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Nemcsak izgalmas, romantikus dolgokról,
például a neves zeneszerző titokzatos
martoni gyermekéről, de városunk következő
10 esztendejéről is olvashatnak februári
lapszámunkban. Beszámolunk arról is, hogy
noha nincs színházi szezon, de fiatal színészeink
ugyanúgy készülnek az előadásokra, ahogy
kertészeink sem pihennek egy percet sem.

A gyermekorvosi rendelő közleménye:

Sajnálatos módon a vezetékes telefonszámunk nem mindig
fogadja megfelelően a bejövő hívásokat.
Ezért arra kérjük Önöket, hogy ha foglaltat jelez a 06-22460-637-es telefonszám, akkor próbálják meg hívni a 06-30791-4944-es számot rendelési időben.
Megértésüket köszönjük!

Városháza infóvideó

A vírushelyzet miatt sajnos közmeghallgatást nem tudott
tartani az önkormányzat, ezért arra kérte önöket, hogy
e-mailben vagy facebookon küldjék el kérdéseiket.
Többek között ezekre is választ ad egy videó formájában Dr.
Szabó Tibor polgármester úr és Horváth Bálint alpolgármester
úr. A városháza infó videót megtalálják Martonvásár Youtubecsatornáján, illetve Spotify-on „Horváth Bálint Podcast” néven.
A videóban szó esik a járványhelyzetről, a költségvetésről és
az iparűzési adóról, a meglévő és várható beruházásokról,
illetve a Kastélyparkról, valamint az Agrártudományi Kutatóközpont és a város kapcsolatáról.

A Szolgáltatóházba költözik a MartonKlinik!

A már megszokott minőségi szolgáltatások mellett új szakrendeléseket vezetnek be, mint például bőrgyógyászat,
életmód- és táplálkozási tanácsadás, dietetikai rendelés és
vérképelemzés. Mindezek mellett terveik között szerepel a
mindennapos, délelőtti laborvizsgálat.
A meglévő szolgáltatásokról bővebben itt olvashat:
http://www.martonklinik.hu/

A régi kerítést elbontották az új BrunszvikDreher sétánynál, most a régi járdán van a sor,
aminek a helyén gyönyörű új zöldövezet lesz. A
felszedett térkő a Brunszvik út másik oldalára kerül
a régi járda helyére.
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Az utolsó villanyoszlopok is eltűntek a
Dózsa György-Beethoven útról. Helyükre
új, korszerűbb oszlopok kerültek.
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Ma a farsang – amikor éppen van – a beöltözésről, vidám
sütizésről szól, az olyasmik, mint kiszebáb-égetés vagy
busójárás már csak hagyományőrzésként vannak jelen. Nem könnyű felismerni bennük egy olyan világot,
amelyben a farsang maga volt az újjászületés, minden
felfordítása, minden újraértelmezése.
A farsangot jól szabályozott világ szülte, rögzült társadalmi
osztályokkal és erős külső-belső kontrollal, amely élesen reagált minden kihágásra, de már a frivolra, az érzékien élettelire is. Az erkölcs nemcsak szólam volt, hanem belső rend,
amely felett őrt állt a túlvilági élet állandó féltése.
A farsang pedig az az idő volt, amikor senki nem féltette a
lelkét. Más szabályok léptek életbe, kereszténység előtti szabályok, a káosz logikája. A mértékletességet felváltotta az
eszem-iszom, a szemérmet a teljes szabadosság, a hatalmi
hierarchiát a mindennemű rendszerek durva kifigurázása.
Mindjárt itt a böjt, úgyhogy mindenki a húsnak hódol, amíg
lehet, a test élvezeteinek, minden visszafogottságtól mentesen ünneplik a termékenységet (eredetileg a kiszebáb is erős
nemi jelleggel bírt), a bomlásra ítélt, halandó hús vidám pillanatnyiságát. Egész Európában általánosak voltak a pazarló
lakomák, a felvonulások, versengések, a pajzán, sokszor szinte értelmetlen rigmusok kántálása, a tánc, amelybe belefért
a zaklatás is, a kifordított misék. Az egyház igyekezett gátat
szabni a káoszba süllyedésnek, de igazán nem tudott célt
érni – hiszen a karnevál szemlélete ősibb, mint az egyház,
és nélküle talán a böjt is túl nagy kihívás lett volna.
Csíkménaságon húshagyókedden a falu fiataljai beharangozás előtt a templom körül az ősök sírja fölött táncoltak, majd
mise után a papot hazakísérték, és a táncot a pap udvarán
folytatták – mintha egyszerre képeznék le az élet-halál ciklust, és hívnák meg bele az egyházat is. Konc király és Cibere
vajda változó fölénnyel küzdött egymással, hogy aztán farsang végére Cibere vajda végképp felülkerekedjen.
Nem mindenki szerepel, de mindenki benne van: „A karnevált nem nézik, hanem élik, méghozzá mindenki, mert a
karnevál – eszméjéből következően – össznépi – írja Mihail
Bahtyin. – Amíg a karnevál tart, senkinek nem lehet más
élete, mint a karneválbeli. Nem lehet kilépni belőle, mert
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id. Pieter Bruegel: A farsang és a böjt harca (részlet)

JÁRVÁNYFARSANG

nincsenek térbeli határai. Amíg tart, addig csak a törvényei
szerint lehet élni, addig csak a karneváli szabadság törvényei
érvényesek. A karnevál egyetemes, az egész világ különleges
állapota, a világ újjászületése és megújulása, amelynek mindenki részese.”
Közel sem véletlen, hogy farsang nagyböjt előtt van. A karnevál logikája szerint a káoszba süllyedés szükséges a szellem újjászületéséhez. A húsról lemondó ember a test időlegességét veti le, hitet téve az isteni eredetű rend mellett.
Ebből korunkra nem sok maradt. A hagyományokat nem értjük, az ünnep nem vág a zsigerekig, az egyén nem oldódik fel,
és így új időt sem képezhetünk. A farsang legfeljebb a barátokkal való találkozást jelenti, és felnőttként szinte merészségnek számít a beöltözés, az az igény, hogy pár órára másvalaki legyünk, más valóságot éljünk.
Sok év után most hirtelen mégis lett egy közös valóságunk,
a koronavírusé – igaz, ez sem olyan közös, mint a karneváli
valóság; a véleményalkotás egyéni marad, arról, hogy kell-e
félni, kell-e oltatni, viseljünk-e maszkot, vagy bújjunk ki
alóla, amikor lehet…? De mégis, a maszkviselés átszövi a
mindennapokat, állandó ruhadarabbá vált, mint régen a módosabbaknál a kesztyű és kalap. Sokszor elgondoltam, hogy
a maszk örökös farsangi álarc: nem látszik alatta az ásítás, a
grimasz, szabadabb az arc, elrejtettebb az ember. Az ismerősöket a szemükről ismerem fel, ha sikerül, mert mire azonosítom őket, olykor már messze járnak. Nem tudom, nőtt-e
a bűnözés, mióta maszkot viselünk, romlott-e a vétkesek
azonosíthatósága, de mindenesetre akadhat, akinek kapóra
jön ez a „láthatatlanság”. Aki akar, állandó farsangban élhet,
kifordult valóságban, ami azonban egész más, mint a karnevál köz-valósága, ennek a mi farsangunknak éppen az elrejtettség, a távolság a sajátja. Az ismerős is idegen annak, aki
fél, két méterre áll meg tőle, ahonnan bizalmasan már nem
lehet beszélni. Groteszk, hogy miközben mind „álarcot viselünk”, eltűnt az álarcosság főünnepe, nincs módunk örülni és
újjáformálódni az arctalanság közösségi feloldódásában.
A mi újjászületésünk talán az lesz, amikor eldobjuk a maszkokat, és a kisgyerekeink először csodálkoznak rá, hogy „jé,
emberek vannak a téren, és látom az arcukat”.
| Hojdák Anka
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"A VÁROST SA JÁT
MAGUNKNAK
TEREMTJÜK"
INTERJÚ SZABÓ TIBOR
POLGÁRMESTERREL
A hosszútávú tervezés előnyeiről, a városi stratégia kiszámíthatóságáról, ipari parkról és beköltözésről, zeneházról és turisztikai fejlődésről, tradicionális értékek
megerősödéséről és proaktív cselekvésről beszélgettünk Szabó Tibor polgármesterrel, aki a TSZ-udvart
illetően robbanásszerű változásokat prognosztizál
Martonvásárra.
- Azt mondják sokan, hogy a magunk mögött hagyott év
alapvetően változtatta meg a gondolkodásmódunkat,
lelassított, tűnődésre késztetett bennünket. Hogy látja
mindezt a városvezető?
- Közösségileg, társadalmilag valóban nagy hatása volt ennek
az egy évnek. Rá kellett jönnünk arra is, hogy más értékek
mentén kellene megszerveznünk az életünket, mint eddig, és
az is kiderült, hogy ezek az értékek egyáltalán nem újak, hanem régi, amolyan „visszatérő értékek”, amelyek részben talán elhalványultak az elmúlt időkben. Kiderült az is, hogy
mennyire hiányzik nekünk a család. Nem is feltétlenül a
közvetlen családra gondolok, amelyben mindennapjainkat éljük, hanem az annál eggyel nagyobb nagycsaládra: ráeszméltünk, hogy milyen fájó tud lenni az, amikor nem tudjuk
meglátogatni a szüleinket, gyerekeinket. Évszázadokon, évezredeken keresztül szükség volt erre a nagycsaládi kommunikációra, és most hirtelen kiderült, hogy ma is ugyanúgy
szükségünk van rá. De ezt a halmazt tágíthatjuk is: mert az
is nyilvánvalóvá vált, hogy a baráti kapcsolataink is fontosabbak, mint azt eddig gondoltuk volna róluk. Egy szó mint
száz: kiderült, hogy könnyebben mondunk le a Riviéráról vagy
Thaiföldről, mint a családunkról és a barátainkról. És én azt
gondolom, hogy a tradicionális értékek ilyetén megerősődése
haszon. Ez nem jelenti persze, hogy ne lenne hasznos és jó
az email vagy a zoom, de az igazi kommunikáció azért mégiscsak az, amikor kezet fogsz, amikor beszélgetőpartnered
szemébe nézel, amikor egy asztalnál kártyázol a barátaiddal,
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amikor látod, hogy a másik miképp reagál rád.
- Kicsit mintha szembesültünk volna a saját korlátainkkal is ezekben az időkben, nem?
- Igen. És ez nem hogy rossz, hanem ez kifejezetten jó. Ha
időnként szembesülünk a hiányosságainkkal, az nagyon
hasznos tud lennei önfejlődési szempontból. Mert nem mindenható az ember, ez is kiderült, mert nem tudjuk például
uralni a természetet. És szembesültünk azzal is, hogy nem
az ember mindennek a gazdája, hanem van egy nagyobb hatalom, amely a sorsunkról dönt. Ezt is jó észben tartani. Ez a
többi mellé még egy komoly sprituális tanulsággal is szolgálhat, vagyis hogy az emberi létezés és működés sokkal mélyebbről eredeztethető annál, mint azt a XX. század második
felében elképzeltük.
- Térjünk át a praktikus ügyekre. Egy éve a sétány még
csak terv volt, ma már valóság. Szimbolikus útnak is
felfogható fekvése, nyomvonala, iránya miatt, néha
eszembe is jut, hogy a Brunszvik-Dreher sétány, több
mint egy sétány, több jelentéssel bír.
- Szerintem is több, mint egy átlagos sétány. Ha visszakanyarodhatnék a járványfelvetésére, hadd jegyezzek meg an�nyit, hogy ez az egész abban is megerősített bennünket, hogy
érdemes nagy távlatban gondolkodni, s nemcsak az amúgy
persze nagyon fontos 100 vagy 150 méteres járdában kizárólag. Az elkészült sétány valóban komoly szimbóluma lehet a
külvilágból a város központjába való megérkezésnek. Érdemes ennek apropóján a következő tíz évről is szót ejtenünk,
ami nem másról szól majd, mint arról, hogy miképp tudjuk
fokról fokra élhetőbbé tenni a várost, ahol általában jól érzik
magukat az emberek. A következő évtized elsőszámú financiális feladata, hogy a város hogyan tudja önmagát fenntartani, mennyire képes színvonalas szolgáltatásokat teremteni
azok után, hogy az előző 10 évben a város „élhetőségének”
minimálfeltételeit hoztuk létre. A belátható jövőben pedig el
kéne érkeznünk arra a pontra, hogy az óvodától az iskolán át
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az egészségügyi szolgáltatásokig a szociális ellátás és a városgazdálkodás költségeit mi saját magunk teremtjük elő.
- Mit mutatnak a számok önfenntartási szempontból?
Tapasztalható valamiféle fejlődés?
- Amikor „átvettük” a várost, akkor 20 százalék körül volt ez a
bizonyos önrész, most 40 százaléknál tartunk és a következő
10 évben el kellene érnünk a 60 százalékos önrészt. Akkor
elmondhatjuk majd polgári erényként, hogy saját magunk
tartjuk kézben a városunk minőségét, hogy egyre jobb
szolgáltatásokat teremtünk saját magunknak, és hogy ez a
saját magunknak teremtés a mi tehetségünkön és nem külső
tényezőkön múlik. És ezzel együtt persze nap mint nap meg
kell védenünk természeti, történelmi, munkahelyi és családi
értékeinket, ez ugyanis mind szorosan összefügg az önfenntartó város modelljével. Mindennek az alapját már megteremtettük, a 150 hektáros ipari területből 70 hektárt mobilizált a városunkban létrehozott állami tulajdonú cég, az
Inpark Martonvásár, amely a közelmúltban látott neki e a
grandiózus munkának.
- A kutatóintézettel is mintha szorosabbra vonták volna
az együttgondolkodó kötelékeket.
- Hiszem, hogy a város minőségét és szellemi üzenetét továbbra is a mezőgazdasági kutatóintézet képviseli a nemzetközi szinteken, és itt persze az Akadémiát is egyből meg kell
említenünk, mint kiváló partnert. Egyre jobbak a kapcsolati
alapjaink és remélem, hogy a következő 10 évben a kultúra,
a turizmus és a tudomány izgalmas területeit is bevonva
együtt hasznosítjuk a gyönyörű parkot úgy, hogy abból a város a legjobban jön majd ki. Alapvetésünk, hogy a zenére
építve nyissuk ki szimbolikusan a kastély és környezetének
területét. Azt gondolom, hogy az lesz majd az igazi nyitás, ha
mindez teljeskörűen megvalósul. Ahogy maga a járvány utáni
nyitás jó apropó lehet arra, hogy a következő 10 évnek is
kaput nyissunk közös gondolkodással, közös koncepcióval.
2-3 éven belül megépül az ATK új kutatótömbje, és akkor juthatunk el olyan helyzetbe, hogy a kastély funkcióját alapvetően kulturális céllal határozhatjuk meg. Mindennek a kidolgozása már folyamatban van, annyi már most bizonyos, hogy
a Zeneház és egy leendő Konferenciaközpont ügye ebben a
közös gondolkodásban egészen biztosan szerepet kaphat és
mindennek a financiális hátterét az ipari park és a területeit
mobilizáló cég adhatja meg.
- Nem mindegy azért, hogy milyen cég. Például az Iváncsán létesülő koreai akkumulátorgyár építésének terve
sem annyira találkozik az ottélők óhajával, ahogy Sóskút-Tárnokon sem a hasonló profilú gyár. Felmerülhet
jogosan az igény az ittélőkben, hogy a martonvásári
önkormányzat, ahogy eddig se, úgy a jövőben se támogasson a környezetünkre potenciálisan káros cégeket.
Van ezügyben egy deklarált „eddig és ne tovább” elv a
városvezetés részéről?
- Én fordítva fogalmaznám meg mindezt, vagyis tartsuk magunkat ahhoz, amihez eddig is tartottuk: cselekedjünk tehát
proaktív módon, fogalmazzuk meg mi, hogy milyen cégeket
akarunk a városunkban látni! Az Akadémiával és az ATK-val
is egyetértünk abban, hogy az ipari park eredeti célja az volt,
hogy ez egy innovációs terület. Olyan cégeket várunk tehát,
amelyek nemcsak innovatívak, hanem bátran építenek arra a
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kutatási bázisra, amelyet az Agrárkutató produkál. Ez nem
jelenti azt, hogy kizárólag ilyen jellegű cégek érkezhetnek,
de azt kimondhatjuk, hogy őket várjuk a legjobban. Jobb elébe
menni tehát a dolgoknak, mint utólag meglepődni. Mi ehhez
tartottuk magunkat eddig is, konzekvensen.
- Új hídunk van. Ez esetleg lakóterületeket kötne össze
a jövőben a lakóparkkal?
- A lakópark-projekthez hasonló építkezések lezárultak, hozzátehetném, hála Istennek, mert nem is ilyent szeretnénk a
jövőben, hanem egy sokkal élhetőbb-szerethetőbb lakókörnyezetet. Több zölddel, komfortosabb lakásokkal. Keressük hát a
területre az ingatlanfejlesztőt, miután a mostani építési szabályzatnak megfelelően lakókörnyezetnek jelöljük ki a patakon túli területet. Társas és családi házak épülnek majd ott.
- A szolgáltatóház az az épület lesz, amit akart korábban is a városvezetés, vagy vannak még egyéb tervek,
netán kielégítetlen városlakói igények a szolgáltatói
szektort illetően?
- Amikor arról beszéltem, hogy olyan kisváros legyünk, amely
kielégíti az ittlakók szolgáltatások iránti igényét és építsünk
olyan várost, ahol igazán jól érzik magukat az emberek, akkor nemcsak intellektuális komfortigényekre gondoltam, hanem alapvető komfortigényekre is, mint például a bevásárlás
vagy az áruellátás. Mert ebben komoly elmaradásunk volt
eddig. Az ideálistól, vagyis, hogy mindent Martonvásáron
lehet ezentúl beszerezni, még messze vagyunk most is. A
közeljövőben azonban megvalósul ennek a töredéke, de számíthatunk hamarosan az optimálisra is, mert a TSZ-udvar –
amely immáron nem téesz-, hanem a Térségi Szolgáltató
Udvar rövidítése – több szolgáltatást lesz képes befogadni,
mint az új Szolgáltatóházunk, melynek földszintjét egy nagy
élelmiszerszolgáltatólánc veszi bérbe úgy, hogy hátrafelé még
épít is hozzá, illetve jön még több bolt, illetve kisáruház is.
A TSZ-udvar ezeket a szolgáltatásokat fogadja majd be, a romos épület pedig dózerolva lesz. A TSZ udvarban a következő
pár évben robbanásszerű fejlődés várható a szolgáltatások
frontján.
Több éves munkánk beérni látszik hát: az új lakóterületek is
benépesülnek – a hangsúly a kvalifikált munkaerőn, a kutatókon van, hiszen két kutatóközpont is ideköltözik a közeljövőben: a talajtani és a növényvédelmi – és az ipari parkból is
profitál majd erősen a város, illetve a teljes kastélypark is
arra szolgál majd , amire hivatott - ez az a 10 éves terv, amiről az interjú elején beszéltem: nem volt hiába eddig terveznünk és munkálkodnunk.
| Prieger Zsolt
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MARTONVÁSÁRI
ORVOSI RENDELŐ
ÉS A COVID-19

Jelen állás szerint a 60 év felettiek oltása is hamarosan elkezdődik várhatóan a Pfizer-BioNTech
vakcinával.
Aki kéri a védőoltást és még nem regisztrált az oltásért,
az mindenképpen tegye meg a https://vakcinainfo.gov.hu/
oldalon. Jelenleg azokat tudják csak beoltani, akik regisztrálnak és így szerepelnek az oltandók listáján, amit
a védelmi bizottságtól kapott a rendelőintézet.

KÖZUTAK,
KÖZTERÜLETEK

Tisztelt Martonvásáriak!
Az elmúlt időszakban számos kérdés, bejelentés érkezett a közutak bontásával kapcsolatosan, ezért jelen
tájékoztatóval szeretnék segítséget nyújtani a lakosságnak, ingatlantulajdonosoknak, hogy mely esetben
és milyen adattartalommal, kötelező melléklettel
szükséges közútkezelői hozzájárulást kérniük.
Amit a közútkezelői hozzájárulásról tudni érdemes:
• Előírásokra vonatkozó jogszabály:
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi
közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 16/2018
(XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.), mely
a www.njt.hu oldalon, illetve a Polgármesteri Hivatalban is
megtekinthető.
• Közútkezelői hozzájárulást kell kérni minden ingatlantulajdonosnak, aki az ingatlana előtti közterületen, bármilyen a közterület állagsérelmével, építéssel összefüggő munkát
szeretne elvégezni. Ezt önkormányzati utak tekintetében a helyi közutak kezelőjétől, Martonvásár Város Jegyzőjétől, országos
közutak esetén a Magyar Közút NZrt.-től szükséges megkérni.
Leggyakrabban kapubejárók létesítése, illetőleg közműveknek az ingatlanra történő bevezetése, felújítása, cseréje kapcsán szükséges a hozzájárulást, engedélyt beszerezni.
• Az Ör. részletezi, hogy mely esetekben, milyen feltételekkel
lehet a közterületen munkálatokat elvégezni. Például a jó állapotú, 5 éven belül aszfaltozott utak megbontását csak nagyon indokolt esetben engedélyezzük, ezért itt minden esetben átfúrással lehet csak a közműveket az út alatt átvezetni.
• Önkormányzatunk tekintetében a közútkezelői hozzájárulás
iránti kérelmet az adott ingatlan érdekében végzendő
tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosa köteles
benyújtani. Kérelmében meg kell jelölni, hogy
FORUM MARTINI / 2021. FEBRUÁR

ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK!
Lapunk már korábban is felhívta az olvasók figyelmét a
karitatív lelkisegélyszolgálat tevékenységére. Most ismét
égető szükségük van az Önök önzetlen segítségére, mert a
megterhelő feladatot munkatársaik csak nagy nehézségek
árán tudják teljesíteni. Ezért ismét önkénteseket keresnek.
A DélUtán telefonos lelkisegély szolgálat
önkénteseket keres, akik vállalják az ingyenes,
kötelező képzést, és a havi 8 óra otthonról végezhető,
– nem fizetett – esti elfoglaltságot.
Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel
legkésőbb 2021. március 15-ig: info@delutan.hu

- mely ingatlanra (pontos címet és helyrajzi számot fel kell
tüntetni) kéri a hozzájárulást,
- meg kell jelölni, hogy pontosan mikor, meddig és milyen
munkálatokat szeretne végezni az Önkormányzat tulajdonában található ingatlanon (közterületen).
• A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem érdekében indított eljárás esetén nincs illetékfizetési kötelezettség.
• A kérelmet az Ör. 1. melléklete szerinti nyomtatványon – a
kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal – a
Jegyzőhöz kell benyújtani a Martonvásári Polgármesteri
Hivatalnál. A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- engedélyezett terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás)
2 példányban,
- közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye
2 példányban,
- igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás
(korlátozás, forgalomterelés) terve 2 példányban
- helyreállításra vonatkozó terv/megrendelő
- egyéb alátámasztó dokumentum
• Martonvásár Város Jegyzője közútkezelői hozzájárulásában
előírja, milyen feltételekkel lehet a kérelemben feltüntetett
munkálatokat elvégezni. A közút nem közlekedési célú igénybevételére, közterület felbontására, helyreállítására vonatkozó előírásokat az Ör. 4. pontja részletezi.
• Az engedéllyel nem rendelkező, vagy lejárt engedély mellett történő munkavégzés esetén, illetve a helyreállítási kötelezettségek teljesítéséért, a jogszabályellenes magatartás
jogkövetkezményeiért az felel, akinek az érdekében az út,
vagy járda bontása történt.
• A közút nem közlekedési célú igénybevételéért a közút kezelője az Ör. 2. mellékletében meghatározott mértékű díjat szed.
Kérem, hogy a közutak, közterületek igénybevétele esetén a
szükséges dokumentumokat a Martonvásári Polgármesteri
Hivatal címére juttassák el, kérdés, észrevétel, javaslat megfogalmazása esetén írjanak a jegyzo@martonvasar.hu elektronikus levelezési címre, illetve, keressék ügyfélfogadási
időben a Martonvásári Polgármesteri Hivatal dolgozóit.
Együttműködésüket megköszönve,
| Martonvásár Város Jegyzője
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BRUNSZVIKOK ÉS A MINONA-REJTÉLY
Bár elsősorban csak regényes hipotézisek támasztják
alá, hogy Jozefin és Beethoven kapcsolatát esetleg
egy gyermek is megkoronázhatta, most engedjünk a
kísértésnek és mereng jünk el, hátha Minona – az
amúgy erősen Beethovenre hasonlító lány – mégis egy
halhatatlan szerelem gyümölcse volt.

hónapos gyermek szépen gyarapodott. Más források azonban arról számolnak be, miszerint Jozefin születésekor nővérének „ajándékozta” a kislányt, alig törődött vele, gyakorlatilag lemondott róla. Teréz úgy jellemezte unokahúgát, mint
egy fekete hajú, sötét bőrű, kevésbé szép leány, aki azonban
eszes és zeneileg művelt.

Időközben Stackelberg rendőri segítséggel elraboltatta lányát,
Brunszvik Jozefin, a legyengült, ám még gyönyörű özvegy
így került Minona Tallinnba, ahol szigorú, puritán nevelte1810-ben ment hozzá az észt Christoph Stackelberg báróhoz,
tésben részesült. Apja halála után 29 évesen Karolina nagyaki Johann Heinrich Pestalozzi, a híres és elismert svájci penénje hívta el erdélyi otthonába, onnan 1848 után Bécsbe
dagógus, Teréz nagy példaképének egyik tanítványa volt. Hiköltözött, ahol állítólag társalkodónőként dolgozott. Erős akába született négy gyermekük, a házasságban boldogtalanul
centusa miatt nemigen kereste a társasági élet kínálta lehevergődő Jozefin nem találta meg az összhangot férjével, aki
tőségeket, 84 évesen hajadonként, magányosan halt meg
sem apaként, sem férjként, sem földbirtokosként nem volt
1897-ben. A Bécsi Központi Temetőben helyezték örök nyuideális. A kapcsolatuk megromlott, a család teljesen eladósogalomra, sírjára a Zsoltárokból vett
dott, Stackelberg visszaköltözött lányaidézet olvasható: (Az ember napjai olyaival Észtországba, ahonnan összesen
Neve is talányos, hiszen fordítva
nok, mint a fű, úgy virágzik, mint a
kétszer látogatta meg feleségét. Jozefin
olvasva „Anonim”.
mező virága.) Ha végigsöpör rajta a
és Beethoven mindeközben időről-időre
szél, vége van, még a helyét sem lehet
találkozott. A két szerelemes 1804 és
felismerni.
1809 között 14 általunk ismert levelet
A bárókisasszony szerencsétlen sorsa inspirálta az észt zeneváltott. Kapcsolatuk hol heves lánggal égett, hol takarékon
szerző Jüri Reinvere 2020 januárjában debütált „Minona”
pislákolt, de mindenképpen aktív maradt.
operáját. Kutatásai során több érdekes momentumot talált.
1983-ban megjelent első Jozefin-monográfia szerzője, MarieTöbbek között, hogy Minona egy igen élénk a zenére nyitott,
Elisabeth Tellenbach szerint a Beethoven-Jozefin szerelem
rendkívüli muzikalitással megáldott tehetség lehetett, valanem 1808 körül, hanem négy évre rá ért véget. Különleges
mint, hogy számtalanszor fellázadt apja rigorózus és fanegybeesésnek tűnik, hogy az 1812. július 6-7-én kelt "Halhataszta nevelési elvei ellen és kicsit sem tudott alkalmazkodtatlan Kedves"- levél – mely a történészek szerint a csehni a Stackelberg-által megalapított, különleges pedagógiai
országi Teplitzben íródhatott – után kilenc hónapra, 1813.
elveken alapuló (a környékbeli gazdacsaládok gyermekeinek
április 13-án született meg Minona, Jozefin legkisebb gyermelétrehozott) kolónia mindennapjaihoz.
keként. Neve is talányos, hiszen fordítva olvasva „Anonim”.
| Heilmann Anna
Születésekor Teréz volt csak jelen, egy feljegyzés szerint a 18
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FEJÉR TERMÉK 2021
A „Hagyomány-Érték-Minőség” hármas jelszó jegyében a Fejér megyében előállított kézműves termékek
és minőségi alapanyagból készített élelmiszerek körében hirdet pályázatot a Fejér Megyei Önkormányzat,
melyre meghosszabbított határidővel 2021. március
31-ig várják a pályázatokat.
Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat elnöke
idén először adta át a Fejér Termék Elismerést a két kategória
nyertesének. A díjátadó ünnepség köszöntőjében kiemelte:
„Az ember arra törekszik, hogy mindennapjai sokkal többről
szóljanak, mint a puszta létfenntartásról, megélhetésről.
Ezért olyan munkát igyekszik találni, amit önmagáért is
örömmel végez, és ami jóleső fáradtságot, mindennapi elégedettséget hoz neki. Így születhetnek meg azok a míves tárgyak, azok az ínycsiklandó termékek, melyeket csodálatos
megyénk nyújtani tud.”
„2011-ben indítottuk Fejér Ter mék Programunkat a
„Hagyomány-Érték-Minőség” jegyében, amely mind a mai
napig magában foglalja programunk célkitűzését- mutatta
be az idáig vezető utat Molnár Krisztián. Az akkor megfogalmazott cél a helyi, minőségi termékek piacra jutása, a kis- és
középvállalkozások és a helyi termelők támogatása és egy
olyan kereslet-kínálat elősegítése volt, amely a megyében
megvalósítható a három alapelv követelményei alapján. Szerencsére Fejér megye sok ilyen termékkel büszkélkedhet. A
Fejér Termék Programunk alapja első körben ezeknek a termékeknek a felkutatása, összegyűjtése, majd a piacra juttatásuk elősegítése volt. Ezt több formában segítettük, többek
között a megye rendezvényein, Megyenapokon Megyekorzók
szervezésével. Továbbá a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program helyi gazdaságfejlesztési forrásai jelentős
összegeket biztosítottak a minőséget kínáló, megyei termelői
piacok létrehozására. Idén hivatalosan is elindítottuk a Fejér
Termék Elismerés programunkat, amelyhez létrehoztuk a
Fejér Termék Bizottságot. A Bizottság tagjai idén először
bírálták el a „Fejér Termék 2020” Elismerésre beérkezett termékeket élelmiszer és kézműves termék kategóriában. A 21
pályázó 25 termékéről közösen elmondható, hogy mind kiváló minőségű, melyekre országosan is büszkék lehetünk.”

KÖSZÖNET

A járványhelyzet kapcsán Molnár Krisztián hozzáfűzte, hogy
ez idő alatt az is bebizonyosodott, hogy a piacokra, a helyi,
minőségi termékekre, a magyar mezőgazdaságra a szorult
helyzetekben is számíthat a lakosság.
A Fejér Termék 2020 pályázat feldolgozott kézműves ipari
termék kategória győztese Halminé Göcs Katalin lett, aki
Ercsiben, a Csudacserép Fazekasműhelyében korongozással,
kézi technikával készíti agyagból használati és dísztárgyait,
hagyományos fazekas termékeit. A pályázaton feldolgozott
élelmiszer termék kategóriában különleges, innovatív gyümölcs aszalványaival, a „csavarványokkal” Fejér Termék
2020 elismerésben részesült a Velencén alkotó Heiner István. Az elismerés birtokosai jogosultak termékeik csomagolásán feltüntetni a Fejér Termék 2020 megjelölést, továbbá
megjeleníthetik azt saját honlapjukon, hirdetéseikben, a Fejér
Megyei Önkormányzat marketing tevékenysége mellett.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS "FEJÉR TERMÉK"
ELISMERÉS ELNYERÉSÉRE 2021

A Fejér Megyei Önkormányzat „Fejér Termék” elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés
célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint
helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program
három pillérének - hagyomány, érték, minőség való megfelelés hangsúlyozása. A pályázatok meghosszabbított benyújtási (postai úton történő beérkezés) határideje: 2021. március 31.
További részletek fejer.hu weboldalon.

Szeretnénk kifejezni hálánkat a városi könyvtár vezetéséért Provoda Józsefné Évának, amiért lelkesen,
odafigyelve, minden értéket átadva bővíti, gazdagítja az
olvasók által kért könyvekkel a könyvtár állományát.

kedves szóra, mosolyra és kedvenc sorozatukkal távozva.
A felnőtt olvasók is előszeretettel látogatják a könyvtárat:
kedves, önzetlen, támogató odafigyeléséért. Köszönjük alázatos, áldozatos munkáját, hogy még a mai helyzetben is vállalja ezt a szép feladatot, melyet nagy lelkesedéssel, szeretettel végez és a könyvek olvasására, szeretetére neveli a mai
generációkat – példamutató magatartásával.

A gyerekcsoportok igényeit figyelembe véve vezette körbe a
gyerekeket a könyvtár területén, bemutatva annak színességét, felhasználhatóságát, amíg lehetett a személyes jelenlét az intézményben. A tanulók szívesen tértek be hozzá egy

| Tisztelettel:
A Martonvásári Beethoven Általános Iskola könyvtárlátogatói osztályai és tanítóik nevében:
Sinka Zsuzsanna
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ISMÉT ÖSSZEFOGÁSRA KÉRJÜK
OLVASÓINKAT!

A SEGÍTSÉG
TORDASON IS ELKÉL

Egy köztünk élő martonvásári többgyermekes család
élete egyik napról a másikra tragikusan megváltozott.
Az idő kerekét nem tudjuk visszaforgatni, bárcsak tehetnénk! Segíteni viszont tudunk azzal, hogy legalább
a rájuk szakadt anyagi-egészségügyi kiadások egy részét átvállaljuk. Kérünk titeket, hogy lehetőségeitekhez mérten támogassátok az Izsányi családot!
Akik az autóbalesetet szenvedett család felépülésében pénzügyi hozzájárulással is tudnak és szeretnének segíteni, kérjük, hogy az 57800040-10069121,
Izsányi Szabolcs számlaszámára utaljanak, jelezve
a megjegyzés rovatban, hogy adomány.
Minden segítség és megosztás számít!

Aki teheti, segítsen a tordasi Vida-családnak is, hiszen leégett a házuk teljes tetőszerkezete egy elektromos zárlat következtében.
Szerencsére mindenki megmenekült, képünkön a sokak által ismert családfő a rá jellemző örök derűvel
áll a használhatatlan ház előtt. A család azóta ideiglenes szállását megtalálta, de céljük természetesen a
visszaköltözés.

MASZK:
JÁRVÁNYSZÍNHÁZ

Minden bizonnyal a járvány egy pozitív aspektusának tekinthető a hosszútávú elektronikus oktatás megvalósítása. Az
utóbbi időben, ahogy a magyarországi iskolák is sikeresen vették az akadályokat, a MASZK egyesület is átállt a képzései
digitális formában történő lebonyolítására. Hlinyánszky Domát
kérdeztük a felmerülő problémákról és azok megoldásairól.
Volt-e elképzelése az egyesületnek a járvány előtti időszakból a digitális oktatásról?
Az egyesület alapértékei között van a személyes találkozás,
tehát nem feltétlen merült fel ez a kérdés. A pandémia alatt
online formákkal kísérleteztünk. Szerencsére ezek jól sikerültek és hasznosak voltak. Az SZFE drámainstruktor képzésén foglalkoztunk kifejezetten az online térben történő közösségépítő és művészetközvetítő formákkal.
Milyen problémák merültek fel a kezdetekben?
Leginkább az „elfogyás” lehetősége. A martonvásári közösségünk folyamatosan megújul, hiszen vannak, akik egyetemre,
illetve dolgozni mennek. Az utánpótlás és hogy minél több
fiatalhoz jusson el a színház és a drámapedagógia hatása,
számunkra nagyon fontos. Igyekszünk, hogy közösségformáló és szemléletépítő munkánkban ne legyen „recesszió”.
Szeptemberben is csatlakoztak hozzánk fiatalok, akik a Bábel
FORUM MARTINI / 2021. FEBRUÁR

Ezen a számlaszámon segíthetünk:
Pataki Ágnes 11773102-05670897-00000000,
Iban: HU50117731020567089700000000
Közlemény: adomány

bábcsoportban tevékenykednek. Ez utóbbi csoport élte meg
az online foglalkozások javát.
Könnyű volt az átállás?
Főglein Fruzsinával, csoportvezető társammal rá kellett döbbennünk, hogy az élő találkozásra épülő tanmenetünket nem
lehet átültetni az online térbe, ebből kifolyólag az egész évet
újra kellett terveznünk. Könnyűnek nem mondanám, de hasznosnak mindenképpen. Nem akartunk alibi alkalmakat tartani, ahol a szellemi hasznosulás csekély, ezért a virtuális világ
adta lehetőségekkel próbáltunk alkalmazkodni a helyzethez.
Videó konferenciákon keresztül igyekeztünk átadni a tudást.
Mennyire kötöttek ezek a foglalkozások?
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy tudjunk egymásról, tehát
nem sikertelen egy alkalom, ha csak csevegünk, szerves
részét teszi ki a fiatalok drámapedagógia szocializálásának
maga a társasági élmény is. Ilyen kellemetlen, a közelmúlthoz képest sivár napokon pedig a léleknek is szüksége van a
társaságra, hogy egészséges legyen.
Indul az új félév, felkészültetek?
Elég tapasztalatot gyűjtöttünk az utóbbi időben, így bátran
mondhatom, hogy igen. Sokáig abban a reményben éltünk,
hogy hamarosan találkozhatunk élőben is. Be kellett látnunk,
hogy ez nem előre vezető ezért az elmúlt hetekben gőzerővel
a tervezésen dolgoztunk. A téli szünet után, rövidesen újra indulnak a MASZK-os online foglalkozások, amikben minden tagunk megtalálja a neki legmegfelelőbb virtuális kurzust.
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Beküldési határidő 2021. március 15.
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A kérdőív kitöltése anonim.10

Köszönjük
segítségét!
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A FALU ROSSZA,
MARTONVÁSÁRON

„A kultúra mindenkié, nem csupán egy szűk elité.
Missziónk a minőségi színházi élmény eljuttatása
azokra a területekre is, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. Hiszünk a kultúra össztársadalmi jelentőségében, hisszük, hogy a kultúra a fejlődés hajtóereje.” – áll a budapesti székhelyű Déryné
program honlapján.
A Déryné program négy alprogramjával kívánja megszólítani
a színházi világ résztvevőit és karolja fel a kulturális fejlettség
növelésében érdekelt térségeket, valamint kistelepüléseket.
Városunk nyertes pályázata nyomán a Déryné program támogatásában kerül bemutatásra Tóth Ede leghíresebb népszínműje „A falu rossza”. Az előadás megrendezésére a MASZK
egyesület drámatanárát, Szilvási Dánielt kértek fel. Martonvásárral való együttműködésről és a darab formába öntéséről őt kérdeztük.
- Hogyan történt a felkérés?
- Tavaly márciusban, miután a pandémia folytán a színházak
is bezárásra kényszerültek, a helyzetre való tekintettel, kérdés volt számomra, hogy hogyan fogom tudni a szakmámat
aktívan gyakorolni. Az elmúlt tíz évemben, mint színész,
illetve mint zeneszerző foglalatoskodtam. Az utóbbi években
szorosabb kapcsolatba kerültem a rendezéssel, de a veszélyhelyzet miatt ezek a munkák gyakorlatilag leálltak. Ebben
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az időszakban találkoztam a Déryné program felhívásával és
nem volt kérdés, hogy élnem kell a lehetőséggel. Munkáim során számos remek művészt ismertem meg, így már volt elképzelésem, hogy kikkel is alkotnék meg szívesen egy előadást.
Az élet furcsa összhangjaként élem meg, hogy 2018-ban
csatlakozhattam a martonvásári MASZK-hoz, hiszen amellett, hogy remek légkörbe kerültem, a város is segítő kezet nyújtott nekem abban, hogy rendezői vízióim valósággá válhassanak. Ezek okán nem is volt kérdés, hogy Martonvásár
támogatásával jelentkeztem a Déryné Program Barangoló alprogramjába, hogy létrehozhassuk A falu rossza című előadást.
- Miért pont erre a műre esett a választás?
- Találkozásom a darabbal véletlenszerű volt, pont olyan váratlan, mint maga a mű első olvasásra. Sok megfejtésre váró
motívumot, cselekményt tartalmaz. Tudni kell, hogy mi nem az
eredeti Tóth Ede-féle változatot dolgoztuk fel, melyet 1874ben nyújtott be a Nemzeti Színház irodalmi pályázatára,
hanem Örkény István átdolgozását, melyet 1965-ben írt. Örkény
mondhatni saját maga vizsgálja a népszínmű érvényességét,
aktualitását. Ezért is gondoltuk, hogy ezzel az anyaggal szeretnénk foglalkozni, természetesen a dramaturgiai munka
során vissza-visszacsempésztünk az eredeti műből.
- Milyen impulzusok értek a rendezés alatt?
- Az eddigi munkáim közül a legösszetettebbnek A falu ros�szát tekintem. Miután értesítettek, hogy a program támogatja az előadás létrejöttét, el kellett kezdenünk dolgozni, számolva azzal, hogy nehezített pályán indulunk, hiszen a
pandémia miatt igen szűkösek a lehetőségeink. A hátráltató
tényezők ellenére, az egész társaság hittel és lelkesedéssel
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áll mellettem. Minden lehetőséget megragadva, éjt nappallá
téve próbálunk, zenélünk és fejlődünk. Azt mondhatom, hogy
a történetet sikeresen magunkévá tettük és megismertük, a
játékunk közvetlen, és személyes, így a nézők számára kön�nyedén befogadható.
Az első perctől kezdve tudtam, hogy nem csupán arról lesz
szó, hogy a színész bejön és eljátszik egy szerepet, majd utána
tapsrend. Itt folyamatos jelenlét szükséges, hiszen élőzene
kíséri a cselekményt. Nagy feladat hárult a színészekre, ugyanis sokan a próbák folyamán sajátították el a hangszerek használatát. Számos esetben öltenek a színészek több alakot,
ezért nem csak egy figurával kell együtt élniük ebben a két
hónapban. Vizsgáltunk, elemeztünk, kiismertünk, igyekeztünk
azt a fajta igényességet képviselni, amit maga Örkény is.
A rendezésem célja nem a népszínmű illusztrálása és annak
vizsgálata, mint anno Örkénynek volt. A történtet szereplőinek ugyanolyan tragédiái és fordulópontjai vannak, mint nekünk a való életben. Ha komolyan vesszük azt a kiszámíthatatlanságot, amit az élet is nyújt nekünk, és hitelesen,
akarattal igyekezzük megoldani azokat, akkor lesz hiteles az
is, amit a színpadon láthatunk.
- A zenei betétek elkészítésében is nagy szerepet vállaltál.
- Mint említettem a csapat nem minden tagja rendelkezett
hangszeres tudással, de segítségemre volt két remek szakember, Vanya-Lőrincz Veronika színész, korrepetitor, illetve
Babcsán Bence, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
végzett klarinét-szakon és tanárként is dolgozik. hatalmas
tudással rendelkeznek, melyeket az önfeledt próbák során át
is tudtak adni és a végére sikerült kialakítani voltaképpen
egy zenekart.
- Miben látod az aktualitását a darabnak?
- A történet egy falun belül enged betekintést a vidéki magyarság életébe és mégis milyen érdekes, én fővárosi emberként, ugyanazokat az érzéseket éltem meg, mint Göndör
Sándor a darab címszereplője. Tudok vele azonosulni bánatában, örömében, és olvasóként megértem néhol az indulatait
is. Kitárulkozik előttünk egy mások által rettegettnek mondott egyén és láthatjuk, hogy még ő is tud szeretni, bár nem
a megszokott módon adja ezt tudtul. Nem bír megbékélni a
szakítással és elfogadni, hogy volt kedvese, Tercsi már mást
szeret. Eközben számtalan humoros szál bonyolítja a törté-

netet. Úgy gondolom ez remek kórkép, ami társadalmi helyzettől függetlenül befogadásra tud találni. Célunk a gimnáziumi korosztály bevonása, adott esetben az iskolán belül
megvalósítani az előadást akár tantermi keretek között is.
Másfél órás közös élmény mentén nézhetünk magunkba, ismereteket szerezve saját hagyományinkról, szokásainkról a
legautentikusabb környezetben.
- Amit láthattam a díszletből, az igen impozáns. Kik a
tervezők és a kivitelezők? Mi volt az elvárásod?
- A látványvilág szempontjából nagy szerencsém volt, mert
a menyasszonyom Heim Fanni Alexandra, a Képzőművészeti Egyetemen tanul látványtervező szakon, díszlet-és báb
szakirányon. Szerettem volna minél valóságosabb, hiteles
vidéki atmoszférát teremteni, amely idomul az örkényi groteszk világához. Ezt kifejezve kértem, hogy a ház például,
amely számos cselekmény helyszínéül szolgál, legyen szűkös a valós méretekhez képest kisebb, így ez a színészt rákényszeríti egyfajta játékra, helyzetbe hozza. Úgy szűkül
rájuk a tér, mint a problémák, melyeket cipelnek a hátukon.
A díszlet kivitelezésében Varga Zsolt, Kalácska Gábor, és
Márta Barbara segítettek, szintén a Képzőművészeti Egyetem végzett művészei.
- A közelmúltban egy fotókiállítással ünnepeltétek
meg 5 éves fennállásotokat. Hogyan látod a MASZK
egyesület és Martonvásár közötti együttműködést?
- A MASZK egyesülethez 2018-ban csatlakoztam a Tűvé-tevők című előadás kapcsán. Már akkor tudtam, hogy jó helyen
vagyok. Elhivatott fiatal pedagógusok elhivatott színjátszókkal teremtenek meg egy nagyon komoly, de közvetlen műhelyt, ahol minden egyén fejlesztése és kitárulkozása a cél.
Azt látom, hogy Martonvásár a lehető legjobban támogatja a
MASZK Egyesület misszióját, már azzal is, hogy teret adnak
a BBK színpadán, így igényes helyszínt biztosítva. A legutolsó városi együttműködés, az 1956-os emlékműsor, sajnos a
vírus miatt elmaradt, de a város nagy várakozással van iránta és amint a helyzet megengedi, pótolva lesz. Ez is mutatja
számomra, hogy az igény nagy, és ez az együttműködés nagyon is hosszútávúnak ígérkezik.
- Mikorra várható a bemutató?
- Amint a vírushelyzet feloldásra kerül, mi készen állunk arra,
hogy bemutassuk az előadást a martonvásári közönségnek.

MASZK
FOTÓKIÁLLÍTÁS
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a MartonKult és
a MASZK közös kiállítása a színjátszók elmúlt 5 évét
mutatja be.
A BBK rendezvényudvarra néző ajtajain látható fotótárlat
február végéig megtekinthető. A képeken keresztül a társulat legszebb pillanataiba enged betekintést. Előadások, versenyek, fesztiválok vagy csak hétköznapi próbák, impressziók a szemlélőnek egy élő, lélegző közösség mindennapjaiból.
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REJTVÉNY
Február 3. a rejtvényfejtők napja és ez alkalomból készítettünk egy szókeresőt, amelyben elrejtettünk
12 szót, mind erősen kapcsolódik Martonvásárhoz. Találják meg mindet. Jó szórakozást kívánunk!
Előző havi játékunk nyertese Csillár Istvánné. Nyereményét a Macska Étteremben értékesítheti.
Gratulálunk!

HELYI BUSZMENETREND
MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT
Megállóhely

1.

2.

ERDŐHÁT-MARTONVÁSÁR
3.

4.

Megállóhely

1.

2.

3.

4.

9.41

13.56

17.06

Vasútállomás

6.45

9.30

13.45

16.45

Erdőhát forduló

7.00

Orvosi rendelő (ideiglenes)

6.46

9.31

13.46

16.46

Erdőhát bekötő út

7.03

9.44

13.59

17.09

Balassi Bálint köz

-

-

-

16.50

Kismarton

7.05

9.46

14.01

17.11

Határ utca (ideiglenes)

-

-

-

16.53

Kismarton bekötő út

7.08

9.49

14.04

17.14

Kazinczy Ferenc köz

-

-

-

16.55

Budai út - Bercsényi köz

7.10

9.51

14.06

17.16

Mentőállomás

6.48

9.33

13.48

16.57

Budai út -Pusztai u.

7.12

9.53

14.08

17.18

Budai út - Pusztai u.

6.49

9.34

13.49

16.58

Lipóti Pékség

7.13

9.54

14.09

17.19

Budai út - Bercsényi köz

6.50

9.35

13.50

16.59

Orvosi rendelő

7.14

9.55

14.10

17.20

Erdőhát bekötő út

6.53

9.38

13.53

17.03

Vasútállomás

7.15

9.56

14.11

17.21

Erdőhát forduló

6.56

9.41

13.53

17.06

Kizárólag munkanapokon közlekedik!
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ELKEZDŐDÖTT
A FELKÉSZÜLÉS
AZ MSK-NÁL
Január elején megkezdődtek az edzések a műfüves
pályán. "Magas részvételi aránnyal dolgozunk, de a járványszabályokat betartjuk. Kisebb sérülések ugyan
nehezítik a felkészülést, de a meccsekre biztosan ös�szeszedik magukat a fiúk" – mondta lapunknak Kovács
Attila „Kokó”, a felnőtt csapat edzője.
A csapat már le is játszotta ez egyik elmaradt bajnoki mec�csét, ahol az Ikarusz csapatánál jártak vendégségben és 1:1-es
döntetlent értek el.
Három edzőmérkőzésen is túl van a martoni csapat. Ercsi és
Százhalombatta ellen nyerni tudtak, míg a SZAC csapata
ellen kikaptak.
A Mány elleni mérkőzés gyászszünettel kezdődött. Eisenbacher
Sándor volt szakosztályvezetőre és elnökhelyettesre, valamint Hajgató Béla volt focistánkra emlékeztek. Február 24én Sárosd csapata ellen játszottunk. A tavaszi szezonban is
szeretnénk dobogó közeli helyünket megtartani, akárcsak
ősszel. Mivel a focisták jó része még fiatal, ezért teljesítményük is hullámzik, de ha összekapják magukat, akkor egy
igazán megállíthatatlan csapat lesz belőlünk" – felelte Kokó
arra a kérdésre, hogy mit vár a tavaszi szezontól.
Kozma Lászlót, a klub elnökét is megkérdeztük arról, hogy
volt-e játékosmozgás. „A csapatba két fiatal játékos érkezett,

FÁK
KÖZTÁRSASÁGA:
EGY IGAZI
MATUZSÁLEM

Stelczer Ádám Budatétényből, aki kapus poszton játszik, illetve egy új védő is erősíti csapatunkat, Balla Patrik Beloianniszból. Somogyi Máté a Kelen SC-be átigazolt, sok sikert
kívánunk neki!- mondta az MSK elnöke.
Ifi csapatunk is magas létszámmal edz és szinte minden héten edzőmérkőzéseket játszik. Jól haladnak a felkészülések
és a csapat is bővült két új taggal. "Két cél van előttünk, az
egyik, hogy az ifiből idővel a martoni felnőtt csapatba kerüljenek fel a játékosaink, a másik pedig, hogy a tavaszi szezonban a tabella előkelőbb helyén szerepeljünk és erre nagy
esélyünk is van. Az első bajnoki mérkőzés március 21-én lesz
Lajoskomárom ellen” – tudtuk meg Neuvert Álmostól, az ifi
csapat edzőjétől.

A kérgén megkapaszkodó mohafolyam is alátámasztja azt a
tényt, hogy nem pusztán egy fát látunk. Egy egész életközösség alapjául szolgál egy ilyen hatalmas példány. Számtalan rovar, madár és kisemlős él ezen a fán és táplálkozik belőle. Ő meg csak tűri, és néha roppan egyet.
Na, nem azért, hogy rá figyeljünk. Ez a szokása.

Annyi csodás fa él mellettünk, hogy néha érdemes
meg-megállnunk és megemlékeznünk róluk.
Állítólag hárman voltak viszonylag közel egymáshoz. Hos�szan elnyúló vízszintes, karszerű ágaikkal ma már biztosan
elérnék egymást és összekapaszkodva, egymásra támaszkodva tűrnék a harapásokat, az idő rozsdásodó fogai alatt. De
mára csak egy maradt ezekből a kocsányos tölgyekből a Fitotron hátsó sarkánál. Tekintélyes mérete, göcsörtös ágai,
lassan hegedő sebei, rovarrágta kérge mind azt a benyomást
keltik, hogy egy igazi matuzsálem áll előttünk. Pontosan
senki nem tudja hány éves lehet, méretei alapján (törzskerület: 7,5m) közel kétszáz, tehát egyike a legöregebb fáknak a
parkban, de ha nem is a legidősebb, az biztos, hogy a legtekintélyesebb.
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KERTÉSZKEDÜNK ÉS IMÁDJUK

KUKÁT A KERTBE!

Kuka hétköznapi élete meglehetősen egyhangú. Többnyire a
kerítés oszlopa mellett feszeng egész nap. Eső dobol a tetején, tűzi a nap, sötétzöld színe ordít a fehérre festett rács
előtt, fű és sár veri fel az alját. Igen, talán ott, az alsó fertályon érzi magát egyedül idevalónak, a kertbe.
Megtűrt szükség ő, így elviseljük otromba külsejét házi oázisunkban, és ha vendégek jönnek, eldugjuk a pince bejárata
mögé, hogy ne látszódjék a fotókon. Pedig ez másként is lehetne! Akár büszkén is viselhetné sorsát ez a szerencsétlen
-ha már kukának teremtette az ég, a lényeg a körülmények
megteremtésében van. Mert használni, azt kell, erre figyeljünk, de miért ne lehetne ízléses portája neki is? Hogy jó érzéssel közelítsünk hozzá akkor is, ha négynapos ételmaradékok oszlanak benne Pistike pelenkáival a 38 fokban. Adjunk
az ő megjelenésére is, hogy illeszkedjen végre oda, ahova való.
Íme néhány praktikus ötlet kukának és családnak:
Legyen a kert része!
A kert többi részéhez passzoló anyagokból, növények segítségével ügyes kompozíciók is létrejöhetnek. A képen látható
szerkezet tetején virágok sütkéreznek, tényleg kedves látvány. Ugyanakkor láthatóan nem ideális a méretezés, hiszen
nem lehet felhajtani teljesen a kuka tetejét. Én biztos nem
húzogatnám mindig ki, amikor este tízkor kiszaladok a zsák
szeméttel. A képet egy angol cég oldalán találtam, de biztos
akad itthon is valahol egy kihívásokat kereső asztalos, aki jó
méretben készítené el.
A kerítésbe ágyazva
Ha a kerítésed vonalában a kerítéshez éppen passzoló beszö-

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK
ÉS GYÜMÖLCSÖSÖK
TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a
helyi szőlőültetvények és a gyümölcstermesztés további támogatása érdekében létrehozott egy önkormányzati támogatási rendszert, melyet a „Szőlőhegyen” található ingatlanokra
lehet igénybe venni az alábbi feltételek betartása mellett:
- a támogatást a „Szőlőhegyen” található ingatlanok vagyoni
értékű jogának jogosultja, illetve annak hiányában tulajdonosa veheti igénybe,
- arra az ingatlanra jár a támogatás, melynek legalább 60 %-a
szőlővel vagy gyümölcsössel beültetett, illetve melyet
ilyen célból ténylegesen művelnek,
- a támogatás igénylése kérelem benyújtásával indul, melyhez
csatolni kell a fennálló tényleges tulajdonosi viszonyokat alátámasztó tulajdoni lapot, illetve a beültetettség és művelés alátámasztására szolgáló fotódokumentációt (min. 4 db fénykép),
- a kérelmet a tárgyév április 30. napjáig kell benyújtani a
Martonvásári Polgármesteri Hivatalhoz (2462 Martonvásár
Budai út 13.) a vonatkozó rendelet melléklete szerinti kérelem
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gellést készíttetsz, nem fog feltűnni senkinek, ha ott ácsingóznak a kukák. Nekünk is ilyen megoldás van, tetővel, ám
jó megoldások léteznek léckerítés esetére is, lásd a képeken!
Ültesd körbe növényekkel, avagy rejtsd el a kertben!
Tetszik nekem ez a megoldás, mert annyira egyszerű. Soha
nem lesz útban sem fizikailag, sem a szemnek, ezért meglévő
sövény közé rejteni vagy szándékosan körbeültetni növényekkel valójában jó megoldás. Arra azért figyeljünk, hogy a
sár és a megközelíthetőség miatt mindenképpen valamilyen
burkolaton, pl térköveken, betonalapon legyen a helye és érdemes a növényválasztást is átgondolni: érdemes jól nyírható sövénynövényt ültetni és kerüljük a szúrós fajtákat!
Legyen saját „háza”.
| Suplicz Rita
nyomtatványon, eredeti aláírással ellátva, papír alapon,
- a kérelem nyomtatvány elérhető az ügyfélszolgálatunkon,
adóirodánkban, illetve a www.martonvasar.hu weboldalon,
- a támogatás mértéke évente, ingatlanonként 28 500
forint,
- a támogatásra az jogosult, aki a fenti feltételek mindegyikét teljesíti és az előírásnak megfelelő kérelmét határidőben
benyújtja,
- amennyiben az ingatlannak több vagyoni értékű jogosultja
vagy több tulajdonosa van, úgy a támogatást jogosultságuk
vagy tulajdoni hányaduknak megfelelő arányban igényelhetik meg, vagy a kérelemhez csatolt, külön erre vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodással
nyilatkozhatnak úgy, hogy az egyik jogosult vagy tulajdonos
javára kerüljön megállapításra a teljes támogatási összeg.
A szőlőültetvényekre vonatkozó támogatás részletes feltételeiről bővebben tájékozódhatnak Martonvásár Város Önkormányzatának a szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatásáról szóló 24/2019 (XI.27.) számú önkormányzati
rendeletéből.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdések merülnek fel, szívesen állunk rendelkezésükre telefonon vagy
személyesen ügyfélfogadási időben (H: 13-16, SZ: 8-12 és 13-17,
P: 8-12).
| Martonvásár Város Önkormányzata
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KERTBARÁTOKNAK,
FEBRUÁRRA
Boldogasszony hava már a télutó, a felkészülés, a
várakozás, a böjt (testi-lelki megtisztulás) hónapja.
(Februm = tisztulás). Várakozás a feltámadásra, az
élet sarjadására, a tavasz eljövetelére. Kinn a kert még
dermedt nyugalomban alszik, de az élet már mozdul.
Pál fordultával a Nap egy „bakugrásnyival” magasabban jár
égi útján. A föld lélegezni kezd. A hóvirágok fehér leplei a
hónak-fagynak feszülve hirdetik az élet diadalát. Egy-egy
gyümölcsfaágat levágva és vázába helyezve nem csak szép
szobadíszt kaphatunk, de tájékozódhatunk a fák teleléséről
is. Vizsgáljuk meg a szőlőrügyeket is. Éles késsel átvágva a
rügyet és a vesszőt fontos útmutatót kapunk a metszéshez.
Ha a rügy és a vessző szép zöld, akkor él, ha barna vagy fekete, akkor elfagyott.
A tapasztalatok birtokában, ha az időjárás is engedi, megkezdhetjük a metszést, de nem kell sietni. Tisztogassuk le a fák
kérgét és meszeljük le a vastagabb ágakat és a törzset rezeskénes mésszel. Javítsuk ki a támrendszereket és a kerítést.
Fagymentes időben befejezhetjük az ősszel elmaradt ásást.
Vethetünk mákot és zöldborsót. Cserépben a meleg szobában
megkezdhetjük a fóliába szánt palánták nevelését. Ellenőrizzük a telelőben lévő virágokat. A beteg egyedeket távolítsuk
el. Csírázzuk le a burgonyát, így kevésbé ráncosodik. A borospincében a kiürült hordókat alaposan mossuk ki, szikkasztás
után hektoliterenként fél kénszelettel fertőtlenítsük. A hónap
második felében végezhetjük a megfelelően előkészített (kénezett, derített) és szépen letisztult boraink második fejtését.
A hordókat rendszeresen töltögessük fel, vagy fejtsük át kisebb tároló edényekbe. Bor ne maradjon darabban!
A kert, gazdaságos műveléséhez megfelelő fajtákat kell beszerezni. Most még van egy kis időnk a katalógusok áttanulmányozására. Segítségül és nem kizárolagosan egy-két javasolható fajta. Szamóca: Elsanta, Senga sengana, Korona.
Ribizli: Rovada, Jonkheer van Tets. Körte: Vilmos, Clapp kedveltje, nyári körték (enni és pálinkának). Alma: Florina, Rubin,

Golden, Éva. Cseresznye: Techlovan, Carmen, Sunburst. A rengeteg kitűnő magyar cseresznyefajtából, hosszú érési sorozatot lehet kialakítani, akár egy fába oltva. Meggy: Csengődidebreceni és érdi fajták. Kajszi: nagyon igényes fa, csak ott
érdemes telepíteni, ahol maximálisan jók a környezeti feltételek és meg is tudjuk védeni a moníliától és a rothadástól. Őszibarack: általában rövid életű (15-20 év) fa. Ezért gyors a fajták
cseréje. Kiskertbe az új, keményebb húsú típusok mellé, a régi
rendkívül ízletes és lédús Amsden, Mariska, Piroska fajtákat
ajánlom. Szőlő: a hegyen az Olaszrizling, a Cserszegi fűszeres,
Leányka, Királylányka a leggyakoribb fehérbor-szőlő. A kékfrankos pedig a vörösborok zömét adja. Számos csemegeszőlőből is lehet jó bort készíteni, Ilyen a Pölöskei muskotály és az
Irsai Olivér is. A csemegeszőlők száma szinte kimeríthetetlen.
A régebbi fajták közül a Favorit állja meg a helyét, míg az új
magyar fajták: a Helikon szépe, Lilla, Lidi, Fanny, Néró és Eszter megfelelő minőségű termést adnak. Ma már számos külföldi fajta is beszerezhető, melyek többsége intenzív termesztésre ajánlott, kiskertben nem hozzák a beígért minőséget,
ezért nem árt az óvatosság. Megbízható a Dunav, a Szófia, a
Lora, a Vosztorg és a Belgrádi korai fajta.
| Uhrin Gábor

ÁLLATTENYÉSZTÉSI RAKODÓGÉP KEZELŐ,
BORJÚGONDOZÓ, ELLETŐ,
UDVAROS, TELEPI MUNKATÁRS
munkakörökbe felvételt hirdetünk
A PROGRAG-AGRÁRCENTRUM Kft. Holstein Fríz tejelő szarvasmarha tenyésztéssel, tejtermeléssel

tejfeldolgozással foglalkozik, megközelítően 1300 db tehénlétszámmal, napi 38.000 liter
A és
PROGRAG-AGRÁRCENTRUM
Kft. Holstein Fríz tejelő szarvasmarha tetejtermeléssel. A telep státusza: 5-ös mentes. A tejtermelésen túl saját termékeket is előállít
nyésztéssel,
tejtermeléssel
és tejfeldolgozással
megközelítően
partnerei számára.
Nemcsak a nagyüzemi
felvásárlói, hanem -foglalkozik,
saját mintabolt-láncának
kiszélesítésével
- a kiskereskedelmi vásárlóinak
az igényeitliter
is igyekszik
kielégíteni.
1300
db tehénlétszámmal,
napi 38.000
tejtermeléssel.
A telep státusza:
5-ösvégzett
mentes.
A tejtermelésen
túl saját termékeket
is előállít
partnerei
A telepen
nagyszabású
beruházásnak és korszerűsítéseknek,
valamint folyamatos
szakmai
számára.
a nagyüzemi
felvásárlói,
hanem
- saját
mintabolt-láncáfejlődésnekNemcsak
is köszönhetően
újabb munkavállalók
foglalkoztatására
merült
fel igény.
Ezért a
megnövekedett
feladatok ellátására
nak
kiszélesítésével
- a kiskereskedelmi vásárlóinak az igényeit is igyekszik
kielégíteni.
ÁLLATTENYÉSZTÉSI RAKODÓGÉP KEZELŐ,
A telepen végzett nagyszabású
beruházásnak
BORJÚGONDOZÓ
, és korszerűsítéseknek, valamint folyamatos szakmai fejlődésnek
ELLETŐ,is köszönhetően újabb munkavállalók
foglalkoztatására merült fel igény. Ezért a megnövekedett feladatok elláUDVAROS, TELEPI MUNKATÁRS
tására:
munkakörökbe felvételt hirdetünk
Amit nyújtunk:

FORUM MARTINI
/ 2021.
- versenyképes
fizetésFEBRUÁR
-

munkába járás költségtérítése a törvényi előírásoknak megfelelően
szállás szükség esetén

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal és a fizetési igény megjelölésével 2021. március 31 - ig a
bodo.agoston@martontej.hu e-mail címre vagy a Prograg-Agrárcentrum Kft. 2462 Martonvásár,
Pf.: 34 címre küldheti. Kérjük, az e-mail tárgy mezőjében vagy a borítékon tüntesse fel a munkakör
megnevezését! Érdeklődni 8-16 óráig a +36 (30) 260-0161-es telefonszámon lehet!

Amit nyújtunk:
- versenyképes fizetés
- munkába járás költségtérítése a törvényi előírásoknak megfelelően
- szállás szükség esetén
Jelentkezését fényképes önéletrajzzal és a fizetési igény megjelölésével
2021. március 31 - ig a bodo.agoston@martontej.hu e-mail címre vagy a
Prograg-Agrárcentrum Kft. 2462 Martonvásár, Pf.: 34 címre küldheti.
Kérjük, az e-mail tárgy mezőjében vagy a borítékon tüntesse fel a munkakör
megnevezését! Érdeklődni 8-16 óráig a +36 (30) 260-0161-es telefonszámon
lehet!
„Tájékoztatom, hogy a jelentkezés során megadott személyes adatokat cégünk az új munkavállaló
kiválasztása céljából kezeli. Felhívom szíves figyelmét, hogy a jelentkezéssel hozzájárul adatai kezeléséhez.”
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22/460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Folyékony hulladék gyűjtése és szállítása: 20/571-3105
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!

ORVOSI RENDELÉS
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!
Dr. Jambrikné
Dr. Fodor Tamás Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
Várandós
szerda		
csütörtök
tanácsadás: 13.00 - 14.00
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 / 2021. FEBRUÁR

22/460-286

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:
Iskolafogászat | Kizárólag telefonos előjegyzés alapján.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
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

MARTONVÁSÁR VÁROSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ 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 Erste Banknál vezetett
11600006-00000000-93797799 számlaszámunkon.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Czapári Lőrinc
Dormány Máté
ELHUNYTAK*
Munkácsi Miklós / 79 év

Dörögdy Sára Veronika
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

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

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Állandó ügyelet:
Szombat: 8:00-16:00 | Vasárnap: 8:00-16:00

APRÓHIRDETÉS

MARTONVÁSÁR: március 6., 7.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: február 27., 28., március 15., 20., 21.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: február 20., 21.; március 13., 14.
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 bárki, aki saját vagy hozzátartozója, ismerőse részére receptet vált ki, érvényes személyi
igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel igazolja magát.
Kérjük a patikában csak egy vásárló tartózkodjon, a
többi vásárló az utcán, rendezett sorban várakozzon,
egymástól két méteres távolságot tartva!

Eladó 70x140 cm babaágy, pelenkázóasztal és műanyag
kiskád. Tel: 06 20 562 5166.

PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

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

Telefonszám: 06 70 / 402-9014

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

19

KEDVES MARTONVÁSÁRIAK!
Ebben az évben bármennyire is szeretnénk, a járvány okozta kényszerű szünet miatt
nem tudjuk év eleji, közművelődési fórumunkat a szokásos formában,
a BBK-ban személyesen találkozva megrendezni.
Annak hagyományát azonban folytatni akarjuk, hogy az Önök - a város kulturális életét érintő véleményére, javaslataira építsünk. Ezért arra kérjük Olvasóinkat, hogy lapunkban található
kérdőívünk kitöltésével, kivágott lapjának a BBK postaládájába való bedobásával járuljanak hozzá
Martonvásár kulturális életének fejlesztéséhez!
A kérdőív megtalálható a www.facebook.com/MartonKult oldalon is,
ahol a linkre kattintva elektronikusan is kitölthető.
BÁRMELYIKET VÁLASZTJÁK, KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!
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