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Címlapunkon egy több mint 200 éves fa és a
jövőt képviselő martoni cserkészek. Természeti és
spirituális kincsek, soha jobb párosítás.
E havi lapszámunkban rajtuk kívül nemcsak a
keleti sport- és meditációs technikák martoni
meghonosításáról lesz szó, de ünnepről,
fociról és beruházásokról is.

MINDENHOL MAGYARNAK LENNI

Augusztus 20-án nemcsak jó idő, de hagyományőrző népzene (méghozzá helyi tolmácsolásban) és Felvidékről jött neves vendég – Duray Miklós – ünnepi
beszéde és városvezetői köszöntő is várta a meg jelent
ünneplő martonvásáriakat.
Mert voltunk jópáran, s a magyarnak lenni jelképes hívása,
a hiteles népdalelőadás, a kenyérszentelés és a huszárok jelenléte is emelte az ünnep méltóságát. A nemzeti ünnepen
praktikus avatnivaló is akadt, hiszen virtuális alpolgármesteri invitálással megtekinthettük az Óvodamúzeum frissen
átadott, de nagyon is jövőbe tekintő foglalkoztató szárnyát.

Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus járványhoz kapcsolódó fertőzések számának növekedése miatt kérjük, hogy hivatali ügyintézésre elsősorban a postai, elektronikus vagy telefonos utat válasszák.
Személyes ügyintézésre továbbra is lehetőség van a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében, a járványügyi előírások (különösen szájmaszk viselése, távolságtartás) fokozott betartása/betartatása mellett.
Kiemelten kérjük, hogy legyenek tekintettel a jogszabályokban előírt ügyintézési határidőkre!
Együttműködésüket köszönjük!
| Martonvásár Város Jegyzője
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Ütemszerűen halad a Dózsa György úti
beruházás. A kiszélesített járdák menti
parkosítás is elkezdődött. Jó hír, hogy a
páratlan oldal szeptember végére el is készül.
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HÁRSFA KÖZTÁRSASÁG, MARTONVÁSÁR
A Brunszvik család több generáción át tartó munkával
egy mocsaras, vizes területből, gyönyörű fákkal tarkított angolparkot hozott létre Martonvásár közepén.
Brunszvik Teréz emlékirataiból tudjuk, hogy ő maga is
tevékenyen részt vett ebben a munkában. Saját kezével
hársfákat ültetett kör alakban, amit Hársfa Köztársaságnak nevezett el.
A Hársfa körönd fáinak ültetése az 1800-as évek elejére tehető. Az iratok szerint az elültetett hársfákat egy-egy szeretett barátjáról, illetve családtagjáról nevezte el és ezen személyek távollétében az őket helyettesítő fákkal beszélgetett.
Beethoven nagy tisztelője, barátja volt Teréz, így róla is elnevezett egy fát. A martonvásári kastélyparkban ezekből a
fákból már csak egy maradt életben, melynek kora megközelítőleg 220 év. Ez a kislevelű hárs a kastély közvetlen szomszédságában, egy aszfalttal körülvett kis szigetben található,
néhány más fafaj társaságában. Megtépázott, beteges, de még
így is megindítóan szép látvány, ahogy lekönyökölve, mankóra támaszkodva áll, és korhadó romjaiból évről-évre kivirágozva hirdeti az örök megújulást. Hogy ezt a fát kiről nevezte
el Teréz, az rejtély, az is lehet, hogy éppen Beethovenről.
Martonvásár leginkább a Brunszvik családnak köszönheti
rangját és különleges helyzetét. Brunszvik Teréz természetszeretetét, a fák és növények iránti odaadását tiszteletben
tartva, ránk, martonvásáriakra hárul az a megtisztelő feladat, hogy e nem eleget emlegetett szellemi örökséget tovább ápolva, megőrizzük ezeket a régmúlt időkben ültetett
növényeket, melyből már csak egy-két hírmondó maradt
szerte a városban. Talán néha mi is odamehetnénk beszél-

getni ezzel a fával, hátha mond valamit, mit már rég elfeledtünk vagy soha nem is tudtunk.
„Beethoven eljött Budára, eljött Martonvásárra is, és mi felvettük abba a kis köztársaságba, amelynek csupa kiválasztott férfi és asszony volt a tagja. Egy kerek térséget magas
fákkal ültettünk be; minden fa egy-egy tagnak nevét viselte,
és ha egyik-másik nagy fájdalmunkra távol is volt, mégis beszélhettünk e jelképeikkel, örömet s okulást merítve szavaikból. Igen gyakran megtörtént, hogy reggeli köszönés után a
fához fordultam tanácsért, és az én fám sohasem furakodott
a felelettel!”
Forrás: Hornyák Mária: Beethoven Brunszik Teréz naplóiban.
Martonvásár, 2004.

TÁ JÉKOZTATÓ A MARTONVÁSÁRI RENDŐRŐRS ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Martonvásári
Rendőrőrs Brunszvik utca 41. szám alatti épületének
felújítására kerül sor szeptember 14-től.
A munkálatok ideje alatt a közterületi rendőri jelenlét folyamatosan biztosított lesz. A rendőrőrs hivatali munkaidőben
szolgálatot teljesítő munkatársai a Martonvásári Járási Hivatal Budai út 1. szám alatti épületében lesznek elérhetőek. Az
ügyfélfogadás hétköznap 08.00 órától 16.00 óráig, pénteken
12.00 óráig tart, a Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjének, a
beléptetésre vonatkozó, a járványhelyzet miatt bevezetett
szabályainak betartásával. Az előzetes tervek szerint a telefonvonalak is átirányításra kerülnek, ügyfélfogadási időben
a 06-22/460-007-es telefonon továbbra is elérhetőek a rendőrőrs munkatársai. Halaszthatatlan, azonnali rendőri intézkedést követelő helyzetben továbbra is a 112-es segélyhívón
tehetik meg bejelentéseiket a nap 24 órájában.
| Kratancsik Ákos • r. alezredes, őrsparancsnok
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Év végére ez is kész

A TSZ Uudvaron épülő új szolgáltatóház is elkészül az év
végére. Az épület földszinti terét egy esetlegesen ideérkező
élelmiszer áruház számára tartják fenn, míg a felső szinten
magánegészségügyi szolgáltató helyiségek, illetve irodák kerülnek kialakításra.
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BEFELÉ FIGYELNI
KOVÁCS L ÁSZLÓ LÉLEKRŐL ÉS HARCMŰVÉSZETRŐL

Martonvásáron ugyanazokból a mozgásokból-gondolatokból építkeznek, mint amiből sok száz évvel ezelőtt
egy kínai faluban is.
Komolyan veszik az elmélyülést, a koncentrációt és a
sportot, ami több, mint sport. Hogy mennyire, az is
bizonyítja, hogy a mester tanítványaival minden évben hongkongi nagymestert lát vendégül. A thai boxhoz hasonló, nagyon látványos sanda és a spirituálisabb, ősi chen stílusú tai chi mesterével, a külföldön
is elismert oktatóként számontartott Kovács Lászlóval
beszélgettünk.
- Mennyiben más a tai chi, mint a harcművészet vagy
a harci sportok többsége?
- Az általam oktatott tai chi eredetileg a kínai Chen család
rendszere. Ezt nyáron a szabadban, a parkban, hidegebb időben pedig a sportcsarnokban gyakoroljuk. Minden szombaton
edzünk. Bizonyára sokan hallottak már a jin-yang elvéről, ez
a lényege mindennek. A befelé figyelő, lágy tai chi a jin oldal,
míg a sanda, a bunyó a kemény oldal, a dinamikusabb rész,
a "fegyver". Ezek nem mondanak ellent egymásnak, sokkal
inkább kiegészítik egymást. Régen egyek voltak, viszont ma
már Európában egyiket vagy a másikat gyakorolják. Én fiatal
koromtól fogva a bunyót részesítettem előnyben, de miután
elmúltam ötven, a tai chiban is elmélyülök. A fiatal a dinamikát keresi, a robbanékonyságot, a lobbánékonyságot, ha
elkezd csendesedni a lelke, rájön, hogy az életnek van egy
lelki szegmense, és azt is keresnünk kell magunkban. Ezért
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jön el csak később a tai chi ideje. Ehhez meg kell érni.
- Belőled határtalan jókedv árad. Ezt is gyakorlod,
vagy ezt a Jóisten adja?
- A Jóisten sok mindent ad, de ha nem dolgozunk rajta, akkor az
elveszik. Én szerencsés is vagyok, mert kiváló mestereim vannak és voltak, akik jókedélyű, kedves emberek, annak ellenére,
vagy éppen azért, mert a szakma csúcsán helyezkednek el.
- Ami a nagyon távoli keletről érkezik, azt az emberek
hajlamosak összemosni. Mi a különbség mondjuk a japán és a kínai harcművészetek között?
- A karate japán gyökerű, a kung fu kínai. A két nép lelke
közötti különbség a mindennapokban és a harci kultúrában
is megfigyelhető. A japán néplélek sokkal „formálisabb”, az
ételeik, ruháik kevésbé dinamikusak, színesek, merevebb
anyag és ízvilág jellemzi őket, mint a kínaiakat. A sinto vallás nagyon precíz rendszer, ezzel szemben a kínai gondolkodásban nagy a mozgástér, jóval dinamikusabb, szárnyalóbb.
Ez nyilvánul meg a harcművészetükben is.
- Ami jóval több mint sport.
- Minden harcművészet sokkal több, mint sport. Mert mi a
sport célja? A fizikális teljesítmény maximalizálása. A harcművészet viszont egy életforma. A küzdelem csak módszer,
egy út, a lényeg, hogy az életed részévé váljon. A mesternek
még ennél is fontosabb kihívása, hogy embereket neveljen
a tanítványaiból. Arra szeretném nevelni a tanítványaimat,
hogy tiszteljék az idősebb generációt.
- Spirituális tevékenység a tai chi?
- Aki a lelki opciókat keresi, az előbb-utóbb rábukkan a tai
04

chi-ra, ebben biztos vagyok, mert léleképítő tevékenység.
A jóga is ilyen, viszont statikusabb. A tai chi folyamatosan
mozgásban tart, ezért is terjedt el szerte a világon.
- A tai chi-t kínai eredetűnek tartják sokan.
- Ebben én nem hiszek, mivel valahonnan a Kínai nagyfaltól
északra származtatják, amit régen Ordosznak neveztek. A
hunokra és a többi török és mongol típusú népekre jellemző
harci módszer a test-test elleni bírkózásra hasonlít, ez megegyezik a chen stílus felfogásával, míg a kínai rendszerek
jellemzően az ütő-rúgó technikákat helyezik előtérbe. A tai
chi-nak nem tudjuk az eredetét, de megvannak benne a historikus elemek, a légzés, a belső energia fejlesztése, viszont
csak az 1600-as évektől vannak írásos emlékeink róla. Sokat
foglalkozom ezzel, sokszor jártam arrafelé, kiváló kapcsolatban vagyok a Chen-családdal. Most is ott élnek a leszármazottak, akik évszázadokon keresztül adják át egymásnak a
tudást. Ez egy nagyon organikus dolog. És ami a fontosabb,
és legértékesebb, hogy a mester-tanítvány viszonynak köszönhetően mi itt Martonvásáron ugyanazokból a mozgásokból-gondolatokból építkezünk, mint amiből sok száz évvel
ezelőtt egy kínai faluban.
- A hun kapcsolatból kiindulva akkor erős keleti gyökereink lehetnek.
- A magyar nép keleti nép, az Uraltól keletre van az ősotthona.

Most ugyan körbeveszi a Nyugat illetve a szláv kultúra, de
meggyőződésem, hogy a magyar néplélek ezt a hasonló kultúrájú népek közül való kiszakítottságot szenvedi immáron
Szent István óta, bár tisztelem első királyunk történelmi
szerepét is. A kultúránk is keleti, és így a mozgáskultúránk,
mégha ezt ki is akarjuk írtani magunkból. De nem kell! Akkor is lehetünk a nyugati népekkel barátságban, ha tudjuk,
hogy mi teljesen mások vagyunk, mint ők, mások a gyökereink, mint nekik. Nézzük csak meg a néptáncainkat, népdalainkat és főként a magyar nyelvet.
- De mit bizonyít ez?
- Hát hogy megtartottuk a kultúránkat, az ételeinket, a gondolatainkat. De a mozgáshoz való viszonyunkat is. A sanda
és a tai chi által képviselt elvek, hagyományok sokkal közelebb állnak hozzánk, mint máshol másokhoz a világban.
Én mindkettőt művelem, mert úgy gondolom, hogy bennem
kiegészítik egymást. Segítségükkel magamra találok, lélekben, testben és ebből a tanítványaim is részesülnek. Chen
faluból kapják rajtam keresztül a tudást a mestereimtől. Látjuk is a régi filmekben, hogy a tanítvány nem fizet, hanem
ás, söpör, mosogat, szóval elvégzi a házimunkát és cserébe
okítják. Én ugyanezt csinálom ha a faluban vagyok. Mert az
oktató élete végéig tanul. Igen, ez egy belső út, az meg mint
tudjuk, határtalanul hosszú.
| PZS

SZEPTEMBERI
KIÁLLÍTÁSUNK
Ilka Gábor szobrászművész
Apró titkok című kiállítása
szeptember 19-étől látogatható
a martonvásári Óvodamúzeumban.

A kiállítást Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere és
Brunczvik Attila, Érd Város Értéktár Bizottságának elnöke
nyitja meg. A megnyitó után szubjektív tárlatvezetést tart
llka Gábor szobrászművész és Ferencz Klára művésztanár.
A Kulturális Örökség Napjai alkalmából megrendezett tárlat
FORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER

november 1-ig tekinthető meg. Fontos tudnivaló, hogy a rendezvény a járványügyi rendeletek betartásával valósulhat
csak meg, ha ezek okán meg is hiúsulna, online térben mindenképpen „látogatható” lesz.
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Szeptember 1-től újra nyitva a városi könyvtár

A nyár elmúltával, szeptembertől – amennyiben az aktuális
járványügyi helyzet is lehetővé teszi – újra szokásos nyitvatartási idejében várja olvasóit a könyvtár. Keddtől-péntekig
12.00 és 18.00, szombaton 9.00 és 12.00 óra között van lehetőség a könyvtári szolgáltatások igénybevételére. A könyvek
mellett mintegy 40 irodalmi-, társadalom- és természettudományi folyóirat és számos hetilap friss száma áll az olvasók
rendelkezésére. A fénymásolás és nyomtatás szolgáltatása
továbbra is az Óvodamúzeumban marad, annak nyitvatartási
idejében, keddtől péntekig 10.00 és 16.00, szombaton és
vasárnap 11.00 és 17.00 óra között.

Alakul az új piactér

A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ udvarán gőzerővel folynak a munkálatok. Új piacteret alakítana ki és egy kis
pavilon is elkészül a COOP áruház felőli oldalon. A terület új
burkolatot kap és a vízelvezetés is.

A Brunszvik-sétány kialakításánál a viadukt
restaurálásával kezdődött meg a munka.
Kolozsvári utca

Tátra utca

Mellékutcák aszfaltozása

Megkezdődtek a tárgyalások, árajánlatkérések négy mellékutca aszfaltozásáról. A József Attila utca, a Kolozsvári utca,
a Tátra utca és az Orgona utca érintett szakasza kapna aszfaltszőnyeget.
FORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER

Szent György Kórház: látogatási tilalom

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban látogatási tilalom lépett életbe. Az óvintézkedésre – a betegek és
hozzátartozóik egészségének védelme érdekében – azért volt
szükség, mert az intézmény két betegének koronavírus-tesztje pozitív lett. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.
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„NÉLKÜLE NEM LENNÉK AZ, AKIVÉ VÁLTAM”
ID. KINCS SÁNDOR EMLÉKEZETÉRE

Egy kiváló pedagógust vesztettünk el az év elején.
Halálának fél éves évfordulóján most rá emlékeznek
a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő
Iskola és Kollégium tanárai, nevelői.
Egy TANÍTÓ-tól búcsúzunk…Igen, így! Csupa nagybetűvel….
Mert megérdemelte! Mert kiérdemelte!
Idézhetnénk most hivatalos életútját, szakmai eredményeit,
- de talán többet mondanak mindennél a tiszteletet és szeretetet sugárzó visszaemlékező sorok:

gyakran hallottam: nincs pótolhatatlan ember. Szüleim halála után ezt máshogy éreztem…De igen, vannak pótolhatatlan
emberek! Így gondolok szeretettel Sanyi bácsira is.”
„Nem volt gyógypedagógus, mégis, - mivel úgy hozta a sors,
- 1973-tól, az intézmény gyógypedagógiai iskolává történő
átalakításától, nyugdíjba vonulásáig, igazgató helyettesként
magas fokon szolgálta a gyógypedagógia ügyét.”

Sokat tett az itt nevelkedő fiatalokért. Egy volt állami gondozott tanítványa, – ma már meglett férfiember – könnyeivel
küszködve idézte Sanyi bácsi bölcs, következetes tanításait: „Ő
„TANÍTÓMESTER volt, aki nem csak a rábízott gyermekekért,
tanított meg kapálni, füvet nyírni, biciklizni…s főként: becsühanem fiatal kollégáiért is felelősséget érzett és vállalt. Szeletesnek lenni…. Nélküle nem lennék
retetteljes odafordulása, bölcsessége,
az, akivé váltam!”
nyugodtsága, gyermekközpontúsága a
„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
pályakezdő pedagógusok számára fonAz éjtől reggel, a nappaltól este,….
tos iránymutató volt. Nem csak az is„A park fái, bokrai még sok-sok évMinden szótól, amit kimond a szánk,
kolában, hanem azon kívül is, minden
tizedig őrzik majd gondoskodó szeMinden mosolytól, mely sugárzott ránk…”
lehetőséget kihasználva TANÍTOTT!
retetét. Ránk, fiatalabb kollégáira
Emberségre, szeretetre, tiszteletre, beis nagy hatással volt, hiszen példát
/Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk/ adott tisztességből, türelemből, kicsületre!”
tartásból.”
„Igazán nem mindennapi példakép, a
hétköznapi, hősies fokon gyakorolt szolgáló szeretet megtes„Az általa szervezett nyári táborok alkalmával olyan élmétesítője volt számomra. Soha nem panaszkodott. Kellemes
nyek, ismeretek birtokába jutottunk, melyek a mindennapi
humora és életszeretete, intelligens viselkedése még idős koéletben hasznosítható, gyakorlatias tudást jelentettek, s merára is nagyon szerethetővé tette. Érdeklődő és nyitott volt.
lyekről mindig tudtuk: ezt Sanyi bácsitól tanultuk!”
Akik ismerték azok szerették és tisztelték. Én is közéjük
tartozom.”
„Szívesen horgászott, én pedig szívesen hallgattam történe„Sanyi bácsit 1975 óta ismertem. Igazgatóhelyettesként foteit, tanításait! Így történt, hogy, dacolva a hajnali ébreszgadott, amikor 18 évesen az akkori Foglalkoztató iskolába
tővel, nem csak fiatal táboroztató kollégája, hanem velencei
kerültem. Nagyon sok segítséget kaptam Tőle! Régebben
pecapartnere is lettem. Soha nem felejtem el a kelő nap
fényében tündöklő tótükör, a csónak
ringatása által oldott dermesztő hajnal
és Sanyi bácsi szívmelengető meséi varázsát!”
2016. novemberében, 90. születésnapja alkalmából – volt kollégák, s tisztelők köszöntöttük Őt a Pápay Iskolában,
melyhez életének leghosszabb szakmai
elköteleződése fűzte. Jó érzés volt látni
őszinte örömét, meghatottságát!
2020. februárjában, 94. életévében
vettünk búcsút Tőle, - de emlékét, szelíd, bölcs mosolyát megőrizzük.
A tisztelgő visszaemlékezéseket
lejegyezték:
Eisenbacher Imréné,
Piláth Lászlóné, Ragó Ferencné,
Orbánné Molnár Anikó
FORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER
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A HITEN MINDIG VAN MIT EDZENI

CSERKÉSZEK, TÁBORON INNEN ÉS TÚL

Táborból jöttek vissza cserkészeink, ahol volt mit tanulniuk: feljődtek és tudásukat máris örömmel továbbadnák. Vezetők és kiscserkészek meséltek nekünk
élményeikről. Mert ahogy alább megtudjuk, egy sok
kilométeres túra után az ember levetkőzi a kliséket,
amiket a mindennapi életben felszed. Ledőlnek a falak
is, amit maguk köré építettek, hiszen itt együtt, egymásért léteznek, a természetben, Istennel. Ezt pedig
az is érzi, aki nem „vallásos”, mert ezek az érzések nincsenek rituálékhoz kötve.
Klambauerné Nagy Mónika tizenhat év után élte át újra a
tábori élményeket: „Persze egészen mást jelentett számomra
a cserkészet 2004-ben, mint most. Gyakorló anyaként és pedagógusként már teljesen más szemmel nézem a tábor életét
és vettem részt most ezen a tíz napon. Elméletben eddig is
tisztában voltam azzal, hogy a cserkészet pedagógiai módszerei messze meghaladják az általunk oktatási intézményekben elsajátított pedagógiát. Itt kiemelkedően fontos a
„cselekedve tanulás”, az önkifejezés, a csoportba tartozás, a
közösségben működés, a feljebbvalókkal szembeni tisztelet
és az istenhit általi erkölcsi biztonság. Az első öt napot a kiscserkészekkel töltöttem, vagyis a 8-11 éves korosztállyal. Az
első két napon a gyerekek még esetlenek voltak, hiszen minden új volt számukra. Egy kis sár a ruhán vagy egy szúnyogFORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER

csípés – a kullancsról már ne is beszéljünk – ki tudta billenteni őket a lelki egyensúlyukból. Ezután aztán bekövetkezett
a rendkívüli esemény. A kicsik magukba szívták az erdőszagot és láss csodát, kivétel nélkül minden kiscserkész végiggyalogolta a majdnem nyolc kilométeres túrát, 300 m-es
szintkülönbséggel, megtanultak mosogatni, csendben enni,
sátorban aludni, felszabadultan nevetni. Megtanulták azt is,
saját kárukon, hogy éjszaka nem szabad a parancsnoki sátrat
oldalbapisilni. A hét végére többnyire minden holmijukat
megtalálták. Nem zavarta őket a bogár, a szél, az eső, lett
idejük fontosabb dolgokra koncentrálni. Önmagukra. A kisebb korosztálynak vitathatatlanul a vízinap volt a tábor
csúcspontja, amikor vízibombákkal és vízipisztolyokkal kergetőztek, játszottak, lövöldöztek. A hab a tortán az óriási vízi
csúszda volt, kicsik-nagyok kedvence. Ötödik napon hazamentek, ezután olyan programok jöttek, amik kifejezetten a
nagyoknak lettek szervezve. Egy őrs életében nagyon fontos
a közös kihívás és élmény. Ezt adja meg a portya, amikor az
őrs az őrsvezetővel elindul a táborból egy kapott élelmiszerés egészségügyi-csomaggal és nekivágnak a környező erdőnek. Mi a lányokkal négyesben hegyet másztunk és a hegytetőn aludtunk, szabad ég alatt. Beszélgettünk, játszottunk:
közel kerültünk egymáshoz.
Az erdő közelsége sok mindent megmozgat az emberben. Azt
hiszem a cserkészet „vallásossága” is itt csúcsosodik ki. Hét
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nap tábor és egy tizenötkilométeres túra után az ember levetkőzi a kliséket, amiket a mindennapi életben szedett fel.
Ledől a fal, amit magad köré húzol, hiszen itt együtt, egymásért vagytok, a természetben, Istennel. Ezt az is érzi, aki nem
vallásos, mert ezek az érzések nincsenek rituálékhoz kötve,
ez a szellemiség egyszerűen átjárja a cserkészetet. Egy közösség vagyunk, egy szív, egy lélek. Nincs Én, csak Mi, az
őrsöm, a csapatom.
Hálás vagyok Istennek, hogy elvezetett Veronikához és rajta
keresztül a cserkészethez. Feltett szándékom, hogy minél
több gyerekkel ismertessem meg ezt a zseniális mozgalmat,
amit teljes szívemből és erőmből támogatok. Mindez a táborról csak egy röpke gondolat. Valójában ez kicsit olyan, mint
egy vaknak mesélni a színekről. Kívánom mindenkinek, hogy
legyen része hasonló élményekben. Mi megteszünk mindent,
hogy így legyen. Pont ezért várunk mindenkit, aki szeretné
megismerni a cserkészetet.”
Farkas-Nagy Veronika - a kis csapat másik „lelke” - ugyan
itthon maradt, s a messzi távolból figyelte barátai és gyermekei táborozását, de igazából meg minden percben velük
volt. „Hihetetlenül hálás vagyok én is Istennek, hogy Mónit
mellém küldte” - mondja elöljáróban, majd így folytatja: „Hiszem, hogy ha valamit nagyon szeretnénk és ha mindez Istennek is tetsző, megtalálja a módját, hogy segítsen véghezvinni. A tíz napos cserkésztábor előtt – ahova én is elküldtem
a legidősebb kisfiamat – Móni azonnal azt mondta, hogy ő is
elmegy, és elkíséri alakuló csapatunk gyermekeit. Szívből
örülök, hogy ilyen emberre száll a csapatparancsnoki cím, és
ezek után majd én lehetek az ő jobbkeze. Az álmom, hogy
mire a fiaim akkorák lesznek, hogy járhassanak cserkészetre,
addigra legyen Martonvásáron egy jól működő csapat, maradéktalanul teljesülni látszik. Olyan lelkesedéssel és profin áll
az egész csapatalapításhoz, hogy még rajtam is – aki évek
óta dédelgettem ezt az álmot, és próbálkoztam mindezzel –
túltesz. Én még túl picinek találtam a legkisebb gyermekemet, hogy elmerjek menni vele tíz napra az erdőbe, így én
itthon maradtam a másik két kisfiammal. Mikor azonban
Andrásért és Misiért mentünk a táborhelyre, és ott szembejött velem egy magabiztos négy és fél éves csöpp kislány,
akiről megtudtam, hogy ez már az ötödik (!) cserkésztábora
– igen, 2 hónapos volt az elsőnél –, rá kellett jöjjek, hogy még
mindig van mit edzeni a hitemen. Feltett szándékom, hogy
jövőre mindhárom fiammal én is ott leszek, mert – főleg az
élménybeszámolók alapján – az ideit is nagyon sajnáltam,
hogy kimaradtunk belőle. Mondom, ez egy nagyon jó kis
csapat!”
S ha már belevaló gyerekek, lássuk öt kiscserkész beszámolóját. A táborból visszaérkező tizennégy éves Filipp Anett
szerint a cserkészet alapból egy olyan közösség, amely az
életre nevel, ahogy ő mondja: „enyhe katonás beütéssel és
vallásos háttérrel”. „Vonzott a mozgalom és a táborok nomádsága, az, hogy egy-egy foglalkozás alkalmával száműztük a kütyüket, és megtanultuk a rovásírást, a hasznosabb
csomókat, sok népdalt és játékot, az elsősegélynyújtás alapjait, és mindezt egy közösségben, ahol a tízparancsolathoz
hasonlóan a tíz cserkésztörvény szerint élünk és viselkedünk, bár a vallásosság nem feltétel a csatlakozáshoz. Ezen
a nyáron meghatározó dolog történt az őrsünkkel: fogadalFORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER

mat tettünk a cserkészet és a társadalom szolgálatára, de
legfőképp embertársainkéra. Ezzel járt az egyenruha, zöld
nyakkendő és a felelősség. Mivel még alakuló csapat vagyunk, a százhalombattai cserkészekkel mentünk táborozni
a Heves megyei Bacsó-rétre. A cserkésztábor már a légkörében is különbözik a többi tábortól, ehhez nagyban hozzájárul
az esti tábortűz - ahol mi magunk adunk elő rövidebb történeteket, és énekelünk - illetve a zászlószertartás reggel és
este, cserkészegyenruhában. A napok a táborban előre meghatározott rend szerint zajlanak, és egy-egy túra, beszélgetés, játék, táncház és őrsi foglalkozás mellett sosincs időd
unatkozni.”
A tizenkét éves Nagy Nina szerint a százhalombattaiakkal
kivételesen jó volt a tábor, mindenki nagyon kedves volt és
sok új embert is megismert. A tábor nagyjából olyan volt,
mint amire számított, kivéve az étel. „Mert az sokkal jobb
volt, mint vártam” - meséli nevetve, majd hozzáteszi: „a cserkésztábor abban más, mint a többi, hogy itt mindenki nagyon kedves és segítőkész, nem szólják le egymást.”
„Amikor cserkészjelölt lettem, egyből feltűnt, hogy a cserkészek között nem létezik irigység és rosszakarat, csak kedvesség és szeretet. Őrstársaim mintha a testvéreim lennének” így Széll Bernadett, aki le sem tagadhatná elfogultságát.
„Csapatunk egy nagy család” - mondja a tizenegy éves kislány, aki azon lepődött meg a legjobban, hogy amikor megérkezett a táborba, úgy fogadták, mintha már nagyon régen
ismernék egymást. „Amikor megtudtam, hogy a táborban
nálunk idősebbekkel leszünk egy sátorban, akkor egy kicsit
megijedtem, hogy a korkülönbség miatt nem fognak-e máshogy viselkedni velem, de tévedtem. Rengeteg programot
szerveztek nekünk. Kedvencem a tábortűz volt, ahol sokat
nevettünk, énekeltünk és játszottunk. Amit még nagyon élveztem, az a portya volt, ami egy olyan kétnapos program,
ami őrsileg zajlott, s nagyon izgalmas volt, mert a Havas nevezetű hegy tetején aludtunk egy vadászlesben.
Mondom, ez a tábor különbözik minden mástól, amit eddig
megismertem, mert a cserkészet önállóságra és fegyelemre
nevel, itt szolgálatokat teljesítünk: konyhaszolgálat, tűzifaszolgálat, tisztasági szolgálat és a kedvencem, az őrség”. Mi
volt a legnagyobb élményed? - kérdeztük tőle. „Na, az az volt,
hogy teljesítettem a zöldnyakkendős próbát és cserkésznek
avattak. Így most már büszkén mondhatom, hogy nekem a
cserkészet már az életem része, és remélem azt, hogy a martonvásári cserkészek közé is egyre többen jelentkeznek.”
Molnár-Horánszky András élete első cserkésztáborában vehetett részt a nyáron. A kilenc éves kisfiú a Paca őrsbe került,
és nem győzi a sok-sok izgalmas élményt taglalni. Neki a
sátorban alvás és a tábortűz tetszett a legjobban, míg a hét
éves Farkas-Nagy Mihály azt szerette a táborban, amikor
vízicsúszdáztak. Azt mondja búcsúzóul, hogy otthon is van
két öccse, de a táborban olyan volt, mintha sok bátyja lenne.
Hiányzott neki az édesanyja a tábor elején, de amikor meg
haza kellett menni, akkor már a tábor is hiányzott, de ezeket
a dolgokat még lesz ideje felfogni és megérlelni magában.
A spirituális alapokat már megkapta idén nyáron.
Még kis idő és a kiscserkészből lelkes nagycserkész lesz.
Akárcsak az édesanyja.
| Forum Martini
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AZ ÁLLATOK
VILÁGNAPJA
VENDÉGÜNK
OLÁH GYÖRGY BIOLÓGUS
Hogyan kerül egy fiatal zoológus
Tambopatába? Hol van az egyáltalán a
földabroszon? És mi ott az a vonzerő,
ami minden tamáskodó kérdésre választ ad, minden nehézséget legyőz,
minden problémát megold? Amiér t
mindent érdemes.
Oláh György biológus kutató adja meg
kérdéseinkre a választ 2020. október
4-én 15 órakor az Óvodamúzeum
Oktatótermében. A fiatal tudós több
évig dolgozott egy, a látványos arapapagájok életét kutató nemzetközi projektben Közép- és Dél-Amerikában, Argentínában, Mexikóban, Peruban és
Bolíviában. Ennek keretében volt a perui Amazonasi Tambopata Ara Projekt
kutatóközpontjának vezetője, később
projekt-koordinátora, az egyik legnagyobb per ui ökoturisztikai vállalat
szállásvezetője. PhD fokozatát 2015ben természetvédelmi biológiából szerezte az Ausztrál Nemzeti Egyetemen,
dolgozatának témája a tambopatai papagáj- és arafajok élőhelyére gyakorolt
emberi hatások feltérképezése, elemzése volt; célja pedig az, hogy eredményeivel megalapozza az amazóniai
esőerdei terület természetvédelmi kezelését. Munkájáról több filmet is készített a Wildlife Messengers elnevezésű természetfilmes társaság szakértő
producereként.
Az Állatok Világnapján sok fotóval,
filmrészlettel mesél majd munkájáról,
kalandjairól, a természet védelméről.
Kérdezzünk tőle bátran!
FORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER
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Az Orbánhegyen tilos engedély nélkül építkezni
Mint azt illetékesek lapunknak hangsúlyozták, az engedély
nélküli építkezés nemcsak tilos, de bírsággal, bontással jár.
Az Orbánhegy ugyanis nem lakóterület, ennek feltételei nem
adottak, az önkormányzat az út- és közvilágítás-fejlesztésen
kívül mást nem tud biztosítani. A kormányhivatal megkezdte
a szabálytalan építkezések felderítését.
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Mi fán terem a jazz?

A Modern Art Orchestra nagyon hamar visszatért
Martonvásárra, és az akkor táborozó több, mint 200
gyereknek adott ’Mi fán terem a jazz?’ címmel interaktív koncertet, egy rendkívüli zeneóra keretében.
Nemcsak bemutatták a hangszereket, amelyeket egyegy szerencsés ki is próbálhatott, de volt a jelenlévők
történeteire, meséire reagáló improvizatív zenélés is.
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A POLGÁRŐRSÉGRŐL, KICSIT MÁSKÉPP
Bizonyára sokan emlékeznek, hogy a városi újságban
egy-egy rövidebb cikkel hírt adtunk a városi polgárőrségről. A város honlapján a FORUM MARTINI POLGÁRŐR EGYESÜLET neve alatt nagyon jó és tömör
összefoglalást olvashatnak tevékenységünkről, fő feladatainkról - pl. a gyalogos átkelőhelyek és városi közterületeink biztosításáról, a vasútállomás és környékének, valamint a kerékpártárolók és parkolók
megfigyeléséről és a rendezvénybiztosítással kapcsolatos munkánkról. Valószínűleg láttak már minket az
átkelőhelyeknél, Suzuki Vitara szolgálati autónkban,
egy-egy civil autóban „Polgárőrség” felirattal felmatricázva vagy éppen láthatósági mellényben.
A polgárőrök olyan civil személyek, akik a szolgálatukért
semmilyen ellenszolgáltatást, fizetést nem kapnak, számukra
egyedül a városi lakosság és otthonaink biztonsága a legfontosabb. Hatósági feladatunk és jogkörünk nincsen, viszont mi
vagyunk a város „élő” kamerái és a biztonság képviselői, statisztikai, bűnmegelőzési adatok beszélnek arról, hogy nagyon
is hatékonyan működünk! Rendszeresen járőrözünk esténként
és éjszakánként is, ugyanakkor mi is dolguzunk, illetve igyekszünk megfelelni családi kötelezettségeinknek, miközben persze nekünk is van hobbink és mindegyikünknek jól jönne a
szabadidő. Szóval ha nem látnak minket túl gyakran, annak
FORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER

csak az az oka, hogy civilként dolgozunk éppen mi is, vagy
ami még lényegesebb: kicsi a létszámunk. A településközpontra és a vasútállomásra orientált járőrözésre jelenleg kb. 15-20
aktív fő áll rendelkezésre, ami a város lélekszámához képest
rettentően csekély szám. A stabil jelenlét miatt ezért további
megbízható társakat keresünk!
Ebben az „önportréban” is, illetve a Forum Martini soron következő számaiban bemutatkozik majd egy-egy tagunk, aki
elmondja, hogy miért is lett polgárőr. Ezt annak reményében
tesszük, hogy az olvasók akár személyes csatlakozásukkal,
akár anyagi hozzájárulásukkal aktívan szerepet vállaljanak
gyerekeink, unokáink, szüleink és otthonunk biztonsága érdekében! Nagyon köszönjük több helyi cég eddigi rendszeres
támogatását vagy felajánlását is, különösképpen a járvány
idején kapott segítségét vagyunk hálásak. A szolgálati autóval történő gyakori és rendszeres járőrözésnek természetesen anyagi, míg a tanítási szezonban az átkelőhelyek reggeli
biztosításának személyi vonzata is van. És most engedjék
meg, hogy röviden bemutatkozzam:
Máthé Domokos vagyok, 42 éves, ötgyermekes apa, feleségem iskolavédőnő. Martonvásárra 2006-ban költöztünk. Értékesítő vagyok egy nemzetközi biotechnológiai vállalatnál.
Nagy szerencsém, hogy rugalmas a munkám és a családi
időbeosztásom, s ha volt egy kis időm, akkor korábban be
tudtam ugrani egy-egy reggel a lakópark-óvoda átkelőhely
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biztosításához. Heti néhányszor járőrözni is tudok a felmatricázott civil autómmal egy-egy gyerek zeneóra vagy sportóra
között, főleg sötétedéskor. Havi egyszer valamelyik társammal esti és éjszakai autós, illetve gyalogos járőri szolgálatokat
látunk el 3-4 órán keresztül, illetve a karantén idején is
„minijárőröztem”. Pár hónapja a gyúrói árvíz napjaiban egy
társammal átmentünk, hogy a fizikai munkában segítsünk.
Ha ki tudok szakadni a családi forgatagból, akkor városi rendezvények, parkolások biztosításába is besegítek, ahogy az
elmúlt évek rendezvényeibe is: gyereknapkor, nyári Beethoven-koncertek esetén, vagy a korábbi Magyar Népdal Napján.
Hogy miért vállalom ezeket a feladatokat? Én olyan hívő családban és gyülekezetben nőttem fel, ahol középiskolás korom óta mindig valamilyen karitatív feladatot vállaltunk. Ily
módon az egyén egy közösségben felelősséget vállal hátrányos helyzetű társaiért vagy akár közfeladatért is, vallásos
hittől függetlenül. Hiszem, hogy nem csak a gyermekeim
életébe, de a magyar köztudatba is egyre inkább mélyül el ez
a szemlélet. Mintegy 5 évvel ezelőtt ismerkedtem meg polgárőr apukákkal a gyerekórák előtt vagy végén és minden
beszélgetés során azt éreztem, hogy nagy szükség van arra,
hogy bővüljön a polgárőrök létszáma. Megfogalmazódott
bennem, hogy ha szeretem az országomat és ezt az élhető kis
várost, ahol a gyerekeim is jól érzik magukat, akkor lojalitásból valahogy még is csak ki kellene fejeznem a hálámat! Így
beléptem az egyesületbe és ettől kezdve vagyok polgárőr,
végzem a fent említett feladatokat, de ahogy látni fogják
majd a következő hónapokban is, vannak, akik már 10-20
éve szolgálnak, illetve olyanok is akik, ha baj van, ügyeleti
rendszerben bármikor önzetlenül a helyszínre tudnak sietni
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saját autóval, vagy pedig azonnal értesítik a megfelelő hatósági szerveket.
Jelenleg sűrgős segítségre van szükségünk az iskolai szezon
alatt a mentőállomás és a lakópark felöli gyalogos átkelőhelyek reggeli biztosításához, ehhez keresünk embereket, pl
aktív, vállakozó szellemű nyugdíjasok ideálisak lehetnének
erre a feladatra. Természetesen fiatalokat is sok szeretettel
várunk, láthatósági mellényt, címeres baseball sapkát biztosítunk részükre, további szolgálati lehetőségekre feljebb már
utaltam. Minden érdeklődőnek szívesen segítünk a tájékoztatásban, mellesleg jegyzem meg, hogy polgárőröknek néhány kereskedelmi és szolgáltatási szektorban kedvezmény
érvényesíthető (pl gépjármű biztosítási díj területén).
Amennyiben érdeklődik, úgy kérem keresse az Egyesület
elnökét Sütő Ferencet a 06 20 500 4266 telefonszámon,
e-mailben: polgarorseg.martonvasar@gmail.com vagy engem
a domba@freemail.hu címen
| Máthé Domokos

Rendszeres vagy alkalmi segítségét ide küldheti:
FÓRUM MARTINI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
Számlaszám: 50420094-10003310
Takarék Bank Martonvásár,
Brunszvik u 1/B
Számítunk megtisztelő támogatására!
Forum Martini Polgárőr Egyesület
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KERTBARÁTOKNAK, SZEPTEMBERRE

A szüret, a betakarítás időszakába léptünk. A nappal
lágyan simogató napsugarak még édesítik a gyümölcsöket, de az egyre hosszabb és egyre hűvösebb éjszakák, a ködös hajnalok, a visszahúzódó természet
az elmúlás hírnökei. A szőlőszüret az egész éves
munka ünnepnapja. Barátok, ismerősök szedik az
érett fürtöket, a présből folyó édes must dicséri a
gazda szorgosságát.
Az idei nyárnak köszönhetően a szőlők gyorsan érnek, a
korai fajták, az Irsai Olivér, a muskotályos csemegék, de a
Cserszegi fűszeres fürtjei is érettek. Rendszeresen kísérjük figyelemmel a bogyók érését és a megfelelő cukor/savaránynál szedjük le a termést. A túlérés nem minden fajtánál kedvező, és a savak elvesztése károsabb lehet a
készítendő bor szempontjából, mint az alacsonyabb cukorszint. Ha megtehetjük, végezzünk előszüretet. Mielőtt nekilátunk a szüretnek, alaposan készüljünk fel a munkára.
Tegyük rendbe a présházat és a pincét. Minden szüretelő
és tároló edényt és a feldolgozó gépeket is trisós vízzel
alaposan mossuk le. Az esetlegesen rozsdásodó préseket
fessük le. Csak műanyag és rozsdamentes edényeket használjunk. A vas nem kívánatos folyamatokat indíthat el a
mustban. Szerezzük be a szükséges vegyszereket. A szüretet és a feldolgozást viszonylag gyorsan (fajtára és a kívánt borra való áztatási idővel) végezzük. Ha nem penészes a szőlő, akkor már a cefrét kénezzük 15-20 g/hl
borkénnel. Penész esetén csak a mustot szabad kénezni.
Az erjesztést viszont próbáljuk lassabban irányítani. Huszonöt fok felett jeges flakonokkal hűtsük a cefrét, éjjeli
alapos szellőztetéssel a pincét. A lassabban és alacsonyabb hőfokon erjesztett mustból finomabb borra számíthatunk és elkerülhetjük a mannitos és ecetsavas erjedést,
mely kellemetlen, nem javítható ízt ad a bornak. A hordókban hagyjunk megfelelő helyet az erjedés során képződő habnak. A zajos erjedés után - ez kb. egy hét - használjunk kotyogót, mely megakadályozza a levegő és a bor
FORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER

nem kívánt érintkezését. Erjedés idején tartsuk be a biztonsági szabályokat. A széndioxid ugyan nem méreg, de
nem támogatja az életet. A levegőnél nehezebb lévén kiszorítja az oxigént a pincéből és fulladást okozhat. Sajnos
minden évben követel halálos áldozatot a figyelmetlenség. Szüret után kontakt szerekkel végezzük el a záró permetezéseket. Erre az idei időjárás miatt feltétlen szükség
van.
A kertből lassan minden gyümölcs a tárolókba kerül. A felesleget és a fogyasztásra kevésbé alkalmasakat cefrézhetjük. A szilvákat magozzuk ki, csak 10 százalék mag
maradhat, az almát, körtét zúzzuk össze, a birset pedig
cefrézés előtt érdemes megfőzni. A cefrét csak csömöszöljük, és ne kevergessük. Erjedés után mielőbb főzessük ki.
Még ültethetünk örökzöldeket, és lassan takarítsuk le a
zöldségágyásokat is. Ne hagyjunk száradó, rothadó gyümölcsöket, zöldségeket (pl. paradicsom) az ágyásokban.
Telihold idején védjük a dáliákat és a krizantémokat az
esetleges hirtelen lehűléstől. Vizsgáljuk át a teleltetésre
váró növényeinket. Ha betegséget, kórokozót találunk,
alapos fertőtlenítést kell végezni, akár több alkalommal
is. Ha készítettünk elegendő muskátli dugvány, elegendő
ezeket teleltetni. Így sok munkát és vesződséget spórolhatunk meg. A hónap végén már ültethetők a facsemeték is.
A kiásott gödör aljába tegyünk komposztot, rá termőföldet
és ezután tegyük a csemetét, melyre óvatosan tapossuk rá
a földet és alaposan iszapoljuk be. Ne feledkezzünk meg a
törzsek védelméről. Sajnos nálam az őzek nagy pusztítást
végeztek a csemetékben. Amennyire tehetjük, a lehulló
lombot gereblyézzük össze és komposztáljuk.
Végül kérem, hogy figyeljünk egymás kertjére. Ha idegent
látunk, kérdezzük meg tőle, mit keres ott, ahol nem kéne.
Egész éves kemény munkánk eredményét mi takarítsuk
be és nem más, mint a napokban fényes nappal a szőlőmben megugrasztott „önkéntes szüretelő” segítség.
| Uhrin Gábor
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TÁNCOS NYÁR
Idén is nagy volt az érdeklődés a Dynamic Dance Crew
Tánciskola nyári napközis táboraira, melynek az elmúlt évekhez hasonlóan a BBK épülete adott otthont.
A három hét alatt több mint 120 gyermek táborozott velünk a nyári szünetben. Az érvényben lévő szigorú szabályok betartása mellett a kötelező táncórákon túl, igyekeztünk szórakoztató programokat szervezni a résztvevőknek
- mesélte lapunknak Mózsik Viktória. „A kisebbek részére a
tavalyi évhez hasonlóan gyermekfelügyeletet is biztosítottunk. A rengeteg mozgás és tánctanulás mellett sok-sok játékkal, tematikus nappal, kézműves foglalkozással, egyéni

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Kalmár cipő és munkaruházati bolt megbízható
munkatársat keres eladói munkakörbe
heti 2-3 nap elfoglaltsággal.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Az önéletrajzokat 2020. október 31-ig emailben a
kalmarzotya@gmail.com címen várjuk, személyesen
a martonvásári cipőboltban a Szent László út. 3 szám
alatt lehet leadni.
Telefonos elérhetőség: 06-20-517-73-26
FORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER

és csapatfeladatokkal tettük színesebbé a napi programokat.
A gyermekek nagy örömére ellátogattunk a Brunszvik-kastélyparkba, az Ifiparkba és a játszótérre is. A tábor ideje alatt
számos fotó- és videó is készült, melyek iskolánk facebookoldalán megtekinthetők.”
Szeptemberben immáron 21. alkalommal nyitják meg kapuikat a táncolni vágyó gyermekek és felnőttek számára.
A jelentkezők 8 korcsoportban tanulhatnak táncolni, már 4
éves kortól. A táncórák mellett vasárnap délelőttönként akrobatika órával is várják a gyerekeket, ráadásul az iskolában
lehetőség van esküvői táncoktatásra is, valamint változatos
fitness órákat is tartanak felnőttek részére.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Ráckeresztúron működő mezőgazdasági üzem szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres az
alábbi munkakörök határozatlan idejű betöltésére:
- Gabonatároló és szárító üzembe kisegítő munkatárs.
Feladata: termény mozgatás, raktár kezelés, karbantartás
- Növénytermesztésben erőgép kezelő.
- Sertéstelepre állatgondozói munkakörre.
Szükség esetén szállást is tudunk biztosítani. Bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet: 06-30-373-1354
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HA JRÁ MARTONVÁSÁR!
REJTVÉNY
Múlt havi rejtvényünk kérdései a
felfrissült-megújult labdarúgó csapat elnöksége felől érdeklődött.
Kik segítik Kozma László munkáját? - így hangzott kérdésünk. A
helyes válasz Süle Barna és Kővári
Krisztián. Nyer tes megfejtőnk
Bottka Csaba, nyereményét a
Macska Étteremben veheti át.
Szeptemberi kérdésünk is sporttárgyú és szintén labdajátékkal kapcsolatos: melyik martonvásári csapatun k ra fér ne rá leg jobban
m a n a p s á g a város közvéleményének támogatása és a fiatal sportolók
jelentkezése? Megfejtéseiket várjuk,
akárcsak javaslataikat, tanácsaikat,
meglátásaikat.
Szép napokat kívánunk Olvasóinknak!

Szerethető, megújult csapatunk van, tele lelkes, fiatal labdarúgóval, érdemes hát drukkolnunk nekik.
Ezeken a meccseken megtehetjük és ne feledjük természetesen az U-19-, U-16- és az Öregfiúkcsapataink meccseit sem, mert nekik is kijár a lelkesítés. A pályán találkozunk!

FORUM MARTINI / 2020. SZEPTEMBER
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ESEMÉNYEINK

							
		
SZEPT. 18.
|
		
		
		
		

		Óvodamúzeum,
A Martonvásári Művészeti 		
		
Marci vására-játszótér
Iskola tehetségeinek
zongorakoncertje
		
17.00 órakor
OKT. 03.
|
Gyerekkoncert
BBK Színházterem
10.30 órától 11.30 óráig
		
Für Elise terasza
SZEPT. 19.
|
Apró titkok –
		
Ilka Gábor szobrászművész
|
TökJóHét megnyitó 		
		
kiállításának megnyitója
		
15.00 órakor, Kastélykert
		
16.00 órakor
		Óvodamúzeum
|
Merjünk nagyot álmodni!
		
A kiállítás november 1-ig látogat
		
Kavecz Attila és Horváth Balázs
		
ható a járványhelyzet függvényében
		
töktermesztők előadása 		
		
16.00 órakor, Agroverzum
SZEPT. 19.
|
Polgármester házhoz megy
		
15.00 órától
OKT. 04.
|
Gyerekjátszó
		
Dózsa György út, Brunszvik út,
		
– benne ugrálóvár, játszóház
		
Malom utca, Kodály Zoltán utca
9.00 órától 12.00 óráig
SZEPT. 25.
|
Tessely Zoltán országgyűlési 		
		
képviselő fogadóórája
		
17.00 órakor
		
Városháza, Geróts-terem
SZEPT. 26.
|
KODACHROME-koncert
		
A terítéken Simon és Garfunkel
		
legszebb dalai
		
19.00 órakor
		
Für Elise
SZEPT. 30.
|
A Népmese Napja
		
Interaktív meseműhely
		
A mese személyiségfejlesztő 		
		szerepe
		
16.30 órakor, Városi Könyvtár
OKT. 01.
|
		
		
		

A Beethoven Általános Iskola
és a Martonvásári Művészeti 		
Iskola közös ünnepsége
a Zene Világnapján

OKT. 01.
|
		
		

A Fúvós Egyesület zenés 		
flashmobja a Zene Világnapján
Emlékezés tere

OKT. 02-11.
|
		

TÖKJÓHÉT Martonvásáron
TökJóKiállítás a Kastélykertben

OKT. 02.
|
		

Dumaszínház Humor Sapiens
A felegyenesedés hátrányai
Kiss Ádám és Benk Dénes közös estje
		
19.00 órakor
		
BBK Színházterem

OKT. 03.

|

TökJóFaragás – kézműves játszó
9.00 órától 12.00 óráig
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|
Az Állatok Világnapja 		
		
alkalámából vendégünk
		
Oláh György zoológus,
		
arapapagáj-kutató
		
		
15.00 órától 17.00 óráig
		Óvodamúzeum
OKT. 09.
|
		
		
		

Nemzeti Táncszínház:
Kárpátok visszhangja –
táncszínházi előadás
19.00 órakor
BBK Színházterem

OKT. 10.
|
		
		

Országos Fitohorm
Óriástökmérő Verseny –
nyilvános versenymérlegelés
8.00 órától 15.00 óráig
		Agroverzum

|
TökJóMartonon – városnéző 		
		
kisvonattúra, kézműves vásár,
		
Foodtruck utca, tökös, kézműves
		
foglalkozás, TökjóKonyha
		
az Agroverzumban			
		
9.00 órától 19.00 óráig
		
Emlékezés tere, Városközpont, 		
		
Kastélykert, Agroverzum
|
		
		
OKT. 11.

Óriástökmérő Verseny
eredményhirdetése 		
15.00 órakor, Óvodamúzeum

|

Kézműves vásár
9.00 órától 12.00 óráig
		
Gyermekfoglalkoztató
		
9.00 órától 18.00 óráig
		
a Marci vására játszótéren
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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. SZEPTEMBER

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*
Albert Leonard
Révész Márk Zalán
Tolnai Rozália

Oláh Benő
Bárdos Aisa
Besze Luca

Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink
hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

ELHUNYTAK*
Veszeli Károlyné / 78 év

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

FOGORVOSI ÜGYELET

MARTONVÁSÁR: szeptember 19., 20.; október 10., 11.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: október 3., 4., 23., 24., 25.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: szeptember 26., 27; okróber 17., 18.
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. Fontos továbbá, hogy ez a személy, amennyiben nem az ő neve szerepel a recepten,
igazolja magát érvényes személyi igazolvánnyal vagy
vezetői engedéllyel).
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.

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
Kedves virágszerető martonvásári vagy idegen! Nagyon
szépen kérlek, hogy ne lopjál virágot, amit más ültetett. Ha
kérsz, szivesen adok az ősszel egy hajtást a sárga virágú hibiszkuszomból. A használati utasítást is megadom. Ugyanis
2020. augusztus 25-én Martonvásár Malom u. 11. B. lh. épület
pince ablaka előtt levő hibiszkusz virágomat valaki ellopta!
| A kárvallott

PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

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

Telefonszám: 06 70 / 402-9014
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