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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜLÉSE

KÖNYVSZEMLE

ÖNKÉNTESEKET KERESNEK

A Forum Martini hasábjain új rovat
indul. Takács Réka, aki maga is
szenvedélyes olvasó, havonta
egy-egy könyvet mutat be.

A Magyar Népdal Napja szervező
csapata önkénteseket keres, akik
segédkeznek a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában.

A június 27-i nyílt ülésen a lakosság szélesebb rétegét érintő napirendek is megvitatásra kerültek.

11.oldal

04. oldal

SZAKMAI TANULMÁNYÚT
Martonvásári kertbarátok
az aszúborok hazájában

HAZAVÁRÓ, HAZAHÍVÓ
A hívó szó meghallgattatott. Száznál is többen
vettek részt az elsőn, jövőre még többeket várnak

16. oldal
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Ismét nagy sikert aratott a játékos, szórakoztató esemény (képes beszámoló)
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JÚL. 15.
|
Termelői vásár		
		
7.00 órától 13.00 óráig
		
BBK Központ udvara
JÚL. 21.

|

		

Karibi Piknik
20.00 órakor
Főtér

JÚL. 28.
|
XV. Borút Találkozó
		
16.00 órakor
		
BBK Központ
JÚL. 30.
|
Búcsúi szentmise
		
10.00 órakor
		
Kastélypark, sziget
AUG. 12.
|
Termelői vásár
		
7.00 órától 13.00 óráig
		
BBK Központ udvara
|
		
		
		

Nyáresti Zenés Piknik –
Francia Sanzon Est
20.00 órától
Főtér

AUG. 20.
|
Államalapításunk
		
ünnepe
		
09.30 órakor
		
Emlékezés tere

A Nemzeti Filharmonikusok Beethoven – estjei
az MTA Agrártudományi Kutatóintézetének Parkjában
JÚL. 15.
|
Beethoven: Egmont – kísérőzene, op.84
(esőnap: 16.)		
V. szimfónia c-moll „Sors”, op.67
		
Fodor Gabriella - szoprán
		
Kovács István - narrátor
		vezényel: Kovács János
JÚL. 22.
|
Beethoven: I. szimfónia,C-dúr,op.21
(esőnap: 23.)		
Musik Zu einem Ritterballett, WoO1
		
(„Lovagi balett”) VII. szimfónia 		
		
(A-dúr), op.92
		vezényel: Medveczky Ádám
JÚL. 29.
|
Beethoven: G-dúr zongoraverseny
(esőnap: 30.)		
No.4.,op.58
		
Krisztus az Olajfák hegyén, op.85
		
Nemzeti Énekkar
		
Balog József - zongora
		
Kolonits Klára - szoprán
		
Brickner Szabolcs - tenor
		
Kovács István - basszus
		
karigazgató és vezényel: Somos Csaba
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SZEPTEMBER

16-17.

KEDVEZMÉNYES
ELŐVÉTELI JEGYEK

SZEPTEMBER 15. 12.00-IG!
ONLINE

www.jegy.hu
Felnőtt: 1000 Ft
Nyugdíjas/Diák: 500 Ft
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HELYSZÍNI

Martonvásár - Óvodamúzeum, InfoPont
Felnőtt: 1200 Ft
Nyugdíjas/Diák: 750 Ft

2

BESZÁMOLÓ A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület és a Gazdasági Bizottság
június 27-én nyílt ülést tartott, melynek keretein belül a lakosság szélesebb rétegét érintő
napirendek is megvitatásra kerültek.
Az ülésen meghívottként jelen volt a Gárdonyi Rendőrkapitányságról Dr. Sági János rendőrkapitány és Kratancsik
Ákos rendőrparancsnok, akik beszámolójukban elmondták,
hogy Martonvásár lakosságának biztonságérzete számukra
kiemelten fontos, melyet bizonyítanak a számadatok is, hiszen
nagymértékben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Bűn- és baleset megelőzéssel kapcsolatban előadásokat is
tartottak, az „OVIZSARU” bűnmegelőzési programban 7 óvoda
nagycsoportos gyermekei vettek részt, ami a martonvásári
óvodát is érintette. Emellett több általános iskolában a biztonságos internet használatról beszéltek a diákoknak.
A költségvetés is módosításon esett át. A kormánytól kapott
800.000.000 Ft-ból 650.000.000 Ft-ot kincstárjegyben
lekötöttünk, ami a későbbiek során kamatozni fog. A tavalyi
pénzmaradvány átvezetésének köszönhetően az általános
tartalékban pedig 23 millió forint van, ami 3.000.000-val
több, mint az eredetileg tervezett.
Egy szerződés módosítására is sor került. Martonvásár Város
Önkormányzata és a Central Container Kft. 2016.04.01 napi
hatállyal 2017.08.31-ig tartóan közszolgáltatási szerződést
kötöttek. Mivel a csatorna-beruházás megvalósítása elhúzó-

PANNÓNIA SZÍVE

								
ÖSSZEFOGÁS A FEJLŐDÉSÉRT

Közös célok érdekében közösen kell cselekedni
– ezt ismerték fel Bicske, Martonvásár és Vál
polgármesterei még 2015-ben. Úgy döntöttek,
nem külön-külön próbálnak forrásokat szerezni
a településük fejlesztésére, hanem összehangolják az elképzeléseiket és közösen lépnek fel
azok megvalósításáért. Így indult el a Pannónia Szíve program.
Jelenleg 23 település működik együtt Fejér megye északi részének fellendítése érdekében. A kitörési pontot az idegenforgalom jelentheti: ezekben a falvakban, városokban minden
együtt van, ami egy izgalmas nyaraláshoz kellhet. Gyönyörű
természeti környezet, műemlékek, színes kulturális programok, bor és gasztronómia néhány kilométeren belül. A
Mánytól Ráckeresztúrig, Gánttól Etyekig terjedő Pannónia
Szívében nincsenek komoly ipari hagyományok és a szakemberek egyet is értenek abban, hogy a tájat elcsúfító üzemek
építése helyett a környezet viszonylagos érintetlenségét és
nyugalmát kell megőrizni és kihasználni.
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dik, és a közszolgáltatás igénybevételére továbbra is szükség van, a szerződést meghosszabbítottuk és módosítottuk.
Ezzel egyidejűleg a közszolgáltatási díj – amely eddig egytényezős volt – a törvény előírásainak megfelelően kéttényezősre változott. Ez összegszerűen 873 Ft/m3 alapdíjból és
927.-Ft/m3 ürítési díjból tevődik össze, így a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díja változatlan, mindösszesen 1.800 Ft/m3.
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
áprilisban döntött arról, hogy a TGA INVEST Kft-vel telekalakításról és újraosztásról szóló szerződést köt. Ennek eredményeképp a benzinkút mögötti, 2 hektár alapterületű beépítetlen ingatlan a tulajdonunkba került. Ebből 1 hektárt eladásra
meghirdettünk, melynek pályáztatása jelenleg is zajlik.
A Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött megállapodás
kivitelezése is folyamatban van. Ez a felújítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat bővítési feladatainak ellátására vonatkozik. A közbeszerzési eljárás lezajlott, megfelelő
kivitelezőt is sikerült találni, a megvalósításra vonatkozó
szerződést aláírtuk. Hatályba lépése után kezdődhetnek meg
az engedélykérések, a kivitelezői munka megkezdéséről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Önkormányzatunk keresi az újabb és újabb lehetőségeket
pályázatok benyújtására. Így kerülhetett sor a Magyarország
Kormánya által közzétett, „A helyi identitás és kohézió erősítése” c. kiírás megvitatására, melynek célja a települések,
térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének
fejlesztése.
2017. július 05.
| Dr. Szabó Tibor • polgármester
| Takács Réka • titkársági ügyintéző

Ehhez azonban fejleszteni és bővíteni kell a meglévő turisztikai kínálatot. Miközben a program zászlóshajójának számító Etyeken már zajlanak is az első építkezések, elkészült
a Pannónia Szíve Turizmusfejlesztési Koncepció. Ez a dokumentum a benne foglalt elképzelések valóra váltásával
évekre meghatározhatja a bekapcsolódó települések jövőjét.
Alapelve, hogy minden közösség számára lehetőséget teremt
saját értékeinek, egyediségének reflektorfénybe helyezésére.
A beruházások egyszerre célozzák a meglévő látványosságok
megőrzését és fejlesztését, valamint újak építését.
Rövid ízelítő a legfontosabb tervekből: Etyeken jelenleg is
folyik az országosan is ismert újhegyi Gasztrosétány és a
többi helyi borászati központ fejlesztése, valamint a falut
Bicskével és Tarjánnal összekötő kerékpárút építése. A távlati tervek között szerepel egy borászati látogatóközpont és
a Törleyek nevével fémjelzett pezsgőkultúrát a vendégekhez
közelebb hozó helyszínek is.
Felújítás után új funkciót kapnak a gyönyörű főúri kastélyok.
Bicskén, Csákváron, Martonvásáron, Ráckeresztúron, Tordason és Válon pompás barokk és klasszicista stílusú épületek
állnak kihasználatlanul, helyenként nagyon rossz állapotban.
Ezek nemzeti kulturális örökségünk részei, megmentésük
mindannyiunk érdeke.
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Több lehetőség lesz szabadidős programokra: lovagláshoz,
horgászathoz, extrém sportokhoz és túrázáshoz kapcsolódó
beruházások lesznek Bicskétől Lovasberényig számos helyszínen. Tovább bővül a kerékpárút-hálózat: a cél, hogy
Pannónia Szíve összekapcsolódjon a fővárossal, a Velenceitóval és a Balatonnal is. Szerepel a tervek között erdei iskola,
irodalmi turistaszálló Vajda János szellemében, múzeumok,
fürdők és szállodák építése és bővítése több településen, valamint a közlekedési lehetőségek javítása is.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a térség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos és dr. Molnár Krisztián,

HAZAVÁRÓ,
HAZAHÍVÓ
ÖSSZEJÖVETEL
Az elmúlt hónapokban többször is megjelent a For um
Martini hasábjain a felhívás,
amelyben Foki Gábor meghívja az egykor Martonvásáron
élőket, jöjjenek el, nézzenek
körük, beszélgessenek, töltődjenek fel együtt.
A rendezvény lebonyolítása
után beszélgettünk a fő
szervezővel.
Nagy Árpád Már nyugodtan alszik?
Foki Gábor Most már igen.
NÁ Mikortól?
FG Az esemény előtti utolsó reggel is
még korán keltem, izgultam. Igaz, már
tavasszal látszott, hogy biztos létrejön a találkozó. Akkor Polgármester
úr anyagi segítséget ígért, amit természetesen be is tartott. Bár olyan
összeget kaptunk, amelybe belefért a
lebonyolítás anyagi része, sok önkéntes
munkát is tettünk bele. Az előkészítést
például egykori osztálytársaimmal,
a Hölgyklubbal és a Nyugdíjas klub
tagjaival végeztünk. Nem beszélve a
MartonGazdáról, akik szó szerint a
munka nehezét vállalták. A polgárőrök
és a kertbarátok is megmozdultak a
vendéglátásnál, így két bográcsban is
főztünk.
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a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanács elnöke támogatásának és munkájának köszönhetően
egyre több forrás is rendelkezésre áll a program megvalósításához. A közel négymilliárd forintos etyeki beruházás
legtöbb eleme a nyáron befejeződik és a következő lépések
további településeken is előkészületben vannak. A Pannónia
Szíve program ráadásul továbbra is nyitott. Az eddigi ötletek
is az itt élők közös gondolkodásának gyümölcsei, és a jövőben is lehetőség lesz új és előremutató elképzelések megvalósítására.
| pannoniaszive.hu

NÁ Létszám tekintetében sikeresnek nevezhető a rendezvény?
FG Kezdetben 100 főre számítottunk.
Június 10-ére véglegesedett, 101-en jelentkeztek. A jelenléti ív szerint végül
111-en voltunk. Nagy szerencsém volt,
hogy találkoztam dr. Gyulay Gyulával,
aki első szóra felajánlott 20 kg marhahúst a főzéshez.
NÁ Megvalósult az összejövetel célja?
FG Nagyrészt igen. A régen hazalátogató martonvásáriak hazajöttek, találkozzanak egymással és a város lakóival
is. A következő év feladata már látszik.
Jobban meg kell szólítani, mozgósítani
kell azokat is, akik itt élnek, hogy ők is
nagyobb számban jelenjenek meg.
NÁ Jellemzően mennyi ideje nem
jártak az érkező vendégek Martonvásáron?
FG Olyan is volt, aki már 10 éve, de
olyan is, aki évente jár haza.
NÁ Mi volt az esemény csúcspontja?
FG Talán, amikor egy perc néma felállással emlékeztünk meg a martonvásári
földben nyugvó őseinkről. Kiemelkedőnek mondanám Pletser Tamás történelmi előadását, különös tekintettel
településünk 250. évfordulójára, Bitó
Péter verseire azt mondanám, hogy telitalálat volt – köszönöm segítségét –,
de nagyon tetszett mindenkinek a Tóth
Iván sportcsarnok, az Óvodamúzeum,
nagy élményt jelentett templomuknak
Szabó Erzsébet általi bemutatása. A
kastély parkja sajnos zárva volt.
NÁ Egyszeri alkalom volt?
FG Többen köszöntek el azzal, hogy
„Jövőre veled ugyanitt!”. Ha marad ez a
szívet melengető összefogás, vagy még
további segítségem is lesz, szeretném
2018-ban is megrendezni.
| Nagy Árpád

Hazahívó-hazaváró rendezvény
megvalósításában és
lebonyolításában segítettek:
Martonvásár Város Önkormányzata
(anyagi támogatás);
Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ (helyszín
biztosítása, nyomtatványok stb.);
Martonvásári Kulturális
Egyesület neve alatt jöhetett létre
és Tóth Andrásné segítségével;
Teleki Blanka Hölgyklub és
Nyugdíjasklub tagjainak
helyszíni segítsége; Beethoven
Általános Iskola 1955-1963
évfolyamának tagjai helyszínen
segítettek; Polgárőr Egyesület
tagjai (Varga László és Cziva
János főztek); Martonvásári
Művészeti Iskola néptánc
műsort mutatott be; Taktikai
Élménypark jóvoltából lövészetet
lehetett gyakorolni; Marton-Vál
Sakkegyesület; MartonGazda
NKft. a munka nehezét végezte;
Kertbarát Egyesület tagjainak
borait, Szabó László gyümölcseit,
Orosz József és Szeidl Antal
főztjét kóstolhatták a résztvevők;
Toman Ilona tanárnő biztosította
a kiállítás anyagát; Dr. Gyulai
Gyula és a Gábor-major Kft.
a bográcsba valót biztosította;
Provoda Jodes GAS-GAS
Zenekara a zenét szolgáltatta;
Pletser Tamás előadásával, Bitó
Péter műsorvezetésével segített.
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VISSZATEKINTÉS
AZ ÁPRILISI JÁRÁSI
NYUGDÍJAS
TALÁLKOZÓRA
Jó szívvel emlékezünk vissza a tavaszi időszakra,
amikor városunkban megrendezésre került az
első Járási Nyugdíjas Találkozó.
Hat település nyugdíjas közösségét láttuk vendégül április
20-án a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében. A szervezési feladatokat megosztottuk egymás
között a Martonvásári Nyugdíjas Klub oszlopos tagjaival,
Bors Andrással, Albrecht Lajosnéval, Mikus Istvánnéval,
Salgó Bélánéval és a klub elnökével Ambrus Istvánnal,
akiknek ezúton is hatalmas köszönet jár az önzetlen munkájukért.
A találkozót dr. Szabó Tibor, városunk polgármestere nyitotta meg, őt követte üdvözlő szavaival a központ igazgató
asszonya Pfiffer Zsuzsanna, majd Ambrus István, a Martonvásári Nyugdíjas Klub elnöke méltatta az egybegyűlteket
az alkalomhoz illő, díszes lovagi ruhájában.
A programban fellépőként szerepeltek a Martonvásári
Művészeti Iskola és a Százszorszép Táncegyüttes táncosai, akik a színvonalas színpadi előadásuk után megtáncoltatták a lelkes vendégeinket is, akik nagy örömmel rophatták a régi idők csárdását.

A programban szerepelt a közkedvelt Darázsderék Táncegyesület Ráckeresztúrról, akik igen példás munkásságuk
gyümölcseként két koreográfiát is elhoztak nekünk erre az
alkalomra. Nekik ezúton is gratulálunk, hiszen július 1-én
ezüst minősítést nyertek el a gyulai Országos Senior Táncfesztiválon.
A délelőtt folyamán megtekinthettünk egy elvarázsoló Taichi bemutatót, a Golden Tiger’s Kung Fu Egyesület vezetőjének, Kovács Lászlónak előadásában, majd a műsorfolyamot
egy egyéni énekprodukció színesítette.
A Martonvásári Nyugdíjas Klub jóvoltából ínycsiklandó
ebéddel kínáltuk a találkozó résztvevőit, akik az ebédszünet
végeztével a Tihanyi Musical Stúdió énekese, Szelle Szilárd
élő műsorát hallgathatták meg. Az előadás közben a résztvevők többen együtt énekeltek, miközben a nosztalgikus dallamok visszarepítették őket a boldog ifjú éveikhez.
Összességében elmondható, hogy kiváló élményekkel gazdagodhatott mindenki ezen a szép napon, s bízunk benne, hogy
a kezdeményezésünkkel hagyományt teremthetünk, aminek
köszönhetően időről-időre találkozhatnak nálunk a járásban
működő nyugdíjas közösségek.
| Kiss-Orosz Kata • Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

A LOVAS
POLGÁRŐRSÉG
BEMUTATKOZÁSA

								

Mint azt már egy jóval korábbi Forum Martini
oldalán egyik polgárőr kollégánk leírta – sőt
látni is lehetett néhányszor a településen –,
Martonvásáron is megalakult a lovas polgárőrség. Teljes neve: Forum Martini Polgárőr Egyesület Lovas Egysége.
Jelenleg 4 vizsgával rendelkező fő és 3 ló áll „készenlétben”,
hogy elsősorban a külterületi mezőgazdasági területeket és
erdősávok tisztaságát, rendjét óvják. Ha kell forró napsütésben, de széllel „tarkított” havazásban is.
Mindezt egységes ruházatban tesszük, amit többek között
pályázati forrásból szereztünk be. Sokan kételkedve adnak
hangot, hogy nem is látnak minket. A településen belül a
szolgálati Suzuki Vitara a mérvadó, a lovakkal inkább a gépkocsikkal nehezen megközelíthető helyeken boldogulunk
jobban, ezért bizonyára kevesen találkoznak velünk, de mi
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azokon a helyeken teljesítünk szolgálatot, amelyek nehezen
járhatók még terepjáróval is. Ilyenek a környező szántóföldek és erdős területek. Természetesen megfordulunk a településen belül is. Tisztában vagyunk vele, hogy soha nem
vagyunk elegen, ezért szívesen fogadunk minden lovagolni
tudó személyt, aki elhivatottságot érez e nem éppen egyszerű, de annál nagyszerűbb feladat teljesítésére.
Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak többek között Csiki Botondnak az oktatásért, az Akadémiai
Nyomda vezetőségének a terület biztosításért és mindenkinek, aki segítséget nyújtott a felkészülésünkben és a vizsgaanyagunk elkészítésében.
| Tér Zsolt
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KÖNYVSZEMLE
Jonathan Franzen napjaink leghíresebb és talán legnagyobb amerikai írója, a tapasztalat
azonban azt mutatja, hogy itthon nem számít
igazán ismert írónak.
Ezt a tényt bizonyítja az, hogy műveinek csak kevesebb, mint
a fele jelent meg magyar nyelven, és a fordítások is jóval
később látnak napvilágot (a Huszonhetedik Város című műve tavaly jelent
meg nálunk, holott ez volt Franzen első
regénye, melyet 1988-ban írt). Legtöbb
könyvében aktuális problémákról beszél, miközben olvassuk, szinte villámcsapásként ér minket a felismerés,
hogy a saját életünkre is vonatkoztathatjuk. Beszél családi és kapcsolati
problémákról, vallási nézeteltérésekről, politikáról (főként a liberális és
republikánus szembenállásról), és az
ember nyomában járó, folytonos kísértésekről. Regényei mellett említést kell
még tenni esszéiről is – sajnos ezek
még nem jelentek meg magyar nyelven. A Why Bother? című írásában is
a társadalmat érintő témát feszeget, a
technikai fejlődés hátrányairól ír.
Számomra a regényei közül a Szabadság jelentett mérföldkövet. Első pillantásra az ember hajlamos elrettenni
a több mint 600 oldal láttán, hiszen
felgyorsult világban élünk, kevés időnk van arra, hogy egy
jó könyvvel a kezünkben elvonuljunk, és kirekesztve a külvilágot, elmerüljünk a szavak tengerében. Most mégis arra
bíztatok mindenkit, hogy tegye meg! Ismerkedjenek meg a
regény két főhősével, a mintaanyuka Patty Berglunddal és
a környezetvédő jogász Walter Berglunddal. Lássák meg a
sorok között – a nem is annyira elrejtett – nagy „amerikai
álom” széthullását, a széteső családokat, elhibázott lépéseket és kilátástalan sorsokat. A regény komplett keresztmetszetet ad az amerikai társadalomról. Középpontban Patty
és Walter házassága, és annak elemzése áll külső- és belső

szempontok alapján. Rajtuk keresztül több témát is érint és
bemutat: szeretetet és arra való képtelenséget, depressziót,
kapuzárási pánikot és az idealizmust. A történet vége már a
szeptember 11-i támadás utáni időszakban játszódik, amikor
a szabadság/szabadságeszmény még jobban megkérdőjeleződött. A Berglund család szemszögéből láthatjuk, hogy az
egyéni szabadság hajszolása tönkretesz mindent és mindenkit, fiuk, Joey példáján keresztül pedig megtanulhatjuk, hogy
kötöttségek nélkül nem lehet élni. A történet olykor hiába
komor és elgondolkodtató, mégis képes elérni, hogy egyre
nagyobb kíváncsiság legyen úrrá rajtunk, ezáltal válik letehetetlenné. A
karakterek is nagyon szépen ki vannak
dolgozva, végigkövethető a fejlődésük,
és szinte mindegyikkel tudunk azonosulni. Egyedül talán Richard Katz, a
kritikus szemléletű rockzenész az, aki
megosztó személyiség lehet. Ő tekinthető akár Franzen alteregójának is,
hiszen művészi pályája későn indult,
de robbanásszerű sikert aratott. Mi, olvasók, pontosan látjuk, hol siklik félre
a szereplők élete, és elgondolkodunk
rajta, hogy vajon abban a helyzetben
mi hogyan cselekedtünk volna, ezáltal
tanulhatunk is belőle. Megtanulhatjuk,
hogyan éljünk, szeressünk és boldoguljunk az egyre zavarosabbá váló világban.
A könyv borítóján egy ikonikussá váló
szimbólum látható, a kék madár, mely
a boldogság keresését szimbolizálja, és
egyben sejteti, hogy miről is fog szólni
a mű.
Jonathan Franzen az alap- és popkultúra részét képezi, sokan
úgy vélik – köztük én is –, hogy méltó utódja Thomas Mannnak és Proustnak.
A Szabadságot mindenkinek ajánlom, aki szereti a nagyregényeket, aki betekintést szeretne nyerni az amerikai társadalom középosztályának mindennapjaiba, aki keresi önmagát,
akinek az élete fordulóponthoz érkezett, és azoknak is, akik
egyszerűen csak egy jó könyvvel szeretnének kikapcsolódni.
| Takács Réka

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Rastyl Kft. állást hirdet martonvásári műanyag üzemébe,
hétköznapi nappali munkavégzésre, teljes munkaidőben.
Betöltendő pozíciók:
- Műszakvezető, gépbeállító,
- Betanított munkás
Munkavégzés helye: Martonvásár
Jelentkezni lehet fényképes szakmai Önéletrajzzal
a juhasz.peter@rastyl.hu e-mail címen vagy
telefonon a 06-30/931-3896-os telefonszámon.
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A RITMUS, ÉLETÜNK
MEGTARTÓJA
A ritmus átszövi teljes életünket. Akár a szervezetünk belső működését, akár a minket körülvevő környezetet, a makrokozmoszt nézzük.
Fizikai testünket - a magzati kortól a halálunkig - három
ritmikusan működő rendszer élteti. A véráramlásunkat biztosító szív már a magzati kor negyedik hetének első napjaiban elkezd lüktetni. Egy újszülött szíve percenként 130-at,
míg egy felnőtté 70-75-öt ver. Egy felnőttnél általánosan 60100 közötti pulzusszámot mérhetünk. Edzett szervezetben,
sportolóknál a szív hatékonyabban dolgozik, emiatt a fenti
értéknél még alacsonyabb a szívfrekvencia. A szívverések
számát számtalan tényező befolyásolja: a fizikai aktivitás, a
hőmérséklet, a folyadékellátottság, az érzelmek és a stressz,
gyógyszerek, betegségek, a testméret.
Életünket még látványosabban foglalja keretbe a légzésünk:
megszületésünket követő első felsírástól az utolsó leheletünkig szüntelenül lélegzünk. A légvételeink száma a kezdeti 40
körüli értékről felnőttkorra percenkénti 12-20 közötti értékre csökken. A légzési frekvenciára úgyszintén több minden
hat: a fizikai aktivitás, a testhelyzet, a lelki tényezők, a hőmérséklet, a gyógyszerek, a betegségek, a dohányzás.
A lélegzetvételünk számát, minőségét tudatosan befolyásolhatjuk. Sajnos, az emberek többsége a tüdő légzőfelületének
csak egy részét használja ki: ülőhelyzetben legfőképpen a
mellkas felső-, függőlegesen pedig a középső harmadot. Az
alsó harmadot érintő, ún. hasi légzést, bár a leghatékonyabb,
kevesen gyakorolják.

Kezdjük a napunkat tudatos légzőgyakorlatokkal! Fontos,
hogy lehetőleg szabadban, friss levegőn végezzük, és kizárólag az orrunkon keresztül lélegezzünk. (Az orr megszűri,
felmelegíti és átnedvesíti a levegőt.) Álljunk egyenes testtartással enyhe terpeszbe, lazítsuk el magunkat. Először a
hasunkat előredomborítva, csak a tüdőnk alsó részébe szívjuk be a levegőt. (A hasunkra tett tenyérrel ellenőrizhetjük
a mozdulatot.) Ezt követően lassan, nyugodtan, a mellkasunkat egyre tágítva, engedjük a levegőt a tüdőnk középső részébe. Végül a hasunkat behúzva, a kulcscsontunkat
és vállunkat megemelve, mellkasunkat teljesen kidomborítva a felső tüdőlebenyeinket is töltsük tele levegővel.
Kilégzéskor hasonló sorrendben: alulról felfele fokozatosan
haladjunk. Igyekezzünk maradéktalanul minden levegőt kipréselni a tüdőnkből. A gyakorlatot ismételjük meg többször.
Napközben is bármikor elvégezhetjük. Egy idő után így hozzászokhatunk ahhoz, hogy sokkal hatékonyabban, „teli tüdővel” lélegezzünk.
A harmadik belső ritmikus rendszerünk alig ismert. Nem is
csoda, hiszen csak a múlt század hetvenes éveiben fedezték
fel és kezdték el kutatni: az agy-gerincvelő folyadék (liquor)
ritmikus áramlását. Ez a folyadék körbeveszi az agyat és a
gerincvelőt, táplálja és védi őket. Áramlása nagyon lassú:
percenként 6-12 között van, értéke csak szélsőséges körülmények között változik. Mára már külön gyógyítói módszer:
az ún. cranio-sacralis terápia épül ennek a rendszernek a kezelésére.
A következő hónapban a minket körülvevő világ ritmusainak
a jelentőségéről és hatásáról lesz szó.
| Dr. Papp Huba

TUDTA?
A kínai orvoslásban külön jelentőséget
tulajdonítanak az ún. „szervórának”. Ez
azt jelenti, hogy egy napon belül minden
szervnek megvan a maga 2-2 órája, amikor
a legintenzívebben működik (lásd a mellékelt ábrát). Például a tüdő ideje hajnali 3-5
között van, emiatt ebben az időszakban
erősödnek fel a tüdőbetegek panaszai. Ezt
követően, 5-7 óra között a vastagbél ideje
következik, ezért van az, hogy egy harmonikusan működő szervezetben az ébredést
követően, korán reggel történik a székletürítés.

FORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS

7

FORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS

8

FORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS

9

MAGYAR NÉPDAL NAPJA
PÓLÓT SZERETNÉL?
INGYEN LÁTOGATNÁD
A RENDEZVÉNYT?
SEGÍTENI SZERETNÉL ABBAN, HOGY
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB NÉPDALOS
RENDEZVÉNYE SIKERES LEGYEN?
RÁD VAN SZÜKSÉGÜNK!
…mert
Önkénteseket keresünk- Magyar Népdal Napja
2017-es szervező csapatába a szeptember 15-17
között zajló eseményekre.

								

Munka:
napi 4-6-8 órában,
változó időpontokban
Ami az önkénteseknek jár:
- a fesztivál teljes ideje alatt ingyen
látogathatja a rendezvényeket,
- az önkéntes szolgálat idejére ellátás
- Magyar Népdal Napja logóval
ellátott póló
Jelentkezni
csak írásban lehet a
martonvasar.onkentes@gmail.com
e-mail címen,
augusztus 18.-án 20 óráig.

TELT HÁZ A BBK
KÖZPONTBAN

								

Hatalmas tempót diktálnak a civilek, egyik esemény a másikat követi.
Intézményünk udvaráról indítva május 6-án „Fehér Enikő
és Vörös Balázs emlékverseny” zajlott. A 200 résztvevőt
lelkes szervező csapat segítette, de jó néhányan élvezték az
esemény hangulatát a fűben ülve. A szervezők azt ígérték,
jövőre lesz folytatás.
Május második hetében művészeti iskolás tanszaki koncert,
Ebfeszt és a Brunszvik Teréz Óvoda Jótékonysági bulijának
adtunk otthont.
Május 20-21-én már második alkalommal biztosítottunk
helyet a Volán Rallye Historic rajt-cél programjainak. Az
oldtimer autók sok érdeklődőt vonzottak most is.
Május utolsó hétvégéjét is „betábláztuk”, Pénteken egész délután a Művészeti Iskola néptáncosai próbáltak, este pedig a
Kertbarátok tartották meg a szokásos Orbán-napi Borünnepet. Szombat délután az időjárás is kegyeibe fogadta a néptáncosokat, akiknek az év végi vizsgáját tekinthette meg a
több száz fős nézőközönség.
Május utolsó vasárnapján az országzászló felvonását rendhagyó módon, fiatalok bevonásával valósítottuk meg. Közben
a Fúvószenekar játszotta a Himnuszt, majd a zenekar masírozva átvonult az Óvodamúzeum udvarára, ahol elkezdődtek
a gyereknapi programok. Évek óta nagy érdeklődés mellett
(kb. 1000 fő résztvevő) szervezzük ezt a programot és bízunk
benne, hogy minden gyermek - és gyereklelkű felnőtt - talál
magának olyan játékot vagy feladatot, amire évek múlva is
szívesen emlékezik majd vissza.
Június 9-én a városunkban dolgozó pedagógusokat köszöntöttük. A színvonalas műsort a baracskai dráma kör tagjai
biztosították.
Másnap több program is zajlott az intézményben. Délelőtt
termelői vásár várta a martonvásáriakat, délután a fúvóFORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS

sok próbáltak és kerti partiztak. Közben elindult a Für Elise
szervezésében a Nyárköszöntő piknik. Főzés, koncert, retro
buli... Jó hangulat.
Júniusban esküvőt is szerveztek a BBKK-ban, 17-én vasárnap pedig a Dynamic Dance Crew Táncgáláját tartották
meg a színházteremben.
24-én szombaton két eseménnyel büszkélkedhettünk. A
Hazahívó Hazaváró Napon több mint százan vettek részt
- köszönjük a szervezést Foki Gábornak és a Martonvásári
Kulturális Egyesület tagjainak -, majd délután, immár harmadik alkalommal, reméljük ismét elvarázsoltuk az Óvodamúzeumba érkezőket a Múzeumok éjszakáján.
Június utolsó napján 30-án délután a Művészeti Iskola 2 táborzáró programjának adtunk helyet, majd este Dániából, a
Koppenhágai Ifjúsági Fúvószenekar adott szuper jó kis koncertet a lelkes közönségnek.
Nyáron sem áll le az élet a BBKK-ban. Táborok, piknikek,
sok-sok szervezés folyik annak érdekében, hogy Önök minél
tartalmasabban szórakozhassanak városunkban.
…mindeközben folyamatosan szervezzük a 2017. évi Magyar
Népdal Napja programjait is!
| Pfiffer Zsuzsanna • BBKK igazgató
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GYERMEKRAJZ
PÁLYÁZAT

								

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA
SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE
ALKALMÁBÓL

„Neked mit jelent a Duna? – Oszd meg Dunával
kapcsolatos élményedet, gondolatodat!” címmel
kreatív rajzpályázatot hirdet a Külgazdasági és
Külügyminisztérium, amelynek aktualitását az
adja, hogy idén Magyarország tölti be a Duna
Régió Stratégia soros elnökségét. A pályázatra 6-14 éves gyerekek olyan alkotásait várják,
amely a Dunához kapcsolódik.

A pályázatra 2017. június 1. és szeptember 22. között várják
az alkotásokat két kategóriában: 6-10 év és 11-14 év között.
A kreativitás és a kivitelezés mellett a zsűri számára fontos
értékelési szempont lesz a pályamunka üzenete is.
Mindkét kategória első helyezettje folyami hajózásra viheti el osztályát, és a zsűri által legjobbnak ítélt alkotók további tárgyi ajándékot is kapnak. A nyertes pályamunkákat
nyilvánosan is bemutatják október második felében, a Duna
Régió Stratégia Budapesten megrendezésre kerülő 6. Éves
Fórumával egyidőben.
A pályázatról további információkat a Duna Régió Stratégia (http://
dunaregiostrategia.kormany.hu/gyermekrajz-palyazat-aduna-regio-strategia-soros-magyar-elnoksege-alkalmabol)
hivatalos honlapján találnak.

SZAKMAI
TANULMÁNYÚT
KERTBARÁTOK AZ
ASZÚBOROK HAZÁJÁBAN

Az Egyesület szakmai vezetője, Dr. Janky Ferenc a
Corvinus Egyetem borászati tanszékének nyugalmazott docense segített megvalósítani a kertbarátok régi tervét. Megszervezte az egykori tanítványainak meglátogatását, akik
ma már vezető borászok Tokaj környékén.
Június 7-én a 65 év felettiek, kihasználva az ingyen utazás
lehetőségét, vonattal, a többiek gépkocsival utaztak. Elsőnek
Tokajon lévő Bráda pincészetet kerestük fel. Ők a 2006ban épült üzemben 30 hektár termését dolgozzák fel. Jó
termés esetén napi 100-110 mázsányit. A mustot két napig
ülepítik, majd 3-4 hétig reduktív, irányított hőmérsékleten
erjesztik. Megtudtuk, hogy Tokaj-Hegyalján, hat szőlőfajta
termesztése engedélyezett: Furmint, Hárslevelű, Sárgamuskotály, Zéta, Kabar és a Kövér szőlő.
Kulturális programként a sárospataki várat látogattuk meg.
A vár és a Rákóczi múzeum megtekintése után a közeli Hercegkútra utaztunk.
A hangulatos völgyben fekvő település nevezetessége a riolittufa hegyoldalba, három sorban egymás fölé vájt pincék
sora. Egyik oldalon 89 a másik oldalon 99 pince lenyűgöző
látványt nyújt. A pincéket az 1750 évtől, Baden-Württemberg tartományból idetelepített németek vájták.
Csubák testvérek pincéjében vendégeskedtünk. Ők családi vállalkozásban 45 hektár szőlőterületen gazdálkodnak. A
régi pince bővítésével hangulatos vendéglátásra és bortárolásra is alkalmas pincét alakítottak ki. Hagyományos módon
ászokhordókban érlelik a borokat. Meggyőződtünk, hogy így
is lehet a névhez méltó finom borokat készíteni.
Második napon Mád község volt a célpontunk. Szent Tamás
tetőről csodáltuk meg a panorámát, amely mindenkit elbűFORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS

völt. Ezen a területen a vulkanikus talaj a makro és mikro
klíma szerencsés együtt állása teszi lehetővé az aszúsodást
és a méltán híres borok előállítását. A szőlőültetvények végtelen sorának megcsodálása után a Holdvölgy pincészetbe
látogattunk.
2012-ben épített modern feldolgozóüzembe érkező szőlő már
nem érintkezik a levegővel. Nitrogén védőgázzal védik az
oxidációtól. Irányított hőmérsékleten erjesztik, három évig
hordókban, majd három évig üvegekben érlelik. Kizárólag
prémium minőségű borokat hoznak forgalomba. Nemzetközi versenyeken rendszerint aranyérmet nyernek és Michelin
csillagos éttermeknek is szállítanak. A feldolgozó üzem alatt
három szinten 2000 méteres pincerendszer húzódik. Társaságunk már sok pincében járt, de itt örültünk, hogy két kísérő jött velünk, mert Ariadné fonal segítségével sem találtunk
volna vissza a felszínre és nem a kóstolt finomságok hatása
miatt. 130 négyzetméteres 8 méter magas, kitűnő akusztikájú teremben a Himnusz eléneklésével búcsúztunk a nagy
élményt nyújtó pincétől.
A minőségi borokra jellemző, hogy hosszú utóíze marad a
szájban, az utolsónak kóstolt aszú ízét még a vonaton is fel
tudtuk idézni. Ismételten megtapasztaltuk, hogy a szőlőtermesztéshez és a jó bor készítéséhez különféle technológiák
vannak, de biológiai és kémiai ismereteken túl, sok és lelkiismeretes munka szükséges.
		
| Foki Gábor
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ISMÉT DOBOGÓN

								
DYNAMIC DANCE CREW TÁNCEGYESÜLET
Június 3-án, szombaton került megrendezésre
az V. DANCE UNIVERSUM nemzetközi táncverseny Kecskeméten, melyen a mar tonvásári
Dynamic Dance Crew Táncegyesület (ECDS
Martonvásár) növendékei is részt vettek Mózsik
Viktória vezetésével!
50 tánciskola, közel 1000 táncossal érkezett a versenyre,
ahol kiváló szakmai zsűri értékelte a versenyzőket.
„Nagyon boldogok vagyunk, hiszen először indultunk ezen a
megmérettetésen, és rögtön dobogós helyezéssel is zártuk.”
Nagy Cintia és Kovács-Szántó Szimóna páros junior kategóriában II. helyezést ért el.
Szívből gratulálunk!

KERTBARÁTOKNAK
A Nap sugarai ontják a meleget. Ember és állat
árnyékba menekül, felüdülést csak a frontokkal
érkező zivatarok hoznak. A rövidülő nappalokat
még észre sem vesszük, de a fák lombkoronájában egyre többféle gyümölcs színesedik.
Az év hetedik hónapjába léptünk. A kalászos jelző a legszentebb mezőgazdasági tevékenységre, az aratásra utal,
mely az ország kenyerét biztosítja. A kertekben is bőven
akad munka. Egyre több terményt takaríthatunk be, és a
kamrában mind több befőtt sorakozik, dicsérve a szorgos
emberi kezet, a gondos háziasszonyt. A fülledt, párás időjárás kedvez a gombás fertőzések elterjedésének. Jégeső után
azonnal permeteznünk kell, kontakt és felszívódó szerekkel.
A letermett, háromévesnél idősebb szamócaágyásokat ássuk fel, a töveket komposztáljuk, a talajt fertőtlenítsük,
pótoljuk a tápanyagokat. Hónap végén lehet telepíteni az
új töveket. Gyümölcsmolyok ellen hernyófogó övekkel védekezhetünk. A moníliás, levéltetves ágakat vágjuk le és semmisítsük meg. A gyepet rendszeresen öntözzük és nyírjuk.
Gereblyézéssel akadályozzuk meg a mohák elszaporodását.
A száraz időszakokban - ha van rá módunk -, öntözzünk.
A kert madarai nagyon hálásak a frissen öntözött gyepben talált táplálékért. A kihelyezett madáritató, madárfürdő hasznos madártani megfigyeléseket is eredményezhet.
Leggazdaságosabb a csepegtető öntözés. Inkább ritkábban,
de nagyobb vízadaggal öntözzük a veteményeket. Az öntözést mindig kövesse talajlazítás. A kerti partikhoz már
szedhetjük a saját termésű paradicsomot, paprikát. Szedjük
fel a fokhagymát és szellős árnyékos helyen szárítsuk meg,
majd tisztítsuk. Az elvirágzott rózsa vesszőket vágjuk vis�FORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS

sza, öntözzük meg a töveket, így még egy virágzásra van
esélyünk. A krizantémok utolsó visszacsípése most esedékes.
Gondosan ügyeljünk almafáinkra. A nyári almák már érnek,
melyből kitűnő fahéjas almáslepény süthető. Az őszibarack
legízletesebb fajtái most érnek. Piroska, Mariska, Dixired a
legfinomabb lédús fajták, de alig tárolhatók és szállíthatók.
Ezeket csak saját kertünkből vagy a helyi piacról szerezhetjük be. A locsolást a gyümölcsfák is meghálálják. A finom
terméseket nemcsak mi, de a rózsa- és bundásbogarak is
szeretik. A várakozási idők figyelembe vételével védekezzünk ellenük.
A szőlő hajtásai lassan túlnőnek a felső huzalon, vagy a
karókon. A levelek között egyre szebben híznak a szőlőszemek. A fürtzáródás időszakában vagyunk. A hónap végén
már zsendülnek a legkorábbi fajták. Óvatosan igazgassuk a
vesszőket a huzalok közé, illetve tőkés művelésnél, végezzük el a harmadik kötözést. Ehhez az első kötözés anyagát
használhatjuk fel. Ügyeljünk a tőke szellősségének fenntartására. A felesleges vesszőket távolítsuk el, a hónaljhajtásokat csípjük vissza. A hónap második felében a felső huzal
felett 20-30 cm-re vágva csonkázzuk a vesszőket. Különben
a túl hosszú vesszők erősen árnyékolják a tőkéket, gyengítve a termés minőségét. Meleg párás, harmatos időjárás
esetén a peronoszpóra, száraz meleg esetén a lisztharmat
végez pusztítást az ültetvényben. Jelentős lehet az orbánc
és a jégverést követő zöldrothadás pusztítása. Figyeljük a
leveleket és szükség szerint permetezzünk. Rendszeresen
gyomtalanítsuk az ültetvényt. A várható intenzív esők miatt tartsuk karba a vízgyűjtőket és vízelvezetőket. A pincét tartsuk tisztán. A pince levegőjét és az üres hordókat
rendszeresen kénezzük. Végezzük el a borok harmadik, zárt
fejtését.
| Uhrin Gábor
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HÁZHOZ MENŐ
SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉS
ÜVEGHULLADÉK!

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll módjában azokat elszállítani!
Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok
2017. Martonvásár:

szeptember 26.
december 12.
január 16.

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a VHG Nonprofit Kft. 2017. szeptemberétől tovább bővíti a házhoz menő rendszerben gyűjthető
hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben negyedévente kerül begyűjtésre.
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:
• befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok
üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek,
konzerves üvegek, bébiételes üvegek.
Nem kerül elszállításra:
• ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg,
neoncső, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő.

Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs.
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat
legkésőbb a szállítás napján reggel 07.00 óráig műanyag
áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az
se a gyalogos, se a járműforgalmat ne akadályozza.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ÜVEGHULLADÉK!

								

15. "BORÚT"
TALÁLKOZÓ
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a VHG Nonprofit Kft. 2017. szeptemberétől tovább bővíti a házhoz menő rendszerben
gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben negyedévente kerül begyűjtésre.
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:
 befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös

Július
28-án
kerül
megrendezésre a tizenötödik
üvegek,
konzerves üvegek,
bébiételes üvegek.
Nem kerül elszállításra:
borút
találkozó
a üvegtál,
Brunszvik-Beethoven
Kultu ablaküveg,
tükör, villanykörte, hőálló
szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia,
jármű szélvédő.
rális
Központban
A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll módjában azokat

elszállítani!
Az esemény házigazdája dr.
Janky Ferenc ismét találkozóra
Házhoz menő
üveghulladék gyűjtési
napok 2017.
Martonvásárössze, tájékozódhívja a környékbeli
gazdákat,
hogy
jöjjenek
szeptember december január
janak az aktuális újdonságokról, osszák meg tapasztalataikat
26.
12.
16.
és töltsenek el egymás körében egy kellemes délutánt, estét.
üveghulladék elszállítása
díjmentes, mennyiségi
nincs.
A Azszakmai
hátteret
nem korlátja
kisebb
nevek biztosítják, mint
a szelektíven Dávid,
gyűjtött csomagolási
üveghulladékokat szőlő-bor
legkésőbb a szállítás ágazat
napján reggel 07.00
óráig
dr. Kérjük
Brazsil
a
magyar
stratégája,
műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a járműforgalmat ne
akadályozza. Bertalan, FM osztályvezető, aki a szőlészet és boSztanev
rászat törvényi szabályozásával kapcsolatban tart előadást,
valamint dr. Janky Ferenc nyugalmazott egyetemi docens,
aki visszatekint a találkozó eddigi éveire.

Az esemény fő védnöke: dr. Kállay Miklós emeritus profes�szor, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke.
A program támogatói: Martonvásár Önkormányzata,
Brunszvik Beethoven Kulturális Központ, Martonvásári Kulturális Egyesület, Szalai György vállalkozó, Szabó
László kertész, Bor-Labor Bt., Vabrik Pincészet.
| Forum Martini
Fotók a 14. Borút Találkozóról
FORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22/460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (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
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
szerda		
13.00 - 14.00

csütörtök
13.00 - 14.00

Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

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
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13-16.00, Csütörtök: 8.00-12.00
FORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
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: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Boér Judit
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-334
Rendelés:
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13-19 óráig | Péntek: 7-13 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges!

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Várandós
tanácsadás:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; 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!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

22 /460-023
30 /825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép
Táncegyüttes, Fúvószenekar,
Martonvásári Kulturális Egyesület)
Könyvtár:
Óvodamúzeum: 			

22/460-286

22/460-039
22/460-065
14

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK:
Buzás Lia Borbála
Czipa Lívia
Eisenbacher Nóra
Sasvári Márton
Terjék Lelle Anna
Vida Ráchel
Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

!

ELHUNYTJAINK*
Soczó Imre / 67 éves
Téglás Béláné / 88 éves
Turcsányi Sándorné / 91 éves
Voith Mária / 60 éves
Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

MARTONVÁSÁR: július 22., 23.; augusztus 12., 13.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: július 15., 16.; augusztus 5., 6.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: július 29., 30.; augusztus 19., 20.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ORVOSI RENDELÉS - IDŐPONT VÁLTOZÁS

Háziorvosaink június 19. és szeptember 8.
között a következő rendelési időben várják a
betegeket:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök:
péntek

08:00-13:00		
08:00-13:00
12:00 -17:00
08:00-13:00
08:00-13:00

A rendelés első órájában adminisztráció, kötözés,
injekciók beadása.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ az alábbi 9 fő közalkalmazotti álláshelyet hirdeti meg:
- 3 fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő éjszakás ápoló, 1 fő gyermekfelügyelő, 1 fő mosodás-takarító dolgozó.
Minimum végzettség jogszabály szerint.
- A munkavégzés helye:
- Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és
Kollégium, Martonvásár
Munkakezdés ideje: 2017. augusztus 25.
Pályázat benyújtási határideje: 2017. július 24.
A pályázatokat az alábbi címre várjuk:
igazgato.mv@gmail.com
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
22/460-003/4.mellék

!

FOGÁSZATI ÜGYELET
Felhívjuk minden kedves martonvásári lakos figyelmét, hogy fogászati ügyelet vehető igénybe
az alábbiak szerint: Az ügyelet biztosításának helye:
2030, Érd, Budai út 3. Fsz. 2. szám alatti fogorvosi rendelő;
ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 – 16:00-ig a rendelőben
16:00 – 08:00-ig készenlétben, telefonhívásra 20
perc alatt a rendelőben
Vasárnap: 08:00 – 16:00-ig a rendelőben
16:00 – 00:00-ig készenlétben, telefonhívásra 20
perc alatt a rendelőben
Ügyeleti mobilszám: +36-20/250-8583
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FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília
Fotó: Turcsányi Erzsébet, Zalka Ibolya
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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Amennyiben a munkaszüneti/ünnepi/pihenőnapok
három vagy több napon át tartanak, abban az esetben az utolsó munkaszüneti/ünnepi/pihenőnap
vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok
pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.
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IDÉN IS SOK
PROGRAM
SZÍNESÍTETTE
A MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJÁT

Az alakulóban lévő Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
programot és egyben biztonságot is nyújtott a tüzes rendezvényen

Az elmaradhatatlan nyomozás most is nagyon népszerű volt
kicsik és nagyok körében egyaránt.

Az aprónép izgatottan várta a bábelőadást
FORUM MARTINI / 2017. JÚLIUS
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