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Miként gondolkodtak, öltözködtek és ünnepeltek
a városunk életét meghatározó alapítók?
Kulturtörténeti sorozatunkon kívül
1956 örökké fiatal forradalmáról és fontos
pályázatokról, rendeletekről is olvashatnak.

az emelet jövő év elején használatba
vehető lesz.
- Rengetegen panaszkodnak még
mindig a kamionok és nagyobb
járművek áthaladása miatt. Szabó
Tibor polgármester úr korábbi interjújában említette, hogy az országgyűlési képviselővel együtt
jogszabálymódosításért lobbiznak,
hogy ne csak nagyot kacagjanak a
most kiszabható büntetés mértékén a kamionsofőrök, hanem gondolkodjanak el, mielőtt behajtanak
a városba. Ide kapcsolódó további
felvetés: többek szerint elkerülhető
lenne a városban való büntetés és
fellépés, ha már a lehajtónál megjelenne a "kamionokkal behajtani
tilos" tábla, mert ezzel elejét lehetne venni a további problémáknak.
- Ebben a kérdésben egyelőre elmentünk az elérhető maximumig. Mindkét
felvetés reális elvárás, de rövidtávon
ezekben egyelőre nem remélek változást.
- A BBK előtti térnél kisebb lett a
zöldterület. Oda kerül – vagyis a
COOP oldalába – az ígért pavilon? Mire használják majd?
Az elkészült teret ugyanúgy lehet majd parkolónak
használni?
- A kis pavilon – ami a piaci árusítást szolgálja és vizesblokkot, tárolót is tartalmaz – a zöldterület értékes elemeit, a
két meglévő fát kikerüli. Először nem így készült a terv, de
átterveztük, ezt én is kiemelten fontosnak tartottam. A parkolás a tér elkészülte után nem cél az udvarban, hiszen a
környező területen sok parkolót építettünk. Fontos, hogy az
udvar is átalakul, a szintek is megváltoznak, így a jövőben a
téli időszakban akár egy "négyévszakos" korcsolyapályát is
fel tudnánk állítani, ha forrás állna rendelkezésre.
- Milyen értéket mérnek a kihelyezett szállópor-mérőink? Ehhez kapcsolódó, sokszor felmerülő kérdés az
aszfaltüzem zavaró hatása. Sokan mondják, hogy a
százhalombattai szagok ha mégoly idegesítőek is, nehezen lehetne szembeszállni a battai lobbi-erővel, viszont az aszfaltüzem nem képvisel akkora erőt, és már
több figyelmezetést is kapott korábban. Elkezdődtek
bizonyos tárgyalások is az önkormányzat és a cég között: hol áll most az ügy?
- Az aszfaltkeverő időszakosan jelent inkább vélt, mint valós
problémát, de rajta vagyunk az ügyön. Sokkal szennyezőbb a
vegyes-tüzelésű kazánok kibocsátása, így a fűtési szezon
elején leginkább ezzel kéne foglalkoznunk. Sajnos ez egy ös�szetett probléma, de leginkább szemlélet és hozzáállás kérdése. A kikerülő szállópor-mérők értékeit bárki követheti
online, tegyük meg! Most inkább köszönetet mondok ezekért
Auth Gábornak és Szabó Gyulának, illetve a finanszírozásért
a Martonvásárért Alapítványnak!
| Forum Martini

ÖNÖK FELVETETTÉK,
MI MEGKÉRDEZTÜK

Sétány, szolgáltatóház, kamionok, főtérrekonstrukció, zavaró szagok: olvasóink
aktuális kérdéseit Horváth Bálint
alpolgármesternek tolmácsoltuk.

Amit a martonvásáriak sokszor szeretnének látni:
a rend őrei éppen kamionellenőrzést tartanak.

- Mikor lesz sétányunk? Miképp kapcsolódik majd „fizikailag” a Brunszvik-kerthez? A lebontott fal mellettmögött füvesítve lesz?
- A „Brunszvik-Dreher-sétány” burkolata év végéig, minden
eleme pedig jövő év tavaszának végéig készülhet el. A lebontott "fal" helyén fut majd maga a sétány, beljebb egy kerítés
kerül kialakításra, közte füvesítünk, cserjéket telepítünk.
- A gyógyszertárnak nem lenne jobb helye az Egészségházban? Idősek panaszkodnak, főleg hogy a forgalmas,
kipufogógázzal telített főúton kell állniuk hosszú sorban.
- A felvetés logikus. Ha nem is abban az épületben, de a közelében indokolt volna. A gyógyszertár helyzetéről azonban
tudni kell, hogy ez egy magánvállalkozás, magántulajdonú
épületben, továbbá 5000 lakosonként nyitható egy gyógyszertár. A jelenlegi épület nem akadálymentes, a megközelítés finoman szólva sem ideális, de az önkormányzat csak
jelezni tudja a vállalkozás felé, hogy érdemes volna elgondolkozni a meglévő épület átalakításán.
- A szolgáltatóházban pontosan milyen üzletek lesznek? Az élelmiszerbolt létrehozásának esélye most nagyobb, mint pár hónappal ezelőtt? Történt ebben előrelépés? Átadás mikor lesz pontosan?
- A szolgáltatóház földszintjét továbbra is fenntartjuk egy
esetlegesen ideérkező élelmiszerüzlet számára. Vannak tárgyalások, amik bíztatóak. Sajnos nagyobb üzlet nem tud egyelőre megvalósulni, de a jelenlegi alapterületet akár bővítve,
egy 300-400 négyzetméteres ilyen üzlet létrejöttét két éves
idősíkon reálisnak tartjuk. Az emelet nagyobb részén magán-egészségügyi szolgáltató kaphat elhelyezést, a fennmaradó kisebb területen néhány iroda. A tetőtér később akár
szintén hasznosítható lesz. Az épület kívülről lassan kész,
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1956 – A FIATAL ÜNNEP

Fiatal martonvásári színészeink emlékeznek október
23-án a forradalomra az ünnepi beszéd után, cikkünkben pedig szintén egy fiatal martonvásári emlékezik
meg 1956 szent suhancairól.
1956. október 23-a a fiatalok forradalma volt. A „szent suhancok”, avagy „pesti srácok” gyerekként, majdnem felnőtt
huszonévesként a szabadságharc legelkötelezettebb és legaktívabb szereplői voltak, bátorságuk és igazságérzetük ifjúsági forradalmat szított. De mi volt ott belül? Azokban a
zsenge, igazságharcos lelkekben? Mi volt az a bizonyos ok,
rendíthetetlen vágy, amiért ellentmondást nem tűrve, szülői
szigort megkerülve szálltak szembe a páncélosokkal életük
kezdetén?
Két olyan mozgatórugóról tudok az életben, ami nem őrültté,
sokkal inkább emberré teszi az embert. Az első a másik iránt
érzett szerelem, a második pedig az igazság és a szabadság
iránti szerelem. 1956. október 23. a szabadság szeretetének,
de inkább szerelmének napja – legalábbis én így gondolok rá
már hosszú évek óta. Az életkezdés előtt álló fiatal diákok és
diáklányok szépen, lassan, fokozatosan értek meg a hatalom
keze alatt; szabadság iránti szerelmük nemcsak távoli volt,
de plátói is. Hogy hangot adjanak nemtetszésüknek, az egyre
csak gyűlő, már-már robbanásra kész csalódottságuknak,
október 16-án létrehozták a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét, és megfogalmazták a mindenki által
ismert 16 pontot.
Mert a fiatalság a „nemzet agyát hivatott képviselni”, és nem
engedheti meg magának, hogy „közönyös passzív tömeg” legyen, „gyáva, gerinctelen réteg”, aminek tagjai nem harcolnak a „boldogabb jövőért”, „az igaz szó kimondásáért”. Azért
rakom idézőjelbe ezeket a szófordulatokat, mert pontosan
ezekkel a szavakkal fogalmazták meg a diákok szövetségük
misszióját – de inkább a nagybetűs Ifjúság esszenciáját. Mert
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ha az ifjúság bólogat, meghunyászkodik, behúzza fülét-farkát
és szemellenzőt rak tekintete elé, akkor a világ a szó legszorosabb értelmében kárhozatra van ítélve. Felteszem, ezt
érezte a 25 éves Petőfi Sándor és a 23 éves Jókai Mór 1848ban, és ezt érezték az 56-os szabadságharc srácai is. A
rendíthetetlen, csillapíthatatlan igazságérzetet, amellyel
a külső és belső szabadságért küzdünk, mert máshogy egyszerűen nem megy.
Mert mi történik az élettel, ha megszűnik a szabadság? Egyáltalán mi is az, hogy szabadság? Elgondolkodtunk már
ezen? Kilóban, gondolatban, fizetésben, lehetőségekben vagy
fejlődésben mérik? Mennyi szabadságra van szükségünk ahhoz, hogy boldogan éljünk? Az elmúlt időszakban jómagam
is sokat gondolkodtam a szabadság fogalmán, szükségén és
megfelelő mértékegységén, de bárhogy forgattam a kérdést,
a végső válaszom rendre ugyanaz volt: a boldog élet kulcsa a
bennünk lévő szabadság. Esküdni mernék rá, hogy a „szent
suhancok” is tudták, csak egyetlen egy dolog számít a nap
végén: nevezetesen az, hogy mit látunk önmagunk nyers valójában, miután lehántottuk a frusztrációk, igazságtalanságok, küzdelmek és kudarcok rétegét. Elégedettek vagyunk a
tetteinkkel, reakcióinkkal? Megtettünk mindent? Felvállaltuk? Megpróbáltuk? Na és az elveink? Az értékeink? Elástuk
a föld alá vagy kitűztük a mellünkre?
Köszönöm a hatvannégy évvel ezelőtti fiatalságnak, hogy
1956. október 23-án neheztelésüket, nyomorúságos körülményeiket, tanulás- és szabadság iránti vágyukat közösségi
erővé formálták, hogy hétköznapi hősökként lázadjanak a
tűrhetetlen rendszer elnyomása ellen, példát állítva ezzel a
jövő generációi számára. A pesti srácok megmutatták, hogy
csak a bennünk lévő szabadság számít, de legfőképp, hogy
egy elbukott szabadságharc is lehet sikeres.
| Ács-Fehér Kinga
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ÉVFORDULÓK,
ÖNKORMÁNYZATISÁG,
HAGYOMÁNYAINK
Az idei év ne csak a vírus éve legyen. Idézzen inkább
nagy emlékeket.
Akárcsak ez a fa, amelyet Horváth Ottó, a legendás lokálpatrióta, politikus, sportoló és családapa ültetett el Göncz Árpád
köztársasági elnökünkkel éppen negyed évszázada. Horváth
Ottó fogalom e városban, nincs ember, aki ne jó szívvel emlékezne a hiperaktív városvezetőre, még annak is szimbólum a
neve és munkássága, aki soha nem találkozott vele. De nemcsak az egykori polgármester jelkép e városban, de az éppen
30 éve működő önkormányzatiság intézménye is, amely
nem csak kialakul és az úgy van jól, hanem nap mint nap
alakítják, sőt, akkor a legjobb, ha mi mindannyian alakítjuk.
Mindenki, aki ebben a városban él. Aki kultúrát, épületetet,
kertet épít, aki táncol, ír, tanít vagy éppen gólokat rúg az
egykori városvezetőről elnevezett sportlétesmítményben,
aki a hivatalban dolgozik, aki rendeleteket dolgoz ki, aki terveket sző, aki vitázik, javasol, jobbítani akar, mert ahogy
okosok már régen megmondták: mind az önkormányzat részei vagyunk, mert az igazán jó önkormányzat a nyitott önkormányzat, amely meghallgatja a javaslatokat, amely akceptálja, hasznosítja azokat.

S aki örökli a hivatást, de nem is tud róla, mert még iskolapadban ül, aki már továbbviszi apja hagyatékát vagy aki jelképesen átvette a stafétabotot tőle. Hiszen évfordulója van a most
regnáló önkormányzatnak, ráadásul Szabó Tibor polgármester évtizedes stallumának is, mert idén 10 éve áll a hivatal
élén, s aki – milyen fura és játékos a sors – három évtizeddel
korábban éppen Horváth Ottóval mérkőzött meg jelöltként.
Évfordulók, önkormányzatiság, hagyományaink, történések
egymásba folynak, de igazából meg semmi másról nem szólnak, kizárólag egy dologról.
Martonvásárról.
| FM

Figyeljünk egymásra!

A járványügyi intézkedések miatt kicsit lassabb lett az életünk. Emiatt előfordulhat, hogy a bejutás az intézményekbe
is lassabb lesz a megszokottnál. Ezért arra kérjük a kedves
szülőket, hogy ne kísérjék be gyermekeiket az intézményekbe és ha autóval hozzák őket, kérjük, figyeljenek a forgalmi
rendre és ne tartsák fel a forgalmat, továbbá csak a parkolóhelyeken várakozzanak/álljanak le autójukkal. Köszönjük!

Az önkormányzat hőmérőket vásárolt
a köznevelési intézményeknek

Az aradi mártírokra emlékeztünk

A tizenhárom vértanúra és társaikra emlékeztünk cserkészekkel, Vörösmarty-versekkel, koszorúzással október 6-án,
majd csendes mécsesgyújtással róttuk le kegyeletünket a
nagy elődök előtt az Emlékezés terén.
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A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedései között szerepel, hogy október első napjától a köznevelési intézményekbe érkezéskor kötelező a testhőmérséklet mérése. Az
önkormányzat a Brunszvik Teréz Óvoda részére 6 darab, az
általános iskola részére 7 darab digitális hőmérőt vásárolt,
ezzel is segítve az intézmények járvány elleni védekezését.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Humán Bizottsága - az 1/2014.
(II.12.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete 2.2.1. pontja szerint átruházott hatáskörében eljárva – pályázatot hirdet több témában.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen
vagy postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).
A pályázatok benyújtási határideje:
2020. október 30. 12.00 óra
Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár,
Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról.
FIGYELEM! Martonvásár Város Önkormányzata a
koronavírus járványra való tekintettel fenntartja
a jogot arra, hogy járványhelyzet súlyosbodásának esetén a pályázatot visszavonja.
A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a
beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30 napon belül értesíti. Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság
döntése nyilvános.
Martonvásár, 2020. szeptember 29.
| Kuna Ferenc • bizottság elnöke

1. PÁLYÁZAT

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, JÓL TANULÓ ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE
A támogatásra való jogosultság feltételei
• a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
• családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,
(2020. évben 99.750,- Ft),
• a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek – a testnevelés,
ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika,
dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00 legyen, vagy
a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítse. Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges értékeléssel rendelkezik.
A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó
• akinek gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból
kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért
1-25. helyezés),
• aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
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A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
• 100.000.-Ft általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló
esetén, valamint
• 125.000,- Ft középiskolai tanulmányokat folytató tanuló
esetén.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

2. PÁLYÁZAT

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, JÓL TANULÓ, FELSŐOKTATÁSBAN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE
A támogatásra való jogosultság feltételei
• A hallgató rendelkezzen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel Martonvásáron,
• A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
350%- át (2020. évben 99.750,- Ft),
• A pályázó tanulmányi átlaga legalább 4,00.
A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó
• aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott
(országos versenyen elért 1-25. helyezés).
• akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• Aki egyszülős családban él.
A támogatás összege hallgatónként legfeljebb évente
mindösszesen 150.000,- Ft.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 4. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

3. PÁLYÁZAT

A MARTONVÁSÁRI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSBAN
RÉSZESÜLŐ, LEGFELJEBB 18 ÉVES KORÚ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A támogatásra való jogosultság feltételei
• a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
• családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,
(2020. évben 99.750,- Ft),
• a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi
átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással
rendelkezzen a pályázat támogatása tárgyában.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó
• aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
100.000.-Ft.
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FIGYELEM: Nem részesíthető települési támogatásban
egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 3.
mellékletén és 8. számú mellékletén benyújtható pályázatokban.
Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel,
és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási
határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül. Aki
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított két évig az e rendelet alapján
minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban
való részvétele kizárt. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 7. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

4. PÁLYÁZAT

A MARTONVÁSÁRI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ
VAGY MARTONVÁSÁRON TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ
SPORTEGYESÜLETBEN SPORTOLÓ, 18 ÉV ALATTI
GYERMEKEK RÉSZÉRE
A támogatásra való jogosultság feltételei
• a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
• családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,
(2020. évben 99.750,- Ft),

!

• tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga
a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00.,
• az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület
képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a
gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot
megelőző fél évben a gyermek az adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó
• akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,
• aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat
kapott.
A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
100.000.-Ft.
FIGYELEM: Nem részesíthető települési támogatásban
egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 3.
mellékletén és 7. mellékletén benyújtható pályázatokban.
Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással
kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá éves
sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat
meghozatalától számított 2 hónapon belül. Aki elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított két évig az e rendelet alapján minden
pályázati úton igényelhető települési támogatásban való
részvétele kizárt. Amennyiben a kérelmező elszámolási
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy
kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 8. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

TÁ JÉKOZ TATÁS

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI ÉS
KARANTÉN TÁMOGATÁSRÓL

az esetlegesen elrendelt karantén, járványügyi vizsgálat és
megfigyelés miatt nehéz helyzetbe kerülő személyek és
családok támogatására.

2020. tavaszán jelent meg a COVID-19 koronavírus Magyarországon, mely akkor rendkívüli intézkedéseket követelt, így
veszélyhelyzet elrendelésére is sor került. A veszélyhelyzetben, annak idejére a Képviselő-testület is mindent megtett a
járvány miatt hátrányos, kiszolgáltatott helyzetbe került
martonvásáriak segítésére vonatkozóan, így többek között
rendeletet alkotott a karanténba kerültek ellátásához kapcsolódóan, és szabályozta a nehezebb szociális körülmények
között élők támogatását is ezen élethelyzethez kötődően.
Jelenleg a koronavírus járvány második hulláma zajlik Magyarországon. A fertőzések gyors ütemű terjedése és az aktív
fertőzöttek számának emelkedése nem hagyható figyelmen
kívül. Bár most nem került sor veszélyhelyzet kihirdetésére,
de városunkban is fel kell készülni a betegség megjelenésére,

Ennek okán, a járványügyi készültségre tekintettel a testület
módosította és kiegészítette a szociális rászorultság esetén
nyújtandó települési támogatásokról szóló önkormányzati
rendeletet, így rendkívüli települési és karantén támogatást
tud nyújtani az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok
számára, ahol a háztartásban a járványhelyzettel kapcsolatban elrendelt hatósági döntéssel (pl. karantén, igazolt fertőzés, egyéb hatósági döntés) összefüggésben felmerülő
élethelyzet olyan jelentős változást hozott, mely a napi létfenntartást veszélyezteti.
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Kérjük, hogy ezen kérelmükkel keressék bizalommal a Szent
László Völgye Segítő Szolgálat munkatársait vagy a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjét.
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JÁRVÁNYHELYZETBŐL AZ ÜNNEPBE

MASZK: TOVÁBBLÉPÉS ÉS MEGÚJUL ÁS

A környék színházkedvelő közönségét sokszor lázba
hozó martonvásári MASZK egyesületről az utóbbi
időben keveset lehetett hallani. A fiatal színészpalántákat nevelő társulat a tavaszi járványhelyzetet
csakúgy, mint az ország más színi közösségei, erősen
megszenvedték.
A veszélyhelyzet következtében számos előadást és közösségi programot kellett távolabbi időpontokra csúsztatniuk, teljesen felborítva így a megszokott éves menetrendet.
Szerencsére a jelenlegi korlátozások számukra is nagyobb
mozgásteret biztosítanak, így lehetőségük nyílik felvenni a
fonalat ott, ahol elengedték.
A MASZK vírus-sújtotta hónapjairól Hlinyánszky Doma mesélt lapunknak: „A járvány három bemutatónkat is elhalasztotta, amikre pedig már nagyon készültünk. Véleményem
szerint a március 15-ére tervezett előadásunk szenvedte
meg a leginkább, hiszen a nemzeti ünnep előtt pár nappal
lett kihirdetve a teljes zárlat. Mind a három bemutatónk tolódott a 2020/2021-es évadra. Természetesen a MASZK-os
tanárok igyekeztek legjobb tudásuk szerint alkalmazkodni a
fennálló helyzethez. Csikász Ágnes által színpadra álmodott
mozgásszínházi előadáshoz otthoni, videóról elvégezhető
erősítő- és táncgyakorlatokkal láttuk el tagjainkat. A Rómeó
és Júlia próbáit sajnos képességeink nem tették lehetővé,
hogy megkezdjük online térben, így azt a járvány mérséklődő időszakára hagytuk.”
Mivel mindannyian kapcsolatban szerettek volna maradni
egymással és valamilyen módon alkotni is, ezért egy online
kihívássorozatra invitálták a tagjaikat. „Hétről hétre különböző kreatív feladatokat kínáltunk, amiket lelkesen meg is
oldottak a résztvevők. Többek között megkértük őket, hogy

		
		

a szobájukban található tárgyakból készítsenek egy installációt aszerint, hogy ők hogyan érzik magukat a MASZK-ban.
Egészen mókás pályaművek érkeztek a felhívásra. Régóta
tervezett projektünk, hogy filmklubot tartsunk a fiataloknak,
ahol közösen elemezve vitatjuk meg az alkotás mondanivalóját és a felmerülő személyes benyomásainkat. Ebből tartottunk egy rendhagyó, online, első alkalmat, ahol Robert
Zemeckis Forest Gumpját veséztük ki.
Sajnos a covid miatt közös nyári társulati nyaralásunkra se
került sor.”
Az egyesület tanárai tartottak egy kreatív dráma tábort, ahol
martonvásári fiatalokkal egy hét alatt készítettek egy kisfilmet, illetve szeptembertől új lendülettel vágtak bele az évadba. A járvány okozta bizonytalanság miatt szomorúan bár, de
úgy döntöttek, hogy idén már nem tartanak bemutatót, viszont helyette rengeteg szakkört kínálnak majd a fiataloknak.
“Kortárstánc tréninget indítottunk, ahol a saját testünket felfedezve erősítünk, nyújtunk és koreográfiákat tanulunk. Egy
formabontó zenei szakkört is létrehozunk, ahol többek között
innovatív játékokon keresztül gondolkodunk arról a problémáról, hogy „aminek hangja van, azzal lehet-e zenélni is?”.
Elstartolt a BÁBel báb csoport is, ahol a gyerkőcök megismerkednek a báb műfajjal. Játszunk, improvizálunk és kísérletezünk a kreatívkodás és a színház egyvelegével. Az összes
foglalkozásunkra sok szeretettel várunk minden jövőbeli
érdeklődőt!” Informálódni és jelentkezni a maszktarsulat@
gmail.com címen lehet.
Idén az egyetlen MASZK-produkció a város október 23-i
műsorán látható majd. Az előadásban az 56’-os történések
martonvásári eseményeit is megjelenítik. A jelenetekben élő
hangszeres és énekes betétekkel, kreatív módon fognak mesélni. A műsort a társulat tanára, Szilvási Dániel rendezi.

50 ÉV UTÁN ÚJRA EGYÜTT

		

Ahogy megszokhatták, lapunk mindig beszámol a nagy helyi
osztálytalálkozókról, hogyne tudósítanánk hát önöket a
Beethoven Általános Iskolában 1970-ben végzett A osztály
50 éves találkozójáról, ahol nemcsak a közös örömködés volt
napirenden, de az elhunytakról is kedves gesztussal emlékeztek meg, mégpedig gyertyagyújtassal és alkalmazkodva
a kor kihívásaihoz, az örök fiatal osztály a volt osztályfőnököt
skype-on köszöntötte.

90 ÉVES A MARTONVÁSÁRI
SPORTCLUB

Az Ercsi elleni győzelemmel ünnepelte magát és egyesületét
az egyre jobb formát mutató labdarúgó csapatunk. Mert
kedvenc klubunk 90 éves lett, ami azért elég szép kor,
valljuk be, főleg ha a szép hagyományokra emlékezünk. Volt
ünnepi beszéd, kulturális műsor, de a koronát az évfordulóra
a csapat tette fel a győzelemmel. Drukkolunk nagyon, hogy
a következő meccseken is méltónak mutatkozzanak a srácok
a szurkolók szeretetére. Boldog születésnapot! Hajrá Marton!
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Köszönet az információért Lombos Zoltánnak
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SELYEMKABÁT ÉS
INDIAI VÁLLKENDŐ
KULTÚRTÖRTÉNETI KALANDOK
A BRUNSZVIK-CSALÁDDAL

Induló sorozatunk városunk alapító nemesi családjának életmódjába, öltözék- és viselkedéskultúrájába
igyekszik betekintést nyújtani. Az első részben a két
idősebb Brunszvik lány budoárját vesszük górcső alá.
Vajon hogy nézett ki az a ruha, amiben Jozefin rabul
ejtette Beethoven szívét? És Teréz mit viselhetett
szeretett hársfái alatt, miközben világmegváltó terveit
naplója lapjaira bízta?
Első jelenet is lehetne. Időpont: 1799 májusa. Helyszín:
Beethoven bécsi otthona. Szereplők: a 24 éves Teréz, 20 éves
húga, édesanyjuk Seeberg Anna, és természetesen a zenei
géniusz. Ahogy Brunszvik Teréz emlékirataiból megtudjuk,
hogy „[...] Mikor ama nevezetes 18 napon Bécsben voltunk, jó
anyánknak az a vágya támadt, bár részesülhetne Teréz és
Jozefin leánya ama eléggé meg nem becsülhető szerencsében, hogy Beethoventől nyerjen oktatást. … Mint iskolába
tartó kisleány, hónom alatt a hegedű- és gordonkakísérettel
ellátott Beethoven szonátámmal állítottam be a Mester szobájába. A halhatatlan drága Louis van Beethoven nagyon
szíves volt, és olyan udvarias, amilyen csak lehetett… Bécsben a tizennyolc napon keresztül szüntelenül jártunk-keltünk. Jó anyánk gyárakba s műhelyekbe vezetett bennünket,
és minden lehetőt megmutatott... Este színház, aztán tánc
Finta néninél, és még hazamenőben 10-11 óra tájt is betértünk a Grabenen egy kis fagylaltra, boldogan évődve s kacagva. Négy órakor reggel megint talpon voltunk, felöltöztünk, és öt órakor indultunk ki a szabadba. Micsoda élet volt
az! … Fiatalok voltunk, elevenek, szépek, bohók s ártatlanok!”
A 18. század utolsó évei a radikális politikai és társadalmi
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változások forrongó időszaka volt. A divat tapinthatóvá,
hordhatóvá tette a klasszicizmus és a forradalmak eme izgalmas korát. A Brunszvik grófnők, a „kis driádok, akik erdő,
mező levegőjével együtt ifjúi lelkesedésüket is elhozták”
minden bizonnyal az antik oszlopok sziluettjét idéző fehér
pamutvászon ruhákban, gazdagon hímzett selyem kabátkákban és muszlinból készült szalagos főkötőben hódították
meg Beethovent és Bécs városát. A nappali toalett alapja a
finom, nyomott mintás, pihekönnyű felsőruha volt, háromszögre hajtogatott, általában Indiából importált vállkendőt a
mellen keresztezve, hátul kötötték meg. A görögös szalagos
hajdíszek mellett a homlokot védő, széles karimájú szalmakalapok is közkedveltek voltak. Az 1790-es években a nők
bebújós, hegyes orrú „szandálcipőt” viseltek, a sarok egyre
alacsonyabb lett, végül 1800-ra szinte teljesen eltűnt. A bőrből, csíkos selyemből és selyemszaténból készült könnyebb
topánkákat csak házon belül viselték. Az egyenes fazonú
lábbelik, melyeknél a jobb és a bal lábra való darab ugyanolyan formájú, szintén igen elterjedtnek számítottak.
Második jelenetünk időpontja a 19. század első évei. Helyszínünk Bécs, a Deym család szalonja. Szereplők: Jozefin, első
férje Joseph, az udvari modellkészítő és szobrász, Beethoven
és a zenei metropolisz társasági és zenei életének tagjai.
„Időközben Jozefinék szalonjában házi koncertek kezdődnek.
E zenetörténeti jelentőségű alkalmakon (olykor: ősbemutatókon) főként Beethoven művei hangzanak fel a Mester irányítása
mellett. A koncerteken számos jeles művész mellett a ház
úrnője is meg-megcsillogtatja tehetségét Deym és Beethoven
kapcsolata szívélyes. A zeneköltő öt kis darabot ír a gróf ze08

„Beethoven leveleit olvastam: elém varázsolták a régi időket
nélő órájához, aki ezt ajándékkal viszonozza. Jozefin, az ifjú
…” Teréz többé-kevésbé rendszeres naplóvezetését 1809-ben
feleség és anya szépsége ezekben az években teljesedik ki.
kezdte el, 1853-ig vetette papírra gondolatait. MartonvásáFérje kedvenc szavajárása szerint olyan, mint a viruló rózsa.
ron („…ahol minden fát ismerek, családom munkája”), kedves
Amikor fehératlasz ruhájában, sötét hajában piros rózsával
gesztenye-, hárs- és platánfái alatt sémegjelenik egy-egy operabemutatón
táihoz a reformkor és a szabadságharc
vagy táncteremben, minden szem feléelőestéjén elterjedt biedermeier öltöje fordul. Egyik rajongója szerint igazi
zéket viselte: erősen kibővült csíkos
varázsereje abban rejlik, hogy hódítászoknya alatt fémabroncsot vagy lósaiban ártatlan, s még csak nem is sejti,
szőr alsószoknyát hordott, hideg időmilyen mágikus hatást gyakorol a férben bő ujjú köpeny vagy pelerin védte a
fiakra.” (Hornyák Mária: A „Mindenem,
széltől, esőtől a birtokon gyakran kikoa Boldogságom…” Ludwig van Beethoven
csikázó hölgyet. Teréz édesanyjával a
és a martonvásári Brunszvik Jozefin
budai nemesek ruházatát preferálták,
grófnő szerelméről)
melyek már hazai textilüzemekben kéAz empire vonal hódítása Napóleon
szültek. Bár a magyar öltözékek is az
1804-es császárrá koronázásával páráltalános európai mintákat másolták,
huzamosan történt. Ezt az egyszerű „á
azért a nemzeti önállósodás jeleit (nemla Bonaparte” stílust a görög és római
zeti színű csíkozás vagy ruhadíszek) is
szobrászat ihlette, a testet rendkívül
igyekeztek érvényre juttatni.
mértéktartóan díszített, redőzött dra1840 körül a kalapok ernyője kisebbepéria burkolta be. Jozefin szalonestjein
dik, szinte már csak az arcot keretezi.
hímzett, feltűzött uszályos pamutruJelenet a Beethoven Múzeumból
A hajat kettéválasztva, apró loknikba
hát, egzotikus fejdíszt, nyakéket és
csavarva vagy a fülekre tűzött kis kontyhangsúlyos fülbevalót hordhatott. Tiba volt ildomos viselni. Az összkép mindenképpen szelídsétus-frizuráját, rövid csigákba bodorított hajkölteményét feget, nyugalmat és szemérmességet kellett, hogy sugalljon,
hér vagy vörös szalaggal, esetleg turbánra emlékeztető fejmegfűszerezve a gótikus regények misztikus hangulatával.
dísszel koronázta.
Harmadik jelenetünk játszódjon 1843. május 7-én. Helyszín:
| Heilmann Anna
a Brunszvik-család martonvásári nyári rezidenciája.

SZIMFÓNIA - TÖKBŐL

Nálunk még az izgalmasra sikeredett Tök Jó Hétnek is
Beethoven-apropója van.
Ezt a – nagy mester 8. szimfóniájával és zongoraszonátájával
feldíszített – szép tököt a kastély bejáratánál kiállított tökinstallációban csíptük nyakon.

BEETHOVEN
TISZTELETÉRE FUTOTTAK
A Fehér László vezette Havasi Gyopár Futó Egyesület
mer nagyokat álmodni, az biztos.
Október 10-re például azt találták ki, hogy a nagy zeneszerző tiszteletére 250 kilométert futnak, kicsikkel, nagyokkal,
fiatalokkal, idősekkel, sportolókkal és amatőr mozogni vágyókkal. Komoly vendéget is hívtak, Bérces Edit többszörös
világbajnok és Európa-bajnok ultramaratoni futót. És mondanunk sem kell, sikerült is a kihívás, Beethoven egy más világból tapsolt nekik, hiszen ő is szerette a nagy kihívásokat.
www.havasigyopar.com
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TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELKÜLÖNÍTETT HULL ADÉKGYŰJTÉSRŐL
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet előírása szerint kötelező
a háztartásokban keletkező hulladékot elkülönítetten, szelektíven gyűjteni, melyhez kapcsolódóan hamarosan, az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül az új, két edényes
hulladékgyűjtési rendszer.
Az alábbiakban ehhez kívánunk tájékoztatást nyújtani.
Mi a teendője?
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, melynek Martonvásár Város Önkormányzata is
tagja, a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít megkötött
szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120
literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten
gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.
Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a
kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő
hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az
ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt
rendeltetésszerűen használja!
Az új gyűjtőedény átvételi helyét és idejét
a közszolgáltató VHG Kft. által jelzett szállítási időpont
figyelembe vételével az önkormányzat határozza
meg, melyről minden érintett ingatlanba szórólapot juttatunk el.
Egy alkalommal valamennyi ingatlanba megkíséreljük kiszállítani a szórólapon jelzett napon szelektív hulladékgyűjtő edényét.
Amennyiben Ön nem tartózkodik ingatlanában a jelzett
napon, mikor munkatársaink felkeresik, lehetősége van
meghatalmazást adnia más átvevőnek is.
Az Ön ingatlanára meghatározott kiszállítási időpontot
követően szelektív hulladékgyűjtő edényét 2020.11.30-ig
a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálatán kiállított
igazolással a Martongazda Np. Kft. Művészeti Iskola udvarán lévő telephelyén (Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.)
veheti át hivatali munkaidőben Ön vagy meghatalmazottja. Ezt követően a megmaradt edényeket a közszolgáltató elszállítja.
Kérjük, hogy átvételkor a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát mutassa be, kollégánknál az átvételi elismervényt írja alá!
Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazáshoz előzetesen mintát talál a www.martonvasar.hu,
a www.kdv.hu oldalon, valamint a polgármesteri hivatalban is.
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Amennyiben Ön nem szerepel a szelektív hulladékgyűjtő
edény átvételére jogosultak listáján, vagy bármely adata
eltér a listában szereplőtől, kérjük adategyeztetés céljából
forduljon a szolgáltató ügyfélszolgálatához, a járványügyi helyzet miatt elsősorban telefonon (tel.: (22) 579-185)
vagy írásban: e-mail: info@vhg.hu, online ügyfélszolgálat:
www.vhg.hu, levélcím: 2484 Agárd, Mester u. 2., személyesen Ügyfélszolgálatunkon: 2484 Agárd, Mester u. 2. (Nyitva
tartás: Hétfő: 08.00-12.00, Kedd: ZÁRVA, Szerda: 7.00-19.00,
Csütörtök: ZÁRVA, Péntek: 08.00-12.00)
Az adatmódosítást követően az edény átvételének lehetőségéről az Ön által megadott elérhetőségen a szolgáltató értesíti, melyre az önkormányzat által lebonyolított edényosztást követően kerül sor.
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív
gyűjtési napokon kerül elszállításra. Ön az átvételt követően már használhatja az új gyűjtőedényt.
A szelektív hulladékgyűjtő edényben a következő, elkülönítetten gyűjtendő hulladékok gyűjthetők, melyben
az edényzet átvételekor mellékelt szórólap és az edény oldalára ragasztott tájékoztató is segít eligazodni:
A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után
közszolgáltatója a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén:
Műanyag- és fém- és papír hulladék gyűjtése:
Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
• műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
• műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
• többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
• fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, alufólia,
fémtálcák, fém zárókupakok
• nem kötegelhető papír hulladék,
Papírhulladék gyűjtése kötegelve:
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és
összekötözve, ugyanazon szállítási napon az edény mellé helyezze el, olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja és
szét ne szóródhasson:
• újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
A műanyag- fém- és a papírhulladék gyűjtése egyidőben történik!
		
Üveghulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben:
A hulladéknaptárban külön megjelölt napokon áttetsző
zsákban kihelyezheti az alábbi, üres állapotú csomagolási
üveghulladékot, kupak és fedél nélkül:
• italos üvegpalack, befőttes üveg,
Nem kihelyezhető: ablaküveg, tükör, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.
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MEGHATALMAZÁS
Alulírott

név: ………………………………………………...………..........................................................................................………………………………
lakcím: …………………………………………………....................................................................................………………………………………
ezúton meghatalmazom:
név: …………………………………………………………......................................................................................………………………………- t
lakcím: …………………………………………………...................................................................................………………………………………,
hogy nevemben és helyettem 1 db 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényt és a használatával kapcsolatos
tájékoztatót átvegyen az alábbi szállítási címre vonatkozóan:
Szállítási cím (ürítés helye): 2462 Martonvásár, …………………………………………………...........................……………..
Jelen meghatalmazás az átvétel napjáig érvényes.
Martonvásár, 2020. ………………… ……
………………………………………………………
meghatalmazó aláírása
A meghatalmazást elfogadom:
………………………………..……………………
meghatalmazott aláírása
előttünk, mint tanuk előtt:
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ingatlanhasználó az edényzetet köteles a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. Ingatlanhasználónak
kell gondoskodni a meghatározott szállítási napon 6 óráig az
edényzet kihelyezéséről, ürítést követően beszedéséről.
Ingatlanhasználó az edényzetbe csak a tájékoztatóban felsorolt, hasznosítható hulladékokat helyezheti el.
Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén a szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.
A gyűjtőedény Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tulajdonát és a Depónia Nonprofit
Kft, mint Közszolgáltató bérleményét képezi.
Az edény átvételéig a szelektív hulladékgyűjtés zsákos kihelyezéssel természetesen továbbra is igénybe vehető!

!

aláírás
név
lakcím

…………………………………………
…………………………………………
……………………………………………

A vegyes települési hulladékot továbbra is az eddig
használt, meglévő edényzetében gyűjtse. Ennek elszállítása a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Amennyiben a szállítási időpontok esetlegesen módosulnak, arról
közszolgáltatója idejében tájékoztatni fogja.
Bővebb információt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.vhg.hu
Köszönjük együttműködését!
Martonvásár Város Önkormányzata,
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

TÁ JÉKOZ TATÁS

LAKÓKOCSIK, LAKÓKONTÉNEREK
ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 22/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2019.01.18-tól módosította a helyi építési szabályzatot, melyhez kapcsolódóan a Képviselő-testület a
HÉSZ-ben szabályozott azon rendelkezéseket, miszerint
kertvárosias lakóterület (42. § (6) bekezdés), falusias lakóterület (43. § (8) bekezdés), településközpont terület (44. § (4)
bekezdés) építési övezeteinek építési telkein, továbbá általános mezőgazdasági terület (59. § (3) bekezdés) és kertes mezőgazdasági terület (60. § (3) bekezdés) övezeteinek telkein
„lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület nem heFORUM MARTINI / 2020. OKTÓBER

lyezhető el”, közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartásnak minősítette, annak érdekében, hogy
a város településképi megjelenését javítsa.
2021. január 1. napjától a szabályozás betartását a hivatal
munkatársa ellenőrizheti. A szabályok megsértése esetén
a jogsértővel szemben, magánszemély esetén 200.000.-Ftig terjedő bírság kiszabásának van helye, mely ismételten
kiszabható.
Mindezekre tekintettel kérjük együttműködésüket és az
érintett lakókocsik eltávolítását, a lakókonténerek felszámolását a jogszabályban megjelölt határidőig.
A tudnivalókról részletesebb tájékoztatással a polgármesteri
hivatal műszaki ügyintézője tud szolgálni.
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EBÖSSZEÍRÁS ÉS A FELELŐS EBTARTÁS
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, és
MINDEN 4. HÓNAPOT BETÖLTÖTT EBRE VONATKOZÓAN KÖTELEZŐ!

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Martonvásár Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Martonvásár város területén
2020. október 15-től november 15-ig
terjedő időszakban Martonvásár város közigazgatási
területén tartott ebek vonatkozásában
EBÖSSZEÍRÁST VÉGEZ.

Az ebtartóknak EBENKÉNT EGY, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP”ot kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni, az OLTÁSI KÖNYV MÁSOLATÁVAL együtt.
Az „Ebösszeíró adatlap” folyamatosan beszerezhető a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálatán (Martonvásár, Budai út 13.) vagy letölthető az önkormányzat
honlapjáról: www.martonvasar.hu Közügyek és ügyintézés /
Polgármesteri Hivatal / Nyomtatványok
Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve, az OLTÁSI KÖNYV
MÁSOLATÁVAL az alábbi módokon lehet benyújtani:
• postai úton (2462, Martonvásár, Budai út 13.)
• e-mailben, szkennelve (aláírva) az
ugyfelszolgalat@martonvasar.hu címre továbbítva
• elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül beküldve
• személyesen a Lakosságszolgálaton
Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra,
hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:
2020. NOVEMBER 15.

Felhívom továbbá a tisztelt Ebtartók figyelmét a következő
rendeletek betartására:
• Az ebtartásra vonatkozó helyi rendeletek a Martonvásár közigazgatási területén tartott ebekre nézve kötelezőek (a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
szóló 9/2015. (IV.29.) és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet, valamint a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.)
önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai)
• A Martonvásáron tartott ebek esetén az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást (tulajdonszerzés, eladás, elhullás), illetőleg az ebszaporulatot 4 hónapos korától az
ebtulajdonos 15 napon belül köteles bejelenteni az
erre szolgáló bejelentő lapon a Martonvásári Polgármesteri Hivatal felé nyilvántartásba vétel céljából
• 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel („chip”)
megjelölve tartható
• minden 3 hónaposnál idősebb ebet az ebtartó köteles
veszettség ellen beoltatni (az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként)
• Veszélyes eb esetén az éves ebrendészeti hozzájárulás
mértéke ebenként 20.000,-Ft
• Két eb tartása fölött az éves ebrendészeti hozzájárulás
mértéke ebenként 6.000,-Ft
(Ez alól mentesülnek a törzskönyvezett magyar ebfajták
egyedei, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás

vagy vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező, valamint a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó
őrszolgálatban alkalmazott ebek. Kérjük minden esetben jelentsék be és igazolják a mentességet!)
• Az ebszaporulat 1 éves korig mentesül az ebrendészeti
díj megfizetése alól
• Az állattartó köteles az állat jellegzetességeit figyelembe
véve törekedni arra, hogy az állat életterét ingatlanán belül alakítsa ki, a szomszédos ingatlanok, és közterületek
beszennyezése és indokolatlan zavarása nélkül.
• Az állattartó csak annyi állatot tarthat, amennyit biztonsággal el is tud látni, a tartott állat szaporulatáról köteles
gondoskodni.
• Közterületen elhullott állat elföldeléséről az állattartó köteles gondoskodni.
• Ebet közterületre csak pórázon, harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral szabad kivinni.
• Az eb oltási könyvét közterületen az ebre felügyelő személy köteles magánál tartani.
• Közterületen az ebet sétáltató köteles gondoskodni arról,
hogy az eb a közterületet ne szennyezze, illetve köteles
gondoskodni a szennyeződés eltávolításáról. Ennek megszegése a Szabálysértési törvényben (196. § (1) b) pont) szabályozott köztisztasági szabálysértésnek minősül, mely
50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.
• Kutyával való veszélyeztetés szabálysértési tényállást
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valósít meg az, aki a Szabálysértési törvény 193. §-ában foglaltakat megszegi és a felügyelete alatt álló kutyát
› a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
› természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
› szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
› vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya
kivételével – beengedi, illetve beviszi,
› ha veszélyes eb, nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez
el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő
figyelmeztető táblát.
• A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg és helyszíni bírsággal büntethető az aki,
közforgalmú intézménybe vagy temetőbe kedvtelésből
tartott állatot beenged vagy bevisz (ide nem értve, ha
erre az intézményben szervezett ismeretterjesztő program,
kulturális vagy más, közösségi, szabadidős célú rendezvény

2020.11.01. NAPJÁTÓL KÖTELEZŐ

!! ÚJ SZABÁLY !!

„A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az aki, az általa tartott vagy felügyelete alatt lévő állat közterületen való sétáltatása közben az eb által okozott
szennyeződés eltakarítására alkalmas eszközt
nem tart magánál;” A szabályozás betartását a közterület-felügyelő ellenőrizheti. A szabályok megsértése esetén a jogsértővel szemben 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

alkalmából kerül sor, továbbá ide nem értve a segítő kutyát,
a közfeladatot ellátó őrző-védő kutyát, valamint a mentőkutyát,), továbbá aki állatot közterületen lévő közkifolyóban,
vízmedencében, vízfolyásban, dísz-, köz-, illetve szökőkútban fürdet.
• Az állatok védelméről és kíméletéről szóló szabályokat mindenkinek be kell tartani!

MARTONVÁSÁRRA
KÖLTÖZÖTT AZ ÉRTELMI
FOGYATÉKKAL ÉLŐK
SZERVEZETE
Megalakult a Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Fejér Megyei
Egyesület, (rövidített neve: FEJÉR-ÉFOÉSZ) melynek székhelye jelenleg Martonvásáron, a Rákóczi u 51.
szám alatt található.
Az egyesület küldetése, elsősorban a Fejér megyei illetőségű
értelmi sérült gyermekek és felnőtt korú személyek, valamint ellátásukat biztosító hozzátartozóik, illetve a közreműködő szakemberek segítése, támogatása. Kiemelt célunk,
illetve feladatunk az érintett, gyakran hátrányos helyzetű,
kiszolgáltatott embertársaink érdekvédelme, különböző
szolgáltatások nyújtása, valamennyi emberi és szabadságjog
teljes mértékű, hátrányos megkülönböztetés nélküli biztosítása. – mondta Papp Éva, az egyesület elnöke.
Szolgáltatásaik között olyan fontos feladatok vannak, mint
például: életviteli és pedagógiai/gyógypedagógiai tanácsadás; kríziskezelés; informatikai képzés és mentorálás; jogi
tanácsadás; gyermekfelügyelet; önérvényesítő csoport, támogatott döntéshozatal segítése; munkaközvetítés, munkahelyi beilleszkedés segítése; telefon/tablet kölcsönzés; táboroztatás. Mindezek mellett van egy másik szolgáltatásunk,
mely a „Jófehérke” nevet kapta. A célja egyfajta adománypont.
A megkapott adományokat a rászorulók szükségleteinek figyelembe vételével juttatunk tovább. – említette Papp Éva.
A tavaszi járványhelyzet okozta korlátozások feloldását
követően, a nyár folyamán több csoportos programra kerülFORUM MARTINI / 2020. OKTÓBER

hetett sor a résztvevők örömére. Martonvásáron 20 fiatal felnőtt vett részt informatikai és mobil applikációs képzésen. A
programnak köszönhetően a résztvevők elmélyíthették informatikai ismereteiket, mely többek között a világban való
tájékozódásban, az emberi kapcsolatok, valamint a munkavállalási lehetőségek terén biztosít jobb esélyeket számukra.
Csákberényben került megrendezésre az első integrált fejlesztő tábor szervezésükben, ahol szülői kíséret mellett, ép
társaik jelenlétében tíz fő sérült gyermek részesült intenzív,
komplex gyógypedagógiai fejlesztésben, mozgásterápiában.
A járványhelyzet miatt kialakult online oktatás a sérült
gyermekek számára kevésbé tudta biztosítani a folyamatos
fejlődés lehetőségét. A szülői visszajelzések alapján hasonló
táborokra a jövőben is nagy szükség lenne, ezért folytatják a
megkezdett munkát.
Szeretettel várják az egyesületbe belépni szándékozó rendes,
illetve pártoló tag jelölteket, személyesen, előzetes telefonos
egyeztetést követően, az alábbi ehetőségen: 06 20 4508-470.
Kapcsolat: Martonvásár, Rákóczi u. 51.
www.fejerefoesz.hu, fejerefoesz@gmail.com
Tel: 06 30 6421-906
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KERTBARÁTOKNAK,
OKTÓBERRE
A nappalok egyre rövidebbek, és az eget gyakran
uralják a nehéz esőfelhők, azért elég sok munka
akad a kertben. Használjuk ki az őszi enyhe
kellemes napokat a kinttartózkodásra, hiszen
eleget lehetünk majd a szobában bezárva.
Szüretelhetjük a kései bor- és csemegeszőlőket. Csak annyi
szőlőt szedjünk le, amennyit még aznap fel tudunk dolgozni.
Az egészséges szőlő cefréjét kénezzük (15-20 g/hl), így megakadályozzuk a fertőzést. Ha vörös bort készítünk, feltétlen
bogyózni kell a szőlőt, majd a cefrét kádba téve héjon kell
kierjeszteni. A mustot legalább 18 fokra állítsuk be. Siller készítésekor 2-3 napig, míg vörösbor készítésekor kierjedésig,
de legalább egy hétig a héjon tartjuk a bort. Igen fontos az
erjedés hőmérséklete. Ennek optimális értéke 15-18 0C, vörösbornál egy kicsit magasabb, 28 0C felett a cefrét hűteni
kell (jeges palackot tehetünk bele). A zajos erjedés alatt a
mustgáz felhalmozódása miatt ne menjünk a pincébe! Az erjedés befejeződését követő 2-6 hétben végezzük el az első
fejtést. Jobb előbb fejteni, mint később. Ekkor végezzük el az
alapkénezést is. A kései érésű csemegeszőlők jól tárolhatók
(Itália, Csiricsuri, Téli muskotály). Ha az időnk és az időjárás
engedi, szüret után végezzük el a tőkék és gyümölcsfák lemosásszerű kénes-rezes permetezését. Ezzel sok kórokozót
semmisíthetünk meg. 100 m2-re számolva 500-600 kg szerves, és 5-6 kg káli és foszfor tartalmú műtrágyát szórjunk ki,
és a lehulló levelekkel együtt mielőbb ássuk be. Ősszel az
ásást minél rögösebben végezzük, annál jobb. Jobb a csapadék beszivárgása és a talaj átfagyása is. A hónap közepétől
már telepíthetjük a csemetéket és a szőlő oltványokat. Az
ültető gödröket alaposan készítsük elő. A gödör aljába tegyünk trágyát vagy komposztot, és erre jó minőségű földet
és csak ezután tegyük bele a csemetét. A gyökérzetet szükség szerint vágjuk vissza, kb. felére visszakurtítva, eltávolítva a sérült és beteg részeket is. A gyökérzetre a földet óvatosan, de alaposan tömörítsük és iszapoljuk be. A tőkéket

HOVÁ
KIRÁNDUL JUNK
MARTONRÓL?
Itt az ősz, a természet szép, és a bejárását szerencsére
a vírus sem korlátozza. Ilyenkor talán sokan szeretnénk
– gyerekekkel vagy nélkülük – kicsit túlmerészkedni
Martonvásár határán. Íme néhány vonzó kirándulási
célpont, amelyek autóval legfeljebb 20-30 perc alatt
elérhetőek.
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„csirkézzük fel”, a fák törzsét kötözzük be papírral a vadkár
és a fagy ellen. Már minden gyümölcsöt be lehet tárolni, de a
naspolya akár decemberig is maradhat. A diót, mogyorót,
mandulát felszedés után azonnal tisztítsuk meg és száraz
helyen tároljuk, különben minőségük gyorsan romlik.
A füvet kaszáljuk le és pótoljuk a tápanyagokat, szedjük fel a
dália, kardvirág gumóit és szikkasztás és válogatás után
fagymentes helyre tároljuk el. Száraz ősz esetén az örökzöldeket folyamatosan öntözzük, hogy a fagyos, vízhiányos téli
időszakban se szomjazzanak. A leandereket -5 0C -ig nyugodtan kint hagyhatjuk, nem károsodnak, a levéltetvek viszont
elpusztulnak. Ültessünk balkonládába hóvirágot. Kora tavasszal kedves, szép dísze lehet ablakunknak.
Az ősz virágai a krizantémok. A mai számtalan fajta és változat a temetőkön kívül a lakások dísze is lehet. A kertben,
az ablakpárkányon, de a lakásban is üde színfoltot képeznek
az egyre szürkülő környezetben. A temetőbe szánt vágó virágok fagyvédelmét állványzat és fólia segítségével oldjuk
meg, szükség esetén biztosítva a szellőzést.
A „kis téli kosztosok” megérkeztek a kertekbe. Egyre gyakrabban hallani a táplálékot kereső cinkék énekét. Töltsük fel
az etetőket és egész télen gondozzuk őket. A jól elhelyezett
etetőre érkező madarak megfigyelése akár kellemes időtöltés
is lehet.
| Uhrin Gábor

Tordas, avagy a tökéletes minitúra.
Ha valaki még nem fedezte fel gyalog vagy kerékpárral bájos szomszédunkat, épp itt az ideje! Az út kb. 5 kilométeres,
kisebb gyerekek számára sem különösebben megterhelő,
nincs szintemelkedés. A Tordasra vezető bicikli- és sétautat
megközelíthetjük a vasút melletti kiserdő felől, így erdei túrában is részünk lehet. Innen könnyen rátérhetünk Dreher
Jenő egykori gesztenyefasétányára, amely egyenesen a néhai
kastélyáig visz – onnan pedig már nincs messze a község
főtere és a kiváló tordasi pizzéria sem.
Fundoklia-tanösvény – Egy kis természet Érd közepén
Egész véletlenül figyeltünk fel Érden a Fundoklia-völgy táblára, és kedvet kaptunk utánanézni, mi is ez. A Fundokliatanösvény túltett a várakozásainkon: valóságos kis oázist
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találtunk régi bányával, árvalányhajas fennsíkkal és árnyas
erdei ösvénnyel. A túra mindössze 1,7 kilométeres, a látnivalók felfedezésében információs táblák segítenek.
Budaörsi Kopárok, az ideális sárkányeregető-hegy
Autóval 21 perc az út; a Kőszikla utcában vagy környékén
parkolva gyalog baktathatunk fel a hegyre a budaörsi házak között. Odafent szép kis kápolnát találunk az 1850-es
évekből, és vadregényes sziklákat felejthetetlen kilátással.
Ha szeretünk sárkányt eregetni, most ne hagyjuk otthon. A
kisgyerekekre figyelni kell a meredek sziklákon, de máskülönben elég gyerekbarát kirándulási helyszín.
Tabajdi Mezítlábas Park – Kirándulás talpmasszázzsal
Autóval 20 perc alatt megközelíthető a tabajdi Mezítlábas
Park – igaz, ez talán már csak késő tavaszi mulatság lehet. A
kilátás szép, a gyerekek élvezik a terep kihívásait, a közvetlen
ingereket (kavics, fenyőtoboz, parafadugó stb.), a túra végén
pedig játszótér várja őket. Innen pedig már csak pár kilométer
az Alcsúti Arborétum, ha egész napos programra vágyunk.
Nadapi szintezési ősjegy – A Kárpát-medence
legstabilabb pontja
16 perces autóúttal el is érjük a magyarországi tengerszint
jelölőköveit (kivéve, ha előtte megállunk még a Bence-hegyi
kilátónál). Az adriai mérőkövet a János-hegy mozdulatlannak

hitt gránitjában helyezték el, gyönyörű természeti környezetben. Innen akár túrát is indíthatunk a Meleg-hegy és az Angelika-forrás felé vagy Pázmánd irányába, a különleges sziklaképződményeket és gyönyörű kilátást kínáló Zsidó-hegyre.
Dinnyés – Várak és madárdal
24 percnyi autózással érhető el a dinnyési Várpark, ahol hazai váraink anyaghű makettjeit csodálhatjuk meg. A Madárdal-tanösvény 3, 4 és 8 kilométeres túrákat kínálva mutatja
be a Dinnyési-fertő különleges növény- és állatvilágát.
Pákozd, a gyurgyalagbirodalom
Autóval mindössze 18 perc tőlünk a Pákozd-Sukorói Arborétum a maga 250 fajta növényével, tavával és kilátóival. Sukoró felé haladva megnézhetjük a védett gyurgyalagtelepet,
északnak fordulva pedig a híres ingóköveket és Pákozdvárat.
Különösen a fiúknak lehet nagy élmény az arborétumtól 10
perc sétával megközelíthető Katonai Emlékpark második világháborús lövészárokkal, szovjet lánctalpassal és persze a
pákozdi csatát felelevenítő emlékkiállítással. Ha Pákozdon
járunk, ne hagyjuk ki az M7-es autópályáról is látható, 13
méter magas Miskahuszár-szobrot sem, amelynek lábainál a
gyerekek is játszadozhatnak egy jót.
| Hojdák Annamária

KERTÉSZKEDÜNK ÉS IMÁDJUK!

AZ UTOLSÓ
KARDVIRÁG
KAPCSOLJA LE
A VILLANYT!

Kánna, dália, kardvirág, amarillisz, gumós begónia
nálad is volt idén? Akkor te is tudod, itt az idő
búcsút venni tőlük. No, de nem örökre..
Tegyük el őket együtt a télre!
A dáliák még ontják a virágokat egészen a fagyokig, ezért én
a kardvirágokkal (Gladiolus) kezdtem az őszi teleltetések
sorát. Ezeket júniusban ültettem és szeptemberben virítottak a legszebben, így néhány napja ideje volt megválni tőlük,
hiszen elszáradtak.
A legjobb, ha száraz időben állunk neki a műveletnek, mert
ha nedves talajból szedjük fel a hagymákat, akkor szétterítve, 1-2 hétig száradni kell őket hagyni. Én épp az esős idő
előtt tettem meg. Ilyenkor óvatosan fellazítjuk körülöttük a
talajt és kiemeljük őket egy kis kézi ásó segítségével.
Ha megvan mind, egyesével, kézzel letisztítjuk és alaposan
átnézzük a hagymákat. A sérülteket, betegnek látszókat
dobjuk ki és csak a kemény, egészséges példányokat tartsuk
meg a jövő évre. Felszedésnél jellemző, hogy a nagy hagyma
körül sok kis sarjhagyma látszik, sokuk kikelve, egy-két levéllel jelentkezett a nyáron. Ennek örüljünk, nagyjából két
év múlva már ők is kellő méretűek lesznek a virágzáshoz.
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Én ezeket ősszel már nem szoktam bántani, csak tavasszal
szedjük szét és ültessük őket a többi közé.
Ha az átnézéssel megvagyunk, vágjuk le a hagyma felett kb 20
cm-re a növény minden részét és tegyük egy papírral vagy homokkal-faforgáccsal bélelt fa- vagy szellőző műanyag ládába
őket. Ha többféle volt, különböztessük meg őket valahogyan.
Én a sárga virágúakat külön papírzacskóba tettem, a ládát
meg végül a kazánházba. A kardvirág teleltetése ezzel kész is.
A legtöbb nyári hagymás és gumós növényhez hasonlóan a
kardvirág is kb 10-15 Celsius fok körül, száraz helyen érzi jól
magát a nyugalmi időszakban, így próbáljunk meg ehhez
mérten helyet keresni nekik. Fontos, hogy egyiket sem locsoljuk már tavaszig, de havonta egy spriccelésnyi víz segíti,
hogy ne száradjanak ki teljesen.
Holnap néhány gumós begóniával (Begonia x tuberhybrida),
jövő héten kánna virágokkal (Canna) folytatom a teleltetést
és utoljára jönnek majd nálam a dáliák. Csak ne felejtsük
őket időben megjelölni fajta szerint, mert tavasszal úgyse
emlékszik rá senki, melyik milyen színű volt…
| Suplicz Rita
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Adomány a martoni polgárőröknek

A Forum Martini Polgárőr Egyesület 2 darab járőrbiciklit kapott a Fejér Megyei Polgárőr Szövetségtől a 2019-2020-as évben végzett munkájáért. A megyében mindössze négy egyesület részesült ebben a támogatásban. A bicikliket az évek óta
járőrszolgálatot teljesítő Gábor Attila alelnök és Nemes József
igazgató vették át. Sipos József alelnök is bejelentkezett a biciklisek közé, így 4 főre nőtt a biciklis polgárőreink száma,
melynek Horváth Bálint alpolgármester is a tagja.

MEGHALLGAT-LAK

Mentálhigiénés segítő, életvezetési tanácsadó
lelki egészségvédelem
Ajánlom Önnek, ha
»
»
»
»
»
»
»

stresszes, feszült, ingerült
nincs elég önbizalma a munkában, a magánéletben
úgy érzi mindig meg kell felelnie, s nem tud
nehezen hoz döntéseket, gyakran bizonytalan
konfliktusokkal terheltek kapcsolatai, párkapcsolati gondjai vannak
magányos és elszigeteltnek érzi magát
nem tudja, vagy nem meri megélni, és megmutatni érzéseit…

Találja meg önmagát, belső békéjét és helyét a világban!
Életvezetési, önismereti tanácsadással várom Önt is!
Hívjon bizalommal!
Polgár Ágnes

06 70 678 1140
E-mail: lelekgondozo@gmail.com

CNC gépkezelő, programozó kollégát keresünk játszótéri
eszközök gyártásával foglalkozó cégünk martonvásári telephelyére.
Főbb feladatok:
• CNC forgácsoló gép kezelése, programozása, beállítása
• Megrendelésben szereplő eszközök és alkatrészek, kiegészítők legyártása • Előre elkészített játszótéri termék rajzok
programba történő beillesztése • Elkészült termékek méretellenőrzése, tisztítása, sorjázása • 2D-3D-s rajzok kezelése
Álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség • Pontosság, megbízhatóság, rugalmasság • Alapfokú számítógépes ismeretek – minden mást
megtanítunk :)
Amit kínálunk:
• Családias munkakörnyezet • Hosszú távú munkalehetőség
• Akár azonnali munkába állás • Fix munkaidő, hétfőtől péntekig (napi 8 óra)
Bővebb információ és jelentkezés a következő elérhetőségeken lehetséges: info@acerkft.hu, +36 22 569 021

ÁLLÁSHIRDETÉS
Fémiparban jártas lakatost, hegesztőt keresünk játszótéri eszközök gyártásával foglalkozó cégünk martonvásári
telephelyére.
Főbb feladatok:
• Megrendelésben szereplő eszközök fém alkatrészeinek, kiegészítőinek legyártása a kiadott műszaki dokumentációk
alapján • Az alapanyagok, kiegészítők, alkatrészek alakítása,
kézi-gépi megmunkálása, fúrás, menetfúrás • A legyártott
alkatrészek előkészítése felületkezelésre
Álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség • Pontosság, megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség • Önálló munkavégzés • Minőségközpontú gondolkodás
Amit kínálunk:
• Családias munkakörnyezet • Hosszú távú munkalehetőség
• Akár azonnali munkába állás
Bővebb információ és jelentkezés a következő elérhetőségeken lehetséges: info@acerkft.hu, +36 22 569 021

Ózonos
lakás- és autófertőtlenítés
Autófertőtlenítés a Rózsa utcában 2000 Ft-tól
Lakás, ház kiszállással
A gépek bérelhetőek is!
 Koronavírus ellen is
 Autóklíma fertőtlenítésre
 Szagok megszűntetésére
 Penészgombákra
 Allergia ellen
 Higiéniai célokból

Elérhetőség:
Pankhardt Dezső: +36-30/3434-318
FORUM MARTINI / 2020. OKTÓBER
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ESEMÉNYEINK

							
		
OKT. 23.
|
		
		
OKT. 24.

|

		
		
		
		

Megemlékezés
az 1956-os forradalomról
10.00 órakor
Emlékezés tere

NOV. 04.
|
Az 1956-os forradalom
		
leverésének emléknapja
		
Csendes gyertyagyújtás
		
Emlékezés tere

Polgármester házhoz megy
14.00 órától
József Attila utca, Kolozsvári 		
utca, Tátra utca, Orgona utca
(Bajcsy-Zsilinszky utca és Rákóczi
utca közötti szakasza)

NOV. 13.
|
		
		

OKT. 30.
|
Tessely Zoltán országgyűlési 		
		
képviselő fogadóórája
		
17.00 órakor
		
Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Márton-napi Lámpás Felvonulás Aprók Sokadalma
BBK

NOV. 14.
|
Márton-napi Sokadalom
		
BBK
A programokat a mindenkori járványügyi
rendelkezések figyelembe vételével szervezik meg
és a BBK Facebook-oldalán tájékoztatnak mindenkit
az aktuális helyzetről.

REJTVÉNY

							
		

BRUNSZVIKOK NYOMÁBAN

E havi kérdésünk: hol szerettek a legjobban bálozni a Brunszvik-lányok? Előző
számunkban, mint megújulásra váró sportegyesületre, a kézilabdásokra gondoltunk.
Helyes megfejtőnk: Izsák Gábor, nyereményét a Macska Étteremben veheti át. Írjanak
nekünk, szép napokat kívánunk!
FORUM MARTINI / 2020. OKTÓBER
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS - 07.06-tól

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22/460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230-2718

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés: Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 8.00-10.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.0009.00, 14.00-16.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); | Péntek: 08.00-12.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Mv, Brunszvik út 1. | Telefon: +36 30-542-0381
Rendelés: Hétfő: 8.00-14.00 | Kedd: 13.00-19.00
Szerda: 13.00-19.00 | Csütörtök 8.00-14.00
Péntek: Iskolafogaszat
Kizárólag telefonos előjegyzés alapján.

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon:
8.00-16.00 óráig: 30/956-4597
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

Egészségház | 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.;
Tel.: 22/461-369, email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta, tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné, tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
Iskolavédőnő: Máthéné Jaskó Anna
Fogadóóra Beethoven Ált. Iskolában: kedd 8:00-10:00
mobil: 30/950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

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

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

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9. Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
FORUM MARTINI / 2020. OKTÓBER

22/460-286

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus: 22 /460-023
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.: 30 /825-4295
Idősek Nappali Ellátása: 30 /467-9722 | Házi segítségnyújtás: 30 /486-6498 | Családi napközi: 30 /467-9722
Támogató szolgáltatás: 30 /486-6801 | Igazgató:
20 / 512-1421 | Tanyagondnoki Szolgálat: 22 /569-119

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT
Megváltozott ügyfélfogadási rend! A járványügyi
helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás irodánkban (Martonvásár, Szent László út 24.) szünetel.
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés: iroda@
martongazda.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 20
417-0424-es telefonszámon. | Temetői ügyintézés: a
temetkezes@martongazda.hu e-mail címen, vagy a +36
20 417-0424 telefonszámon. | A temetéssel, sírhelymegváltással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentumokat a martongazda.hu, vagy a martonvasar.
hu honlapról töltheti le, és e-mailben fogadjuk a
temetkezes@martongazda.hu címen. | Befizetéseket kizárólag banki átutalással tudunk fogadni a Takarékbanknál vezetett 57800040-10031810 számlaszámunkon.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Gál Nimród
Grexa Ármin Zsolt
Invernizzi Calori Ida

Petrényi Panna
Sadat Benjamin
Szabó Zénó
Székely Barnabás

ELHUNYTAK*
Nagy István / 78 év
Kővári László Zoltán / 60 év
Csillár István / 75 év

Zámbó Gábor
Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink
hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.

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

!

INFLUENZAOLTÁS

INFLUENZAOLTÁS - Dr. Takács Imola körzetében
Kizárólag rendelési időn kívül a következő időpontokon:
- Okt. 26., nov. 2 hétfő: 12.00-16.00-ig
16.00-18.00-ig kizárólag azoknak akik munkájuk miatt
máskor nem tudnak eljönni
- Okt. 27., nov. 3. (kedd): 9.00-12.00-ig
- Okt. 28., nov. 4. (szerda): 12.00-15.00-ig
- Nov. 9., nov. 16., (hétfő): 11.00-13.00-ig
Az oltás térítésmentes mindenki számára.
Csak abban az esetben adható be, amennyiben az adott pillanatban illetve az oltás beadását megelőző 4 napban nem volt
vírusfertőzésre utaló tünetük (láz-hőemelkedés, köhögés, fulladás-nehézlégzés, szaglás-ízérzés zavar, fejfájás, izomfájdalom, orrfolyás, orrdugulás, torokfájás, hányás-hasmenés stb).

MARTONVÁSÁR: november 1., 21. 22.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: október 23., 24., 25.; november 14., 15.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: okróber 17., 18.; november 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 ez a személy, amennyiben
nem az ő neve szerepel a recepten, igazolja magát érvényes
személyi igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel).
Kérjük a patikában csak egy vásárló tartózkodjon, a
többi vásárló az utcán, rendezett sorban várakozzon,
egymástól két méteres távolságot tartva!
Fontos, hogy a gyógyszerellátás folyamatos, nem kell
számítani készlethiányra.

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

!

FELHÍVÁS
							
		
Kedves Martonvásáriak!
Martonvásár Város Önkormányzata a vele feladat-ellátási
szerződéses jogviszonyban álló orvosokkal egyeztetést tartott a jelenlegi járványügyi helyzet aktualitásairól.
A kormányzati iránymutatások, orvosi etikai és szakmai előírások figyelembe vételével az alábbiakban kérjük az Önök
szíves együttműködését.
Martonvásár háziorvosai, házi gyermekorvosa és fogorvosa a
rendelési idejében folyamatosan az Önök rendelkezésére áll
egészségügyi kérdéseik megválaszolásában, problémáik kezelésében. A telefonos megkeresések száma jelentősen
megnövekedett, ezért kérjük szíves türelmüket! Ehhez
kapcsolódóan orvosainkra jelentős nyomás nehezedik, ugyanis mialatt beteget látnak el személyesen, folyamatosan több
telefonhívásra is reagálniuk kell.
Mindezekre tekintettel kérjük, hogy a következők figyelembe
vételével keressék meg az orvosokat. A rendelési idők első
órájában az igazolások, receptírás, egyéb adminisztratív ügyek intézésével; a megbetegedési tünetek ismer-

tetésével, további ezzel kapcsolatos teendők intézésével a rendelési idők második órájában telefonáljanak.
Kiemelten kérjük, hogy a sürgős esetekre fenntartott telefonszámot, valóban csak sürgős esetben hívják!
A kiadott tájékoztatásoknak megfelelően a COVID-19 megbetegedés tüneteivel előzetesen telefonon keressék fel az orvosokat,
ugyanakkor az évszaknak megfelelően előfordulhatnak a már
korábban ismert megbetegedések, melyek kezelése során az eddigi gyakorlatok, módszerek továbbra is hatásosak lehetnek.
Minden életkorban kiemelten javasoljuk megfontolni az influenza-elleni oltások beadását, melyek menetére vonatkozóan
a közeljövőben közösen tájékoztatjuk Önöket orvosainkkal.
Kérjük, hogy amennyiben COVID-19 megbetegedés megalapozott gyanúja áll fönn, úgy addig, amíg hivatalos
megerősítést nem kapnak arról, hogy nem fertőző betegek, addig sem Önök, sem az Önökkel egy háztartásban
élők ne induljanak el közösségekbe, intézményekbe!
Bízunk további együttműködésükben! Köszönjük orvosaink áldozatos munkáját!
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