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Újra övé és a zenéjéé a park, a polgároké
meg a piac. Ahogy a lapban szereplő
könyvtárvezető az írott szóért, az igazgatók
az iskolájukért, a kutatóintézeti tudós
a karikás ostorért, úgy lelkesedünk
a Béke utcai zsibiért, a piacozó
őstermelőkért vagy azért, ahogy segíteni
tudunk egymásnak a bajban.

TÚL A KÖZHELYEKEN
ÖSSZETARTOZUNK,
NEMCSAK EGY NAPRA
Akiket elszakítottak tőlünk, azok lélekben mindig is
velünk maradtak - ez lehetett volna az idei június 4-i
Nemzeti Összetartozás mottója, ahol nemcsak polgármesteri gondolatok, hangos zeneszó, identitásőrző
tánc és trombita-improvizáció mellett a meghajlásra,
a tiszteletadásra és kopjafadíszítésre is időt szakítottunk, miközben eltűnődtünk az összetartozás mély
értelmén, túl a mindennapok közhelyein.

VÉGRE VAN PIACUNK

Minden szombaton 7-13 óráig

Erre már régen vártunk: beszélgetéssel egybekötött sajt- és
sonkavásár, palánták és tökmagkrémek, magyarán piac.
Lelkes vásárlók és csupaszív árusok, eper- és kolbászillat.
Ezentúl minden szombaton találkozhatunk a BBK előtti téren
és beszerezhetjük friss tojásainkat és gyümölcseinket, a mézről és kürtőskalácsról nem is beszélve.
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SZOLGÁLTATÓHÁZ:
VENDÉGEKKEL, ÁTADÓVAL
Városunk vezetői Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével séta közben tekintették meg a már
zöldellő Brunszvik-Dreher sétányt, majd szemügyre
vették az új szolgáltatóházat és részt vettek az első
emeleten található Marton Klinik megnyitásán is.
A térségi szolgáltatóház a Terület és Településfejlesztési
Operatív Program, a TOP-2.1.2 zöld város pályázati konstrukció keretében valósult meg. Ehhez két szinten 568 m2 beépített alapterület társul, alul egy nagyméretű, fent pedig
több kisebb kiadható helyiségcsoport formájában. A helyiségek mindegyikére van már előszerződéssel rendelkező beköltöző, akik egyúttal azok végleges kialakítását is elvégzik. A
Térségi Szolgáltatóház első emeletére beköltöző első fecske a
MartonKlinik, amely már itt fogadja pácienseit.
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Hangulatfelelős:

és zenekara

PÉNTEK, 20 ÓRÁTÓL
Asztalfoglalás:
furelise@furelise.hu
+ 36 20 524 39 41

További információk :

/MartonKult
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A SZENT JAKAB
ZARÁNDOKLAT
FELÉNK TART
Tavaly nyáron szervezték meg első alkalommal a Baracskáról Baracskáig tartó, a Váli- és Szent Lászlóvölgy természeti és épített értékeit bejáró 3 napos
gyalogos zarándoklatot, amely a nagy sikerre való tekintettel, és mert hagyományteremtő célzattal indult,
idén nyáron is megrendezésre kerül.
Az út alapötletét a spanyolországi Camino de Santiago, az
idősebb Szent Jakabról, Jézus egyik apostoláról és a zarándokok védőszentjéről elnevezett El Camino szolgáltatta, amelynek végigjárása sokunk számára nehezen kivitelezhető.
Azonban nem feltétlenül kell ilyen messzire mennünk ahhoz, hogy ennek egész emberségünkre kiható komoly élményét megtapasztalhassuk.
A zarándoklat belső útra hív. A közös napirend, az imádságok
és a csendes szakaszok segítenek ennek külső feltételeit biztosítani. Ugyanakkor a zarándoklat sokévszázados hagyománya rámutat arra is, hogy a leglényegesebb dolgok mindenki
számára egyéni módon mutatkoznak meg. Mindannyian
saját utunkat járjuk, de nem társak nélkül! Bőven jut hely a
jókedvnek, beszélgetéseknek is. Valamint egyúttal megismerkedhetünk környékünk, a Váli- és a Szent László-völgy
természeti szépségeivel és épített örökségével, amelyre egy
velünk tartó művészettörténész szemszögéből is betekintést
nyerhetünk. Zarándoklatunk ökumenikus jellegű, minden
érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Útvonalterv: 1. nap (15 km): Baracska, Mindenszentek templom, útmenti keresztek – Ercsi, cukorgyári Szent Erzsébet
kápolna, Nagyboldogasszony templom, Eötvös-kápolna és
obeliszk a Duna partján. 2. nap (20 km): Ercsi – Ráckeresztúr, Szent Kereszt felmagasztalása templom, Szentháromság-szobor – Martonvásár, Szent Anna templom – Tordas,
Gyümölcsoltó Boldogasszony templom. - 3. nap (25 km): Tordas – Gyúró – Vál, Hétfájdalmú Szűz templom és középkori
torony – Kajászó – Baracska, hálaadó Te Deum a Mindenszentek templomban. Szállások Ercsiben és Tordason, panzióban. Az étkezés önköltséges, vacsoralehetőség a szálláshelyek közelében: Kikötő Étterem (Ercsi), Pizza Sziget (Tordas),
Olasz Pizzéria (Vál). Fontos hozni elegendő mennyiségű
vizet, strapabíró lábbelit, kalapot, naptejet. Részletesebb
tájékoztató a későbbiekben várható. Érdeklődni, jelentkezni
lehet a szervezőknél: Dr. Kolumbán Ottilia mentálhigiénés
segítő szakember: ottilia61@gmail.com (+36 30 395-4044);
Somay Nándor művészettörténész: hunsomay@gmail.com
(+36 30 8833-597)

Vasúti menetrend változások

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy 2021.
június 19-től 2021. július 17-ig Budapest-Nyugati pályaudvaron végzett pályakarbantartási munkák miatt a 30a sz.
Budapest – Székesfehérvár vasútvonalon az S36 vonatok rövidebb útirányon közlekednek, Budapest-Kelenföldről indulnak és oda érkeznek. Kőbánya-Kispest – Budapest-Kelenföld
közöti utazásra a Budapest-Kelenföldig közlekedő szegedi IC
vonatok vehetők igénybe.
A 3592 sz. vonat (Kőbánya-Kispest 7.12, Budapest-Kelenföld
7.28) nem közlekedik.
Üllő – Kőbánya-Kispest viszonylatban nem közlekedik:
A 3512 sz. vonat (Kőbánya-Kispest 6.27, Székesfehérvár 7.39) és
a 3522 sz. vonat (Kőbánya-Kispest 7.27, Székesfehérvár 8.39).

Támogatás - rászorulóknak

Első piaci napunkon nemcsak epret és mézet vásároltunk, de
a Beethoven Általános Iskola árván maradt testvérpárjának
tartott gyűjtésen is sokan részt vettünk az Emlékezés terén.
Köszönet minden támogatásért és vásárlásért, a szervezőknek pedig odaadó munkájukért.
FORUM MARTINI / 2021. JÚNIUS

03

HAJRÁ BEETHOVEN!

JÚLIUSBAN NAGYSZERŰ KONCERTEK A KASTÉLYPARKBAN

Páratlan estéknek nézünk elébe, a cikkből ki is derül,
miért.
A Nemzeti Filharmonikusok június 1-jén megkezdték a
„Beethovennel a szabadban” martonvásári hangversenysorozat jegyeinek árusítását.
A zenekar és az énekkar előadásában július három hétvégéjén – szombat esténként – újra felcsendülnek a német zeneszerző művei. Éveken keresztül Beethoven mellett a természetet, a nyarat és a felszabadult zenélés örömét ünnepeltük
ezeken a hangversenyeken. Idén ez kicsit másképp lesz.
„Páratlan időszakon vagyunk túl, ezért is döntöttünk úgy,
hogy idén Beethoven szimfóniái közül a legdrámaibbakat
mutatjuk be, amelyek szó szerint is és átvitt értelemben is
páratlanok. Az elmúlt egy év a mélységek megéléséről szólt,
jöjjenek velünk Martonvásárra, és éljük meg együtt a magas-

Madaras Gergely
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ságokat” – invitálja közönségét Herboly Domonkos, a Nemzeti
Filharmonikusok főigazgatója.
Egy ilyen páratlan koncertsorozathoz a martonvásári Brunszvikkastély kertje tökéletes helyszín, hisz az egyik legromantikusabb park Magyarországon. Nem csoda, hogy Beethovent
is magával ragadta a hely szépsége, de nemcsak a természet
bujasága, hanem a Brunszvik nővérek bája is vonzotta a
mestert, így kedvenc tartózkodási helye lett.
Lássuk az idei programot!
2021. július 3., szombat 19 óra (esőnap július 4.)
Az idei Beethoven-estek nyitó koncertjén, először a mester I.
szimfóniája szólal meg. 1800. április 2-án, Bécsben, az udvari színház nagytermében került sor Beethoven első szerzői
estjére, ahol a közönség meggyőződhetett a 30 éves zeneszerző karmesteri és zongoraművészi képességeiről is. Az est
fináléjaként hangzott el az I. szimfónia, ez a derűs, lendületes, szellemes alkotás. A III. („Eroica”)
szimfóniáról ez a könnyedség már nem
mondható el, súlyosabb szimfonikus
hangzású, színpadiasabb gesztusvilágú alkotás. A művet Beethoven Napóleonnak tervezte ajánlani, ám amikor
megtudta, hogy az első konzul császárrá koronázta magát, felháborodva ös�szetépte az ajánlást: ekkor lett a mű címe
Sinfonia Eroica. Az est folyamán Farkas
Róbert, a 2011-es Lovro von Matačić
Karmesterverseny 3. díjasa vezényel.
2021. július 10., szombat 19 óra
(esőnap július 11.)
Ta-da-da-daaa….a mindenki által ismert ütemekkel kezdődik a második
koncert. Beethoven V. szimfóniája nagy
kedvenc, de azt már kevesen tudják,
hogyan ragadt hozzá a sorsszimfónia
elnevezés. A ragadványnevet valószí4

nűleg Beethoven titkárának, Anton Schindlernek köszönhetjük, aki saját visszaemlékezése szerint rákérdezett a négyhangos motívumra a mesternél, amire Beethoven azt válaszolta,
hogy ez a sors, amely az ajtón kopogtat. Hogy valóban így
volt-e, azt nem tudhatjuk, de az biztos, hogy az 1808-ban
komponált opusz 67-es c-moll Sorsszimfónia melléknévvel
vonult be a zenetörténetbe. Az est folytatásában a VII. szimfónia (1812) csendül fel, ami az önfeledtséget, a dionüszoszi
mámort énekli meg, középponti zenei eleme pedig a (többnyire daktilikus) ritmus, a tánc, a mozdulat – nem véletlenül
nevezte a művet Wagner „a tánc apoteózisának”. Az esten
Madaras Gergely, az Orchestre Philharmonique Royal de
Liège zeneigazgatója vezényel.
2021. július 17., szombat 19 óra (esőnap július 18.)
A martonvásári estek zárásaként a magyar zenekedvelők
által szívesen hallgatott Beethoven István király-nyitányát
(1811) szólaltatják meg a Filharmonikusok. A Kotzebuedrámához írt kísérőzenét – amelynek a nyitány bevezető tétele – a zeneszerző a Pesti Német Színház felavatására komponálta, és délceg verbunkosdallamokkal tisztelgett benne
„bajszos magyar barátai” előtt. A IX. szimfónia (1824),
Beethoven utolsó befejezett szimfóniája a nyugati kultúra
számára olyan kultuszmű, mint Bach Máté-passiója vagy
Mozart Varázsfuvolája: amellett, hogy esztétikai értékeket
hordoz, etikai normákat is rögzít. Kórust és szólistákat egyaránt foglalkoztató fináléja az oratórium és a szimfónia műfaját egyesíti. Schiller Örömódájának megzenésítése nemcsak az öröm, de a szeretet és a szabadság dicsőítése is. Az
est folyamán közreműködik Somos Csaba vezetésével a
Nemzeti Énekkar, továbbá Sümegi Eszter Kossuth-díjas
Érdemes és Kiváló Művész, Schöck Atala, Cser Krisztián és
Szappanos Tibor. Vezényel Vajda Gergely.
Jegyeket 2021. június 1-től lehet vásárolni a www.filharmonikusok.hu oldalon és a Nemzeti Filharmonikusok külső jegypénztáraiban. A nézők védelme érdekében, a szektorokon
belül érkezési sorrendben, biztonságos távolságtartással foglalhatják el helyüket.

SZTÁRVENDÉG
ÉRKEZIK
FESZTIVÁL LESZ A FÜLESBAGOLYBÓL
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A jegyek megvásárlása kizárólag védettségi igazolván�nyal rendelkezőket, illetve védettségi igazolvánnyal
rendelkező kísérővel érkező 18 éven aluliakat jogosít a
rendezvényen való részvételre, melyet a belépéskor a
szervezők ellenőriznek.
További információk a Nemzeti Filharmonikusok honlapján
olvashatók.

Martonvásárról indult még 2017-ben, mára a legnépszerűbb könnyűzenei versennyé nőtte ki magát, és városunk mellett Debrecen és Budapest is otthont ad a
Fülesbagoly Tehetségkutatónak.
A rendezvénynek idén is helyet biztosít a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ, mi több, önkormányzatunk támogatásával a tehetségkutató kétnapos fesztivállá bővül. Szeptember
10-én a Fülesbagoly Tehetségkutató korábbi nyertesei lépnek fel. A BBK udvarán felállított színpadon az Öröm a Zeneés Junior Artisjus-díjas Antares is zenél. A fővárosi zenekar
mesterien ötvözi a progresszív rock, jazz, hip-hop, soul, funky
és metal stílusokat.
Szeptember 11-én a fesztiválon zajlik majd a Fülesbagoly
Tehetségkutató 10 döntős produkció részvételével, lesz
hangszerkiállítás, kézműves vásár, széles gasztronómiai
kínálat és egyéb kísérőprogramok. A fesztivál egy országosan ismert énekes nagykoncertjével zárul, személye legyen
egyelőre meglepetés, kilétét következő lapszámunkban fogjuk felfedni. Minden program ingyenesen látogatható.
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MÁR BABAKORBAN
OLVASÁSRA
TANÍTANI
ALBRECHT ZSÓFIA, KÖNYVTÁROS
Íme, könyvszerelmes új könyvtárosunk, avagy hogyan
lett a B-tervből élethivatás. Képzeljék, még olvasnivalót is ajánlott. Bemutatjuk a könyvtár vezetőjét,
Albrecht Zsófiát, aki azt tanácsolja, hogy érezzük magunkat jól a könyvtárban.
- Honnan és mikortól datálható az ön életében a könyvek
imádata?
- Nem tudok egy adott időszakot kiemelni, nincs olyan mű
sem, aminek hatására „olvasóvá váltam”, mert amióta az
eszemet tudom, azóta rajongok az olvasásért és a könyvekért. Totyogós korom óta vittek a helyi gyermekkönyvtárba
is, az ottani könyvtáros, Ildikó néni nagyszerű példaként
szolgál számomra ezen a területen, mert emberileg és szakmailag is megtestesíti mindazt, amilyennek egy igazi
gyermekkönyvtárosnak szerintem lennie kell.
- Egyértelmű volt, hogy a könyvek szeretetétől egyenes
út vezet a könyvtárosságig?
- Egyáltalán nem. A középiskolában operaénekesi pályára
készültem, szolfézs-, zongora- és énekórákra jártam, a zene
töltötte ki leginkább a mindennapjaimat. A pályaválasztás
során a könyvtáros szak a B-terv volt, a sikeres felvételit
követően pedig komoly mérlegelés után az utóbbit választottam. Az egyetem alatt továbbra is képeztem magam énekből
magánúton, a „B-terv” pedig észrevétlenül hivatássá vált,
mire lediplomáztam az informatikus-könyvtáros szakon.
Szerencsésnek tartom, hogy ezt a szakmát választottam a
többi közül, mert ki tudok teljesedni benne. Az emberek vis�szacsatolása, véleménye itt is fontos, sőt, úgy vélem, hogy ez
fejezi ki leginkább, hogy valóban jól végzem-e a munkám.
- Mivel győzné meg a könyvektől, olvasástól e digitális
korban idegenkedő fiatalokat?
- Ez egy eléggé összetett és bonyolult kérdés, a szakmán belül
is. Nem tartom lehetetlennek, de sajnos nem pár mondattal
valósítható meg, hanem folyamatos tevékenységgel, ami feléjük irányul, róluk és nekik szól. A legjobb azonban, ha már
babakorban elkezdjük megismertetni velük a könyveket, így
belenőnek, természetesnek veszik és nem lesz idegen tőlük.
- Milyen meglepetéseket tartogat számunkra a könyvtár
élére való kinevezése?
- A jövőbeni tervekről konkrétumot nem szeretnék mondani,
hiszen több körülménytől is függ a megvalósítás. Az elmúlt
hónapok alatt viszont már történtek kisebb-nagyobb változások, a legszembetűnőbb talán, hogy elindult a könyvtár
oldala a Facebook-on. A legfőbb célom, hogy a könyvtár pozitívan beépüljön a köztudatba. A legtöbb embernek a könyvtár szót hallva még mindig egy zárt, szigorú intézmény jut
eszébe, ahová nem lehet bemenni csak úgy. Azt szeretném
elérni, hogy ez megváltozzon, és egy olyan helyet jelentsen,
FORUM MARTINI / 2021. JÚNIUS

ahol az ember otthonosan érzi magát, ahova a nyitvatartási
időben bárki bejöhet, hiszen a helyben használathoz még
csak beiratkozni sem kell. Lehet másokat nem zavarva beszélgetni, nevetni, jól érezni magunkat.
- Ezt öröm hallani, számomra is a könyvtárak és könyvesboltok a legmeghittebb helyek az otthon után. De
miképp beszélnek a könyvtári adatok olvasási kedvünkről? Lehet-e ezen javítani fortéllyal, ügyességgel?
- Javítani mindig lehet és kell is törekedni a jobb eredményre.
Az elmúlt évekről szóló, könyvtárunkkal kapcsolatos statisztikákat összevetve a beiratkozott olvasók és kölcsönzések
száma egyre növekszik, még a járványügyi helyzetben is így
volt. Megyei viszonylatban szintén jónak mondható az arány
a lakosok és az olvasók számát tekintve. Ez mindenképpen
biztató. A magasabb számok eléréséhez a fortély egyszerű, a
jelenlegi és potenciális olvasók igényeinek megismerése, felmérése, amihez fontos az odafigyelés és a velük való személyes beszélgetések, valamint az állandó ötletelés.
- Ha nyárra 5 könyvet ajánlana a Forum Martini olvasóinak, melyek lennének azok?
- Leginkább olyanokat, amelyek kikapcsolnak. Ez mindenkinek más témájú könyvet jelent, ez is a könyvtárosság egyik
szépsége, hogy kérés esetén igyekszünk eltalálni személyre
szabottan, kinek milyen mű okozna örömet. Emiatt inkább a
kérdésről először eszembe jutó köteteket említeném: Karinthy Márton Ördöggörcse, Böszörményi Gyula: Ambrózy báró
esetei című sorozata, Diana Gabaldon Outlander-sorozata,
Szabó Magda Régimódi története és Margaret Atwood: A
szolgálólány meséje.
| PZS
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FELHÍVÁS

AGÁRDI JÁNOS VITÉZ
HŐSKERESÉS: CASTING
A B9 Közösségi Színház nagyszabású nyári produkcióba
keres fiatalokat! A folyamat során nem csak az előadás létrehozásában, de egy most induló, teljes körű
színházi képzésben is lehetőség van részt venni!

• A próbákhoz szükséges teljeskörű eszközállomány
• A továbbjutókkal képzési szerződés megkötése és nyilatkozatok
• Színházi szakemberek által tartott képzés. Akik továbbjutottak, térítésmentes egyéves komplex képzést kapnak, heti
rendszerességgel, az oktatási intézményükön felül.
• Felejthetetlen közösségi munka és sikerélmény
Előzetes jelentkezés és információ: hoskereses@gmail.com
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. Június 20.
A CASTING IDEJE: 2021. Június 21.
HELYE: AGÁRD - GÁRDONY (Nemzedékek Háza)

Akiket keresünk:
• 15-25 éves lányok, fiúk
• akinek nem idegen a színpad
• akik kiemelkedő készségekkel rendelkeznek (beszéd, ének,
tánc, rajz, hangszer, akrobatika stb.)
• akik Fejér megyében élnek
• akik vállalják az ősztől induló színházi – drámaképzést, amit
neves tanárok tartanak (a meglévő oktatási intézmény mellett)
• akik tudnak közösségben dolgozni
• akik szeretnének utazni, elismerést kapni, sikert elérni
Amit várunk:
• FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ, amit előre el kell küldeni a
megadott email címre. Az életrajzban fel kell tüntetni az
esetleges korábbi színházi tapasztalatot. A jelentkezők értesítést kapnak a személyes casting helyéről, idejéről.
• Részvétel a többfordulós szereplőválogatáson, amely során
felmérik a jelentkezők egyéni kompetenciáit és közösségben
való működésüket.
• Heti rendszeres próbák vállalása, tréningeken való részvétel
• Legyen a tarsolyban egy kedvenc vers vagy próza
Amit biztosítunk:
• A castingon továbbjutók egyhetes, ingyenes csapatépítő táborban vehetnek részt a Velencei- tó partján

Veszettség elleni
EBOLTÁS!
Martonvásáron a Tűzoltószertár előtt: június 28-án
(hétfőn) 15.00-18.00-ig. Az oltás díja 4.900 Ft!
A kutya méretétől függően, féreghajtás kötelező: 25 kg-ig
300 Ft, 25 kg felett 600 Ft.
Pótoltás: július 1-én (csütörtökön) 15-18 óráig. Erdőháton: július 1-én 18 óra 15 perckor. Kismartonban:
július 1-én 18 óra 30 perckor.
AZ EBOLTÁS KÖTELEZŐ! A 164/2008 (XII.) FVM
rendelet 4.§ szerint az állattartó kötelező minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen a saját
költségén beoltatni. Oltani a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet szerint csak csippel ellátott kutyákat
lehet! Az oltás elmulasztása esetén a kutya gazdája
50.000 Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel sújtható!
| Dr. Schekk György • Hatósági állatorvos
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SEGÍTSÜNK RAJTUK!

Szeretnénk a martonvásáriak segítségét kérni. Sokan ismerik a TordasZoo munkásságát, a nyári táborokat, és hogy
mennyi állatot mentettek meg innen és a környékről is. Most
a közel 40 kiskutya és a jelenleg is gyarapodó kiscica-állomány ellátásához kérnek segítséget! Szükségük lenne
pokrócra, ágyneműre, forgácsra, kölyök tápra, konzervre (cica, kutya), játékokra. Ha esetleg van otthon kidobásra szánt, elhasználódott holmitok a fent felsoroltak
közül, vagy csak segíteni szeretnél az állatkák ellátásában,
örökbefogadásában, kérünk, jelezd messengeren vagy a
06 30 1953-532 telefonszámon Eisenbacher Katánál.
Előre is köszönjük a segítségüket az adományokat.
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MARTONVÁSÁRRA JÖTTÜNK, MESTERSÉGÜNK CÍMERE...

KUTATÁS ÉS
KARIKÁS OSTOR
4. RÉSZ: MAJLÁTH IMRE, BIOLÓGUS

Heilmann Anna különleges szakmákat űző martonvásáriakat bemutató sorozatának negyedik részében
Majláth Imrével beszélgetett nemcsak növénybiológiáról, de egyház- és népzenemániáról, illetve különlegesebbnél különlegesebb hobbikról is.
Forum Martini: A nagykunsági Kisújszálláson töltötted
a gyerekkorodat. Milyen formában határozta meg a
személyiségedet, majd az érdeklődési körödet az ott
eltöltött közel 19 év?
Majláth Imre: A nagykunsági Kisújszálláson nőttem fel és
tizenkilenc éves koromig ott is éltem. Családunk anyai vonala amolyan klasszikus papi-tanítói ág volt, míg édesapám
ágán jellemzően nagykun kisbirtokosok-földművesek voltak.
Ebből fakadóan azt hiszem, hogy az apai ág a hagyományok,
a népélet, az alföld iránti szeretetem alapozták meg, míg
édesanyám vonala a közösségért tenni akarás, a klasszikus
kultúra és az egyházi zene iránti érdeklődésemet adta. Gyermekkorunkban a város szélén laktunk és egészen 6-7 éves
korunktól kezdve nagyon sokat jártuk a határt. Testvéreimmel és gyerekkori barátokkal ez ott és akkor teljesen természetes volt. Játszottunk, figyeltünk, segítettünk az öregeknek
és tücsköt-békát gyűjtöttünk. Tettük ezt az enyhébb-szigorúbb szülői tiltás ellenére. Utólag belegondolva sokkal gazdagabbak lettünk ezáltal. Az Alföld, a természet szeretete és
a hagyományok tisztelete ezidőtájt erősen beivódott a lelkembe. A helyi gimnázium befejezése után biológusnak,
azon belül is madarásznak vagy hüllőkutatónak készültem.
FM: Az egyetemet Szegeden végezted az SZTE TTIK
biológus szakán. Hogy talált rád a molekuláris biológia,
s végül milyen irányba szakosodtál?
MI: A szegedi egyetemen erős molekuláris biológiai alapot
kaptunk, de végül az ökológia szakirányt választottam. Gyerekkorom óta zoológus szerettem volna lenni, azonban egykét közeli évfolyamtárs hatására úgy döntöttem, kipróbálom
a növényökológiát. Nagy tudású, tapasztalt, emberileg is kiváló témavezetőt kaptam, aki hamar bevezetett a hazai botanikai kultúrába. Nagyon sokat utaztunk hazánk nemzeti
parkjaiba kutatni, illetve kaptam egy-egy megbízásos munkát is. Ez utóbbi akkoriban jelentősen növelte az önbecsülésemet, hogy fiatal, diploma nélkül, de annál lelkesebb
személyemnek bizalmat szavaztak. Az utolsó két szegedi
évemben az Eötvös Loránd Szakkollégium lakója voltam,
annak minden pozitív vetületével egy huszonéves tudósjelölt
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számára. Egy átlagos kollégiummal szemben kevesebben éltünk ott, ugyanakkor sokkal több fejlődési lehetőséget és támogatást kaptunk. Nagyon szerettem Szegeden élni! Sajnos,
a szegedi doktori iskolába nem tudtam bekerülni az utolsó
évemben, így Szegedet nagy szívfájdalommal, de otthagytam. Kalandvágyó voltam, önálló keresetet szerettem volna,
így lépnem kellett. Akkor kerültem Martonvásárra.
FM: Szegeden beleástad magad a növényökológiába és
a botanikába. Ezek a tudományágak milyen habitusú
kutatást, kutatót igényelnek? Laikusként úgy gondolom,
hogy a botanika nemcsak hasznos, de esztétikailag is
sokrétű tudomány. Mennyire lehet hozzákötni a multidiszciplináris jelzőt?
MI: A növényökológiának van egy terepi és egy irodai oldala.
A terepi munkához kell egy bizonyos hozzáállás, a növényfajok ismerete, jó fizikai kondíció, az időjárási szélsőségek tolerálása, a táj megértésének képessége, szeretete, kisebb konzervativizmussal, hagyománytisztelettel ötvözve. Utóbbi két
tényező fontos a helyiekkel való kommunikációhoz, ami az
egzakt adatgyűjtést támogatja. A másik oldal inkább társulástani, statisztikai, térinformatikai ismereteket igényel. A
táj- és vegetációtörténeti kutatásokhoz nem árt egy kis néprajzi beállítottság sem, a levéltári kutatásokról nem is beszélve.
Hogy multidiszciplináris-e a botanika tudománya? Abszolút!
FM: 12 éve élsz Martonvásáron és a mezőgazdasági kutatóintézetben a haszonnövények fejlődésének javíthatóságát kutatod kutatócsoport-vezetőként. Mi volt a legérdekesebb, legmeglepőbb eredmény, amivel találkoztál?
MI: Az Agrártudományi Kutatóközpontban dolgozom tudományos főmunkatársként. Doktori disszertációmat is az itteni
kutatómunka eredményéből írtam és az ELTE-n védtem meg.
Fő szakterületem a fényhasznosulás és szénhidrátképződés
kutatása, ezek befolyásolhatóságának vizsgálata. Az utóbbi
pár évben talán az volt a legérdekesebb felfedezésünk, hogy a
növényre önmagában károsan ható tényezők (fagy, szárazság,
túl sok szabad gyök) bizonyos együttes kombinációban fellépve nemhogy károsabb hatású lesz, hanem javíthatja az
anyagcserét, tehát védőhatásúak a növény számára. Munkám
a Növényélettani Osztály részét képezi, ahol nagyszerű kollégákkal dolgozhatok együtt. Eredményeinkről a szakcikkek
mellett a Természet Világa c. folyóirat tavaly augusztusi számában jelent meg egy tudománynépszerűsítő cikkem. A kutatóhálózat a jövő évtől ismeretterjesztő könyvsorozat indítását tervezi, melyek írásában én is szeretnék részt venni.
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FM: A külföldi kollégákkal milyen a kapcsolat? Melyik
általad ismert országnak tartod legirigylésreméltóbbnak a növényvilágát?
MI: A kutatóintézet dolgozójaként a világ jó néhány országába
eljutottam, érdekes tapasztalatokat szerezve. Amennyiben
lehetőség adódik, mindig igyekszünk kétoldalú kutatási
együttműködésekre pályázni. Hogy melyik ország flórája,
vegetációja a legszebb, legkedvesebb számomra? A Pannon
biogeográfiai régió, azaz a Kárpát-medence termőhelyi, és
ezáltal élőhelyi, faji változatosságát tekintve is az elsők között van a Földön. És itt bizony megint elfogult vagyok az
Alföld iránt. Nevezetesen, az extrém sós talajú szikes élőhelyeken kialakult, különleges alkalmazkodásra kényszerülő
élővilágot mindig is csodáltam. Egy szeptemberi kiszáradt,
sziksótól fehérlő tómeder a kék ég és a bordó-piros sziksófűszőnyeg egyedülálló esztétikai élményt is nyújt.
FM: Feleségeddel, Balla Krisztinával – aki szintén biológus-kutató – van közös munkátok, tudtok egymás kutatásaiban segíteni?
MI: Feleségemet a kutatóintézetben ismertem meg. Tavaly házasodtunk meg itt helyben, a Szent Anna templomban. Jelenleg
az első gyermekünket várjuk. Ő is biológus-kutató, bizonyos
mérésekben és számítási feladatok megoldása során közösen is
dolgozunk. Feleségem agrobiológiai-nemesítési kutatásokat
végez, én inkább növényélettani projekteken dolgozok.
FM: Hobbijaid hihetetlenül szerteágazóak. Mi a metszéspontja a hazai nemzeti parkokban végzett felméréseidnek, a karikás ostorozásnak és a citerázási szenvedélyednek?
MI: Talán a kunsági származásom, ami egyfajta szociokulturális öntudat, amely a Kis- és Nagykunságiakra meglehetősen
jellemző. A sík, a puszták sok esetben magányos bebarangolása talán az ősök öröksége, ugyanúgy a pásztortárgyak gyűjtése is. Ezek közül a karikásostor egyfajta edzés is számomra,
melyet például a barantások (hagyományos magyar harcművészet) is használnak testedzési célra. A citerázás évek óta
érdekelt, majd három éve apósomtól kaptam egy negyven
éves kisfejes típust, melyen húrcserét hajtottam végre. Szülővárosom néhai híres citerása, Tuka Zsigmond nótáit kezdtem
el gyakorolni. Majd édesapám szerzett nekem egy régebbi,
rossz állapotban lévő népi citerát, melyet igyekeztem a lehető
legjobban helyrehozni. Megkockáztatom, a kísérlet sikeres
lett, a hangszer szépen szól. A fellépéstől messze vagyok, de
szűkebb körben talán elfogadhatóan játszom.
FM: Említetted, hogy a citeramuzsika mellett érdeklődsz a hangszeres egyházzene iránt is. Hogyan került
az érdeklődési körödbe ez a többitől meglehetősen eltérő, klasszikus és nem népi zene?
MI: Ez a papi-tanítói anyai családom befolyására alakult ki.
Nagyanyám valamikor az 1960-as években lelkésznek tanuló fia számára vásárolt egy kis harmóniumot, amely lényegében: háziorgona. Kamaszkoromban elkezdett érdekelni ez a
hangszer. Némi kántori segítséggel, de inkább autodidakta
módon elkezdtem játszani rajta. A lelkesedés odáig vitt, hogy
egyszerűbb barokk orgonadarabokat és templomi zenét már
eljátszok közeli ismerősöknek. Maga a hangszer 150 éves,
Bécsben készült és Kisújszálláson hajdan több kántor is birtokolta. Nagybátyámtól tavalyelőtt került hozzám. A családunk
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tulajdona közel 60 éve, jelenleg én vigyázok rá. Ezen is volt
restaurálni való, szakemberekkel egyeztetve néhány hónap
alatt ezt is megcsináltam.
FM: Szülővárosoddal most is élő a kapcsolatod? Milyen
feladatok kötnek még Kisújszálláshoz?
MI: Igen, igyekszünk negyedévente hazautazni. Egyrészről
ott él a szűkebb-tágabb családom. Öcsémmel, barátaimmal a
mai napig sem maradhat ki egy-egy séta, csónakázás a határban. A helyi Városvédő Egyesületnek pártoló tagja vagyok. Ahogyan tudok, igyekszem részt venni a programjaikban. Tavaly meghívtam őket Martonvásárra, és most júliusban
jönnek majd egynapos kirándulásra. Két éve az egyesület
támogatásával fotókiállítást is rendeztünk már a képeimből
Kisújszálláson.

FM: Az alföldi pusztákat járva milyen különleges történeteket hallottál egy-egy pásztorembertől? Hogy mérik
ott az időt, a lüktető 21. századot?
MI: Jó tíz éve vállalkozóként hazai nemzeti parkoknak végzek természetvédelmi felméréseket, melyek hazánk természetes növényi örökségének feltárásához és a döntéshozás
munkájához járulnak hozzá. A puszták és erdőségek mélyét
járva, még a villanypásztorok korában is találkozok egy-egy
pásztoremberrel. A nagy néprajzosaink által leírt kultúrából
mára sok minden eltűnt, de néha még látok-hallok meglepő
dolgokat. Talán a munkájuk szeretete, a lelassultság, a nyugalmuk átragad az emberre. Az idő ott még ma sem sokat
számít, legalábbis civilizációs értelemben. A napi mikroklíma,
a csillagok, valamint az állatok mozgása, igényei jelzik ember és kutyája számára az időt. Érdekes, hogy a maguk módján közel annyi növényt és társulást ismernek, mint a botanikus, persze sajátos elnevezésekkel. Ezt ma kutatják is, és
népi ökológiai tudásnak nevezik.
FM: Martonvásár, a Dunántúl mennyire tudja birtokba
venni egy ízig-vérig alföldi ember szívét?
MI: Az elmúlt tizenkét év során nagyon megkedveltem dinamikusan fejlődő kisvárosunkat, a szelíd, völgyes-lankás dunántúli tájat, mondhatni a második hazámat. Martonvásár épülőszépülő központja, kulturális élete nagyon vonzó mindkettőnk
számára. A jövőben szívesen részt vennék a város életében akár
egy előadással, publikációval, akár kutatóintézeti rovattal a
Forum Martiniben, esetleg a polgárőrség tagjaként. Szívesen
tagja lennék egy itteni, a Kisújszállásihoz hasonló városvédő
egyesületnek. Hamarosan megszülető gyermekünkkel egy
boldog életszakaszunk következik itt, melyet nagyon várunk.
| Heilmann Anna
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ÚJRA MEGTALÁLT
ÉRTÉKEINK
IGAZGATÓI KEREKASZTAL
ISKOLÁRÓL ÉS TÚLÉLÉSRŐL
Iskolás gyermekeink martonvásári igazgatóit kérdeztük
az oktatás ügyes-bajos dolgairól, a covid okozta, mindegyikünket érintő problémákról és persze a megoldásokról is. Kerekasztalunk három szereplője Nemes
József, a Művészeti Iskola, Csapó Tamás, a Beethoven
Általános Iskola, illetve Botos Imre, a Pápay Ágoston
Általános Iskola igazgatói voltak.
- Egy-másfél év tapasztalata miként vonja meg a covid
okozta digitális oktatás tanulságát? Főként, hogy nagyon
más mindegyikőjük iskolai sztorija, hiszen hol a művészeti oktatás, hol a sokrétű, nagyon szegmentált általános iskolai oktatás, hol pedig a speciális nevelés kerül
leginkább előtérbe.
Nemes József: A művészeti nevelés alapköve a mester és
tanítványa között kialakuló érzékeny, személyes kapcsolat. A
művészeti készségek elsajátítása részben játék, részben odaszánt-elmélyült foglalatosság, mely akkor kecsegtet az áhított eredménnyel, ha ez a növendék mindennapjainak részévé tud válni. Ehhez folyamatos lelkesítésre, támogatásra,
megélt pozitív élményekre van szükség. Az élő, személyes
foglalkozások hangulata, a művésztanár mintaadó, inspiráló
jelenléte megkönnyíti az új ismeretek elsajátítását, a felmerülő nehézségek leküzdését. Emellett ne feledkezzünk el a
másik nagy varázslatról, a társakkal való együttlét, a közös
munka öröméről, motiváló erejéről. A felsoroltak minden
művészeti ágra egyaránt igazak. A digitális oktatás időszakának tapasztalata, hogy az online térbe kényszerült tanórák nem tudják kiváltani, pótolni a személyes jelenlétet.
Csak részben tudják biztosítani a növendékek művészi tovább fejlődését. Arra elegendőek, hogy fenntartsuk, illetve
elmélyítsük az eddig megszerzett tudást.
Csapó Tamás: Tavaly tavasszal derült égből villámcsapásként ért minket a lezárás, péntekről hétfőre teljesen megváltozott az iskolai világ menete. Egy teljesen új dolgot kellett
megszervezni rövid idő alatt. Hál'Istennek el tudott indulni a
digitális oktatási rendszerünk, de az elején még mi is kerestük, kutattuk, hogy mi lenne a legjobb a diákoknak, tanároknak, melyik alkalmazást használjuk, milyen anyagmennyiség a legoptimálisabb. Közben a digitális eszközök terén
hiányt szenvedő családok számára gyűjtést szerveztünk és
sikerült is számukra laptopot vagy okoseszközt biztosítani a
Beethoven Alapítványon keresztül, tehát az infrastruktúra
mindenkinek a rendelkezésére állt.
A kalibrálás tehát folyamatosan zajlott és azt lehet mondani,
hogy a második lezárásra már a finomhangolások után egy
egységes, gyors, átlátható rendszer állt rendelkezésünkre.
Botos Imre: A gyógypedagógia területén a személyes kapcsolat, az állandóság és a biztonság talán még fontosabb,
mint más pedagógiai területen. Az elvont fogalmak, maFORUM MARTINI / 2021. JÚNIUS

gyarázatok, kézzel nem fogható, személyesen nem megélhető események motivációs ereje szinte semmi. A családokat
100%-ig be kellett vonni minden tevékenységbe és a hatékonyság az ő együttműködési hajlandóságuktól függött
leginkább. Az egész család a telefon előtt figyelte a konduktor kolléga utasításait és próbálta végrehajtani a súlyos-halmozottan sérült tanulóval vagy éppen a nem beszélő autista
fiatalt támogatták a napi fejlesztésben. Ezt mindenképpen
nehezítette, ha a családban más iskoláskorú gyerek is volt,
hiszen az ottani „megjelenési” kötelezettség, elvárás erőteljesebb volt.
- Mégis mit okozott ez az időszak a tanulók és a nevelők
életében leginkább? Atomizálódást, szétesettséget vagy
éppen egymásratalálást-szolidaritást?
B. I.: A legtöbb tanulónknál egy-egy hét távollét után is
nehéz az iskolai életbe való visszazökkenés. Ezt a mentális
állapotuk és a szociális hátterük befolyásolja leginkább. A
lezárásokat követő visszatérés során azt éreztük, hogy kivétel nélkül örömmel térnek vissza. Ez köszönhető az egész
tantestület pozitív hozzáállásának, hiszen nem csak a tanárok, hanem az asszisztensek és gyermekfelügyelők is tartották a kapcsolatot a gyerekekkel és a családokkal, előkészítve
ezzel a könnyebb visszatérést.
N.J.: A tanulók és a tanárok körében is erősödött egymás
megbecsülése. A szociális nélkülözés, koplalás állapota helyre
billentette ezen a területen az értékrendet.
Cs.T.: Tanáraink is emberfeletti munkát végeztek, ami hatványozottan igaz volt az újranyitást követően, amikor még
nem mindenki merte iskolába engedni gyermekét. Itt sokszor
párhuzamosan zajlott a munkavégzés, hogy az otthon maradottak se essenek ki a jelenléti oktatás ritmusából. Ez rengeteg
erőfeszítést igényelt a kollégák részéről, de tették a dolgukat,
a hivatástudat a legnehezebb időszakokban ütközik ki a leginkább, és ebből összességében jól állunk. Fontos még kihangsúlyoznom, hogy az iskola a védekezés eredményeit
tekintve országosan is jóval az átlag felett állt a járvány időszakában, hiszen tömeges megbetegedést, osztályok bezárását nem kellett elrendelni. A folyamatos fertőtlenítés, takarítás, a reggeli lázmérés, a maszkviselés mind-mind hozzájárultak, hogy ilyen jól átvészeltük a pandémiás időszakot. A
tantestület szinte 100%-ban vállalta az oltakozást, betartotta az előírásokat példamutató módon, az újranyitás kapcsán
sok-sok helyről felmerült aggodalmak is végül teljesen alaptalannak bizonyultak, a járvány nem robbant be nálunk.
- Nehezebb volt igazgatónak lenni az elmúlt egy-másfél
évben, mint korábban?
N.J.: Részben igen, részben nem. Szokatlan érzés volt a ter10

mészetellenesen csendes Malom-épületben tölteni a munkanapokat, megélni a változatos dallamfoszlányokkal teli
nyüzsgés hiányát. Sok programunk elmaradt, amit így nem
kellett megszervezni, lebonyolítani. Ugyanakkor ki kellett
találni az alternatív megoldásokat, áthelyezni az oktatást, a
koncerteket a digitális térbe, és biztosítani ennek a lehetőségekhez képest legjobb hátterét. Ez egyaránt érintette a technikai feltételeket, és a kollégák felkészítését a különböző online platformok használatára. Ez alatt a másfél év alatt
hatalmas innovációs fejlődés valósult meg. Talán ez az egyedüli tisztán pozitív következménye a pandémiás időszaknak.
B. I.: Azt gondolom, hogy a feladat nem nehezebb vagy kön�nyebb volt ez idő alatt, hanem egy új szemléletet követelt és
még nagyobb rugalmasságot és empátiát. Szeptemberben még
a megszokott programjainkat terveztük. A szigorítások után
és az országosan emelkedő betegség hullám ellenére is a kollégák, a tanulók és szülők részéről egységes igény volt, hogy
próbáljunk a normálishoz leginkább közelítő iskolai életet élni.
Ez a fajta egyetértés, támogatás a vezetői munkámat nagyban
segítette. Sajnos a központi kommunikáció – péntek délután
kiadott rendeletek, rövid határidejű adatbekérések – sok esetben nem könnyítette a munkámat, de úgy érzem, hogy ebből
a családoknak és a dolgozóknak sem származott hátránya.
Cs.T.: Az számomra – és úgy gondolom, a kollégáim számára
is – kiderült, hogy bármilyen jó oktatási alkalmazás áll rendelkezésünkre és bármilyen jó az internet sávszélessége, a
jelenléti oktatást nem pótolhatja semmi. A digitális eszközöket meg kell ismernünk, tudnunk kell használni, nagyon
nagy segítséget jelentenek a tanulásban, de az oktató-nevelő
munka nem nélkülözheti a személyes jelenlétet. Az igazán
mély, széleskörű és alapos tudást, műveltséget az oktatás

helyszínein, például az iskolában tudjuk megszerezni, ezzel
azt hiszem, nem mondok újat. A tanár személyisége, a diáktársak közösségi tapasztalatai, az együtt tanulás nem vehetők ki a képletből, csak ideig-óráig. Az élményalapú oktatást
csak személyesen lehet igazán átélni. Ráadásul semmi más
nem rögzíti bennünk annyira a tudást, mint a flow-élmény...
- Mindannyian szülők is. A családi életük intenzívebb
lett ebben az időszakban? Fontosabbnak érezték most a
hátországot, mint eddig bármikor?
B.I.: A kiadott kormányrendelet értelmében az igazgatóknak minden nap az iskolában kellett tartózkodniuk, így a
családi életem csak ezen túl lehetett aktívabb. Négy gyermekem kezdetben 4 különböző intézmény tanulója, óvodása
volt, tehát az elvárások is igen sokfélék voltak, ezért mindenképpen igényeltek szülői segítséget is. A mondás szerint:
„Minden sikeres férfi mögött áll egy nő”, aki az én esetemben
a fent említettek miatt nem sokat állt ez idő alatt. Az adott
helyzetből családi szinten is igyekeztünk a legtöbbet kihozni
– legyen szó játékról, mozgásról, közös zenélésről –, viszont
a tágabb családdal, nagyszülőkkel, barátokkal való találkozások hiánya érezhető volt.
N.J.: Egyértelműen igen! Régen volt ilyen élettel teli a családi
otthon. Mind a négy gyermekünk hazaköltözött, és egymást
segítve élték meg a szociális stop lelki-pszichikai nehézségeit.
Mindenki lelassított és rácsodálkozott, milyen fontos dolgokat hagyunk figyelmen kívül, mikor az egyre gyorsabban
pörgő életünk expressz vonatának ablakából látjuk csak a
világot. Talán az a leglényegesebb üzenete az elmúlt időszaknak, hogy legyünk bölcsek, és az újra megtalált értékeket ne áldozzuk fel az újra induló pörgés oltárán.
| Prieger Zsolt

Újra van méhlegelőnk

Zsibin jártam

Szenvedélyesen szeretem a Béke utcai zsibvásárt. Idén a következőket vásároltam: Queen-album, bodzaszörp, palánták,
meséskönyvek, Angela Davis-beszédek. Szóval nem elég, hogy
reggel a csodás új piacunkon sonka, virág és tökmagkrém is
került a bevásárlószatyorba, délután még ez is várt rám. És
akkor a csodás beszélgetésekről már nem is mesélek, mert
kicsi a hely itt a kép alatt.
| PZS
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Martonvásári Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Martonvásári
Polgármesteri Hivatal Gazdasági igazgatóságának Adóirodáján

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök: I. melléklet 14.
Hatósági (adóügyi) feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi
adókról szóló törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján
kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (felderítés, adóbevallások feldolgozása, kérelmek ügyintézése, könyvelés, végrehajtás stb.), kiemelten az iparűzési adóval kapcsolatos feladatok,
az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés, az adózás rendjéről szóló törvény alapján a munkakörébe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása, statisztikai jelentések készítése, az ASP adó szakrendszerének alkalmazásával.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint
a(z) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei, a hivatali SzMSz és a közszolgálati
szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek: • Magyar állampolgárság, • Cselekvőképesség, • Büntetlen előélet, • Főiskola, Pénzügyi, adóügyi,
közgazdasági vagy igazgatásszervező, jogi, informatikai
szakirány, • Igazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat, • Felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások), • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• adóügyi igazgatás terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat, • ASP adóügyi és irat szakrendszerek ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet
8. § 1. melléklete alapján), • iskolai végzettséget és képesítést
igazoló bizonyítvány(ok) másolata, • nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy

ÁLLÁSHIRDETÉS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) munkakörének betöltésére
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői (intézményvezető,
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a pályázat elbírálásában résztvevőkmegismerhetik a pályázó
anyagát, • erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat
elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítványkikéréséről.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 16.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
Miklósné Pető Rita aljegyző részére az aljegyzo@martonvasar.hu
e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: Pályázatokat kizárólag e-mailben fogadunk el. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, a jegyző bírálja
el, a polgármester egyetértése és a felettes, gazdasági igazgató és az aljegyző véleményének kikérése mellett. A kiírási
feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt, amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést
kapnak. A próbaidő 6 hónap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró László gazdasági igazgató
nyújt, a 06-22-569-203 -os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A kiírás további közzétételének helye, ideje:
Martonvásár honlapja, hirdetőtábla: 2021.05.31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár mobil eszközöket,
egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok
többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket tudunk biztosítani. Az illetményalap
magasabb összegű; kiváló munkavégzés esetén személyi illetmény. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk, megyei autópálya matricát, a jogviszony idejére
önkormányzati flottába tartozó telefonkártyát tudunk biztosítani. Cserébe lelkes, odaadó, precíz, csapatban dolgozni
tudó és szerető, önállóan is boldoguló kollégát keresünk.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.

magasabb vezetői) munkakörének betöltésére.
- A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
- Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
- A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre,
2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.
- A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3.
- A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai irá12

nyítása, vezetése, szakszerű és törvényes működtetése. A
munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében a jogszabályokban előírt egyeztetési
kötelezettségek megtartásával. Az intézmény működésével,
működtetésével kapcsolatos minden olyan feladat ellátása
és döntés meghozatala, melyet jogszabály, vagy szerződés
nem utal más szerv, hatóság vagy szervezet hatáskörébe.
Rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval. Az óvoda vezetője felel a takarékos gazdálkodásért, az intézmény működését
és mindennapi életét meghatározó szabályzatok és programok elkészítéséért, továbbá a gyermekvédelmi feladatok ellátásának megszervezéséért, valamint ellátja a szakági jogszabályokban meghatározott egyéb vezetői feladatokat.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, • óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5
év szakmai tapasztalat, • pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, • felhasználói szintű
számítógépes ismeretek (MS Office - irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás • jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, • büntetlen
előélet, • cselekvőképesség, • az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői, magasabb
vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (amely
igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy
nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. §
(2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, illetve nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt), •
részletes, fényképes szakmai önéletrajz, • az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, •
végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány
és pedagógus • szakvizsga másolata, • 5 év szakmai gyakorlat igazolása, • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati
anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői
megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. §
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. augusztus 16-tól tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.
A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban
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személyesen vagy postai úton, Martonvásár Város Önkormányzata, 2462 Martonvásár, Budai út 13. címre; a borítékon kérjük feltüntetni a következőt: Brunszvik Teréz Óvoda
óvodavezetői álláspályázat.
A pályázatok elbírálásnak módja, rendje: A benyújtott
pályázati dokumentáció alapján a kiírásnak megfelelő pályázókat szakmai bizottság hallgatja meg. A szakmai bizottság
és a Humán Bizottság javaslata alapján, az alkalmazotti,
szülői közösség véleményének megkérését követően, a megbízásról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (veszélyhelyzet fennállása esetén, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján a polgármester) dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
További információ a Polgármesteri Hivatalban, a jegyzőtől
kérhető a 06-22/460-004 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.15.
A pályázati kiírás közzétételének helye: Közszféra Állásportál (www.kozigallas.gov.hu), Martonvásár Város Önkormányzatának honlapja (www.martonvasar.hu), hirdetőtáblája (Martonvásár, Budai út 13.)

13

vette át a helyét. Ősztől új edző érkezik a felnőtt csapathoz,
az érdi illetőségű Horváth László, aki a diósdi utánpótlás
edzője. „Amiatt esett rá a választásunk, mert már jó pár játékosunkkal dolgozott együtt még az utánpótlás korszakukból,
így már régi ismerősként fogadhatják játékosaink” - mondta Kozma László, aki az őszi szezontól mindenképpen többet
vár, mint ahogyan a mostanit lezárták. „Szeretnénk a mezőny első felében végezni.”- fogalmazott a szakvezető.

JÓ ŐSZ UTÁN ROSSZ TAVASZ
Kozma Lászlót, a Martonvásári Sport klub elnökét szezonzárásról, edzőváltásról kérdeztük, és persze arról is,
hogy mit vár az őszi szezontól.
„A jó őszi szezon után egy nagyon rossz tavaszi időszak kezdődött. A negyedik helyen fordultunk és tizenegyedikek lettünk. Nem tudjuk az okát, hogy hol ment el ez az egész, de
biztos, hogy a sok sérülés és megbetegedés is közrejátszott.
Valahogy nem tudtunk átesni a holtponton”- mondta lapunknak az elnök.
A sokadik vereség után közös megegyezéssel úgy döntöttek
Kovács Attila edzővel, hogy az utolsó négy fordulón már nem
ő vezeti a csapatot. Kovács május elején távozott a gárdától.
Az utolsó mérkőzésekre Neuvert Álmos, az ificsapat edzője
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KÉZILABDA CSAPATUNK
MEGYEI BAJNOK!
GRATULÁLUNK!
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ESEMÉNYEINK
JÚN. 16.
|
a Művészeti Iskola tanítványainak
		koncertje
16.00 órakor, BBK színházterem
JÚN. 19.
|
		

Termelői vásár kézművesekkel,
kísérő programmal
7.00 órától 13.00 óráig
		
Piactér, BBK Kemence-tér

JÚN. 19-20.

|

Apák Napja
BBK Kemence-tér

JÚN. 19.
|
		
		

Lélek-zet
A Martonvásári Galéria
land art kiállításának megnyitója
17.00 órakor, Brunszvik-kert

JÚN. 20.

A Művészeti Iskola Táncgálája
BBK színházterem

|

JÚN. 25.
|
Nyáresti PIKNIK
		
20.00 órakor, Für Elise terasza

JÚL. 3.
|
Hazahívó - hazaváró
		
BBK rendezvényudvar
|
A Magyar Rádió Kórusának
		koncertje
17.00 órakor
		Brunszvik-kert
JÚL. 3.
|
Beethoven-koncert
		
19.00 órakor, Kastélypark
JÚL. 10.
|
Beethoven-koncert
		
19.00 órakor, Kastélypark
JÚL. 16.
|
Nyáresti PIKNIK
		
BBK rendezvényudvar
JÚL. 17.
|
		

Termelői vásár kézművesekkel,
kísérő programmal
7.00 órától 13.00 óráig
		
Piactér, BBK Kemence-tér

JÚN. 26.
|
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
		
Városfelfedező telefonos játék
		
egész nap

|
		
		
		

|
Kis dolgok nagy szeretettel 		
Kiállítás óvónőink keze nyomán
		Óvodamúzeum

JÚL. 17.
|
Beethoven-koncert
		
19.00 órakor, Kastélypark

Levendulaszüret
Levendula és amit belőle
készíthetsz velünk
7.00 órától 13.00 óráig
BBK Kemence-tér

Újra gyereknapoztunk, sok nevetéssel
FORUM MARTINI / 2021. JÚNIUS
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2030 Érd, Porcsinrózsa u. 2.

2030 Érd, Velencei út 5. 2462 Martonvásár, Budai út 23.
Tel/fax: 23/375-969 E-mail: gyurivill@gyurivill.hu Honlap: www.gyurivill.hu

ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS
S z ak k é p z e t t

me S terek

Álláshirdetés!
alpin- l.
a
technikáv
kedvező
árak!

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

06-30/919-4694

Gyurivill Kft érdi és martonvásári telephelyére értékesítő
munkakörökbe munkatársat keres!
Elvárás:
- megbízható, jól alkalmazkodó
- számítástechnikai ismeretek
- csapatmunkához alkalmas
- kiváló kommunikációs készség
- értékesítési tapasztalat
- B kategóriás jogosítvány
Előny:
kereskedelemben, vagy villanyszerelésben szerzett tapasztalat!
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- kiszámítható ,hosszú távú munkalehetőség
- családias légkör
Fényképes önéletrajzát a gyurivill@gyurivill.hu email címre várjuk!
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KERTBARÁTOKNAK,
JÚNIUSRA
A nyár szép idővel kezdődött, mely a növényeknek
már nagyon hiányzott. Sajnos azonban az elmúlt
öt hónap nagyon kedvezőtlen volt. A tél nem volt
tél, a tavasz száraz és nagyon hűvös volt. A május
is alul múlt minden várakozást. A növények fejlődése két hét késésben van. Még szerencsésnek
érezhetjük magunk, hogy elkerült bennünket az Érdet
beterítő 10 cm-s jégeső és felhőszakadás.
A májusi esők pótolták a hiányzó csapadékot, kevesebbet
kellett öntözni, de megindult az intenzív gyomosodás is. A
szőlők sorait, a gyümölcsfák alját tartsuk tisztán, ezzel sok
kórokozót tartunk távol haszonnövényeinktől. Ha zöld takarást alkalmazunk a sorközökben, rendszeres nyírással akadályozzuk meg a magszórást.
A virágos kerteket már a rózsák és liliomok uralják. Szépségük, eleganciájuk vitathatatlan. A rózsák állandó gondozást
igényelnek. Az elnyílott virágokat vágjuk le és csalánlevesvízzel bőségesen öntözzük meg a töveket. Azonban ne feledkezzünk meg a tavaszi hagymás növényeinkről se. Nem kötelező, de hasznos, ha a sárguló szárú tulipánokat, nárciszokat
felszedjük és helyükre egynyári virágokat (büdöske, sarkantyúvirág, pillangó virág stb.) ültetünk. A megtisztított hagymákat száraz, hűvös helyen tároljuk a nyár végi ültetésig. A
több évig helyben hagyott hagymások túlszaporodnak, elaprózódnak és a virág minőség is romlik. Adjunk fényt a növényeinknek! Gyakori gond a kertekben, hogy az elültetett csemete pár év alatt nagyot nő és a szép virágos udvar, a kert
árnyékba borul, elszürkül. (Ha készítettünk fényképeket a
kertről, megdöbbenve tapasztalhatjuk a hátrányos változást,
a virágok visszaszorulását). Sajnos ilyenkor a metszőollóhoz,
rosszabb esetben a fűrészhez kell nyúlni. Nyírjuk meg a sövényeket, ritkítsuk meg a lombkoronát és vágjuk le a nagyon
árnyékoló ágakat és újra ragyogni fognak a szegfűk, az
oroszlánszájak a többi egynyári virággal együtt. A szép gyep
titka a locsolás, a tápanyagpótlás és természetesen a rendszeres nyírás. Ha gyakran nyírjuk a füvet, nem muszáj ös�szegyűjteni, a területen is hagyhatjuk. A földigiliszták pár

nap alatt bedolgozzák a talajba. Ha nagyobb füvet vágunk, a
nyesedéket tegyük a komposztba.
Június a szőlővirágzás ideje. Az időjárástól függően 5-étől
indul és szép idő esetén gyorsan lezajlik, esős-hűvös időszakban hosszan elnyúlik. Igyekezzünk a virágzásig elvégezni a
soros munkákat (hajtásválogatás, aggatás), hogy a virágzó
szőlőt ne háborgassuk. A permetezést virágzás előtt és után
végezzük! Figyeljük a leveleket és az időjárást. Esős, párás,
meleg időben gyorsabb a kórokozók terjedése. Törekedjünk a
rendszeres megelőző védekezésre, mert könnyebb a bajt
megelőzni, mint gyógyítani. Jelöljük meg a vírusos, beteg tőkéket (ellaposodó, elágazó hajtás, elszíneződő mintás, foltos
levél, elhaló tőkerészek) és a lehető leggyorsabban távolítsuk
el az ültetvényből. Tartsunk rendet a pincében, ellenőrizzük
a boraink fejlődését és készüljünk fel a borversenyre. Jó lesz
újra találkozni.
A gyümölcsösökben a hűvös tavasz miatt a tafrinás levélfodrosodás nagy pusztítást végzett. Ellene a Score hatóanyag jól
használható. Az almafákon a lisztharmat garázdálkodik (Topáz,
Thiovit), de más levél élősködő gombák is megtalálhatók
(Dithán). A tavaszi fagyok megtizedelték a gyümölcsöket, de
előfordul, hogy egy ágon túl sok virág kötött meg, és ezért
gyümölcsritkítást kell végezni. Őszibaracknál ez kézzel kön�nyen elvégezhető. (Két megmaradó gyümölcs között egy képzeletbeli elférjen), míg almánál használjunk szüretelő ollót és
a gyümölcs csokorból vágjuk ki a satnyákat, betegeket, kéthárom gyümölcsöt hagyva meg egy helyen. A melegedéssel
megindul a levéltetvek szaporodása. Ha hangyákat látunk a fán,
biztos, hogy tetves. Ellenük a Mospilán, Pirimor használható.
| Uhrin Gábor

REJTVÉNY
Előző rejtvényünkben a június 19-én nyíló kiállítás apropóján a land-art értelmére kérdeztünk rá. A művészeti ág
képviselői a természetes környezetet alakítják át, egészítik ki, és ezzel felhívják a figyelmet az ember és a természet esendő és csodás kapcsolatára. Martonvásáron június
19-től 23 művész 18 alkotása lesz látható a Brunszvik kertben és az új sétányon. A nyertes: Izsák Márton.
A havi rejtvényünk a nyári Beethovenkoncertekre vonatkozik: sorolja fel a nagy
német zeneszerző legalább három művét,
amely felcsendül idén Martonvásáron!
FORUM MARTINI / 2021. JÚNIUS
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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. JÚNIUS

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*
Fodor Julianna
Gaál Dorottya Alíz
Majsai Laura
Olasz Roland

Székely Zente Bence
Szűcs Eliza Borostyán
Varga Dominik István
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

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

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

MARTONVÁSÁR: június 19., 20.; július 10., 11.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: július 3., 4.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: június 26., 27.; július 17., 18.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
A háziorvosok a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjeit telefonos kérésre vagy e-recept formájában is felírják
(Erodium), azt a hozzátartozók is kiválthatják (felírási igazolás és meghatalmazás nélkül, a beteg 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!

APRÓHIRDETÉS
Kalmár cipő és munkaruházati boltunk megbízható munkatársat keres martonvásári üzletünkbe, eladói munkakörbe
4 vagy 8 órás napi elfoglaltsággal (Számítógép alapismerete szükséges). A fényképes önéletrajzokat 2021. július 31-ig
email-ben a kalmarzotya@gmail.com várjuk vagy személyesen a martonvásári üzletünkben, Martonvásár, Szent László
út 3. szám alatt lehet leadni.
Telefonos elérhetőség: 06-20-517-73-26

APRÓHIRDETÉS
Baracskán, háziorvosi rendelőbe szakápolót keresek.
Tel: 20/2425040

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata | Főszerkesztő: Prieger Zsolt, e-mail: kommunikacio@martonvasar.hu
Művészeti vezető: Pletser Cecília | Fotó: Kozma Milos, Kortyis Dávid, Prieger Zsolt, Suplicz Rita.
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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Meghívó
Martonvásár Galéria szeretettel meghívja Önt és kedves Barátait Lélek-zet című land art
kiállítására, melyen 23 művész mutatkozik be. A művek mind erre a kiállításra készültek és
Martonvásár természeti elemeihez kapcsolódnak.
A kiállítást megnyitja: Prieger Zsolt újságíró-zenész, a Forum Martini főszerkesztője

2021. június 19.
Brunszvik-kert
17:00
Kiállítók:

Bárdi Dominik | Burján Vanda | Gergely-Farnos Lilla | Glauser Lisa
HTSZ Hidrogén Termelő Szövetkezet: Horváth Gábor, Szabó Gyöngyi, Tar Violetta
Kiss Károly | Kőrösi László | Laneury Tom | Plank Antal | Sarfenstein Ditta
Molendi Art: Kárpáti Berta, Fébert Zsófi, Nagy Zoltán, Vranek Hedvig, Rehus András
Szeli Kamilla | Tóth Ádám | Tóth Dominika | Vuk Annamária | Zala Zsófia
Várkonyi Dóra & Velki Eszter
A kiállítás július 24-ig látogatható minden nap.

