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HOTEL A VÁROS
KÖZEPÉN
Nemcsak hotel, de Für Elise is, méghozzá
új székhellyel. Egy vadonatúj beruházás,
de még többről is beszámolunk részletes
Közmeghallgatás-mellékletünkben,
miközben Gyugyi Péter is mesél nekünk.

Március 15-i oktatóterem-átadó

Lovasok és polgárőrök
5 évvel ezelőtt támadt pár polgárőrünknek egy merész ötlete.
Amúgy is szerették a lovakat, ezért kigondolták: igazán megalakulhatna Martonvásáron is a polgárőrség lovas változata.
Utánanéztek, hol indul e különleges misszióra felkészítő
tanfolyam, s jelentkeztek is iziben a Dunaújvárosban induló
képzésen, ahol nemsokára sikeres elméleti vizsgát is tettek. Mindez még 2015 februárjában történt. Meg is alapították akkor rögtön a Forum Martini Polgárőr Egyesület
Lovas Egységét. 2016-ban bővült a csapat és megszerezték
a gyakorlati vizsgát is, illetve összefogtak a mezőőrséggel és
a közterület-felügyelettel. Jelen pillanatban 4 fő alkotja az
egységet, akik saját lovaikkal, szabadidejüket megkurtítva, a
települést és az azt körülvevő külterületek épségére, biztonságára figyelnek, dacolva sokszor az időjárás viszontagságaival. A polgárőrségben a vizsgázott lovaknak legalább akkora
szerep jut, mint lovasaiknak: tűrniük kell a zajt, a speciális
helyzeteket, ráadásul elméleti és gyakorlati képzésen esnek
át ők is. Képünkön Csiki Botond Marossal, Tér Zsolt Kökén�nyel, Tóth Tibor közterület-felügyelő, lovas edző, itt éppen ló
nélkül, mellette Turcsányi László Olt hátán. Az összes nyeregalátéten ott díszlik a hímzés: Polgárőrség.

Érdekel, hogyan lehet XXI. századi módon verseket tanulni
és kötelező olvasmányokat feldolgozni? Hogyan alkothatja
meg valaki virtuálisan a saját meséjét? Ha igen, március 15-én
gyere a Könyvtárba!
Az EFOP-4.1.8.-16-2017-00093 azonosítószámú „ÉLd át,
tanuLd másképp és fejLődj könnyedén a megújult könyvtárban” című könyvtárfejlesztési projektünk március 15-én befejeződik. Ezen a napon 11 órától ünnepélyes keretek között,
de játékosan szeretnénk átadni az oktatótermet. A minden
korosztály számára élményt nyújtó eszközök kipróbálására
is lehetőség nyílik ezen a napon. Lesz történetkomponálási
lehetőség, vers és mesetanító alkalmazás, de lesznek irodalmi kvíz játékok, e-könyv olvasók, tabletek, laptopok, érintőképernyős TV-k. A megnyitóra érkező és az interaktív játékokat
kipróbálók ajándékot kapnak. A tavaly decemberben lezárult
rajzpályázatunkra beérkezett művekből összeállított kiállítás
és a hivatalos eredményhirdetése is ekkor lesz. Várunk szeretettel mindenkit március 15-én vasárnap 11 órára a Könyvtárba!
(Képünkön a könyvtári oktatóterem szoftvereit tesztelik a
projekt szakmai megvalósítói és Szabó Tibor polgármester.)

Martonvásár Város Önkormányzata meghívja Önt és családját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésre 2020. március 15-én, vasárnap 9.30 órára, az Emlékezés terére.
Ünnepi műsort ad elő a Martonvásári Színjátszók Közössége (MASZK).
A megemlékezést követően a megújult
Óvodamúzeum és a könyvtári oktatóterem
átadójára is várjuk Önöket.
Dr. Szabó Tibor
polgármester
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KÖZMEGHALLGATÁS 2020

KÖLTSÉGEK, FEJLESZTÉSEK, TERVEK, KÉRDÉSEK

Az előző évekhez hasonlóan az aktuális költségvetési koncepció nyilvános bemutatásával egybekötött képviselő-testületi ülés keretében rendezte
meg éves közmeghallgatását Martonvásár Város
Önkormányzata.
Első napirendi pontként Szabó Tibor polgármester Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepcióját részletezte, melyet a képviselő-testület a későbbiekben
egyhangúlag elfogadott. A koncepció szerint 2020-ban a város
költségvetése ismét kiegyensúlyozott marad, tehát Martonvásár a sok fejlesztés és az országszerte tapasztalható akár
30-40%-os beruházási költségnövekedés ellenére sem fog
hitelt felvenni. A bevételi és kiadási főösszeg 2,22-2,22 milliárd forint lesz, melynek túlnyomó részét az előző években
rendelkezésünkre bocsájtott Európai Uniós fejlesztési források felhasználása teszi ki. Az Európai Unió és a magyar állam
társfinanszírozásával megvalósuló városfejlesztési projektekhez Martonvásár Város Önkormányzata 2016-tól mintegy 300
millió forint önerőt biztosított, emelte ki a polgármester.

minden martonvásári vállalkozásnak és magánszemélynek,
akik adóforintjaikkal kivették részüket a város mindennapi
működtetéséből és fejlesztéséből.

MARTONVÁSÁR ADÓBEVÉTELEI

A martonvásári polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások szakmai területeire 2020-ban megközelítőleg
Martonvásár saját bevételei (452,5 millió forint) 2020-ban
már 43 millió forinttal költ többet az önkormányzat. Ezt úgy
továbbra sem érik el a város működési kiadásainak felét
tudja megvalósítani a városvezetés, hogy az önkormányzat
(960,66 millió forint), tehát az állami támogatás mintegy
saját működési költségein spórol, tehát a városigazgatáshoz
53%-ot tesz ki városunk és intézményeink mindennapos
kapcsolódó területek nadrágszíját fogja szorosabbra.
feladatellátásában. 2019-hez képest a
Martonvásár kiemelt figyelmet fordít
város működési költségeinek 80 millió
a helyi kulturális élet, illetve a város
forintos növekedése leginkább a munközösségeinek támogatására is, ugyankavállalói bérköltségek emelkedéséből
is a kommunális adóbevételeinkhez
„Minél nagyobb mértékben
ered.
mérten több mint másfélszer annyit
saját magunk finanszírozzuk
Saját adóbevételeink döntő hányaterveznek a területre fordítani 2020a várost, annál nagyobb a
dát továbbra sem a lakosok, hanem
ban. Ez ráadásul egy olyan szeletét teszabadságunk”
a város közigazgatási területén beszi ki költségvetésünknek, amelyből az
lül gazdasági tevékenységet folytató
állam alig 7-8 millió forinttal veszi ki a
vállalkozások adják helyi iparűzési adó, telekadó, valamint
részét, azaz 90%-ban a helyi adókból finanszírozzuk. Ahhoz,
építményadó formájában. A polgármester meg is köszönte
hogy egy élhető kisváros kulturális életét biztosíthassuk,
erre feltétlenül szükség van, húzta alá a polgármester.
Jelentős súlyú friss tételként jelentkezik az idei költségvetésben a zöldterületek karbantartására fordított összeg is,
amely döntően a tavaly az önkormányzat kezelésébe került
két hektáros Brunszvik-kerthez kapcsolódik. A városszerte
tervezett további parkosítások hatására ez az összeg várhatóan egyre nagyobb súllyal fog megjelenni a következő évek
költségvetéseiben.

FEJLESZTÉSEK ÉS TERVEK

Szabó Tibor polgármester először a tavalyi évben elkészült
beruházásainkat foglalta össze. A Dr. Grimm Lóránt Egészségházzal kapcsolatban elmondta, hogy a kért átalakításokat
követően végre megkaptuk a használatbavételi engedélyt,
így a következő hetekben már meg is kezdődik a fogorvos,
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Szolgáltatóház: közbeszerzés

Január végén pont került a Dózsa György út egykori TSZ
udvarának területére tervezett új martonvásári szolgáltatóház közbeszerzési eljárásának végére (A városközpont környezettudatos megújítása c. projekt eleme),
ugyanis az önkormányzat bruttó 263,92 millió forint
értékben megkötötte a szerződést a nyertes vállalkozóval,
a székesfehérvári F-Építő Generál Zrt.-vel.
Az 520 négyzetméteres új épületben a lakossági igényeket
kielégítő szolgáltatások üzlethelyiségei és irodák kapnak majd helyet, így a várakozások szerint az új
térségi szolgáltatóház bővíti a helyben igénybe vehető
szolgáltatásokat is.
A Térségi Szolgáltatóház utcafront-épülete a szerződés
szerint 2020 végéig készül el, az udvar belsejében lévő
újabb épület kialakításához az önkormányzat várja az
üzlethelyiségeket kialakító vállalkozások jelentkezését
(kapcsolat: horvath.balint@martonvasar.hu).

Dózsa György úti munkálatok

Eredményesen zárult a közbeszerzési eljárás a Dózsa
György út környékének (Beethoven út) átfogó megújítása kapcsán is, így január végén önkormányzatunk újabb
nagyszabású beruházási szerződést tudott megkötni,
ezúttal a Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Kft.-vel.
Virágosítás, tereprendezés, gyepesítés, a faállomány
megfiatalítása, évelő tanösvény kialakítása, közvilágításfejlesztés, új járdaburkolat kialakítása, parkolósáv-szélesítés és felújítás: többek között ezeket fogja az önkormányzat megvalósítani a március közepén induló, és a
várhatóan még 2020-ban befejeződő beruházás kapcsán.
Martonvásár történetének egyik leglátványosabb városfejlesztési eleme bruttó 145.41 millió forintból, „A városközpont környezettudatos megújítása Martonvásáron”
című Európai Uniós projekt keretéből (100%-os támogatási
intenzitással) és a város saját erejéből valósul meg.
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a gyermekorvos és a védőnői szolgálat új épületbe történő
átköltözése.
A Sulisétány területén a közvilágítás kialakítása is folyamatban van, Gucsek alpolgármester 1-2 hónapos határidőt ígért
a kivitelezés megvalósítására.
Ahogyan arról már a múlt havi számban is írtunk, az önkormányzat megkötötte a kivitelezési szerződéseket az idei
útépítések kapcsán. A munkálatokkal kapcsolatban Szabó
Tibor már előre is az érintett lakók türelmét és megértését
kérte, mivel a következő hónapok akár jelentős kellemetlenségekkel is járhatnak (lezárások, zajhatás, terelések, parkolási korlátozások). A kivitelezővel együtt az önkormányzat
mindenkit időben fog értesíteni a munkálatok megkezdéséről és az esetleges korlátozásokról.
Az idei útépítéseket követően csak a Tátra utca, a József Attila utca és a Kolozsvári utca nem kapott eddig szilárd útburkolatot Martonvásáron, a rövid összekötő utcácskákat nem
számítva. Az említett három utca felújítására szánt forrásokkal az önkormányzat egyelőre nem rendelkezik, de várhatóan még ebben az önkormányzati ciklusban meg fognak valósulni ezek az útfejlesztések, hangsúlyozta a polgármester.
A BBK előtti téren egy a mainál sokkal színvonalasabb vásározó terület kerül kialakításra, melynek keretében a murvás
burkolatot jó minőségű kőborítás fogja leváltani, illetve fixen
telepített igényes vásári
építményeket emelnek
a BBK-val szemközt. A
projekt kivitelezésére
egyelőre még nem talált megfelelő vállalkozást az önkormányzat,
így annak megvalósulási időpontja egyelőre
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még kérdéses.
A Gábor Áron utcai ún. C típusú sportpark is hamarosan
elkészül, valószínűleg már februárban használatba tudják
venni a kondizni vágyó környékbeliek.
Zajlik az új könyvtárunk informatikai eszközökkel történő
felszerelése is, a Martongazda csarnokának kialakítására
keressük a megfelelő kivitelezőt és a Beethoven Általános
Iskola tornatermének felújításához immár rendelkezésre
állnak a források. Az M7-es autópálya Tordas felőli oldalán
kijelölt 157 hektáros ipari parkunkban állami forrásokból
idén elkezdődik a terület infrastruktúrájának kialakítása. Ez
a beruházás azért kiemelten fontos a városnak, mert ha betelepül az ipari park, akkor a helyi iparűzési adóbevételeink
akár nagyságrendekkel nagyobb összeget is elérhetnek, ami
a martonvásári költségvetés hosszú távú biztosítéka lehetne.
Ez a projekt Martonvásár következő 20 évének perspektívája,
nyomatékosította Szabó Tibor.
A polgármester bemutatta a Brunszvik-sétány végleges
nyomvonalát is a közönségnek, amely mind a gyalogosok,
mind pedig a kerékpárosok számára új összeköttetést fog teremteni a Brunszvik-kerttől a viadukton át a vasútállomásig.
A beruházásra 200 millió forint állami támogatás áll rendelkezésre, a kiviteli tervek elkészítése most zajlik, ezután az
árazás és a közbeszerzés következik. Reményeink szerint év
végéig meg fog valósulni a projekt, mondta Szabó Tibor.
A beruházás kapcsán fontos kiemelni, hogy a Brunszvik út
páros oldalán lévő jelenlegi járdát megszüntetik, a járda jó
állapotú térköveit pedig a Brunszvik út páratlan oldalának
(Emlékezés tere-Coop és Egészségház-vasútállomás szakaszainak) teljes körű felújításához fogja felhasználni az önkormányzat, így a projekttel több legyet üthetünk egy csapásra.

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEK ÉS KÉRDÉSEK
A közmeghallgatás harmadik szekciójában a lakossági kérdések következtek, melyeket személyesen
vagy a facebook-közvetítés komment szekciójában tettek fel a martonvásáriak. Tartalmi korlátok miatt nincs lehetőségünk minden kérdést és
választ meg jeleníteni, de a facebook-os felvételeken vissza lehet hallgatni az összes felvetést
(50:30-tól).

Kérdés: A lámpás kereszteződés programozási rendje
nem ideális, volna lehetőség arra, hogy az megváltozhasson?
Válasz: A terület a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe
tartozik, az önkormányzat már több ízben felvette velük a
kapcsolatot, de a friss lakossági jelzések alapján újra a rendszer optimalizálását fogjuk kérni.
A függőben/tervezés alatt lévő proKérdés: Hogyan alakult Martonvájektjeink közül kiemelhető a bölcsődei
sár bűnügyi helyzete a múlt évben?
kapacitásbővítés, amelyre a fedezetet
Válasz: A tavalyi statisztika ugyan
a Terület- és Településfejlesztési Opemég nem áll rendelkezésre, de az elA kommunális adó a város
ratív Program biztosítja. A 4 csoportos
múlt években folyamatosan csökkent
működési költségeinek
új bölcsődeépület a Kossuth tér sarkán
a városunkban és a járásunkban elkömintegy 5%-át teszi ki”
épül majd meg a következő években.
vetett bűnesetek száma. A jelenlegi évi
A LEADER program (Európai Unió vi50-100 városi bűneset jó része vagyoni
dékfejlesztési programja) keretein belül
jellegű és gazdasági „céges” bűncselektervezés alatt áll az Ifipark utáni Szent László sétány folymény, az erőszakos esetek száma nem jellemző a járásunktatása is (Sport Sétány II. és III. ütem) és a buszmegállók
ban. A helyzet jónak mondható, várhatóan a következő évekkialakítása a Budai úton és a Dózsa György úton, valamit
ben további javulás várható. A polgármester azt is kiemelte,
az önkormányzat saját forrásainak terhére a Szent László
hogy városunkban már 30 darab térfigyelő kamera üzemel,
lakópark játszóterének bővítése és szabadtéri kondipark kiköztük a vasútállomás biciklitárolóját pásztázó kamera is.
alakítása.
Kérdés: Miért nem foglalkozik a polgármesteri hivatal
a Járókelő.hu-n bejelentett problémákkal?
Válasz: A helyi illetékességű ügyek kezelésére szerencsésebb
az érintett szolgáltatót, intézményt vagy felelőst közvetlenül
Február végén az Egészségházba költözik
megkeresni, mert egy magánblog esetében gyakran elsika fogorvosi rendelés
kadhatnak ezek a bejelentések. A helyi problémák megoldásával kapcsolatban Horváth Bálint alpolgármester átfoFebruár 24-től a Dr. Grimm Lóránt Egészségházban tart
gó bejegyzést tett közzé még 2018-ban a Martonvásár Infó
rendelést a martonvásári fogorvos. A költözéssel a telefacebook-csoportban, ahol ez a poszt a nyitó bejegyzés, azaz
fonos elérhetőségek is változnak, 02.24-től csak a +36
könnyűszerrel mindig előkereshetőek a közvetlen címek.
30 542 0381 telefonszámon lesz elérhető a rendelő.
Szabó Tibor polgármester egy korábbi kérdés kapcsán azt is
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kiemelte, hogy a martonvásári facebook-oldalak és -csoportok alapvetően nem a városüzemeltetéssel és a helyi szabálysértésekkel kapcsolatos problémák hivatalos megoldására
lettek kitalálva, a megfelelő bejelentési utakat nem lehet
megkerülni a közösségi média használatával (szabálysértés
jelentése a rendőrségnél vagy a közterület-felügyelőnél, közvetlen hibabejelentés a szolgáltatónál vagy a polgármesteri
hivatal/jegyző megkeresése).
Kérdés: Van információja az önkormányzatnak arról,
hogy újabb távközlési szolgáltató bővítené-e helyi hálózatát?
Válasz: A DIGI-vel már folynak a konkrét előkészületek, de
több szolgáltató is tervez 2020-ban Martonvásáron optikai
hálózatot kiépíteni.
Kérdés: Tervezi-e az önkormányzat parkolóbérlet bevezetését az állomásnál tapasztalható helyzet megoldására?
Válasz: Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az
állomás környéki parkolóhelyek bővítése nem oldotta meg a
helyhiányból adódó problémákat: amennyi új parkolóhelyet
kialakított az önkormányzat, megközelítőleg annyival több
gépkocsi jelent meg. A parkolóbérlet ötlete megfontolandó,
de erről a városvezetés még ki fogja kérni a martonvásáriak
véleményét is. Mivel sokkal több autó van, mint 10 évvel ezelőtt, így a város közlekedési rendjét biztosan újra kell gondolni, amihez minden lakossági ötletet, megkeresést szívesen fogad a polgármesteri hivatal.
Kérdés: Járnak-e fakivágásokkal a tervezett projektek?

Válasz: Elsődleges szempont, hogy minimális cserje- és fagyérítés kapcsolódjon a megvalósuló martonvásári fejlesztésekhez, illetve az is alapvetés, hogy több cserjét és fát fog
ültetni az önkormányzat, mint amennyi a beruházásokból
adódóan kikerülhetetlenül kivágásra kerül. Az eltávolításra
szánt faegyedek is túlnyomórészt az ökoszisztéma szempontjából kevésbé előnyös invazív fajok közül kerülnek ki,
amelyek helyére őshonos fajok kerülnek.
Kérdés: Tervez-e az önkormányzat sokkal szigorúbb
szabályokat foganatosítani a szemetelőkkel szemben?
Válasz: Az önkormányzat nem rendőrség, nem vegzáló szerv,
tehát a martonvásáriak által megválasztott képviselők olyan
szabályt hoznak, amelynek betartása és betartatása valahol
a lakók egymás közti civilizált interakciójából valósul meg.
Nem lehet minden sarokra rendőrt, közterület-felügyelőt
vagy kamerát telepíteni. Próbáljunk egymásra hatni, nyugodtan szóljanak rá embertársaikra, ha szabálytalanságot
követnek el. Csak akkor juthatunk egyről a kettőre, ha maga
a társadalom hat önmagára. Ha mégsem sikerül párbeszéddel megoldani a szabályok be nem tartásából adódó vitás
helyzeteket, hívják a rendőröket, a közterület-felügyelőt,
vagy írjanak a martonvásári jegyzőnek!
Az eseményt már második alkalommal élő facebookadásban is végigkövethették az érdeklődők, a közel
3 órás eseményről készült közvetítést pedig utólag
Martonvásár Város facebook-oldalán tudják megtekinteni (facebook.com/martonvasar).

2020. ÉVI ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Martonvásár Városvezetése nevében szeretnénk megköszönni, hogy adóforintjaikkal segítik munkánkat!
Kérjük Önöket, hogy jogkövető magatartásukkal
idén is támogassák fejlesztéseinket egy szebb és élhetőbb kisváros fenntartása érdekében, hogy feladatainkat közös erővel, sikeresen valósítsuk meg!
Köszönettel: Martonvásár Város Jegyzője
és Martonvásár Város Polgármestere

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
A magánszemélyek kommunális adóját minden esetben lakásonként, lakásbérleti jogonként kell megfizetni, mely egyben azt is jelenti, hogy több lakás (pl. több generációs családi
házak) esetén lakásonként kell bevallani az adót. Kérjük,
amennyiben ingatlanukon több lakás került kialakításra,
tegyék meg önként adatbejelentésüket a későbbi pótlék,
bírság elkerülése érdekében.
Új ingatlan vásárlásakor a változást követő 15 napon belül
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bejelentést kell tenni. Mindig győződjenek meg arról, hogy
megtették-e kötelezettségüket, ne elégedjenek meg azzal, ha
egy ismerős azt ígéri intézi az ügyüket!
Magánszemélyek kommunális adójában 2020.01.01. napjától
megszűnik a szőlőkre, gyümölcsösökre érvényesíthető rendeleti
mentesség. A korábban mentességet élvező ingatlanok esetében új határozatot küldünk az adó mértékéről (28 500 Ft/év).
ÉPÍTMÉNYADÓ
Amennyiben egy ingatlanra vállalkozás került bejegyzésre,
nyilatkozni szükséges arról, hogy az ingatlan mekkora részben
szolgál vállalkozási célt. A részben vagy egészben vállalkozási
célú ingatlanokra építményadót kell fizetni és ezzel egyidejűleg
ezen ingatlanok kommunális adó fizetési kötelezettsége megszűnik. Amennyiben azonban az ingatlan – a vállalkozás ellenére – teljes egészében lakócélú, akkor arról kell nyilatkozni;
ebben az esetben az ingatlanra nem kell építményadót fizetni,
továbbra is kommunális adó fizetési kötelezettsége áll fenn.
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Felhívjuk figyelmüket, hogy az építményadó mértéke
2020.01.01. napjától megváltozott 500 Ft/m2/év mértékre.
Ezt az adómértéket a csupán részben vállalkozási célú ingatlanok esetén a vállalkozási célú épületrész vonatkozásában
teljes egészében, míg a lakócélú épületrészre legfeljebb 56 m2
erejéig kell megfizetni.
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Az adó mértéke 2020.01.01. napjától 2 %-ra változott. Kérjük, a 2020. évre vonatkozó bevallások teljesítése során szíveskedjenek tekintettel lenni a megváltozott adómértékre!
A vállalkozási tevékenység megkezdését a változást követő
15 napon belül önként kell bejelenteni hatóságunkhoz.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tételes KATA adózási mód alá
való bejelentkezésnek időbeli hatálya van, mely legkésőbb a
NAV-nál történő bejelentést követő 45 nap, vagy adóévre vonatkozóan legkésőbb az adóév február 15. napja! A határidőn
túli bejelentkezés nem fogadható el.
Mind a bejelentéshez, mind pedig a bevallások benyújtása
során kizárólag ügyfélkapun keresztül fogadható el a beadvány, mely az önkormányzati hivatali portálon (https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír szolgáltatás felületén (https://epapir.gov.hu/) való beküldést jelenti. Papír
alapon a beadványokat nem fogadhatjuk be.
A kisvállalkozások számára önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség vehető igénybe. Adómentesség illeti
meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.
GÉPJÁRMŰADÓ
A gépjármű eladása esetén kizárólag az okmányirodában kell
bejelentést tenni, melyet követően hivatalból értesülni fog hatóságunk a változásról.
A gépjárműadó alanya az, aki január 1. napján a gépjármű tulajdonosa illetve üzembentartója. Ez alól kivételt képez az az
eset, ha a gépjárművet kivonják a forgalomból. A gépjárműadót
a lakóhely szerinti illetékes önkormányzat felé kell megfizetni.
Gépjárműadó mentesség mozgáskorlátozottság esetén vehető igénybe. A részletes feltételekről hivatalunkban, továbbá
városunk honlapján is tájékozódhat.

TELEKADÓ
A telekadó mértéke 2020.01.01. napjától megváltozott az
alábbiak szerint:
- a helyi építési szabályzatban (megtalálható a város honlapján) meghatározott Gksz és Gip övezetekben a telekadó 140
Ft/m2/ év mértékre változott,
- a Kmü övezetben a telekadó mértéke 1 hektár területrészig
50 Ft/m2/ év, míg 1 hektár területrész felett 10 Ft/m2/ év.
A telekadó adómérték változásáról határozatban fognak értesülni az érintett adóalanyok.
Amennyiben egy belterületi ingatlanon – építkezés során – lebontásra kerül a korábbi építmény, az ingatlanra a változást
követő félév első napjától telekadót kell bevallani és megfizetni.
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS
Minden magánszemély, évente egy alkalommal (500 000 Ftig) kérhet részletfizetést legfeljebb 12 havi ütemezésben. Ez
a részletfizetés automatikusan megadható a kérelemre.
Az adómérséklésre irányuló kérelem elbírálása során azonban környezettanulmány elkészítésére van szükség, mely az
anyagi és szociális helyzet vizsgálatából áll.
Kérjük, amennyiben fizetési nehézsége merül fel, idejében
kérjen fizetési könnyítést!
KAPCSOLATTARTÁS
Hivatalunkban telefonon keresztül nem adható ki olyan információ, mely adótitoknak minősül ezért hátralékról való
érdeklődés esetén bővebb információt személyesen vagy
ügyfélkapun keresztül tudunk nyújtani.
Telefonszámunk: 06/22-569-223, 06/22-569-206
Fax: 06/22-460-229
E-mail: helyiado@martonvasar.hu
Ügyfélfogadás: H: 8-16, SZ: 8-12 és 13-17, P: 8-12
ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
Ügyfélkapus regisztrációt követően van lehetőség elektronikus kapcsolattartásra az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír
szolgáltatás felületén (https://epapir.gov.hu/) keresztül. Az
e-mail nem minősül hivatalos kapcsolattartási módnak, ezért
e-mailben kizárólag általános tájékoztatást adhatunk.

Támogatások: a mentőállomás és
a rendőrőrs részére
Önkormányzatunk mintegy 200.000 Ft összegű támogatást
biztosított egy új, EDAN típusú betegellenőrző monitor beszerzéséhez, amely képes betegszállítás közben a szívműködés
monitorozására, a vérnyomás és a vér oxigéntelítettségének
vizsgálatára és a testhőmérséklet mérésére is. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványával történő összefogásunk révén mindkét
esetkocsinkon egyforma, kiemelt szintű felszerelés található.
Évről-évre egyre kevesebb bűncselekmény történik kisvárosunkban, amely döntően a Gárdonyi Rendőrkapitányság Martonvásári Rendőrőrs érdeme. Természetesen önkormányzatunk
is szeretne hozzájárulni a további eredményes helyi bűnmegelőzéshez, illetve a közrend és a közbiztonság javításához, ezért
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közösségünk nevében egy jó minőségű, 200 ezer forint értékű
Dell laptoppal támogattuk a körzeti megbízottak mindennapos
feladatellátását. A martonvásáriak ajándékát Szabó Zoltán alezredes, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezető helyettese és Lőrincz Levente címzetes rendőr törzs-zászlós úr vette át.
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KÁVÉZÓ UTÁN HOTEL ÉS BISZTRÓ

GYUGYI PÉTER VENDÉGL ÁTÁSRÓL ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSRŐL

Van hotelünk is, elindult hát valami – nyilatkozta
előző számunkban a polgármester, hozzátéve:
amikor elindultunk a belváros fejlesztésével, a
kulturális terek kialakításával, akkor az volt a
várakozásunk, hogy hamarosan meg jelennek a
magánbefektetők. Így is lett.
Ennek természetesen nemcsak a városvezető
örül, hanem a polgár is. A Ludwig Hotel is ebbe a
sorba illeszkedik, mely Martonvásár egyik
legvonzóbb csalogatója lehet. A hotelhez
csatlakozó Für Elise Bisztró egyik vezetőjét,
mint régi-új ismerőst üdvözölhetjük a fedélzeten.
Gyugyi Péterrel beszélgettünk.
- Hogy lesz a fotósból vendéglátós?
- A fotókészítés szenvedély, vagy egyszerűbben fogalmazva:
hobbi. Mindenesetre jó érv volt szüleim felé tolmácsolva,
hogy ne kelljen egyetemre mennem. Fényképész lettem, aztán észre se vettem, hogy e passzióból munka lett. Annyira,
hogy amikor nyaralni mentünk, nem vittem magammal
fényképezőgépet, annyira a munkám lett. Most újra viszem
magammal, visszatér tehát a szenvedély, a hobbi. De már a
90-es évek közepén volt egy másik kedvenc elfoglaltságom,
a „pultozás", hol Kispál-koncerten a szülőfalumban, hol máshol. Mindig is szerettem azt is a fotografálás mellett.
- Akkor a megfigyelésből, ami a fotóst jellemzi, az
aktivistább tevékenység felé húzott a szíved. Mert a
vendéglátás azért nagyrészt zsizsgés és kommunikáció,
nem?
- De ezekhez meg mások szerint mindig is volt érzékem
meg nagy szám is volt, szóval sose okozott problémát, amikor emberekkel kellett foglalkoznom. Amikor a barátom
koncertet szervezett anno, nem volt kérdés, hogy ki lesz a
büfés. Hát ki? Én.
- Még most is izgalommal tölt el ez az egész?
- Azt szoktam erre mondani elég racionális megfontolásokból, mellőzve a felesleges szentimentalizmust és lila gőzt,
hogy ez egy igazán jó munka. A vendéglátás nem a szerelmem, hanem a munkám, amit szeretek, mert ez egy jó projekt. Viszonylag szabadon végezhető munka, aminél jobb tevékenységet nem nagyon tudnék elképzelni. Jó, amikor egy
lagzi után el kell pakolni, akkor annyira nem szeretem, de
ezzel együtt is azt gondolom, hogy az a jó, ha az ember olyan
munkát végez, aminél speciel jobbat nem nagyon tud aktuálisan elképzelni, mert akkor tényleg jóban lehet önmagával.
És így persze a munkatársait is meg a vendégeit is el tudja
fogadni, és nem viszi haza a problémákat sem anniyra. Így
meg aztán mindenki jól jár.
- Nem Martonon élsz, hanem Gyúrón, de a szíved fele
azért itt van, igaz?
- Én nagyon nem bonyolítanám ezt se, márcsak azért sem,
mert jóval közelebb járok most dolgozni, mint amikor egy teFORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR

lepülésen, például Budapesten csináltam mindent, úgyhogy
innen nézve majdnem mindegy, ki hol lakik. Ez a térség egy
egység. Kivéve amikor megy a froclizás a munkatársak között, meg amikor egyfolytában azon megy a sokszor brutálisan cinikus „szivatás”, hogy ki melyik településen lakik és az
miért nem jó nagyon. De enélkül meg már fel sem tudnánk
kelni. A legjobb dolog a világon ez az egymás lakóhelyén való
poénkodás, imádjuk, bevallom. Idősebbeknél ez nem volt
ennyire humoros mindig, mert ez a téeszesítés meg az iskolabezárások idején nem volt ily vicces, kicsit vérre ment, azt
hiszem. A gyerekeinknél aztán megint teljesen más a sztori:
náluk ennek már semmi jelentősége, egy iskolába járnak,
átbicikliznek egymáshoz. Összeköt bennünket minden, mondom ezt „csak gyúróiként”. Persze, ha már itt tartunk, gyúróinak is „gyüttment” vagyok, hiszen igazából meg tolnai
vagyok.
- Munka- és elsőszámú froclizótársad Sramek Szabolcs.
Vele mi hozott össze?
- A sors nagyon egyszerűen rendelkezik a találkozásokról.
Egyszerűbben, mint ahogy azt az emberek szeretik elképzelni. Szóval mi mindketten szeretünk enni és inni. Ez a kohézió
alapja. De praktikusan úgy indult a barátságunk, hogy bejártam Szabolcs barkácsüzletébe Tordasra, hogy rendszeresen
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megaláztassam magam, mert ugye „nem értek semmihez”.
Építkeztem, kérdezősködtem, porig aláztak. De persze közben igazából meg jóban lettünk, elkezdtünk sörözni, elkezdtünk járni kisüzemi sör-kóstolásra, sörfesztiválra, szóval
nem volt valami változatos a barátságunk kezdete.
- És ebből jött a „csináljunk egy helyet Martonban”?
- Igen, ráadásul jött a lehetőség, hogy épül a BBK, szóval ideálisan találkozott minden mindennel, de ez már „történelem”.
Közösségi teret kezdtünk el csinálni úgy, hogy közben nem is
tudtunk róla.
- És igazi találkahely lett a Für Elise.
- És kábé egy nap alatt. Megnyitottunk és tele voltunk egyből
érdeklődőkkel. Hamar összehozta az embereket szituáció. Nagy
barátságokat, nagy beszélgetéseket hozott tető alá a hely.
- De ez a múlt, hiszen most egy nagyobb teretek van a
hotel alsó szintjén, szintén Für Elise névre hallgat, de
ez már nem az, ami volt, és nemcsak azért, mert kávézóból bisztró lett.
- Tény, hogy a „régi” helyet nem tudtuk volna hova bővíteni.
Ennyit tudott. Közben persze fesztiváloztunk és „kitelepültünk”, aztán egyszercsak bekopogott hozzánk Lengyel Attila,
aki sokat járt hozzánk, de közelről még nem ismertük, és elmondta, hogy épít egy sörfőzdét és csinálhatnánk együtt.
Mert egyrészt persze, hogy feladtuk a “függetlenségünket",
de közben meg itt van minden hirtelen, amit akartunk:
konyha, nagyobb hely, rendezvénylehetőség, szóval egy ideális
terep. Szóval eszünk ágában sem volt nemet mondani neki.
Egy szintet feljebb léptünk és ez egy ajándék számunkra.
Most így látjuk legalábbis.
- Mik a perspektívák? Nemcsak nektek, hanem nekünk
is. Mert azon kívül, hogy álmaitok helye lett a Ludwig
Hotel-Sörfőzde-Für Elise Bisztró, mint helyszín, miért
lesz jobb nekünk, az ittélőknek ide járni?

- Attól lesz jobb, hogy az embereknek lesz egy jó éttermük/
bisztrójuk, ahol jó lesz eltölteni az idejüket, ahova eljöhetnek
szülinapozni, ahol csak elsétálnak a téren és kérnek egy kávét,
szóval csupa egyszerű dolgot tudok és akarok ezzel kapcsolatban mondani, kerülném a nagy lózungokat. Ide kiülhet gitározni a helyi zenész, lehet majd koncerteket, előadásokat is
szervezni, meccset nézni, szóval nem akarunk nagy csodákat,
nem a Michelin-csillagra gyúrunk, hanem egy olyan helyre,
amit az emberek szeretnek. Közösséget építünk, de sokkal inkább maga a közösség építi majd fel saját magát, ahogy az
előző helyen is tette. Nem az a csoda, hogy mi itt vagyunk,
hanem inkább az, hogy nincs ilyen hely minden magyar vidéki városban. Mindig mondják a betérők, hogy mennyire jó a
kávétok! Naná, hogy jó, ez az alap, hogy egy kávézóban legyen
jó a kávé, legyen jókedvű és készséges a kiszolgálás, legyen jó
a hotelben a szállás. Hogy itthon érezd magad. Itt kezdődik az
egész. És boldogan mész innen haza, akár a Brunszvik utcába,
akár Görögországba, mert legutóbb éppen görög vendégeinkkel szerettettük meg a várost és a „helyünket”.
| Prieger Zsolt

Elindult a SMARTonvásár-projekt
A SMARTonvásár "Szakértői Tanácsadó Munkacsoport",
továbbiakban csak SMARTonvásár csapata, megtartotta első
egyeztetését. A különösen izgalmas ötletbörzéről következő
számunkban részletesen is beszámolunk, mert kevés érdekesebb dolog történik mostanában városunkban, mint éppen ez.

Közösségi tervezés, a fák védelmében
Bejárást tartottunk a Brunszvik Sétány nyomvonalán, ahol
a témára fogékony helyiek és a tervező, kiegészülve a városvezetéssel az érintett fákat vették szemügyre. Jó szakmai
beszélgetések zajlottak az úton és jó kompromisszumok is
születtek. Megértettük közösen azt is, hogy a növényállomány megóvásánál is az értékőrzés a lényeg, a fáknak és
lombkoronájuknak is megvan a térigénye. Megőrzésre kértünk több fát is, mégpedig közösen.
FORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR
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JÓTÉKONYSÁGI EST
AZ ISKOLÁÉRT

KÖZEL 1 MILLIÓ FORINT GYŰLT ÖSSZE

Az idei báli szezon első rendezvénye a II. Beethoven
Jótékonysági Est volt, ami egyben a Beethoven
emlékév megnyitása is volt.
A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház egy estére tényleg
átváltozott egy varázslatos bálteremmé, ahol a vendégek a
barátaikkal, ismerőseikkel együtt tölthettek el egy felejthetetlen estét. A vacsorát a Postakocsi Étterem szolgáltatta, az
italokról a Macska Panzió gondoskodott. A vacsora alatt a
jelenlévőket szinte észrevétlenül ragadta magával Sapszon
Orsi csodálatos hangja. Köszönjük Csapó Tamás igazgató úrnak, hogy trombitajátékával emelte az est fényét. A Bananas
zenekar folytatta a hangulat fokozását, fáradhatatlanul
táncba hívta az időseket és fiatalokat egyaránt. A tombolasorsolást már mindenki izgatottan várta. A fődíj egy nőnapi
hétvége volt 2 fő részére, 2 éjszakára a zalakarosi Hotel
Freya-ban. A fődíjat az Ambach Kft. ajánlotta fel. Az est főbb
támogatói a Marton Klinik Diagnosztikai Központ és a VelVet Állategészségügyi Centrum volt.
Az eredmény magáért beszél. A szülők és a Beethoven
Alapítvány minden erővel azon voltak, hogy egy felejthetetlen estét adjanak a támogatásért cserébe. A résztvevők meg
is köszönték ezt közel egymillió forintnyi adománnyal.
Több szavunk nincs, csak a hála.
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További adományozóink:
Alfa - Radiál Plusz Kft, Drago Rosso pizzéria, Golden Tiger Kung-Fu
Iskola, 39M Lövész Egyesület, Keczán Bútorszalon, Martonsport Kft.,
Sztyehlik Szilvia – Nails, Képesvarázs Kft Papír - Írószer, Reform
virágbolt, Martonvásári Kultúrális Egyesület, MASZK, Búza Virág Avon
tanácsadó, Garden & Wedding Esküvőszervezés, Inci vegyesbolt,
Kovács Gabriella fodrász, Martonvásári Százszorszép Szépségszalon,
Tejbolt Kati Mami, Spec-Véd Kft., Rehus Üzletház, Posta Martonvásár,
Napsugár cukrászda, Medicz Gyógyszertár, Enis Pékség, Tesco Express Martonvásár, Kramár és Társa Kft, Chocolate Brown Szolárium,
Zöldséges Anita ABC, Ludwig Hotel, Lux body art, Bárányos Reni –
fittnes, Vianni Üzletház - Lipóti Pékség, Káplár GYM, Für Elise,
Vandál Brewing - sörfőzde, Agroverzum, Agrártudományi Kutatóközpont, Mel-dressz Ruhabolt, Centralcontainer Kft., Turcsányi
László - asztalos, Enikő Ékszerbolt, Harmónia Körömstúdió, Easy
Wash Autómosó, Zöldsziget Zöldségbolt, Pletser Tamás, Makler Kft,
Body Space, Marton Sun Divat Stúdió, Fleetware, Brunszvik-Beethoven
Közösségi Ház, Dr. Fodor Tamás háziorvos, Százszorszép Alapítvány,
Pordag Kft, Novozánszkiné Almási Zita Avon tanácsadó

| Köszönettel: Fejes-Kocsi Katalin • (SZMK vezető)
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FÜLESBAGOLY: MARTONRÓL A FESZTIVÁLOKRA

HÍRNEVESSÉ NŐTTE KI MAGÁT A HELYI ZENEI ESEMÉNY

Három városban rendeznek idén Fülesbagoly Tehetségkutatót: ez eddigi helyszínekhez, Martonvásárhoz és Budapesthez 2020-ban Debrecen is
csatlakozott. A könnyűzenei versenyek különálló
események, mindháromra lehet jelentkezni országhatáron belül és kívül. A döntőbe jutott zenekarokra rengeteg nyeremény vár, többek közt 13
fesztiválfellépés, tévés zenélés, rádiós jelenlét,
előzenekarozás és sajtókampány.
A Fülesbagoly Tehetségkutatót először városunkban rendezték meg a martonvásári Nagy Szabolcs jóvoltából, az elmúlt
két évben városunk mellett Budapest is helyszínként szerepelt. Újdonság, hogy idén Debrecen is befogadja a rendezvényt. A három tehetségkutató különálló esemény, szervezésében, jelentkezésben, nyereményekben és zsűriben
egyaránt. Közös pont mindössze, hogy mindháromra Magyarországról, illetve magyarlakta, határontúli településekről jelentkezhetnek hangszeres előadók, együttesek a könnyűzenén belül bármilyen stílusban, legyen az pop, rock, jazz, ska,
hiphop, blues, metal, reggae, punk, funky, swing vagy éppen
country. A jelentkezés mindhárom versenyre elkezdődött a
fulesbagolyalapitvany.hu/tehetsegkutato oldalon. A beküldött
hangfelvételek alapján megtörténik az előzsűrizés, majd
mindhárom döntőbe a legjobb tíz produkciót hívják be a szervezők, ahol 20-20 perces minikoncertekkel mutatkoznak be
a zsűrinek. Az ítészek között olyan elismert zenei szakemberek, muzsikusok vannak, mint Andrásik Remo, a Hangszeresek Szövetségének főtitkára, Borcsik Attila, a Petőfi Rádió
zenei szerkesztője, Jónás Vera, Subicz Gábor és Warnusz
Zsuzsa zenészek, Molnár Gábor, a Gold Record igazgatója,
Kurucz Róbert, a Petőfi TV felelős szerkesztője, Koczka Bori,
a Zeneszöveg stratégiai vezetője, Süli András, a Campus
Fesztivál programigazgatója és László G. Gerzson, a Music
Channel zenei és programigazgatója.
A tehetségkutatókon rengeteg nyereményt zsebelhetnek be
a döntősök, összesen 13 fesztiválfellépést (Szegedi Ifjúsági

!

FELHÍVÁS
Fejér-termék: pályázati felhívás

A Fejér Megyei Önkormányzat „Fejér Termék” elismerés
elnyerésére hírdet pályázatot. A minősítés célja nem más,
mint a figyelemfelhívás a megyénkben előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre,
továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozására. A pályázatok benyújtási (postai úton történő beérkezés) határideje: 2020. február 28.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap a www.
martonvasar.hu oldalról tölthető le.

FORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR

Napok, Paloznaki Jazzpiknik, Fekete Zaj, Vidor Fesztivál,
Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál, Zamat Fesztivál, Fehértone
Fesztivál, SzemesFeszt, Budaörs Fesztivál, Művészetek Völgye/
Harcsa Veronika Udvar, és a Campus Fesztiválon 3 koncert)
oszt ki a zsűri. Előzenekarozást lehet nyerni a FISH!, a Road
és a Margaret Island előtt. Mindhárom nyertes 5 millió forint értékű sajtókampányt nyert, élő zenélést a Music
Channel Popcity műsorába, részt vehet az Öröm a Zene Tehetségkutató döntőjében, ahol a fődíj 3 millió forint. Emellett
még számos nyereménnyel gazdagodhatnak a zenekarok,
legyen az YouTube-optimalizálás a WMMD-től, rádiós jelenlét, kiemelt megjelenés a Zeneszövegtől, arculattervezés,
vagy Kovács Ákos Dadan menedzsertől egy coach képzés. A
tehetségkutatón megválasztják a legjobb férfi és női énekest,
a legjobb zenészt, a legjobb dalszövegírót, ők mind értékes
Audio-Technica nyereményekkel gazdagodnak. Az egyik legkülönlegesebb nyereményt a MOME OPEN ajánlotta fel, az
egyik döntős zenekar tagja vagy stábtagja ugyanis elvégezheti náluk ingyen a következő music videó tanfolyamot, és
az ott szerzett tudással, a MOME eszközparkjával vizsgafeladatként készíthet klipet az együttesnek.
Az idei első Fülesbagoly Tehetségkutató március 28-án lesz
Martonvásáron, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban,
a második május 3-án Debrecenben, a Nagyerdei Víztorony
kertjében, míg a harmadik június 21-én Budapesten, a Kobuci
Kertben. A Fülesbagoly Tehetségkutatók az Öröm a Zene rendszerében jöttek létre, a Hangfoglaló Program támogatásával.

i

TÁ JÉKOZTATÓ

Tájékoztató a Szent Orbán szobor
állításának pénzügyi helyzetéről
Jótékonysági hangverseny bevétele:
137.000 Ft.
Öt magánszemély (család) banki utalása: 46.000 Ft.
Négy magánszemély pénztári befizetése: 35.000 Ft.
-----------------------------------------------------------Összesen:
218.000 Ft.
| Martonvásári Kertbarát Egyesület
Elnökség
11

KERTBARÁTOKNAK,
FEBRUÁRRA
Az idei tél az enyhébb, csúnya arcát mutatta és
már mindenki várja, hogy kimehessen az első tavaszi napfényben megfürödni. Erre azonban még
sokat kell várni, munkánk viszont egyre több
akad a kertben és a présház körül.
Az enyhe tél előcsalta a hóvirágokat, téltemetőket és a primulákat, virágzik a mogyoró és a jázmin is. Enyhe napokon
folytathatjuk az ősszel elmaradt falevelek összegyűjtését.
Kitűnő komposzt, de teríthetjük a díszfák alá mulcsnak is.
Javítsuk meg a szerszámokat, tervezzük meg a tavaszi vetéseket és a növényvédelmet. A szükséges anyagokat most
kényelmesen beszerezhetjük. Az elmúlt évtizedekben kissé
elkényelmesedtünk, mindent megvásároltunk a boltokban, és
közben eltűntek az állatok az udvarból. Készítsünk tyúkházat. Kevés költséggel, már néhány tyúk is friss tojással látja el
az egész családot és a konyhai hulladékot hasznosítja. Érden
minden háztartás ingyen kap öt tyúkot a hulladék-gazdálkodótól, mert így kevesebb szemét képződik. A trágya a kertnek
plusz ajándék. Akinek kedve van, állítson melegházat. Rengeteg méretű, minőségű és típusú közül választhatunk, de elkészíthetjük magunk is. Figyeljünk azonban a téltartósságra és
a hótűrésre. Akinek van melegháza, február közepén-végén,
már palántázhatja a fejes salátát és vetheti a hónapos retket.
Vizsgáljuk át a telelőben lévő virágainkat, a beteg egyedeket távolítsuk el. A betárolt krumplit két hetente csírázzuk
le, így lassabban fog megfonnyadni. A +3-4 fokos kamrában
tárolt krumpli megédesedhet (fagyott ízű lesz), fogyasztásra
alkalmatlan. Meleg helyre áthelyezve a gumókat, a képződött
cukrok felhasználódnak és újra ehető lesz. A ráncos, csírás
gumók március első felében már elültethetők korai burgonyának. Folytassuk a gyümölcsfák kérgének tisztogatását. A
letisztított kérget érdemes lemeszelni. Enyhe napokon kezd-

hetjük a szőlő nyitását. A hónap végén már metszhetünk.
Először az almaféléket, majd a szőlőt és a barackokat. Ne
feledkezzünk meg az alapos lemosó permetezésről. Elkezdhetjük a borok második fejtését, és ha szükséges, derítését.
Állítsuk be a kénessav-szintet. A melegedéssel nem kívánt
folyamatok is megindulhatnak a borokban. Tartsuk tisztán a
pincét, a hordókat rendszeresen töltögessük fel és törölgessük
le. A hordókon ne tűrjük meg a penészgombákat. Az egészséges pincében is számos gombafaj található. Leggyakoribbak az
élesztő gombák, közülük is a Saccharomyces nemzetség, ez a
legjelentősebb számunkra. Az erjesztést azonban más élesztőgombák indítják. Ezért fontos a jó mikroklímájú pince, ahol jó
tulajdonságú helyi élesztőgombák vannak. Más fajok viszont
nem kívánatosak a pincében, a borban káros aromaanyagokat
termelnek. Számunkra kifejezetten nem kívánatosak a virágélesztők. Az alacsony pH (savasság), a magasabb alkohol- és
kénessav szint gátolja fejlődésüket. A dugóízt, a szőlő zöldrothadását a Penicillium és Aspergillus fajok okozzák. Ezek
toxikus, mérgező anyagokat is termelhetnek. Ezért a borászati
eszközeinket állandóan tartsuk tisztán. A pincepenészek ártalmatlan, szagtalan, lassan növő telepei bársonyos bevonatot
képeznek a falakon, eszközökön. Az elpárolgó borból táplálkoznak (üres pincében elpusztulnak). A hordókon, eszközökön
ne tűrjük meg, de a jó mikroklíma jelzője, gátolja más nem
kívánt gombák, baktériumok terjedését. A nemes penésztől
sem lesz jobb borunk. Végül a nagy tavaszi munkák előtt pihenjünk, farsangoljunk egy kicsit, ránk fér. | Uhrin Gábor

BÚCSÚ

derült – ez nem volt igaz. Közel negyedszázad után pedig
– remélem – martonvásáriként távoztam, hiszen legkisebb
gyermekünk 1999-ben itt született, a szüleim pedig 2007ben itt hunytak el.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik segítségükkel, jó ötleteikkel, javaslataikkal, jó szándékú kritikáikkal és
aktív közreműködésükkel segítettek abban, hogy Martonvásárt nehéz időkben, 2002 és 2006 között, elindíthassuk a
kisvárosi fejlődés útján. Köszönöm, hogy annak idején megtiszteltek bizalmukkal, köszönöm, hogy e munkában tevékenyen részt vehettem.
Jó szívvel emlékszem Martonvásár kedves polgáraira, örömmel látom a település máig dinamikus fejlődését. Remélem,
hogy Önök is megtartanak jó emlékükben.
Zárva soraimat, ezúton kívánok sikerekben, eredményekben,
örömteli eseményekben gazdag újesztendőt Mindannyiuknak.

Kedves martonvásáriak, barátaink, ismerőseink!
Nagyon sokuktól szerettem volna személyesen is elköszönni
tavaly, ám erre a hirtelen jött váltás miatt már nem jutott
idő. Sokan, jól értesültként, már évek óta állították, hogy elköltöztem Martonvásárról. Végül igazuk lett, ha nem is évek
óta, de múlt év áprilisában valóban lakhelyet váltottam.
Gyermekeim, unokáim, testvéreim, illetve azok is Csongrád
megyében élnek, akikhez immár több, mint negyvenéves
múltra visszatekintő, - vagy ahogy mondani szokták - életre
szóló barátság köt. Feleségemmel kettesben maradtunk az
immár nagyra nőtt martonvásári házunkban, távol szeretteinktől. Ezért döntöttünk a váltás mellett, s költöztünk a
közelükbe, egy aranyos település kis, kertes házába.
Martonvásárra, ahogy akkoriban mondták, „jött-ment”-ként
érkeztem, bár – mint egy későbbi családfa-kutatás során kiFORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR

| Orbán András
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ÁCS-FEHÉR KINGA

MARTONVÁSÁR,
HUSZONÉVES
SZEMMEL

2.rész: Boldog fiatalok = Boldog város
Nem vagyok megmondó ember, sem telhetetlen, csak menthetetlen merengő, ezredfordulós martonvásári fiatal. Generációmhoz híven állandóan hibázok, tanulok, formálódom
és gondolkodom, most például azon, hogy vajon mi tesz egy
várost ifjúságbaráttá. Mit kellene biztosítania a városban élő
fiatalok számára, hogy támogatva, meghallgatva érezzék
magukat? Milyen programokkal lehetne megszólítani és bevonni őket a helyi közösség életébe? A kérdést illik megfordítani is: mit tehetnének a fiatalok Martonvásárért? Hiszen
a cél a közös jó.
Egyszer azt olvastam valahol, hogy az egyik legmegtérülőbb
hosszútávú befektetés nem a részvény vagy az ingatlan, hanem a fiatalokkal való törődés. Hogy ez milyen igaz! Nem
tudom már, hol láttam ezeket a sorokat, de bennem ragadtak
egy életre. A városi fiatalságra lehetőségként kell tekinteni,
nem pedig időszakos problémaként, és nemcsak elvárásokat
kell támasztani feléjük, hanem meg is kell őket hallgatni:
termést hozó magként érdemes elhinteni a feltörő nemzedék
igényeihez szükséges feltételeket.
Képzeletben ezért Martonvásár utcáin járkálok – de csak
azért képzeletben, mert épp a szokásos kapucsínómat kortyolgatom a Für Elise Bisztróban –, sorra veszem az épületeket, a bennük rejlő lehetőségeket, programokat, rendezvényeket és a fiatalok igényeinek megfelelő fejlesztéseket.
A vasútállomástól indultam a központ felé, de mivel agyam
már gépi berögződéssel vitt a hazafelé vezető úton, a Malom
utcába akaratlanul is letértem. Ekkor bevillant: „Hát persze!
Itt van az Ifjúsági park!”
A képzeletnek semmi sem szab határt, az Ifjúsági parkról
egyből egy Ifjúsági klubra asszociáltam. Egy családias, közösségformáló klubra, ahol különböző rendezvényekkel,
ismeretterjesztő és érzékenyítő programokkal, ifjúsági találkozókkal, kulturális-pszichológiai előadássorozatokkal, kortárs segítő foglalkozásokkal, közös filmvetítésekkel, vita- és
kibeszélő estekkel lehetne elérni, inspirálni és megszólítania
fiatalabb generáció tagjait.

REJTVÉNY
Mit köszönhetünk Teleki Blankának?
E havi feladványunk március 15-éhez kapcsolódik: Miről
nevezetes leginkább a Brunszvik-rokon nőnevelő, a
"márciusi ifjú" Vasvári Pál kolléganője, Teleki Blanka
pedagógiai munkássága és tradíciója? Mi az, amit neki
köszönhet a magyar neveléstudomány?
Várjuk válaszaikat.
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Hiszem, hogy ez segítene a kérdőjelekkel küzdő fiataloknak,
az önmagukat még nagyban kereső és fogalmazó ifjúságnak,
akik így szivacsként szívnák magukba a közösségi erőt. Bármit
megadtam volna pár kötelességtudat-mentes ifjúsági programért, ahol kortársaimmal lehetőségünk nyílt volna arra, hogy
segítsük, korrigáljuk egymást, hogy egy támogató közeg keretein belül elsajátíthassuk a személyiségfejlődésünkhöz szükséges készségeket és viselkedési formákat, amikor közösségben gondolkodunk, de közben egyéniségekké válunk.
És hogy mit tehet egy fiatal a városért? Lélegezzen, pezsegjen, fogadjon be, nyíljon ki, hogy a fent említett programötletek életre szóló hatást fejtsenek ki rá, hogy később hasznos,
gondolkodó, emberséges és boldog tagja legyenek a közösségeknek. Hogy mit tehet még? Mutasson példát kortársainak
- hiszen barátoktól könnyű tanulni -, közvetítsen értéket,
vegye észre és használja ki az elé pakolt lehetőségeket – ezt
mindannyiunk nevében mondom. Fiatalok vagyunk, néha
bolondok, néha pedig vakok, akik rácsodálkoznak és gyakran
észre se veszik, ha valaki végre meghallgatja és számon tartja kimondatlan vagy épp kimondott igényeinket.
Boldog fiatalok, boldog város. Nemcsak a feladat közös - Martonvásár és a fiatalok kohéziója -, de a jutalom is. A cél pedig,
mint említettem: a közös jó. Hogy a fiatalság jelen legyen, a
jövő boldog jelene.

Januári Forum Martini-rejtvényünkben a kastélyparkban fellépő eddigi művészekre kérdeztünk rá. A legtöbben Kocsis Zoltánt és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart említették megfejtéseikben, de sokan küldték be Ábrahám Márta, Sáfár Orsolya,
Szakács Ildikó vagy Fejérvári Zoltán nevét is.
Nyertesünk Hegedüsné Molnár Anita,
nyereményét a Macska Panzió és Étteremben válthatja be. Várjuk ötleteiket,
kérdéseiket, javaslataikat.
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Várjuk Önt martonvásári magánrendelőnkbe,
ahol kellemes környezetben, megﬁzethető árakon,
várakozási idő nélkül veheti igénybe alábbi szolgáltatásainkat:
- TELJES KÖRŰ ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
- NŐGYÓGYÁSZAT, VÁRANDÓS GONDOZÁS
- VÉRVÉTEL, LABORVIZSGÁLATOK
(partnerünk a Synlab Hungary Kft.)
- DIABETOLÓGIA
- DIETETIKAI SZAKTANÁCSADÁS
- KARDOLÓGIA, TROMBÓZIS-RENDELÉS
- BELGYÓGYÁSZAT
- FELNŐTT ÉS GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETISZAKRENDELÉS
- HALLÁSVIZSGÁLAT
- HALLÓJÁRAT KEZELÉS

Vizsgálatainkra
előzetes bejelentkezés szükséges
a 06-70-626-4065-ös számon
hétköznaponként 8-17 óra között,
vagy rendelési időben
személyesen a rendelőnkben!
További infó:
martonklinik@gmail.com
www.martonklinik.hu
cím: 2462 Martonvásár, Budai út 20.

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban
lévő Ercsiben található autóalkatrész-gyártó cég.
A vállalat további fejlesztése részeként
autóalkatrészek sorozatgyártására keresünk az
alábbi pozícióba munkatársat:

CNC GÉPBEÁLLÍTÓ
(többműszakos munkarendben)

Amit kínálunk:
• Elérhető kezdő havi jövedelem akár bruttó
365.000,- Ft (3 műszakos munkarend esetén,
műszakpótlékkal, jelenléti prémiummal,
teljesítmény-alapú bónusszal)

• Folyamatos műszakrend esetén plusz 18%-os
kiemelt műszakpótlék
• Cafetéria juttatás (a belépés évében bruttó
150.000,- Ft éves keret)
• Kedvezményes meleg étkezés 220,- Ft/menü
áron
• Három vagy több műszakos munkarend
esetén havi 5.000,- Ft-os étel-italautomata
hozzájárulás
FORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR

•
•
•
•
•
•

Ingyenes buszjárat a környező településekről
Ingyenes munkaruházat és annak tisztíttatása
Dolgozói jutalmazások
Nyáron fagylalt, télen gyümölcs
Minden hónap második munkanapján fizetés
Dolgozói kedvezmények (üdülés, mobiltelefon
flotta, mikulás csomag)

• Céges rendezvények
• Bruttó 150.000 Ft-os dolgozói ajánlói bónusz

Várjuk jelentkezését tesztírásra!
Musashi Hungary Ipari Kft. 2451 Ercsi, Ercsény út 1.
musashi@musashi.hu www.musashi.hu
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EGYÜTT….ÉRTÜK!
„Együtt-Értük” alapítványunk december
hónapban immár 3. alkalommal szervezte meg
jótékonysági estjét – „Harang csendül” címmel.
Célunk az volt, hogy minél inkább megmutassuk: több kihívással élő (értelmileg akadályozott, halmozottan sérült)
embertársaink is teljes életet élhetnek a művészetek segítségével, s a bennünk megszülető élmény révén örömet sugározhatnak környezetükre is. Estünket egy kézműves kiállítással
nyitottuk meg, a „Napsugár” néptánccsoport közreműködésével. Szabó Anna zeneakadémiai hallgató a hárfa csodálatos
zenei birodalmába nyújtott betekintést.
A vacsora közben bemutatkoztak az énekkar tagjai Botos
Benedek zongora és Farkas Gergő gitárkíséretével. Szabó
Andris zenei kísérete, szép énekhangja mellett szakiskolás
fiatalok osztották meg egyszerűen megfogalmazott, de mély
érzelmű, szép gondolataikat, majd a „Harangvilág” csenget�tyűs zenekar műsorát hallgathatták meg vendégeink. Zárásként Gotthárd Sára tolmácsolásában Ady Endre Téli rege
című versét hallgathattuk meg, s az alapítvány önkénteseinek
rögtönzött kórusa nyújtott át ajándékképpen egy dalcsokrot.
Az est sikeréhez – fellépőkön, felkészítő tanárokon kívül – több,
mint 50 fő önkéntes munkája járult hozzá. Köszönet érte!

Külön köszönetünket fejezzük ki főbb támogatóinknak:
Szentgáli Tamásnak és családjának, Csák Zoltánnak és családjának, Dr. Varsányi Zoltánnak, Kósa Andrásnak, Császár
Gyulának és feleségének, Vabrik Ferencnek. Jótékonysági estünk teljes bevételét (1.100.000 Ft) a Pápay Ágoston Általános
Iskola tanulói részére hasznosítjuk, terápiás eszközöket és
fittnes gépeket vásárolunk – melyet ünnepélyes keretek között
„Majális” rendezvényünkön adunk majd át.
Vendégeink visszajelzései alapján jó érzéssel állapíthattuk
meg, hogy – támogatóink, önkénteseink segítségével – egy
kellemes, a különbözőségek helyett az egységet erősítő estnek lehettünk részesei.
| Orbánné Molnár Anikó • kuratóriumi elnök

MEGHÍVÓ
2020. július 4-én
MEGRENDEZZÜK a
3. HAZAHÍVÓ-HAZAVÁRÓ
PROGRAMOT,
MELYRE SZERETETTEL VÁRJUK
VÁROSUNK EGYKORI LAKOSAIT.
Már most írja be naptárába az időpontot!
Hívja rokonai, barátait, egykori munkatársait!

TÁMOGATÓK:
Martonvásár Város Önkormányzata
Martonvásári Kulturális Egyesület
Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház
További támogatók jelentkezését örömmel vesszük.
Foki Gábor • szervező
gabeszbacsi49@gmail.com

FORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR
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A LEGSPORTOSABB
CSALÁDÉRT

Idén már harmadik alkalommal kerül
megrendezésre a Martonvásár legsportosabb
családja elnevezésű rendezvény, ami egy
könnyed, vidám, játékos és szerethető
vetélkedő családok számára.
Többféle sportágban kell ügyesnek lennünk ahhoz, hogy
a végén elnyerhessük a kitüntető címet, ám a hangsúly
mégis inkább a mókán és az egészséges életmód terjesztésén van, mintsem a versengésen.
Szeretnénk, ha az eddigiekhez képest nagyobb érdeklődés övezné az eseményt és minél több vállalkozó szellemű családi csapat nevezne. Az esemény nyílt és ingyenes,
Tóth Balázs főszervező lapunknak elmondta, hogy szeretnék, ha minden családnak lenne szurkolótábora is a lelátón, hogy még jobb hangulatot teremtődjön.
Az írásos jelentkezéseket a sportcsarnok@martonsport.hu
címen várják február 21-e, péntekig.
Lássuk, ki lesz Martonvásár legsportosabb családja
2020-ban!

PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

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

Telefonszám: 06 70 / 402-9014

FORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR
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ESEMÉNYEINK

									
FEBR. 23.
|
4. MASZKosított kreatív közösségi
		
fórum Martonvásárról
		
Az esemény ingyenes!
		
14.00 órától 17.00 óráig
		
BBK Színházterem
FEBR. 25.
|
		
		
		
		

A kommunizmus áldozataira
emlékezünk
Csendes gyertyagyújtás
az Emlékezés terén
18.00 órakor

FEBR. 27.
|
Szent László Völgye Segítő Szolgálat
		
- Gyermekvédelmi Tanácskozás
		
a 2019-es évről
		
14.00 órától 17.00 óráig
		
BBK Színházterem
FEBR. 28.
|
ISMERETTÁR 1.
		
„LÓGOK A SZEREN …”
		
drogprevenciós előadás
		
18.00 órakor
		
BBK Színházterem
MÁRC. 03.
|
Közművelődési fórum
		
Érdekel, hogy 2020-ban mi 		
		
mindennek ad teret a BBK és benne
		
a Könyvtár, és az Óvodamúzeum?
		
18.00 órakor
		
BBK Színházterem

MÁRC. 15.
|
Az 1848-49-es forradalomra és
		
szabadságharcra emlékezünk
		
9.30 órakor
		
Emlékezés tere
|
MASZK Társulat ünnepi előadása
		
10.00 órakor
		
BBK Színházterem
|
Könyvtári Oktatóterem és
		
a megújult Óvodamúzeum átadása
		
(interaktív tanulást segítő játékok
		
kipróbálása)
		
11.00 órakor
		
Könyvtár épülete
MÁRC. 17.
|
Brunszvik Teréz Szakmai Napok
		
IV. Kisgyermek-nevelési Konferencia
		
10.00 órától 15.30 óráig, BBK
MÁRC. 17.
|
Teleki Blanka Hölgyklub –
		
Névnapok ünneplése
		
16.30 órakor, BBK
MÁRC. 20.
|
ISMERETTÁR 2.
		
Utazás egy természetfilmes szemével
		
18.00 órakor, BBK Színházterem
MÁRC. 21.
|
Tanári hangverseny
A Martonvásári Művészeti Iskola tanárainak különböző zenei
stílusokon átívelő színes műsora várja a hallgatóságot.
		
17.00 órakor
		
BBK Színházterem

MÁRC. 09.
|
MÁV Lakossági Fórum
		
A Martonvásárt és környékét
		
érintő vonatközlekedésről
		
18.00 órakor
		
BBK Színházterem

MÁRC. 25.
|
4. Összfúvós Tanszaki koncert
		
A Martonvásári Művészeti Iskola
		
fúvós növendékeinek koncertje
		
17.00 órakor, BBK Színházterem

MÁRC. 14.
|
Termelői vásár és bolhapiac
		
7.00 órától 12.00 óráig
		
BBK udvara

MÁRC. 28.
|
Fülesbagoly Tehetségkutató – 		
		
könnyűzenei verseny
		
12.00 órától 20.00 óráig, BBK

MARTONI ISMERETTÁR
A BBK csapata folyamatosan fejleszti szolgáltatásait.
Az idei évben még nagyobb hangsúlyt kívánunk
fektetni az ismeretterjesztésre.
Ennek jegyében egy 5 alkalomból álló sorozatot indítanak el
ISMERETTÁR címen. 3 előadásra most tavasszal, a további
2 esemény ősszel kerül megrendezésre.
Az első alkalom 2020.02.28-án lesz. Témája: „Lógok a
szeren…” avagy A szenvedélybetegségek családi összefüggéseiről. Miért drogoznak a fiatalok? Mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt?
FORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR

Előadó: Erdős Eszter református lelkész, a Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió drogterápiás otthonának vezetője.
A második alkalom március 20-án lesz, témája: Utazások egy természetfilmes szemével. Hogy kaphat egy természetfotós Pro Natura díjat?
A harmadik esemény április 30-án lesz. Témája: az anyaság.
Mindhárom alkalommal ingyenes a belépés. A negyedik és
ötödik találkozás ősszel lesz, a BBK-ban örömmel veszik,
ha megírják nekik, hogy kiket látnának, kiknek az eladásait hallgatnák meg szívesen. Az ötleteket a bbkozpont@
martonvasar.hu e-mail címre várják.
Találkozzunk február 28-án 18 órakor a BBK színháztermében az ISMERETTÁR 1. előadásán.
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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
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
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: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csüt.: 14.00-16.00

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

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés: Hétfő: 8-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda:
13-19 óráig Csütörtök: 8-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ: www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

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

FOGORVOSI RENDELÉS

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök
13.00 - 14.00

Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

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: 0630 950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

22 /460-023
30 /825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421

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
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

BBK KÖZPONT

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE

2462 MV, Szent László út 24. | Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Péntek: 8:00-11:00,
Kedd, Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, Pénztár
minden nap: 8:30-11:00-ig.
FORUM MARTINI / 2020. FEBRUÁR

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
22/460-286
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép Táncegyüttes,
Fúvószenekar, Martonvásári Kulturális Egyesület)
22/460-039
Könyvtár:
22/460-065
Óvodamúzeum: 			

2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
18

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 2020

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Pató Patrik
Lakner Norbert Dzsásztin
Kapitány Norbert Balázs
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYTAK*
Kapusi József / 83 év

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

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

MARTONVÁSÁR: febr. 22., 23.; márc. 14., 15.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: márc. 7., 8.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: febr. 29.; márc. 1., 21., 22.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

GYÓGYSZER HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Gyógyszer házhozszállítás Martonvásár teljes területén minden hétköznap és ügyeletes hétvégén.
Gyógyszerrendelés: Telefonon a 06 22 460 019-es
telefonszámon vagy személyesen a gyógyszertárban.

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám
alatti fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak, abban
az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/ ünnepnap
vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig
szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Kisvállalkozás
Martonvásári telephellyel keres
PÉNZÜGYI SZÁMVITELI TERÜLETRE
munkatársat.
Követelmény: szakmai végzettség
és szakmai gyakorlat.
Jelentkezés önéletrajzzal a
margo@makler.hu

JAVÍTÁS
& ELADÁS
✓
✓
✓
✓

100% garancia az új gépekre
kisgépek, fűnyírók, rotációs kapák stb.
hozom-viszem szolgáltatás
a szerviz ideje alatt cseregép

2471, Baracska, Országút u. 57.
tel.: +3630 153 4796, e-mail: pll.agrokft@gmail.com

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata | Főszerkesztő: Prieger Zsolt, e-mail: kommunikacio@martonvasar.hu
Művészeti vezető: Pletser Cecília | Fotó: Prieger Zsolt (címlapfotó) Csoma Tamás, Kortyis Dávid, Sinka Viktor, Turcsányi Erzsébet.
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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