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A címlapunkon látható dokumentum
nemcsak vezető anyagunk fő témája,
de városunk fundamentuma is.
Ma minden erről, az identitásunkról,
az ünnepeinkről és jövőnkről szól.
És arról, hogy jó martonvásárinak lenni.

Szakembert keres vagy épp ajánlana valakit?

A Martonvásár Info facebook csoport „Keresek: szakembert munkatársat - stb.” elnevezésű címkéje alatt már több mint
100 bejegyzés található, amelyekben mindenféle helyi szakembereket ajánlanak egymásnak a martonvásáriak. A csoporthoz való csatlakozás után ezek az ajánlások közvetlenül
a bit.ly/marton-szaki linken is elérhetőek.

Október 13-án lesznek az önkormányzati
választások

Október 13-ra tűzte ki az önkormányzati választásokat Áder
János államfő. 2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal nyílik lehetőségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk. „Demokráciánk erejét, stabilitását a nemzet választójoggal rendelkező polgárainak szabad és felelős
akaratnyilvánítása biztosítja. Az 1990-ben megtartott első
szabad választások óta minden alkotmányos feltétel adott
ahhoz, hogy magunk döntsünk saját sorsunkról, a jelenünket
és jövőnket meghatározó kérdésekről” – fogalmazott Áder
János, majd hozzátette: „Köztársasági elnökként arra biztatom minden honfitársamat, hogy állampolgári jogával élve
vegyen részt az idei önkormányzati választáson”.

Új utcánk az Iparos

Július közepén elkészült a Bajcsy-Zsilinszky utca (Avia benzinkút mellett) és a Mirrotron Kft. csarnoka közötti Iparos
utca első szakasza. Városunk új utcája a 10 hektáros kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet (GKSz) fogja kiszolgálni a következő időszakban. Az állami források terhére
finanszírozott infrastruktúra-fejlesztés hatására újabb vállalkozások telepedhetnek meg városunkban, ezáltal pedig
több iparűzési adóbevételhez juthat Martonvásár. Mindez
persze a költségvetés hosszabb távú fenntarthatósága és a
további lakossági fejlesztések szempontjából is kulcsfontosságú, mivel a város saját bevételeinek túlnyomó részét a helyi vállalkozások generálják.
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Megváltozik a posta nyitvatartása

Szabó Tibor polgármester megkereste a Magyar Posta Zrt.
vezetőségét, és – a beérkezett lakossági javaslatok alapján –
elérte, hogy módosuljon a martonvásári posta nyitvatartási
ideje. Az augusztus 1-től érvényes nyitva tartás:
H:8:00-16:00 | K: 8:00-16:00 | Sze: 8:00-16:00 | Cs: 8:00-18:00
P: 8:00-16:00 | Szo: Zárva | V: Zárva

Szeptember végére elkészül az Egészségház

A Dr. Grimm Lóránt Egészségház környezetének jelentős
átalakulását figyelhették meg júliusban a martonvásáriak.
A Sétáló utca egykori kerítésének kibontásával, a megfelelő
tereprendezést és térburkolást követően a háziorvosi rendelő
és az új épületszárny már a kisboltok irányából is könnyűszerrel megközelíthetővé vált, továbbá elkészültek a parkolóhelyek (27 darab, ebből 2 darab mozgássérült hely) is.
Július 24-i videós bejárásán Horváth Bálint alpolgármester
elmondta, hogy augusztus során már megérkeznek a bútorok és a különféle orvosi eszközök is az Egészségházba, így
remélhetőleg orvosaink már szeptemberben birtokba tudják
venni az új épületszárnyat. A 7 perces videó Martonvásár
Város facebook oldalán tekinthető meg.
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ÖNÖK KÉRDEZTÉK, A POLGÁRMESTER VÁLASZOLT
„AZ ÖNKORMÁNYZAT MI VAGYUNK” - ONLINE FOGADÓÓRA
Július 16-án Szabó Tibor polgármester megtartotta az
első Martonvásári Online Polgármesteri Fogadóórát,
amit a polgármester facebook oldalán élő adásban lehetett nyomon követni. A július 16-i élő adásban az
érdeklődők akár rögtön fel is tehették kérdéseiket
vagy megfogalmazhatták javaslataikat. „Az önkormányzat mi vagyunk, nem csak a polgármester és a
képviselő-testület, hanem mindannyian, akik Martonvásáron lakunk. Tehát amikor az önkormányzat lépését, intézkedését kérik vagy javasolják, akkor önmagunknak, mind a hatezer martonvásárinak is szól ez
a felhívás. Az önkormányzatiság pontosan ezt jelenti”
– mondta a polgármester.
A „fogadóórán” a polgármester többek között a következő fontosabb felvetésekre és kérdésekre reagált:
Mikor kezdődik el a Jókai utca és a további, korábban
bejelentett utcák felújítása? Hogy áll a folyamat?
A Jókai utca, az Orgona utca és a Rózsa utca, a Damjanich
utca és az Orbánhegyi utca új szilárd útburkolattal történő
fejlesztésére rendelkezésre áll az anyagi forrás, a tervek elkészültek, az engedélyeket megkaptuk. Jelenleg a kivitelező
felkutatása zajlik, ám ez a jelenlegi építési konjunktúrában
egyáltalán nem könnyű feladat, hiába számolt korábbi megvalósulási időpontokkal a városvezetés. Amennyiben meglesz a megfelelő vállalkozó, akkor – a polgármester reményei
szerint – akár idén el is kezdődhetnek a munkálatok. Az
útépítésekkel kapcsolatban a polgármester aláhúzta: a martonvásári kommunális adókból befolyt éves összeg körülbelül egy kilométernyi utca újraaszfaltozására volna csupán
elegendő, ám akkor nem költenénk az oktatásra, az egészségügyre és a szociális területre.
Mi lesz a sorsa az új Brunszvik úti parkoló és a járda
közti sávnak?
Várhatóan a jövő évben megvalósuló Brunszvik-sétány beruházását követően kerül sor a nemrégiben elkészült Brunszvik
úti parkolósáv melletti járda teljes felújítására. Ezt követően
a parkolósáv és az új járda közti részt az önkormányzat megfelelő termőtalajjal fogja ellátni és füvesíteni fogja a területet. Az ott lakóknak ezután csak annyi lesz majd a feladatuk, hogy gondozzák az ingatlanjuk előtti sávot, ahogyan
Martonvásáron a közös együttélés alapvető szabályait részletező rendelet előírja.
A 10 millió fa nevű zöld civil kezdeményezéshez hogyan
tudnak csatlakozni a martonvásáriak?
A polgármester alapvetően arra bíztatja a martonvásáriakat,
hogy – a helyi hagyományokhoz híven – először mindenki a
saját kertjében vagy a háza előtti közterületen ültessen a
szabályoknak megfelelően (lásd bővebben a 8-9. oldalon) lehetőleg gyümölcsfákat, esetleg díszcserjéket. Ezt követően
további közterületek bevonására is sor kerülhet, ám az új
facsemeték elhelyezésére valamilyen rendezett szisztéma
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keretein belül kerülhet csak sor az új fácskák hosszú távú
életben maradása érdekében. Ezzel kapcsolatban még további egyeztetések szükségesek a civilekkel és a Martongazda
Nonprofit Kft.-vel. A helyi kezdeményezést Horváth Bálint
alpolgármester is nagy lelkesedéssel fogadta.
Lesznek-e új építési telkek Martonvásáron?
Hiába a jelenlegi hatalmas ingatlan-igény városunkban,
Martonvásár Város Önkormányzata sajnos nem rendelkezik
olyan területekkel, amelyeken építési telkeket tudna kialakítani. Ugyanakkor a városrendezési tervekben ki vannak jelölve azok a városrészek, ahol az ingatlantulajdonosok képesek
az önkormányzattal együttműködve saját területeiken építési
telkek létrehozására. Ilyen céllal már folytatott tárgyalásokat a városvezetés, például a Béke utcában, viszont ahogyan
az a közmeghallhatáson is elhangzott, nem cél a korlátlan és
feltétel nélküli növekedés, a beruházóknak az együttműködés jegyében részt kell vállalniuk a terület fejlesztéseiben.
Tehát nem képzelhető el az a helyzet, hogy a meglévő martonvásári adófizetők befizetéseinek terhére realizáljanak
profitot az építési telkek kialakításából a beruházók.
Akit érdekelnek a fogadóóra további kérdései és a polgármesteri válaszok, azok tekintsék meg a teljes videót
Szabó Tibor hivatalos facebook oldalán (facebook.com/
drszabotibormartonvasar)! A polgármesterrel továbbra is személyesen találkozhatnak a jövőben szokásos
szerdai fogadóóráján, illetve a „Polgármester házhoz
megy” elnevezésű, hó végi eseményeken.
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RÉGI ÜNNEP, ÚJ IDENTITÁS,
ERŐS NŐK MARTONVÁSÁRON
BESZÉLGETÉS PLETSER TAMÁSSAL
Martonvásár augusztus 20-ához
bizony több szállal kapcsolódik,
mint azt bármikor is gondoltuk
volna. Erről és sok minden másról
- helyi kultúráról, emlékekről, városszeretetről és izgalmas sztorikról - beszélt lapunknak Pletser
Tamás műértő, műgyűjtő, aki évek
óta mindannyiunk önkéntes helytörténésze is.
- Ünnepre készülünk, identitást
„keresünk”, hogy azt augusztus
20-i szöveggkörnyezetbe helyezzük, mondhatnánk ünnepélyesen.
Ehhez azonban nagyban hozzájárul
az az aprólékos, napi kutatómunka, amelynek során Miklós Gergely
felfedezte, hog y eladásra ker ül
Mária Terézia idősebb Brunszvik
Antalnak nyújtott adománylevele,
amely – talán nem túlzunk, ha ezt
kijelentjük – voltaképpen Martonvásár identitásának alapja. Ennek
megszerzéséhez nyújtott ön is gyakorlati segítséget.
- Nem egyszerű téma ez itt, Martonvásáron, mert néprajzilag-hagyományilag nagyon vegyes mixtúra ez a terület. A Brunszvikok sem tudatosan,
inkább „improvizálva” szedték össze a
jobbágyokat, akik között felvidéki, horvát és szlovák is megtalálható volt, a
németajkúakról nem beszélve. Sosem
alakult ki tehát igazán sajátos, csak a
helyre jellemző néprajz, zene, öltözködés vagy népszokás. Előtte már lezajlott az úgynevezett „új
jobbágyosítás”, ráadásul a környéken végigsöpört két pestisjárvány is, amely a családokat jócskán megtizedelte.
- Akkor Martonvásár amolyan keresztút-identitású, ami
felszívja a hatásokat és alapvetően befogadó attitűdű?
- Igen, így van. Ami a kultúrát leginkább iderántotta, az a
Buda és Fehérvár közti országút, amely hozta és vitte a tudást és persze többek között a városiasodás ígéretét is. Szétesett akkoriban a település vallásilag is, nagyrészt ugyan
katolikusok lakták, s ami az anyagi helyzetet illeti, például a
leggazdagabb paraszt is mindössze 32 holddal rendelkezett,
vagyis mondhatnánk azt is, hogy a Habsburgok, Brunszvikok
és később a Dreherek mellett itt nem nagyon rúgott senki
sem labdába. A szorgalmas sváboknak volt tán a legtöbbje,
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az Ercsi felé vezető úton látszik is ebből valami. Közösségépítő identitásunk ilyenformán nincs, de van mégis egyfajta
„szivacs szellemiségünk”, amely felszívja a tudást, a tapasztalatot, a vándorló, majd megtelepülő sokszínűséget és ez
igenis teremthet új identitást.
- A XX. században ez a létező-nemlétező hagyomány
miként alakul, változik?
- Munka szempontjából is a szétesésből kellett valami újat
teremteni. A TSZ kevés embert vett fel, nem tudott igazán
„közösségépítő” lenni, az akadémia területe pedig egyfajta
rezervátumként funkcionált. Én magam is kutatóintézetben
felnőtt kutatógyerek voltam, testközelből láttam ezt a világot. Ha elmegyek nyugdíjba, feltett szándékom, hogy írok
majd egy regényt erről a különös, izgalmas, furcsa világról
Rezervátum címmel.
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- Az akadémia kicsit mindig is állam az államban, pontosabban állam a faluban – most már a városban – volt,
nem?
- Igen, ez egy sajátos, „sokdiplomás”, arisztokratikus terület
volt, ráadásul nemcsak talajtanilag, de politikailag is sokszor
ingoványos, hiszen ide sokakat „áthelyeztek”, akik problémásnak számítottak politikailag, ugyannakor meg világlátott, sok nyelven beszélő szakemberek voltak, mégpedig a
kommunizmusban. Aki bejárt dolgozni kívülről, kicsit szintén kintrekedt ebből a világból.
- Ön viszont ebben a világban nőtt fel.
- És ez egy magávalragadóan izgalmas élmény volt. Egy
nagyon rövid történetben, mint „cseppben a tengert” tudnám
szemléltetni ezt az egész olvasztótégelyt. Kitört a forradalom
’56-ban, s mivel a kutatók feleségei között voltak oroszok is,
a forradalmárok azonnal keresni kezdték őket, mint „fő ellenségeket”. Anyám, az arisztokrata lány meg a padláson
bújtatta őket a gyermekeikkel együtt. Amikor elzúgott és
megbukott a forradalom, akkor meg a felkelőket üldözték
majd kaszlizták be, s anyám akkor meg persze rajtuk próbált
segíteni, hogy kesztyűt, terítőket horgoltatott velük, aztán
azokat eladta Budapesten, az értük kapott pénzt meg odaadta nekik. Szóval, itt a látszólagos identitás- és történelemhiány ellenére mégiscsak forgott, pörgött rendesen a történelem szele, csak más dimenziókban, mint más vidékeken.
De a történelem igazából személyes történetekből áll, ilyen
szempontból nagyon is történelmi volt a helyzet itt is.
- Nemcsak történésekből, hanem kultúrából és élményekből áll a „történetünk”, hiszen e hatásokból érünk
felnőtté, felelőssé, gondolkodóvá.
- Egyetértek, a személyes történelem kérdésein túl maga
a kultúra az, amely közösséggé formál bennünket. A TSZdolgozók elmentek főleg operettbe és könnyebb darabokra, a

kutatók meg operába, színházba jártak, de zárt világ volt
mindkettő. Amikor az általános iskolába kerültem, meglepődtem, mert addig nem hallottam káromkodást. Nőttem,
mint gaz a fűben, de csúnya szót nem hallottam, mert zárt
közösségben éltem. Találkoztam Hruscsovval, Castroval,
akik ellátogattak egy presztizsintézménybe, de én társaimmal együtt csak organikus díszletelem voltam. A lényeg
most az, hogy a város ne legyen soha „díszlet” a kultúrában
és a társadalmi mozgásban.
- Az egyéni példák nagyon sokat számítanak. Ön is
előad, gyűjt, bemutat, szóval hiába műgyűjtő, én inkább
népművelőnek látom.
- Tény, hogy a személyes példa sokat számít egy város életében. De amikor a közösségerősítő tárlatok anyagát szedtem
össze, mindig ugyanaz a száz család folyt bele legelszántabban a gyűjtésbe-segítségbe. Ami egyfelől jó, másfelől
meg szimptómája annak a népbetegségnek, hogy igazából az
embereket nem érdekli, hogy kik is ők, honnan jöttek, hova
tartanak, mit akarnak, mert megfontolt személyes identitások
állhatnak csak össze közösségi identitássá. Régebben ez az
érzés megvolt. Megvoltak a helyek, a posztok, funkciók, társadalmi szerepek szigorúan, igaz, cserébe nehéz volt átjárás
a néprétegek között.
- Ma azonban bonyolultabb és átmenetibb a kor.
- Persze, és ez ma már nem is feltétlenül a gazdagság és társadalmi szerep kérdése, mert van, akinek nagyon sok pénze
van, de identitása meg kultúrája nincsen. Meg kellene találni
a közösségi pontokat és nekünk ez az egész, főleg ünnep idején egy szóban, nagyon könnyen összefoglalható: MARTONVÁSÁR. Mindegy, hogy valaki ide vagy oda szavaz, csak
tegyen valamit ezért a kisvárosért, bármit. Söpörje le a
szomszéd előtt a járdát, szervezzen programokat, mindegyik
a városlakói identitást erősítő lépés lenne. Hangsúlyozom,
mindenki saját képességei szer int . Tudjunk eg y ütt ünnepelni, ne csak mindig
ugyanaz a 200 ember jöjjön el . Mer t
ennek sem kellene
így lennie a jövőben.
Lehetne intenzívebb
mind a családi, mind
a pedagógusi példamutatás is.
- Azért megvan a
fásultságnak is az
ezer oka.
- A lelkesedés hiányzi k e közegből i s, a
vá ltoz tatni vá g yá s
szenvedélye, aki meg
lelkesedne, az hamar
kihullik, azt hamar
kihullajtják. Martonvásáron persze sok▲ E két festmény is megtekinthető lesz az augusztus 18-án a kastélyban megrendezésre kerülő kiállítákal jobb a helyzet,
son, ahol nemcsak az adománylevél, az id. Brunszvik Antalt és Brunszvik Terézt ábrázoló festmények,
mint sok más telepüde egyházi kincsek, kegytárgyak és egy miseruha is látható lesz majd.
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lésen, mert itt azért a színház, a koncert és az olvasás nem
áll távol az emberektől. Ha ez a város 150 kilométerre lenne
Budapesttől, bizonyára rosszabb lenne a helyzet. Nem az
értelmiségiek számával van a baj, hanem azzal, hogy közülük mennyien gyakorolják valóban értelmiségi hivatásukat
az élet minden percében. Ebből épül fel ugyanis a jelen meg
a jövő, amire visszanézve azt mondjuk majd: ez (volt) a történelem.
- A történelem minden részlete iránt megnyilvánuló és
a történelmi helyszínen eltöltött gyerekkor iránti lelkesedése lökte a műértő-műgyűjtő pályára is?
- Mi mindig azt hallottuk a családban, hogy „mi volt” valamikor. Nem volt sok mindenünk, csak hallottuk, hogy „mi volt”.
Viszont ott voltunk minden kiállításon, minden színházban,
BÁV-aukción. Kutattuk a múltat, műkedvelő módon. Anyám,
aki Rákóczy-lány volt, ő foglalkozott ezzel komolyan, de a
bátyám is műtárgybecsüs lett, ahogy én is és a fiam is, a
lányom pedig képzőművész. Ez mint egy vírus, átfutott az
egész családon. Úgy nőttünk fel, hogy körbe voltunk véve
olyan tárgyakkal, amiből a történelem lehellete áradt. Nem
neveltek erre, csak arra, hogy érdekeljen a szép, meg hát
gyerekkorom óta gyűjtöttem is mindig valamit, de ezzel
majd minden gyerek így van.
- Gondolom, azért a családi Rákóczy-hagyomány erősebben belejátszott a történésekbe.
- Távoli ősöm, Rákóczy János Kossuth titkára volt, aki a szabadságharc után a jelképes akasztottak között volt. Madách
Imre, akinek a felesége szintén távoli rokona a családunknak,
bújtatta az említett Rákóczyt, ezért tartóztatták le később a
nagy drámaírót, aki utána majd három évet ült börtönben,
ahol megfogalmazódott benne Az ember tragédiája című
műve. Szoktam is rajta mosolyogni, hogy ebben nem kis
„múzsai” szerepe volt ősöm bújdosásának. Tele van a családom története izgalmas sztorikkal, ez is inspirált, meg a
csodálatos gyerekkorom, amikor a szigeten a bokorból – fészket készítve magunknak a zeneélvezethez – hallgattuk
Beethovent, vagy amikor épp világgá mentem volna, de csak
a kastély tetejéig jutottam, ahol elbújtam, de megtaláltak,
mielőtt leeresztették volna a tavat az aggódó szülők.
- A Brunszvikok „közelében” nőtt fel, ugyan némi fáziskéséssel. Ha visszakanyarodunk az előbbi iskola és
pedagógus-kérdéshez, akkor azért Martonon van hova
ihletért fordulni a gyermek- és ifjúságnevelés ügyében.
- A Brunszvik Teréz- és Teleki Blanka-pedagógiai hagyomány
mellett van még egy harmadik nagyon fontos, keveset említett „szárny” is, az pedig a Brunszvik Júlia és a lánya, Nádasdy Lipótné Forray Júlia családrésze, akik pedig a bölcsödét
„találták fel”. Ezek a hölgyek tényleg fantasztikusak voltak,
főleg abban az időben alkottak nagyot, amikor a nők szerepe
a tudományban, társadalmi kérdésekben csekély volt. Éppen
ezért voltak ők jelentős történelmi alakok, nemcsak Martonvásárról nézve.
- Mitől lettek ilyen erősek ezek a nők?
- Először is: erős anyjuk volt. Seeberg Anna bárónő széles látókörű asszony volt, aki korán özvegy maradt és rászakadtak a
tennivalók, de ne feledjük, hogy ő Mária Terézia udvarhölgye
is volt, lánya, Brunszvik Teréz pedig a császárnő keresztlánya. Megvoltak itt a klasszikus kapcsolati szálak, a világláFORUM MARTINI / 2019. AUGUSZTUS

tottság élménye, a kultúra szenvedélyes szeretete. A mai világban a kapcsolati tőke mást jelent, mint akkoriban
jelentett, akkor az valós indentitás- és kultúra-összekapcsolódást, kulturáltságot, nyelvtudást, nem a facebookon való
csámborgást jelentette. Ebből a varázslatos univerzumból
jöttek ezek a hölgyek. Az oktatásban, a nevelésben látták a
kiutat, és nem az egyiket szállta meg a szentlélek „oktatásügyben”, hanem mindegyik egy hullámhosszon volt a másikkal. Ez egy nagyszerű „családi vállakozás” volt, a legjobbakból való.
- 1771-ben kelt az az okirat, amely az ünnepre várakozás mellett a legfontosabb témánk ma Martonvásáron,
hiszen augusztus 18-án egy kiállítás is szerveződik e
fontos, a közelmúltban a város tulajdonába került adománylevél köré, melyre invitálnánk is mindenkit.
- 1771 szimbolikus dátum, hiszen az ekkor kelt okirat
Martonvásár töténelmének valószínűleg legfontosabb írásos
emléke. Nemcsak azért, mert a Brunszvikoknak e dokumentum kíséretében adományozta a császárnő Martonvásárt,
hanem annyiban is augusztus 20-ához kapcsolódik, hogy
ebben az évben hozatta haza a Szent Jobbot Raguzából és
rendelte el kötelező Szent István-ünneppé a dátumot. Az
idősebb Brunszvik Antalt ábrázóló képen, amely szintén ki
lesz állítva ezen a kastélyban megtekinthető kiállításon,
pedig nem más látható hősünk mellére tűzve, mint a Szent
István-rend kiskeresztje, amit szintén Mária Terézia alapított
1764-ben. Valószínűleg ennek a kitüntetésnek köszönhető
grófi címe is.
- Mi ez a különös affinitás és gesztuserdő, amellyel
Mária Terézia a magyarok felé fordult akkoriban?
- Ez egy kompromisszumos lépés volt, melynek persze nem
akarom megkérdőjelezni a nemességét. Ezzel nemcsak a
szent király beemelését végezte el a politikai térbe, de közben baráti jobbot is nyújtott a magyarok felé és segítséget is
kért tőlük - "Vitam et sanguinem" ("Életünket és vérünket!").
A kitüntetéssel olyan kellemetlen feladatok elvégzését is honorálta Brunszviknak, mint a vasi és zalai jobbágyfelkelések
leverését, amelyet a császárhű Antal tárgyalással és részben
fegyverrel hajtott végre. Brunszvik írt is egy részletes jelentést ezek után a jobbágyság helyzetéről, amely egy alapos és
tárgyilagos munka volt. Id. Brunszvik Antal meglátta a martonvásári birtokban rejlő lehetőségeket, valamiért nagyon
megtetszett neki ez az elvadult – mai szemmel inkább mocsárnak volt tekinthető – vidék és mindent megtett a birtokba jutásért. Ennek többek között része volt a testvérré fogadás, bir tokcsere, vesztegetés, és az uralkodónak tett
szolgálatok is. Így került a tulajdonába a hétszobás kúria,
kápolnával és 7500 hold földdel. Ezzel nekünk volt leginkább szerencsénk, mert Martonvásár identitása valahol a
Brunszvikék örökségével azonos. Nélkülük ugyanis nem sok
mindenünk volna szellemi értelemben sem. Erről is fogunk
beszélni augusztus 18-án, az ünnepségen és a Brunszvikokért szóló szentmisén, illetve a kastély fogadóépületében
látható „Mária Terézia, Brunszvikok, Martonvásár…” című
kiállításon, ami tömören elmondva, nem másról szól majd,
minthogy igenis legyünk büszkék arra, hogy mi mindannyian MARTONVÁSÁRIAK vagyunk.
| Prieger Zsolt
06

"MIN VAGYOK TÚL,
MI VÁR RÁM?”
CSAPÓ TAMÁS IGAZGATÓ,
MENTORPEDAGÓGUS

Rovatunkban Martonvásáron tevékenykedő személyiségek mondják el, hogy min vannak túl és mi vár rájuk
munkájuk, hivatásuk és személyes életük során.
Augusztusi főszereplőnk Csapó Tamás, a Beethoven
Általános Iskola igazgatója, aki mint képünk is szimbolizálja, leginkább a martonvásári oktatás vízein
„hajóskapitánykodik”.
„Túl vagyunk az első tanévemen, amelyet a Martonvásári
Beethoven Általános Iskola élén tölthettem el. Nagyon változatos, kihívásokkal, küzdelmekkel és örömökkel teli időszakon vagyok túl – személyesen és intézményvezetőként is.
Küzdöttünk szülökkel, kollégákkal, gyermekekkel és rengeteg segítséget, bátorítást, örömöt és elismerést is kaptunk
szülőktől, kollégáktól, tanulóktól és barátoktól, a várostól és
polgármester úrtól.
Talán a legnehezebb az volt, hogy megértethessem azt, hogy
bizony „külsősként”, bejáróként is Martonvásár lehet és van a
munkám – most már egy év után bátran kijelenthetem – a
szívem középpontjában is.
Jó volt látni tanórákon a diákokkal való közös munkában,
hogy „éhezik”, „szomjúhozzák” az új ismereteket és nagyon
motiváltak. A pedagógia egy közös tanulási folyamat mind a
pedagógus, mind a diák részéről, és ez sokszor csak évek
múltán érik be. Nagyon élveztem azt, amikor ebből egy kis
kóstolót kaphattam, már itt az elmúlt tanévben.
Rengeteg program, színes esemény, új ötletek megvalósulása
jellemezte az elmúlt tanévet. Hangversenyek, az interneten
megtekinthető flashmobok a várossal közösen is, ezeket
mind folytatni, bővíteni szeretnénk. A szülőkkel való együttműködésnek is nagyon sok gyümölcsét szedhettük le, ami
egy nagyon sok szervezést igénylő jótékonysági est sikeres
lebonyolításában csúcsosodott ki. Nélkülük sem sikerült
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volna a tanév, köszönet a szülőknek, a szülői szervezetnek.
Mi vár rám, ránk? A nyári időszak, még ha röpke is, de egyrészt a visszatekintésről, a hibáim átgondolásáról, javításáról
szól, másrészt a készülésé. Felkészülés a következő időszakra, tanévekre, hiszen az elmúlt időszak volt a bevezető, a
„főműsoridő” most következik. Sok új, leendő kollégát hallgatok meg, sok-sok program vár ránk. Elég, ha Beethoven 250.
születésnapjára vagy Trianon 100. évfordulójára gondolok,
de lesz még neves esemény bőven az elkövetkezendőkben.
Az ezekre való emlékezés nemcsak állampolgári, hanem
pedagógusi kötelességünk is. A pedagógus feladata többek
között az, hogy egymás szeretetére és tiszteletére, a családi
élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat. Ezek
egyik eszköze a sokféle, iskolán belüli és azon túli program,
esemény.
Feladatunk lesz még, hogy az első év után jobban megismerve egymást, az iskola kijelölje az irányt. Azt a „kikötőt”, ami
felé tartanunk kell a köznevelés és a társadalmi viszonyok
viharos, sokszor kiszámíthatatlan áramlatokkal tarkított,
háborgó tengerén. A vitorlánkba kell fognunk ezeket a szeleket, hiszen „semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem
tudja, melyik kikötőbe tart.” Be szeretnénk bizonyítani és be
is fogjuk közösen, hogy ilyen körülmények között is révbe
érhetünk. Valahol ezt komponálta meg 200 évvel ezelőtt
Goethe versére Beethoven a Meeresstille und glückliche
Fahrt című művében is…
Végezetül összefoglalva a címbeli kérdésekre a válaszokat, a
világon legtöbbet kinyomtatott könyvből jutott szembe egy
mondat. Ennek a lényege, hogy igyekszem elfelejteni azt,
ami mögöttem van, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…”
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FAÜLTETÉSSEL,
GYERMEKEINK
JÖVŐJÉÉRT
MARTONVÁSÁR IS CSATLAKOZOTT
A MOZGALOMHOZ

A 10 millió Fa mozgalom hetek alatt szökkent szárba,
az egyik legelső helyi szervezetet Martonvásáron hozták létre Fejesné Móri Ágnes koordinálásával. Vele
beszélgettünk összefogásról, pedagógus- és anyalétről, évkezdésről, a zöldebb és árnyasabb Magyarországról.
- Mit kell tudnunk a 10 millió Fa mozgalomról, amelynek martonvásári koordinátora lettél?
- A 10 millió Fa egy civil, környezetvédelmi szervezet, amely
Bojár Iván András ötlete alapján látott napvilágot. Nevében a
lényege: azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a következő években ültessünk 10 millió fát Magyarországon. Elsősorban nem
kertészetben vásárolt csemetéket, hanem magról nevelt kis
fácskákat. Akár egyénileg, akár összefogással. Egyet, sokat,
amennyit tudunk. A fák oxigént termelnek, árnyékot adnak,
több fokkal képesek csökkenteni a levegő hőmérsékletét.
- Miért érzed magadénak ezt a kezdeményezést?
- Iván felhívása pár nap alatt végigsöpört a Facebookon és
mint oly sok embert, engem is gondolkodásra, cselekvésre
késztetett. Úgy éreztem, hogy ez egy olyan megmozdulás,
amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Anya vagyok,
feleség és tanítónő. Mint minden szülőnek, nekem is a gyermekeim, a családom a legfontosabbak. Pedagógusként pedig
nem tudok kibújni a bőrömből, felelősséggel tartozom azokért a gyerekekért is, akiket tanítok. Az mindenki előtt egyre
világosabb, hogy bolygónk egy klímakatasztrófa felé közelít,
amit nagyjából 2050-re datálnak. Ez még harminc év. Ha
belegondolok, a gyermekeim ekkor fiatal felnőttek lesznek,
én pedig szeretném, ha egy tiszta, friss levegőjű bolygón élnének. Mit tehetek én ezért a jövőképért, mint hétköznapi
ember? Egyedül valószínűleg nem sokat, de úgy vélem, ös�szefogással már jelentős eredményekre lehetünk képesek.
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Meg kell próbálnunk, nincs más megoldás.
- Mit gondolsz, mi az, ami mindebből Martonvásárra vonatkoztatható, adaptálható? Mert ugyan ez egy
„univerzális” ügy, de azért minden helynek megvannak a sajátosságai.
- Martonvásáron minden adott, hogy ez az ötlet megvalósulhasson. Az itt lakók már több alkalommal bizonyították,
hogy nemes és fontos célokért fantasztikus összefogásra
képesek. Kisvárosunkban szinte mindenkinek van udvara,
kertje, ahová ültetni lehet. Ebből kiindulva városunk közösségi oldalán egy felhívást intéztem a martonvásári lakosokhoz, amely a 10 millió Fa szervezethez való csatlakozásra
szólított fel. A visszajelzésekből úgy tűnt, sokan érzik
úgy, hogy ez egy remek, vállalható kezdeményezés. Ezt
követően megalakult a 10 millió FA-Martonvásár csoport
(https://www.facebook.com/groups/422781678309920/),
melynek elindulása után két nappal több mint százan jelezték,
hogy szívesen ragadnának ásót és ültetnének fát. A tagok
száma napról napra gyarapodik. Magánszemélyektől nyolcvan facsemete- vagy magonc-felajánlás is érkezett, melyet
Kiss Nórával a 10milliofa.mv@gmail.com e-mail címre továbbra is várunk.
- Milyen fontos eseményt tervez környezetvédelmi
szervezet?
- November 9-én a 10 millió Fa központi szer vezete egy
országos eseményre készül. Ezen a napon szeretnénk minél több fát ültetni szerte az országban. Addig is rengeteg
tennivalónk van: a magoncok összegyűjtése, a szabad földterülettel, kerttel rendelkezők feltérképezése, és az önkormányzattal való együttműködés elindítása. Többen jelezték
ugyanis, hogy szívesen ültetnének fát a házuk elé, ami közterület lévén engedélyköteles. Ehhez nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, ami miatt további egyeztetések
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szükségesek. Szerencsére olyan szakemberek is felajánlották
önzetlen segítségüket, akikkel gördülékenyebben haladhat
a tervezés. Feltérképezzük a talajban és levegőben húzódó
vezetékek, kábelek hálózatát, majd e „térkép” alapján kijelölésre kerülhetnek azok a szabad sávok, amelyek alkalmasak az ültetésre. Ezt követően - temérdek szempontot és
rendeletet figyelembe véve - készítünk egy listát azokról a
fafajtákról, amelyek ezeken a helyeken fejlődhetnek tovább.
Ezután konkrét tervekkel keressük fel az önkormányzatot az
engedélyek miatt.
- Mindig hangsúlyozzuk, hogy nem lehet elég korán
kezdeni a környezettudatos nevelést…
- Ez így is van. Az alapvető környezetvédelmi szabályok tanítását, betartatását már egész kicsi korban el kell kezdeni,
ami a szülők feladata, majd ezek új ismeretekkel bővülnek az
óvoda és később az iskola falain belül. Környezetünk védelmére talán ma nagyobb szükség van, mint eddig bármikor.
Már nem elég azt megtanítani a gyerekeknek, hogy a kukába
dobják a szemetet. Ma már azt is tanítjuk, hogy mi számít
hulladéknak és mi az, ami szemét. A szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, a papírgyártás folyamata, az újrapapír
gyártása környezetismeret órán tananyag.
- Pedagógus vagy, ráadásul szeptembertől a legkisebbeket tanítod a Martonvásári Beethoven Általános Iskolában. Milyen terveid, ötleteid vannak tanévkezdésre?
- Valóban, szeptemberben újra első osztályosokat tanítok
majd. Őri Piroska kolléganőm ötlete alapján szeptembertől
nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre: szeretnénk szelektíven gyűjteni a hulladékot az osztálytermünkben, kizárnánk a mindennapjainkból az egyszer
használatos műanyag evőeszközöket, poharakat és előtérbe
helyeznénk a csomagolásmentes ételeket, gyümölcsöt, zöldséget, magvakat. A környezetvédelemmel kapcsolatos jeles
napok ünneplésével (pl. Madarak és Fák Napja, Víz Világnapja, Föld Napja), témahetekkel pedig folyamatosan igyekszünk majd fenntartani tanítványaink érdeklődését. Ehhez
természetesen nem elég a mi elhatározásunk, ezek az ötletek
csak a szülőkkel való együttműködéssel valósíthatók meg.
Kissé távolabbi tervünk a novemberi faültetési akcióval kapcsolatos: szeretnénk a gyerekeinkkel ültetni egy kis fát az
iskola udvarán, ami az 1.b osztály fája lesz. Ezzel kapcsolatban több kollégám is jelezte, hogy szívesen részt vennének
az osztályukkal ebben az akcióban. Ezt a fát a diákok gondozhatnák és figyelemmel kísérhetnék a fejlődését az iskolában töltött évek során. Kérek tehát minden martonvásárit,
csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, hiszen nem lehet
fontosabb célunk, mint, hogy gyermekeink jövőjét biztosítsuk. Legyen zöldebb, árnyasabb Martonvásár!
| Prieger Zsolt
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ÍGY ÜLTETHETÜNK
SZABÁLYOSAN
Martonvásár önkormányzata üdvözli a 10 millió Fa
nevű zöld civil kezdeményezést. A sikeres kerten
belüli, illetve a porták előtti fa- és cserjeültetések
érdekében a képviselő-testület vonatkozó rendeletrészleteinek közlésével kívánja elősegíteni ezt a
nagyszerű kezdeményezést. A növényzetre vonatkozó helyi szabályokat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016 (X.12.)
és 5/2018 (IV.11.) önkormányzati rendeletei tartalmazzák:
Növények telepítése:
A legkisebb ültetési, telepítési távolság az ingatlan határától belterületen és kertes mezőgazdasági területen:
• szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor, élő sövény esetében 0,50 méter;
• 3 m-nél magasabbra nem növő fa esetében 1,00 méter;
• 3 méternél magasabbra növő fa, valamint gyümölcs- és
egyéb bokor, élő sövény esetében 2,00 méter.
A legkisebb ültetési, telepítési távolság az ingatlan
határától, külterületen:
• gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá
szőlő, gyümölcstermőbokor esetében 1,00 méter;
• minden egyéb gyümölcstermőbokor esetében 2,00 méter;
• birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter;
• törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és
mandulafa esetében 3,00 méter;
• vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszi esetében 3,00 méter;
• cseresznyefa esetében 4,00 méter;
• dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 6,00 méter.
Egyéb bokor vagy fa esetében, illetve amennyiben
a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy
kertes mezőgazdasági terület, az alábbi ültetési
távolságok érvényesek:
• 1 méternél magasabbra nem növő bokor, élő sövény
esetében 0,80 méter;
• 2 méternél magasabbra nem növő bokor, élő sövény
esetében 1,20 méter;
• 2 méternél magasabbra növő bokor, élő sövény esetében 2,00 méter;
• fa esetében 8,00 méter.
A közterületekre vonatkozó egyedi követelmények
A gyorsan öregedő, könnyen törő, szemetelő, illetve allergiakeltő fafajok, továbbá a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet 2. függelékben szereplő
növényfajták telepítése (például: fehér akác, bálványfa,
vad szőlőfajok) a település területén tilos.
Meglévő, kiegészítendő fasor egyedeinek pótlása, kiegészítése a meglévővel azonos fajjal lehetséges. Közutak
fásítása előnevelt, többször iskolázott egyedekkel létesíthető, a fásítás során őshonos fajok vagy gyümölcsfák
telepíthetők.
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BEETHOVENNEL A
KASTÉLYPARKBAN
Mi tagadás, minden évben nagyszerűen érezzük magunkat Beethoven hallgatása közben a kastélypark szigetén,
büszkék vagyunk rá, hogy mindez nálunk történhet meg.
Az idei év azonban még mindezen tények ismeretében is
igazán különlegesre sikeredett, köszönhetően a különleges
szólistáknak és a Filharmónia felkészült zenészeinek, nem
beszélve a legendás 9. szimfónia vázlatrajzának becézett,
s a maga idejében zongora-improvizációból kinőtt Karfantázia-bemutatónak, melyet a sokszor megcsodált RánkiKlukon-házaspár gyermeke, a nagyszerű tehetség, Ránki
Fülöp adott elő kiválóan, de ezzel nincs vége a hozsannának. Mert elhangzott e hetekben személyes kedvencünk is,
az Ah Perfido koncertária is, mégpedig Szakács Ildikó avatott tolmácsolásában. Közben volt IV. és V., illetve mindegyik közül a leghumorosabb szimfóniának tartott VIII. is,
volt teltház és csodás naplemente D-dúr hegedűversenyre
komponálva, a kastélypark muzikális madarai pedig mindig jó ütemben énekeltek bele a Nemzeti Énekkar szólamaiba, egyszóval: zenei, természeti és természetfeletti
élményben egyszerre volt részünk az elmúlt időszakban,
köszönjük. Tekintettel a jövő évi nagy Beethoven-évfordulóra, azt az ígéretet kaptuk a színpadról, hogy még több
előadást élvezhetünk majd 2020 nyarán. Egyrészt: így
legyen, másrészt: alig bírjuk kivárni.
| PZS

Megszűnt a szelektív gyűjtősziget

A városközpontot elcsúfító, főképpen a hétről hétre nagy
mennyiségben keletkező illegális vegyes, építési és veszélyes
hulladék lerakása miatt július második hetében megszűnt
a Dózsa György úti (TSZ udvari) köztéri szelektív gyűjtősziget. Ennek értelmében ideiglenesen kizárólag a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatása működik Martonvásár területén. Az illegális hulladéklerakás megelőzését is
szem előtt tartva a városvezetés ugyanakkor szükségét látja
annak, hogy városunk egy félreesőbb, ám jól megközelíthető
pontján létesüljön egy új szelektív gyűjtőpont, ahol civilizált
körülmények között lehet majd elhelyezni ezeket a hulladékokat. Ez a gyűjtőpont a tervek szerint a Martongazda Nonprofit Kft. új, Orgona utcai telephelyén kerül kialakításra.
FORUM MARTINI / 2019. AUGUSZTUS

Elkészült az Ovi-Sport pálya

Július közepére elkészült a Brunszvik Teréz Óvoda melletti
multifunkcionális „mini-sportpályánk”. A műfű borítású pályát 2019 szeptemberétől vehetik majd birtokba az ovisok,
továbbá a Beethoven Általános Iskola alsó tagozatos diákjai
is használhatják majd. A pálya megnyitásához szükséges az
iskola és az óvoda közötti területen az átjárás biztosítása,
valamint az érintett ingatlanok kerítésének áthelyezése,
mindez várhatóan augusztus 31-ig fejeződik be. A munkálatok befejezéséig az iskolaudvar zárva tart, az ott található
játszóteret sem lehet használni.
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DUNAI HAJÓS GYEREKEINK
TANTÁRGYAKON ÁTÍVELŐ TUDÁS ÉS TERMÉSZETTISZTELET
Kalandos túrán vettek részt martonvásári
gyerekeink, akik lelkes tanárukkal nemcsak
bejárták a Dunát, de közben főztek is nagyokat, naplementébe bámultak, gyurmáztak és indián fejdíszeket gyártottak, röviden:
életreszóló élményeket gyűjtöttek. Vajdics
András ötletgazdát, a Beethoven Általános
Iskola tanárát meg is kértük egy kis élménybeszámolóra a túra után, amely tényleg szó szerint fáklyásmenet volt.
„A tábor célja az volt, hogy kiszakítsam a gyerekeket a virtuális világból, és megmutassam a
való világ nehézségeit és szépségeit, élményeket
akartam adni számukra. Azt akartam, hogy ne
egy-egy avatárban teljesedjenek ki, hanem alakuljon ki bennük a saját személyiségük, aki képes elméletben és gyakorlatban is önállóan gondolkodni, és adott pillanatban megfelelő módon
cselekedni. Jövőre nem napközis tábort szeretnék, hanem megnézzük a Gemenci erdőt és lecsusszanunk Bajáig.
Eltökéltem azt is, hogy tantárgyakon átívelő tudást adjak számukra, kenus nótákat énekeljünk és
megmutassam Ercsit, Eötvöst. Nem teljes részletességgel persze, csak az életkoruknak megfelelő
szinten. Megemlékeztünk arról a sokmillió indiánról, akiket az európaiak kegyetlenül lemészároltak. Ha ezt
nem tették volna, akkor most talán nem a termelés és a fogyasztás lenne a fő cél a Földön, hanem az élővilág tisztelete
és az ökológiai egyensúly fenntartása. Nem kellene azon dolgoznunk, hogy melyik bolygóra költözzünk.
Nagy hangsúlyt fektettem arra is, hogy a gyermekek egészséges ételeket egyenek. Megemlékeztünk továbbá a Duna áldozatairól is és megtanultuk, hogy nem
félni kell a Dunától, csak mélységesen tisztelni és be kell tartani a folyó
szabályait.
Úsztunk, futottunk, ettünk. A srácok
egy része segített az ebéd előkészítésében és elkészítésében. Ez a zöldségek hámozásából, a hús szeleteléséből és a rőzse gyűjtéséből állt. A
többiek ez idő alatt rajzoltak, festettek, gyurmáztak, agyagoztak, nádból
tutajt építettek, papírhajókat hajtogattak, úszó lampionokat gyártottak
és indián fejdíszeket készítettek a
péntek esti megemlékezésre.
Mindenki azt a technikát választotta,
amit akart, én csak a témát adtam
meg. Sok fontos információt osztottam meg velük a Cukorgyárról és a
II. Rákóczi Ferenc Pontonos Hidász
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Ezredről. Sok közös döntésünk volt, például mindig megbeszéltük a menüt. Két variációt vázoltam fel és szavazással
dőlt el, hogy melyik étel lesz a befutó, hogy mi lesz másnap
a tízórai a svédasztalon és mit ebédelünk. Elmondtam nekik,
hogy milyen hasznos nyomelemeket, vitaminokat, ásványi
sókat tartalmaz egy-egy étel és milyen jótékony hatásai
vannak a növényeknek. A szülőket Wichmann Tamás tizenegyszeres világbajnok kenus – aki
tudnivalóan kiváló szakács is – receptje alapján készült gulyáslevessel
vár tuk. A felnőttek segítettek az
úszótesteket és a lampionok huzalvázát elkészíteni, néhányan beültek
evezni is.
Nagyon sok mindent terveztünk, de
minden nem fért bele sajnos a programba. Kicsit magasabb volt a Duna
vízállása a ter vezettnél, ezér t a
régészkedés, valamint a löszbabakeresés, kavicsgyűjtés és festés elmaradt. Azt azonban elmondhatom,
hogy nemcsak a gyerekeknek, de
nekem is nagy élmény és boldogság
volt, ezúton szeretnék köszönetet
mondani a gyerekeknek, a szülőknek, valamint mindenkinek, akiktől
segítséget kaptunk.”
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ÚJRA BORÚT TALÁLKOZÓ
Júliusi forró nyári délutánon gyülekeztek a kertbarátok és vendégeik a BBK Közösségi Házban, hogy
megtartsák hagyományos rendezvényüket, immáron
tizenhetedjére.
A nagy meleggel talán még az időjárás is hangsúlyozni akarta
az előadások fő témáját, az éghajlatváltozást. Foki Gábor lapunkat arról tudosította, hogy Dr. Janky Ferenc nyugalmazott
egyetemi docens megnyitó szavai után Dr. Báló Borbála tanszékvezető tartott előadást A klímaváltozás hatása a szőlőtermesztésre címmel. Meteorológiai adatokkal támasztotta alá,
hogy az 1800-as évek óta egyre gyorsuló ütemben nő az éves
átlaghőmérséklet. Ennek hatására Spanyolország és Franciaország déli területein veszélyben vannak a hagyományos
szőlőfajták. A szőlőtermesztőknek választ kell találni erre a
kihívásra. Ez lehet például új klón szelekció, új nemes fajtaváltás, a törzsmagasság növelése, a fürt és levél arányszám
csökkentése. Dr. Pásti György egyetemi docens Klímaváltozás
borászati következményei című előadásában csatlakozott az
előtte szólóhoz, mivel a két dolog szorosan összefonódik. Megemlítette, hogy a szőlőtermesztés földrajzi határa feltolódott
Krakkó vonaláig, sőt Angliában már 1000 hektáron termelnek
jó minőségű szőlőt. Elmonda, hogy az erős napsütésen kívül a
növekvő UV sugárzás is káros a szőlőre.
Megjelentek a 15 térfogatszázalék alkohol-tartalmú bort adó
szőlők, amelyekben a szüret és a feldolgozás közötti időben

erjedés alatt borostyánkősav keletkezik s ez „durva” sav érzetet kelt. A leszüretelt szőlőt gyorsan kell feldolgozni, vagy
gyorsan hűteni kell, hogy elejét vegyék a kedvezőtlen erjedési folyamatoknak. Dr. Janky Ferenc a bor kémiai összetételéről és élettani hatásairól beszélt. Röviden összefoglalva,
véleménye szerint a bor táplálék, orvosság, méreg, de élvezeti cikk is. Minden a minőségtől és a mennyiségtől függ.
Szabó László gyümölcstermesztő a saját tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Véleménye szerint kihívás előtt
áll a kertészet és gyümölcstermesztési ágazat is. Előadások
után a vendégek és házigazdák is bemutatták és megkóstoltatták termékeiket. Jó hangulatú beszélgetések alakultak ki,
erősítve a szakmai és baráti kapcsolatokat.
| FM

SZÍNJÁTSZÓINK AZ ÖRDÖGKATLANBAN: TELTHÁZAS SIKER!
Bizony, ahogy képünkön is látható, július utolsó napján
óriási érdeklődés övezte a neves Ördögkatlan fesztiválon a
MASZK Egyesület Bernarda Alba háza című Garcia Lorcaprodukcióját. Ők mind a martonvásári színjátszókra voltak
kíváncsiak. Gratulálunk!

FOLKVILÁGTALÁLKOZÓ
A SZOMSZÉDBAN

Szomszédságunkban, Százhalombattán immáron 26. alkalommal rendezik meg a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivált és Népművészeti Vásárt 2019. augusztus 12-22.
között. A fesztivál idei fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Dr. Áder János köztársasági elnök.
Ebben az évben a rendkívül színes, ismerkedős multikulturális kavalkádban Bolívia, Bosznia-Herczegovina, Bulgária,
Chile, Indonézia, Japán, Kanada, Kína, Kolumbia, Lengyelország, Malajzia, Oroszország, Panama, Spanyolország vesz
részt művészeti produkciókkal, természetesen az elmaradhatatlan erdélyi és kárpátaljai, illetve anyaországi előadások
mellett.
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KERTÉSZKEDÜNK ÉS IMÁDJUK!

KUPI A KERTBEN?
Valójában csak két éve jöttem rá, mekkora kupleráj
van a kertben. Bár nem mondom, hogy nem voltam
mindig mérges, ha a férjem kitett a garázsból például
egy vasasztalt, amire egy év után is azt mondta: „De,
kelleni fog. Csak előtte kicseréljük a lapját és átfestjük a vázát. És ha a garázs sarkából végre kiürül az a
szekrény, amiből ki kéne válogatni az iratokat, akkor
felaprítom tűzifának, és rögtön a helye is megvan az
asztalnak”. Hát persze…
Talán az időjárás teszi, de mostanában jobban elkeserít,
hogy a házunk és a kert évek óta tartó felújítása, átalakítása
miatt az udvaron mindig van egy-egy halom motyó, amire
rá van írva nagy betűkkel: „még nincs kész”. Három raklap
egymáson, egy varrógép láb, transporter-tető, két óriás vödör, halom tégla. Persze, hogy nincs helyük. És míg néhány
napig idegesítő, hogy nincs máshova tenni őket, pár hónap
múlva egyszerűen fel sem tűnnek. Kitapossuk mellettük az
ösvényt, máshova tesszük a kerti asztalt, talán be is bugyoláljuk őket, ha esősre fordul az idő.
Aztán eljön a nap, amikor olyan vendégek jönnek, akik még
nem voltak nálunk és csak kapkodjuk a fejünket, hogyan
legyen rend a kertben? Pár perc merengés után persze legyintünk egyet és legfeljebb két nagy kupacot csinálunk a
kilencből. Jó az úgy! A vendégek aztán jönnek-mennek, és
egy hűvös estén egyedül maradunk az utólag átküldött fényképekkel, amiket a kertben készítettek. És igen, arcul csap
mind, egyenként, mert a rég elveszettnek hitt madáretető ott
van a lépcső alatt szétázva, a gyerek drága játéka félig elásva
egy fa mellett, a kerítésnek döntve áll egy bogárajtó a hetvenes évekből, és megvan a régi sámli a borbolya mellett. Hát
hol voltak ezek eddig? Mondom, csináljunk fotókat a kertről!
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Íme hát az első tanácsom azoknak, akik nem tudják, miért nem olyan szép a kertjük, vagy bizonytalanok abban,
van-e egyáltalán rendetlenség odakint? Készítsünk képeket
a kertről! De ne csak a kedvenc részekről, legyünk bátrak
és látképekre törekedjünk. Megdöbbentő, mennyit tanulhatunk ezekből. Ugyanaz a kert, mégis teljesen máshogy fest
az egész „kívülről”. Hipp-hopp láthatóvá válik, milyen rémes
repedt vödörben tartani a leandert, vagy a befejezetlen kút
a körülötte hagyott napszítta téglákkal. Óriási élmény, ezért
én néhány havonta megteszem, hogy elmélkedjek aztán az
élet értelmén, meg azon, vajon mit tegyek az én szeretett
férjurammal?
Mondanám, hogy a képeket elemezve szedjünk össze minden
zavaró tárgyat és lomtalanítsunk, de valahogy sosem ilyen
egyszerű a helyzet. (Lásd: vasasztal esete..) Ezért először inkább szelektáljunk. Ha valamit két éve nem mozdítottunk
meg a kertben, semmi funkciója, hovatovább egyáltalán nem
is kertbe való tárgy, kerüljön azonnal az ingatlanon kívülre.
Ajándékozzuk vagy adjuk el, ha van bármilyen értéke, de ki
is dobhatjuk a megfelelő helyre, ha veszünk egy nagy levegőt.
A megmaradó tárgyak ezek szerint valamiért még hasznosak (lesznek) a számunkra. Funkciójuk szerint elkülönítve
helyezzük őket olyan helyre, ahol megőrzik kondíciójukat,
egy év múlva is megtaláljuk őket és ugye, nincsenek szem
előtt. A tárolóhelyiségeket így lesz okunk alaposan átvizsgálni: kellően kihasználtak-e, és hogyan fokozhatjuk a kapacitásukat.
Ha elég elszántak vagyunk, akár egy nap alatt gatyába rázhatjuk az egész kertet, főleg ha nem egyedül állunk neki.
Csak nem fogom magam húzgálni azt az őrülten nehéz vasasztalt...
| Suplicz Rita
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Fotó: Lencsés János

KERTBARÁTOKNAK, AUGUSZTUSRA

A forró nyár hatására a kert színei megfáradtak, a föld
kiszáradt. A napszekér égi útján egyre hanyatlik és a
nappalok bár rövidülnek, még forróak. A föld szomját
csak egy-egy zápor, zivatar oltja. A magasban köröző
gólyák már búcsúznak a tájtól. A kertben édesednek
a gyümölcsök, a dicsőséges augusztus gazdagon ontja
terméseit. Elérkezett a befőzés fő időszaka. A kertekben egy kicsit kevesebb a munka, így több idő jut a
pihenésre, a kert szépségének élvezésére.
A gyep a nyár közepére felélte tartalékait, ezért szórjuk meg
érett komposzttal és ha mohásodást észlelünk, mészkőporral
is. A hajnali vagy esti órákban öntözzünk, ez kevésbé kedvez
a csigák elterjedésének. Ne tűrjük ezeket a falánk kártevőket. A kertet az egynyári virágok és a rózsák ékesítik. Inkább
ritkábban, de alaposan öntözzük meg a töveket és pótoljuk
a tápanyagokat. A tavasz első gyümölcse a szamóca, mely
három évig maradhat egy helyen, ez után át kell ültetni. Ültethetünk drága frigó palántákat, de ha nem a bevétel a cél,
megteszi a saját palánta is. A növényeket egymástól 25-30
cm-es távolságra ültessük. A sűrű állományban a termések
aprók maradnak. Gondoskodjunk a talaj takarásáról. Ez lehet
takaró növényzet (mustár), mulcs, vagy fekete fólia. Ez utóbbi
a legjobb megoldás. Az új, de a régi telepítést is folyamatosan
kell öntözni, mert most történik a jövő évi termés kialakulása a rügyekben. Folyamatosan ellenőrizzük a kert növényeit,
és ha bármilyen gond van, cselekedjünk. A gyümölcsösben a
levéltetvek és a monília a legfőbb kártevő, a szőlőben a lisztharmat és a szürkerothadás, valamint a különböző atkák,
de számtalan más kórokozó is létezik. A legjobb védekezés a
növények jó kondíciójának a fenntartása. Juttassunk fényt a
fák belsejébe. A zöldmetszés során távolítsuk el a felesleges
vízhajtásokat, a beteg és a lombot sűrítő befelé növő ágakat.
A felesleges gyümölcsöt gondosan cefrézzük, és ha kiforrt,
mielőbb főzessük ki. Augusztus második felében már csak
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erős szárazság esetén locsoljunk, hogy a hajtások beérhessenek, és jól felkészülten menjenek a télbe. Ültessük el a kora
tavaszi hagymás növényeket. Balkon-ládába ültethetünk hóvirág hagymákat. Nagyon korán és hosszú ideig virágoznak
az ablakokba helyezve. Az alvó szemzések idejébe léptünk.
Az őszibarack és a rózsák szaporításának ez biztos módja.
A lepattintott, érett rügyet (rövid levélnyeles szempajzs) az
alany kérgének T alakú bemetszése alá helyezzük és bekötözzük. A szemzést szeptember első feléig végezhetjük. Az
alanyokat szemzés előtt alaposan öntözzük meg.
A szőlők növényvédelme továbbra is nagy gondosságot kíván. A korai szőlők már érlelik termésüket, míg más fajták
több hét múlva érnek. Figyeljünk a vegyszerek egészségügyi
várakozási idejére és a szerszóródásra is. Még mindig érdemes elvégezni a fürtválogatást. Távolítsuk el a beteg szemeket, hogy ne fertőzzenek (szürkerothadás) és a borszőlőknél
a szüret idejére beérni képtelen másodfürtöket, melyek a bor
minőségét rontják. Csemegeszőlőknél a fürtzónából távolítsuk el a leveleket, ez a borszőlőknél is előnyös lehet. Erős sugárzás esetén, napégetés ellen viszont védekezni kell. A szőlő
nem utóérő növény, ezért csak az érett fürtöket szedjük le, és
kocsánnyal felfelé helyezzük a tároló ládába. A permetezések során ne feledkezzünk meg az atkákról. Kártételük nyár
végén nem látványos, de mielőtt téli szállásukra húzódnak,
jelentősen gyéríthető a számuk. Tartsuk tisztán a szőlősorokat, a tőkéket tányérozzuk ki. Így a záporok után több vizet
képes a föld visszatartani. Jelöljük ki a beteg tőkéket és mielőbb semmisítsük meg azokat. A tőkék megmentése szinte
lehetetlen, a zöldmunkák során viszont terjesztjük a kórokozót az ültetvényben. Készüljünk a szüretre. Tegyük rendbe
a présházat. Alaposan mossuk el a szüreteléshez szükséges
eszközöket. Az új hordókat alapos áztatással, mosással be
kell avatni, a régieket ki kell mosni és kénezni. A bortároló
helyiségben átmenetileg se tartsunk zöldségféléket.
| Uhrin Gábor
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MÁRIA TERÉZIA-REJTVÉNY

						
		

Múlt havi Beethoven-rejtvényünk kérdéseire, vagyis hogy
hány éve, hol született a neves zeneszerző, illetve mikor járt
Martonvásáron többször is, a helyes válaszok a következők
voltak: születésének 250. évfordulóját ünnepeljük jövőre,
Bonnban született, illetve az 1800-as évek elején járt nálunk
többször is. Helyes megfejtőnk Molnár Zoltánné, aki a
Macska Étteremben költheti el akár társaságban 10 ezer
forintos nyereményét.
E havi játékunk kérdései Mária Terézia nevéhez köthetők, s
egy kivétellel vezető interjúnkból is kiderülhetnek a válaszok.
1. Mikor adományozta Mária Terézia Martonvásárt
Brunszvik Antalnak?
2. Hány gyermeket szült a magyar királynő?
3. Melyik városból hozatta haza a Szent
Jobbot?
Kellemes időtöltést, jó játékot kívánunk és ne
feledjék, várjuk feladványaikat, ötleteiket.
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Tűzoltóink és a naplemente
Nincs is szebb, mint naplementében dolgozni, ott lenni,
ha segíteni kell, ha szükség van ránk. Cserna László
fotóján tűzoltóink éppen nem tüzet oltanak, hanem a
magasban, a lombok között másképp teszik magukat
hasznossá.
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ESEMÉNYEINK

							
		
AUG. 18.
|
Államalapításunk ünnepe
		
08.15 órakor
		
Emlékezés tere és Brunszvik kert
		
A teljes program lapunk hátoldalán
		található.
AUG. 24.
|
		
		

Termelői vásár és bolhapiac
7.00 órától 12.00 óráig
BBK udvara

AUG. 31.
|
		
		
		

Nyárzáró piknik:
Hot Jazz Band koncert
20.00 órától
BBK udvara

AUG. 31.

|

Polgármester házhoz megy
15.00 órától
		
Orgona utca, Gárdonyi Géza utca,
		
Nyitrai utca, Táncsics utca,
		
Ady Endre utca, Pusztai J. utca

SZEPT. 4.
|
		
SZEPT. 5.
|
		

SZEPT. 13.
|
A „Grimm” című előadást
		
bemutatja a MASZK társulat
		
Jegyek kaphatók Bitó Kittinél:
		
+36 20 342 94 21
		
19.00 órakor
		BBK
SZEPT. 14.
|
		
		

Termelői vásár és bolhapiac
7.00 órától 12.00 óráig
BBK udvara

SZEPT. 17.
|
Teleki Blanka Hölgyklub
		
Téma: Átadások és fejlesztések
		Martonvásáron
		
16.30 órakor
		BBK
SZEPT. 19.
|
Nyugdíjas klub
		
17.00 órától
		BBK

		

Örömtánc
			
SZEPT. 21-22. |
SZÜRETI FESZTIVÁL
16.30 órakor, BBK
		
Fenyő Miklós, Csík Zenekar, 		
		
Közösségek fellépése, Szüreti 		
		
felvonulás, Gyerekprogramok
Nyugdíjas klub
		
		
Főtér
17.00 órától, BBK

Próbáld ki a környék egyik
leghatékonyabb fogyasztó szalonját
a vákuum és az infra erejével!
Narancsbőrgyilkos szolgáltatás.

Privát edzőterem: maximum 2 ember edz egyszerre.

A F OGYASZTÓ CEN

30 p

er

tt 600
c ala

Most egy percre képzeld el, hogy büszkén állsz a strandon a vadonatúj
fürdőruhádban. Narancsbőrnek nyoma sincs.
Bőröd sima és egyenletes az izmaid feszesek és tónusosak.
Igen mindez lehetséges!

TRUM

-1000

elég

ka
etett

lóri

a

Az infrának és a vákuumnak köszönhetően:
1. fokozódik a szövetek vérellátása és a vérkeringés
2. intenzívebb lesz az anyagcsere
3. javul a nyirokrendszer működése
4. csökken az ödéma
A méreganyagok és a lebomlott zsír a nyirokrendszeren keresztül
távozik. A túlsúly és a narancsbőr megszűnésén felül a fizikai
állóképességed is egyre jobb lesz.

Ha valóban fogyni szeretnél
gyere el hozzánk!
Várunk szalonunkban.
www.fogyocska.hu facebook.com/bodyspacemartonvasar
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 07:00-19:45; szombat: 8:00-15:00
Bejelentkezés szükséges: + 36 70 594 3069
Cím: 2462 Martonvásár, Szent László utca 3.
A nagy kereszteződésben a posta mögött, Ráckeresztúr felé
az új szolgáltatóház földszintjén.
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A szórólap felmutatásával
új vendégeink
1000 Ft kedvezményt kapnak
a szolgáltatás vagy a bérlet árából.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22 /460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

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

NYÁRI ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
AZ ÖSSZEVONT
RENDELÉSI IDŐ:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

08.00
08.00
12.00
08.00
08.00

- 13.00
- 13.00
- 17.00
- 13.00
- 13.00

Várhatóan az orvosok beosztása a következőképpen
alakul:
07.03.-07.28-ig:
Dr. Takács Imola
07.29-.08.18.-ig:
Dr Fodor Tamás
08.19.-08.30-ig:
Dr. Takács Imola

A rendelés első órájában (08:00-09:00 és 12:00-13:00)
injekciók beadása, kötözés és adminisztráció.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Fodor Tamás
szabadságon lesz 2019.07.04-től 07.26-ig.
Dr.Takács Imola szabadságon lesz 2019.07.29-től 08.16.-ig.
A helyettesítések a fent meghirdetett összevont, nyári
rendelési időben történnek.

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
FORUM MARTINI / 2019. AUGUSZTUS

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, védőnő: Máthéné Jaskó Anna
tanácsadási idő: hétfő 8-12 óra között várandósok
és csecsemők részére; iskola-egészségügyi védőnői
feladatok ellátása; tel.: 30/950-0875

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
ÚJSZÜLÖTTEK*
Ambrus Nándor
Ádám Léna Panna
Batha Barnabás
Hegedűs Klára
Kovács Levente
Lázók Balázs
Orbán Fülöp

Pató Mihály Tamás
Szabó-Pásztori Lilla
Turcsányi Csörsz
Ujszászi Gréta
Urbán Dominik
Uri Enikő Zita
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

MARTONVÁSÁR: augusztus 17., 18.; szeptember 7., 8.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: augusztus 31.; szeptember 1., 21., 22.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: augusztus 19., 20., 24., 25.;
szeptember 14., 15. | Szent Kereszt Gyógyszertár,

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
ELHUNYTAK*
Kiss Éva / 88 év
Kováts Györgyné / 83 év
Varga Sándor Antal / 71 év

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

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

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám alatti
fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak,
abban az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/
ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző
napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő
tekintetében.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Mentális egészségfejlesztő munkatársat keresünk az
Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-be.
A következő végzettségek egyikével jelentkezz: szociális
munkás, mentálhigiénikus, pszichológus, klinikai szakpszichológus, egészségpszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, addiktológiai konzultáns.
Ha jó szakember vagy, jó csapatban, szép környezetben, és
önállóan szeretnél dolgozni, itt a helyed!
Érdeklődni: 06-30/973-9167, Jelentkezni:
ercsi.efi.lek@gmail.com (önéletrajz és végzettség)

APRÓHIRDETÉS
Nyugdíjas pedagógus NÉMET tanítást, korrepetálást
vállal általános és középiskolásoknak Martonvásáron. Mobil:
06 30 234 8694.

						
		

A mi szép Szent László utcánk
Jó erre hazamenni, a tele szatyrokat is könnyebben
emelgetjük, ha megpillantunk egy-két emblematikus
házat, homlokzatot, kertet, a kertben egy-két haragosan
szép kutyát. Mint például ezt a portát itt, megfürdetjük
szemünket a zöldben, ha esik, ha fúj, aztán megyünk
tovább. Mert jó végigmenni a mi szép Szent László utcánkon.

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