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MARTINI
02. oldal

05. oldal

05. oldal

DOLGOZUNK GŐZERŐVEL

NÉPDAL NAPJA PÓLÓ!

E.ON FELHÍVÁS

Tessely Zoltán: Az átgondoltság, a
komplex szemlélet határozza meg a
Pannónia Szíve fejlesztési programot.

Napi 4-6-8 órában, változó időpontokban
önkénteseket keres a Magyar Népdal
Napja 2018-as szervező csapata.

Tűz- és robbanásveszélyes
gázkiáramlás megelőzésére hívja
fel a figyelmet a szolgáltató.

11. oldal

12. oldal

ECDS MARTONVÁSÁR
Aranyak, ezüstök, bronzok, különdíjak kísérik
a Dynamic Dance Crew Táncegyesület útját,
ha junior vagy felnőtt versenyen indul.

HAZAHÍVÓ, HAZAVÁRÓ
Második alkalommal került megrendezésre,
ismét száznál többen jelezték részvételüket
és nagy sikert aratott a rendezvény.

10. oldal
TÖBB MINT NÉPTÁNCTÁBOR
A helybéli és a mezőkölpényi ifjak együtt élhették meg a közös táncolás örömét.

ESEMÉNYEINK

				
JÚL. 27.

|

		
AUG. 11.

|

		
AUG. 16.
|
		

BEETHOVEN KONCERTEK

XVI. Borút Találkozó
16.00 órakor
BBK Központ
Termelői vásár és bolhapiac
7.00 órától 12.00 óráig
BBK Központ udvara

		
		

Fúvós térzene koncert
A németországi Jugendmusikkorps
Avenwedde előadásában
Közreműködik a Martonvásári
Fúvószenekar
19.00 órakor
BBK Központ udvara
(eső esetén színházterem)

AUG. 20.
|
		
		

Államalapításunk ünnepe
9.30 órakor		
Emlékezés tere

Júliusban és augusztusban Tessely Zoltán országgyűlési képviselő nem tart fogadóórát!

DOLGOZUNK,
GŐZERŐVEL
Az áprilisi választások után először sikerült
„mikrofonvégre kapni” országgyűlési képviselőnket. Téma volt bőven, mondanivalóval sem
fukarkodott Tessely Zoltán, így a bő egy órás
beszélgetésről három részletben számolunk
be a Forum Martini hasábjain.
Forum Martini: Hogy épül fel az országgyűlési képviselő egy napja?
Tessely Zoltán: Feszes, tempós, de nagyon változatos. Gyakran mondogatom is – főleg, amikor kénytelen vagyok mindenkit a munkatársamhoz irányítani, hogy vele egyeztessen
időpontot –, hogy én olyan vagyok, mint egy programozott rabszolga. Azt teljesítem, ami a naptáramban van. És ott bizony
sok minden van. Parlamenti munka, választókerületi munka,
és persze a család, amire muszáj időt szánni. Ez számomra
a három legfontosabb kihívás. Persze a parlamenti munka is
több részből tevődik össze. Nyilván sokan úgy gondolják, hogy
az országgyűlési képviselő nem csinál mást, csak ott csücsül
a parlamentben, és nyomkodja a szavazógombot. De egy olyan
fajsúlyos döntés előtt, mint akár az alaptörvénymódosítás vagy
a stop-soros törvény, a frakcióülésen határozottan felhívják rá
a képviselők figyelmét, hogy nem lehet elkésni, hiányozni a
szavazásról. Egyrészt tehát bent kell ülni – de ez önmagában
még nem elég, az adott parlamenti vitában rendesen részt is
kell venni. Az európai ügyek bizottságának alelnökeként pedig
szintén aktív és felelősségteljes bizottsági munka vár rám.
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2018. júl. 21. | 19.00 óra | (esőnap: júl. 22.)
Ah, perfido! – koncertária, op. 65
1. szimfónia B-dúr, op. 60
Karfantázia, op. 80
2018. júl. 28. | 19.00 óra | (esőnap: júl. 29.)

MARTONVÁSÁR 60.
Ünnepi koncertek

(A délutáni koncertek ingyenesek látogathatók.)
15.00 | Szent Anna Templom –
a Nemzeti Énekkar hangversenye
16.00 | Emlékezés tere –
a Grazioso Kamarazenekar hangversenye
17.00 | Kastély Előadóterem –
Kolonits Klára ária-délutánja,
km.: Dinyés Dániel – zongora
18.15 | Platánfa alatt – Rézfúvós zene
19.00 | ÜNNEPI HANGVERSENY
1. zongoraverseny, C-dúr, op. 15, C-dúr mise, op. 86

FM: Ez utóbbi mit jelent?
TZ: Amikor 2010-ben képviselői mandátumot szereztem,
azonnal ennek a bizottságnak a tagja lettem. Ebben nyilván
az is szerepet játszott, hogy az 1990-es évek derekán több
mint 5 évet Londonban éltem. Nem árulok el nagy titkot:
fontos, hogy az európai ügyek bizottságában olyan emberek
üljenek, akik nemzetközi szinten is tárgyalóképesek. Nekem
ez szerencsére könnyen megy, a londoni évek nem múltak el
nyomtalanul, elég jól kommunikálok angolul.
Véleményem szerint ez az egyik legfontosabb bizottság.
Egyrészt az EU-s források megszerzésével, elosztásával kapcsolatosan van feladatunk; ugyanakkor foglalkoznunk kell
egy égető problémával: a migrációs kérdéssel. Bicskén, a mi
választókerületünkben ennek súlyát és nehézségét testközelből éreztük. Ezzel kapcsolatban, úgy érzem, mindig hitelesen tudtam megszólalni, nemcsak itthon, hanem a külföldi
konferenciákon is. De hogy egy érdekes epizódot is felvillantsak a legutóbbi külföldi látogatásomról. A V4-ek hasonló
bizottságaival találkoztunk Varsóban, és búcsúzáskor kicsit
beszélgettünk a szlovák parlament bizottsági elnökével, aki
egyébként baloldali ember. Meg kellett állapítanunk, men�nyire egy hajóban evezünk: hogy bennünket az európai néppártban ugyanazért állítanak pellengérre, amiért őket a baloldalon, a migrációs kérdésben elfoglalt álláspontunk miatt
támadnak. Egy szó, mint száz, a bizottsági munka roppant
összetett, nehéz feladat – ráadásul elég sok utazással jár.
FM: Hány település mindennapjairól, fejlesztéseiről
beszélünk? Hogyan gondolkodik erről?
TZ: A Pannónia Szíve elnevezésű fejlesztési program összesen
23 települést érint. Meggyőződésem, amit nem szoktam soha
véka alá rejteni, hogy ez a térség a szocializmusban kivételezett helyzetben volt. Kivételezetten hátrányos helyzetben.
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De mi ezt most próbáljuk kompenzálni. Egyensúlyba hozni
a mérleget. Amikor úgy tűnik, ide nagyobb lehetőségek érkeznek, akkor abban nyilván szerepe van annak is, hogy van
egy nagyon komoly szövetségesünk a miniszterelnök úr személyében. De ami igazán fontos, hogy egy hátrányba került
térséget kell újra felemelnünk. Itt, ahol élünk, szinte nincs
olyan település, ahol ne találnánk meg valamilyen főnemesi
vagy főúri családi kastély, kúria vagy mintagazdaság nyomát. Az alcsútdobozi arborétumban lévő Habsburg kastély
porticusa ennek egyik impozáns példája. Igaz, a kastély épülete már az enyészeté – ám ebben egyfajta szomorú jelképét
láthatjuk egy letűnt világnak és értékrendnek.
FM: De turisztikai célokat elég látványosan szolgál...
TZ: Ezeknek a főúri kastélyoknak, illetve régi életnek a
tagadása eredményezte, hogy minden korábbi eredményt,
vívmányt, egyáltalán: a múltat próbálták végleg eltörölni. Mi
ebből a helyzetből szeretnénk fölemelkedni, ezen dolgozunk
minden erőnkkel. Az első lépés, hogy valahogy eljussunk a
nullpontra. Ennek vannak már biztató jelei. Martonvásár egy
kiváló és szemléletes példa. Már láthatjuk, hogy a BrunszvikDreher kastély előtere milyen organikusan kapcsolódik a
településhez. Ahogy mindig is illett volna. Nem leválasztva
róla az egyházi világot – hiszen az is csak kárvallottja volt
a szocializmus pusztító korszakának. Nézzük meg az
Ürményieknek a váli egyházi épületekben megőrzött hagyatékát; vagy a Cirákiak örökségét Lovasberényben... A váli a
legnagyobb, a lovasberényi pedig a harmadik legnagyobb
temploma a megyének, amelyek megóvására lényegében filléreket nem sikerült költeni a második világháború óta. Úgyhogy ez az első kihívásunk. Felfejlődni a nullpontig. Nyilván
oda is hosszú, göröngyös út vezet, de legalább megindultunk
rajta. Miközben nemcsak hátrafelé, de előre is figyelnünk kell.
Hogy korszerűek maradjunk, lépést tartsunk a 21. századdal.
A Pannónia Szíve program elsősorban a turizmus irányába
nyitna. Minden jel arra mutat, hogy ennek a térségnek a
turizmus a potenciális fejlődési iránya, ami majd nemcsak
az idelátogatóknak kedvezne, de a helyben élők számára is
új lehetőségeket tudna kínálni. Ebben a programban, amit
összeállítottunk, 2016 januárjától a 23 település nagyságrendben 100 különböző elképzelése található, amiről azt
gondoljuk, hogy tudná erősíteni a helyi turizmust, és ezzel a
helyben élőknek a szolgáltatási és életszínvonalát tudná
emelni. Hát ezen dolgozunk, gőzerővel.
FM: Hogyan kovácsolódik össze a száz apróbb projekt?
TZ: Amikor 2008-ban időközi választáson Bicske város polgármestere lettem, azt tapasztaltam, hogy a város irattárában
annyi terv van, hogy egy könyvtárat meg lehetett volna velük
tölteni. Csakhogy azokból nem nagyon valósult meg semmi.
Ezért én azt vallom: tervezgetni csak úgy érdemes, ha komplex módon gondolkodunk; ha az első pillanattól fogva tudjuk,
hogy mit, mi után szeretnénk megvalósítani. Csak így tud
működni a folyamat. Ami egyébként a felelősségteljes, átgondolt vezető szerep lényege. Ha nem ezzel a szemlélettel
állunk hozzá a dolgokhoz, akkor miért vállalnánk vezetői
szerepet?
Nos, ez az átgondoltság, ez a komplex szemlélet határozza
meg a Pannónia Szíve fejlesztési programot is. 2016 januárjában kezdtük el ezt a munkát. Túlzás nélkül állíthatom,
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hogy nulláról indultunk. Akkor még tervek, elképzelések, engedély, kivitel, semmi nem volt a kezünkben. 2017 végére –
azaz alig két év alatt – közel négymilliárd forintnyi nemzeti
forrást költöttünk el felelősséggel; büszke vagyok rá, hogy a
fejlesztések zömét sikeresen át is tudtuk adni. Egyelőre az
etyeki településközpont felsővezetékeinek, illetve a szennyvízátemelőknek az eltűntetését célzó projekttel nem sikerült
révbe érnünk. De az sem rajtunk múlik.
FM: Ha jól értem: helyben megvannak a megfelelő energiák, ötletek, gondolatok – Ön pedig egyfajta összefogó,
koordináló szerepet tölt be ezek megvalósításában?
TZ: Demokratikus berendezkedésű országban élünk, ezért
nagyon fontosak a helyi közösségek önálló gondolatai és elképzelései. A közösségeket a helyi képviselő-testületek, a
testületek élén pedig a polgármesterek jelenítik meg. Kaptam már kritikát, hogy az a 23 település a Pannónia Szívében
miért nem 24 vagy 25? Ez vagy az a település miért maradt
ki? Kérdezték tőlem azt is, vajon egyes településeknek miért
van kevés projektjük? Látni kell, hogy honnan jönnek a különbségek. Van olyan önkormányzat, ahol könnyű képviselni
azokat az elképzeléseket, amiket helyben formálnak. Vannak
olyanok is, ahol kevesebb elképzelést tudnak konszenzusos
módon megformálni; és van olyan település is, ahol az önkormányzatok egyáltalán nem vették a fáradságot, hogy kitaláljanak, megformáljanak bármit is. Ettől függetlenül egy település sem lehet kár vallottja annak, hogy a lakói egy
alkalommal rosszul választottak. Előttünk a következő önkormányzati választás, és lehet javítani! Nekünk pedig az
lesz a dolgunk, hogy mindenkit segítsük. Ha vannak építő
elképzelések, azokat próbáljuk megvalósítani.
Fontosnak tartom hangsúlyozni: a fejlesztés iránya nem
véletlenszerű. A Pannónia Szíve program három polgármester, Martonvásár, Bicske és Vál első embereinek ösztönzésére
indult el. Mára mégis Etyek a zászlóshajója, mert amikor elkezdtük összegyűjteni az elképzeléseket, mikor nekiláttunk
kialakítani, hogy milyen irányba tudunk elindulni, akkor
egyértelművé vált számunkra, hogy Etyek a környék bármely más településénél erősebb turisztikai márkával rendelkezik. Ezért ésszerűnek tűnt számunkra – és végül így is
döntöttünk –, hogy elsőként Etyekre koncentráljunk, a hálózatos fejlesztésekkel tegyük még markánsabbá a turisztikai
térképen. Ezért indítottuk meg innen a kerékpárút-hálózat
fejlesztését. És bár annak idején sokan értetlenkedtek, miért ebből az irányból láttunk neki a fejlesztéseknek, ennek
racionalitását mára már mindenki érti és megérti.
| Nagy Árpád
(Az interjú folytatását az augusztusi számban olvashatják.)
03

FOLYTATJA KORMÁNYMEGBÍZOTTI MUNKÁJÁT
DR. SIMON LÁSZLÓ
Orbán Viktor miniszterelnök, a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, 2018. július
1-jétől, kinevezte dr. Simon Lászlót Fejér megye
kormánymegbízottjának.
Dr. Simon Lászlónak a következő időszakra vonatkozó elképzelései az előző négy évben megalapozott folyamatok
továbbfejlesztését szolgálják. Továbbra is kiemelt figyelmet
kíván fordítani a Fejér Megyei Kormányhivatal hatékonyságának növelésére, a személyi állomány felkészültségének és
megbecsültségének erősítésére annak érdekében, hogy az állampolgárok még magasabb szintű kiszolgálásban részesüljenek a közigazgatási közszolgáltatások területén. Fontosnak
tartja, hogy a közigazgatási eljárások tovább egyszerűsödjenek, az állampolgárok az ügyeiket gyorsan, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon intézhessék.
Dr. Simon László személyes meggyőződése szerint a Fejér
Megyei Kormányhivatalnak a jövőben is az állampolgárokért, a vállalkozásokért, a gazdaság fejlesztéséért kell tevékenykednie. Ennek során a legfontosabb szlogen továbbra is
a „miben segíthetünk?” kell, hogy legyen.
| Fejér Megyei Kormányhivatal

!

16. BORÚT
TALÁLKOZÓ

				

Szeretettel meghívjuk
a 16. Borút találkozóra
2018. július 27-én (pénteken) 16 órától
a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központba.
(Martovásár, Emlékezés tere)

Megkérjük a tisztelt pácienseket, hogy
a laboratóriumi mintavételezés céljából
lefoglalt időpontjaikat mindenképpen
mondják le abban az esetben, ha mégsem
tudnak részt venni a vizsgálaton!

Kedves Érdeklődő, Kedves Borbarát!
A Martonvásári Kulturális Egyesület és a Martonvásári
Kertbarát Egyesület a borászat iránt érdeklődők részére
– aktuális tudnivalók ismertetésére és hazai borászati
cégek bemutatására találkozót szervez Martonvásár
térsége Tordas, Gyúró, Baracska, Kajászó, Vál, Ráckeresztúr, Pázmánd, Sukoró, Velence vezető szőlőtermelő
gazdái részére.
A rendezvény célja, hogy a gazdák egymással konzultáljanak és a borászok részére szükséges aktuális tudnivalókról információt szerezzenek.
Házigazdák:
Dr. Janky Ferenc - nyugalmazott egyetemi docens
Tóth Andrásné - a kulturális egyesület elnöke
Program:
15.30 – Vendégek érkezése
16.00 – Megnyitó – Dr. Szabó Balázs AM. főosztályvezető
16.10 – Nyúlné dr. Pühra Beáta PhD borászati vezető,
Nyakas Pince: A finom-seprőn tartás hatása a borminőségre
16.30 – Bőcs Éva szőlész-borász szakmérnök, területvezető, Etyek: A nagyüzemi és kistermelői szőlő növényvédelme
16.50 – Sztanev Bertalan Könyvismertető
17.00-17.15 Szünet
17.15 – Dr. Janky Ferenc: A termés-szabályozás hatása
a borminőségre (Sáska Beáta kísérleteinek bemutatása)
18.00-20.00 Vacsora és borkóstoló
21.00 Zárszó
A rendezvény fővédnöke:
Dr. Kállay Miklós – emeritus professzor,
a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke

A le nem mondott időpontok hatására a vizsgálatokra adható időpontok várólistája hosszabb lesz,
mivel a megüresedő helyeken a többi beteg kivizsgálása is megvalósulhatna.

Kérjük visszajelzését a részvételt illetően
a Martonvásári Kulturális Egyesület címére:
2462 Martonvásár, Budai út 13., 22 569 228 vagy
a 30 450 6071, e-mail: dr.jankyf@gmail.com

A nem megfelelő időpontokat rendelési időben a
06 22 460 053-as telefonszámon mondhatják le.

A program támogatói: Martonvásár Önkormányzata
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ, Martonvásári
Kulturális Egyesület, Szalai György vállalkozó, Szabó
László, BOR-LABOR Bt., Vabrik Pincészet, Kajászó

KÖZLEMÉNY

FONTOS KÖZLEMÉNY
A HÁZIORVOSI
LABORVIZSGÁLATRÓL

További információkat
a www.martonvasar.hu/labor talál.
Szíves közreműködésüket köszönjük!
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A sikeres program érdekében szeretettel várjuk,
Dr. Szabó Tibor – Martonvásár Város Polgármestere
Borostyán Mátyás – Kertbarát Egyesület elnöke
Tóth Andrásné – Martonvásári Kulturális Egyesület elnöke
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FELHÍVÁS
				

GÁZSZIVÁRGÁS VAGY
AKÁR GÁZÖMLÉS

minden évben több tucat véletlen rongálás történik
Az E.ON kéri a háztulajdonosokat, a kerti munkák során figyeljenek a telkükön belüli gázbekötésre, előzzék meg a veszélyt és az anyagi kárt.
A tavaszi és nyári időszakban mindig megnő azoknak az eseteknek a száma, amikor a tulajdonosok a saját ingatlanjukon
belül, véletlenül megrongálják a gázbekötésüket. A gázcsonkokat általában fűnyírás, faültetés, ásás vagy gépjárművel
végzett anyagmozgatás során, figyelmetlenségből roncsolják
az ingatlanokon dolgozók. Ezzel tűz- és robbanásveszélyes
gázkiáramlást okozhatnak, akára személyi sérülést is kockáztatva. Az anyagi kár is jelentős lehet, ugyanis az ilyen
esetekben szükséges hibaelhárítás és a kiáramló gáz értéke
akár százezer forintos költséget is eredményezhet.
Az E.ON fokozottan kér mindenkit, hogy kellő figyelemmel és
gondossággal végezze, illetve végeztesse a kerti tevékenységeket! Amennyiben a telken nem csak a területet jól ismerő
tulajdonos végez munkálatokat, pl. egy építkezés kapcsán,
vagy, ha földmunka végzés is történik, akkor érdemes még a

tevékenység megkezdése előtt ellenőrizni a gázbekötés pontos helyét, és ha szükséges, azt mások számára is jól látható
módon megjelölni. Ezzel megelőzhető a veszélyhelyzet kialakulása és az elhárítás költségeinek megtérítése.
Amennyiben a baj mégis megtörténne, fontos a mielőbbi
kárelhárítás. Az E.ON kéri, hogy a gázbekötés sérülése esetén
azonnal hívják az alábbi telefonszámot:

Gázömlés bejelentése, Dél-dunántúli régió:
06-80-42-42-42 (hívható 0-24 óráig)
| E.on

ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK!
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 a Magyar Népdal Napja
2018-as szervező csapatába, a szeptember 14-16.
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 22-én 20 óráig.
| BBK Központ
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„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt
az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang,
a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer
lehet csak, általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja.”
Kodály Zoltán

Szeretettel várjuk a térség legnagyobb
népzenei fesztiválján!
Szászcsávási Zenekar

500 gyerek kórusa

Karnagy: Molnár Mónika
09. 15. szombat – 11.00
2016-ban 350, 2017-ben 450, az idén
pedig 500 gyerek közös kórusa áll majd
a színpadon Martonvásár szívében.
A magyar mellett lengyel népdalok is
részei lesznek a repertoárnak.
Zengeni fog a tér, zengeni fog a város,
mindannyian érezni fogjuk a közös dal
elsöprő erejét. Ott a helyünk!

Rendhagyó
Prímástalálkozó
09. 15. szombat – 20.30
A magyar zenei élet kimagasló egyéniségei muzsikálnak együtt, s bár mindannyian különböző zenei műfajok képviselői, a magyar népzene közös zenei
anyanyelvük. A formáció tagja a hegedűvirtuóz Pál István Szalonna, a világ
egyik legjobb cimbalmosaként számon
tartott Balogh Kálmán, valamint Bede
Péter (szaxofon), Gombai Tamás (hegedű),
Doór Róbert (nagybőgő), Mester László
(brácsa), a „koncertmester” pedig a
komoly- és népzenét egyaránt magas
szinten művelő Lakatos Róbert. A Prímástalálkozó két kiváló énekesnője: Herczku
Ágnes és Korpás Éva. A Rendhagyó Prímástalálkozó egyetlen koncertre, a
2018-as Magyar Népdal Napjára különleges műsorral áll színpadra – két
vendégművésszel: Harcsa Veronikával
és Berecz Andrással.
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09. 15. szombat – 15.30
A szászcsávási cigányzenekar, azaz a
Szászcsávás Band az élő magyar népzene egyik legelismertebb nemzetközi
hírű tolmácsolója. Azt a hagyományos
erdélyi vonós tánczenét játsszák, ami
egy nemzedékkel ezelőtt még Erdélyszerte virágzott. A Kis-Küküllő völgyéből származó szászcsávási zenészek két
ismert zenészdinasztia leszármazottai.
A 900 lelket számláló erdélyi Szászcsávás kivételes helyet foglal el a magyar
zenetörténetben: a magyar népi éneklésben teljesen általános egyszólamúság mellett talán az egyetlen olyan falu,
ahol több szólamban énekelnek, a szólamok pedig apáról fiúra öröklődnek.

Kolibri Színház:

Moha és Páfrány – bábjáték
09. 16. vasárnap – 10.00
A legapróbbaknak, főként a 3-6 éveseknek ajánljuk ezt az igazán kedves
mesejátékot, amelyre a felnőttek egy
hajdan népszerű cseh televíziós mesesorozatból emlékezhetnek. Moha és
Páfrány az erdő huncut manói, akik
megannyi kalandban vesznek részt, és
ezt örömmel osztják meg martonvásári
közön ség ü k kel i s. Néh a seg ítenek
másokon, néha pedig rajtuk segítenek
az erdő lakói, hiszen a két manó olyan�nyira eleven figura, hogy lehetetlen őket
veszni hagyni.

Palya Bea koncert
09. 15. szombat – 18.30
Palya Bea a magyar zenei színtér egyik
meghatározó alakja, elismert dalszerző, énekes, előadóművész és író. Zenei
anyanyelve a magyar népzene, de művészetére nagy hatással volt a cigány,
bolgár, szefárd és indiai zene is. Játszik
a hagyománnyal és a modern témákkal
– újat építve a tradíció talaján –, önmagát dalokba gyúrva halad egy belső
úton. Szövegei szókimondóak, fájóan
őszinték és humorosak. Leginkább saját dalait énekli, melyekben egy megindítóan személyes világ tárul elénk.

Kolbász-párbaj

Gasztro-show a stand-up
comedy bajnokaival, Szőke
Andrással és Badár Sándorral.
09. 16. vasárnap – 12.00
Mi a jobb? A majorannás, a fokhagymás,
a „vízbefúlt” vagy a paprikás? A lengyel kiełbasa, a szlovák klobása, a cseh
utopenec és a magyar kolbász kóstolással kísért első nemzetközi barátságos párbajára a Magyar Népdal Napján
kerül sor. A nemes küzdelmet Szőke
András és Badár Sándor, a párbajsegédi
tisztet és a köretet Katlan Tóni legényei
szolgáltatják.
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Michal Noga és zenekara (SK)
Iva Bittová (CZ)
09. 16. vasárnap – 16.30
„Anyám morva, apám pedig Dél-Szlovákiában született, a magyar határ közelében, beszélt is magyarul. Talán az ő oldaláról örököltem több temperamentumot.”
A New Yorkban élő cseh-morva énekeshegedűművész, Iva Bittová gyakori vendég Magyarországon. Koncertjein nemcsak szaggatja az ezüstös hegedűhúrokat, de még énekel is, nem is akármilyen
hangon és hőfokon. A klasszikus zenei
hagyományokon nevelkedett Bittová
rajong Bartók zenéjéért, műveiben
rendkívüli finomsággal ötvözi a népzenét a mai kortárs zenével. Gesztusaival, arcjátékával, kellékeivel és jelmezeivel is uralja a színpadot, műfajilag
besorolhatatlan és kimondottan egyéni
univerzumot teremtett. Martonvásárra
a Čikori projektjét hozza Vladimír
Václavek, Jaromír Honzák és Oskar
Török kíséretében.
ONLINE ELŐVÉTELI NAPIJEGYEK

Szeptember 14. 12.00-ig
DIÁK/NYUGDÍJAS:
750 Ft / nap
FELNŐTT:
1200 Ft / nap
www.jegy.hu

HELYSZÍNI NAPIJEGYEK

Szeptember 15-16.

DIÁK/NYUGDÍJAS:
FELNŐTT:

1000 Ft / nap
2000 Ft / nap

Közreműködik:
Peter Vajda - táncos
09. 16. vasárnap – 15.00
A zenekar tagjai Szlovákia különböző
régióiból származnak. Zenei inspirációjuk fő forrása a szlovák, magyar és
román archaikus, hagyományos népzene. A zenekar vezetője, Michal Noga
hegedűművész, Szlovákia egyik legismertebb prímása, aki produkcióiban a
szlovák zene tradicionális értelmezésére összpontosít. A zenekar a jelentősebb szlovákiai fesztiválok egyik legismertebb formációja. A Magyar Népdal
Napjára Peter Vajda táncossal együtt
egy különleges koncerttel készülnek.

Magyar Állami
Népi Együttes:

Megidézett Kárpátok
09. 16. vasárnap – 18.15
A fesztivál záróprodukciója a magyar
színpadi néptáncművészet történetében először mutatja be egy antológia
keretében a Kárpátalján élő népek: magyarok, ukránok, ruszinok, huculok,
románok, cigányok és zsidók sokszínű,
gazdag tradicionális kultúráját. Mihályi
Gábor rendező-koreográfus és Pál István
Szalonna zeneszerző a látványos előadásban a hangsúlyt a közös hagyományok és a különböző népek nemzeti
sajátosságainak bemutatására helyezi.
Minden kultúra a saját lelkét őrzi és
éli kicsiben, de benne van sejtjeiben
az egyetemes emberi kultúrához való
tartozás öröksége is.

HELYSZÍNI ELŐVÉTELI NAPIJEGYEK
az Óvodamúzeumban
(bejárat az Emlékezés tere felől)

A nagyobb látogatottságú
koncerteknél biztonsági okokból
ülőhelyet csak korlátozott
számban, a kijelölt helyen
tudunk biztosítani.

Szeptember 1-13. között

Keddtől péntekig: 10.00-18.00
Szombat, vasárnap: 11.00-17.00
Tel.: +36 22 460 065
DIÁK/NYUGDÍJAS:
FELNŐTT:

750 Ft / nap
1200 Ft / nap

A programokat eső esetén is megtartjuk.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.magyarnepdalnapja.hu
Jegyárak:

Online elővételben: 2000 Ft
június 1. – augusztus 31.

MAGNA
CUM
LAUDE
Előzenekar

KICSI A VILÁG
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Online / helyszíni: 3000 Ft
Szeptember 1. – szeptember 14.

MARTONVÁSÁR

Emlékezés tere

2018. 09. 14.
PÉNTEK

19.00 óra

www.jegy.hu
bbkozpont
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FÚVÓS TAVASZ UTÁN
NAGY NYÁRI MENETELÉS

				

A Martonvásári Fúvószenekar tagjai április 5. és 8. között
immár 9. alkalommal vettek rész a baienfurti és saint
avertini fúvósokkal közös zenekari találkozón, ezúttal
Martonvásár Város német testvértelepülésén, Baienfurtban.
A színes programokat nagy sikerű koncertek követték a
három zenekar részéről, amit egy közös produkció zárt több,
mint 150 zenész részvételével. Köszönet a német szervezőknek és a vendéglátó családoknak, valamint Martonvásár
Város Önkormányzatának, hogy az utazás költségeihez hozzájárult és a buszt biztosította számunkra.
A nyári időszakban több alkalommal szolgáltat a zenekar
menet- és térzenét, többek között Velencén, Csákváron,
Pákozdon és Székesfehérváron. Augusztus 24. és 26. között a
zenészek "edzőtáborba" vonulnak a Magyar Népdal Napjára
való felkészülés jegyében.
Au g u s z t u s 16 -án e ste 19 ór a kor a németor s z á g i
Jugendmusikkorps Avenwedde Fúvószenekar ad térzene
koncertet Martonvásáron a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ udvarán (eső esetén a színházteremben), szeretettel várjuk Önöket! Kövessék Facebook oldalunkat, ahol
minden aktuális információt megtalálnak!
Szeptembertől várjuk a zenélni vágyó kicsiket és nagyokat
heti rendszerességű próbáinkra, mottónk: „Közösségépítés
a zenén keresztül.”
| Bártol Zsófia

ÁLOMBÓL VALÓSÁG
Július első hetében komoly műhelymunka folyt
a BBK Központ és a MALOM falai között.
Martonvásár Város Önkormányzata, a Bethlen Gábor Alap és
a Százszorszép Alapítvány közös összefogásában, egy különleges néptánctábor valósult meg a mezőkölpényi testvértelepülésünk fiataljainak bevonásával, ahol a helybéli és mezőkölpényi
ifjak együtt élhették meg a közös táncolás örömét.
Valójában sokkal többről szólt ez a hét, mint amire először
gondolnánk. A szokásosnak mondható tábori élményelemek
biztosítása mellett a fő koncepció az volt, hogy a mezőkölpényi
ifjúságnak Németh Ildikó és Szabó Szilárd tánctanárok
zseniális vezetésével visszatanítsuk saját, elvitathatatlan kultúrájukat. Így talán megőrizzük még néhány évtizedre ezt a
gazdag táncanyagot, emellett értéket adunk a sokszor nehézségekkel tűzdelt mindennapok mellé testvértelepülésünkön
élő barátainknak. Olyan kincset, melyet néhány évtizede még
mi kaphattunk meg örökül nagyszüleiktől.
Az együtt töltött időt próbáltuk aktívan kihasználni, s a
FORUM MARTINI / 2018. JÚLIUS

Fúvós térzene koncert
Jugendmusikkorps Avenwedde
Fúvószenekar (Németország)

Műsor
Attila induló
Yorkshire Ballad
Moment for Morricone
Merry Music
Music
The Rock
Bon Jovi Rock Mix
Let me Entertain You
Funk Attack

IDŐPONT
2018.08.16.
csütörtök
19 óra
HELYSZÍN
Martonvásár,
Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ udvara
(Eső esetén színházterem)

Vezényel: Gál Ádám
Közreműködik: Martonvásári Fúvószenekar

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
További infók: www.facebook.com/mvfuvosok

napközbeni tánctanuláson túl, a koraesti órákban igyekeztünk élményekkel teli programokat szervezni. Nyitó- és záró
táncházat tartottunk élőzenével, szalonnáztunk is egy este a
városi kemencénél, ami spontán grundfoci meccsel zárult
és még közös mesenézést is beiktattunk a mozivá alakult
BBK színháztermében, némi pizza vacsora kíséretében.
Nagy hála és köszönet illeti azokat a fogadó családokat,
akik erre a pár napra saját gyermekükként gondoskodtak a
mezőkölpényi fiatalokról. Szívmelengető volt látni, hogy milyen őszinte új barátságok születtek az együtt töltött idő során.
A néptánctábor szervezése mögött komoly helybéli szolgáltatói gárda munkálkodott, akiknek ezúton köszönjük lelkiismeretes munkájukat, segítve ezzel egy álom megvalósulását. Emellett nagy hálával tartozunk a lelkes önkénteseknek
is, akik szinte mindig segítségre készen álltak.
Bízunk benne, hogy a jövőben lesz még alkalmunk hasonló,
értékátadó programokat ilyen jó hangulatban, együtt megélni.
Mert, ahogy közel száz éve, Kodály Zoltán is felismerte az
átörökítés hiányában a veszélyt:
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.”
| Kiss-Orosz Kata
A Százszorszép Alapítvány és a BBK Központ nevében
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PROGRAMOK AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Ami az előző számból kimaradt, az ötödikesek
egészségnapi programja…
A júniusi egészségnapon vendégeink voltak még Gyulay Kata
orvostanhallgató, aki a fogápolás és szájápolás higiéniájáról,
Fábiánné Susán Szilvia Ercsi EFI dietetikusa, aki az egészséges táplálkozásról és Fergencsné Farkas Beata egészségfejlesztő az ÁNTSZ munkatársa, aki az energiaitalok veszélyeiről
beszélgetett az ötödikes gyerekekkel. Köszönjük a munkájukat.
Iskolánk énekkarát az a megtiszteltetés érte, hogy énekelhetett az 5. Magyar Népdal Napjára megrendezett sajtótájékoztatón. A gyerekek nagyon izgultak, mert egy hajóra
szervezték a jeles eseményt. Mivel az idei rendezvénysorozatban a V4-ek országai is érintettek, a gyerekek lengyelül
énekeltek egy ismert lengyel népdalt. A sajtó képviselői és
a vendégek el voltak ragadtatva a gyerekektől, az M1 déli
Híradója pedig egy rövid részletet le is adott belőle. Az énekkart Bodóné Polányi Tünde vezényelte, a népi zenekari
kíséretet Csőgör Róbert és tanítványai adták.
Lezárult a tanév, idén 512 tanuló fejezte be tanulmányait
iskolánkban. Közülük százegyen értek el kitűnő tanulmányi
eredményt. Az iskola minden olyan diákjának gratulálunk
az egész éves munkához, aki erejéhez mérten igyekezett
mindent megtenni a jó eredményért. Az idei tanévben 54
tanuló végezte a nyolcadik osztályt, közülük huszonhatan

				

ÚJABB SIKEREK
A martonvásári Dynamic Dance Crew Táncegyesület (ECDS Martonvásár) csapatai júniusban folytatták sikersorozatukat!
Budapestre, Törökbálintra és Kecskemétre utaztunk junior és felnőtt csapatainkkal, ahol az áprilisi verseny után további szép eredményekkel
térhettünk haza, öregbítve ezzel Martonvásár
város hírnevét!
Június 3. // Zuglói Táncfesztivál
Eredményeink: 2 arany, 4 ezüst, 2 különdíj
× Nagy Cintia egyéni kategória // I. helyezés
× Nagy Cintia és Kovács-Szántó Szimóna
páros kategória // I. helyezés
× Patkós Anetta egyéni kategória // II. helyezés
× Patkós Anetta és Laczkó Csilla
páros kategória // II. helyezés
× Next Level csoport kategória // II. helyezés
× The Rebels formáció kategória // II. helyezés
× Queens csoport kategória// V. helyezés
(legerősebb mezőnyben)
× Különdíj: Nagy Cintia kétszeres Zugló Kupa győztes
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gimnáziumban, huszonegyen szakgimnáziumban, ketten
szakközépiskolában és öten szakiskolában tanulnak tovább.

A 2017/18. TANÉV DÍJAZOTT TANULÓI

Martonvásár Város Önkormányzata „Kiemelkedő iskolai
tehetség” díjat adományozott
Vajda Róza 8.b osztályos tanulónak és Hegedűs Péter 8.c osztályos tanulónak, amelyet Dr. Szabó Tibor polgármester adott át.
A díjazott tanulók kiválasztása nem volt könnyű feladat, hiszen több nyolcadik osztályos tanulónk is rendelkezik számos területi, megyei és országos eredménnyel.
Beethoven-emlékplakett díjazásban részesültek azok a tanulók, akik nyolc tanéven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el és példamutató magatartást és szorgalmat tanúsítottak.
Horváth Márk, Prosser Natália, Boriszov Tímea, Nagy
Orsolya, Vajda Róza, Hegedűs Péter, Horváth Celina
Mednyánszky Pál
A „Jó tanuló , jó sportoló” címet Prosser Natália nyerte el.
Minden díjazottunknak gratulálunk és további sikereket
kívánunk!
Ezúton is elnézést kérünk Nagy Orsolyától a tévedésért, akinek a neve nem hangzott el az iskolai ünnepségen. Orsi nyolc éven át kiváló teljesítményt
nyújtott, több versenyen is sikereket ért el, kiváló
felvételi eredménye alapján a Budapesti Fazekas
Mihály Gimnáziumban tanul tovább. Eredményéhez
szívből gratulálunk!
Minden tanulónknak kellemes nyári szünetet és élményekben teli nyarat kívánunk!
| Turcsányi Klára • igazgató

Június 10. // Törökbálint Basic Dance Cup
Eredményeink: 1 arany. 4 ezüst, 2 bronz
× Nagy Cintia egyéni kategória // I. helyezés
× Nagy Cintia és Kovács-Szántó Szimóna
páros kategória // II. helyezés
× Patkós Anetta egyéni kategória // II. helyezés
× Patkós Anetta és Laczkó Csilla
páros kategória // III. helyezés
× Next Level csoport kategória // II. helyezés
× The Rebels formáció kategória // II. helyezés
× Queens csoport kategória// III. helyezés
Nagyon büszkék vagyunk a lányokra, hiszen első alkalommal
vettünk részt ezeken a versenyeken, ahol az erős mezőny ellenére fantasztikusan szerepelt minden indulónk. Kecskeméten a Dance Universum nemzetközi táncversenyen is részt
vettünk, ahol fantasztikus élményekkel gazdagodtunk a nívós mezőnyben.
Köszönjük szépen a gyerekeknek és a szülőknek is, mert nélkülük mindez nem sikerült volna és köszönjük az egész éves
erkölcsi támogatást!
A tanévet egy fantasztikus telt házas évzáró gálával zártuk a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban közel 110 fellépő
részvételével. Ősszel ismét lehet csatlakozni hozzánk, addig is
a különböző rendezvényeken és a nyári tánctáborunkban találkozhatnak velünk az érdeklődők. Szeptembertől folytatjuk…
| Mózsik Viktória és Bartus László
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HAZAHÍVÓ
HAZAVÁRÓ
Tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal
szerveztem meg a városból elszármazottak,
Hazahívó-Hazaváró programját és 2018. június 23án, immár második alkalommal rendeztük meg.
A távolról érkezőkre épülő rendezvényre nehéz olyan időpontot találni, amely mindenkinek megfelelő, ennek ellenére
június 22-ig 135 fő jelezte részvételi szándékát.
Szombaton nyolc órakor Dobos Lajos és Szeidl Antal már
meggyújtotta a bográcsok alatt a tüzet, amelyekben Dr.
Gyulay Gyulától és a Gábor-major kft.-től kapott marhahús
főhetett. A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ kiállítótermében a Művészeti Iskolások grafikái, képei, festményei
várták az érkezőket.
9 órától a nyugdíjasklub hölgytagjai készítették a vendégváró szendvicseket és terítették az asztalokat, hűtőszekrényben már hűltek a kertbarátok borai.
10 órakor Freschl Mária szavalatát és Dr. Szabó Tibor polgármester megnyitó mondatait még csak alig kilencven fő hallgatta. Bitó Péter és társai versműsora és Salamon Ferencné a
martonvásári néptánc oktatásának történetét bemutató előadása alatt érkeztek résztvevők. Az iskolások néptánc műsorát
és a GAS-GAS Együttes zenéjét már száztíz fő feletti nézőközönség élvezte. A finom bográcsgulyás és pörkölt elfogyasztása
után több lehetőség közül választhattak a résztvevők.
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Volt célba lövés air-soft puskákkal, sakkozási lehetőség
Dolinka Zsolttal és csapatával. Meglátogathatták a templomot, Óvodamúzeumot, Beethoven múzeumot, FITOTRON
kutatóközpontot, sétálhattak a parkban. Az érdeklődők,
Horváth Bálint alpolgármester kalauzolásával városnéző kiránduláson vehettek részt a Családsegítő Szolgálat buszával.
Bebizonyosodott, hogy érdemes hagyományt teremteni,
mert egyre több támogató segítette a szervezést és a lebonyolítást, illetve a városunk is évről évre tud újat mutatni a
régen itthon járt egykori martoniaknak.
Öröm volt látni a sok mosolygó, egymásra csodálkozó résztvevőt és hallani a sokszor elhangzó mondatot. Jéé! Te vagy
a…, de régen láttalak! Ezúton is megköszönöm a támogatók,
és segítők munkáját. A hosszú listából is kitűnik, hogy széles
összefogással jött létre a rendezvény.
Martonvásár Város Önkormányzata, BBK Központ, MTA ATK, Művészeti
Iskola, Nyugdíjasklub, Teleki Blanka Hölgyklub, Kertbarát Egyesület,
Martongazda Nonprofit Egyesület, Családsegítő Szolgálat, Gábor-major
Kft, Beethoven Általános Iskola 1955-1963 évfolyamának tanulói, Taktikai
Élménypark, GAS-GAS Együttes, Dr.Balázs Ervin, Dr.Gyulay Gyula, Dr. Király
Gabriella, Szabóné Pályi Judit, Dobos Lajos, Bitó Péter, Salamon Ferencné,
Provoda József, Freschl Mária, Dolinka Zsolt, Szeidl Antal, Szabó László,
| Foki Gábor • szervező
Varga György.

12

KERTBARÁTOK
KÖRE
Az idő nagy kereke megállíthatatlanul jár körbe. A hőmérő gyakran kúszik 30 fok közelébe.
de a nappalok már észrevétlenül rövidülnek.
A költés befejeztével elhal a madárdal, helyette
a tücskök koncertjétől hangos az alkonyi kert.
Eltelt egy fél év és a kert gazdagon ontja szemet, szívet gyönyörködtető terményeit.
Az idei év eddig nem kedvezett a kertszerető és kertművelő embereknek. A hosszú tél után, száraz tavasz és a korán
érkező forró nyár következett. A hőségnapokat gyakori zivatarok kísérték és még jégeső is jutott a gyümölcsösökre,
megnehezítve a kertművelők életét. A párás meleg időjárás
nagyon kedvezett a gombabetegségeknek. A monília napok
alatt letakarította a kertekből a cseresznyét, meggyet, korai őszibarackot. Ezért a védekezéseket továbbra is nagyon
gondosan kell megszervezni, (egészségügyi határidők betartása) és sajnos nem akkor kell permetezni, amikor ráérünk,
hanem akkor, amikor kell. A gyorsan fejlődő hajtások védtelenek, nem lehet számolni a permetezési hatásidőkkel
sem. A lehullott beteg gyümölcsöket is távolítsuk el az ültetvényből. A letermett fákon (cseresznye, meggy, őszibarack,
végezzük el a nyári hajtásválogatást. A befelé álló, árnyékoló
és beteg hajtásokat távolítsuk el, a vízhajtásokat vágjuk ki,
vagy arasznyira kurtítsuk meg. Védekezzünk a levéltetvek
és atkák ellen.
A magas hőmérséklet miatt a természet két hetes előnyben
van, ezért a szőlők harmadik kötözése már megtörtént vele
együtt a csonkázás is. A huzalokon túlnyúló vesszők elvágása viszont gyorsítja a hónalj-hajtások képződését. Ezeket kéthárom levelesen csípjük ki, vagy távolítsuk el, mert a zsenge
hajtások sűrítik a lombfalat és könnyen fertőződhetnek.
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A felszívódó szerek mellett a rezisztencia kialakulásának
elkerülése végett használjuk a kontakt hatású szereket is.
Továbbra is tartsuk gyommentesen az ültetvényeket.
Tartsuk tisztán a szamóca ágyásokat. Szórjunk rá érett komposztot. A sárguló leveleket és a felesleges ostorindákat távolítsuk el. A meghagyott és kellően begyökeresedett hajtásokkal július végén már telepíthető a szamóca. Sorba, vagy
ágyásokba egyaránt ültethetjük. Az intenzív termesztőkkel
nem versenyezve (nem tápoldatozunk) nagyon fontos a tápanyag pótlás az öntözés és a talajtakarás. Védekezzünk a takácsatkák és a gombás betegségek ellen. Az időben ültetett
szamóca a jövő évben már terem és három évig finom gyümölccsel lát el bennünket. Javában tart a málna és a szeder
érése. Egy szépen kialakított kordon bőségesen ellátja a családot (idén horror ára van) friss gyümölccsel és befőzni való
áruval. Figyeljünk a fajta termesztési igényeire. Az egyszer
termők vesszőit érés után tőből el kell távolítani, a kétszer
termők vesszőin az első évben csak a hajtás felső részén lesz
termés. Érés után ezt a felső részt kell eltávolítani. Az alsó
kétharmad rész a következő évben terem és csak ezt követően kell eltávolítani a vesszőt.
Lehet szedni a dughagymát, fokhagymát. Szárítás, tisztítás
után szellős helyen tároljuk. Szedhetjük a friss fogyasztásra
szánt burgonyát is és a kerti partikhoz már saját paradicsomot, paprikát tálalhatunk. A díszkertekben lehet nyírni az
örökzöldeket és távolítsuk el az elnyílott rózsák virágait.
A gyep gondozása a legnagyobb feladat. Rendszeres öntözés,
tápanyag pótlás és gyommentesítés állandó munkát ad.
A nyári melegben ne nyírjuk rövidre a füvet, mert könnyebben kiég. Minden zöldhulladékot komposztáljunk. Július végétől szeptemberig végezhetjük az alvó szemzéseket.
A pincékben már készülhetünk a szüretre. A kiürült hordókat
és a pincét tartsuk tisztán. Végezzük el a borok harmadik,
(zárt) fejtését.
| Uhrin Gábor
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
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
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

NYÁRI ORVOSI RENDELÉS

2018. június 18. és augusztus 31-e között
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. június 18. és
augusztus 31-e közötti időszakban, a felnőtt háziorvosi
rendelés az elmúlt évekhez hasonlóan összevontan működik.
AZ ÖSSZEVONT
RENDELÉSI IDŐ:
hétfő
08.00 - 14.00
kedd
08.00 - 14.00
szerda
11.00 - 17.00
csütörtök
08.00 - 14.00
péntek
08.00 - 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!

A rendelési idő elején 8 és 9 óra között, illetve szerdán
11 és 12 óra között injekciók beadása, kötözés,
receptírás történik. A délutáni rendelés elsősorban a
munkából érkező betegeink számára van fenntartva.
Tisztelettel: dr. Takács Imola, dr. Fodor Tamás

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
2462 MV, Szent László út 24. | 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
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NYÁRI GYERMEKORVOSI RENDELÉS
2018. június 18. és augusztus 31-e között

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 június 1. és augusztus 31 között:
Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-10.00

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés:
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: 13-19 óráig
Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ:
www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEINK*
Németh Nikolasz
Tuchband Lujza

MARTONVÁSÁR: augusztus 4., 5.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019

Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ERCSI: július 28., 29.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/ 505-790

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

RÁCKERESZTÚR: júlis 21., 22.; augusztus 11., 12.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

ÁLLÁSHIRDETÉS

Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

i

TEMETŐGONDNOK

FOGORVOSI RENDELÉS

Martonvásár városüzemeltető cége, a Martongazda
Nonprofit Kft. azonnali belépéssel teljes munkaidős
munkavállalót keres martonvásári munkavégzésre:
Temetőgondnok
Feltételek:
- Egészségügyi alkalmasság
- Józan életvitel
Bérezés és juttatás megegyezés szerint.

NYÁRI SZÜNET A MARTONVÁSÁRI
FOGORVOSI ELLÁTÁSBAN

Jelentkezés önéletrajzzal írásban:
Martongazda Nonprofit Kft.,
Martonvásár, Budai út 13. címre küldött levélben,
vagy személyesen Martonvásár, Szent László út 24.
szám alatt, e-mailben az ugyvezeto@martongazda.
hu címen Dr. Király Gabriella ügyvezetőnél.

2018. 07.23.- 08.05. között a martonvásári
fogorvosi rendelés a nyári szabadságolások miatt
szünetel. Lakosaink az adott időszakban az érdi
fogorvosi ügyeletet vehetik igénybe.

FOGORVOSI ÜGYELET

Ügyeleti rendelő címe: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2.
Telefonszáma: +36 20 250 8583
Állandó ügyelet az érdi rendelőben:
Szombat: 8:00-16:00
Vasárnap: 8:00-16:00

KÉSZENLÉTI ÜGYELET:

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata
Főszerkesztő: Nagy Árpád • Művészeti vezető: Pletser Cecília
Fotó: Turcsányi Erzsébet, Kortyis Dávid, Zalka Ibolya, Vécsy Attila
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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Szombaton és vasárnap 16:00-8:00 között,
telefonhívásra 20 percen belül a rendelőben
Munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon
(amennyiben 1 vagy 2 nap, illetve ennél hosszabb
szünet esetében az utolsó nap kivételével)
8:00-16:00 óráig rendelőben, 16.00-08:00 óráig
készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül
rendelőben.
Munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon
(amennyiben 3 vagy több nap) az utolsó nap
esetében 8:00-16:00 óráig rendelőben, 16.00-00:00
óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül
rendelőben.
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