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Martonvásár nem a múltba,
hanem a jövőbe néz:
újranyílik a Beethoven Múzeum,
élednek a martonvásári cserkészek,
folytatódnak a beruházásaink,
július közepén pedig
pikniket tartunk a Fő téren.
Megyünk előre a nyárba!

EMLÉKEZÜNK, ÖSSZETARTOZUNK

Városi megemlékezést tartottunk június 4-én,
a Nemzeti Összetartozás Napján,
az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulója alkalmából, miután
a templom harang ja százat ütött.
Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere beszédében külön
kiemelte a nemzet iránti hűséget és a hazaszeretetre nevelés
fontosságát. Elmondta, hogy Magyarországot 100 éve kísérti
a balsors, de bízik benne, hogy száz év múlva unokáinknak
már sokkal könnyebb lesz. A polgármester bal karján viselt
trikolor-karszalagját még nagyapja hagyta rá, aki 1920. június 4-től lett „külhoni”. „Akárcsak nagyapám, én is önérzetesen hordom ezt a szalagot. Mert bárhol is éljen egy magyar,
ezt a karszalagot, ha csak lelkében is, jelképként, de büszkén
kell hogy viselje bármikor” - mondta a városvezető.
A beszéd után a Szent László Völgye Lovas Egyesület huszárainak részvételével Martonvásár Város Önkormányzatának
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Képviselő-testülete koszorút helyezett el az Emlékezés terén
található trianoni emlékműnél.
Érdekességképpen és szintén emlékező gesztussal a délelőtti
órákban Veres Zoltán Európa-bajnok pilóta műrepülést hajtott
végre, s közben az emblematikus 100-as számot rajzolta
Martonvásár egére. Kozma Milos fényképezőgépével örökítette meg az emlékezetes délutánt.
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DIMENZIÓVÁLTÁS A MÚZEUMBAN
ÚJRANYIT A BEETHOVEN-EMLÉKHELY

Noha a járvány felülírta a Beethoven-emlékév
programjait és nagykoncertjeit, azért maradnak
még csábító programok. És ami a legfontosabb:
június 26-án délelőtt 11-kor megnyílik a megújult
Beethoven Emlékmúzeum és átadják a vadonatúj
szökőkutat is a Brunszvik-kertben.
Bajzáth Judit, a Beethoven Emlékmúzeum igazgatója lelkesen beszélt az új koncepcióról. „Dimenzióváltás lesz a múzeumban, minden modern múzeumi kihívásnak megfelel az új
létesítmény, amely szépen meg is nőtt, hiszen majd 400
négyzetméteren lehet a nagy zeneszerzőről és izgalmas koráról információkat beszereznünk. A tematika is kibővül, a
Beethoven-Brunszvik-sztori mellett a kastély története is
plasztikusan kerül kibontásra. Fikció, valóság, merész vállalkozás, nyomozómuka és történeti hűség - ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni a kiállítást és a múzeumi tér felújításának alapkoncepcióját. Sok-sok zene lesz, interaktív módon,
dehát a zene a kiállítás alapvető kommunikációs eszköze,
akárcsak Beethovennek” - hangsúlyozta az igazgató. Közösségi
programokra is ad lehetőséget a kiállítás. „Nagy kaland vár
ránk az új múzeumi térben, ami egyszerre romantikus fikciófeltérképezés és történelmi forrásbemutatás, kortárs beszámoló és képábrázolás, egyszerre művészet és tudomány: ez
vár hát a látogatóinkra, híradás egy átmeneti, képlékeny,

izgalmas és vibráló korból, ami a felvilágosodásból torkollott
egyből a romantikába.”
A múzeumot Lovász László MTA-elnök nyitja meg június 26án, Vígh Andrea, a Zeneakadémia rektora, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Szabó Tibor polgármester kíséretében.

A PEZSGŐ VÁROSI
KULTÚRÁÉRT

TÓTH BAL ÁZS A BBK ÁTAL AKÍTÁSÁRÓL

Miért volt szükség a BBK átalakítására?
– kérdeztük Tóth Balázst, akit az eddig az önkormányzat szárnyai alatt működő BrunszvikBeethoven Kulturális Központ hivatalos megszűnéséről és feladatainak átvételéről is faggattunk.
- Szeretnénk, ha színes és pezsgő kulturális élet lenne Martonvásáron, és ehhez kellett végre egy olyan struktúra, amely
kellőképpen rugalmas ahhoz, hogy kezelni tudja az összes
kihívást - mondta a Martonsport Kft. vezetője. - A bürokratikus szabályok eddig nem gyorsították a kultúra martoni útját, úgyhogy ezektől most némiképp megszabadulunk, „saját
kézbe” kerül a költségvetés, eddig ugyanis a hivatal pénzügye
kezelte a kulturális kiadásokat, és ezzel az összevonással
például hamarabb születhetnek fontos döntések. Ami jó volt,
megőrizzük, ami jobbítható, azt jobbítjuk. Személyi változás
egyelőre annyi történt, hogy polgármester úr megköszönte
a BBK-t eddig vezető Pfiffer Zsuzsanna tevékenységét: vele
ezután csak mint a fúvószenekar karmesterével dolgozunk
együtt. A csapat többi tagja, a könyvtár, az Óvodamúzeum
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és a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház dolgozói viszont
átkerülnek a kft alkalmazásába és folytatják tovább a munkájukat. A váltás hivatalosan július elsejével történik meg.
Rendszerben, tematizálva fogunk tovább működni, talán ez
lesz a legnagyobb változás - tette hozzá Tóth Balázs, nem
titkolva, hogy minden korosztályra figyelni akarnak, miközben ismeretterjesztő előadásokat, koncerteket és színházi
bemutatókat is tető alá szeretnének hozni, „mindezt persze
gazdaságilag stabil alapokon, az épületek kapacitását maximálisan kihasználva, ahogy például mindez a Martonsport
Kft. esetében már eddig is működött. Úgy vélem, nekünk kell
a lakossági igényekhez igazodni és nem fordítva, ez lehet a
legfontosabb célunk azon kívül, hogy erőteljesen nyissunk a
kulturális sokféleség irányába.”
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Rendkívüli települési támogatások

A járványhelyzet elhúzódó negatív gazdasági következményeit ellensúlyozandó, a képviselő-testület május
végén határozott arról, hogy Martonvásár Város Önkormányzata a továbbiakban is biztosítja a rászoruló helyi
családok számára az ideiglenesen bevezetett természetbeni támogatásokat, különösen a tartós élelmiszert, a
tüzelőt és a gyógyszereket. A támogatásért keressék
föl a www.martonvasar.hu/menu/tamogatas weboldalt
vagy Széll Anett (Tel: 06-22/569-221, E-mail: szell.
anett@martonvasar.hu) szociális ügyintézőt a Polgármesteri Hivatalban!

Megújul a Művészeti Iskola teteje is

Az idei évben megrongálódott, rossz állapotú, sem településképi, sem műszaki szempontból nem megfelelő tetőzet
megújul. A beruházás részeként a megfelelő rétegrendre
antracit színű korcolt fémlemez kerül fel, ahogyan korábban az általános iskolára és tornateremre is. A munkát a
Kandér és Társai Bt. végzi, összértéke nettó 8.5 millió Ft lesz,
melyet fele részben Martonvásár Város Önkormányzata, fele
részben a Tankerület finanszíroz.

Nagyfeszültségű távvezeték: fontos tudnivalók,
kártérítés

Kormányhivatali enyhítések
Május végén visszaállt a járványügyi veszélyhelyzet előtt
megszokott ügyintézési rend a vidéki kormányhivatalokban,
vagyis előzetes időpontfoglalás nélkül is felkereshetők a megyei kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok.
Budapesten a legtöbb ügy esetében továbbra is szükséges az
előzetes időpont-egyeztetés, de a veszélyhelyzet ideje alatt
lejárt okmányok cseréjét már a fővárosban is szabadon lehet
intézni.
Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a
megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban,
maszkban, egymástól megfelelő (1,5-2 méter) távolságra
tartózkodhatnak a kormányablakban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben. Fontos információ, hogy a legtöbb
hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető
a megújult magyarorszag.hu (www.mo.hu) oldalon. További
részletek: https://kormanyablak.hu/
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"Június elején átépítési munkálatok kezdődtek el Martonvásár külterületén egy nagyfeszültségű távvezeték nyomvonalában" – tájékoztatta városunkat az MVM XPert Zrt. A munkálatok előreláthatólag szeptember 30-ig fognak tartani.
A munkavégzés kiterjed a távvezetéki nyomvonal Martonvásár Város közigazgatási területéhez tartozó Martonvásár
külterület 064/14, 0126/1 hrsz-ú ingatlanon álló 11-12. számú oszlopok alapozására, szerelésére, valamint vezeték húzására. A Martonvásár külterület 064/11, 064/12, 0123/1
hrsz-ú ingatlanokon a meglévő 11-12. számú régi oszlopok és
alaptestek elbontására, továbbá a terület rekultivációjára kerül sor. A munkavégzés a MAVIR Zrt. bejegyzett vezetékjoga
alapján történik.
A munkák során a terepen való mozgás közben gépeik taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a
terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a következő
címre jelenthetik be:
MVM XPert Zrt. – 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.
A kivitelező helyszíni építésvezetője:
Szilágyi Zsombor - +36-20/530-12-02
A kivitelező felelős műszaki vezetője:
Kis László – 06-20/446-17-66
A felelős műszaki ellenőr:
Dusnoki Attila – 06-1/382-47-86
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FÖLDI TERIRE EMLÉKEZÜNK
Kedves Olvasóink! Hallják Jane
Fonda és Glenn Close magyar
hangját? Ugye hogy igen. Mi is.
Most is. Markáns, karizmatikus,
humoros, hatásos hang. Nagyon
szerettük és szeretni fog juk.
Martonvásári hang. De nemcsak hang volt, de a Vígszínház
színésznője, filmek sztárja,
városunk szülötte: Földi Teri.
A szikár hírek arról szóltak, hogy 86
éves korában meghalt Földi Teri, Jászai
Mari-díjas színésznő. Martonvásáron
született 1934. január 24-én. 1955ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a győri Kisfaludy
Színházhoz szerződött, majd 1958 és
1964 között a Szegedi Nemzeti Színház
színművésze volt. Olyan nagy Shakespeare-hősnőket alakított, mint Ophelia,
Viola, Mária vagy Hermia, játszotta
Jean Anouil Romeo és Jeanette című
darabjának címszerepét, Arthur Miller
A bűnbeesés után Anya-szerepét, Molnár
Ferenc Olympiájának főszerepét, Molnár
Ferenc Liliomjának Hollundernéjét,
Bertolt Brecht Koldusoperájának Pollyját, Bródy Sándor A tanítónő című darabjának címszerepét, Sütő András Álomkommandójának Súgónőjét, Makszim

Gorkij Éjjeli menedékhely című darabjának Natasáját.
1964 és 1989 között a Vígszínház társulatának szeretett tagja volt. Egyik
első vígszínházi szerepe Dolly, a Horvai
István által rendezett Anna Kareninában,
mellyel azonnal belopta magát a közönség szívébe - írja a közlemény. 25
éves társulati tagsága alatt olyan emblematikus előadásokban játszott, mint
A vörös postakocsi Kapás Dezső, az Orfeusz alászáll Ruszt József rendezésében, a Székely Gábor rendezte Macskajáték, a Szikora János által színpadra
állított Veszedelmes viszonyok, a Macska
a forró bádogtetőn, Az öreg hölgy látogatása vagy a Vérnász. Utoljára az
Iglódi István által rendezett, nagy sikerű Csókos asszony című operettben
láthatták a Vígszínház nézői. Kern
András par tnereként feledhetetlen
ala kítást ny újtott Hunyadinéként,
énekhangjával és tánctudásával is elbűvölve a közönséget. Eközben több
jelentős filmben és tévéjátékban is szerepelt, mint például az Ifjú szívvel, az
Esős vasárnap, a Tüskevár, a Szerencsés Dániel, a Napló gyermekeimnek, a
Szomszédok, az Égető Eszter, a De kik
azok a Lumnitzer nővérek? és a Konyec
– Az utolsó csekk a pohárban. S ha már

szinkronhangról írtunk a bevezetőben:
az ő hangján szólal meg magyarul
nemcsak a Szívek Szállodájában Emily
Gilmore, de Dargay Attila klasszikus
rajzfilmjében, a Vukban a kis róka
édesanyjának, Ínynek is ő kölcsönözte
a hangját.
Földi Terit 1963-ban Jászai Mari-díjjal
tüntették ki. 1990-ben megkapta a
Gobbi Hilda által alapított Aase-díjat,
1994-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend Kiskeresztjét vehette át.
2000-2004 között az Aase-díj kuratóriumának tagja volt.
Nyugodjék békében!

KÉSZÜL AZ
APPONYI-SZOBOR
Tessely Zoltán és L. Simon László országgyűlési képviselők kezdeményezésére szobrot állítanak a béketárgyaláson
kiemelkedő szerepet játszó gróf Apponyi
Albertnek. A nemzeti összetartozás jegyében a marosvásárhelyi születésű
Pokorny Attila szobrászművész készítette el a szobortervet. Pokorny Attila
2001-ben a kolozsvári Képzőművészeti
Egyetem szobrász szakán végzett, majd
a pécsi egyetemen folytatta művészeti
tanulmányait. Az alkotást 2020 nyarán
a megújult Vörösmarty Emlékház védett
parkjában szeretnék felállítani, jelezve,
hogy Apponyi bátor kiállása, politikusi
életműve méltó folytatása a reformkor
nagyformátumú személyiségeiének. A
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szobor bronzba öntéséhez és felállításához szükséges 2 és fél millió forint
összegyűjtéséhez közadakozást kezdeményeztek, az induláshoz személyenként 100-100 ezer forintot ajánlva fel.
Minden önzetlen magánszemély vagy
cég - akár pár ezer forintos - támogatását várják, akik büszkék arra, hogy a
békediktátum ellenére erős nemzet
tagjaiként élhetünk a Kárpát-medencében, illetve sokra tartják Apponyi
Albert munkásságát. A támogatásokat
a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány
számlaszámára várjuk:
10100716-58512600-01000006
A támogatások után a cégek adókedvezményt vehetnek igénybe.
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TISZTELETTEL, PEDAGÓGUSNAPRA
E hónapban ünnepeljük a pedagógusokat, akik - lehet analóg vagy digitális
oktatás, fújhat szél vagy eshet hó - mindig helytállnak, köszönet és hála érte!
Kedves illusztrációnkon általános iskolánk egyik pedagógusának címzett
tanítványi ajándék látható, amely különösen jól összefügg azzal az idézettel,
amely Klebersberg Kunotól származik,
aki közoktatásügyi miniszterként úgy
vélte, hogy “mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a
gyermeknek.” A város vezetői e gondolat
jegyében idén virtuálisan köszöntötték
ünnepnapjukon a pedagógusokat.

„Tisztelt pedagógusok, pedagógiai munkát segítő kollégák!
Köszönjük, hogy az elmúlt, különleges
tanévben is helytálltak! A már megtanult ismereteinket rutinszerűen alkalmazzuk a mindennapokban, de azt
sosem felejtjük, hogy ki egyengette
utunkat szigorral, de annál nagyobb
szeretettel életünk során.
Martonvásár Város Önkormányzata,
közössége nevében köszönjük munkájukat, melyet gyermekeink fejlődése,
felnőtté válása érdekében végeznek.
zúton kívánunk jó egészséget, és sikerekben gazdag éveket a pályán minden
pedagógusnak és munkatársnak!"

MARTONVÁSÁRON JÓ ÉLNI
ÉLETMINŐSÉG-KUTATÁS JÁRÁSSZÉKHELYEKEN

Most már úgy tűnik, bizonyítottan is, mert a
HÉTFA Kutatóintézet Városi Életminőség Index
kimutatása alapján, Martonvásárt a legmagasabb
életminőségű városok közé sorolta.
Kutatásuk azt mutatja, hogy hol a legjobb élni napjaink Magyarországán. Elemzésük a magyar járásszékhelyek életminőségét vizsgálja a koronavírus-járványt megelőző időszakban, a 2010-es években. Elemzésükbe azt a 151 járásszékhelyt
vonták be, amelyek nem megyei jogú városok. Egy-egy telepü-

lés életminőségét a város által kínált lehetőségek és szolgáltatások körét, illetve minőségét jelző nyolc dimenzió mentén
vizsgálják. A 151 járásszékhelyt a Városi Életminőség Index
2018-as értéke alapján rendezték sorba, öt csoportba kategorizálva: a legmagasabb életminőségű városok (1-20. hely a
rangsorban); a magas életminőségű városok (21-40.); a jó
életminőségű városok (41-80.), a közepes életminőségű városok (81-120.) és a komoly életminőségi kihívásokkal küzdő
városok (121-151.) A teljes kutatás itt olvasható: http://hetfa.
hu/wp-content/uploads/2020/06/HETFA_JSZHM.pdf

A járásszékhelyek kategóriái a Városi Életminőségi
Index alapján, 2018

Településkategóriák
● Legmagasabb életminőségű városok (1-20.hely)
● Magas életminőségű városok (21-40. hely)
● Jó életminőségű városok (41-80. hely)
● Közepes életminőségű városok (81-120. hely)
● Komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok (121-151. hely)
1. Szigetszentmiklós
2. Pilisvörösvár

Hazánk egyes nagytérségeiben eltérő a járásszékhelyek által nyújtott élet minősége. Budapest tágabb környezetében, továbbá az
Észak-Dunántúlon és a Balaton partján a legmagasabb, illetve a magas életminőségű járásszékhelyek vannak többségben - egy erős középvárosi hálózat alakul ki. A déli országrészekben rendkívül vegyes
a kép - számos jó és közepes életminőségű város mellett egy-egy
kiugróan jó vagy nehéz helyzetű járászékhelyt is lehet találni. Végezetül az ország keleti harmadában a problémás és a közepes életminőségű járásszékhelyek vannak többségben. Ez utóbbi területről
egyedül Tiszaújváros került be a 40 legjobb életminőségű város
közé, és mindössze nyolc város kapott "jó életminőségű" besorolást.
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Búcsú és köszönet

Képünkön Horváth Bálint alpolgármester köszöni meg Csoma
Tamás kommunikációs referens munkáját. Csoma évekig látta
el feladatát az önkormányzat kötelékében, lapunk számtalan
információt és képet köszönhet neki. Feladatkörét Kozma Milos veszi át. Köszönjük, Tamás! Milos, üdv a fedélzeten!

Ismét gyönyörű ruhában a Fő tér tölgyfája

A lapunk e havi címlapján is látható műremek idén már másodszor készül el. „Miután a tavalyi horgolmány jótékonysági
útra kelt, a márciusi karantén kezdetén megfogalmazódott
bennünk a gondolat, hogy mire a korlátozások oldódnak, újra
színt vigyünk a hétköznapokba. A készítők számára a közösségi alkotást, az összetartozást jelképezi, és reméljük, hogy
másoknak is virágosítjuk a kedvét. A figyelmesebb szemlélődők a martonvásári szív motívumot is felfedezhetik a mintában. Szeretünk, Martonvásár!” - hangsúlyozta lapunknak
Gáborné Sebestyén Edina szervező.

Az új szökőkút érték és nem szemetes

Ahogy arról lapunk 3. oldalán beszámoltunk, nemcsak a
Beethoven Múzeumot avatjuk fel június 26-án, hanem az új
szökőkutat is a kastély előtt. A puritán és gyönyörű építmény
megérdemli figyelmünket és gondoskodásunkat, így kérjük
önöket, hogy ne dobjanak semmit a szökőkútba és erre figyelmeztessék a Brunszvik-kertbe érkező látogatótársaikat is.

PÁPAY: TÁMOGATÁS
A CSALÁDOKNAK
Mint azt Botos Imrétől, a Pápay Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium vezetőjétől megtudtuk, „a járvány kapcsán kialakult helyzetben is voltak olyan
személyek, adományozók, akik az 'Együtt-Értük' Alapítványon keresztül támogatták a Pápay Ágoston Iskola tanulóit, családjait. A több, mint 200 ezer forintos célirányos
adománynak köszönhetően 20 tanuló családjának tudtunk
tartós élelmiszer és fertőtlenítőszer csomagot vinni. A csomagok beszerzését, összeállítását, kiszállítását az iskola
dolgozói végezték. A gyerekek és családjaik a megye egész
területén örömmel fogadták az adományt.”

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
fogadóórája:
2020. június 26. (péntek) 17.00 óra
Polgármesteri Hivatal, Geróts terem
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Szabó Tibor polgármester házhoz megy:

2020. június 27. (szombat) 15.00 óra
Orbánhegy utca, Szőlőhegyi utca,
Rózsa utca
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A JÓ CSAPATHOZ
TARTOZNI
CSERKÉSZETRŐL, ÉLETRE NEVELÉSRŐL,
ELFOGULTSÁG NÉLKÜL

A cserkészet magával ragadó világa immáron
Martonvásáron is kézzel fogható közelségbe
került. A közösség egyik vezetőjével, a szuperlelkes Farkas-Nagy Veronikával erkölcsi iránymutatásról, kütyüktől való megszabadulásról, istenhitről és nyári táborról is beszélgettünk.
- Miért fontos ma a cserkész-ügy?
- Erről lehetne oldalakat írni vagy akár órákat beszélni,
hiszen már azt megfogalmazni pár mondatban, hogy mi is az
a cserkészet, lehetetlenségnek tűnik. Nem véletlenül jelentek meg egész vaskos könyvek róla. A cserkészet az életre
nevel. Értéket képvisel, erkölcsi útmutatást ad a fiataloknak.
Napjainkban talán még nagyobb szükség van rá, mint amikor elindult a mozgalom. Lord Baden-Powell – vagy ahogy a
cserkészek hivatkoznak rá: B.P. – azon volt, hogy a fiatalokból
kis közösségeket, őrsöket formáljon. Legyenek benne közel
azonos korúak, közvetlen vezetőjük pedig ne legyen idősebb
náluk 1-2 évnél, ő az őrsvezető. Megfigyelte, hogy fantasztikus
együttműködés tudott így létrejönni, és végigkísérve életüket, ezek a gyerekkori barátságok felnőtt korig elkísérték
őket. Ma, amikor a gyerekek nagyrészét "elveszítik" a szülők
a digitális világban, hisz órákat képesek bármilyen kütyüt
nyomkodni igazi kapcsolatok nélkül, létfontosságú, hogy legyen egy közösség, ami tartósan kirángatja ebből őket. Mikor
én voltam tizennégy, még nem voltak mobiltelefonok sem,
legalábbis nem volt elterjedt. Mégis akadt olyan gyerek a táborban, aki szinte pánikba esett két nap után, mert nem láthatta a kedvenc sorozatát. A tizedik napra azonban hihetetlen
változáson ment keresztül és már azért sírt, hogy sátrat kell
bontani és nem akart hazamenni, pedig az eső is szakadt.
A gyerekeknek meg kell tapasztalniuk, hogy igenis képesek
olyan dolgokra is, amikre az otthon kényelmében soha nem
vállalkoznának. Ez a későbbiekben felnőttként is önbizalmat ad.
- Mikor érlelődött meg önben a martonvásári csapatalakulás és hol tart most ez a folyamat?
- Még 2012-ben, mikor az első fiamat vártam. Engem '94-ben
szippantott magával a cserkészet még Pécsett a 47-es Szent
László király Cserkészcsapat ifjonc tagjaként és gyerekkorom egyik, ha nem a legmeghatározóbb vonalává vált. Mindenhol megemlítem, hogy már ekkor volt alkalmam megismerkedni martonvásári cserkészekkel, mert Porvai Laci
bácsi és Tóth Iván bácsi jóban voltak a 47-esekkel és voltunk
néha közös táborban is. Férjemet is itt ismertem meg, igaz jó
sok évi barátság után alakult át ez a kapcsolat szerelemmé.
Egyetlen mozgató rugóm volt még 2012-ben: mire a fiaim
akkorák lesznek, hogy tagokká válhatnak, azt szeretném, ha
itt már egy jól működő csapat lenne.
Először az 1406. Szent Miklós Rácalmás csapat vezetője,
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Bagolylesen a Brunszvik-parkban

Blau Sándor vett a szárnyai alá és segített őrsiket tartani
2018 októberétől és az ő csapatával portyáztak, kirándultak
és táboroztak a legelső kiscserkészeim. Én akkor nem tudtam menni, ekkor vártam harmadik kisfiamat. Sándorék
azonban nyáron elköltöztek az ország egy távolabbi szegletébe. A jó kapcsolat megmaradt, de támogatni már nem tudnak olyan intenzíven. 2019 szeptemberétől már a közelebb
fekvő 1026-os százhalombattai csapat vált "anyacsapatunkká", akiknek – micsoda csodás véletlen! – ugyanúgy Szent
László király a névadója, mint a régi, első csapatomnak.
- Társra is lelt e fanatizmusban, úgy tudjuk.
- Az őrsiket az első pár hónapban még egyedül tartottam,
aztán rám talált egy tordasi, szintén 3 kisfiús anyuka, aki
ugyan Szekszárdon cserkészkedett gyerekként, de vannak
pécsi közös pontok is az életünkben. Klambauerné Nagy
Mónika a kiscserkészeim által készített toborzó plakátra lett
figyelmes Tordason, mert hogy onnan is akadnak, akik ide
járnak át. November óta Móni a jobbkezem és legalább olyan
lelkes, mint én. Ugyanaz a mozgatórugója, mint nekem. A
fiai. Mindketten tapasztaltuk, milyen fantasztikus tud lenni
egy jó csapathoz tartozni és a cserkészetnél elfogultság nélkül állítom, nincs jobb. Szeretném még megemlíteni, hogy
nagy segítség az is, hogy Csapó Tamás, az iskola igazgatója
megengedte rögtön a legelejétől, hogy ha szeretnénk, tarthatjuk az őrsi foglalkozásokat az iskolában.
Szintén köszönetet szeretnék mondani Pletser Cecíliának,
aki az általam tervezett csapatpóló logónkat nyomtatható
formátumúra varázsolta és Gáborné Sebestyén Edinának,
aki a nagyon szép és igényes csapatpólókat készítette.
- Mennyiben „szigorúan” vallásos ez a közösség? Vagy
nem a vallásoságon van már a fő hangsúly a cserkészségben?
- Érdekes, hogy erre mennyien rákérdeznek. Nos, a válasz
egy kicsit összetett, mert igen, határozottan köthető a cserkészet az istenhithez, viszont ha úgy tetszik, az egész mozgalom ökumenikus. Teljesen mindegy, hogy katolikus, református vagy evangélikus a csatlakozó. Viszont hiszem erősen:
aki képes elfogadni, hogy van egy gondoskodó Feljebbvaló,
aki szeret minket és aki Őt is tiszteli, az képes a többieket is
jobban elfogadni és tisztelni. Az őrsi és egyéb foglalkozásokat imával kezdjük és imával zárjuk. Aki ennyit el tud akár
úgy is fogadni, hogy amúgy nem is gyakorolja a saját hitét,
de tiszteletben tartja ezeket a szabályokat, az minden további
nélkül taggá válhat. Amennyire lehet tartjuk az egyházi
ünnepeket is és érdekes néha elbeszélgetni a vallásonként
változó különböző szokásokról a gyerekeknek.
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- Kiket várnak és hol jelentkezhetnek az érdeklődők?
- Jelenleg elég vegyes korosztállyal dolgozunk, vannak egész
kicsik és egy végzős diák is, összesen mintegy 10 gyerek jár
rendszeresen, minden alkalommal. Elsősorban a felsőbb évfolyamosok jelentkezése lendítené előrébb a csapat alakulását, hiszen ők az a korosztály, akik az első hivatalos nyári
táboruk után fogadalmat tehetnek és mehetnek később tovább őrsvezető-képzőbe. Egy csapat egészen addig "alakuló",
amíg 2-3 jól működő őrsöt fel nem tud mutatni. Az idén bekövetkezett sajnálatos helyzetre való tekintettel a nyári táborra már nem tudunk teljesen új jelentkezőket fogadni. Iga-

zából már az is egy fantasztikus hír a számunkra, hogy
anyacsapatunk megkapta a táborozáshoz a szükséges engedélyeket. Azonban minden jel arra utal, hogy mivel a tanévkezdés is a megszokott formában zajlik majd, szeptember
második felétől mi is újra tudjuk indítani az őrsiket, ahova
minden érdeklődőt szeretettel várunk Mónival. Facebookon a
Martonvásári cserkészek oldalon be lehet lesni várható programjainkba, de akár személyesen tőlem is lehet kérdezni, a
telefonszámom 06 20 2001-946. Kapunk mindenki előtt
nyitva áll, várjuk a jelentkezőket!
| Prieger Zsolt

IDÉN IS LESZ MASZK
SZÍNJÁTSZÓ-TÁBOR

Csikász Ágnes, a MASZK egyesület tanára arról
tájékoztatott bennünket, hogy két nyári napközis
tábort is tartanak, természetesen a járványügyi
előírásoknak megfelelően.
Időpont: 2020.08.10-14. és 2020. 08.24-28.
Várják szeretettel a jelentkezőket 10-14 éves korig a következő email címen: maszktarsulat@gmail.com

GYERÜNK A
SPORTKÖZPONTBA!

Ismét látogathatóvá válnak a Horváth Ottó
Sportközpont szabad téri és ingyenesen használható területei.
A salakos futókör, a füves edzőpálya (a játszótér mellett), a teqball asztal, valamint a füves pálya labdafogó hálón kívül eső
része. Nyitvatartási idő: 10:00-20:00 óráig (minden nap)
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, ezért a használat csak saját felelősségre történhet! Éppen ezért a beltéri események továbbra sem engedélyezettek, így az épület is zárva marad. A füves és a műfüves
nagypálya használata bérleti díj ellenében lehetséges.
FORUM MARTINI / 2020. JÚNIUS
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MARTONVÁSÁRI
PIKNIKRE KÉSZÜL
A VÁROS
JÚLIUS 11.:

MESE, DALOK, FILM ÉS TÁNCZENE,
OL ASZ HANGUL ATTAL

Július 11-én, szombaton a martonvásári Fő
téren, illetve a Für Elise fedett, mégis részben szabadtéri helyszínein sok meglepetésben lesz részünk, mert kiváló vendégek
gondoskodnak tartalmas szórakozásunkról.
A programot Martonvásár Város, a Für
Elise és lapunk, a Forum Martini szervezi.
Mert ki tudna ellenállni, amikor egy ország színészkedvence, Szabó Simon mesél köré gyűlő gyermekeinknek. Simont nem erről az oldaláról ismertük
meg, volt már nagy nevettető, vagány, bűnöző és
humorgyár a vásznon, de igazából meg többgyermekes családapa és imád a gyerekek között lenni.
Magyar Bori nemcsak a Makám énekesnője és elbűvölő előadó, hanem szólóestjein énekhangjával és
ukuleléjével népdalt, feldolgozást, jazzt és örökzöldeket egyaránt előad majd nekünk. Czipáék kertmozija is megnyit, olasz meglepetésfilmmel készülnek, azt rebesgetik, hogy valamiféle római
vakációról fog szólni. Az esten, ahol olasz ételkülönlegességeket is kóstolhatunk majd, nem maradhatnak el az olasz italodiszkó dallamai sem, melyek
nem Adriano Celentano-t, hanem sokkal inkább az
olaszdiszkós nyolcvanas éveket idézik majd meg,
sok-sok elektronikával, melyre idősek és fiatalok is
megmozdulhatnak majd, persze szigorúan csak az
akkor érvényben lévő előírásoknak megfelelően.

SZABÓ SIMON,
A MESÉLŐ
A tervek szerint délután 5-kor, amikor minden gyermek már
maga mögött tudhatja az alvást, Szabó Simon kinyitja meséskönyvét és elkápráztatja a kicsiket és nagyokat. A színészként, rendezőként, DJ-ként is nagyszerű Simont, aki
nemcsak a Szenzációs négyes című RTL Klubo műsorban
szerepelt, de Jennifer Lawrence mellett a Vörös veréb című,
Budapesten forgatott kémfilmben is. Sőt, a saját fiatalkoráról
írt egy forgatókönyvet Savaria Expressz címmel, de helyette
egy fontos szerepben tűnt fel a Kölcsönlakás című vígjátékban is - piperkőc lakberendezőt alakított -, aztán persze közben egy ország ismerte meg még a Pilvaker színpadáról és
tévéműsorokból. Mert Szabó Simon igazi szerepjátékos, és a
martonvásáriak most megint új arcát láthatják a miheztartás
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végett. Különös, rendhagyó és hagyományőrző mesékből fog
"szabósimonos" módon felolvasni, érdemes összegyűlnie a
publikumnak. A neves színész tudja, hogy sokan kívülállóként néznek rá, hiszen mint mondja: "a színészet és a rendezés is autodidakta módon jött az életembe. Nem tudom, hogy
ez nagyképűség vagy sem, de azért értem el sikereket mindkét területen. Nyilván nem mindenkinek tetszik, hogy valaki
évekig tanul, azután nem sikerül, más meg bejön az utcáról
és sorba kapja a lehetőségeket.” És az a komoly mindebben,
hogy Szabó Simonnak a martoni meseolvasás is lehetőség,
legalábbis úgy várja az alkalmat, mint egy színpadi vagy filmes kihívást.

EGZOTIKUS DALOK:
NÉPZENE, JAZZ ÉS POP

MAGYAR BORI ZENÉS MŰSORA

Magyar Bori fiatal kora ellenére sok zenekarban tűnt fel,
meghívta koncertjére a Be Happy világsláger előadója is. Bori
számos alkalmi zenei társulás főszereplője. A duók és nagyobb formációk után martonvásári "zenésztársa" a pikniken
nem más, mint kedvenc hangszere, az ukulele, amely egzotikus színt ad dalai hangulatához. Repertoárját különleges
módon formálja egyedi hangzásvilága, ami jazz-, country-, és
popzenei feldolgozásokból áll, s melyet olykor egy-egy magyar népdallal, illetve más népek tradicionális darabjaival
fűszerez meg.
Magyar Bori 17 éve énekel színpadon. A Besh o droM-nak
2007-től 2010-ig volt tagja, 2016 óta a Makám énekesnője.
Két saját formációja van, a Boriván Duó és a Butterfly Effect.
Bori egyedüli magyarként fellépett Bobby McFerrin Bobble
című operájában, amit Moszkvában mutattak be 2010-ben. A
kilencven perces előadás az improvizációra épült, és 10
énekest választottak be a produkcióba meghívás útján
Közép- és Kelet-Európából. 2015-ben kikacsintott a pop világába, és A Dal legjobb 30 produkciója közé is bekerült.
Az énekesnő gyermekkorában sok időt töltött Martonvásáron, szüleivel ugyanis az Élet Kenyere keresztény közösségbe
jártak éveken keresztül, tömegközlekedéssel Gödöllőről, ami
nagy hatást gyakorolt rá. Bori spirituális alkotó, erős hite,
komoly céljai vannak. Akkor sem panaszkodott, amikor márciusban kitört a járvány, hanem egyből biciklis futárnak állt.
Erről több lap is beszámolt, például a martonvásári Nagy
Szabolcs által főszerkesztett Fülesbagoly blog is. Azt nyilat10

PIKNIK
kozta e hasábokon, hogy "a Facebookra is azért posztoltam
erről, hogy inspirációt jelenthessek másoknak. Sokkal többre
vagyunk képesek, mint gondolnánk! Mindenkit, aki munkát
keres, csak bátorítani tudok rá, meg arra is, hogy merjen belekezdeni valami újba, kihívásokat állítani magának: ebből
mind csak tanulhatunk, és a hasznunkra válhat. Tulajdonképpen ez is egyfajta elhagyása a komfortzónának. Én például rengeteget tanultam magamról, amikor ezeket a lépéseket
megtettem és kiköltöztem Amszterdamba. Úgy szoktam emlegetni, hogy 'kimentem egy önismereti tréningre’, melyre
utólag jöttem csak rá. Enélkül a tapasztalat nélkül nem lennék az, aki ma vagyok.”
Bori igazi példaképe lehet a fiataloknak: kitartó, zenemániás,
kreatív, most éppen a Zeneakadémiára készül, tanulni akar.
Szerinte a járvány is tanít: "Ez a bizonytalan élethelyzet most
mindannyiunknak nehéz, de vannak, akik így élnek le egy
egész életet, mert odaszülettek, ahova születtek, és ez nem
fair. Abban reménykedem, hogy ez a kialakult helyzet kollektív módon is tanít, érzékenyít minket, hogy segít rávilágítani a társadalmi szakadékokra, arra, hogyan oldjuk fel ezeket a problémákat, hogyan közeledjünk egymáshoz. S azt is
remélem, hogy jobban odafigyelünk majd a valódi értékekre,
és megtanulunk hálásnak lenni azért, amink van, a szabadságunkért, az egészségünkért, és azért, hogy a szeretteinkkel együtt élhetünk.” Bori koraeste, hat órakor lép fel a Für
Elise Fő téri teraszán.

KARANTÉNTERMÉS
JAZZ-KONCERTTEL
Hogyan éltem, éltük meg a karanténidőszakot? Milyen
„termést” hozott az eltelt idő? Ezekre a kérdésekre kaphat
sokféle választ az, aki június 20-án, szombaton délelőtt
11 órakor a Marci Vására Játszótérre látogat. Mert a helyi
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ITALODISZKÓ
JÓKEDVŰEKNEK ÉS
TÁNCOSLÁBÚAKNAK

GAL ACTIC JACKSON ZENEI MÚZEUMA
Galactic Jackson lakása lenyűgöző kollekciókat tartalmaz.
Az egyik szoba kizárólag a hangszereké, analóg billentyűsök
(nagyon sok minden, amit legendák használtak több
évtizedes felvételeken) vagy éppen egy gyönyörű Korgsorozat, dobgépek, basszusszintik. A zsúfoltság ellenére már
elsőre is nagyon összeszedett, jól átlátható a géppark, de az
egyes hangkeltő eszközök használhatósága is példaértékű
tulajdonosuk pedantériája okán. Egy múzeum, ahol könnyedén kézre áll minden és szabad is megpiszkálni a kiállított
tárgyakat. A lakás majdnem összes többi zugában pedig polcokon sorakoznak a lemezek. De azok is rendszerszintű elhelyezésben. Pazar italo disco-kollekció (ami a sokféle irányzatban otthonos dj egyik legjellemzőbb stílusa), ritka acidek
és más house-ok, technók. Na, ebből a gyűjteményből fog
nekünk játszani, szigorúan bakelitről, ahogy a régi DJ-k, vagy
ahogy ma mondjuk helyesen: vinylről.
„Nehéz körbeírni az érzést, hogy miért gyűjt valaki valamit,
megveszed az elsőt és kell a következő és a következő. Így
voltam a szintivel és a lemezzel is. Nem gondoltam, hogy valaha dj leszek, beszippantott és magától alakult így. Meg tudok őrülni a zenében. Valamelyik nap ezt hallgatom, a másik
nap valami teljesen mást, hangulatfüggő is. Szeretek olyan
lemezt venni, amire itthon sírok, olyat, amire itthon mosolygok, aztán majd lehet, elviszem másokat is megsiratni vagy
megnevettetni, átadni az érzést.” Galaktikus barátunkkal
Martonvásáron is együtt sírhatunk és mosolyoghatunk,
mert este 9-től zenél a Für Elise belső teraszán a
táncoslábúaknak és a jókedvűeknek, a szomorúakat pedig
tényleg megvigasztalja.

Ó vod amú zeum udva rán rendezi meg a Br un sz v i kBeethoven Közösségi Ház és Könyvtár azt a szabadtéri
fotókiállítást, amelynek megnyitóján a Modern Art
Orchestra zenekar biztosítja a hangulatos kísérőprogramot.
A szervezők sok szeretettel és karanténos emlékeket
idéző képekkel várják vendégeiket.
Nyitunk a világra!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT A VÁROSI KÖNYVTÁR
MARTONVÁSÁRON
A projekt keretében felújításra került a Martonvásár,
Szent László út 2. szám alatt működő Beethoven Általános Iskola korábbi iskolaépülete, és ide költözött át a
városi könyvtár, valamint megvalósult az intézmény
új oktatási terének berendezése, informatikai eszközökkel történő modernizálása.
A fejlesztés eredményeként az új könyvtárépület egy modern, klimatizált oktatási helyszínné válik, amelyben tanulási, kreatív foglalkoztató célú belső terek kerültek kialakításra, többek között egy 15 fő befogadására képes oktató terem
is. A könyvtári terekbe az oktatási tevékenységhez kapcsolódó berendezések (asztalok, tárolók, babzsák fotelek, állványok) és informatikai kellékek (laptopok, hangfalak, érintőképernyős
eszközök,
projektor,
e-könyv
olvasók,
fülhallgatók) kerültek elhelyezésre, amelyeket a tanulást
elősegítő XXI. századi szoftverek (verstanító, történet komponáló, mesefelolvasó) tesznek teljessé, így az intézmény alkalmassá vált az egész életen át tartó tanulás elősegítésére.
A beruházás külön figyelmet szentelt a fogyatékkal élőknek,
az ő érdekükben az akadálymentesítés mellett beszéd- és

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INTERAKTÍV FEJLESZTÉSEK A MARTONVÁSÁRI ÓVODATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN
A projekt keretében felújításra került a Martonvásár,
Dózsa Gy. út 13. szám alatt működő Óvodatörténeti
Gyűjtemény régi óvoda műemlék épülete és megvalósult az intézmény új oktatási terének berendezése és
informatikai eszközökkel történő modernizálása.
A fejlesztés eredményeként a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár intézményegységéhez tartozó óvodamúzeum számára új informatikai eszközök (szerver, számítógép,
laptop, projektor, interaktív térkép, érintőképernyők) és
szoftverek kerültek beszerzésre, továbbá a műemléképület
felújítási munkálatai mellett egy 50 fős, 82 m2-es különálló
oktatóterem is kialakításra került. A felújítás során világítás-, ablak- és padlócsere, illetve egy biztonsági rendszer létrehozása is megvalósult. A kialakított tanulási, foglalkoztató, oktatási célú terekbe új bútorok, berendezési tárgyak
(szekrények, asztalok, székek, polcok, tárolók, ülő alkalmatosságok) beszerzése is megtörtént.
A fejlesztés hatására kibővülnek Martonvásár kulturális
közszolgáltatásai, ugyanis a korszerű feltételek kialakításával új múzeumpedagógiai oktatási lehetőség jött létre, amely
a fogyatékkal élők igényeire is külön figyelmet fordít. A proFORUM MARTINI / 2020. JÚNIUS

írássegítő szoftverek kerültek
beszerzésre.
A projekt kiemelt célja a digitális kompetenciák fejlesztése, így az ötéves fenntartási
időszakban a kialakított oktatótér rendszeres foglalkozásoknak és képzéseknek fog helyet
biztosítani.
A városi könyvtár 2020. március 15-én került átadásra.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP4.1.8-16 számú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázati felhívás
keretében valósul meg 65,56 millió forint összegű vissza
nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Martonvásár Város Önkormányzata
Projekt címe: ÉLd át, tanuLd másképp és fejLődj könnyedén
a megújult könyvtárban
Projekt száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00093
Támogatás összege: 65.560.608 Ft
A projektről bővebb információt a www.martonvasar.hu
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Pfiffer Zsuzsanna, 06 20 484 9955

jekt a szakmai feladatok eredményesebb, magasabb színvonalú ellátásához is hozzájárul,
amely a korábbi fejlesztési törekvésekhez is illeszkedik.
Az Óvodatörténeti Gyűjtemény új oktatótere 2020. március
15-én került átadásra.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP4.1.9-16 számú A múzeumi és a levéltári intézményrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázati
felhívás keretében valósul meg 59,75 millió forint összegű
vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Martonvásár Város Önkormányzata
Projekt címe: A tudás bölcsője a martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény
Projekt száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00041
Támogatás összege: 59.755.089 Ft
A projektről bővebb információt a www.martonvasar.hu
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Pfiffer Zsuzsanna, 06 20 484 9955
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Jövőre betiltják a kerti hulladékok égetését

A veszélyhelyzet visszavonásával megszűnik Martonvásáron
a kerti hulladékok égetésének tilalma, 2020. végéig a következő időszakokban van lehetőség a száraz (minimális füsttel
járó) kerti hulladékok égetésére:
- Szeptember 1. és április 30. közötti időszakban, minden páros hét péntekén és szombatján (az ünnepnapokat leszámítva)
- Május 1. és augusztus 31. közötti időszakban minden
hónap első péntekén és szombatján (az ünnepnapokat
leszámítva)
2021. január 1-től viszont új szabályozás lép életbe, ugyanis
a hazai légszennyezettség súlyossága miatt uniós kötelezettségszegési eljárás van folyamatban Magyarország ellen, így
jövő év elejétől az Országgyűlés eltörli azt a rendelkezést,
ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják
a kerti hulladékok helyi égetését. A módosítás célja természetesen a levegő minőségének javítása és a lakosság egészségének védelme.

Bírságmentes kút-engedélyeztetés

Az engedély nélkül kialakított és használt kutak utólagos
bejelentése az ez év utolsó napjáig tartó határidő helyett
– elsősorban a koronavírus-járvány okozta gondok enyhítéseképpen – 2023. december 31-ig kezdeményezhető bírságmentesen. Az engedélyeket a jegyző vagy az illetékes kormányhivatal adhatja ki, erről pontosan a www.martonvasar.
hu oldalon tájékozódhatnak.

Új közétkeztetési átvevőpont

Tájékoztatjuk Önöket, hogy május 25-től a Postakocsi Étterem
parkoló felőli gazdasági bejáratánál tudják átvenni az ételeket
a megszokott időpontban, tehát 12-13 óráig.
FORUM MARTINI / 2020. JÚNIUS

Cukrászda nyílik a BBK épületében

A Ludwig Hotel megnyitásával a Für Elise kávézó átköltözött az új épületbe, üresen hagyva ezzel a BBK épületében
4 éve működő helyiséget. Sokak örömére hamarosan új vendéglátóhely nyílik a korábbi kávéház helyén, ugyanis a Für
Elise Kft. szerződést kötött a várossal, hogy egy cukrászdakávézót üzemeltessen az egykori helyszínen, illetve a BBK
épületében található 11,5 négyzetméteres irodahelyiség
területének további bérbevételével. A helyiség kiadásával
Martonvásár Város Önkormányzata havi 120 ezer forintnyi
bérleti díjhoz jut hozzá.

Továbbra is töretlenül népszerűek az „unokázós”
csalások

Arra kérjük önöket, hogy hívják fel idősebb családtagjaik és
ismerőseik figyelmét az alábbiakra!
Az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy
a bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket. A csaló a
kiszemelt áldozat hozzátartozójának (unokájának, gyermekének) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. A tolvaj azt állítja, hogy az unoka (gyermek)
valamilyen bajba került (például autóbalesetet szenvedett
vagy tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége.Mivel
közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az
unoka, akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért. A csalók általában telefonkönyv
alapján, találomra hívják fel a potenciális célpontokat, de az
is előfodul, hogy előzetesen a kiszemelt áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak, vagy a közösségi oldalakon megadott
információkat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket.
A rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:
1. Járjon utána, hogy valóban baj van-e: Tegye le a telefont,
majd hívja vissza hozzátartozóját!
2. Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”
Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni! Egy
életmentő műtét külföldön sem maradhat el, mert valaki
nem tud azonnal fizetni. Hivatalos személy nem kér pénzt,
se rendőr, se mentő, se tűzoltó.
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni
ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot! Ne adja meg adatait ismeretleneknek!
A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

Martonvásár Város könyvtárának működtetője állást
hirdet
A feladat: létesítmény karbantartási feladatainak felmérése, műszaki árajánlatok bekérése, kisebb javítások
saját kezű elvégzése, közüzemi fogyasztási adatok figyelése és a működtetéssel összefüggő tevékenységek
megszervezése.

KÖNYVTÁROS

munkakör betöltésére.

Múlt havi számunkban a könyvtár új fejlesztéseire kérdeztünk
rá, vagyis hogy új berendezések (asztalok, fotelek, állványok)
kerültek az informatikai kellékek ( laptopok, hangfalak, projektor) mellé, illetve hogy akadálymentesítést is végrehajtottak a Martongazda munkatársai, aztán kialakították azt az
oktatóteret, amely elősegíti majd az iskolások tanulmányait,
mindezt 65 mFt uniós támogatásból.
Helyes megfejtőnk Tóthné Bányai Márta volt, aki nyereményét a Macska Étteremben költheti el.

A munkavégzés helye: MARTONVÁSÁR VÁROSI
KÖNYVTÁR, Martonvásár, Szent László út 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, olvasóés tájékoztató szolgálat, lakossági internet igénybevételi szolgáltatás működtetése),
- feldolgozói munkafolyamatok hagyományos és elektronikus eszközökkel, állománygondozás, könyvtári
programok szervezése, lebonyolítása,
- a könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó adatszolgáltatások, beszámolók készítése és egyéb szakmai nyilvántartási és adminisztrációs feladatok elvégzése.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú könyvtárosi szakképesítés,
- legalább 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent:
- önálló munkavégzés,
- jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség,
- gyermekekhez való pozitív viszonyulás,
- kreatív szemlélet.
Bérezés: megegyezés szerint
Benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító
okiratok másolata,
- (munkaszerződés megkötéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).

E havi kérdésünk: a közelmúltban elhunyt, martonvásári születésű Földi Teri ki(k)nek kölcsönözte a hangját, mint kiváló szinkronszínész? Ha elolvasta az újságot, egészen
biztosan könnyen rátalál a helyes válaszra!
Jól olvasást kívánunk.

A jelentkezési határidő: 2020. június 15.
A munkakör betölthető: 2020. július 1-től.
A jelentkezés módja:
E-mailben az ovodamuzeum@martonvasar.hu címen.
További információ kérhető Miklós Gergelytől
a 06/30 441-0668-as telefonszámon.

Jelentkezési határidő: 2020. június 26.
Munkavégzés helye: Tóth Iván Sportcsarnok
Kezdés: 2020. július 1-től
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal erre a címre
várunk: martonsport@martonvasar.hu
Információ: Tóth Balázs 20/488-5200

FÖLDI TERI
REJTVÉNY

FORUM MARTINI / 2020. JÚNIUS
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20 ÉV MOSOLYGÁS
ÉS TÁNC
Az idén 20 éves DYNAMIC DANCE CREW TÁNCEGYESÜLET
növendékeinek a karantén ideje alatt sem kellett nélkülözniük a mozgást, hiszen online módon folytatódott tovább az
oktatás, így senki sem maradt tánc nélkül. Mint azt Mózsik
Viktóriától megtudtuk: „A jubileumi évzáró gálánk idén sajnos elmarad, de gőzerővel készülünk egy nagyszabású táncos
flash mob-ra, amit augusztus végén szeretnénk bemutatni a
város főterén. Ezzel is szeretnénk megköszönni a szülőknek
a rengeteg támogatást. A nyári szünetben az elmúlt évekhez
hasonlóan három héten keresztül várjuk a táborozó gyerekeket július 20. és augusztus 07. között a BBK-ban, ahol a
rengeteg mozgás mellett játékkal, kézműves foglalkozással,
csapatjátékkal és sok-sok meglepetéssel várjuk a jelentkezőket.
Külön nagy öröm számomra, hogy tánciskolánkkal a BBK
által szervezett Martonvásári GasztroSó – Online közösségi
örömfőzés versenyén is részt vehettünk és a rengeteg szavazatnak köszönhetően sikerült az első helyen végeznünk.
Szeptemberben újra lehet csatlakozni hozzánk! Reméljük,
találkozunk, Martonvásár!”

SEGÍTSÜK AZ
ÁRVÍZKÁROSULTAKAT!
Többen jelezték, hogy szívesen támogatják az
áradások károsultjait és a helyreállításokat.

a) Utalással Gyúró Község Önkormányzatának központi számlaszámára: 11736082-15364108. Kérjük, a közleménybe ezt írják be: "Árvíz2020".
b) Készpénzben is lehetőség van anyagi támogatást befizetni a hivatalban (Rákóczi u. 49.).
c) Tárgyi adományokat (élelmiszer, tisztítószer, takarító
eszköz, stb.) a Faluházba (Kossuth u. 7.) lehet eljuttatni
előzetes telefonos egyeztetést követően (20/372-7717).

Gólya költözött az iskola mellé

(Csapó Tamás képe)

SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS
2020. júniustól szakszolgálatunk a szükséges óvintézkedések betartása mellett fokozatosan vis�szatér a személyes kontakton alapuló feladatellátáshoz.

A jelenleg ellátott gyermekek szüleit, a családokat, fiatalokat kollégáink tájékoztatják a további teendőkről, a kapcsolattartás módjáról. Szakfeladatainkra a bejelentkezés a
továbbiakban a szokott módon (papír alapon, személyesen,
elektronikus úton, telefonon) egyaránt történhet. Személyes
megjelenés előtt időpont egyeztetése szükséges. Köszönöm
az együttműködést, segítséget a szülők tájékoztatásában, a
közvetítésben, adategyeztetésben!
| Szabó Antalné • igazgató • Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
FORUM MARTINI / 2020. JÚNIUS
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The
F O Tmountains
ÓKIÁLLÍTÁS
are calling,
I must go.

MARTONVÁSÁR KARANTÉN IDŐSZAKÁRÓL
A KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓN KÖZREMŰKÖDIK:

MODERN ART
ORCHESTRA
ZENEKAR

ÓVODAMÚZEUM

We all
need a little
adventure.

MARCI VÁSÁRA JÁTSZÓTÉR

/bbkozpont

2020. JÚNIUS 20.

S Z O M B A T

1 1 : 0 0

Kérjük, tartsák be a hatályos
járványügyi szabályokat!

PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

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

Telefonszám: 06 70 / 402-9014
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KERTBARÁTOKNAK,
JÚNIUSRA
Az idei tavasz próbára teszi a kertészkedők hitét
és csak reménykedhetünk, hogy a sok munka végül is nem volt hiábavaló időtöltés.
A május végéig tartó rendkívüli aszály, a két tavaszi, valamint a május közepi fagy komoly pusztítást végzett, főleg a
szőlőskertek alsó részében. A május végi esők az utolsó pillanatban érkeztek, abban csak bízhatunk, hogy nem érkezik
velük jég is.
Az esők és a melegedő időjárás hatására fokozottan figyeljük
a kórokozók támadására és a megelőzés érdekében végezzük
a növényvédelmi tevékenységet. Fő feladat a szőlővirágzás
kezdetéig a fürtzóna szellőssé tétele és a peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész elleni permetezések. A kontakt szerek
(Rézoxiklorid, Thiovit Jet) mellett most használjunk felszívódókat is. (Qvadris, Univerzális, Ridomil gold és sok más szerek). A hajtásválogatással egy időben végezhetjük a hónaljhajtások kicsípését, egy-két levélkét hagyva. Lényeg a szellős
lombfal kialakítása, mely a kémiai védekezést nagyban segíti. Tőkés művelésű szőlőkben a hajtásokat lazán kössük a
karókhoz, vigyázva a fürtök állására. Virágzás alatt (ami jó
esetben egy hét) a szőlőben csak gyönyörködjünk, élvezzük
a szőlővirág fantasztikus illatát. Ne végezzünk munkát. A
sorokat tartsuk tisztán, kapálások során az új ültetésű tőkék
védő kupacait bontsuk le, szükség esetén öntözzük meg a
növénykéket. Figyeljük a borok fejlődését, a hónap második
felében végezhetjük a harmadik borfejtést.
A kert már sokféle gyümölccsel hálálja meg munkánkat. Friss
fogyasztásra szamóca, cseresznye, meggy kerül az asztalra.
A felesleget tegyük el télire, de cefrézhetjük is. Ha gondosan
sterilizáljuk az üvegeket, jóval kevesebb cukor is elég a befőzéshez, megőrizve természetes ízeket. A letermett, három

évesnél idősebb szamóca ágyásokat számoljuk fel, és új helyen, a hónap közepétől telepíthetők a frigó szamóca palánták, melyek már jövő tavasszal teljes értékű termést adnak.
Szedjük fel a kora tavaszi virághagymákat, megtisztítva száraz helyen tároljuk az augusztusi ültetésig. Sok munkát ad
a gyep ápolása. Tápanyagpótlás, öntözés, nyírás folyamatos
tevékenység. A letermett saláta és borsó helyére palántázhatunk paradicsomot, vethetünk kései betakarításra gyökérzöldségeket, csemegekukoricát (locsolás nélkülözhetetlen).
Az elvirágzott rózsákat, egy nyári virágokat vágjuk vissza
és alaposan öntözzük be. Így másodvirágzásra serkenthetők.
A gyümölcsösöket védjük a levélkárosítók ellen, legnagyobb
kihívást most a levéltetvek jelentik. Sárga lapokkal figyeljük
a rovarok rajzását. A fertőzött ágvégeket vágjuk le, semmisítsük meg, és speciális szerekkel permetezzük le. A tavaszi
fagy megtizedelte a virágokat, de előfordulhat, hogy néhány
fán, ágon a kelleténél több gyümölcs kötődött. A természetes gyümölcshullás után a felesleget el kell távolítani, még
akkor is, ha a fa többi részén alig van gyümölcs. A barackokat kézzel viszonylag könnyen ritkíthatjuk, az almaféléknél
használjunk ollót. Itt egy csokorban három-négy almánál ne
hagyjunk többet.
| Uhrin Gábor

VIRÁGOS PÁLYÁZAT
A Virágos Magyarország pályázat segítségével keresi hazánk legvirágosabb balkonját és legvirágosabb előkertjét.
2020-ban sem maradhat el hazánk évtizedes hagyományokkal rendelkező környezetszépítő versenye, a Virágos Magyarország, amelyben idén a virágos balkonok és előkertek mérik
össze szépségüket.
Ebben az évben a megszokottól eltérően nem a helyi közösségek és önkormányzatok, hanem magánszemélyek pályázatait várjuk hazánk legrégebbi, egyben legnépszerűbb
környezetszépítő versenyében. Az idei megmérettetés célja,
hogy megmutassuk, milyen szépek az ország balkonjai és
előkertjei, és milyen sokan tesznek azért, hogy saját környezetük szebb és vonzóbb legyen.
Pályázni összesen 6 db balkonkerti/előkerti fotóval és egy
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legfeljebb 400 karakteres leírással lehet, 2 kategóriában
(„Legvirágosabb balkon” és „Legvirágosabb előkert”). A fotókat július 1-jéig várjuk a palyazat.viragosmagyarorszag.
hu weboldalon a regisztrációt követően. Nemcsak a szakmai
zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek beküldői kapnak értékes kertészeti utalványokat, de a közönség kedvencei is elismerésben részesülnek.
A pályázattal kapcsolatban minden lényeges információt
megtalál a palyazat.viragosmagyarorszag.hu weboldalon.
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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, Brunszvik út 1.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés: Hétfő: 08.00-12.00 | 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, csüt.: 14.00-16.00
Előzetes telefonos 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:
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Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Mv, Brunszvik út 1. | Telefon: +36 30-542-0381
FŐKÉNT SÜRGŐSSÉGI ESETEKET áll módunkban
ellátni: Hétfő 9.00-13.00 | Kedd 13.00-17.00 | Csütörtök
9.00-13.00 | Kizárólag telefonos előjegyzés alapján.
Időpont kérése: Szerda és péntek: 9.00-12.00

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: 0630 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*
Burján Zora
Heilmann Olívia Mária

Némethy András
Orosz Máté József
Vida Ilona

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

GYÓGYSZER HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Gyógyszer házhozszállítás Martonvásár teljes területén minden hétköznap és ügyeletes hétvégén.
Gyógyszerrendelés: Telefonon a 06 22 460 019-es
telefonszámon.

VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS
Újraindult a védőnői tanácsadás, a
várandósokat és az újszülötteket is tudják
már fogadni védőnőink.
A babák és a mamák érdekében az alábbi
intézkedéseket és szabályok léptek életbe:
• Személyes konzultációra kizárólag telefonos
egyeztetést követően van lehetőség
• Egy óra alatt maximum 4 kismama vagy
kisbabás anyuka fogadható a tanácsadóban
• Egy gyermekkel csak egy kísérő szülő érkezhet
• Maszk, kézfertőtlenítő vagy kesztyű használata
kötelező a tanácsadó területén
• A tanácsadóba lépéskor lázmérés történik
• Mindenki után fertőtlenítést végeznek
Rendelés:
• Kedd: Horváth Márta 8:00-12:00 Tel: 20/290-5551
• Szerda: Dolinka Éva 8:00-12:00 Tel: 30/384-4382

MARTONVÁSÁR: június 27-28.; július 18., 19.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: június 20., 21.; július 11., 12.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: július 4., 5.
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

ÁLLÁSHIRDETÉS

APRÓHIRDETÉS
Vas homlokzati- illetve gurulós alumínium állvány bérelhető
kedvező áron. Tel: 0670 502 83 70

Martongazda Nonprofit Kft. traktorost keres! Jelentkezni
lehet: +36202532807

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: Csoma Tamás, Kozma Milos
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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