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Csak a zene, csak a zene dúdolhatnánk együtt zenei múzeum-nyitó,
operaénekesi vendégszereplés,
piknik-koncert és fúvószenekari
fellépés után. Ráadásul megszólal
lapunkban a zenerajongó képviselő és
emlékezünk a muzsika és a közösség
megszállottjára, Jodesre is.

Gyermektábor - másképp

A martonvásári Pápay Ágoston Iskola falai újra megteltek
élettel, hiszen július első hetében fogadták azokat a tanulókat, akik jelentkeztek az Erzsébet Tábor Alapítvány által
meghirdetett napközis táborba. Azoknak a tanulóknak, akik
nem fértek bele életkoruk miatt a pályázati lehetőségbe, az
"Együtt-Értük" Alapítvány biztosította a részvétel feltételeit.
A súlyos-halmozottan sérült és autizmussal érintett gyerekek, fiatalok számára egész héten változatos programokat
szerveztek a lelkes pedagógusok. A zenés-, kézműves foglalkozások mellett jutott idő kirándulásra és lovaskocsizásra
is Csiki Botond vezetésével - tudtuk meg Botos Imre intézményvezetőtől.

Szökőkút és megújult múzeum

Folytatódnak a beruházások. Gyönyörű új szökőkúttal gazdagodott a város az elmúlt hetekben és megújult a Beethoven
Emlékmúzeum is. Nappal és éjszaka is csodálnivaló, míg a
múzeum igazi csemege lett gyermeknek-felnőttnek: interaktív,
romantikus és iskolai oktatásban is kiválóan alkalmazható.

A VESZÉLYHELYZET MEGSZÜNTETÉSE
Kedves Martonvásáriak!
A Magyarország Kormánya által 2020. június 18-ával
megszüntetett veszélyhelyzetet követően szeretném tájékoztatni Önöket az eddigiekben hozott döntésekkel kapcsolatos
további teendőkről, tudnivalókról.
Mindenekelőtt azonban szeretném megköszönni együttműködésüket, hozzáállásukat, a járványhelyzet helyi kezelésében nyújtott segítségüket, Önök nélkül nem sikerült volna
ilyen eredményesen a védekezés ezen fázisa!
A veszélyhelyzeti jogrend megszüntetésével fontos kiemelni,
hogy a COVID-19-es vírus nem tűnt el, a járványveszély továbbra is fennáll, ezért rendelte el Magyarország Kormánya
is az egészségügyi válsághelyzetet, azon belül is járványügyi
készültség van érvényben.
Ez alapján továbbra is kötelező az üzletekben, és a tömegközlekedési eszközökön, a 6 éven felüliek részére az orrot és
szájat eltakaró eszköz viselése. Továbbra is kérjük, hogy
Martonvásár Város területén, az üzletek bejáratától számított 20 m-es körben, a helyi személyszállítási szolgáltatások
megállóhelyein, valamint az alábbi közintézményeink területén viseljék a védőmaszkot, sálat, kendőt, egyéb alkalmas
ruhaneműt: Városháza, Szent László Völgye Segítő Szolgálat,
Óvodamúzeum, Könyvtár, valamint a Brunszvik Teréz Óvodában, a Tóth Iván Sportcsarnokban és Horváth Ottó Sportközpontban abban az esetben, ha adminisztratív teendők
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végrehajtása érdekében keresik fel az ezekben az épületekben működő szervezeteket.
Az orvosi ellátás további rendjéről háziorvosaink, gyermekorvosunk, és fogorvosunk folyamatosan tájékoztatják Önöket.
Az utazási és karantén előírások tekintetében kérjük, mindig
figyeljék a hatályos szabályokat, megfontoltan tervezzék
nyári programjaikat.
Az intézményeink nyitva tartásáról is minden esetben értesítjük Önöket, bölcsődénk és óvodánk május végétől látogatható a gyermekek számára; a könyvtár a nyári időszakban
kedden és csütörtökön délután 18 óráig nyitva áll; az Óvodamúzeum június 23-ától a megszokott nyitva tartási időben
várja a látogatókat. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása, valamint a városvezetők személyes kapcsolattartása is a
veszélyhelyzetet megelőző rendben folytatódik.
Szerveződnek a táborok, illetve a kulturális, közművelődési
események is megtarthatók már azzal, hogy 500 főnél nagyobb létszámot nem lehet engedélyezni zenés-táncos rendezvény tartása során, kérjük programjaik tervezésénél erre
is gondoljanak.
Bízunk benne, hogy odafigyelésünkkel és fegyelmezettségünkkel elejét tudjuk venni a járvány újabb terjedésének!
Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:		
Dr. Szabó Tibor, polgármester
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„MINTHA
HARMINCÖT
HELYEN LENNÉL
EGYSZERRE
POLGÁRMESTER”
BESZÉLGETÉS TESSELY ZOLTÁN
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL,
A PANNÓNIA SZÍVE ÉS A VELENCEI-TÓ
TERÜLETFEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS
MINISZTERELNÖKI BIZTOSSAL

Lakóautóval vitte el családját Európa tájaira, hogy
megmutassa nekik mindazt, amit ő korábban táncosként, illetve munkavállalóként látott és megtapasztalt. Szívügye a munkája, de ugyanolyan
fontos számára a családtagokkal töltött idő, az
„együttélmény”, ezért rendszeresen jár futni a
lányaival. Mindennap reggel hat órakor kel, megeteti az állatokat, és közben fejben felkészül az
aznapi feladatokra. Ex-polgármester, képviselő,
miniszterelnöki biztos és persze lélekben mindmáig martonvásári. Forum Martini-interjú.
- Mindig személyes húrokat is megpendít, amikor megnyitóra invitálják Martonvásárra. Ez talán azt is jelenti,
hogy Ön „itthon” tényleg „otthon” van.
Ez valóban így van. Sőt ez az „itthon vagyok otthon”-érzés
teljesen természetes számomra. Szeretek itt lenni. Itt születtem, és nem titok, hogy elkötelezett martonvásári vagyok.
Személyes élményeimet pedig szívesen osztom meg másokkal, különösen akkor, ha egy megújult múzeumot adunk át a
közösségnek.
- Most amolyan „dupla elfogultság” lépett érvénybe,
hiszen a kastélypark még közelebb áll Önhöz, még inkább elfogult iránta.
A kastélypark a gyerekkorom szerves része. A kaland országa, egy külön világ, ami egyszerre titokzatos és nagyon is
reális. Én innen Martonvásárról indultam, itt szocializálódtam; nagy dolog volt, hogy annak idején minden különösebb
nehézség nélkül használhattuk a parkot. Ennek ellenére már
gyerekfejjel úgy éreztük, hogy a kerítés, ami körbevette, kicsit el is idegenítette tőlünk. Igaz, bemehettünk – de attól
még volt porta és volt kerítés, aminek a túlodalán kicsit idegen, távoli világ tárult elénk. Nagy és régi álmom volt tehát
az, ami a Brunszvik-parkkal és az idén megépülő sétánnyal
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most végre kiteljesedhet. Vagyis, hogy ne legyen elválasztás,
ne legyen kerítés, csak annyi, amennyi minimálisan kell. Ez
óriási eredmény, nagyon örülök neki.
Ez azt is jelenti, hogy az MTA-terület többé nem lesz –
ahogy a helyiek szokták mondani – „állam az államban”?
Pontosan. A polgármester úr szemléletesen fogalmazott a
megnyitón: eddig alá-fölérendeltségi viszony volt a tehetős,
zárt „kutatóintézeti” közösség, és az azt körbeölelő település
kapcsolatában, és ez egyáltalán nem biztos, hogy egészséges
viszony volt. Nos, ez a helyzet most kissé változik; a város
felzárkózik, és Martonvásár évről évre szemmel láthatóan
egyre jobban épül-szépül. Ez egyben az önkormányzat
„személyes” sikere is. Azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy
Martonvásár egyre gazdagabb, egyre jobban prosperál. Természetesen az MTA és a város élete továbbra is szorosan ös�szefügg – de immáron egy közösségben, egyfajta szimbiózisban élnek együtt, hiszen az agrárinnovációs központ – amely
mintegy 10 milliárdos beruházás – részben a város büszkesége is lesz.
- Mikorra fog elkészülni ez a beruházás? És milyen jövőt
jósol utána a kastélynak?
Először is azt kell megvizsgálnunk, milyen lehetőségeink
vannak. A pillanatnyi likviditási problémák ellenére is megvalósul a projekt, ebben szilárdan hiszek. Sokára készültek el
a tervek az akadémia gondozásában, és közben sok minden
megváltozott – például az árak. De a felmerülő pluszforrásokat a kormány előteremti, és akkor megvalósulhat a nagy
terv. Én azt is erősen remélem, hogy a teljes terv tud majd
megvalósulni. Hiszen ne feledjük, közben azért felmerültek
több ütemű prognózisok is. Utána aztán tényleg el lehet gondolkodni: vajon egy gyönyörű kastélynak tényleg a jelenlegi
funkciója a legjobb, a legmegfelelőbb? Nem az én tisztem eldönteni, hogy a főigazgatói titkárságnak a kastélyban van-e
az optimális helye; én csak azt tudom, hogy az innovációs
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bázis tervei úgy készültek el, hogy a vezetőknek is helyet
kínálhat egy modern, 21. századi épületben.
- Milyen új szerepet szánna a kastélynak? Sokan gondolják úgy, hogy kulturális célokra kellene hasznosítani.
Önnek milyen elképzelései vannak ezzel kapcsolatban?
Legutóbb a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ terveivel kapcsolatban voltak elképzeléseink, és úgy látom, ez mára
elég szépen megvalósult. Akkor ott volt a Százszorszép Néptáncegyüttes, a Salamon Erzsi néni vezetésével megvalósuló
iskolai mintaprogramra épülve. Ez egyszerre volt szimbólum
és identitásképző erő, aminek sajnos nem volt otthona, bemutatóinak pedig nem volt helyszíne. És végül lett ilyen helyszín, ami nemcsak gyönyörű, de a városnak is adott egy központot. Tehát ha nagyobb léptékű kulturális helyszínekre
lenne szükség a továbbiakban, és megfogalmazódik ez a vágy
és cél, akkor a kastély kétségtelenül pompás helyszíne tudna
lenni több mindennek. Sokan felvetik például a magas színvonalú szálláshely lehetőségét is. Szerintem a Velencei-tavi térségnek nincs igazán magas kategóriájú hotelje, ez is egy lehetőség lehet. De a sétány kertbe érkező része akár kiválthatná
a szigetes koncerthelyszínt, amivel plusz lökést adhatunk a
konferencia- és koncertturizmusnak is. Én ilyen irányba vinném el az ügyet, egy multifunkciós projekt irányába. Ugyanakkor szerintem nem az számít elsősorban, hogy én mit gondolok – mert ezen gondolkodni a helyieknek és városvezetőiknek a dolga. Már bizonyították, hogy van sütnivalójuk, és
ismerik az emberek elvárásait. Meggyőződésem, hogy ebbe a
jövőt felvázoló projektbe rengeteg helyi energiát is be fognak
vonni. Úgyhogy nem féltem őket.
- Biztos vagyok benne, hogy az említett városvezetők
bevonják majd a lokálpatrióta képviselőt is. Tényleg,
miként látja az aktuális munkák és teendők mögött a
képviselői munka igazi jelentőségét? Ez egyfajta közvetítés állam és város között? Az itt élők és a döntéshozók között? Médiumszerep? Valami sajátos missziós
lendület? Miképpen definiálja önmagát?
Számomra nagyon meghatározó volt, hogy először voltam
polgármester, és csak utána országgyűlési képviselő. Mert a
„polgármester” közelebb áll az emberekhez, mint a „hatalomhoz”, mindig tud róluk, egy közülük. Ez az attitűd érdemes
volt arra, hogy továbbvigyem. És emlékszem arra a beszélgetésre, ami egy árokparton zajlott le a miniszterelnök úr és
köztem, amikor már eldőlt, hogy a továbbiakban, ha úgy
döntenek a választók, nem Bicske város polgármestere leszek, hanem megpályázom a képviselőséget – persze maradva a „körzetben”. Sétáltunk az utcán, közben az árok rendbetételéről beszélgettünk, és mondtam neki egyből, hogy azért
ez nekem nagyon hiányozni fog. Már miért kéne hogy hiányozzon, kérdezett vissza a minszterelnök, majd hozzátette:
„Hát csináld úgy, mintha harmincöt helyen lennél polgármester”.
- És ez meggyőző erővel hatott önre?
Szerintem egyértelmű, hogy ezt így kell csinálni. Én hiszek a
személyes politizálásban, az elérhetőségben, a fogadóórák
fontosságában, bár biztosan van sokféle képviselői felfogás,
és nem mindenki gondolja úgy, mint én. Nem várható el a
polgártól sem, hogy ismerje a képviselői munka csinjátbínját. Sokan ma is azt gondolják, hogy a képviselőnek csuFORUM MARTINI / 2020. JÚLIUS

pán annyi a teendője, hogy bejár a parlamentbe és megnyomja a gombot, amikor arra ker ül a sor. Azér t ennél
ár nyaltabb a feladata: hiszen előtte részt vesz a törvények,
a jogszabályok kimunkálásában is valamiképp. Rettenetesen
sok anyag megy át az ember kezei között, ez tény. Óriási feladat, hogy legalább képben legyél; vagy ha nagyon képben
vagy, akkor az ahhoz elég, hogy még jobban beleásd magad
egy részkérdésbe, hogy legalább részt tudjál venni egy részvitában, megoldások kiérlelésében. De ezzel még mindig nem
mondtam semmit a munkámról, mert ez még mindig csak
egy része a képviselői tevékenységnek. Mert akkor még ott
vannak a bizottsági munkák, én például az Európai Ügyek
Bizottságában vagyok alelnök, ami egy olyan különleges terepe a politikának, ami szintén nem a legszimplább, sőt, hogy
finoman fogalmazzak, elég nehezen átlátható. Fura világ az
európai ügyek világa. Ha egész őszinte akarok lenni, akkor
nagyon nem erre számítottam, amikor mondjuk 20-30 éve az
általunk nagyon áhított Európa jött szóba egy-egy beszélgetésen. Ha akkor azt hallom, hogy az „európai politikai filozófia” és annak megvalósítása ilyen természetű, én azt hittem
volna, hogy viccelnek velem.
- Mit ért ezen?
Azt, hogy nagyon felületes. Ez egy olyan világ, ahol mindent
egy rosszul felfogott politikai korrektség igénye határoz meg,
ami sokszor kész elmebaj.
- A „politikai korrektséggel", pontosabban a „korrekt
politikával” alapvetően mi a baj?
Semmi. Sőt, a másodiknak magam is híve vagyok.
- Önnek vannak korábbról származó külföldi, uniós tapasztalatai is mint munkavállalónak.
Éveket dolgoztam külföldön. Mikor 50 éves lettem, egy lakóautóba pakoltam be a családot, és elvittem azokra a helyszínekre, ahol éltem, dolgoztam, hogy lássák, tapasztalják meg
ők is, mi minden volt hatással rám. Na, akkor már éreztem
annak az előszelét, amire utaltam az imént. Egy lakóautóval
utaztunk, kicsit több mint 10 ezer kilométert. A szigeteken,
Londonban – de a Loire-völgyben is jártunk –, nagy élmény
volt, és az ember megérti ilyenkor, hogy a nagy gyarmatbirodalmaknak mindig sajátos problémákkal kell megküzdeniük,
amiket persze kompenzációval lehet csak igazán feloldani,
másképp nem megy. Nem véletlenül léptek ki az angolok az
EU-ból is. Nagyon keresik a helyüket.
- Nem az a probléma, hogy bizonyos kategóriákat, elveket
túlhajtanak, akár nemzeti érzésről, akár liberalizmusról
van szó? Mert igazából egyikből sem jó a „túl sok”.
Persze, mindegyikünknek vannak olyan élményei, amikor
március 15-én a kokárda egyes embereken mindig valahogy
sokkal nagyobb, mint kellene, és ha megnézzük, hogy mégis
kik azok, akik „elnagyolják” a méretét, akkor azért helyére
kerül a dolog, nem? A liberalizmussal is ez van. Addig nincs
baj, ha mondjuk Széchenyi vagy az igazán klasszikus értékek
mentén beszélnek-gondolkodnak róla. Az teljesen más erővel
bír, mint a mai liberalizmus, jelentsen ez a szó bármit is.
- A hazaszeretet leginkább a szívünkben érezzük,
nem? Beszélni is elég nehéz róla.
Szerintem meg a tettekben nyilvánul meg leginkább. A hazaszeretet csak akkor jó, ha cselekvő. És kicsiben kell elkezdeni, mint mindent. Az Isten-Haza-Család-ügyben is a
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családnál kell kezdenünk, nem? A hazát is a családban kezdjük el „tanulni”. Persze az Istennel „együtt”. És akkor így ös�szeáll ez az egész egy nagy képpé. A digitális világban erre az
egybenlátásra az igény csökkenőben van, mert a közösségek
kissé virtuálissá váltak, kicsit megfoghatatlanokká váltak a
régi értékek – többnyire azokra az értékekre gondolok, amelyek még nagyon fontos bólyák és útjelzők voltak a mi nemzedékünknek. Ma jólét van, idő is van, de közösség meg nincs
annyira. Vagyis ritkák az igazán jó és erős közösségek.
- Térjünk vissza a képviselői munkára, ha már a közösségeket említette, mert harmincöt helyen közösséget
csinálni sem olyan egyszerű.
Van olyan képviselőtársam, akinek több mint száz településen
van alkalma ezt megfigyelni. El kell menni, beszélgetni, nincs
különbség város és falu között. Gondolja el, ha minden egyes
nap megállás nélkül menne az ember, akkor sem érne a végére. Aztán ott van pluszban a miniszterelnöki biztosság, ami a
Pannónia Szívével jár; és az a megbizatásom, akárcsak a többi
feladatköröm, ugyanúgy fontos számomra, a szívügyem.
- Otthon a felesége nem mondta még, hogy „Zoli, meddig
akarod ezt még csinálni”?
Nagyon szerencsés vagyok e szempontból, mert a feleségem
nemhogy nem kérdez ilyeneket, de sokszor tartotta bennem
a lelket a múltban is. Én 2002-ben kezdtem el a politizálást,
az elvesztett választás után, ez sok mindent meghatározott
bennem. Mi akkor léptünk bele ebbe folyóba, amikor mélypont volt, amikor örvény volt, és én sokszor elkedvetlenedtem egy-egy kudarcos időszakban, volt hogy ki akartam
szállni. Meghatározó számomra azóta is, amit ezekben az
időkben mondott a feleségem: „Na jó, Zoli, de ha abbahagyod,
akkor éppen azok maradnak majd, akik miatt abba akarod
hagyni. Tartsunk ki”. Tegnap volt 15 éves a legkisebb lányom,
18. életévében jár a középső, a 26 éves nagylányomnál meg
már unokám is van. És várnak otthon, és ma még erről a
beszélgetésről megyek Etyekre, és csak este 9-re érek haza,
de tudom, hogy akkor legalább együtt vacsorázunk. Nekem
tényleg szükségem van a családomra, a szeretetükre, a meglátásaikra.
- A pandémia nem hozta még közelebb a családtagjait?
Kell egyáltalán a politikusnak a csönd meg a feltöltekezés?
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Sokkal többet voltunk együtt mostanság, mert rengeteg
minden, amit beterveztem, elmaradt, a naptáram persze
nem ürült ki, de időben hazaértem mindig. A lányok online
platformokon tanulnak, és így lett arra is lehetőség, hogy
együtt fussunk március közepe óta mindennap az erdőben
vagy a bicikliúton 3 és 6 kilométer közti távokat. Középső
lányom a trénerünk, ő tartja bennünk a lelket. Ez nagy ajándék, hálás vagyok érte. Az elején alig kaptam levegőt, most
meg már ott tartok, hogy picit beszélhetünk is közben, ezt
például nagyon jónak éltem meg a nagyon rossz közepén. Ezt
az „együttélményt” szeretném megőrizni a jövőben is, és ha
egy héten három alkalommal együtt sportolunk akkor is, ha
már iskolába járnak, azt már nagyon komoly eredmény lenne. És hogy kell-e tudnia megállni egy politikusnak? Persze.
Én mindennap kiszakadok a városi létből, amikor hazamegyek Csabdira, ahol kutyáink (négy kölyökkel együtt összesen hat), macskánk, 13 tyúkunk, kacsánk, kotlósunk, gyöngytyúkjaink, kiscsirkéink vannak. Reggel hatkor kelek, hétig
elrendezem az állatokat, etetek, és közben gondolkodom. Én
ezt a munkakezdést nagyon szeretem. Megnyugtató.
- És az ország megnyugodott? Azért azt is halljuk-tapasztaljuk, hogy nagyon sokan összehúzott gatyamadzaggal kell hogy éljenek a közeljövőben.
A járványügyi helyzet egészségügyi vonzatával mindenki
tisztában van. Én nem innen közelíteném az országos lelki
térképet. Arról sem akarok beszélni, hogy visszatér-e a járvány vagy sem. Remélem, hogy nem. Ami a gazdaságot illeti,
szerintem jó döntés volt, hogy nem állt le teljesen, mert így
nem kellett a nulláról újraindítani. Ha visszagondolunk a
2008-as válságra, akkor még azt sem tudtuk, mi idézte elő
valójában; érthetetlen volt az egész, felfoghatatlan és abszurd. Most mindenki felfogta, hogy mi a nagy baj lényege.
Mert hogy mennyire pazarló világot hoztunk létre magunknak, az azért most világosan kiderült. Ugyanakkor persze
tény, hogy vannak komolyan leszakadó rétegek, súlyos szegénységben élők az országban, és róluk sem szabad megfeledkeznünk. Mi fontosnak tartottuk, hogy ebben a rendkívül
nehéz helyzetben velük is törődjünk. Magánadományoknak
köszönhetően élelmiszcsomagokat állítottunk össze, és eljuttattuk őket a nehéz anyagi helyzetben lévő családok, személyek otthonába. Jó volt látni, hogy az egyes településeken egy
emberként mozdult meg a közösség, és összefogással így sok
rászorulónak tudtunk segíteni.
- És megtanultunk kenyeret sütni, bár persze ez is személyes szint, és sokakat nem vigasztal.
Pedig ebből a személyes élményből lehet csak építkezni, én
ebben nagyon hiszek. Nyilván sok település nehezebben tud
érvényesülni. Értelemszerű, hogy az idegenforgalom megcsappanásával sokan nehéz helyzetbe kerültek. De praktikus
gondolkodással és tervezéssel túl lehet minden problémán
lendülni. Takarékosan, okosan, magyar tehetséggel. Mert
azt, hogy korábban szabadon és dalolva adósodhattak el az
önkormányzatok, mint ahogy 2010 előtt, nem tekintem autonómiának. A közös állami és önkormányzati felelősségvállalásban hiszek, a közös ötletekben és akaratban. Ezt mint
volt polgármester, mint képviselő és mint lokápatrióta martonvásári is mondom.
| Prieger Zsolt
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„FANTASZTIKUS
ÉRZÉS
MARTONVÁSÁRON
ÉNEKELNI”
MONDOK Y VETTE ÉNEKLÉSRŐL
ÉS CSAL ÁDRÓL

A Beethoven Múzeum nagyközönség előtti megnyitásának napján lépett fel városunkban Mondok
Yvett és japán zongoraművész partnere, Souhei
Yamagami. Kiváló énekművészünk, aki nemcsak
Beethovent énekelt a közönségnek, de első látásra
bele is szeretett városunkba és mint elmondta lapunknak, tervezi a viszatérést is.
- Milyen érzés éppen Martonvásáron Beethovent énekelni? Van ebben valami speciális attitűd, tekintve
hogy a helynek sok köze van a nagy zeneszerzőhöz?
- Bevallom őszintén, hogy életemben először jártam Martonvásáron, pedig már régóta tervben volt, ezért nagyon örültem, amikor a felkérést erre a koncertre megkaptam. Fantasztikus érzés volt itt énekelni, olyan atmoszférát érzékeltem,
ami életre szóló elköteleződést jelentett a városhoz és a helyhez egyaránt. Nem csak rám volt ekkora hatással, hanem a
barátnőmre is, aki miattam jött el a koncertre, de már tegnap ismét újra ellátogatott oda és küldte is a fotókat, hogy ő
aztán - akárcsak én - beleszeretett ebbe a helybe. Egyébként
már gyermekkoromban jártam Bonnban, Beethoven szülőházában, teljesen lenyűgözött az is, ott vásároltam egy kis
mellszobrot, amit azóta is őrzök.
- Volt ideje megnézni a megújult múzeumot? Milyenek
a benyomásai?
- A múzeum nagyon tetszett és a tárlatvezetés is parádés
volt, jó volt hallani a sztorikat úgy a nagy zeneszerzőről mint
hús-vér emberről, aki bármikor betoppanhat az ajtón és megkérdezheti, hogy mi újság. Érdekes volt számomra nagyon,
hogy visszamehetünk az időben az interaktív eszközök
segtségével, mindeközben folyamatosan hallhatunk részleteket a műveiből. A Zeneszobát pedig életre is keltették ifjú
fuvolaművészek segítségével, amit nagy örömmel hallgattunk.
- Nemcsak énekes-előadóként tevékenykedik, hanem
művészeti szervezőként is dolgozik a Zeneakadémián,
ezért is kérdezem: Beethoven örök sláger, aki sosem
megy ki a „divatból”?
Beethoven művészetével gyermekkoromban édesapám klas�FORUM MARTINI / 2020. JÚLIUS

szikuszene-szeretete miatt ismerkedtem meg. Az ő nagy
kedvence Carl Maria von Weber volt, így a német zene és
opera hamar belém ivódott. Beethoven szimfóniái egyből lenyűgöztek, különösen a III., VI. és a IX., utóbbi szoprán szólóját számos alkalommal énekeltem már kiváló muzsikosok
kíséretével.
Beethoven művészete lélekre ható, így közelebb áll a mai
emberhez, de dalai szerintem ritkán csendülnek fel a hazai
koncertéletben, ezért biztos, hogy dalrepertoáromat az ő
műveivel is bővíteni fogom. Kedvenc operaszerzőm Wagner,
dalszerzőm Richard Strauss, aki vezényelte sokat Beethoven
szimfóniáit is, így őrá is hatott. Az ő művészete örök, az utókorra a mai napig hatással van és ez nem fog változni, igazi
géniusz volt. Ezért is csodálatos dolog az, hogy egy olyan halandó is, mint én, az ő nyelvén, művészetén keresztül szólalhatok meg. A mostani koncerten Beethoven dalok mellett
elénekeltem Liszt: Oh! quand je dors című ikonikus dalát is,
ezzel tisztelegve azelőtt, hogy Liszt Ferenc egyik példaképe
Beethoven volt.
- Záró műsorszáma Martonvásáron az Ah, perfido op.65.
koncertária volt, nem a legegyszerűbb darab.
- Az említett mű szoprán hangra és zenekarra íródott, egy 14
perces darab. Drámai recitativóval kezdődik és „Per pietà,
non dirmi addio" lírikus áriával folytatódik. Ezt a nagyszabású
darabot azért választottam ebbe a műsorba, mert azon túl,
hogy Beethoven írta, igazi különlegesség. Nagy kedvencem
az operai mivolta miatt, ráadásul olasz nyelvű. Nagyon fontos nekem, hogy lássam is a zenét. Ebben volt kiváló partnerem Souhei Yamagami zongoraművész, aki először volt kamarapartnerem, aki bravúros játéka mellett segítőkész,
rendkívül biztoskezű, önzetlen muzsikus, számomra vele
életre kel a kotta és öröm a munka.
- Mire készül, mik a nagy előadói álmai, van-e még ennél is mélyebb köze Beethovenhez vagy csak egy a sok
zeneszerző közül?
- 2007-ben szereztem énekművész, 2008-ban művelődésszervező diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen. Énekesi karrieremben a 2014-es év hozta el a fordulópontot.
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Ekkor figyelt fel a hangomra a világhírű zongoraművész és
karmester, Vásáry Tamás, akivel a mai napig tart a munkakapcsolat és támogatja a karrieremet. Több lábon állok, dolgozom projektmenedzserként a Zeneakadémia Koncertközpontjában, és Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola magánének tanáraként,
ami egy új színfolt az életemben. A Zeneakadémiai munkám
során úgy tapasztalom, hogy Beethoven zenéje állandóan repertoáron van, legyen az szóló, kamarazenei vagy nagyzenekari koncert. Emellett egyetlen operáját a Fideliot is állandóan műsorra tűzik a világ operaházai. Marzelline áriáit és a
kvartettet én is énekeltem már. Persze a pandémia az én
életemet is megbolygatta kicsit, de próbálok továbbra is optimista maradni, főleg, hogy a martonvásári, június 27-i koncert volt a járvány utáni első koncertem. Sok szép előadás

vár rám, ezen a nyáron Haydn-t énekelek, majd a Klassz a
pART-on Varázsfuvolájában szerepelek. Ősszel kamarazenei
koncerten Schubert dalokat énekelek, köztük a Pásztor a
sziklán című klarinét kíséretes darabot is, Szabó András klarinétművésszel. 2021-re is készülök már, mert igazi különlegességgel lépek a Zeneakadémia színpadára. Lajkó István
zongoraművész és Oláh Vilmos hegedűművész oldalán Nikolai
Medtner műveiből adunk koncer tet. Mesterem, Misura
Zsuzsa operaénekesnő, mindig azzal bocsájt el énekóráról,
hogy tanulj és felkészülten várd a lehetőségeket. Próbálok a
kihívásoknak megfelelni, helytállni a munkámban, énekesi
karrieremet építeni, de a legfontosabb dolog az életemben,
hogy 11 éve már feleség és anya is vagyok.
| Prieger Zsolt

PIKNIKELTÜNK, JÓ VOLT!
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MINDIG VAN
ESÉLY
A MEGÚJULÁSRA
MAGYAR BORI, A ZENE
ÉS AZ ÉLET KENYERE

Az énekesnő, aki évekig egy plébániára járt
haza, hiszen édesapja diakónus. Az előadó,
akinek szülei mély kereszténysége máig
meghatározó példa. A művész, aki már
kisgyerekkorától a martonvásári karizmatikus
Élet Kenyere katolikus közösségbe járt és
élvezte annak minden pillanatát.
Magyar Bori, a Makám és számtalan más
zenei produkció énekese Nyári Piknikünkön is
fellépett és ha már köztünk járt, persze hogy
mesélt nekünk martonvásári gyökereiről is.

- Hited gyermekkorban gyökerező. Adódik hát a kérdés: a hitedért újra meg kellett küzdened felnőttkorban? Hiszel az „újra kereszténnyéválásban”? Ha igen:
mik ennek a stációi?
- Abszolút! Néha minden nap meg kell küzdeni érte. És hiszek az újra kereszténnyéválásban, ugyanis éppen ez a kereszténység lényege. Hogy megújul olykor, hogy ezzel levetjük a régi gúnyánkat, és megtisztulunk a bűntől a gyónás
keretein belül, bár szerintem bűnbánatot enélkül is tarthatunk, sőt, kell is. A bűnbánat tulajdonképpen szerintem ös�szegzése annak, hogy hol tartok épp, hogyan viszonyultam
másokhoz, Istenhez, mik azok a dolgok, amiket elkövettem
magam és mások ellen, esetleg a természet ellen, és nem
férnek bele az értékrendembe. Kvázi amit belülről helyesnek
vagy rossznak érzek, az e kettőn való elmélkedés az újjáválás, hiszen ilyenkor imádkozom, beszélek Istenhez, Jézushoz,
vagy csak ülök csendben egy padon a parkban, ahol kikapcsolok mindent, és próbálom meghallani a Szentlélek hangját. Minél jobban elhanyagolom ezt, minél jobban bedarálódok a hétköznapokba, annál nehezebb „visszatalálni”, de
Isten nyitott ránk. Mindig és minden körülmények között.
Azt nekem is kicsit nehéz megérteni, hogy ő miért szeret
végtelenül akkor is, ha valami hülyeséget csinálunk, vagy
ártunk magunknak, mert bizony magunknak ártunk, és nem
„neki” . Ő olyankor is elfogad és vigasztal minket.
- Próbálsz elbújni?
- Igen, előfordul, hogy próbálok „elbújni”, mintha nem látna,
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és tudom, hogy káosz van, hogy szükségem lenne a „megújulásra”, de halogatom. Ez a folyamat egy önismereti terápia is.
Ez néha egy baromi nehéz feladat. Egyszer beszélgettem az
apukámmal erről.. Mondtam neki, hogy kicsit elsodródtam,
hogy túl sok minden történik egyszerre, és azt érzem, hogy
bizonyos dolgokat a Jóisten biztos nem tudna megbocsájtani.
Erre az volt a válasza, hogy ezt a Gonosz akarja velem elhitetni, és hogy ne higyjek ennek a hangnak, mert mindig van
esély a megújulásra. Az Isten szeret és megbocsájt, és nekünk
is meg kell önmagunknak - ami nekem sokszor nehéz - és persze másoknak is. Persze fontos, hogy rendezzük vele a kapcsolatunkat, és letegyük ezeket a bűnőket, amikkel nem akarunk
azonosulni, amik terhek a lelkünkön, hogy balanszba kerüljünk vele, és önmagunkkal. Fontos, hogy foglalkozzunk ezzel
gyakran. Pál apostol is ír erről: „Vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek föl az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, a teljes megismerésig.”
- Rendszeresen Gödöllőről jártatok át szüleiddel az
Élet Kenyere martonvásári közösségébe. Mit kaptál itt?
Mennyiben volt ez második otthonod?
-Az Élet Kenyere családok, egyedülállók, papok és szerzetesek közössége, illetve a befogadottaké is, ugyanis e közösségnek a szegényekkel és az elesettekkel való foglalatoskodás és
a velük való közösségépítés az elsőszámú feladata. Nagyon
erős spirituális élményeim voltak ott, sokat imádkoztunk, elmélkedtünk, rengeteget énekeltünk, szentségimádtunk, sokat elmond talán az, hogy gyerekként nagyon szerettem a
08

kápolnában lenni a felnőttekkel, amikor lehetett - mert volt,
amikor ők külön is elvonultak - és éreztem a Szentlelket, otthon voltam olyankor, és ez a mai napig így van. Isten az otthonunk, mindegy hol vagyunk. De azért fantasztikus volt
megélni-átélni egy ilyen közösséghez való tartozást, azt,
hogy ezek az emberek tiszta szívvel és odafigyeléssel tesznek egymás és a maguk lelkéért, mindig imádkoztunk olyanért is, aki épp nem tudott ott lenni, vagy olyanokért, akiknek szüksége lehetett éppen erre a világban. Az imáknak
hatalmas, megtartó ereje van, ezt éreztem gyerekként. Ami
még jó volt, hogy nem eröltettek semmit, hagytak minket,
gyerekeket „bevonódni” ebbe, de ha épp játszani szerettünk
volna, azt is lehetett. Olyan könnyed volt minden, szerettünk
odajárni. Persze voltak kötött dolgok, étkezések előtti ima,
ige-liturgiák vagy mise, de nem éreztünk semmit sem „kötelezőnek”. Flow volt. Most, ahogy visszagondoltam erre, valamiért ez a Taizéi-dal ugrott be, amit sokszor ott is énekeltünk: „Ubi cariatas et amor ubi caritas deus ibi est.” vagyis:
„Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk”.
- Mit gondolsz az újrakezdésről,
akár spirituálisan is: Amszterdamban kezdtél már új életet, aztán most,
a pandémia idején siránkozás helyett biciklis futárnak álltál, sőt,
munkára biztattál mindenkit. Ez
mennyiben volt spirituális hívás is?
- Amikor kiderült, hogy minden munkámat elvesztettem, siránkoztam bizony én is egy napig, ami emberi dolog,
hiszen tudtam, hogy egy nagyon nehéz
időszaknak nézek elébe, ami tényleg
megpróbáltatás. Viszont hiszek abban,
hogy ezeket a próbatételeket nem véletlenül kapjuk egyénileg vagy kollektívan. S azt is tudtam, hogy nem szabad feladnom. Aztán másnap felkeltem,
s az volt bennem, hogy akkor hajrá
B-terv! Szeretek biciklizni, ezzel relatív
jól is lehetett keresni, és tudtam, hogy
mellette marad időm a zenélésre is.
Heti 20-25 órat dolgoztam, s nem mondom, hogy könnyű volt a kezdet, fizikailag is megterhelt, de
nagyon hálás voltam a Jóistennek, hogy egyáltalán tudok
valahogy pénzt keresni, és próbáltam a pozitív dolgokat
megtalálni benne: örülni a mozgásnak, mosolyogni az emberekre, kedvesnek lenni velük: egy ilyen nehéz időszakban kiemelten fontos, hogy emberségesek legyünk egymással. A
facebookra is azért tettem ki ezt a történetet, hátha inspirálok vele másokat. Aztán több médium is jelentkezett, hogy
adjak interjút erről, ezeket is ezért vállaltam el, hátha reményt adhat a történetem a kétségbeesetteknek. Az életben
vannak kihívások, amik néha embertpróbálóak, de ha bízunk
Istenben és önmagunkban, nincs olyan baj, amivel ne tudnánk megbírkózni! A gondviselés velünk van. Amikor én például "plusz löketet" kapok tőle, az sokszor azt konfirmálja
bennem, hogy jó irányba haladok, valami jóba kezdtem bele...
- Az éneklés mennyiben munka, hivatás vagy akár
istendícséret a számodra?
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- Mindegyik egyszerre. Amikor éneklek, azt érzem – s lehet
hogy furcsán hangzik majd –, hogy tiszta a lelkem. Akkor
érzem azt, hogy „egyben” vagyok. Mindig is egy fontos csatorna volt az Isten és köztem, ezt érzem. Nagyon hálás vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, s volt idő, mikor
ezt nem tudtam eléggé megbecsülni. Elég hamar kiderült,
hogy ez az én hivatásom, konkrétan emlékszem 8 évesen
arra a pillanatra, amikor eldöntöttem ezt, s az nem is annyira döntés volt, mint inkább egyfajta hívás erre a pályára. Valahogy kristálytisztán éreztem ezt. Gyerekkoromban sokat
jártunk anyukámmal és a gödöllői közösség egyes tagjaival a
városi szociális otthonba, idősekkel, elhagyatottakkal imádkozni, beszélgetni, foglalkozni. Ott mindig énekeltünk is
ilyenkor. Emlékszem, amikor először láttam, hogy egy néni
elsírta magát, mikor neki énekeltem. Nem értettem miért,
hogy mi a baj. Megkérdeztem anyukámat, hogy valami ros�szat tettem-e, azért sír? Ő azt felelte, hogy nem, a lehető legjobbat tettem vele. Érzéseket hoztam elő, ami nem hogy baj,
hanem kifejezetten jó, hogy a felszínre tudnak törni. Emlékszem, ez mély nyomot hagyott bennem, s például ezek az élmények azok,
amik arra inspirálnak, hogy zeneterápiával foglalkozzak a jövőben. Fantasztikus érzés a zene eszközeivel másokon
segíteni.
- Hogyan lehet a legkevésbé nyögvenyelősen hitre nevelni? Lehet
egyáltalán nevelni erre az embert?
Vagy ez egy ajándék, amit utána
őrzöl, magadban nevelgetsz?
- Szerintem bármi, ami nyögvenyelős,
az rossz. Mindegy milyen hitről beszélünk. Nehéz kérdés. Mindenképp egy
áldásnak, ajándéknak gondolom azt az
állapotot, amikor az ember a hitén keresztül közel tud kerülni az Istenhez.
Nekem is egy irányadás volt gyerekkorom óta ez a neveltetés. Az, hogy mit
kezdünk ezzel, az rajtunk is múlik, nekem is meg kellett tanálnom a „saját
hitemet”, küzdenem kellett érte, amit
függetleníteni tudtam a szüleimtől. Ez a felnőttéválással valahogy együtt járt nekem. Öten vagyunk testvérek, s van a
testvéreim közül olyan, aki a keleti filozófiákban találta meg
magát, a hitét. Van egy nagyon szép történet, hogy amikor
elment Indiába, volt szerencséje a Dalai láma előadásán részt
venni. Ahol a láma megáldott tárgyakat is, így a tesóm karkötőit is, s amikor hazaérkezett, mindannyiunkra rátett
egyet. Érdekes volt látni, hogy a szüleim ezt elfogadták tőle,
és viselték a karjukon. Számomra ez egy nagyon szép, felemelő pillanat volt. Mert bár másképp gondolkodik a tesóm,
mint ők, meg eltért attól a lelki kontextustól, amiben felnőtt,
mégis megmaradt bennük az erős nyitottság egymás felé. S
ha valaki megkérdezné a szüleimet, hogy ők ezt hogy tudják
elfogadni, valószínűleg azt mondanák: „hát úgy, hogy imádkozunk érte.”
| Prieger Zsolt
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A TE L ÁBNYOMODBAN JÁRUNK
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, PROVODA JODES!
Úgy beszélünk kedves, nagyhatású halottainkról,
mintha élnének. Mert élnek is: ott vannak szavainkban, mozdulatainkban, a szívünkben. Pláne
egy unoka érzi így, az unoka, aki Provoda József
júliusi születésnapja apropóján írt is lapunknak
örökmozgó nagyapjáról egy személyes vallomást.
Az emberről, akit egy egész város szeretett és
tudhatott barátjának.
Provoda József, mindenki Jodese.
De nekem Dodó papa volt mindig is. És persze hogy nagyon
sokat köszönhetek minden családtagomnak, de a művészi
vénámat a papától örökölhettem. Ha ő nincs, talán én se
szeretek bele a színházi világba. És igen, nagyon szerettem
vele alkotni, ötletelni. 2005 körül - talán 6-7 éves lehettem kezdődött a mi közös „művészéletünk”. Addigra ő már maga
mögött tudott jó pár zenekart, fellépést, szervezést. Mindig
újabb és újabb ötletei voltak, így jött neki, hogy csinálni
kellene egy integrált musicalt a Tordasi Szivárvány Együttessel és az Imre Sándor Szeretetszínházzal, amiben ép- és
fogyatékkal élő emberek játszanak majd. Meg is született a
Sárgakő című musical. Begurult hozzánk a kocsijával és elmondta, hogy most ezt csinálják és hogy szeretnének egy
gyerekszereplőt a darabba és rám gondoltak. 6 évesen előtte
nem nagyon álltam még színpadon, de gondoltam, miért is
ne. Eleinte furcsa volt, és nem is a színház volt a furcsa, hanem megismerni a sérült emberek mindennapjait. De köztük
az ember nem tud nem boldog lenni. Amekkora őszinte szeretetet és hálát tudnak adni, úgy senki más nem tud. Itt kezdődött el minden. Megszerettem a színházat és szívügyem
lett a sérült emberek segítése. Nem volt megállás, számtalan
közös előadást hoztunk össze együtt. Hálás vagyok a papának,
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hogy akkor bízott bennem. Mint ahogyan akkor is, amikor
felkért a Bencsik Sándor Emléknap műsorvezetésére. Sosem
voltam azelőtt ekkora rendezvény házigazdája, de ő tudta,
hogy meg tudom csinálni.
Mindig tele volt tervekkel, ha épp nem könyvet írt, akkor
zenekart alapított vagy azon tűnődött, hogy milyen „bulit”
rittyentsen össze. Ha valamibe belekezdett, akkor azt addig
csinálta, amíg végig nem vitte és mondanom sem kell: mindig alapos munkát végzett.
Én idővel a színház mellett elkezdtem forgatni is. Csináltam
egy kis paródia-formációt a Béke utcabéli barátaimmal és
sokszor kellett a segítsége. Volt hogy hangszerhiánnyal küzdöttünk, volt hogy szerepelni hívtuk. Egyből mindig igent
mondott és csinálta velünk a kisfilmeket. Bármit megtett,
hogy egy alkotás jól sikerüljön, hogy létrejöjjön valami jó.
Még arra is rá tudtam venni, hogy az egyik paródiafilmben
Tibi atyának öltöztessem.
Az előbb már említettem a Béke utcát (itt lakott és mi is itt
lakunk), de akkor nem hagyhatom ki a híres martonvásári
Béke-Beli-Béke-Buli-t. Jó 20 éve a Béke utcai keménymag
kitalálta, hogy csináljanak évente maguknak egy kis utcabált. Mindenki felállította a kis bográcsát, hozták az italokat
és megvendégelték egymást. Zenéről, természetesen a papa
gondoskodott, a jó hangulat pedig adott volt.
Sajnos, az utcabálok időközben megszűntek. Viszont én gyerekkoromban nagyon sokat hallottam, hogy milyen jó bulik voltak
és, hogy „milyen kár érte”. Akkor miért nem élesztjük újra? –
gondoltam. Szóltam is a papának, a béke utcaiaknak és egytől-egyig mindenki benne volt. Papa és apum segített a szervezésben és újra szólt a Jodes Band, az utca megtelt élettel és
erre nagyon büszkék voltunk. Egy-egy év kihagyással, de a mai
napig él az utcabál, annyi különbséggel, hogy az idők során a
közönség megnőtt, nagyjából 300 embert számláltunk utoljára.
Mindig csodáltam, ahogy a dobok mögött ül és közben énekel
vagy amikor gitározik balkézzel, merthogy ő balkezes volt, de
aztán gondolt egyet, megfordította a gitárt és folytatta jobb
kézzel. Mindene volt a zene és a fellépés. Órákig tudott róla
mesélni és olyan élvezettel, hogy az ember szabályosan sajnálta, hogy nem lehetett ott. Kicsit haragszom is magamra,
mert sokszor volt olyan felindulásom, hogy szeretnék megtanulni dobolni, mert az olyan menő. De túl sokáig halogattam.
Nagy űrt hagytál magad után, Papa és ezzel sok fejtörést is
okoztál nekünk a fájdalom óráiban, nekünk, akik a legjobban
szerettünk. Mert arra gondoltunk kezdetben, hogy mi lesz
így a családdal, a barátokkal, zenekarokkal, a rendezvényekkel, a könyvekkel?
De ma már tudjuk, hogy nem kell bennünket féltened. És
ne izgulj papa, mert olyan embereket tudhatsz a családodnak és a barátaidnak, akik nem hagyják, hogy emléked feledésbe merüljön, mert viszik tovább azt, amit te elkezdtél.
A te lábnyomodban járunk mindannyian.
| Kozma Milos
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A FOGYATÉKKAL ÉLŐK
KREATIVITÁSA
A Tordasi Szivárvány Együttes a Fejér Megyei
Gesztenyés Egyesített Szociális Intézményben
működik, ahol 21 éve alakult Provoda József és
Vass Árpád vezetésével.

hogy a pandémiás idők ellenére idén is lesz lehetőségük
sokfelé zenélni.
Műsorukban elsősorban magyar előadók és együttesek dalait játsszák (Illés, Fonográf, Republic, Hungária, stb.). A zenekar a műsorából több CD-t is készített és örömükre szolgál,
hogy számos videó készült az együttesről, melyeket youtubecsatornán tettek láthatóvá.
Zenélésükkel esélyt szeretnének adni a fogyatékkal élő előadóknak és kaput nyitni a társadalomban a fogyatékos emberek művészetének elfogadására.

Értelmi és halmozottan sérült fiatalokból, valamint felkészítőikből áll a csapat. Az együttes integrált formában működik
és a zenélést színkottás módszer segítségével tanulták meg.
Rengeteg karitatív műsorban, gálán vesznek részt, mellyel a
fogyatékkal élő emberek kulturális és művészi képességeit
igyekeznek bemutatni és népszerűsíteni. Az együttes az országban elsőként kapta meg a lehetőséget, hogy munka-rehabilitációs foglalkoztatásként tevékenykedhessen.
21 évük alatt számos külföldi-belföldi fesztiválon és fellépésen vannak túl. Itthon utcafesztiválok állandó résztvevői.
Az erdélyi turnéjuk kiemelkedő eseménye volt a Szent György
Napok, ahol a nagyszínpadon adhattak koncertet. Remélik,

SEGÍTSÜK
A BA JNOKOT!

KASSAI FLÓRIÁN VB-GYŐZELEMRE KÉSZÜL

Kassai Flórián igazi nyughatatlan sportember, városunk majd 90 éve született büszkesége, akinek
sportemberi nagyságról, s nem mindennapi kihívásairól rendszeresen beszámolunk lapunk hasábjain.
A 90 felé haladva is erőt és lelkesedést sugárzó Flórián, aki a
Pro Rekreatione Kft. Agárd /VVSI/ igazolt evezős versenyzője
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mindig új utakat és kihívásokat keres. „Mivel jövőre - 88 évesen – evezős ergo világbajnok szeretnék lenni – mondta, amikor meglátogattuk Budai úti otthonában - ehhez most olyan
lehetőségem nyílt, ami eddig még nem volt és 2021 után
nem is lesz, hiszen a járvány miatt az Evezős Világszövetség
egy valós idejű on-line ergo evezős VB-t szervez, melyhez
2021. február 27-én akár a lakásomból is tudnék nevezni és
abban részt venni.”
Amihez viszont helyi vállakozásokat, sporttámogatókat keresünk a Forum Martinin keresztül. Kassai Flóriánnak mindehhez egy Concept 2 ergométerre lenne szüksége, aminek a
bérletét nem áll módjában 12 héten keresztül állni. Van
azonban olyan speciális cég, amely tudna ilyet bíztosítani a
nyugdíjas versenyzőnek, mégpedig elfogadható bérleti díjjal,
ez heti 6 ezer forint lenne. „Nekem itthon csak nem szabványos gépem van, amivel csak részben oldható meg a felkészülés is” - mesélte Flórián, akinek egyébként van egy szponzora, de az mindössze egy 6 fős kisvállalkozás, csak a trikót
és táplálékkiegészítőt tudja részére biztosítani.
Kérjük olvasóinkat és martonvásári polgártársainkat, hogy
segítsék a sportembert ötleteikkel a kommunikacio@martonvasar.hu email címen, támogassuk Kassai Flóriánt a VB
megnyerésében.
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Martonvásári Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Martonvásári Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

MŰSZAKI REFERENS
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár,
Budai út 13.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, műszaki szakirányú min. középfokú szakképesítés, technikum,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, műszaki szakirányú felsőfokú végzettség,
• közigazgatásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
• iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok)
másolata,
• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
• erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése
esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére a aljegyzo@martonvasar.hu
e-mail címen keresztül.
További információ : www.martonvasar.hu
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Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezési irodáján

SZERVEZÉSI ÜGYKEZELŐ-IRATTÁROS
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű
legfeljebb 2023.11.15-ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár,
Budai út 13.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Közgazdasági, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati, levéltári szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak
ügyintézői vizsga,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, informatikai, levéltári területen,
közigazgatásban, iktatásban szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
• iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok)
másolata,
• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
• erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése
esetében kikéréséről.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére a aljegyzo@martonvasar.hu
e-mail címen keresztül.
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EBOLTÁS!

Martonvásáron: július 22-én (szerdán)
8-10-ig és 15-18-ig.
Pótoltás: július 23-án (csütörtökön) 15-18 óráig
Erdőháton: július 23-án 18 óra 15 perckor
Kismartonban: július 23-án 18 óra 30 perckor
Az oltás díja nem változott! A kutya méretétől függően, féreghajtással együtt: 25 kg-ig 4500 Ft, 25 kg felett 5000 Ft.
AZ EBOLTÁS KÖTELEZŐ! A 164/2008 (XII.) FVM
rendelet 4.§ szerint az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen a saját költségén beoltatni. Oltani a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet szerint csak chippel ellátott
kutyákat lehet! Az oltás elmulasztása esetén a kutya
gazdája 50.000 Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel sújtható!
| Hatósági állatorvos

MOL-tájékoztatás

A Mol Nyrt. – Dunai finomító üzeme 2020. július 10. és augusztus 15. között időszakos karbantartást végez. Ezt megelőzően a leállásra történő felkészülés során több olyan tevékenységet (üzemek leállítása, szénhidrogén mentesítése)
hajtanak végre, amelyek kellemetlen szaghatással járhatnak.
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ennek ideje a
lehető legrövidebb legyen. Az időszakos karbantartás az üzemek biztonságos üzemmenetét szolgálja, ezért az önök szíves
megértését kérik ebben az időszakban.

A Damjanich utcában befejeződtek
az útfelújítások a Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő
Kft. jóvoltából. A napokban felkerült
a végső aszfaltburkolat is.

Haladnak a Szolgáltató Ház építésének munkálatai.

Az F-Építő Generál Zrt. nemrég a tetőrész kialakítását is
elkezdte. A Szolgáltató Házzal szemben, a Dózsa György út
páratlan oldalának rekonstrukcióján, parkolóján és a járda
építésén is folyamatosan dolgoznak. Ez az oldal is parkosítva
lesz. Kivitelező cég a Tündérkert '97 Kft.
FORUM MARTINI / 2020. JÚLIUS
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A Martonvásári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági igazgatóság
Adóirodáján

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai
út 13.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, pénzügyi, adóügyi, közgazdasági vagy igazgatásszervező, jogi, informatikai szakirány,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
• Közigazgatásban szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
• Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok)
másolata,
• Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
• Erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére a aljegyzo@martonvasar.hu
e-mail címen keresztül.
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Előző számunkban a kiváló martonvásári színésznőre,
Földi Terire emlékeztünk. Kérdésünk is róla szólt: kiket
szinkronizált nagy sikerrel a művésznő? Földi Teri többek között Jane Fonda és Glenn Close magyar hangja
volt, de feltűnt mesefilmekben és számos szerepben.
Nyertesünk Bottkáné T. Bernadett, nyereményét
szokásos módon a Macska Étteremben veheti át.
Júliusi kérdésünk az Agroverzumban fellépő, lapunknak interjút is adó Mondok Yvetthez fűződik: mi a
címe annak a Beethoven-áriának, amelyet a megnyitó napján az Agroverzum színpadán előadott a művésznő? Várjuk
válaszaikat, ötleteiket!
Szép napokat kívánunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnénk mondani a martonvásári önkormányzatnak, dr. Szabó Tibor polgármester úrnak és Gucsek István
alpolgármester úrnak, hogy támogatták családunkat, amikor
a koronavírus miatt hat hétre hatósági zárlat alá kerültünk,
mert nagyon betegek voltunk. Hideg és meleg étellel, valamint gyógyszerrel láttak el minket, amiért nagyon hálásak
vagyunk! Szintén hálás köszönettel tartozunk a Szabóné
Pályi Judit által vezetett Szent László Völgye Segítő Szolgálat
dolgozóinak is, akik hihetetlen empátiával és segíteni akarással fordultak felénk betegségünk első napjától kezdve.
Köszönettel tartozunk dr. Takács Imola doktornőnek is, hogy
végig tartotta velünk a kapcsolatot.
Köszönjük mindenkinek, hogy nem hagytak minket magunkra és azt az irányunkba megnyilvánuló összefogást, amit
mindvégig éreztünk!
| Egy martonvásári család

Támogatást nyert a martonvásári polgárőr egyesület

A martonvásári Forum Martini Polgárőr Egyesület 80.000 Ft
támogatásban részesült a Magyar Labdarúgó Szövetség és az
MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága jóvoltából.
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ESEMÉNYEINK

						
		
JÚL. 26.
|
		
		

Szivárvány együttes koncertje
17.00 órától
Für Elise terasz

KARANTÉNKIÁLLÍTÁS,
ZENÉVEL

A Modern Art Orchestra kiváló zenészei kísérték zenéjükkel
annak a kiállításnak a megnyitóját, amelyet a BBK munkatársai válogattak és állítottak ki a Marci Játszóterén. A képek
Martonvásár karaténéletéről szólnak sokféle megvilágításban.
AUG. 8.
|
Nyáresti Görög PIKNIK
		
0-99 éves korig			
		
17.00 órától
		
Óvodamúzeum kertje,
		
Für Elise terasz
AUG.13.
|
Mi fán terem a jazz?
		
Nyilvános óra a Modern Art 		
Orchestra előadásában,
a Művészeti Iskola
szervezésében
11.00 órakor		
		
BBK Színházterem
AUG.20.
|
		
		
		
		

Államalapító Szent István 		
Király Ünnepe – Martonvásár
Városalapítási Ünnepe
10.00 órakor
Emlékezés tere

HIP-HOP-VIL ÁGSZTÁR
MARTONVÁSÁRON
A neves, világszerte kedvelt DJ Vadim érkezik
Londonból augusztus 8-án Martonvásárra,
hogy megmozgassa a helyi fiatalokat.
FORUM MARTINI / 2020. JÚLIUS

Elkísérik a hazai hip-hop és elektronika kiválóságai is. A
helyszín a Rebel Beach, többi tudnivaló a képen. A rendező
a Roots, melynek vezetője, Hajdú Róbert részben martonvásári kötődésű.
A jegyeket a Rebel Beach-en lehet beszerezni. Az aznapi
Görög Piknik után is érdemes elindulni.
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PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

Szoródó áruk, Zsákos anyagok
Betontermékek, Hőszigetelő rendszerek
Gépi földmunka, Alapásás, Tereprendezés

Telefonszám: 06 70 / 402-9014
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GYERTEK EL A GÖRÖG PIKNIKRE!
Ugye, milyen rég voltunk már csak úgy együtt
egy laza, hangulatos, vakációs nyárestén? A BBK
és a Für Elise közös gondolatai nyomán elhozzuk
Martonvásárra a tengerparti nyaralás érzését, ha
már ez legtöbbünk életéből kimarad az idén.
Augusztus 8-án biztonságos keretek között, együtt élhetjük
meg a görög, homokos tengerpartok hangulatát, miközben
jégbehűtött ouzónkat kortyolgatjuk. Fiatalabb nyaralótársaink számára homokvárépítő versennyel és kézműves alkotóműhellyel készülünk, de korhatárra való tekintet nélkül
bekapcsolódhat bárki. Kedves tárgyalkotó, kézműves közreműködőink segítségével elrepülünk a görök mozaikok, az
amforák és a levendulababák világába. Vendégeink ezen a

délutánon kis kézműves vásárral is találkozhatnak majd. A
tavernák vérpezsdítő hangulatát ezúttal két neves élőzenekar, az Akropolis Compania és a Pyrgos Együttes biztosítja
majd. Ráadásképp ízelítőt kapunk a hagyományos görög
táncvirtusból, kellő bátorsággyűjtést követően ki is próbálhatjuk a körtáncokban rejlő varázslatos energiát. A Für Elise
Bisztro hagyományaihoz híven, a mindenkori zenéhez illő most görög ízvilágú - ételekkel és hűsítőkkel várja kedves
vendégeinket. Helyszínünk rendhagyóan az Óvodamúzeum
kertje és a Ludwig Hotel, ill. a Bisztró hátsó terasza.
Az eseményre asztalfoglalás leadható a furelise@furelise.hu
e-mail címen.
Mi már nagyon várjuk a találkozást!
| Kiss-Orosz Kata, a MartonKult csapata nevében

KERTBARÁTOKNAK,
JÚLIUSRA
A június meghozta az európai monszunt, meleg,
rendkívül csapadékos időjárást okozva. A szárazságtól szikkadó földeken a hirtelen nagy mennyiségű víz pusztítva hömpölygött le. A természetet
nem lehet leigázni, csak alkalmazkodni lehet hozzá,
és szorgos munkával a leg jobbat kihozni a felkínált lehetőségekből.
Az idei évben alaposan bebizonyosodott, hogy némi termésre
azok számíthattak, akik egy-egy gyümölcsből több fajtával
is rendelkeztek. Így egyik-másik növény virágzása elkerülte
a fagyokat és szép terméssel hálálta meg gondoskodásunkat.
Ugyancsak fontos tanulság a talajerózió elleni védekezés, a
vízfogók, a vízelvezetők rendszeres karbantartása, illetve a
vakondjáratok csökkentése. A kiadós esők hatására az esővíz
a járatokon keresztül megindulva hatalmas vízmosásokat
hozott létre a lejtősebb kertekben, míg a kert alján több centiméter vastag üledék lepte be a veteményeket.
A termés betakarítása után se hagyjuk magukra a szamóca
ágyásokat. Tartsuk továbbra is tisztán a földet, és gondosan
gyérítsük a felszaporodott károsítókat. Az ostorindákat vágjuk le, mert gyengítik a töveket. A hónap második felében
ültethetjük az új töveket. Érdemes megpróbálni a fólia-takarásos termesztést. A tavaszi vetemények helyére érdemes
paradicsomot palántázni. Folyamatosan szedjük a málnát.
A szép nagy szemeket érdemes lefagyasztani a téli hónapokra. Az egyetlen gyümölcs, mely nem „szottyosodik” meg a
fagyasztás során. Fogyasztás előtt a normál hűtőben kiengedve szinte olyan, mint a frissen szedett. A kevésbé szép
szemekből kevés cukorral (5%) rendkívül finom lekvár készíthető. A letermett vesszőket tőből távolítsuk el, és mielőbb semmisítsük meg a vesszőfoltosság és a gubacsszúnyogfertőzések megakadályozása érdekében. Érdemes megjelölni
FORUM MARTINI / 2020. JÚLIUS

a szép termést hozó töveket, hogy ezeket szaporítsuk. Apró
szemű, kevésbé megfelelő fajtákat luxus termeszteni, ez
egyébként minden gyümölcsre, növényre igaz. Ha már áldozunk rá, legyen értelme a munkánknak. Végezzük el a gyümölcsfák hajtásválogatását is. Tegyük szellőssé a koronát.
Védekezzünk a lombkárosítók ellen. A tavaszi konténeres
szőlőoltványokat a helyükre ültethetjük, így őszig kellőképpen megerősödnek és nyerünk egy évet a tőke nevelésében.
A fürtzáródás időszakában vagyunk. Utolsó lehetőség, hogy
a fürtök belsejébe juttassuk a növényvédő szereket. Zivatar,
jégverés esetén azonnal védekezni kell a szürkerothadás, de
a lisztharmat és peronoszpóra, valamint az ízeltlábú károsítók ellen is. A felszívódó szerekhez tegyünk kontakt hatásúakat, valamint levéltrágyát. Fontos feladat a hajtásválogatás
és a „hónaljazás” elvégzése, hónap közepétől a csonkázás.
A fürtzónát tartsuk szellősen, védekezzünk a napégés ellen.
A kertekben az öntözés és a tápanyagpótlás ad rendszeres
feladatokat. A szép gyep folyamatos gondozást igényel. Nyári melegben ne vágjuk túl rövidre a füvet, mert könnyebben
kiég. A burgonyát permetezzük le burgonyavész és a burgonyabogarak ellen. A talajfelszínt folyamatosan porhanyítsuk,
a gyomokat sarabolással irtsuk. A zöldhulladékot komposztáljuk. Az elnyílott rózsák virágait vágjuk le.
| Uhrin Gábor
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS - 07.06-tól

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, Brunszvik út 1.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés: Hétfő: 08.00-10.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 8.00-10.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); 10.00-11.00 | Csütörtök: 08.0009.00 | Péntek: 08.00-10.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon:
8.00-16.00 óráig: 30/956-4597
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök
13.00 - 14.00

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9. Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

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

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
FORUM MARTINI / 2020. JÚLIUS

Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Mv, Brunszvik út 1. | Telefon: +36 30-542-0381
Rendelés: Hétfő: 8.00-14.00 | Kedd: 13.00-19.00
Szerda: 13.00-19.00 | Csütörtök 8.00-14.00
Péntek: Iskolafogaszat
Kizárólag telefonos előjegyzés alapján.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

FOGORVOSI RENDELÉS

22/460-286

Egészségház | 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.;
Tel.: 22/461-369, email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta, tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné, tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
Iskolavédőnő: Máthéné Jaskó Anna
Fogadóóra Beethoven Ált. Iskolában: kedd 8:00-10:00
mobil: 30/950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus: 22 /460-023
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.: 30 /825-4295
Idősek Nappali Ellátása: 30 /467-9722 | Házi segítségnyújtás: 30 /486-6498 | Családi napközi: 30 /467-9722
Támogató szolgáltatás: 30 /486-6801 | Igazgató:
20 / 512-1421 | Tanyagondnoki Szolgálat: 22 /569-119

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Megváltozott ügyfélfogadási rend! A járványügyi
helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás irodánkban (Martonvásár, Szent László út 24.) szünetel.
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés: iroda@
martongazda.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 20
417-0424-es telefonszámon. | Temetői ügyintézés: a
temetkezes@martongazda.hu e-mail címen, vagy a +36
20 417-0424 telefonszámon. | A temetéssel, sírhelymegváltással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentumokat a martongazda.hu, vagy a martonvasar.
hu honlapról töltheti le, és e-mailben fogadjuk a
temetkezes@martongazda.hu címen. | Befizetéseket kizárólag banki átutalással tudunk fogadni a Takarékbanknál vezetett 57800040-10031810 számlaszámunkon.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 2020

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Ambrus Nimród
Benczik Balázs
Bilik Boróka

Csejtei Ábel
Kólya Barnabás
Krasznai Simon
Varga Bence

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

*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
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Állandó ügyelet:
Szombat: 8:00-16:00 | Vasárnap: 8:00-16:00

DR. TAKÁCS IMOLA – SZABADSÁG
Tisztelt Érintettek!
2020.07.24-ig szabadságon leszek.
Helyettesít: Dr. Fodor Tamás
Hétfő: 09:30-11:00 | Kedd: 13:00-15:00 |
Szerda: 09:30-11:00 | Csütörtök: 13:00-15:00
Péntek: 09:00-11:00
Üdvözlettel: Dr Takács Imola

Folynak a munkálatok a Művészeti
Iskolánál. Az iskola tetőfelújításának
munkálatait a Kandér és Társa Bt. végzi.
A felújítás értéke 8,5 millió forint.

MARTONVÁSÁR: augusztus 8., 9.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: augusztus 1., 2., 20., 21., 22., 23.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: július 25., 26.; augusztus 15., 16.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
A háziorvosok a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjeit telefonos kérésre vagy e-recept formájában is
felírják (Erodium), azt a hozzátartozók is kiválthatják
(felírási igazolás és meghatalmazás nélkül, a beteg TAJszámának bemondásával)
Kérjük a patikában csak egy vásárló tartózkodjon, a
többi vásárló az utcán, rendezett sorban várakozzon,
egymástól két méteres távolságot tartva!
Fontos, hogy a gyógyszerellátás folyamatos, nem kell
számítani készlethiányra.

HÁZIORVOSI RENDELÉS
A JÁRVÁNY ELMÚLTÁVAL
Kedves Martonvásáriak!
A Népegészségügyi Hatóság rendelkezéseit
betartva a járványveszély elmúltával a következő eljárásrendek maradnak érvényben
a háziorvosi rendeléseken.
1. A továbbiakban is csak a szájat és az orrot eltakaró
maszkban léphetnek be a rendelő területére.
2. Lázas állapot, légúti fertőzés tüneteinek jelentkezése esetén a továbbiakban is előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.
3. A váróteremben csökkentettük a székek számát,
a megmaradt székeket legalább 1,5 méter távolságban raktuk el egymástól. Kérjük, hogy a székeket ne
húzogassák el, hogy fertőzés átadásának veszélyét
ezáltal is csökkenthessük.
4. Recept igényléseket továbbra is fogadunk telefonon, illetve az Erodium rendszeren keresztül.
5. Kérjük a várakozási idő csökkentése miatt használják az időpont foglalási lehetőségeket az Erodium
rendszerben.
| Köszönettel, Dr. Fodor Tamás

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