra, illetve egy énekworkshopot is
fogunk tartani.
- Workshopot is tartotok: mit értsünk ezalatt és mi a
módszeretek?
- Általában 2-2 ember tart nálunk énekworkshopot havi
rendszerességgel. Különböző módszerekkel dolgozunk, mert
mind az öten egészen különböző irányokból érkeztünk a
zenekarba. Van drámapedagógus, van színész-táncos közöt04
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ményez. Redbreast Wilson country zenekarában is zenélek:
tünk, de van jógaoktató is. Szóval ezekből az ismeretanyaénekelek és harmonikázom. Mindhárom zenekarral a tavasz
gokból gyúrjuk össze az aktuális tematikát, aminek a célja az
folyamán jelentettünk meg nagylemezt, szóval ez egy sűrű,
interaktív, játékos-felszabadító zenei együttlét, és persze
de nagyon termékeny és kalandos időszak volt. Illetve zenéminden alkalommal konkrét dalokat is megtanulunk
lek még a Major Eszter és Barátai gyerekzenekarban.
többszólamban vagy épp írunk közösen. És közben megis- Mik a Napfonat tervei és mit tervezel te külön?
merjük jobban a közönségünket és ők is minket.
- A Napfonattal épp a második nagylemezünk dalain dolgo- Van másik zenekarod is, ahonnan megismertünk, sőt,
zunk és közben koncertezünk egész nyáron, ősszel pedig
most új lemezzel is jelentkeztetek. A lelked melyik részét
szeretnénk rögzíteni a 2 éve összerakott adventi/karácsoteszed ebbe vagy abba a projektbe? Vagy mindenhova
nyi műsorunk anyagát. A Senával énekelt dalok felvétele is
mindent 100 százalékosan?
tervben van, valamint Palya Bea új
- Igyekszem mindenhol a maximumot
lemezén is vendégeskedni fogunk.
nyújtani, természetesen ez nem min„Látszik rajtunk, hogy
Szólóban is dolgozom lemezanyagon.
dig sikerül. Minden zenekarom épít enszeretjük egymást,
Ez nem egy tervezett projekt, bár mingem és ezáltal a többit is, legalábbis
dig kacérkodtam a gondolattal, hogy
zeneileg ezt érzem. A Napfonaton kívül
szeretünk együtt énekelni és
kipróbáljam magam önállóan is. Az
még 4 zenekarban vagyok benne: a
hogy egymás hatására egyre
első covidos lezárás alatt azzal szóraMuzsik és Volkova különösen fontos
bátrabban bontakozunk
koztattam magam, pontosabban azzal
számomra, mert itt a bátyámmal alkoki zeneileg.”
éltem túl azt az időszakot, hogy Weötunk egy dalszerzői párost. 15 éve zeres Sándor verseit zenésítettem meg
nélünk együtt és ez egy nagyon intenotthon, egyes egyedül. Beszereztem egy hangkártyát, egy
zív kapcsolódás. A dalaink érzékenyen reagálnak a világra, a
mikrofont, elegendő vörös bort és elindult egy teljesen tétmegéléseinkre és ez az egyik legizgalmasabb kísérletező
nélküli játék, amiben bátran hangszerelgettem. Lett egy leterep a számomra, ennek megfelelően sokféle hangszert
meznyi demóm és most elérkezett a folyamat abba a fázisba,
használok: ukulele, gitár, zongora, harmonika, melodika.
hogy bevonjak külső füleket is. Lee Olivérrel fogunk együttA Folkfonics zenekarban énekesnőként és dalszerzőként vadolgozni és remélem, az ősz folyamán napvilágot láthatnak
gyok jelen, alapvetően versmegzenésítések és népdalfeldolezek a dalok is.
gozások vannak a repertoáron. Ami érdekessége a zenekar nak, hogy klasszikus zenészek és könnyűzenészek
| Prieger Zsolt
találkozási pontja és ez különleges hangszereléseket ered-
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Fotó: Huszár Mónika

Horti Lilla

Bakonyi Anikó

Megyesi Schwartz Lúcia

BEETHOVENNEL A SZABADBAN

PÁROS LÁBBAL TÁNCOLNAK A FILHARMONIKUSOK
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar idén nyáron is
gazdag Beethoven-programokkal és nem akármilyen
előadónőkkel várja közönségét Martonvásáron, a
Brunszvik-kastély festői szépségű, történeti múltat
idéző parkjában, ahol, mint jól tudjuk, annak idején a
nagy bécsi klasszikus zeneszerző is megfordult a mecénási hajlamú arisztokratacsalád vendégeként.

par tnereként Bakonyi Anikó, Megyesi-Schwar tz Lúcia,
Szappanos Tibor és Kovács István lép pódiumra, a koncertária igényes szopránszólamát pedig Horti Lilla tolmácsolja.
Három varázslatos este Beethovennel és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral 2022. július 2-án, 9-én és 16-án – a hasonlíthatatlan atmoszférájú szigeten.

Két vezérfonala is van a júliusi koncerteknek. Az első: a három eseményen a világszerte méltán megbecsült magyar
karmestertársadalom három különböző generációjának képviseletében lép fel egy-egy kiváló dirigens. A Bécsi Zeneművészeti Egyetemen végzett Török Levente, az Ulmi Színház
első karmestere a legfiatalabb tehetségek egyike, Kocsár Balázs, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója a középgeneráció külföldön is sikereket arató tagja, míg a Nemzeti
Filharmonikusokhoz és a Nemzeti Énekkarhoz egyaránt szoros szálakkal kötődő Antal Mátyás, a zenekar hajdani fuvolaművésze és a kórus negyedszázadon át aktív egykori művészeti vezetője az idősebbek tudásáról és tapasztalatáról ad
számot. És a másik vezérfonál? A gyakran hallható, nagy és
súlyos páratlan sorszámú szimfóniák, a Harmadik, az Ötödik,
a Hetedik és a Kilencedik helyett az idei program a szelídebb
és könnyedebb páros számú alkotások: a Második, a Negyedik, a Hatodik és a Nyolcadik energiájában, életörömében,
szellemességében való frissítő lubickolásra és páros lábbal
táncolásra csábítja a közönséget. Persze a műfaji sokszínűséget sem nélkülözi a műsorkínálat, hiszen hallhatjuk a Hegedűversenyt, a Kismartoni misét, az Ah! Perfido koncertáriát,
valamint a Coriolan- és a Prométheusz-nyitányt. Az estek
vonzerejét jobbnál jobb vendégművészek fellépése fokozza:
élvezhetjük Kállai Ernő hegedűjátékát, a misében a Somos
Csaba karigazgató vezetésével dolgozó Nemzeti Énekkar

RÉSZLETES MŰSOR:
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Július 2., szombat, 19.00 (esőnap: július 3.)
Coriolan-nyitány, op. 62
D-dúr hegedűverseny, op. 61
II. (D-dúr) szimfónia, op. 36
Km.: Kállai Ernő – hegedű, Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Kocsár Balázs
Július 9., szombat, 19.00 (esőnap: július 10.)
Prométheusz-nyitány, op. 43
C-dúr („Kismartoni”) mise, op. 86
IV. (B-dúr) szimfónia, op. 60
Km.: Bakonyi Anikó – szoprán, Megyesi Schwartz Lúcia – alt,
Szappanos Tibor – tenor, Kovács István – basszus, Nemzeti
Énekkar (karigazgató: Somos Csaba), Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Antal Mátyás
Július 16., szombat, 19.00 (esőnap: július 17.)
VI. (F-dúr, „Pastorale”) szimfónia, op. 68
Ah! Perfido – koncertária, op. 65
VIII. (F-dúr) szimfónia, op. 93
Km.: Horti Lilla – szoprán, Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Török Levente
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AKIKRE BÜSZKÉK
VAGYUNK

A MŰVÉSZETI ISKOLA SZÉP EREDMÉNYEI
A Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
a 2021/2022-es tanévben számos területi, országos és
nemzetközi versenyen értek el kiemelkedő eredményt.
2021. okt. 16. Bonyhádi 19. Halmos Béla Népzenei Találkozó:
• Malom zenekar: Nívó díj. | Tagjai: Beke Kincső, Paár Viktória,
Krapfel Botond, Laurán Márton, Fehér Emese
14 év alatti kategóriában: • Fehér Emese: Nívó díj
• Tóth Szonja: emléklap. | Felkészítő tanáraik: Szabó Annamária és Csőgör Róbert
2021. nov. 19. XV. Etyeki „Fülemüle” Népzenei Fórum:
• Hangszerkíséretes éneklő csoport kategóriában: Malom
zenekar: dícséret. | Tagjai: Paár Viktória, Beke Kincső, Krapfel
Botond, Laurán Márton, Krapfel Abigél, Farkas Károly.
Hangszeres szólista kategória: • Paár Viktória Nívódíj. |
Kísérők: Laurán Márton, Grépály Domokos.
• Beke Kincső: Kiemelt Nívódíj. | Kísérők: Laurán Márton és
Grépály Domokos. | Felkészítő tanáraik: Szabó Annamária és
Csőgör Róbert
2022. márc. 11. XX. Sistrum Zongoraverseny, Szombathely:
• Farkas Emília bronz díj. | Tanára: Gergics Anna.
2022. április 8. Fejér megyei Pesovár Ferenc Gyermekés Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny döntője:
• Fehér Emese népi énekes Ezüst oklevél
• Beke Kincső tamburás Ezüst oklevél
• Ritka-búza együttes Arany Oklevél | Tagjai: Beke Éva, Kövecses Katalin, Paár Viktória -népi hegedű, Beke Kincső - tambura, Tóth Botond -tamburabrács, Grépály Domokos - népi
bőgő, Tóth Szonja, Krapfel Abigél, Farkas Károly, Fehér Emese
- népi énekesek
Felkészítőtanáraik: Szabó Annamária és Csőgör Róbert.
2022. április 8-10.
XI. Országos Czidra László Furulyaverseny döntője:
• Farkas Emília 2.helyezés
• Macsek Miklós: dícséret
Felkészítő tanáruk: Bíró-Kovács Enikő
Zongorakísérő: Gergics Anna
2022. június 3. | 14. Beliczay Gyula Nemzetközi Hegedű
és Kamarazene Verseny, Komarno
Szóló kategória:
1. korcsoport: • Farkas Károly - ezüst minősítés | Felkészítő
tanára: Riczánné Muzsik Ibolya | Zongorakísérő: Gergics Anna
2. korcsoport: • Bódi Kende Borsa - arany minősítés
Felkészítő tanára: Jakab Annamária | Zongorakísérő: Bódi Árpád
Kamarazene kategóriában: Farkas Károly és Farkas Emília
- arany minősítés | Felkészítő tanáraik: Gergics Anna és
Riczánné Muzsik Ibolya
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Farkas Emília és felkészítő tanára, Gergics Anna

Év diákja díjat Farkas Emília kapta.
Mili csaknem minden nap Alcsútról jár be a Martonvásári
Művészeti Iskolába. Két hangszeren is - furulyán és zongorán - kiemelkedő zenei produkciókat hallhatunk tőle. Az
utóbbi időben a zeneszerzés is érdeklődési körébe került.
Nyitott, kedves személyisége nagy empátiával társul. Szívesen vesz részt közösségi eseményeken: gyakran vállal önként kamaracsoportokban, zenekarban is feladatot, örömmel
kíséri társait zongorán. Az itt töltött évek során, így az idei
tanévben is, több országos és nemzetközi versenyen is képviselte iskolánkat. A tantervi anyagot bőven túlteljesíti mindkét általa gyakorolt hangszeren. Kitartása példaértékű, zenei
tanulmányai mellett általános iskolai kötelezettségeiben is
kitűnően helyt áll. Kiemelkedő tehetsége, szorgalma, szerénysége motivációt jelent diáktársai számára. További muzsikus tevékenységéhez sok siker kívánunk!
Lestyán Júlia a Martonvásár Város Önkormányzata által
alapított „Kiemelkedő iskolai tehetség” elismerést kapta.
2021-2022. tanévben olyan martonvásári diákot díjaztunk,
aki iskolánkban két művészeti ágban is kiemelkedő eredmén�nyel folytatta tanulmányait. Néptánc tagozatunkon sikeres
művészeti alapvizsga után továbbképzős növendékünk, és Zeneművészeti Tagozaton is kiemelkedően teljesített, rendkívüli
szakmai fejlődést mutatott. Kilenc évesen kezdte meg hangszeres tanulmányait, így 2021 augusztusáig a fuvolista növendékünk is volt. 2020 júniusára vált számára biztossá, hogy
zenei vonalon szeretne továbbtanulni, így a cél érdekében két
nyarat is végigdolgozott, szorgalmasan gyakorolt. A kitartó
munka meghozta gyümölcsét, sikeres felvételi vizsgát tett a
Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Szakgimnáziumba.
Zenei tanulmányai során mindig aktívan vett részt a zenei
programokon: iskolánk koncertjein: akár szólóban akár a zenekarokban, fuvolaegyüttesben és egyéb kamaraprodukciókban,
többször is részt vett az iskolai Ki Mit Tud?-on és két országos
versenyre is felkészült, amelyek sajnos a járványhelyzet miatt
végül nem kerültek megrendezésre. A nyári táborokban megbízható mentorként segítette a tanárok munkáját és bár zenei
tanulmányait már magasabb szinten folytatja, a táborban
ugyanúgy számíthatunk rá. Fellépett művésztanáraink koncertjén, ahol két fuvolatanárunkkal és egy volt növendékkel
fuvolakvartettet alkotva magas színvonalú produkciót adtak
elő. Növendékünk művészeti tanulmányaiban és közösségiszakmai szerepvállalásában példaként állítható társai elé.
Az Év tanára díjat Horváth Tamara fuvola tanárnő
kapta, akivel következő számunkban interjút is olvashatnak.
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MEGHÍVÓ

EGY SZÍVBŐL JÖVŐ
FESZTIVÁL

A váli Bíbor Néptánccsoport ismételten megrendezi a
nagysikerű Váli-Völgyi Vigasságok rendezvényét immáron a jubileumi tizediket augusztus 26-27-28-án
Válon, a Szent István téren.
A rendezvény pénteken (augusztus 26.) 18 órától egy kiállítás megnyitójával veszi kezdetét, ami az elmúlt évek Vigasságait mutatja be képekben. Ezt követően külföldi néptánccsoportok bemutatkozásával és műsorával folytatódik az
esemény, melynek zárásaként lengyel vendégeink táncház
keretében minden érdeklődőt táncba hívnak, amely kifulladásig tart.

A DDC
TÁNCEGYESÜLET
ÚJABB ÉREMESŐJE
A martonvásári DDC Táncegyesület május
21-én a törökbálinti Basic Dance Cup
Országos Táncversenyen vett részt a tavaszi versenyszezon zárásaként. Ezen a versenyen 8 kategóriában indultunk: mini,
gyerek, junior és felnőtt korosztályban.

Szombaton (augusztus 27.) 13 órától térzenével kezdődik a
vigadalom, melyet a gólyalábasok káprázatos bemutatója követ. 14 órától a fellépők fergeteges felvonulásával fokozódik
Egy szívből jövő fesztiVál
a hangulat.
A váli Bíbor Néptánccsoport ismételten megrendezi a nagysikerű Váli-Völgyi Vigasságok
A rendezvényt Lengyelország budapesti nagykövete nyitja
rendezvényét immáron a jubileumi 10.-et augusztus 26-27-28-án, Válon a Szent István
téren.a színes színpadi programoké
meg. A délután folytatásában
A rendezvény pénteken (augusztus 26.) 18 órától egy kiállítás megnyitójával veszi kezdetét, ami
lesz
a
főszerep
(lesz
néptánc,
társastánc,
ír tánc,
az elmúlt évek Vigasságait mutatja be képekben.
Ezt követően steptánc,
külföldi néptánccsoportok
bemutatkozásával és műsorával folytatódik az esemény, melynek zárásként lengyel vendégeink
hastánc).
Természetesen
a
legkisebbekről
sem
feledkezünk
táncház keretében minden érdeklődőt táncba hívnak, amely kifulladásig tart.
meg, így a gyermekeknek lesz körhinta, kézműves foglalkoSzombaton (augusztus 27.) 13 órától térzenével kezdődik a vigadalom, melyet a gólyalábasok
káprázatos
követ. 14 óriás
órától a játékok.
fellépők fergeteges
fokozódik
zások, bemutatója
népi játékok,
A napfelvonulásával
zárásaként
tűz-a
hangulat, melyet a rendezvény hivatalos megnyitója követ. A rendezvényt megnyitja
zsonglőrbudapesti
bemutatót
csodálhatunk
meg, majd
várja a
Lengyelország
nagykövete.
A délután folytatásában
a színestáncház
színpadi programoké
lesz a főszerep (lesz néptánc, társastánc, steptánc, ír tánc, hastánc). Természetesen a
táncolni, sem
mulatni
vágyókat.
legkisebbekről
feledkezünk
meg, így a gyermekeknek lesz körhinta, kézműves
foglalkozások,
népi(augusztus
játékok, óriás játékok.
bemutatót
csodálhatunk
Vasárnap
28.)A nap
13zárásaként
órától tűzzsonglőr
a Dankó
Rádió,
Dankó
meg, majd táncház várja a táncolni, mulatni vágyókat.
Klub
műsorának
élő
adás
felvétele
várja
a
nóta
szerelmeseit
Vasárnap (augusztus 28.) 13 órától a Dankó Rádió, Dankó Klub műsorának élő adás felvétele
várja
a nóta szerelmeseithelyszínére
a rendezvény helyszínére
(Vál, Szent
István tér).
a rendezvény
(Vál, Szent
István
tér).
Mindhárom
az étel-, aitalprogramok
fogyasztási lehetőség
biztosított.
27-én és 28-án
27-én napon
és 28-án
mellett
lehetőség
lesza programok
megismellett lehetőség van megismerkedni a környék legkülönböző mestereivel a kézműves
merkedni a környék legkülönbözőbb mestereivel a kézműves
vásárban.
vásárban. A belépés minden napon és programra díjtalan.
A A
részletes
programtervről
tájékozódhatnak
a közösségi
oldalainkon
(Facebook: Váli-Völgyi
belépés
minden
napon és
programra
díjtalan.
Vigasságok, Bíbor Néptánccsoport), továbbá a Bíbor néptánccsoport honlapján www.biborok.hu,
A részletes
programtervről tájékozódhatnak a közösségi
valamint
az írott sajtóban.
oldalainkon Minden
(Facebook:
Váli-Völgyi
Vigasságok,
Bíbor Népkedves érdeklődőt
sok szeretettel
várunk!
tánccsoport), továbbá a Bíbor néptánccsoport honlapján
www.biborok.hu, valamint az írott sajtóban.
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Főbb támogatóink:

D-Crew csoportunk és Next Level formációnk második, Twins
duónk pedig harmadik helyezést ért el egy nagyon erős mezőnyben. Külön köszönjük a szülőknek, hogy támogatják a
gyerekeket és hogy eljöttek szurkolni. Mindeközben az egyesület versenyzői már gőzerővel készülnek a XXII. DDC Évzáró
gálára (június 19.), ahol minden csoport ismét bemutatkozik
a telt házas közönség előtt, valamint a nyári szünetben ismét három héten keresztül várják a táborozókat a BBK-ban.

Pretty Kidz mini csoportunk ebben a felállásban most indult először táncversenyen, így
értük izgultunk talán leginkább. A gyerekek
fantasztikus teljesítménnyel, a legmagasabb
pontszámmal szerezték meg az első helyet ebben a kategóriában. Nagyon büszkék vagyunk
Royalkidz gyermekcsoportunk tagjaira is,
akik szintén a legmagasabb pontszámmal állhattak fel a dobogó tetejére. A versenyen a junior és felnőtt korosztály is kiválóan szerepelt,
hiszen PS-Team junior duónk az első, Swag
Girlz junior formációnk pedig a harmadik helyezést szerezte meg.
Felnőtt kategóriában Macarons triónk első,
FORUM MARTINI / 2022. JÚNIUS
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GYERMEKEINK ÉS
FEJLŐDÉSÜK

SZAKSZOLGÁLATI KÖRKÉP 2021/22

Úgy gondolom, valamennyi partnerünknek tartozom
egy rövid beszámolóval ezévi tevékenységeinket,
eredményeinket illetően. Nyolc szakfeladat kapcsán
nyolcféle területen találkozunk Önökkel, így nem
egyszerű a rálátás munkánk sokféleségére.
A legapróbb korosztály igénye a mozgás-, beszédfejlesztő
valamint komplex gyógypedagógiai és konduktív terápiákra
töretlen. Védőnőink lelkiismeretessége nagy szerepet játszik
abban, hogy idejében segítséghez jutnak a rászorulók.
Az óvodás korosztály számára nyújtott ellátásaink idén
meseterápiás foglalkozásokkal bővültek, melyet szintén
nag y számban vettek igénybe a g yer mekek . A T SM T és
komplex mozgásterápiás foglalkozások a nagy érdeklődésre
és egyéni igényekre válaszolva a csoportos ellátás mellett
home training formájában is zajlottak. A szociális készségek
fejlesztését célzó Kisteknős program idén is sok kisgyermeknek nyújtott segítséget kapcsolati nehézségeik és viselkedésszervezésük terén. Egy kollégánk sikerrel elvégezte a
nemzetközileg is újdonságnak számító „ESDM” (Early Start
Denver Model) 2 éves képzést, melynek eredményeképpen a
szociális-kommunikációs nehézségekkel küzdő kisgyermekek számára nyújtott segítség módszertani palettája tovább
bővült intézményünkben. A részképességek fejlesztését célzó terápiák is elérhetők lettek (Sindelar, Okoskocka), emellett
további mozgás-alapú komplex fejlesztő foglalkozásokat indítunk igény szerint (Mozgáskotta, DSZIT). Pszichológusaink
a nagy számú bejelentkezést jól szervezetten fogadni tudták,
jelenleg egy kicsit várakozni kell, amiről minden jelentkezőt

SAKK ÉS MATT

2022. június 11-én, a tanév utolsó szombatján sakkversenyen vettek részt a környéken sakkozó gyermek- és ifjúsági
korú játékosok a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban a MartonVál Sakk Club szervezésében. A verseny 4
korcsoportban zajlott: óvodások, alsósok, felsősök és középiskolások. Az egyes korcsoportok első három helyezettjei érmet kaptak jutalmul. Senki sem távozott azonban üres kézzel. Minden résztvevő
kapott oklevelet és könyvjutalmat. A gyereket
meg is érdemelték az elismerést nem csak a versenyen elért pontjaikért, hanem az egész tanévben nyújtott teljesítményükért. Az igazi örömsakkot hozó, fegyelmezett, de végig baráti hangulatú verseny végeredménye: Középiskolások:
1. Körtélyesi Richárd, 2. Fábián Péter, Felsősök:
1. Dalocsa Vince, 2. Tomasits Mihály, 3. Bányai Csongor,
4. Ihász Attila, 5. Csicsó Benedek, 6. Busch Gergő, 7. Kaszab
Lázár, Alsósok: 1. Tóth Kolos, 2. Taller Bálint
3. Fodor-Adorjáni Lilla, Óvodások: 1. Taller Donát, 2. Bakacs
FORUM MARTINI / 2022. JÚNIUS

tájékoztatnak a kollégák. A művészetterápiás és állatas�szisztált foglalkozások szintén sokak terhein könnyítettek,
járásunk fiataljai is értő fülekre találtak.
Logopédusaink és gyógytestnevelőnk a megszokott rendben
tartották a foglalkozásokat, az ellátás gördülékenyen zajlott
az intézményekkel való együttműködésnek köszönhetően. A
3 és 5 évesek logopédiai szűrése folyamatos, a gyermekorvosok pedig sorban állítják össze a gyógytestnevelésre javasoltak névsorát. A szakértői vizsgálatok ütemezetten haladnak,
az időpontról minden jelentkező írásban értesítést kap. Tartalmas, aktív tanévet zár pedagógiai szakszolgálatunk. Mind
Martonvásáron, mind Ercsiben működő intézményünk egész
évben hangos volt a gyerekzajtól, szerveződnek a nyári fejlesztő táborok. 2022-ben mindkét telephelyünk elnyerte a
Családbarát Szolgáltató Hely címet, melyre büszkék vagyunk. A nyári időszakban az ellátást igény szerint folyamatosan biztosítjuk, a jelentkező családokkal egyeztetjük a
helyszínt és az időpontokat.
Köszönjük a Martongazda és a Dunakavics munkatársainak
sok segítségét, mellyel egész évben rendelkezésünkre álltak.
Várjuk leendő logopédus, gyógytestnevelő és tehetségkoordinátor munkatársainkat, az álláshelyekről bővebb tájékoztatás a kozigallas.gov.hu oldalon található!
| Szabó Antalné • igazgató

Ábel Márton. A verseny bíráskodásáért és technikai lebonyolításáért Schaum Béla, Szabó Levente és Bakacs János felelt.
Most kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől újra várjuk a
sakk szakkörünkön szombatonként 9 órától a kezdő gyerekeket és 10 órától a haladókat. A felnőtt sakk klub nyáron sem
áll meg. A felnőtteket minden csütörtökön 18 órától várjuk a
Postakocsiban.
Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az állásban világos kettő lépésben mattot adhat, ha
kész meghozni a szükséges anyagi áldozatot.
Mi lenne a megfelelő lépéssorrend, hogy világos
kettő lépésben mattal fejezze be a játszmát?
A megoldás beküldhető a mar tonvalsakk@
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. Sakkos képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és feladványok találhatók
még egyesületünk weblapján is, a martonvalsakk.hu címen.
| Bakacs János • MartonVál SC
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GYERMEKNAP
Kortyis Dávid szemével

KIEMELKEDŐ ISKOLAI
TEHETSÉG DÍJ 2022

BEETHOVEN ÁLTAL ÁNOS ISKOL A

FISCHL EMMA részére pontos, kiegyensúlyozott tanulmányi munkájáért, valamint az országos és megyei
matematika versenyeken elért kiváló eredményeiért.
REZESSY KATA RÓZA részére pontos, kiegyensúlyozott tanulmányi munkájáért, valamint az országos és
megyei rajz, továbbá német nyelvi versenyeken elért
kiváló eredményeiért.
LESTYÁN JÚLIA részére a néptánc, és különösen a
zeneművészet terén nyújtott kiemelkedő szakmai
fejlődést mutató és mások elé példaként állítható teljesítményéért.

MosolyTáska Program

Iskolánk is csatlakozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
országos programjához, melyben ezúttal a még használható
állapotú iskolatáskákat gyűjtjük. Részletek itt:
https://www.pontvelem.hu/segits-velem/mosolytaska
Felhívjuk a figyelmet, hogy a táskákat csak szállításra alkalmas kartondobozokban vesszük át az iskola titkárságán.
Gyűjtési időszak: május 26. - június 15. Segítsünk együtt!
FORUM MARTINI / 2022. JÚNIUS
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CSALÁDI SPORTNAP
A BRUNSZVIK OVIBAN

talmas köszönet ezért mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult a rendezvény színvonalas lebonyolításához!
| Brunszvik Óvoda SZMK

Megrendezték az első Családi Sportnapot a Brunszvik
Óvodában. A rendezvény fő célja volt, hogy a családok egy élményekkel teli, sportos délutánt tölthessenek együtt az intézmény udvarán.
A különféle sorversenyeken, családi futóversenyen, gyermek- és felnőtt jógán túl többek között ugrálóvár, arcfestés,
életmódtanácsadás színesítették az eseményt. Természetesen a mozgás mellett a finom falatok sem maradhattak el.
A rendezvény megvalósításához elsőként az óvoda dolgozóinak szeretnénk köszönetet mondani, akik szombat délután
szívvel-lélekkel rendezték be az akadálypályákat, készítették a finom gofrit és hot-dogot, valamint figyelemmel kísérték a gyerkőcöket a versenyek alatt. Amellett, hogy egy
szuper sportos délutánt töltöttek el együtt a családok, a bevétellel a Brunszvik ovi alapítványát is támogatták.
A program megvalósulásához, a rengeteg tombola nyereményhez elképesztő támogatásokat kaptunk. Ezúton is ha-

ÁLLÁS

PÁLYÁZAT

Brunszvik Teréz Óvoda-Martonvásár
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Brunszvik Teréz Óvoda ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: Tervezi és szervezi a csoportjában
folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozás, másság elfogadását. Munkájának alapját az Óvodai Nevelés Országos
Programja és az intézmény Pedagógiai Programja adja.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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• Önéletrajz, diplomamásolat, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Stefkovits Ferencné nyújt, a 0622/460-290; +3620/56-53853 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Óvoda-Martonvásár címére történő megküldésével (2462 Martonvásár,
Deák Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ó/E/49/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Stefkovits Ferencné részére a mvovoda@
gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Stefkovits Ferencné, Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az óvoda a bértábla szerinti fizetés mellett biztosít az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott cafetériát,
útiköltséget, ruhapénzt és "Martonvásár pótlékot", lehetőség
van továbbképzéseken való részvételre, szakmai fejlődésre.
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GARÁZSMENET
Béke utcai szeretetvásár

Újra megmelengette lelkünket a garázsvásár, mert a Béke
utcában nem a vásárlás, hanem a jó szó a fontos. Kellenek az
alkalmak a találkozásokra és a garázsvásár pont ilyen.
Arról most ne is beszéljünk, hogy miféle könyveket, lemezeket és lekvárokat szereztünk be eme mesés utcában.

MIT TEGYÜNK,
HA RÓKA JÁR
A KERTÜNKBEN?
Érkezett pár bejegyzés a Martonvásár Infó csoportba,
hogy róka tévedt egyes emberek kertjébe. Ezért mi
összeszedtünk pár dolgot, hogy hogyan lehet védekezni vele szemben.
A róka sajnos ismerős vendég a kertekben, különösen, ha baromfit tartunk. Ahogy csökken az élelem az erdőkben, úgy
jönnek egyre közelebb, és próbálnak meg az emberek által
lakott területeken ennivalót szerezni. Bár az embertől jobban félnek, mint amennyire talán mi félünk tőlük, mégsem
hagyhatjuk szó nélkül a látogatásukat. Így, ha fürge rókalábak és surranó kis árnyak jelennek meg a kertedben, ezek a
lehetőségeid vannak.

Teendők, ha róka a vendégünk:
• Ha meglátjuk, csapjunk zajt, kiabáljunk, tapsoljunk. A róka
sokkal jobban fél tőlünk, mint amennyire mi félünk tőle, így
egészen biztosan el fog szaladni.
• Ha kutyaszőrt teszünk ki a kerítés mentén, vagy azon az
útvonalon, ahol már egyszer láttunk a kertben rókát, valószínűleg elveszi a ravaszdi kedvét a további látogatásoktól. Ha
viszont mozgó, vicsorgó formátumban találkoznak a szőr tulajdonosaival, egészen biztosan nem akarnak a kertünk közelébe menni. Minden esetre óvjuk a kutyáinkat a találkozástól, hiszen megsérülhetnek az esetleges harcok folyamán,
és különféle betegségeket kaphatnak el. Ilyen lehet a veszettség, de egyéb fertőzéseket, bolhát, és sokféle élősködőt
is szerezhetnek tőlük. Éppen ezért érdemes rendszeresen
átvizsgálni a kerítést, illetve kerítés telepítése esetén gonFORUM MARTINI / 2022. JÚNIUS

doskodni annak alábetonozásáról, így kivédve, hogy a róka
beássa magát a kertünkbe.
• Hasonlóan tartanak az ember szagától, így az emberi haj is
jó riasztó lehet. Érdemes egy használt zokniba, vagy gézbe
tekerve kihelyezni a kerítés mentén, illetve a baromfiudvar
környékén.
A baromfiudvar kerítését jól betonozzuk alá, hogy az rókaásás biztos legyen. A kerítést is erősítsük meg, és éjszakára
zárjuk be a baromfi állományt az ólba. Ha szabadon tartjuk a
tyúkokat a kertben, még sötétedés előtt tartsunk létszámolvasást, és zárjuk be őket mielőbb.
• Szerencsére egyre kevesebb a veszett róka, hiszen nagyon
sok vakcina kerül ki az erdőkbe. Azonban jobb félni, mint
megijedni. Akármilyen szelídnek tűnik a róka, ne barátkozzunk vele és ne simogassuk meg. Egy vadállat esetében a
szelídség nem természetes, így gyanakodjunk, ha azt látjuk,
hogy nem menekül el. Szintén veszettségre utaló jel, ha az
állat görcsrohamot kap, bénult, vagy lóg az állkapcsa. Ha
veszett rókát találunk, akár élve, akár elpusztulva, mindenképpen jelentsük azt a helyi állatorvosnak.
• Sajnos egyre jobban megszokják az ember közelségét, hiszen a falvakban, városokban, sok élelmet találnak eldobálva. Ráadásul az ember közelében élő rágcsálók is jó táplálékforrásnak bizonyultak számukra, nem is beszélve a
baromfiakról. A macskáknak, kutyáknak kitett eleség is csalogató lehet számukra, így próbáljuk meg ezeket csak célzottan, a saját állataink részére, rövid időre kitenni és nem elől
hagyni egész nap és éjszaka.
• Ha saját élőhelyén találkozunk vele, ne piszkáljuk, hanem
kerüljük el. Ahogyan mi sem szeretjük, ha az otthonunkban
zavarnak, úgy tartsuk tiszteletben, hogy az erdők és a mezők
az állatok területei, így a rókának is joga van ott tartózkodni.
• Ha végképp nem sikerül megfogni a ravaszdit, helyezzünk
ki élve elfogó csapdát. A csapdát tegyük egy bokor, vagy fa
alá, ahol nincs szem előtt, és tegyünk bele nyers húst, ami
oda fogja vonzani a rókát. Meg persze a saját, és a környéken
fellelhető kutyákat és macskákat is, így érdemes a csapdát
éjszakára élesíteni, és előtte bezárni házi kedvenceinket. Sérülés ugyan nem éri őket, hiszen ezek a csapdák csak fogva
tartják az állatot, de a csapdába kihelyezett eleség csábításának nem fognak tudni ellenállni, így valószínűleg minden
éjszakát a csapda fogságában töltenének, míg a róka vidáman kint garázdálkodna a kertünkben.
• Ne tarts szemetet a kertedben. Minél kevesebb, a vadállatok számára vonzó illat terjeng, annál kevesebb az esély,
hogy meglátogassanak.
• Helyezz ki mozgásérzékelős lámpákat. Egyrészt tudni fogod, ha valaki jár a kertedben, másrészt a róka is meg fog
ijedni a hirtelen ráirányuló fénytől.
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REJTVÉNY

Összegyűjtöttük elektronikai hulladékainkat

Köszönjük a Martongazda munkatársainak közreműködését
és segítségét.
Előző számunkban a nagy bicikliversenyen dicsőséget hozó
huszárjainkra kérdeztünk rá, helyes megfejtőnk, aki a Für
Elise kávéházában stílszerűen kávét fogyaszthat és sütizhet
párjával: Molnár Zoltánné.
E havi rejtvényünk zenei interjúnkhoz kapcsolódik: hány
zenekarban tevékenykedik a hamarosan hozzánk érkező
Volkova Krisztina? Kellemes további nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

APRÓHIRDETÉS
A martonvásári Orbánhegyen 3323. szám alatti 2314 m2
nagyságú telek azonnal haszonbérbe kiadó.
Email: kkritter@t-online.de

ALFA-RADIÁL PLUSZ KFT.
WWW.ALFARADIAL.HU

10% KEDVEZMÉNY

AUTÓSZERVIZ SZOLGÁLTATÁSOKRA *
+36 20 531 9940 | +36 20 538 5181
2462 MARTONVÁSÁR, KUTI ANDRÁS U. 1

Állapotfelmérés
Diagnosztika
Olajcsere
Futóműállítás
Fékrendszer javítás
Automata váltó olajcsere

+ egyéb autószerviz szolgáltatások

A KUPON ÉRVÉNYESSÉGE 2022.12.31.
*Jelen kupon nem vonatkozik minden
elérhető szolgáltatásra, készpénzre nem
váltható - a részletekről érdeklődjön
ügyfélszolgálatunkon.
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VIRÁGGAL ÉS
MOSOLLYAL

lyezett virágban található egy betűzőkártya, a virágot
kihelyező virágüzlet, kertészeti áruda, faiskola elérhetőségével, említsétek meg őket is a kedvességükért cserébe.

A Virággal egy mosolyért program lényege: mosolyt
csalni az emberek arcára minden év június 28-án,
mégpedig virágok segítségével.
Virágüzletekben, faiskolákban, kertészetekben tevékenykedők csokrokat rejtenek el ezen a napon a városuk területén,
amelyeket mindenki szabadon hazavihet, továbbajándékozhat. Ehhez a programhoz csatlakozott a martoni Bézs is a
tavalyi évben és rejtettek el sok-sok virágot Martonvásár területén. Idén azt ígérik, hogy még több meglepetést hagynak
a városban és így még több örömteli képet kapnak vissza a
megtalálóktól!
Nincs más tennivalónk, mint nyitott szemmel járni ezen a
napon kis hazánkban, illetve az országhatáron túli magyarlakta területeken is, ugyanis több tízezer közterületekre kihelyezett virág várja a szerencsés és boldog megtalálóját
ezen a napon. Ha üzenni szeretnétek, hogy mekkora öröm
volt megtalálni, vagy épp elajándékozni a megtalált virágot,
töltsetek fel egy, a virággal közös fotót magatokról, vagy a
számotokra kedves megajándékozott személyről a @viraggalegymosolyert facebook oldalra, és tegyétek oda az üzenetek mellé a #virággalegymosolyert üzenetet is. Minden kihe-

KERTBARÁTOKNAK,
JÚNIUSRA

Az év hatodik hónapja az utolsó, melyet ősi római istennőről neveztek el. Iuno a szülés és a házasság istennője, a nőiesség megtestesítője. A magasan delelő Nap
a Tejúton halad keresztül, és az éjszakai csillagmezőből
a Nagy Göncöl, valamint a Nyári Háromszög (Vega,
Deneb, Altair) tűnik ki. Beköszöntött az igazi nyár.
A kert bőven ontja gyümölcseit, hálásan szolgálva meg a
gondosan végzett munkát. Szamóca, cseresznye és friss zöldségek kerülnek az asztalra, melyek íze sokkal jobb, mint a
boltok polcain lévő kisuvickolt társaik. A legfontosabb kerti
munkánk növényeink fejlődésének segítése. A meleg idő és a
csapadék a gyomok fejlődését is segíti. A gaz rengeteg vizet
és tápanyagot von el a növényektől és akadályozza fejlődésüket. Sok kártevőnek és kórokozónak biztosítanak megélhetést, melyek aztán a hasznos növényeinket károsítják. Az
eltávolított gazt komposztálhatjuk. A kertben támadnak a
levéltetvek. A rózsa, a mályva, a leander és az őszibarack
szinte mindig tetves. Kevés növény esetén a szappanos vizes
lemosás is elég lehet, de súlyos fertőzés esetén permetezni
kell. (A viszonylag környezetbarát Pirimor jól használható.) A
gondos növényvédelem mellett fontos teendőnk a hajtásválogatás és a gyümölcsritkítás. Az igen kedvezőtlen tavaszi
fagyok ellenére elég sok virág termékenyült meg, ezért a felesleges és hibás gyümölcsöket el kell távolítani úgy, hogy
FORUM MARTINI / 2022. JÚNIUS

két gyümölcs közé képzeletben egy harmadik elférjen. Szedjük le a tafrinás leveleket és vágjuk le a felesleges vízhajtásokat, a lombkoronát sűrítő vesszőket. A szőlőben a kötözés,
hajtásigazítás az elsődleges teendőnk, elősegítve a fény bejutását a lombfalba. Ígéretes termés mutatkozik. Rengeteg a
virágkezdemény, melyet egy száraz nyáron nem lesz képes
kinevelni a tőke, ezért fürtritkítást kell alkalmazni. A virágzó szőlő nagyon kellemes illatú, sajnos a szürkepenész előszeretettel támadja meg. Ezért a permetezések során a lisztharmat és a peronoszpóra mellett szürkepenész ellen is kell
védekezni. Tartsuk tisztán a szőlő sorait, a tőkék tövét. Sok
gondot okoznak a krumplibogarak és a hagymalegyek, ellenük csak a vegyi védekezés hatásos. Szórjuk ki a nitrogén
műtrágya harmadik részét is, majd munkáljuk be a talajba.
Fogyasszunk minél több friss gyümölcsöt és a felesleget tegyük el télire. A szamóca és a málna a leghálásabb lekvárnak
való. A lecukrozott (~10%) gyümölcsöt egy éjszakára állni
hagyjuk. Főzés előtt a levet leöntjük, mely szörpnek kitűnő és
a gyümölcshús mennyiségétől függően felfőzzük, elkerülve a
cukor karamellizálódását (max. fél óra). A magok nem zavarók, ezért nem szükséges passzírozni. A hónap végétől szedjük
fel a tulipánok, nárciszok hagymáit. Megtisztítva, száraz helyen tároljuk az ültetésig. A letermett három éves szamóca
ágyásokat számoljuk fel, fertőtlenítsük a talajt, és pótoljuk a
tápanyagokat. Ha van rá módunk, öntözzük a növényeket. A
pince hűvösében végezzük el a borok harmadik fejtését. Az
eszközöket és tároló edényeket tartsuk tisztán. Szükség szerint kénezzük a pince levegőjét is.
| Uhrin Gábor
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Virággal egy
mosolyért

G!
SZERESD ME

KERESD MEG!

VIDD HAZA!

TALÁLD MEG!

APRÓHIRDETÉS
"Balatonszemesen szabadstrandtól száz méterre harminchat lakásos társasházban, második emeleti, erkélyes, felszerelt konyhás, négy személynek alkalmas egyterű lakás
nyaralás céljára kiadó. Parkolóhely zárt udvarban.
Ár: június 15-től augusztus 20-ig 30000 Ft/éjszaka. Főszezonon kívül 25000 Ft/éjszaka. Telefon: 20 245 5925"
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JÚNIUS 28-ÁN INDUL A JÁTÉK!
JÁRJ NYITOTT SZEMMEL, MERT EZEN A NAPON BÁRHOL TALÁLHATSZ ELREJTETT VIRÁGOT.

TALÁLD MEG, VIDD HAZA, FOTÓZD LE ÉS OSZD MEG A FACEBOOKON ÉS/VAGY AZ INSTAGRAMON!

... JA, ÉS MOSOLYOGJ!
Virággal egy mosolyért

#viraggalegymosolyert

Virággal egy mosolyért

www.viraggalegymosolyert.hu
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ESEMÉNYEINK
JÚN. 23.
|
Szabó Gabriella Eszter és
		
Palotai Péter zongora-bőgő koncertje
		
a Köszönjük, Magyarország! Program
		
támogatásával
		
A Malom-tábor nyilvános előadása
11.30 órakor
		
BBK
JÚN. 25.
|
		
		

Termelői piac és kézműves vásár
7.00-18.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
		
		

Piac+Program - ÓriásBuborékShow
9.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvénytér

JÚL. 2.
|
		
		

Termelői piac 		
7.00-12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
Piac+Program 		
Bárányos Reni
		
Pöttömtornája 		csúszva-mászva,
		
kettő/négy keréken			
		
10.00 órától 12.00 óráig
		
BBK rendezvényudvar
JÚL. 2.

|

Beethoven-koncert 1.
19.00 órakor
		
Brunszvik-park

JÚN. 25.
|
Interaktív zenés gyerekfoglalkozás
		
10.30 órától
		
Agroverzum

JÚL. 9.
|
		
		

Termelői piac 		
7.00-12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

JÚN. 25.
|
A Malom-tábor zárókoncertje
		
11.00 órakor
		
BBK

|
		
		
		
		

Piac+Program Kerekítő-kóstoló
Váti Zsuzsával			
10.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

JÚN. 25.
|
Zenélő Magyarország 		
A Magyar Rádió Szimfonikus 		
		
Zenekara művészeinek fúvós-vonós
		
kamarakoncertje
		
12.30 órakor
		
Brunszvik-kert
JÚN. 25.
|
Múzeumok Éjszakája
		
Az éjszaka (vagy még inkább a 		
		
délután), amikor a múzeum életre kel…
|
16.00 Magyar történelmi
		
és népi hangszerek –
		
Mihály György kiállítása - megnyitó
		
Óvodamúzeum
|
17.00-19.00 Az Aranyszamár 		
		
Bábszínház Szamár-létra játéka
|
16.00-19.00 Kézműves műhely
		
Mihálovics Mónival
		
Óvodamúzeum
JÚN. 25.
|
Múzeumok Éjszakája
		
Vezetett kastély- és parkséták
		
17.00 órától 24.00 óráig
|
21.30 Pokróckoncert fényfestéssel
		
a platánok alatt
		
Agroverzum, Brunszvik-park
JÚN. 26.
|
IV. Hazahívó – Hazaváró
		
Martonvásári elszármazottak 		
		találkozója
		
9.00 órától
		
BBK
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JÚL. 9.

|

Beethoven-koncert 2.
19.00 órakor
		
Brunszvik-park

JÚL. 16.
|
		
		

Termelői piac 		
7.00-12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
		
		
		

Piac+Program Tréfás/lufis játszótér			
10.00 órától 12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

JÚL. 16.

|

Beethoven-koncert 3.
19.00 órakor
		
Brunszvik-park

Szeretettel várja a csatlakozókat a Nyugdíjas Klub július 4-én
17.00 órakor, a Ringató június 20-án 9.30-kor, az Örömtánc
keddenként 15.00 órakor.
Felhívjuk figyelmüket, hogy programnaptárunk eseményei,
időpontjai, helyszínei a szervezés során változhatnak. Naprakész információinkat megtalálják a https://www.facebook.
com/MartonKult és a www.agroverzum.hu oldalakon, szívesen
adunk felvilágosítást a +36 22 460-286-os, illetve a +36 30
629 3083-as telefonszámon. Köszönjük, hogy figyelemmel
kísérik a MartonKult és az Agroverzum eseményeit! Várjuk
Mindnyájukat!
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

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)
Nyári rendelés: Hétfő: 08.00-10.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 8.00-10.00 óra (tanácsadás) és 10.00-11.00 (rendelés)
Csütörtök: 08.00-09.00 | Péntek: 08.00-10.00
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! A rendelőben orrot és szájat eltakaró maszk viselése továbbra is kötelező, 6 év feletti gyermeknek is.

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

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

FOGORVOSI 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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ORVOSI RENDELÉS

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

MARTONVÁSÁR: július 2., 3., 23., 24.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: június 25., 26.; július 16., 17.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: június 18., 19.; július 9., 10.
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.

Rendelkezésre állási idő:
hétfő - péntek 08.00 – 16.00 óra

5

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

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

FORUM MARTINI / 2022. JÚNIUS

ISSN 2060-6346

IMPRESSZUM

Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.

19

