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FESZTIVÁLHAGYOMÁNY
A tradíció fontos számunkra,
a fesztiválok hagyománya is.
Új rendezvényeink, a Trilla és
a Fiatalok Fesztiváljának nagyszerű
fellépői tartalmas nyarat varázsolnak
elénk, ahogy erről e havi lapszámunk
is tanúskodik.

Újra üléseztek

Újra képviselő-testületi és bizottsági üléseket tartottak városunkban. Többek között döntöttek újabb pályázat beadásáról
külterületi utak felújítására (Kismartoni bekötőút, Rózsa utca
lekanyarodó vége, Gábormajori út). Belterületi utak felújítására sajnos jelenleg nem érhető el pályázat. Az önerő tervezett
mértéke 5%, melynek finanszírozására érintett vállalkozásokkal is tárgyalunk. Belterületi útfelújítást idén is tervezünk saját forrásból, hamarosan jelentkezünk a részletekkel.

Városunkban járt Fekete Péter

Gyorsított eljárás a Szent Gyögyben

A kórház célja, hogy a szakrendelésekre az előjegyzéseket
gyorsabban, zökkenőmentesebben intézhessék a betegek,
ezért új, közvetlenül hívható városi telefonszámot létesített
a Fejér Megyei Szent György Kórház a II. számú, székesfehérvári, Hunyadi úti Szakambulancia kartonozójában. Az új
telefonszám, amely hívható: (22)535–522. A szakrendelői kartonozó továbbra is tárcsázható, régi telefonszámai: (22)535–
540, 535–584.

Sztárvendég érkezik

Múlt havi számunkban bejelentettük a Fülesbagoly tehetségkutató és fesztivál sztárvendégét, aki zenekarával minden bizonnyal frenetikus koncertet fog adni a martonvásáriaknak.
Nem más ő, mint sokak kedvence, aki a Generál és a Tátrai
zenekarok oszlopos tagjaként és szólóban is nagy dalok tulajdonosa és előadója: Horváth Charlie. A nap részletes programja 20. oldalunkon látható.
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A kultúráért felelős államtitkár a város kulturális programjairól és fejlesztéseiről tárgyalt Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő, Szabó Tibor polgármester, Horváth Bálint alpolgármester és Bocsi Andrea társaságában.
Fekete Péter államtitkár úr így írt közösségi oldalán: „Fejér
megye apró városában jártam. A barátságos, kedves kis magyar város kulturális színtereit látogattam végig és egyeztettünk dr. Bocsi Andreával, a Martonvásári Közszolgáltató
Nonprofit Kft. kulturális és jogi igazgatójával, Dr. Szabó
Tiborral, a város polgármesterével, Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Horváth Bálint, alpolgármesterrel.
Beszélgettünk a térség kulturális fejlesztéseiről, kiemelt
színtereiről, tervekről és ötletekről. Nagyon jó volt látni, hogy
milyen összhangban szeretnének tenni azért, hogy a térség
kulturális élete még pezsgőbb, színvonalasabb és sokszínűbb
legyen. Egy emberként dolgoznak azért a nemes célért,
hogy segítsék az itt élők még jobb életminőségét.”

A Fejérvíz és a vízfogyasztás

A FEJÉRVÍZ ZRT. a nyári időszakban is kiemelt figyelmet fordít a víziközmű rendszerek ellenőrzésére és az ellátás biztonságára. Tekintettel a hőség fokozódására a következő
napokban a megnövekedett vízigények maximális kiszolgálása érdekében kérjük szolgáltatási területeinken a Tisztelt
Felhasználóink együttműködését:
Lehetőség szerint a kertek gondozásához szükséges vízhasználatot a hajnali, kora reggeli órákban legyenek kedvesek
időzíteni.
Gépjárműmosást, házi úszómedence töltést az esti csúcsidőszakban (18:00 - 23:00 között) mellőzni szíveskedjenek.
Székesfehérváron és a legtöbb településen a víztermelési kapacitásunk a jelenleginél tartósabb forró nyári időszakot és még
nagyobb napi vízigényeket is biztonsággal ki tud szolgálni.
Ugyanakkor arról is tájékoztatjuk a martonvásári felhasználókat, hogy a rendkívüli meleg időjárás miatt megnövekedett vízigények biztosítása érdekében a III-as számú kutat is
beüzemelték. A kút bakteriológiai vízminősége megfelel a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, azonban a magasabb
vas és mangántartalom szagproblémákat okozhat a következő utcákban: Radnóti, Arany János, Tükrös, Határ, Vajda J.,
Sporttelep, Béke, Fehérvári.
Amint a vízigények újra a megszokott mértékűre csökkennek, várhatóan augusztus végén a III. kutat leállítjuk.
Kérjük tisztelt fogyasztóink megértését és türelmét.
| Fejérvíz Zrt.
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HELYI IPARŰZÉSI ADÓ KISOKOS:

KOMPENZÁCIÓ A VÁROSNAK,
SEGÍTSÉG A VÁLLAKOZÓKNAK
A 25 ezer fő alatti települések HIPA kompenzációját
Magyarország Kormánya 2 részletben fizeti ki. Az első
felét még június hónapban, a második felét pedig októberben. Martonvásár 28.043.580 forint támogatásban részesül. A HIPA-kompenzáció kapcsán viszont nem
mindenki számára egyértelmű, mit is jelent mindez.
Nos, közös költségvetésünkben a HIPA jelentős bevételi forrás, minden évben 140 és 185 millió forint közötti összeg
folyik be. Ennek belső aránya úgy néz ki, hogy az összeg kb.
2/3 részét a helyi KKV-k fizetik (Kis- és Közepes Vállalkozások),

sajnos egyelőre a nagyvállalatok csak 1/3-os arányban
képviseltetik magukat. Az önkormányzati költségvetést a
kormány a kieső adó okán kb. 56 millió forinttal kompenzálja. Ez a fele a betervezett, KKV-k által eredetileg fizetendő
HIPA-nak. (2% helyett 1%-ot kell befizetni a kis- és közepes
vállalatoknak)
Az első féléves kompenzáció érkezett most meg, 28.043.580 Ft
összegben. Ugyanekkora összeg érkezését várjuk a második
félévben is.
Mit jelent mindez Martonvásárnak, mint településnek? A közös,
önkormányzati költségvetésünk nem sérül, teljes összegű
kompenzációt kapunk. A martonvásári KKV-k pedig az idei
évben összesen mintegy 56 millió forintos támogatásban részesülnek. Ugyanis a befizetendő HIPA felét helyettük az állam térítette meg az önkormányzatnak, ez a pénz náluk marad. Sok helyi vállalkozásnak ez jelentős segítség.

Az egészségügyben dolgozókat köszöntöttük

Lesz kerékpárútunk

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. július 2-án vacsora keretén belül köszönte meg a településünkön az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját. Szabó Tibor polgármester kiemelte, hogy a veszélyhelyzet idején az egészségügyi
dolgozókra hárult a legnagyobb teher, ez az időszak nem
csak szakmailag jelentett kihívást számukra, hanem lelkileg
is kitartást igényelt tőlük.
Külön köszöntötte Dr. Simon Endre háziorvost abból az alkalomból, hogy 60 évvel ezelőtt kezdte meg háziorvosi szolgálatát Martonvásáron.

Városunk vezetői nemcsak szakemberekkel egyeztettek a
Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút tervezése kapcsán, de az
érintett települések vezetőivel is. Idén elkészülnek az engedélyezési tervek és akkor kell belehúznunk, hogy a most
induló uniós finanszírozási ciklusban a kivitelezésre is sor kerülhessen 2024 és 2027 között.

Hulladékgazdálkodási információk

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.)
2021. év májusától jelentősen bővítette az ügyfélszolgálati
irodák körét.
Az új ügyfélpontokon az NHKV Zrt. megbízásából elsősorban
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, pénzügyi rendezéssel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos
ügyek intézésre van mód.
A hulladékszállítással (például többlethulladék elszállítása,
eseti lomtalanítás, edények cseréje vagy mozgatása stb.), az
adatváltozással (szerződéskötéssel,- módosítással,- megszüntetéssel), illetve egyéb technikai jellegű kérdésekkel
kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a megszokott módon, a közszolgáltatón keresztül továbbra is biztosított.
Az NHKV Zrt. ügyfélszolgálata Martonvásáron a következő helyen és időben érhető el:
Martonvásár 1 sz. Posta
2462 Martonvásár, Szent László út 1.
Kedd: 8.00 – 14.00 óra
Csütörtök: 14.00 – 18.00 óra
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Olvashatunk, oltási igazolvány nélkül

Immáron oltási passzusok nélkül is látogathatjuk könyvtárunkat. Kölcsönözzünk, olvassunk helyben, ismerkedjünk az
új könyvtári szerzeményekkel!
03

VILÁGRASZÓLÓ
SZEPTEMBERI
FESZTIVÁL

Fotó: Ficsor Márton

Liber Endre hagyományról, hatásról,
betyárjátékról és a Trilláról

Liber Endre népzenész, menedzser, a világhírű Hangvető igazgatója, fesztiválok szervezője, számtalan lemez
kiadója. Nem mellesleg martonvásári, aki munkatársaival szeptember elején rendezi meg városunkban a
Trilla elnevezésű zenei fesztivált és konferenciát.
- Miért pont Trilla?
- Mert rövid, könnyen megjegyezhető hangutánzó szavacskánk, amely vonatkozhat a zenére és a madarak énekére
egyaránt, tehát tele van pozitív töltettel. Mi pedig olyan háromnapos fesztivált szeretnénk Martonvásárnak, ahol az
emberek feltöltődhetnek, felhőtlenül szórakozhatnak, énekelhetnek, táncolhatnak.
- Ez egy hagyományteremtő kezdeményezés?
- Inkább azt mondanám, hogy Martonvásár több évtizedes
hagyományaira építő kezdeményezés. Már az én gyerekkoromban, a 70-es években is messze földön híres volt a város
a zenei életéről, kimagasló zeneoktatásáról és az országban
akkor még szinte egyedülálló néptáncoktatásáról, amit Salamon Ferencné Erzsi néninek köszönhetünk. Én mindebből
részesülhettem; karénekes voltam, táncoltam, zongorázni
tanultam. Nem is gondoltam, hogy mindez mennyire meghatározza majd a felnőtt életemet.
- Martonvásáron lesz a fesztivál. Azon kívül, hogy jó helyszín, belejátszik a „helyteremtésbe”, hogy ez az ön helye is?
- Bár évtizedek óta nem itt élek, mégis bátran mondhatjuk,
hogy az én helyem. A szívem egy darabja mindig is itt maradt, arról nem is beszélve, hogy a Százszorszép néptáncegyüttes zenészeként rengeteget jártam „haza”. Több néptáncos generáció nőtt föl a szemünk előtt és rengeteg hazai
és külföldi sikernek lehettem részese. Nagyon vagány fiatalkort és máig tartó barátságokat köszönhetek mindennek. Az
pedig kifejezetten boldoggá tesz, hogy mekkorát épült-szépült
a város az elmúlt években.
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- A legfontosabb szellemi muníció és tradicionális hatás, ami innen került a tarsolyába?
- A lényeget már elmondtam, de ha a legfontosabb hatásokat
ki kéne emelnem, akkor azok között feltétlenül ott van Tímár
Sándor személye, aki a Táncházmozgalom hőskorában járt
„le” Martonvásárra néptáncot tanítani nekünk. Ráadásul hozta magával a Téka zenekart, akikkel aztán együtt utaztunk
1979-ben Belgiumba és tátott szájjal figyeltük, hogy mekkora rock and rollt művelnek a magyar népzenével. Nekem ez
életreszóló példa, hogyan lehet színpadra tenni a népzenét
úgy, hogy az bármilyen közönséget azonnal meghódítson.
Persze volt élet a táncon és zenén túl is. Tóth Iván bácsi például hatalmas tudásával, emberségével, empátiájával, elképesztő pedagógiai érzékével szerintem minden diákjában
mély nyomokat hagyott. A nyári búza idegenelések hűsölési idejében mesélt Winnetou-történeteinek stílusát pedig
Karl May is megirigyelte volna. Nekem persze nagy élmény
volt Szabó Sanyi bácsi zongorajátéka is, felnőttként pedig a
vele baráti viszonnyá szelídült tanár-diák kapcsolat. Persze
még hosszan sorolhatnám.
- Martonvásár miben unikális szerinted? “Természeti"
és „urbánus” helynek érezzük egyszerre.
- Ehhez óriási szükség volt mindarra, ami itt az elmúlt bő egy
évtizedben történt. Az építészeti és természeti örökség megóvása, a városkép megújulása nélkül ma már nincs esélye egy
településnek a talpon maradásra. Muszáj, hogy vonzó legyen
a lakói, a turisták és a vállalkozások számára egyszerre. Ez a
megújulás Martonvásáron egy pár évtizednyi megtorpanást
követően, most nagyon gyorsan és látványosan ment végbe,
köszönhetően a martonvásáriak összefogásának és a világos
koncepcióval, víziókkal rendelkező városvezetésnek.
- Mire készülnek szeptember elején? Mennyiben lesz ez
más, mint más world music fesztiválok vagy akár mint
a Magyar Népdal Napja?
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- Én nagyon szerettem a Magyar Népdal Napját, ami épp ide
való volt Martonvásárra. A Trilla fesztivál központi elemei
szintén a néptánc és a népzene, de nagyon fontosnak tartjuk
a kísérőeseményeket is. A rengeteg kiváló gyerekprogramot,
a jó értelemben vett vásári hangulatot, a helyi művészeti
csoportok fellépéseit, az esti táncházakat, mulatságokat.
Mindez a helyi önkormányzattal és vállalkozókkal együttműködésben ingyen látogathatóan valósul majd meg, ami
azért fontos, mert azt szeretnénk mindannyian, hogy a
martoniak és a környékbeliek tényleg a sajátjuknak érezzék
a fesztivált. Mindjárt az első, pénteki napnak lesz a legnagyobb attrakciója a Betyárjáték című produkció, amiben
egyébként szerepelni fog Szabó Szilárd Sziszi is, aki szintén
meghatározó arca a városnak. A Betyárjáték a zene, a tánc és
a film eszközeivel mesél el egy történetet az ország legjobb
zenészeinek táncosainak közreműködésével és az idén elhunyt kiváló filmrendező, Szomjas György rendezésében.
Mindenből a legjobbat szeretnénk, így a feldolgozott népzene
területéről itt lesz velünk Borbély Mihály és Dresch Mihály,
vagy említhetném a két cimbalmos géniuszt, Balogh Kálmánt és Lukács Miklóst is. Ezek csak kiragadott példák, lesz
rengeteg fiatal tehetség is friss produkciókkal, a lényeg, hogy
a legjobbak kaptak meghívást a Trillára.
- Szakmai konferenciát is szerveznek. Mit kell róla
tudnunk?
- A Lajtha László zeneszerzőről, népzenetudósról elnevezett
nemzetközi népzenei konferencián a hazai népzenei élet tudósainak, oktatóinak, doktoranduszainak a színe-java lesz ott. Az
első évben a névadó életműve lesz a központi téma, lesz előadónk többek között a Zenetudományi Intézetből, a Hagyományok Házából, a Néprajzi Múzeumból és a Népzene tanszékről.
A külföldi meghívott előadókkal (ír, spanyol, finn, görög) pedig
a gyakorlati, hangszeres népzeneoktatás lesz a téma. Azt szeretnénk, ha hosszú távú kapcsolatok épülhetnének ki, és a jó
példák elterjedhetnének szerte Európában. Nem titkolt célunk,
hogy a külföldi népzenetanszékekkel összefogva egy nemzetközi népzenei fesztivált indítsunk útjára a közeljövőben,

lehetőleg már jövőre. Nagyon hálásak vagyunk, hogy az
Agroverzum vezetése otthont adott a konferenciának.
- Úgy tudjuk, hogy számítanak a környék emblematikus zenei egyéniségeire. Ez lenne az igazi hagyományápolás a népzenei edukálás mellett?
- Ez alapvető szempont. A vasárnapi néptánc gálán eleve ott
lesznek a kiváló martonvásári és környékbeli táncosaink, zenészeink. Említettem Szabó Szilárd nevét, akit a Betyárjátékban láthatunk majd, Salamon Erzsi néni unokája, Salamon Soma és felesége, az énekesnő Enyedi Ágnes is fellép a
Magos zenekarral, de gyerekeknek szóló koncertjük is lesz. A
tordasiakat képviseli majd Éri Márton és Éri Katalin az Erdőfű zenekar tagjaként. Gyenis Katalin énekesnő annak idején
többször is részt vett a Százszorszép külföldi turnéin, most
Tordason él a családjával. Lánya Izabella Caussanel az Ötödik Évszak énekesnője, ők is lesznek a fesztiválon, arról már
nem is beszélve hogy az Anima Sound System zenekar alapító zenészeként a Forum Martini főszerkesztője is a fesztivál
fellépője lesz.
- Milyen közönséget várnak? Tapasztalt nép- és világzenei gurukat vagy tanulni-tudni vágyó, friss-tekintetű
„újakat”?
- Alapvetően a martonvásáriak érdeklődését szeretnénk felkelteni, jó lenne, ha közülük minél többen ott lennének a
fesztiválon a családtagjaikkal együtt, hiszen minden korosztály számára készülünk programokkal. Két nagyváros, Budapest és Székesfehérvár fél-fél óra vonatútra van Martonvásártól, reméljük, hogy innen és a vonzáskörzetükből is minél
többen kíváncsiak lesznek a megszépült városra, a fesztiválra, a kínált gasztronómiai különlegességekre, a kézműves
ételekre, a jó martoni sörre és a környékbeli jó borokra. Szerintem a bringások számára is vonzó célpont lehet a szeptember 4-i hétvégén Martonvásár. A táncházrajongók, az
etno-dzsessz kedvelők és népszerű népzenefeldolgozásokat
kedvelő közönség is megtalálja majd a számítását a Trillán.
| Forum Martini

Gereben Zita meglepetés-koncertje

Gereben Zita és nagyszerű zenekara lép fel július 18-án
Martonvásáron, csodás, otthonos környezetben. Támogató
jegy a helyszínen kapható 1500 Ft-ért. Részvételüket jelezzék a perczel.petra@gmail.com email címre. A koncert pontos helyszínét ezután küldik el privát üzenetben, hogy még
nagyobb legyen a meglepetés.

Gájer Bálint szórakoztatott bennünket

A MartonKult meghívására június végén a Für Elise teraszán
adott koncertet a kiváló jazz-énekes Gájer Bálint, aki különleges
előadásban prezentált világslágereket a martonvásáriaknak.
FORUM MARTINI / 2021. JÚLIUS
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OKOS,
HÁZI TOJÁSOK

PIAC-ARCOK – 1. RÉSZ: GÁL RÚBEN

Szép vidékről származik, ahol rang ja van az adott szónak és a teremtésnek. Piacunk személyiségeinek bemutatását a martonvásári Gál Rúbennel, az Okostojás
minivállalkozás vezetőjével kezdjük.
„- Mondja már el mi az, hogy "Okostojás"? - kérdik tőlem a
nemrég nyílt martonvásári termelői piacon. Gál Rúben vagyok, egyszerű ember, munkám mellett helyi őstermelő. Erdélyből jöttem egy barátságos falusi környezetből, ahol roppant egyszerű, de nagyszerű emberek élnek. Gyerekkoromban
mindig voltak állataink, ezáltal nem idegen tőlem az állattartás. Jelenleg őshonos magyar paraszttyúkokat tartok pont
úgy, ahogy elődeink is tették. Nincs itt semmi varázslat, csak
természetes tápmentes friss tojással szolgálok azoknak, akik
tudnak rólam. A név meg szerintem jól hangzik.
Gyerekkoromban többnyire nyulak, tyúkok, galambok, kecskék, birkák, disznók, kutyák, macskák voltak a ház körül, s
gyerekként is elláttam őket eledellel.
Egy kistermelő vagy őstermelő nem tudja soha felvenni a
versenyt egy nagyvállalattal, ezáltal nem tudja olyan áron
adni a termékeit, viszont minőségben verjük a nagyvállalatokat, talán ha ezt a szempontot veszi figyelemben, aki a piacra látogat, akkor nem feltétlen az árakat nézi meg először.
Nekünk mindennap kell gondoskodnunk az állatainkról. Még
akkor is, ha ez nem mindig térül meg. Mi elsősorban saját
magunknak termelünk és azt szeretném, hogy a családom
minőségi élelmet fogyasszon. Az alapélelmiszer-készlet elemei a tej, a tojás és a hús! Na, nekünk tojás van bőven, jövőre
pedig jelentősen bővítjük az állományt, mert pozitív tapasz-

talatom van a piac jóvoltából az ügyfeleimtől. Nagyon örülök,
hogy ismét van piac, mert nincs is jobb, mint minőségi hazai
termékeket fogyasztani.
Az már csak ráadás, hogy Martonvásár jó hely, ahol otthon
érzem magam feleségemmel és kisgyerekünkkel.”

VERSET
KAPTUNK
EGY ÖREG TÖLGYFÁRA
/haibun/
Ott áll az öreg fa a hűtőház előtt, kicsit félreesőn a tó
körüli sétaúttól, egyenletesen zümmögnek a hűtőgépek,
a mókus néha idetéved, a szarvasbogár dajkáló
"banyafa - ágak" még őriznek valamit az ősvilágból....
ősöreg tölgyfa
terebély lombján suhan
angyalszárny idő
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Mégpedig Botos Ferenc Nagytétényben élő, nyugalmazott középiskolai tanártól, nem is akármilyent.
Szerzőnk évtizedek óta országos folyóiratokba publikál haikukat és haibunokat,
ráadásul régi látogatója, ismerője a
martonvásári Brunszvik kastély pompás parkjának.
„Ezt a japán versforma szerint haibunt
tisztelettel és barátsággal küldöm
Önöknek. Köszönöm, hogy elolvassák,
jó egészséget, szép és élhető nyarat kívánok minden olvasójuknak” - írta lapunknak, mi pedig örömmel közöljük
versét.
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BRUNSZVIK BEETHOVEN
RENDEZVÉNYKÖZPONT
MARTONVÁSÁR
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SZILVAI BALÁZS
RÁKOSY L. ANIKÓ
LÉTMÁNYI KATINKA

Őrnagy:
Postás:
Névtelen katona:

SZÉKHELYI DÁNIEL
ÁGH BARBARA, VINCZE ERIKA
MINDENKI

Rendezőasszisztens:

Részletek:
Díszlet-jelmez:

Ó
T
É
T
K

Tót:
Mariska:
Ágika:

LÉTMÁNYI ATTILA
HAJDÚ LEVENTE
ÓVÁRI PANNA
RÁKOSY L. ANIKÓ

Örkény
István

19:00
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MERJÜNK KICSIK ÉS NAGYOK LENNI!
LAND-ART-BÜSZKESÉG
MARTON FÁI KÖZÖTT

Megtisztelő, hogy néhány fantasztikus martonvásári
művész, tanár, lokálpatrióta formaművész megvalósuló
pazar ötletét dícsérhetem, mely sok-sok tehetségesspirituális alkotót hozott össze egy valóban inspiráló
közegbe, amelyre, mint a kegyelemre, nap mint nap a
hónap végéig rá kell csodálkoznunk a kert fái között
sétálva.

vissza sértetlen jogaiba. Úgy avatkozik be, hogy őriz, kiteljesít, szellemivé, sőt, istenivé tesz.
A térszínformák, a horizont, az időjárási jelenségek, a történelem, az erózió, valamint a tér kiterjedései mint valóságos
„anyagok” belépnek a térbe, a kastélykertbe, a sétányra,

Végigjártam már a kiállítás megnyitója előtt a kihelyezett
alkotásokat és láttam a szorgos-tűnődő készülődést, magabiztosan fogalmazhatom meg azt a gondolatot, hogy ez a
gyűjtemény nemcsak országos érdeklődésre tarthat számot,
de idővel, az évenként megrendezendő land-art tárlatok után
akár benevezhet a világhírnévre is.
A különleges érzés annyira a vonzásában, - mi több - a markában tart napok-hetek óta, hogy jómagam nem is szeretnék
búcsúzni ezektől az alkotásoktól, s határozottan azt gondomegtanítanak elmélyülni, cizelláltabban gondolkodnunk, elménket pallérozi, szeretni egymást, miközben megszeretjük
sokszor elviselhetetlen, a természettel és embertársainkkal
is meglehetősen mostohán bánó önmagunkat is.
A Lélek-zet tárlat alkotásai nem beavatkozások, hanem élő
prezentációi egy élhetőbb, figyelmesebb, érzékenyebb világnak, amely a természetet nem elidegenített tárgyként, hanem testvérként, éltető vízként, oxigénként látja-érzi-szemléli.
A Lélek-zet a maga természetességében látja a világot, a
szobrokhoz lehet érni, van amelyik éppen esendőségével
tüntet, van amelyik spirál-mesével beszél az emberiség tékozló mindennapjairól, melyek évmilliók alatt sem válnak
tudatosabbakká.
lom, hogy amely a természet kegyelméből a helyén maradna, maradjon is ott. Más város szerte a világon az ilyen alkotásokért komoly pénzzel fizet, így az ajándékot nekünk is
meg kell becsülnünk. A Martonvásár Galéria alkotásainak
nemcsak falak között, de mindenhol, utcánkon, sétányunkon,
parkjainkban, patakpartunkon, focipályánk mellett ott kell
lenniük, legyen a mi városunk a legszebb szobrok városa.
Kívánom hogy ez a kiállítás sose zárjon be.
A land artot amúgy sem lehet kordában tartani, oly különleges helyet foglal el a kreativitás történetében, amolyan isteni
gesztussal teremt, sőt, valójában a teremtett világot helyezi
FORUM MARTINI / 2021. JÚLIUS
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A Lélek-zet művészei viszont nemcsak egy tudatosabb,
emberközelibb alternatíva lehetőségét vetik fel, hanem - hiszem, hogy - Martonvásárnak mint művészeti központnak a
megjelenését is. A brunszviki női szenzibilitás hagyományai, a
beethoveni magasművészet kihívásai erre predesztinálnak bennünket. Miért ne válhatna Martonvásár művészeti központtá,
nemcsak én mondom ezt, de a Martonvásár Galéria alapítói,
akik e kiállítás létrehozói is, ugyanezt súlykolják szelíden.
Zseniális kiállítás, szívemből beszélő szervezők, lelkes művé-

szek tanítanak bennünket a kreativitás újrafelfedezésére.
Hogy merjünk kicsik és merjünk egyszerre nagyok lenni.
Kicsik az odahajolásban, a figyelemben, a játékosságban és a
szeretetben és nagyok az álmokban, a város szolgálatában,
az előremutató kezdeményezések felkarolásában és e szobrok
megőrzésében.
Köszönjük Varga-Katona Brigittának, Kárpáti Józsefnek és
Nemes Józsefnek, akik nélkül ez az egész nagy kísérlet nem
jöhetett volna létre. Lelkesedjünk velük és köszönjük meg
nekik. Hajrá Martonvásár, hajrá művészet, hajrá fiatalok!
Folytassátok, sose legyen vége!
| Prieger Zsolt

KERTBARÁTOKNAK,
JÚLIUSRA

Túl vagyunk az év első felén, a nap változatlanul szórja
sugarait, a forróságot csak egy-egy zivatar enyhíti,
tombol a nyár, és ha még nem is vesszük észre, de a
nappalok már egyre rövidülnek. A kertekben most már
a betakarítás az egyik legfőbb, de kellemes gondunk.
Igyekezzünk minél több terményt eltenni télire. Befőzéskor
használjunk minél kevesebb cukrot (0-15 %), ma már lehetőségünk van fagyasztásra, de aszalásra is. A forróság és az
élénk szél hatására a talaj gyorsan elpárologtatja a lehulló
csapadékot, ezért fokozattan ügyeljünk a gazdaságos vízpótlásra. Az esti vagy kora reggeli órákban locsoljunk. Inkább
ritkábban, de nagyobb adagokkal és szikkadás után saraboló
kapával porhanyítsuk a talaj felszínét. A saraboló kapálás
egyébként is segíti a víz megőrzését a talajban. A kivágott
gyomok sem szívják el haszonnövényeinktől a vizet és nem
nyújtanak védelmet a kórokozóknak. Jó módszer még a mulcsozás is. A levágott fűnyesedéket terítsük a növények tövéhez, ezzel gátoljuk a párolgást, a gyomosodást és segítjük a
talajélet fejlődését, végső soron segítjük a növény fejlődését.
A kert már a nyári virágoké. Az elnyílott rózsák virágait vágjuk le, pótoljuk a tápanyagokat és alapos öntözéssel újra virágzásra bírhatjuk kedvenceinket. A szamóca ágyásokat se
hanyagoljuk. Továbbra is öntözzük a töveket, vagy ha ezt
nem vállaljuk, legalább a leveleket vágjuk le. Ezzel a legtöbb
kórokozó tovább fejlődését megakadályozhatjuk. Szedjük fel
a fokhagymát és korai burgonyát. Tárolás előtt hűvös helyen
szárítsuk és tisztítsuk.
Figyeljük a gyümölcsfák fejlődését. Sajnos a tafrinás, lisztharmatos fertőzés, varasodás és még sok más gombás betegség van jelen az ültetvényekben, az atkák és levéltetvek hadáról nem is szólva. Ha sok a hangya vagy fényesek a levelek,
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biztosak lehetünk a levéltetvek jelenlétében. (Kisebb fertőzés esetén káli szappanos-csalánteás víz is elegendő lehet,
erősebb fertőzéskor már rovarölő szert kell használni.)
A szőlők a meleg és a csapadék hatására gyors növekedésbe
kezdtek, és sok fajta nagyon elsűrűsödött. Ha nem tettük
volna meg, feltétlen végezzük el a hajtásválogatást, hónaljazást, kötözést, tűzdelést és most már a csonkázást is. A vis�szahajló vesszők akadályozzák a művelést és az önárnyékolás miatt romlik a terméskilátás is. A virágzás nagyon jól
zajlott le, eddig nagyon szép termésre van esélyünk. Továbbra is törekedjünk a megelőző védekezésre. Fürtzáródás előtt
alapos kombinált szeres (felszívódó-kontakt szerek keverése)
permetezéssel védekezzünk a lisztharmat, peronoszpóra és
szürkerothadás ellen. Legjobb a késő délutáni, esetleg a kora
reggeli permetezés, (30 C fok felett ne permetezzünk) Nem
kívánt szélkár és jégverés után feltétlen védekezni kell a
szürkerothadás ellen. Tartsuk tisztán a szőlősorokat, akadályozzuk meg a gyom magvak elszóródását. Aki teheti, locsolja meg a csemegeszőlőket, nem fogja megbánni.
A pincében itt van az ideje a harmadik fejtésnek, ne késlekedjünk vele és persze ellenőrizzük a minőséget is. A kiürült
hordókat alaposan mossuk ki és szikkadás után kénezzük,
segítve a szüreti előkészületeket.
| Uhrin Gábor
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MARTONVÁSÁR
HAZAHÍV,
HAZAVÁR!
2021. július 24-én, immár harmadik alkalommal rendezi meg Hazahívó-hazaváró napját a Martonvásári
Kulturális Egyesület. Az egész napos programon szeretettel látjuk a Martonvásárról elszármazottakat, városunk barátait és lakóit!
E nappal jókedvű alkalmat kívánunk teremteni hagyományaink felidézéséhez, továbbadásához, eredményeink, fejlődésünk bemutatásához, terveink közös továbbgondolásához.
Múlt, jelen és jövő találkozásához.
Hazahívó-hazaváró napunkra érkezőket 9 és 10 óra között
vendégváró falatokkal várjuk regisztrációs pontunknál a
MartonKult-Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház rendezvényudvarán, ahol már reggel 7 órától termelői piacunk ad alkalmat vásárlásra, beszélgetésre, találkozásra.
10 órakor megnyitóval indul programsorozatunk, ennek keretében a megjelentek először Martonvásár elmúlt két évének eseményeiről, megvalósult és tervezett fejlesztéseiről hallhatnak rövid összefoglalást. Majd a jó hangulatról a Darázsderék tánccsoport, a Dynamic Dance Crew Táncegyüttes
előadása gondoskodik, Bitó Péter és Neubrand Freschl Mária
versel, Régi Martonvásár címmel Fodor Zsolt képeit, grafikáit
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Molnár Dénes mutatja be.
11.30-tól fakultatív városnéző sétára van lehetőség.
13.40-től a BBK rendezvényudvarán a Martonvásári Kertbarát
Egyesület borversenyének eredményhirdetése után bográcsban főtt gulyással várjuk vendégeinket, a gulyáságyú mestere Sipos József lesz.
15 órától Kötődésem Martonvásárhoz címmel baráti beszélgetésre hívjuk a hazalátogatókat és az itt élőket hajdani és
mai történetekkel.
A BBK épületében zajló eseményekre védettségi igazolván�nyal lehet belépni. A részvétel díjtalan, de a szervezés megkönnyítése érdekében kérjük részvételi szándékuk előzetes
jelzését az alábbi elérhetőségeken:
Foki Gábor - gabeszbacsi49@gmail.com - +36 30 83 96 312
Zachar Zita - bbkszervezes@martonvásár.hu
Mindenkit szeretettel vár a szervezők nevében: Foki Gábor
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ELHIVATOTTSÁG,
LELKESEDÉS,
INTEGRÁCIÓ

NYÁRI SPECIÁLIS TÁBOROK PÁPAY-MÓDRA
A martonvásári Pápay Ágoston iskola oktatói a tavalyi
tanévet sem tudták a szokásjognak megfelelően lezárni a járványhelyzet miatt, így a nyarat sem úgy alakították, ahogyan azt a gyerekek, kollégák és a családok
évek óta megszokhatták. Idén a ballagások engedélyezése már némi reménnyel kecsegtette őket, hogy szokásos táboraikat ismét a megszokott helyszíneken szervezhetik. Az iskola igazgatóját, Botos Imrét kérdeztük
a helyzetről.
- Milyen lehetőségek vannak a fogyatékkal élő gyermekek táboroztatására?
- Mivel az állami források és a táborozásra kiírt pályázatok
ritkán veszik figyelembe a tanulóink egyéni szükségleteit,
ezért az idei évben is a martonvásári „Együtt-Értük” Alapítványt, valamint az ÉTA Országos Szövetséget hívtuk segítségül, hogy a bentlakásos, „ottalvós” táborainkat meg tudjuk
szervezni. A legtöbb táborhelyszín, a múzeumok, strandok
részben ugyan akadálymentesítettek, de elég csak Gárdonyig
menni és ott is találunk olyan partszakaszt, ahol 20 lépcsőn
lehet csak a vízbe jutni. Így sok esetben az utazások és a
programok sikeres kivitelezése csak a kollégák elhivatottságának és lelkesedésének köszönhető
- Sokan értekeznek arról a pluszról, amit egy-egy ilyen
tábor adhat a tanulóiknak.
- A külső helyszínen megrendezett táboroknak az integráció
erősítésén túl óriási közösségformáló szerepe is van, hiszen
új ismeretségek, barátságok is köttethetnek egy-egy ilyen
alkalommal. A tanulók családjainak is fontosak ezek a hetek,
napok, hiszen ők folyamatosan a gyermekek mellett vannak,
vigyáznak rájuk, akár több évtizede is éjjel-nappal.
- Milyen táborokat szerveztetek idén? Hallottunk különleges sport-tematikájú táborról is.
- Külsős helyszínen két tábori hetet bonyolítottak a kollégák.
Az elsőt június végén Bükkszentmártonban, mégpedig veszélyeztetett gyermekek számára, a másodikat pedig Balatonmá-

riafürdőn készségfejlesztőiskolás diák önkénteseink számára.
Iskolánkban 25-30 fő számára július első két hetében alapítványi támogatással szerveztünk bentlakásos tábort. A két
tábori hét fő témái természetesen a zajló foci EB és a közelgő
nyári olimpia volt. A kollégák és a segítők az egész napos
programok, foglalkozások, kirándulások során a sportesemények egy-egy szeletét, meghatározó elemét próbálták bemutatni a gyerekeknek, fiataloknak. Így készültek például a kézműves foglalkozásokon az országzászlók, szurkolói „hangszerek”,
olimpiai karikák, szurkolói mezek. A tematikus kirándulások
a nagy meleg ellenére mindenkinek szép élményekkel zárultak és a fáradtságon túl a hazaút is mindig jókedvűen telt.
- Egyéb, speciális segítséget is kapnak egy-egy ilyen
programhoz?
- A magánszemélyektől érkező adományokon és az anyagi fedezeten kívül az önkéntes segítők jelenléte is mindig biztonságérzetet ad egy-egy ilyen program megszervezéséhez. Ez
idén sem volt másképp, hiszen nyáron már a középiskolások
számára is lehetővé tették a közösségi szolgálat ilyen formájú
teljesítését. Azonban ezen a nyáron nem csak középiskolásokat fogadhattunk, de a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (volt Gödöllői Egyetem), gyógy- és fűszernövény szakos
hallgatói is segítettek bennünket és a táborozók számára
rendbetették, felfrissítették a mezítlábas ösvényünket, valamint a gyógynövénykertünket, illetve gyümölcsfáinkat és
bokrainkat. Ennek apropóján köszönöm Megyeri Lászlóné
Margit és kollégái segítségét az előkészítésben.
| PZS

MASZK és önkéntesség

2021 az önkéntesség éve Magyarországon. Június 7-15 között
a szociális ellátás önkéntessége keretében Martonvásáron
a MASZK lelkes tagjai – Csikász Ágnes, Rába Noémi, Simon
Kitti, Bitó Péter, Hlinyánszky Domonkos – a Harmónia
Gondoskodás Idősek Otthona lakóit lepték meg versekkel,
dalokkal. Meglepetésajándékként egy "ÖRÖKJEGY" került átadásra, mellyel az otthon lakói látogathatják a MASZK előadásait. Köszönöm a fellépőknek az időt és az önzetlenséget.
A Harmónia Idősek Otthonának a fogadókészséget, Hollósy
Saroltának a közvetítést és szervezést, az ápolóknak pedig a
segítő közreműködést.
| Szokoli Erzsébet
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A HAZA EGYES
SZÁMÚ DJ-JE
PALOTAI, AKI NÉLKÜL
NINCS PARTYKULTÚRA
Labdarúgás-rajongó, ami nem csoda, édesapja, Palotai
Károly nemcsak olimpiai bajnok magyar válogatott
focista, de a világ egyik legjobb futballbírója volt, BEK
és VB-döntőt is vezetett.
De nemcsak Törőcsiket, Maradonát rendszabályozta a pályán,
hanem fiának is szállította külhonból a különleges lemezeket. Zsolt nem is maradt hálátlan, a haza elsőszámú DJ-je
lett, aki nélkül nem lenne ma innovatív party-kultúra, így
igazán nagy megtiszteltetés, hogy városunkban köszönthetjük. Sokszínű zenéjével, a Tilos Rádió megalapításával iránymutató volt mindenkinek, aki ma zenével foglalkozik.
A napokban volt 60 éves és így írtunk róla: „Ha nem úgy és
azt játszod, sőt, ha egyáltalán nem is játszol, akkor is te vagy/
maradsz a DJ, az „áltimét”, mint királyban István, focistában
Puskás (vagy bíróban Palotai, ha már), dalosban Cseh Tamás,
professzorban Öveges, atomban Teller, rádióban a Tilos. Te
vagy, akinek a köpönyege alól kibújt nagyjából mindenki, aki

AZ IDENTITÁS
NEM SZÁRMAZÁS
KÉRDÉSE
A FOCIMÁNIÁS LOTFI BEGI
MARTONON DJ-ZIK
Nekem egyszerűen létkérdés a zene. Lehet, hogy ezek
most nagy szavaknak tűnnek, de el sem tudom képzelni,
hogy mással foglalkozzak. Soha nem történt meg velem,
hogy elbizonytalanodtam volna - mondja Lotfi Begi.
„Lehet, hogy a szüleimnek voltak olyan gondolatai, hogy
majd kinövöm, és lesz valami más „rendes” munkám, ezért
hagytak, hogy azt csináljam, amit szerettem volna, de az elejétől kezdve nagyon komolyan gondolom ezt az egészet, így
maradtam a zenélésnél - mondja a hamarosan városunkba
érkező zenész-producer-remixer, aki nemcsak a jelenkor
egyik legfelkapottabb zeneipari szereplője, de az általa készített remixek szinte biztos a rádiók lejátszási listáin kötnek
ki, legtöbb esetben a legelőkelőbb helyeken. Legtöbben a
Compact Discoból ismerik, de azt csak kevesen tudják, hogy
az elektronikus zene mellett, a keményebb műfajokért is rajong, jó ideig pedig a legnagyobb nevű zenekarokkal dolgozott koncertszervezőként.”
Így mesélt a kezdetekről: „Mindig ösztönösen csináltam a
dolgaimat, emellett pedig van benne egy céltudatosság is az
elejétől kezdve. Az álmaim eléréséhez végig kellett járnom
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ebben az országban a neve elé írja azt a két elhasznált betűt,
hogy D meg J.”
A DJ-zés nagy öregje a martonvásári Fiatalok Éjszakájának
tanárbácsija lesz hajnali 1 óráig, a zenei diákság egészen
biztos nem lesz hálátlan. Őrült nagy partyra van kilátás
augusztus 13-án.

azt a bizonyos szamárlétrát, amit manapság úgy látok, hogy
a fiatalok szívesen megúsznának. Plakátot ragasztottam,
szórólapot osztottam az elején, hogy egyről a kettőre jussak.
Egyébként pont egy ilyen munka kapcsán sikerült bekerülnöm a Hegyalja Fesztivál szervező csapatába. Elkaptam az
irodájukban egy beszélgetést; éppen külföldi zenekarokat kerestek. Szóltam nekik, hogy akkor majd én hozok. A kezdeti
döbbenetet nevetés követte, aztán a főnök mégiscsak azt
mondta, hogy tessék, van egy hetem, hogy szerezzek egy nagyobb nevű külföldi zenekart. Leültem a gép elé, felkutattam
az általam ismert bandákat, és megkerestem a Sepulturat,
akik igent mondtak. Teljesen meseszerű a történet, de tényleg így volt! Azon a nyáron játszottak is a Hegyalján. Ez az
eset végleg tudatosította bennem, hogy az ember bármit elérhet, csak hinnie kell benne, és keményen dolgozni mellé.”
A focimániás Begi iráni származású, ugyanakkor identitása
kettős, hiszen elsősorban magyarként aposztrofálja magát:
„Iránban akkoriban éppen a Nyugat segítségével megdöntötték a királyságot, egy fanatikus vallási vezetés került az ország élére. Szüleim úgy döntöttek, nem szeretnék egy ilyen
országban felnevelni a gyermekeiket, ezért útra keltek, a
vasfüggöny miatt azonban nem mehettek tovább úgymond
Nyugatra. Féléves voltam, az első lépéseimet is Magyarországon tettem meg, ez a hazám, itt nevelkedtem, itt vagyok
itthon. A magyar identitás nekem nem származás kérdése,
az valahonnan belülről jön. A szokásaink, a kultúránk, a
múltunk, mindaz, ami körülvesz bennünket, meghatározza
az embert, engem is. Persze a családom révén megmaradtak
a perzsa gyökereim, de a hazaszeretet és az elkötelezettség
olyan érték, ami nekem megkérdőjelezhetetlen. Számomra
ezt jelenti a magyarság.”
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A RÉSZVÉTEL INGYENES!
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A részvétel védettségi igazolványhoz kötött.
18 éven aluliak védettségi igazolvánnyal rendelkező
felnőtt kíséretében vehetnek részt a rendezvényen.

13

SZTÁRREJTVÉNY
Előző számunkban
meghirdetett feladványunkban a nyári
Beethoven-koncertek repertoárjára kérdeztünk rá. A sok helyes megfejtő közül
Molnár Zoltánnéra
mosolygott a szerencse. Nyereményét a most már folyamatosan nyitvatar tó Macska Vendéglőben veheti át.

Városi szagnapló

A smartonvásár közössége élenjár a városi környezetvédelemben. Ez a kezdeményezés pár napos és zavaró, ipari tevékenységből származó, életünket lehetetlenné tevő szagokat
„naplózza”. Csatlakozzon ön is bejegyzéseivel, panaszaival!
Elérhetőség: smartonvasar.yrpri.org

Júliusi rejtvényünk
egy régi fotó apropóján jutott eszünkbe. Vajon kit ábrázol ez a régi fotó? Annyit segítünk, hogy hamarosan városunkba
érkezik egy fellépés erejéig. Várjuk
megoldásaikat, szép és tartalmas nyarat kívánunk önöknek!

FORUM MARTINI / 2021. JÚLIUS
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Tenisz-klubunk sikere

Nem is akármilyen pálma: egy senior Európa-bajnoki cím. A
Marton Tenisz SE versenyzője, Vas István érte el ezt a sikert
Horvátországban, szívből gratulálunk neki és természetesen
a kiváló, nagymúltú klubnak is! Hajrá Marton Tenisz!

Családilag futottunk

A mindig hiperlelkes Havasi Gyopár futói Fehér László vezetésével újabb szenvedélyes sportbarátságról tanúbizonyságot tevő családi futónapot tartottak. A rendezvény nagy
siker volt, hamarosan folytatják. Gratulálunk!

Isten éltesse Erzsi nénit

Adácsi Józsefné, vagyis a mindenki által szeretett Erzsi
néni 102 éves lett a napokban. Minden olvasónk nevében
szeretettel köszöntjük. Isten éltesse!

VÉDJÜK A TAPPANCSOT!
A nyári balesetek túlnyomó része a tappancsok égési
sérülései miatt következnek be. Sétára, nyaralásra,
kirándulásra is fel kell készülnünk, mert a forró talaj
komoly egészségügyi problémát okoz!
A kutya tappancsa különben is nagyon érzékeny testrész, de
kifejezetten sérülékennyé válik a nyári forróságban. Néhány
perc alatt súlyos égést szenvedhet a kutya a homokban, vagy
a betonon.
A tünetek a következők lehetnek:
• sántikálva jár,
• folyton nyalja, rágja a lábát,
• a tappancsok elszíneződnek,
• a talpon seb van,
• hólyagok, vagy bőrelváltozások keletkeznek rajta.
Nagyon veszélyes, ha a fürdés után a forró aszfaltra visszük
a kutyát! A víz felpuhítja a bőrt, így sokkal sérülékenyebbé
teszi a talpakat!
Ha bekövetkezett a baj, a lehető leggyorsabban részesítsük
elsősegélyben a kutyánk lábát!
A következő módokon csillapíthatjuk a fájdalmat:
• Legyen tiszta és hűvös a kutya lába! Öblítsük le a mancsot
hideg vízzel, majd tegyünk rá hűvös borogatást. Amíg nem
gyógyul meg, addig folyamatosan ügyeljünk a tisztítására.
• Ha lehetséges, füves területen menjen, vagy ölbe vigyük.
• Állatorvosnak akkor mutassuk meg, ha mélyebb sérülést látunk. A fertőzések és a hólyagok megjelenésének megelőzése
érdekében tegyük ezt. Az orvos eldönti, hogy helyi kezeléssel,
vagy gyógyszerrel kerüli el a komolyabb szövődményeket.
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• Praktikus bekötni az érintett lábat, ha ezt nem engedi, akkor próbáljunk meg rá zoknit, cipőt húzni. Azért lényeges,
mert ezzel lehet megakadályozni, hogy állandóan nyalja a
kutya a sebet.
A legjobb, ha felkészülünk arra az eshetőségre, hogy a forró
talaj megégetheti a tappancsokat. Így különböző módszerekkel megelőzhetjük a balesetet.
Íme néhány tipp, amivel idén nyáron elkerülhetjük a
talp megégését:
1. Tartsuk szem előtt a forró felületeket, vagyis bárhova megyünk, mérjük fel, mi égethet. A fém, a homok, a beton, az
aszfalt. Ezért például a csónakon, a csatornafedelekre ne
hagyjuk lefeküdni a kutyát!
2. Ha nincs a közelünkben füves terület, egy hosszabb álldogálás, várakozás esetén, akkor vigyünk magunkkal egy nedves törölközőt, amire ráállhat kedvencünk.
3. A sétát a kora reggeli, vagy a késő esti órákra időzítsük.
4. Igyekezzünk olyan területet választani a mozgásra, ami füves.
5. Amikor hűvösebb van, akkor járdán menjünk kutyánkkal,
mert így a bőr vastagabb lesz a tappancsokon. A talp ezáltal
kevésbé lesz sérülékeny.
6. Használjunk speciális krémet, vagy mancs-vaxot, a bőr rugalmasabb lesz, így nem repedezik, törik be.
7. Minden nap ellenőrizzük óvatosan a mancsokat. Ha sérülést látunk, kezeljük a felületet!
A nyári melegben kiemelten kell óvnunk kedvencünk egészségét. A sérülésektől a hőgután át, a fertőzésekig, ezer veszély leselkedik kutyánkra.
(forrás: kutyabarathelyek.hu)
15

péntek
20:00-24:00

Mo

vid a C u b a

július 16.

L

a

zen

:
él

Helyszín és Asztalfoglalás:

+36 20 524 3941

furelise@furelise.hu

Für Elise Bisztró
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ESEMÉNYEINK
JÚL. 16.

|

		

AUG. 7.

Kubai PIKNIK
20.00 órától
Für Elise Bisztró

JÚL. 17.
|
		

Termelői piac és
kézművesek vására
7.00 órától 13.00 óráig, Piactér

|
		
		

Levendulaszüret és 			
kézműves foglalkozás
7.00 órától 13.00 óráig
Főtér, BBK Kemence-tér

JÚL. 17.
|
Beethoven-koncert
		
19.00 órakor,
		Kastélypark
JÚL. 18.
|
Örkény István: Tóték
		
A Kelet-Nyugati Alkotóműhely 		
		
előadása
19.00 órakor
		
BBK Színházterem
JÚL. 24.

|

Termelői piac
7.00 órától 13.00 óráig, Piactér

JÚL. 24.
|
Hazahívó – hazaváró
		
9.00 órától 16.00 óráig,
		
BBK
JÚL. 31.

|

Termelői piac
7.00 órától 13.00 óráig, Piactér

|

Termelői piac
7.00 órától 13.00 óráig, Piactér

AUG. 7-17.
|
Eucharisztia
		
Az Olajág Keresztény Művészeti 		
		
Társaság képző- és iparművészeti
		kiállítása
		
BBK kiállítóterem
AUG. 13.

|

AUG. 14.

|

Fiatalok Éjszakája
20.00 órától 01.00 óráig
		
BBK rendezvényudvar
Termelői piac
7.00 órától 13.00 óráig, Piactér

AUG. 28.
|
90 éves a Martonvásári Sport Klub
		
rendezvénysorozat
		
Egész nap
		
Horváth Ottó Sportközpont
AUG. 28.
|
Béke-beli-Béke-Buli –
		
Utcabál a Béke utcában
		
19.00 órától
Felhívjuk figyelmüket, hogy a MartonKult programnaptárának eseményei, időpontjai, helyszínei a szervezés során
változhatnak. Naprakész információinkat megtalálják a
https://www.facebook.com/MartonKult oldalunkon, plakátjainkon, illetve szívesen adunk felvilágosítást a +36 22
460-286-os telefonszámon. Köszönjük, hogy figyelemmel
kísérik a MartonKult eseményeit!

EUCHARISZTIA
az Olajág Keresztény Művészeti Társaság
képző- és iparművészeti kiállítása

Martonvásár, Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház
Megtekinthető: 2021. augusztus 7-17. du. 15-19 óra között
Megnyitó: 2021. augusztus 7. szombat 17:00
FORUM MARTINI / 2021. JÚLIUS
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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:
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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*
Bíró Dániel
Ádám Lili Csenge

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: július 31., augusztus 1., 20., 21., 22.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: július 24., 25.; augusztus 14., 15.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: július 17., 18.; augusztus 7., 8.
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.

FAKIVÁGÁS
BOZÓTIRTÁS
ÁGDARÁLÁS
Bukó Balázs
egyéni vállalkozó
Telefon:
06 20 543 0212
E-mail:
bukobalazs89@gmail.com
- Fakivágás
- Veszélyes, szűk helyen lévő fák kivágása
alpintechnikával
- Bozótirtás, zöldterület kaszálás
- Ágdarálás, igény esetén keletkezett zöldhulladék
elszállítása

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata | Főszerkesztő: Prieger Zsolt, e-mail: kommunikacio@martonvasar.hu
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