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Novemberi színes avarban lépegetve látogatunk
el az iskolába, indítjuk útra a legkisebbeket,
pillantunk be időutazva a Brunszvik-villába
és üljük meg őszi ünnepeinket.
Miközben vírustól óvjuk magunkat és
szeretteinket, számvetésre és a legfontosabbra
készülődünk: Karácsonyra.

CSENDES KOSZORÚZÁS
OKTÓBER 23-ÁN
Koszorúzást tartott Martonvásár Város Önkormányzata
az 1956-os hősök tiszteletére az Emlékezés terén, majd
a város vezetése a temetőben csendes főhajtással emlékezett, illetve egy-egy szál virággal rótta le kegyeletét azon martonvásári polgárok előtt, akik részesei
voltak az '56-os forradalomnak és az azután következő
embertpróbáló időknek.

SÉTÁNY ÉS PIACTÉR:
HALADNAK A MUNKÁK
Nemsokára ezen a sétányon haladhatunk végig a vasútállomásig. Az út egyik oldalát a gyalogosok, míg a
másikat a biciklisek használhatják. Érdekesség, hogy
az új Szolgáltatóházzal szembeni oldalon látható cseppvagy sziromalakú zöldterület-szigetek mintája köszön
majd vissza a piactér új burkolatában is.

TELEFONÁL JUNK BÁTRAN

BATTAI BEJELENTŐ VONAL: HASZNÁL JUK, HA BA J VAN.

Eddig csak mi éreztük a kellemetlen szagokat
Százhalombatta irányából, de most úgy tűnik,
a MOL Nyrt. számára is fontos lett, hogy a létesítményeiben zajló tevékenységek a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak, valamint,
hogy működésük fenntartható legyen. Ezért
2020. november 9-től elindították környezetvédelmi kérdések, közösségi bejelentések, helyi
észrevételek számára dedikált lakossági bejelentő vonalukat (06 23 551166), valamint megadtak egy e-mail címet (dunaifinomito@mol.hu),
hogy erősítsék közösségi kapcsolataikat a térségben élő települések lakosaival. A telefonszámon és az emailcímen tehát tegyük meg
bátran bejelentéseinket minden olyan ügyben,
ami kapcsolatba hozható a MOL Dunai Finomító
működésével.
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ARANYLÓ ŐSZ
NAPI VIZIT ÉS SZÁMVETÉS

November van, rohamléptekkel közelít az év vége.
Normális esetben az embernek ilyenkor már
lassítania kellene, hiszen néhány hét és itt az advent,
az elcsendesedés, a várakozás ideje…
Korunk tempója azonban mást diktál. Szorít az idő, még ezt
is, azt is meg kellene csinálni, tapasztaljuk magánemberként
és hivatást teljesítve egyaránt.
A város életében sincs ez másképp. Dübörögnek a munkagépek, falak dőlnek le s épülnek újak, szorgos kezek rakják
formába évtizedek álmait.
Persze a rohanó ember dühös, hiszen a felbontott járda helyén gödör, az úton finiser és nyomában a forrón gőzölgő aszfalt állja útját. Más azt fájlalja, hogy nem az ő portája előtt
történik mindez. A naponta megoldásra váró problémák, a
könyörtelenül közelítő határidők pedig a városvezetők és az
építők arcán is egyre mélyebb vonalakat rajzolnak. A novemberi esőt meg nem érdeklik a határidők.
Az emberes hónap dacára, azért néha a nap is kisüt. Ilyenkor
a rohanó ember is meg-meg áll, az elkészült részletek is jobban látszanak, s az arcokon a szigorú vonalak mosollyá szelídülnek.
Épül a kisváros.
A napi „vizitre” sietve, az aranyló fák ritkuló levelei közt
átszűrődő napfényben egy kis időre megállok magam is.
A gondokat feledve próbálom a sétáló ember szemével látni a
Dózsa György út elkészült oldalát, a szemközt emelt új épületet, az egykori gépállomás helyén bővülő főteret, a parkot
átszelő, már íveit és burkolatát is megmutató sétányt a felújított viadukttal, a sétány mentén épülő új kerítést, mely
inkább összeköt, mint elválaszt. S bár sajnáltam ugyan, de
mégsem hiányzik a kőfal, melynek lebontása jelképpé válik a
város történetében.
Gondolataimban a tíz évvel ezelőtti képet keresem az omladozó gépállomással, az egykor párját ritkító falusi iskola
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torzó maradványával és a közeli múltat idéző társaival.
Rég nem látott kedves ismerősöm hangja ránt vissza a jelenbe s az arcát takaró maszkkal emlékeztet, hogy ne felejtsem
a járványt sem. Az őszi táj szépségében gyönyörködve a kastély kertjén át sétálunk.
Alig tudom leplezni meglepődésemet, mikor egy padra leülve
ismerősöm emlékeinek idézésével szinte ott folytatja, ahol
hangjára néhány perce gondolataim megszakadtak.
„Emlékszel? Gondoltad volna?” És válaszra sem várva sorolni
kezdi a gyorsan pergő évek látható sikereit. Gratulációját a
polgármester és a társak nevében is büszkén fogadom.
Valóban nem gondoltuk, térek vissza kérdésére, de hittük,
sokan hittük. És kezdem sorolni, amit még nem láthat. Hamarosan elkészül a már majdnem sugárút másik oldala is. A ma
még erős kontraszttal együtt eltűnnek a légvezetékek és új
fények csalogatják majd esti korzózásra az embereket. Néhány
hét és a múlt ködébe vész a főtér látványának hátterében éktelenkedő transzformátor is, vezetékeivel, oszlopaival együtt.
Ki emlékszik már a plébánia patinás épületét egykor elcsúfító vasmonstrumon álló transzformátorállomásra, a teret átszelő légvezetékek kavalkádjára? Ki gondolná, hogy az új
burkolatokon kopogó lépteink alatt több ezer méter cső és
kábel rejtőzik? Talán az év végére a legtöbb házban elérhető
lesz a nagysebességű internet, tavaszra új járdán, megújult
világítás alatt siethetünk a vonatra, nem csak a parkon át, és
épül a városüzemeltető telephely is...
Nem sorolom tovább, fátyolos szeméből látom, hogy ismerősöm
gondolatai már máshol járnak. Szavak nélkül is tudom, arcokat
keres a nem is távoli múltból. Szokatlan csend ül a parkra, csak
a szökőkút csobogása és a hulló falevelek neszét halljuk, mindketten az eltávozott barátokra gondolunk. Aztán váratlanul
megtöri a csendet: „Ők is nagyon büszkék lennének!”
A megszokott kézfogás nélkül búcsúzunk. Sietünk tovább,
sok még az elintéznivaló.
| Gucsek István
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SZÍVBÉLI BARÁTSÁG,
HANGSZERKÍSÉRETTEL
BRUNSZVIK FERENC, BEETHOVEN
ÉS A BRUNSZVIK-PALOTA

Brunszvik Antal (1746-1793) szenvedélyesen szerette
a zenét, mely vonzódását sikeresen átörökítette gyermekeire is. Ferenc, Teréz, Jozefin és Karolina mind
ismeretségben voltak Beethovennel: barátság, megbecsülés és a zene szeretete is összekötötte őket.
Heilmann Anna kultúrtörténeti sorozatának második
részét olvashatják.
Brunszvik Ferenc (1777–1849) a martonvásári mintagazdaság létrehozója, a magyar ló- és juhnemesítés szaktekintélye
kiváló zenei tehetséggel rendelkezett: remek csellistaként
gyakran szórakoztatta a bécsi, budai és vidéki zenekedvelő
arisztokratákat. Beethovennel valószínűleg Deym gróf, Jozefin
férje bécsi házában ismerkedett meg 1799-ben, s hamarosan
bensőséges barátságot kötöttek, Beethoven leveleiben „barátjának és testvérének” nevezte. Szangvinikus, sértődékeny,
ugyanakkor hűséges kapcsolatukat levelezéseikből ismerjük. Ferenc mecénása is volt a mesternek, többször közvetített és segített barátjának fellépni, támogatókat találni.
1800 tavaszán is nemesi barátjának köszönhetően érkezett a
mester a budai Várszínházba a József főherceg és Alexandra
Pavlovna tiszteletére rendezett koncertre. Biztosan Ferenc is
közrejátszott abban, hogy 1812-ben Beethoven megírhatta a
kísérőzenét az István király és az Athén romjai című színdarabokhoz a Pesti Német Színház megnyitójára. 1814-ben Ludwig ezeket a sorokat küldi magyar barátjának: „Te röviden írtál nekem, én most azonnal írok neked. Te minden győzelemnek
örülsz, az enyémnek is. E hó 27-én egy második akadémiát
rendezek a nagy Redoute-teremben. Jöjj fel! … Remélem, megelégedetten élsz, ez pedig nem kevés. Ami engem illet, ó egek!
az én birodalmam a levegőben van, s mint a szél, amelyben
gyakran kavarognak, úgy forgatja sokszor a lelkemet is. Ölellek.”
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Brunszvik Ferenc tavasztól őszig Martonvásáron tartózkodott, télen pedig Budán lakott, ahol előszeretettel hódolt muzsikus szenvedélyének. Brunszvikék budai lakása, mely valószínűleg a Mátyás–templomtól délre eső területen állt,
1784-ben került gróf Brunszvik Antal tulajdonába. Az épületről annyi tudható, hogy 1777 előtt épülhetett, Dunára
néző kertjét – amelyről Brunszvik Teréz is írt emlékirataiban
– egzotikus növények díszítették.
A korszakban a nemesek szalonjában a családdal, barátokkal
való közös zenélés a mindennapok szórakozásának szerves
része volt. Ferenc gyakran rendezett ilyen alkalmakat, melyekre a környék zenekedvelő főurait és muzsikusait időrőlidőre vendégül látta. Carl Czerny, aki 1814 és 1815 között
Pesten élt, később maga mesélte Beethovennek, hogy milyen
sokat muzsikált együtt a gróffal. Beethoven halála után pedig két évig ebben a házban vendégeskedett Anton Schindler,
Beethoven titkára.
1821-től a kamaramuzsikálásban Ferenc gróf kiváló társat
talált feleségében, Justh Szidóniában, akit Schindler a kor
egyik legjobb női Beethoven–játékosának tartott.
Mátray Gábor zenetörténész, zeneszerző így írt a Brunszvikvillában átélt élményeiről: „El nem mellőzhetem ama jeles
Akadémiákat, mellyeket Pesten télen által hetenkint több
ízben adni szokott M. Gróf Brunszvik Fer[enc] esmeretes derék violoncellista; mellyeken több Pesti rendes 's legjelesebb
hangművészek ... részt vesznek; sőt maga a M. Grófné is ...
mesteri Klavir Játszásával díszesíti azokat, és a' részvevő
minden rangú vendégeket külön leereszkedő nyájassággal
fogadja.”
E nívós zeneestéken elsősorban a bécsi klasszikusok szerzeményeit népszerűsítették, de játszották például Chopin és
Mendelssohn műveit is. A gróf több mint félezer darabból
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álló kottagyűjteménye és gyűjtőszenvedélye híresnek számított, 1807. május 11-én Beethoven például sürgető levélben kérte, hogy Ferenc küldje el a nála levő négy kvartettet:
„… Szükségem van, kedves B., a kvartettekre, ezért már kértem nővéredet, hogy írjon neked. Sokáig tart, amíg ő a
partitúrámból lemásolja – siess tehát és küldd el postával –
legkésőbb négy-öt napon belül visszakapod. Erre kérlek téged sürgősen, mert különben nagyon sokat veszíthetek. Ha
megteheted, hogy a magyarok meghívjanak néhány hangversenyre, akkor tedd meg – 200 aranyért megkaphattok engem – az operát is magammal hoznám…”.

Brunszvik Ferenc nem hiányozhatott, ha kiemelkedő muzsikus érkezett a városba, feleségével mindig megjelentek ezeken a társadalmi eseményeken. Például 1839 decemberében
Liszt Ferenc fogadásán is, aki nagyon kedvelte a házaspárt,
többször játszott Szidóniával közösen a házi koncertjeiken.
A gróf lelkesen támogatta a különböző zenei egyesületeket,
valamint hatalmas szerepet játszott abban is, hogy Pest-Buda
felzárkózzon Bécs mögé kamarazenélés terén.
A Brunszvik–palota 1899-ig, 105 évig volt a családé, amikor
Ferenc fia, Géza eladta. 1911-ben mint kincstári tulajdont
sajnos lebontották.
| Heilmann Anna

BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT,
BEETHOVEN!
A járvány kicsit újraírta koncertrejárási szokásainkat,
de Beethoven 250. születésnapja nem maradhat el,
nem írhatja felül semmilyen pandémia.
A Brunszvik-kertbe tervezett fényshow-val kísért december 12-i megnyitó ugyan elmarad, de a többi rendezvényt
megtartja online a Budapesti Filharmóniai Társaság az
Agroverzumban, így december 16-án a Martonvásár Város
Önkormányzatának támogatásával megvalósuló Borbély
László-zongoraestet is, amely 18.00 órakor kezdődik az
Agroverzumban. A zongoraművész előtte a Beethoven Múzeumban felavatja a felújított zongorát is.
A nemrégiben nagy sikerrel fogadott Bach- és Messiaenlemezeket is megjelentető, s a közelmúltban Ligeti és Bartók
műveivel a Zenekadémián is fellépő Borbély martonvásári koncertjén Bach, Beethoven és a Messiaen művei szerepelnek majd.
Mit tudunk ehhez hozzáfűzni? Boldog születésnapot, Mester!

A KISMAMAKÓRUS
JÁRVÁNYBAN ÉS
HIDEGBEN IS AKTÍV
Tavaly decemberben még nem sejtettük, hogy a koronavírus
megjelenésével milyen veszély leselkedik nem csupán az
egészségünkre, de a helyi művészeti életre is. Erről sokat
tudnának mesélni a helyi kismamák is, de ők azok közé tartoznak, akik nem adják fel. Mint azt Zámoly Esztertől, a Kismamakórus vezetőjétől megtudtuk, bár nagyon nagy kihívást jelent, de továbbra is folytatják a közös éneklést. Minden
héten találkoznak kertben, teraszon, és igen, a kotta mellé
pokrócot és saját teásbögrét is csomagolnak. „Idén egy kisebb csapattal, a gyönyörű templom helyett, Isten szent ege
alatt tervezzük megtartani az immár hagyománnyá vált karácsony-váró koncertünket. Pontos helyszínről és időpontról
a Forum Martini decemberi számában ‘üzenünk' majd kedves közönségünknek” - informált bennünket Eszter.
FORUM MARTINI / 2020. NOVEMBER

05

ISKOLA,
JÁRVÁNY IDEJÉN
KISS-OROSZ KATA ARRÓL,
HOGY MIRE SZÁMÍTHATNAK A DIÁKOK
Változások, újítások, váratlan fordulatok gyermekeink
iskolai életében. Mindezekről, a különleges tanév kihívásairól és hogy miképp tehető ötletgazdaggá és színessé az iskolai lét, Kiss-Orosz Kata művelődésszervező-iskolatitkár beszélt a Forum Martininak.
- Az idei tanévkezdés iskolánkban is több újítást, átszervezést követelt, mint azt korábban gondoltuk. Rendhagyó, osztályszintű évnyitókat tartottunk, új udvari és ebédeltetési
rendet vezettünk be, ötbejáratos be-és kilépési rendszert alkottunk, bővítettük a takarító személyzet létszámát. Tettük
mindezt annak reményében, hogy a lehető legkisebb esélyt
adjuk a fertőződésnek. A gyors intézkedések sodrásában
számtalanszor futottunk versenyt az idővel, aminek következtében akár napról-napra változó ügyekben kellett rapid
döntéseket meghoznunk. Köszönjük a szülői közösség segítő
hozzáállását és együttműködését. Az új intézkedésekkel
sikerült lerázni magunkról régi konvenciókat, a magasabb
fokú higiéniát illetően.
- Miként fogadták a diákok a kötelező testhőmérsékletmérést? Mivel tudja segíteni az iskola az esetleges
frusztráció feloldását?
- A korántsem szokványos iskolai életünk nem várt fordulónapja október elseje volt, amikortól megkezdtük a testhőmérséklet-mérést végzős diákjaink bevonásával. Itt is szeretnénk megköszönni a városvezetés hozzájárulását a hőmérők
beszerzéséhez. Korosztálytól függetlenül ez az esemény lelkileg igen megterhelőnek ígérkezett. Szövetségre léptünk
hát a Művészeti Iskolával, és egy kis hangszeres meglepetéssel készültünk a fiataloknak. A Zene Világnapja kapcsán diákjainkat a beléptető pontoknál elvarázsoló élőzenével köszöntöttük ezen az októberi reggelen. A délelőtt folyamán
ismét felcsendültek a hangszerek, és az egykori zeneiskola
csordultig telt hangszeres zenével, diákjaink pedig elbűvölve
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szakadtak ki a klasszikus tanrendből egy-egy zeneszám
meghallgatásáig. Az ambivalens egybeesés – lázmérés-kontroll és zeneszó – a papírforma szerint hozta egyensúlyba az
érzelmeket, amiért nagy hálával tartozunk a művészetiseknek.
- Az új szabályok betartása mellett hogyan valósulnak
meg a már hagyománnyá vált iskolai programok?
- Hasonlóan rendhagyóra sikeredett az év első jelentős iskolai aktivitása, a papírgyűjtés is. Itt az a döntés született,
hogy a korábbi módszert most nem alkalmazzuk – miszerint
iskolánk felsősei pakolják a beérkező papírhulladékot a konténerekbe –, kímélve a gyerekeket az esetleges veszélyforrástól. Olyan megoldást kerestünk, amivel még ebben a helyzetben is meg tudjuk rendezni az akciót. Iskolánk a szülők
bevonását kezdeményezte, aminek folyományaképp, nem
várt aktivitással, a szülői közösség vállalta magára a hatalmas fizikai feladatot, a beérkező papírhulladék (mintegy
21600 kg) konténerekbe termelését, jegyzőkönyvezését. Bíztató volt látni, milyen flottul és jó hangulatban ment a munka a nem éppen kedvező időjárás ellenére is. Itt is köszönjük
a szülők készséges és kitartó segítségét, a MartonSport
Kulturális Irodájának a fejünk fölé kölcsönadott sátrat és a
Martongazda mérleg-szállítmányozását.
- Miképp élték meg a diákok, hogy ezúttal nem vehették ki a részüket a papírgyűjtésből? Sikerült valahogy
kompenzálni őket?
- Hogy diákjaink se maradjanak ki a dologból, egy témahetet
kerekítettünk a papírgyűjtés eseménye köré, aminek kapcsán
partnerségre léptünk az Asco Hungária Kft.-vel, akik hulladékfeldolgozással foglalkoznak. Az ő delegálásukban lehetőségünk nyílt egy gimnazista diáklány tolmácsolásában a témához szorosan kapcsolódó interaktív előadást is leszervezni.
Az óvatosság jegyében, itt is kreatívan kellett hozzáállni a
lehetőséghez, mert jelen intézkedési terv szerint nem terelhettük össze a diákjainkat egy légtérbe. Így felvállaltuk,
hogy két napon keresztül, előre elkészített beosztás szerint
zajlanak az ismeretterjesztő előadások 1-8. osztályig, mindenkinek a saját termében. Ez azt eredményezte, hogy a
szemléltetőeszközökkel felszerelkezve vándoroltunk az osztályok között két napon át a stábbal. Nehéz volt? Igen. Megérte? Hát persze! Szívmelengető volt látni, ahogyan a gyerekek felfigyelnek a fiatal előadóra, Minkára és az ő utolsó
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pillanatos felhívására. Az előadás kapcsán műanyag palackot préseltünk a lehető legapróbbra, megnézhettük, miként
válaszja szét a víz a műanyagot a papírtól, és megtudtuk,
miért van nagy jelentősége a szelektív hulladékgyűjtésnek.
A témahét keretében csatlakoztunk a #szelektívenjobb országos akcióhoz is, aminek kapcsán arra buzdítottuk tanárainkat és diákjainkat is, hogy öltsék magukra a természet
színét, a zöldet. Itt is óriási aktivitást tapasztaltunk, aminek
emlékképeiből házi fotókiállítást rendeztünk be iskolánk aulájában. Élmény volt a maszkos gyerekeket a zöld minden
árnyalatában látni ezen a napon, ráadásul a témahéthez igazítottuk az oktatást is. Szövegértés, plakáttervezés és egyéb
vizuális megoldások mind-mind születtek a kapcsolódó témában. A magyar népmese napját rajzpályázattal, majd az
alkotásokból készült kiállítással koronáztuk meg, hogy az
méltón bemutassa a bennünk megbújó számtalan királylány
és királyfi mesebeli történetét.
- Mire számíthatnak a diákok még ebben az évben?
Van-e olyan programlehetőség, aminek megvalósulására reális esélyt lát?

A TÚLTEL JESÍTETT CÉL

BEETHOVEN TISZTELETÉRE FUTOTTAK

- Számos futó programunk szervezés alatt áll ebben a pillanatban is. A fentiekhez hasonlóan, az aktuális járványügyi
intézkedések betartása mellett tervezünk egy érzékenyítő
témahetet, állatok bevonásával, csatlakozunk a „Sulizsák"
avagy Göncölj a földért programhoz, nyolcadikosainkkal
részt veszünk az OTP Fáy András programjában, illetve a
Beethoven Jubileumi Év kapcsán - most rendezvény helyett
- egy maradandó, díszítő alkotással készülünk. Programjainkkal, rendhagyó újításainkkal arra törekszünk, hogy a
klasszikus módszerek mellett, kreatív eszközökkel is tágítsuk diákjaink perspektíváját, színesítsük az iskolában kötelezően eltöltött időt, és megpróbáljuk áthidalni – ha több fejtörést is igényel – az elénk gördülő nehézségeket az élhető,
oldott hangulatban megélt iskolaidő reményében. Még egyszer köszönjük a szülőknek, a városvezetésnek, a Dunaújvárosi Tankerületi Központnak és a partnerszervezeteknek
segítő együttműködésüket!
Komolyan hisszük, hogy: "Együtt sikerülhet".
| FM

vesebben, mint 149-en. Külön öröm volt a szervezőknek, hogy
a résztvevők fele gyerek volt, lesz tehát utánpótlás is.
Gratulálunk Fehér Lászlónak és lelkes csapatának!

Októberi számunk lapzártájakor rendezte meg
a különös kihívásairól és ötleteiről ismeretes
Havasi Gyopár Futó Egyesület azt a fantasztikus
rendezvényt, amelyet Beethoven születésének
250. évfordulójára időzített.
A nagy zeneszerzőhöz fűződő évszám apropóján vállalta, hogy
tisztelgésül minimum 250 kilométert "futtat le” szimpatizánsaival váltóban. Az esemény marketingje is jól sikerült, a meghívottak is impozánsak voltak: zongoraművész, országgyűlési
képviselő, világhírű ultramaratonista, szóval minden készen
állt a teljesítéshez. Amit fényesen túlszárnyaltak, hiszen a
tervezett cél helyett 759 kilométert futottak le végül, nem ke-
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FÉRJ ÉS FELESÉG, EGY SZOLGÁLATBAN
POLGÁRŐRSOROZATUNK MÁSODIK RÉSZÉBEN: A LUKÁCS CSAL ÁD
Városunk polgárőrsége pontosan és felelősen végzi
munkáját lelkesedésből és lokálpatriótizmusból. Előző
részünkben a Máthé családot mutattuk be, most Lukács
János Krisztián tesz hitet a polgárőri misszió mellett,
akitől megtudtuk azt is, hogy még felesége, a tettrekész
Márti is e nagyszerű csapat tagja lett. Keretes írásunkban friss polgárőri történésekre hívjuk fel a figyelmet.

Lukács János Krisztián 44 éves, három gyermekes édesapa,
felesége Lukács Márti 41 éves és jelenleg főállású anyuka.
„Martonvásáron 2006 óta élünk” - meséli a férj. „14 éve buszvezetőként dolgozom Budapesten. Már régóta terveztem, hogy
valamilyen formában részt szeretnék vállalni a helyi közbiztonság szolgálatában. Néhány alkalommal szerveztem itt a
lakóparkban éjszakai gyalogos járőrözést, mert többször volt
már rongálás és lopás is, ezért is éreztem szívügyemnek, hogy
a saját lakókörnyezetemet biztonságban tudjam. A közbiztonság és a gyermekeink védelme adta a motivációt, hogy hivatalosan is egy erős csapatban, közösen védjük és óvjuk meg a mi
kis városunkat! Nagyon szeretünk itt élni, mert közel, de bizonyos szempontból mégis távol vagyunk a nagyvárosok forgatagától. Nagyon szép és egyben rohamosan fejlődő kisvárosban élhetünk, amit sokan meg is irigyelnek.
Tavaly szeptember elsején léptem be a helyi polgárőrség csapatába. Saját felmatricázott autómmal teljesítek szolgálatot
a városban. Azóta szinte minden nap vállaltam a reggeli szolgálatokat, hogy a lakópark és környékbeli gyermekek és családok biztonságosan kelhessenek át a Szent László úti gyalogátkelőhelyen. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam,
hogy a munkánkat sokra értékelik és nagyon köszönik, hogy
biztonságban érnek célba – az iskolába és az óvodába – a
gyermekek. Tapasztalataim alapján, amióta szolgálatot teljesítünk, a gépjárművezetők sokkal előzékenyebbek és vis�szatartó ereje van a gyorshajtókkal és a szabályszegőkkel
szemben is. Munkámból adódóan késő este érek haza, de hazatérésem után szinte minden este plusz-szolgálatot vállalok
a város teljes területén. A karantén idején többletfeladatokat
is elláttunk polgárőr társaimmal a Pápay Ágoston Általános
Iskola és Kollégium, a Beethoven Általános Iskola területén,
az ifiparkban, a játszótéren, az élelmiszerboltok, a posta, a
polgármesteri hivatal, a könyvtár környékén, sőt a kamionstop ellenőrzésekben is részt veszünk a közterület- felügyelővel közösen. A helyi rendőrséggel is szoros kapcsolatban
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vagyunk és természetes, hogy együttműködünk. Az éjszakai
járőrözés során az elmúlt időszakban többször is kértek tőlem segítséget, nem csak helyi lakosok. Volt, hogy eltévedt
idősebb hölgy, sok csomaggal kért segítséget az állomáson,
mert rossz helyen szállt le a vonatról. A központig elhoztam
autóval és a férje itt várt rá. Az állomáson sátorozó, átfagyott
olasz turistának adtam útbaigazítást és vittem neki itthonról
egy termosz forró teát. Közben a helyi rendőrséget is értesítettük az ügyben. Szakadó esőben ázó-fázó emberek már
többször kértek, hogy segítsek nekik hazajutni és jó szívvel
töltött el, hogy minden esetben tudtam segíteni, amiért nagyon hálásak voltak. Ezek az alkalmak erősítenek meg abban, hogy nagy szükség van ránk, polgárőrökre.”
Egy ideje már nem egyedül teljesít szolgálatot, hanem a feleségével, Mártival is. „Igen, a páromat csapatunk tagjának
tudhatjuk, így ő is, amikor ideje engedi, szívesen vállal ügyeletet. Több alkalommal családi szolgálatot is teljesítettünk
együtt. Tőle is már nem egy esetben kértek segítséget. Ezért
is bíztatnám a helyi lakosságot, hogy csatlakozzanak hozzánk többen, kortól és nemtől függetlenül. Mert ha kevés
szolgálatot is tudnak majd vállalni munka mellett, de tudniuk kell: együtt erősebbek vagyunk és együtt élhetjük át,
hogy biztonságban tudjuk szeretett városunkat, családjainkat és gyermekeinket, nos mindez csodás érzés. Köszönjük
ha támogatnak bennünket, és elismerik a munkánkat.
Általánosságban elmondható, hogy a szeptemberi újrakezdés kapcsán több szervezett, valamint spontán
feladatot láttak el polgárőreink. Iskolakezdéskor az
átkelőhelyeknél is elkezdték a rendszeres szolgálatot, a
nyugodt gyalogosforgalom biztosítását. Jelenlétük ellenére is volt egy emberi életeket veszélyeztető, átkelőhelyen (!) történő előzéses gyorshajtás, a szükséges
hatósági intézkedéseket és feljelentést megtették. Az
óvodamúzeum környékén, főképp az építési munkálatok okán a kanyarban forgalomirányítási feladatokat
láttak el. Ahogy elmondták, feladataikat sokszor a közterület-felügyelővel, Tóth Tiborral együtt végzik el, aki
nemcsak a polgárőri szolgálatokban segít aktívan, de
akit egyébként is „kulcsszemélyként” emlegetnek a helyi polgárőrök, akik többször rögtönöztek az elmúlt időszakban különböző szituációkban: közlekedési bójákkal zártak körül úttestre kiömlő gázolajfoltot, amíg az
illetékes szervezet kármentesített. Egy személygépkocsi motortere kigyulladt, a tűzoltókat értesítették,
félpályás útbiztosítást láttak el. Amikor vihar okozta
fakidőlést vettek észre, a Martongazda Nonprofit Kft. segítségével megfelelően intézkedtek. De volt arra is példa, hogy bejelentés után gyanús
személyekre és gépjárművekre is fokozottan figyelnek,
s ha szükséges, kezdeményezik a hatósági lépést.
Forum Martini Polgárőr Egyesület
Számlaszám: 50420094-10003310 Takarék Bank
Martonvásár, Brunszvik utca 1/B
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Csiki Anna svéd bajnok lett a Göteborg színeiben.
Gratulálunk városunk büszkeségének!

A régi tornaterem is megszépült

A beruházás a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt
tornateremfelújítási program segítségével valósult meg 80
millió forintból, melynek 30 százaléknyi önrészét az önkormányzat vállalta, míg a fennmaradó részt a szövetség állta. A MartonSport iroda a pályázat lebonyolításában vállalt
szerepet, a Martongazda munkatársai pedig a labdafogó
hálócseréjével és a teljes belső festés elvégzésével járultak
hozzá a beruházás sikeréhez. A projekt keretében felújított
tornaterem tetején lecserélték a 40 éves hullámpalafedést,
ami az épület korábban elkészült fémlemezburkolatával egységes megjelenést kapott. A tetőszerkezet hőszigetelését is
kiegészítették és korszerű LED-es lámpatestekkel szerelték
fel, így a helyiség fenntartása is gazdaságosabbá vált.

Számíthassunk egymásra!

A MartonGazda munkatársai a szülők kérésére kialakították a biztonságosabb közlekedés kereteit az általános iskola
hátsó bejáratánál található problémás szakaszon. A városvezetés most a szülőkhöz fordul két kéréssel: egyrészt kérik
a gépjárművel közlekedőket, hogy legyenek türelemmel és
figyeljenek a gyalog közlekedőkre, tartsák be a szabályokat!
Horváth Bálint alpolgármester továbbra is kéri azon szülők
jelentkezését, akik egy-egy reggel (7.00-7.45 között) szabaddá tudják tenni magukat és párban, az érintett szakaszon,
sárga mellényben, a közterületes kolléga felügyelete mellett,
– aki a gyalogátkelőnél vigyáz a gyermekekre – "Szülői Közlekedés-segítő Szolgálatot" tudnak vállalni. A jelentkezések
kezelésében, a beosztás szervezésében továbbra is kérik az
SZMK segítségét. Számíthatunk, számíthassunk egymásra!

Újabb utcák kaptak aszfaltburkolatot

A József Attila, a Kolozsvári és a Tátra utcában elkészültek
az aszfaltozási munkálatok. Ebben a kivitelezési körben újult
meg az Orgona utca Rákóczi és Bajcsy Zsilinszky utcák közötti szakasza is.

Kolozsvári utca

Horgászháborús sikereink

Október közepén rendezték meg a Falvak Háborúja elnevezésű pecás versenyt a martonvásári Bigboss-tavon.
Immáron második alkalommal mérte össze erejét féder
horgászatban Baracska és Martonvásár. A tavalyi évben mi
hoztuk el a kupát és e jó szokásunkat idén is megtartottuk.
A falvak békés horgász-háborúja jövőre is folytatódik.

Könyvmentés

Az Óvodamúzeumban folytatódik a népszerű könyvmentő
akció. Az érdeklődők mintegy ezer, különböző témájú, folyamatosan cserélődő, ingyen elvihető antikvár kötet között válogathatnak a múzeum nyitvatartási idejében.
FORUM MARTINI / 2020. NOVEMBER
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HOGYAN HALHAT
MEG EGY
PAPÍRZSEPI?

BÁBELI BÁBKÉPZÉS MARTONVÁSÁRON
A MASZK egyesület egyik legfrissebb projektje a
Bábel Bábcsoport, ahol 9 éves kortól merülhetnek el
a gyerekek a színjátszás legősibb formájában.
Ha visszatekintünk az időben, az ősember árnyjátékától
kezdve, az ókori hitvilágok mondavilágának megjelenítésén
keresztül a vallások történeteinek megelevenítéséig találkozhatunk a bábjáték különböző formáival. A MASZK Egyesület színházi nevelési „doktrínája” szerint a színházi világ
átfogó ismeretéhez, a szakma lehető legtöbb ágából szükséges tapasztalatot szerezniük a gyerekeknek. A Bábel Bábcsoport vezető oktatóit, Hlinyánszky Domát és Föglein Fruzsinát
kérdeztük a csoportról.
- Mikor ismerkedtetek meg a bábozás művészetével?
Doma: Alsó tagozatban találkoztam vele először. Ica nénivel
játszottunk kesztyűs bábokkal, és készítettünk jeleneteket.
Később, mint úgynevezett „gyerekműfajjal" találkoztam a
bábozással, később az egyetemen bábszínész hallgatók lelkes beszámolói és felnőtteknek szóló bábelőadások miatt is
nagyon megszerettem a műfajt. Tudom és tudatni is akarom
mindenkivel, hogy ez bőven több, mint gyerekműfaj.
Fruzsi: Gyerekként jártam persze bábszínházba, de ezekből
az élményekből nem sok maradt meg idősebb koromra.
Tulajdonképpen már felnőtt voltam, amikor megkeresett pár
barátom, hogy csináljunk egy felnőtteknek szóló bábelőadást. Megtetszett a műfaj, és abban az évben indult pont
bábos osztály a Színművészeti Egyetemen, ahova beadtam a
jelentkezésem és felvettek.
- Mi a célja az oktatásnak?
D: A báb alapok elsajátítása és a kísérletezés. A foglalkozásokon színházi gyakorlatok mellett kipróbálunk tárgyakat és
testrészeket is, mint bábokat, amiket mozgatva keltünk életre. Készítünk bábot is és a bábfajták történelmével is foglalkozunk majd. Összegezve: egy kreatív, képző- és színházművészeti szakkört tartunk majd szerdánként.
F: Szeretném, ha a gyerekek a végére sokkal többet látnának
a tárgyakban, mint amit elsőre feltételeznénk. Sokat foglalkozunk az anyagok és formák jelentésével, használatával.
Megpróbálunk belekóstolni többféle bábtechnikába.
- Milyen előkészületekre volt szükség a képzés elindításához?
D: Nekem régóta nagy vágyam volt, hogy a “maszkosok" kapjanak valamit a báb varázsából is. Egy székesfehérvári csapattal összefogva pályáztunk és nyertünk anyagi támogatást a
szakkör indításához. Fehérváron a kisebb korosztálynak szól
mindez, nálunk 9 éves kor fölött. Mivel nálunk a tanári csapatban nincs a báb területén dolgozó művész, ezért invitáltuk
Főglein Fruzsinát, aki bábszínészként dolgozik. Az ő szakértelmével tudtuk érvényesen megtervezni a szakkörök menetét.
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D: A fő, hogy játszunk. Alapvetés a MASZK-nál, hogy kreatív
energiákat előteremteni csak felszabadultan lehet. Bemelegítünk és beszélgetünk játékos formákban és majd minden
órán egy kicsit mélyebbre ásunk a bábművészetben. Eddig
tárgyakkal kísérleteztünk, vagyis hogy mire képes valami az
alakjából, az alapanyagából kifolyólag. Például rengeteg
szuper ötlet született arra az instrukcióra, hogy vajon hogyan is halhat meg egy papírzsebkendő.
F: A foglalkozásokat ketten tartjuk, Doma a drámajátékokat
vezeti, én pedig a bábos feladatokat. Előtte megtervezzük az
adott napot, egymásra épülő feladatokat találunk ki. A gyerekeket arra próbáljuk ösztönözni, hogy a fantáziájukat
használva maguk jöjjenek rá dolgokra, fedezzék fel az adott
báb lehetőségeit. Kisebb jeleneteket csinálunk, megnézzük
és megbeszéljük őket.
- Mégiscsak egy színház vagytok, szóval mi lesz az
első előadás, amit megtekinthet majd a nagyérdemű?
D: Ezt még mi sem döntöttük el. Ez egy nehéz műfaj, ezért az
első hónapokban ismerkedni fogunk, alkotni és gyakorolni.
Olyan ez, mint az autóversenyzés, először a jogosítványt
szerzed meg, tehát megtanulsz vezetni, aztán meg autót veszel, aztán a sok-sok gyakorlás után jöhet a verseny. Most az
a lényeg, hogy egy stabil csoport álljon össze, akik visszajárnak és szeretik a Bábelt. A célunk persze egy előadás, ami
talán még több új tagot ösztönöz, hogy csatlakozzon a csoporthoz. Igen, egy előadás, amit egy szakmai fesztiválra fogunk elvinni tavasszal.
| FM
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A CINKÉK
FÁ JA
Elültettünk egy csörgőfát, ami ott
nevelődik az Illyés Gyula téren,
hogy majd a gyerekfácskából igazi fa
legyen. Bízunk benne, hogy ő is olyan
erős gyökerekkel jött a faoviból,
mint amilyen biztos alapokkal indulnak az iskolába a mi csemetéink.
De mikor kezdődött ez a történet?
2016 őszén. Hogyan is? Kicsit félve, kicsit sírdogálva, de mégis nagyon vártuk, izgultunk. Az első nap az oviban.
Ahogy már lenni szokott, volt, aki egyből jól érezte magát, volt, aki kíváncsiskodott, vagánykodott, visszahúzódott vagy éppen zokogott. Az óvónénik
és a dadus pedig ott szaladgáltak, pusziltak, öleltek, játszottak, nevettettek,
próbáltak mosolyt varázsolni az arcokra. Mindenkire odafigyeltek! Ránk szülőkre is és nemcsak az első napon, hanem négy éven át, minden óvodai
napon. Ott vannak-voltak a jóra való
neveléssel, a segítő szándékkal, a sok
játékkal, tanítással. Persze problémák is
adódtak, mert azért olyan nincs, hogy
nincs probléma. De mindig győzött a közös cél, az, hogy a gyerekeinknek legyen
jó. Sokszor mi láttuk be, hogy az
óvónéniknek volt igazuk és volt, hogy

fordítva. A kölcsönös bizalom és következetesség mindig jól jött. Olyan gyorsan eltelt ez a négy év, mint amilyen
gyorsan a hajnali, felkelő napocskából
reggeli Nap lesz. A mi hároméves totyogóinkból is hétéves iskolások lettek. Álltunk az óvodai év végén, ami most a
covid miatt furán sikerült. Vége is lett,
meg nem is. Szerettünk volna valami
maradandót, valami örök emléket hagyni, annyira különleges és jó volt ez a
négy év. Így született az ötlet, hogy ültessünk egy fát, a Cinkék fáját. Az ötletet
tett is követte és közösen elültettünk egy
csörgőfát, ami ott nevelődik az Illyés
Gyula téren, hogy majd a gyerekfácskából igazi fa legyen. Bízunk benne, hogy ő
is olyan erős gyökerekkel jött a faoviból,
mint amilyen biztos alapokkal indulnak
az iskolába a mi csemetéink.
Egy nyári délutánon összejöttünk, elbúcsúztunk zenével és dallal - persze csak
jelképesen - az óvónéniktől és a dadustól, hiszen még úgyis találkozunk, akár
majd a Cinkék fájának lombja alatt.
Majd itt mesélnek a gyerekeink az
óvónéniknek a suliban történt fontos
dolgokról, barátságokról, szerelmekről.
Már csak azt szeretnénk leírni, hogy
mindent nagyon köszönünk Virág néni,
Judit néni, Emőke néni, Eszter néni,
Erzsike néni és Éva néni!
| A Brunszvik Teréz Óvodától
búcsúzó cinkék és szüleik

LESZ
PAVILONUNK IS
A Kulturális Központ udvara, a martonvásári „piactér”
burkolata lényegében elkészült.
Épül a pavilon szép faszerkezete is, ahol kis asztaloknál
vásárolhatunk majd a termelői vásárokon, de rendezvények
alkalmával is használhatjuk. Látom magam előtt, hogy
télen "négyévszakos" korcsolyapálya áll itt, a pavilon alatt
forraltbort vehetünk, tavasszal kültéri kiállítás, nyáron esti
piknik szerveződik, ősszel pedig sörfesztiválon érezhetjük jól
magunkat. Remélem jövő májustól újult erővel szervezhetünk
közösségi eseményeket.
Vigyázzatok magatokra, figyeljünk egymásra!
| Horváth Bálint
FORUM MARTINI / 2020. NOVEMBER
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ADJUNK
TÁMASZT

A jelenlegi járványhelyzet különösen nagy terheket ró
a társadalomra. Talán még sosem volt akkora szükség
támaszadó beszélgetésekre, mint most.
A DélUtán Alapítvány ingyenes támaszadó beszélgetéseket
kínál:
– telefonon a 40 éven felettieknek a 06 80 200 866 telefonszámon mindennap 18.00 és 21.00 óra között,
– chaten 18 év fölött (https://delutan.hu/HIVO/index.php)
– e-mailben 18 év fölött (delutan@delutan.hu).
| A DélUtán Alapítvány • Horgas Judit

!

mi és zenés program után vendégül látjuk a résztvevőket.

2021 JÚLIUSÁBAN a Martonvásár Város Önkormányzata
a Martonvásári Kulturális Egyesület, gazdálkodók, vállalkozók és a lakoság segítségével szeretném megrendezni az

falut, vagy kulturális eseményt ábrázoló fényképe van,
digitalizálás idejére adja kölcsön, mert kiállításon szeretnénk bemutatni.

Az eseményen találkozhatnak a faluból elszármazottak és a
város új lakosai. Városnézés, várostörténeti előadás, irodal-

Várom és köszönöm az aktív részvételüket:
| Foki Gábor • gabeszbacsi49@gmail.com

FELHÍVÁS
							
Kérem a régi martonvásári lakosokat, hogy akinek a régi

III. HAZAVÁRÓ – HAZAHÍVÓ PROGRAMOT.
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ADVENTI ABLAKOK
FÉNYLENEK MAJD
VÁROSUNKBAN
MÉG LEHET JELENTKEZNI AZ AKCIÓRA!
Hat éve valaki Solymáron kitalálta a "fénylő ablakok"
adventi kalendáriumát. Idén úgy gondoltuk, hogy elhozzuk ezt a kis szépséget Martonvásárra is.
Hogy hogyan kell ezt játszani? Akik jelentkeznek, vállalják,
hogy a maguk választotta adventi napra feldíszítik égősorral
és egyéb szabadon választott dekorációval lakásuk utcára
néző ablakát. Az ablakban meg kell jeleníteni a napot is, a
számozással. Amikor eljön az idő, a kiválasztott nap, felkapcsolják a fényeket este 18.00 órakor, az arra járók nagy örömére. Hogy az érdeklődök se kóboroljanak feleslegesen, mi
szervezők, minden reggel eláruljuk, hogy aznap este hol
fog(nak) ragyogni az adventi ablak(ok).
A vállakozó szellemű díszítők készülhetnek egy kis karácsonyi zenével is a fények mellé. Lehet felvételről lejátszott
zene, vagy akár élő muzsikálás, énekszó is, a lényeg, hogy az
utcán hallható legyen. Aki részt vesz az akcióban, az egyben
vállalja, hogy saját kompozíciójáról készít egy fényképet, és
ezt elküldi nekünk.
E-mail cím: adventiablakokmarton@gmail.com
Tárgymegjelölés: Fénylő ablakok
November 27-ig lehet jelentkezni egy-egy kalendáriumi ab-

lakra a december 1. és 23-a közötti időszakra. A jelentkezés
privát módon történik kiemelten a Facebook-eseményben
(megtalálható: Martonvásári Adventi Fénylő Ablakok) rögzített google kérdőív kitöltésével. A kérdőív linkje a BESZÉLGETÉSEK fül alatt található. Aki nem használja ezt a felületet, a fenti e-mail címen is jelentkezhet november 27-ig. Egy
napra többen is jelentkezhetnek. Így a résztvevők kilétét a
vállalt dátumig jótékony homály fedi.
Az eseményben egy meglepetést is elrejtettünk, amelynek
megvalósításában a Kulturális Iroda-BBK TOP 5.3.1-16-FE12017-00016 pályázata lesz segítségünkre.
December 24-én, 18.00 órakor pedig minden adventi ablak,
amely fel lett addig díszítve, egyszerre mutatja meg fényeit,
hogy betölthesse melegével a Szenteste szépségét.
A KK akciócsoport nevében:
Fejes-Kocsi Kati és Kiss-Orosz Kata

És lefotózható. Egy ház, egy fa, egy utca, egy tárgy,
egy mászóka, egy kert, egy tűzoltó autó, egy csapat,
egy hangulat, kinek mi. Radnóti Miklós így írja:

Legyen látható, hogy mi is köti az itt lakókat, az itt dolgozókat, az ide kirándulókat Martonvásárhoz! A helyhez, ahol
élünk. Ami örömet éppúgy hozott és hoz mindannyiunknak,
mint bánatot, és egyikről sem mondanánk le, mert ezekből
áll össze Martonvásár múltja, jelene és jövője. Martonvásár
közössége.
Tavaszi Karanténtermés-kiállításunk mintájára azokat a fotókat várjuk most kicsiktől, fiataloktól, középkorúaktól és az
örök ifjaktól, amelyekre ha ránéznek, városunk jut eszükbe.
Legyenek egykori csipkés szélű megbarnultak vagy farzsebből előkapott mobilok képei. Kattintásról kattintásra finomított műremekek vagy jártunkban-keltünkben elkapott pillanatképek. Jöhetnek egymagukban vagy párban, egyszer
vagy akár mindennap. A felvételek többnyire magukért beszélnek, de egy címmel, egy rövid mondattal küldve teljesebb lesz a kép, és a város, ami mögötte van. 2020. december
4-ig erre a címre várjuk fényképeiket: amimartonhozkot@
gmail.com
Közösségi kiállításunkat a Marci vására-játszótérre tervezzük Advent közepétől.

„s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható”.

Az akciót Martonvásár Város Önkormányzata "A társadalmi
kohézió erősítése Martonvásár térségében TOP-5.3.1-16FE1-2017-00016" elnyert pályázata keretében hirdetjük meg.

AMI MARTONHOZ KÖT
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FIGYELEM
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FIGYELEM

Azok az ingatlantulajdonosok, akik nem tudták a megjelölt időpontban átvenni az új, szelektív hulladékgyűjtő
edényüket, 2020. NOVEMBER 30-áig még megtehetik
személyi adataik igazolásával (vagy meghatalmazással) a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Budai út 13.), nyitvatartási időben. Ezt követően a szolgáltató telephelyén lehetséges az edényzet átvétele.
Köszönjük együttműködésüket!

TISZTELT EBTARTÓK!

Elindult Martonvásár hivatalos Youtubecsatornája

A városunkkal kapcsolatos videók és kisfilmek ezentúl
Martonvásár YouTube-csatornáján lesznek elérhetőek. Ezen
a felületen találhatók meg a városunkkal foglalkozó információs-, turisztikai-, rendezvény- és sportvideók, illetve élő
videóközvetítések is.
Ha az elsők között szeretnének értesülni a legújabb videókról-filmekről, akkor nincs más teendő, mint feliratkozni a
város csatornájára.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Ebösszeíró adatlapok
beadásának határideje: !! NOVEMBER 15. !!
Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve, az OLTÁSI KÖNYV
MÁSOLATÁVAL az alábbi módokon lehet benyújtani:
- személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
- e-mailben, szkennelve, aláírva az ugyfelszolgalat@
martonvasar.hu címre küldve
- postai úton (2462, Martonvásár, Budai út 13.)
- elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül
A KORÁBBI EBÖSSZEÍRÁS SORÁN BEJELENTETT
EBEKET ISMÉT BE KELL JELENTENI!
A bejelentés minden ebtartó számára kötelező, annak elmulasztását és az adatok valódiságát kollégáink ellenőrzik és
szankcionálják, ezért aki a bejelentést eddig elmulasztotta
volna, haladéktalanul pótolja.Köszönjük együttműködésüket!

Kiszállították az új hulladékgyűjtő edényeket.

Mindannyiunk örömére megtörténtek a kiszállítások, de
amennyiben olvasóink közül valaki nem tudta átvenni a
kiírt napon, úgy azt a polgármesteri hivatalban megteheti
ügyfélfogadási időben e hónap végéig, bemutatva hozzá a
megfelelő igazolványokat.
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KERTBARÁTOKNAK,
NOVEMBERRE
Szent András hava, az őszutó egyre nyirkosabb, hidegebb időt hoz és a földművelő ember egyre gyakrabban szorul a meleg szobába. A természet ezer színe
lassan a sáré, enyészeté lesz, lehullanak a levelek, a
természet pihenni készül. Farkas napja elaltatja a fákat is, hogy majd a tavaszi ébredés során új életre kelhessen erdő és mező. A régiek szemében a halál nem
az elpusztulás, hanem az utolsó átváltozás volt. A földbe temetett-elvetett mag kicsírázik, új életre kel.
A legfontosabb őszi munkákon már általában túl vagyunk,
de azért a kerthez szokott gazda mindig talál tennivalókat.
Takarítsuk le a kertet. Gyűjtsük össze a száraz kórókat, a letermett növényeket és a lehullott leveleket. Ássuk be a földbe, vagy komposztáljuk, így számos kórokozótól szabadulunk
meg. Ha tehetjük, ássuk vagy szántassuk fel a földet. A rögöket nem kell elmunkálni, így jobban átfagy és beázik a talaj.
Most van a szerves trágyázás, a foszfor és káli műtrágya kiszórásának időszaka. A szétterített trágyát 30-40 cm-re dolgozzuk be. A fák törzsét érdemes lemeszelni, mely véd a kórokozóktól és a tél végi napsugárzástól. A fiatal csemeték
törzsét védjük a nyúlrágástól (bekötözés újságpapírba, műanyag védőrács). A fagyokig folytathatjuk a csemeték és oltványok telepítését. Ügyeljünk a megfelelő nagyságú ültető
gödörre. A gyökereket vágjuk vissza, a sérült, beteg, száraz
részeket távolítsuk el. A gödör aljába tegyünk érett trágyát,
komposztot és erre tiszta földet, majd helyezzük el a csemetét. Figyeljünk a gyökerek elhelyezésére, hogy ne hajoljanak
vissza. Porhanyós talajt szórjunk a gyökerekre, gyengéden
megrázogatva és kissé meghúzva a csemetét, tömörítsük a
földet, majd áztassuk be. Csak ismert, kipróbált fajtákat ültessünk, persze lehet és kell is kísérletezni, de módjával. A
szőlőben is próbáljunk rendet tenni. Jobb, ha fajborokat pró-

LAKOSSÁGI
ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS!
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bálunk előállítani (Cserszegi fűszeres, Rizling, Chardonnay
stb.), mint számtalan fajtából vegyeset. Eltérő érésidő, cukorés savfok, más aromák, illatok. Persze vannak kivételek, ahol
jól kiegészítik egymást a fajták (Cuvée borok). A pincében
zajlik a nagy átváltozás, az „újjászületés”. Lassan a kései szüretelésű szőlők mustjai is kiforrnak és megkezdődik a tisztulás. Márton napjára ( a karácsonyi ünnepkör húshagyója), a
sült liba mellé már meg lehet kóstolni az új borokat is. Ekkor
ellenőrizhetjük, minősíthetjük új borainkat. A hordókat tartsuk mindig feltöltve és a hónap közepétől elkezdhetjük az
első nyílt fejtést is.
A lombvesztett ribizke és egres bokrok ritkító metszését
most kényelmesen végezhetjük, de ügyeljünk, hogy ne hagyjunk csonkot. Napos, száraz időben végezhetünk lemosó permetezést, mely a kórokozók számát gyéríti. Rakjunk fel hernyófogó öveket a fák törzsére. Szép időben végezhetjük a fák
kérgének tisztogatását is. Szedjük fel a dália és kanna gumókat, és megtisztítva, száraz, fagymentes helyen tároljuk a
tavaszi ültetésig. A fagyokig még virágoznak a krizantémok,
elvirágzás után a virágszárakat vágjuk le, a töveket takarjuk
be szalmával, falombbal.
A kerti tavakat engedjük le, vagy téliesítsük. Gondoskodjunk
a vízvezetékek fagytalanításáról.
| Uhrin Gábor

A VHG Nonprofit Kft. ezúton értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy elektronikai hulladék gyűjtést szervez
az alábbiak szerint:

Időpont: 2020. november 28. (07.00-12.00 óra között)
Helyszín: Martonvásár, Művészeti Iskola udvara
(Deák Ferenc u. 1.)
Az alábbi háztartási elektromos készülékeket vesszük át:
• televízió (egészben) • hűtőszekrény (egészben), mosógép
• háztartási kisgépek (kávédaráló, lemezjátszó,
hajszárító, mikrohullámú sütő, porszívó, stb.)
• számítógépek, monitorok
• csatlakozók, kábelek, távirányítók
A helyszínen kérjük szíveskedjenek a lakcímkártyát bemutatni! Egyéb hulladékot a fent meghirdetett időpontban nem
áll módunkban átvenni (pl. patronok, tonerek, elemek, akkumulátorok, kommunális hulladék, szelektívhulladék).
Együttműködésüket köszönjük!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MODERN ÚTKARBANTARTÓ ESZKÖZÖK ÉS
MEGVALÓSULT VÁROSSZÉLI ÚTFELÚJÍTÁSOK
Martonvásár Város Önkormányzata és Vál Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.17.4.1.2-16 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhíváson sikeresen pályázott az
helyi utak karbantartásához szükséges modern eszközök
beszerzésére, és két martonvásári külterületi utca, az
Orbánhegyi utca és a Damjanich utca felújítására, melyekhez 120 millió forint összegű vissza nem térítendő
európai uniós támogatást nyertek.
A projekt keretében Martonvásár Város Önkormányzata
és Vál Község Önkormányzata olyan nagy értékű és modern erőgépekkel és eszközökkel bővíthették gépparkjaikat, amelyek nélkülözhetetlenek egy-egy 21. századi kistelepülés mindennapjaiban. Ennek folyamán Martonvásár
Város Önkormányzata egy 50 lóerős Tuber 50 K típusú
kistraktorral, illetve az erőgéphez csatlakoztatható
tolólappal, sószóróval, seprűgéppel és faaprító géppel
gyarapodott. Vál Község Önkormányzata a projekt keretében szintén egy 50 lóerős Tuber 50 K típusú kistraktorral, továbbá a hozzá csatlakoztatható tolólappal, sószóróval, homlokrakodóval, vontatott faaprító géppel és
rézsűzúzóval gazdagodott.

Kertépítés, kert karbantartás
Vállaljuk:
• öntözőrendszer tervezés, építés,

karbantartás
füvesítés, gondozás, fűnyírás
sövényvágás
gyepszőnyeg telepítés
parkosítás
növény és faültetés
favágás, ÁGDARÁLÁS ipari géppel
komposzt, fahulladék elszállítás
kézi- gépi földmunka
komposztáló építés
párakapuk, tűzrakó hely és
pergolák építése
• esővíz tároló építése
• mindennemű beszerzés, szállítás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az eszközbeszerzések
mellett megvalósult
Martonvásáron a Damjanich utca 683 méteres szakaszán (7. sz.
főút – Jókai u. között)
és az Orbánhegyi utca
1327 méteres szakaszán (M7 autópálya felüljáró – Gesztenyés út között) az
úttestek teljes körű felújításai. Az új aszfaltburkolatok a
Damjanich utcában 5,75 méter szélességben, az
Orbánhegyi utcában pedig 3 méter szélességben kerültek kialakításra, utóbbi esetében 4 darab aszfaltburkolattal
ellátott kitérő öböl is megépült.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az VP67.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívás keretében valósult meg 120
millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós
támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Martonvásár Város Önkormányzata,
Vál Község Önkormányzata
Projekt címe: Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon
Projekt száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Támogatás összege: 119 999 975 Ft
A projektről bővebb információt a www.martonvasar.hu
oldalon olvashatnak.

VILLANYSZERELÉS
-Családi házak, lakások teljeskörű
villanyszerelése
-Vezeték korszerűsítése
-Kapcsolók, lámpák, konnektorok kiépítése,
cseréje

Precíz munkavégzés garanciával!
Hívjon bizalommal:
HORVÁTH RÓBERT
06 70 562 99 41

Elérhetőség:
Pankhardt Dezső: +36-30/3434-318
Pankhardt Viktor: +36-30/4500-142
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ESEMÉNYEINK

							
		
NOV. 27.

|

		

Tessely Zoltán fogadóórája
17.00 órakor
Városháza, Gerócs Terem

NOV. 28.
|
		
		
		

Polgármester házhoz megy
14.00 órától
Dózsa György, Rákóczi utca,
Brunszvik u.

NOV. 29.
|
		

1. Advent
Martoni Karácsonyi Készülődő
BBK - online

DEC. 1-24.

|

Martonvásári Adventi Ablakok

DEC. 4.

|

Martonesti mesélők 1.
BBK - online

DEC. 6.
|
		

DEC. 11.

|

2. Advent
Martoni Karácsonyi Készülődő
BBK - online
Martonesti mesélők 2.
BBK - online

REJTVÉNY, SZÜLINAPOSSAL

DEC. 13.
|
		
		
		
|
		

Ami Martonhoz köt…
és lefotózható - 			
kiállításmegnyitó
Marci vására-játszótér
3. Advent
Martoni Karácsonyi Készülődő
BBK - online

DEC. 16.
|
		

Borbély László koncertje 		
Beethoven születésnapján
18.00 órakor
		
Agroverzum - online

DEC. 18.

|

DEC. 20.
|
		

Martonesti mesélők 3.
BBK - online
4. Advent
Martoni Karácsonyi Készülődő
BBK - online

A konkrét eseményeket a mindenkori országos és helyi
járványügyi rendelkezések alapján szervezzük meg. Az
aktuális helyzetről https://www.facebook.com/bbkozpont
oldalunkon adunk tájékoztatást.

HIDUNK ÉPÜL
A Szent László patak revitalizációs projektjének keretében új átkelési pontot alakítanak ki
a vízfolyáson. Ezen keresztül vezethet majd a
távolabbi jövőben az Estike és a Béke utcát ös�szekötő út, mely hiányzó infrastruktúrát pótolna, hiszen jelenleg egy közúti híd van az egész
településen.

Előző számunkban a Brunszvikok kedvenc partyvárosára kérdeztünk rá, amely természetesen Bécs volt.
Játékunk nyertese Bottka Alex, aki szokásos módon a
Macska Étteremben veheti át a nyereményét.
Maradunk a témánál e hónapban is, és a december 16án 250. szülinapját ünneplő Mester tiszteletére adott
koncert főszereplőjére kérdezünk rá. Szóval ki zongorázik nekünk a születésnapi
bulin, illetve kik szerepelnek
az ünnepi műsor menüjén?
Szeretettel várjuk válaszaikat
és ne rejtsék véka alá ötleteiket,
javaslataikat sem.
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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: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 8.00-10.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.0009.00, 14.00-16.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); | Péntek: 08.00-12.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

FOGORVOSI RENDELÉS
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.

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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!

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

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

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

22/460-286

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.
18

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 2020

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Albert Bence
Oláh Sándor
Eredics Nóra
Pankhardt Dezső Péter
Nagy Vencel
ELHUNYTAK*
Szénási Tiborné, szül.: Szeidl Márta / 88 év

Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink
hozzátartozóinak
fájdalmában
osztozunk.

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

!

DR. FODOR TAMÁS FELHÍVÁSA

Tisztelt Betegeink!
2020.11.02-től háziorvosi rendelésünkre csak előre
egyeztetett időpontra jöhetnek. Időpontokat 10 percenként
adunk, azokat az Erodium-rendszeren keresztül vagy
telefonon foglalhatják. Aki időpont nélkül érkezik és
ellátása megengedi, azt időpontra visszahívjuk. Kérjük a
fentiek megértését és betartását, hiszen ebben a fokozott
helyzetben ez mindannyiunk egészségét védi.
| Dr. Fodor Tamás

PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

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

Telefonszám: 06 70 / 402-9014

MARTONVÁSÁR: november 21. 22.; december 12., 13.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: november 14., 15.; december 5., 6.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: november 28., 29.; december 19., 20.
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 TAJ-számának 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.

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

ÚJ FEHÉRNEMŰ ÜZLET
MARTONVÁSÁRON!
Martonvásár-ház, Budai út 23.
Női-férfi-gyermek fehérneműkkel,
pamut zoknikkal és harisnyákkal
várok mindenkit szeretettel!
Novemberben
minden megvásárolt
melltartó mellé

25%

kedvezményt adok
minden másra!

Nyitvatartás:
Hétfő:
13:00–17:00
Kedd:
13:00–17:00
Szerda:
8:00–12:00, 13:00–17:00
Csütörtök: 13:00–17:00
Péntek:
13:00–17:00
Szombat: 8:00–12:00

Tel.: 06 20 597 4984
Facebook: www.facebook.com/formitafehernemu

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