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FORUM MARTINI
BRUNSZVIKOK:
KÉPEK ÉS ÜNNEP
Augusztus 20-án nyílik az a fantasztikus
kiállítás, mely a városalapító família és
a képzőművészet kapcsolatáról szól.
Megismételhetetlen tárlat, amit látnunk kell.
Ünnepre és művészetre fel!
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DÍJAZOTTJAINK 2021
A városért dolgoznak. Nemcsak tudósok, de
sportolók és művészek is, akikre büszkék vagyunk.
Íme, az idei névsor. Gratulálunk és köszönjük!
„MARTONVÁSÁR DÍSZPOLGÁRA” CÍM
DR. BALÁZS ERVIN részére, a város hírnevét öregbítő kimagasló tudományos munkássága és Martonvásár fejlődése
érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.
„PRO URBE – MARTONVÁSÁR VÁROSÁÉRT” CÍM
FARKAS ERZSÉBET részére, a város közéletében hosszú
évek óta betöltött aktív szerepe, a város fejlődése érdekében
kifejtett tevékenysége és a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi
körülmények között élők segítésében, támogatásában vállalt
önzetlen, állhatatos, fáradhatatlan munkája elismeréseként.
„MARTONVÁSÁR JÖVŐ NEMZEDÉKÉÉRT„ DÍJ
PUSKÁSNÉ VARGA ILDIKÓ részére gyermekeink óvodai
nevelőjeként magas színvonalon végzett és az óvodapedagógusokat kiemelkedő szakmai tudásával segítő munkája elismeréseként.
„MARTONVÁSÁR KULTÚRÁ JÁÉRT„ POSZTUMUSZ DÍJ
SZABÓ JÓZSEF részére a Martonvásári Fúvószenei Egyesület
tagjaként önzetlen és állhatatos, a város hírnevét öregbítő
kiváló munkája elismeréseként.

Dr. Balázs Ervin

„MARTONVÁSÁR JÓLÉTÉÉRT„ DÍJ
CSABAINÉ SCHUBERT KATALIN részére a szociális területen hosszú évek óta végzett áldozatkész, kimagasló szakmai hivatástudata, emberi hozzáállása, az idősek iránt mutatott példaértékű tisztelete elismeréseként.
„MARTONVÁSÁR SPORTJÁÉRT„ DÍJ
DOBOS PÉTER részére a martonvásári kézilabda sikereinek
érdekében végzett önzetlen és odaadó közösségi munkája
elismeréseként.
„MARTONVÁSÁR SZOLGÁL ATÁBAN” DÍJ
BORDÁS FERENC részére, a város lakosságának a biztonsága érdekében, a bűnmegelőzés területén évek óta végzett
önzetlen, állhatatos közösségi munkája elismeréseként.
„ÉV FIATAL PÉLDAKÉPE„DÍJ
CSIKI ANNA JÚLIA részére a labdarúgás iránt tanúsított
elkötelezettsége, kitartó munkája, kimagasló sportteljesítménye elismeréseként.
„ÉV VÁLL ALKOZÓJA MARTONVÁSÁRON„DÍJ
ACER Kft. részére az elmúlt években a város fejlődése, játszótereinek megújítása és fejlesztése érdekében kifejtett
gazdasági és támogató tevékenysége elismeréseként.

Csiki Anna Júlia
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„MARTONVÁSÁR CIVIL KÖZÖSSÉGÉÉRT” DÍJ
BOROSTYÁN MÁTYÁS részére a Kertbarát Egyesület élén
évtizedek óta végzett kiváló közösségi munkája elismeréseként.
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MARTONI VÁGYAKBÓL
PROGRAMALKOTÁS
ALPOLGÁRMESTERI ÉRTÉKELÉS ÉS
BESZÁMOLÓ JAVASL ATAINKRÓL

Útfelújítások és óvodai ügyek, aktuális projektek és
közös gondolkodást – vagy éppen gondoskodást –
igénylő feladatok. Az alábbiakban Horváth Bálint alpolgármester beszámolóját olvashatják a „Martonvásár
2021. – Mindenki véleménye számít!” kérdőív eredményéről. Mindenkit érintő ügyek.
Először is: nagyon köszönjük önöknek, hogy elmondták a véleményüket! Kezdjük egy kis statisztikával! 2020. január
1-én Martonvásár lakossága 5797 fő, ebből választókorú lakos 4642 fő. Online formában több, mint 350-en töltötték ki
részben vagy egészben az ívet, mely azt jelenti, hogy eljutottak a végéig. Az online felületen több, mint 860 belépést regisztráltunk, melyből 520 különböző személytől érkezett,
vagyis ennyien kezdték el a válaszadást. Az offline kérdőíveket figyelembe véve, a szűréseket követően 360 releváns különböző kérdőív tartalmát dolgoztuk fel. Megállapíthatjuk,
hogy a lakosság majd 10 százaléka érdeklődést mutatott az
ügy iránt, de a végigvitt, leszűrt kérdőívek választókorú népességszámra vetített aránya is nagyon magas, majdnem 8%.
A kitöltők bő kétharmada a 28-53 közötti korosztályból került
ki. A városfejlesztési projektek között az egészségház, a
bölcsőde, a tanuszoda, az iskolabővítés, a művészeti iskola fejlesztése – tehát a családokat közvetlenül érintő beruházások
élveztek prioritást, majd kicsit lemaradva következtek a „temető környékének” fejlesztései: a tűzoltószertár, a városüzemeltetési telephely bővítése és a ravatalozó. A gazdaságfejlesztésnél egyértelműen az új élelmiszerüzlet (diszkont-lánc
és egyéb), a drogéria és a munkahelyteremtő, ipari parki beruházások jelentik a helyi lakosság preferenciáit.
A közlekedésfejlesztésre vonatkozó kérdésnél egyértelműen
a gyalogátkelőket és a Deák utca (óvoda-mentőállomás) ös�szekötését preferálták. Az egyéb fejlesztéseknél a lokális beavatkozások helyett (buszmegállók, játszóterek) az első helyre
a parkerdő szabadidős fejlesztése került.
A járdaprogramhoz a legtöbb javaslat a négy főútra érkezett (Budai, Fehérvári, Szent László és Hunyadi). Az útfelújításoknál a legtöbben az óvodához vezető Jókai és Deák utcai
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szakaszokat javasolták. Ezeket követik a Kinizsi és a SzéchényiJókai összekötést biztosító utcákra vonatkozó javaslatok.
A „Részvételi költségvetésre” vonatkozó kérdésnél
nagyon kevesen tettek a 3-5 millió forintos keretnek megfelelő javaslatot. Ebben a nagyságrendben a legtöbben az utcabútorokat – pad, kuka, kerékpártároló – említették.
Önök inkább elégedettek a képviselők, a városvezetés, az önkormányzati cég (MartonGazda, MartonKult), a háziorvosuk,
a járási hivatal munkájával, kevésbé elégedettek a gyógyszertár, a velencei szakellátó és a helyi posta szolgáltatásával. Az érintettek a közétkeztetést közepesre értékelték.
A zöldhulladék kapcsán közel 60%-ban mondták azt, hogy
részben komposztálnának és részben elszállíttatnának.
Szinte kivétel nélkül támogatnák, hogy a városüzemeltetés
(MartonGazda) díj ellenében, önköltségen háztól elszállítsa a
fás szárú, darálandó zöldhulladékot. A darálásért plusz díj
fizetése már megosztotta a válaszadókat, a többség a szállításért fizetne, a darálásért nem.
A kommunikáció és tájékoztatás, tájékozódás témakörben a kitöltők többsége a facebook felületeket értékelte
leginkább hasznosnak, de a Forum Martini és a honlap is jól
szerepelt. Személyesen külön köszönöm, hogy (1) az én
facebook oldalam, (2) az oldalam csoportja – a Martonvásár
Infó -, és (3) a Martonvásár Város fb oldal kapta a legjobb
értékelést hasznosság szempontjából.
A további egyedi javaslatok, magállapítások közül kiemelném azokat, amelyek többször előfordultak.
Tipikusan ilyen a lakóutcák kontra belváros kérdése. Egyetértünk ebben is a véleményezőkkel, hiszen nem csak a belvárosi rész, hanem minden utca fejlesztése fontos. Ezért költöttünk minden lehetséges szabad forrást útfelújításra az
elmúlt években. A kérdés inkább az, mit szükséges még fejleszteni a lakóutcákban? Erre kell közösen felelnünk, hiszen
az útkarbantartáson kívül a közterületi „rendben-tartás” ingatlantulajdonosi feladat.
Más területen kisebb fejlesztésekre például többen is javaslatot tettek, ilyen volt többek között a kutyafuttató és az
iskolakert.
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A Martonvásár Infó csoporttal kapcsolatban több észrevétel
is érkezett, hogy a csoport profilja ne menjen el panaszkönyv,
hirdetőtábla irányába, hanem inkább a közéleti és kulturális
kérdések legyenek hangsúlyosabbak. Idekapcsolva olyan javaslatok is érkeztek, amelyek a vállalkozások számára egy másik felület biztosítását tartanák ideálisnak a csoport helyett.
Az önkormányzat hatáskörébe kevéssé tartozó ügyeket
is többen említettek.
A közekedési problémákhoz tartozik a gyorshajtás, a nem
kulturált közlekedés. Újra és újra előkerülnek az együttélésre vonatkozó problémák: a „hang- és szagszennyezés”, a (hulladék)égetés. Ezekben a kérdésekben a hivatal, a városvezetés és a helyi önkormányzati képviselők csak nagyon kevés
esetben tudnak segítséggel szolgálni. Ezeket a problémákat
leginkább úgy lehet kezelni, hogy sokkal jobban figyelünk
egymásra és mindenki betartja az alapvető együttélési normákat. (Esetleg szólunk a renitenseknek mi magunk is…)
Felvetésre kerültek kifejezetten állami beavatkozást
igénylő észrevételek is.
Ilyen például a 7-es út autóforgalma és a zajvédőfal az autópálya mellett. Mivel ezek nagyobb állami beavatkozást igénylő ügyek, ezekben a kérdésekben az önkormányzatnak is
nagyon nehéz lépést tennie. Ettől függetlenül napirenden
tartjuk ezeket az ügyeket is.
Több olyan téma is sokszor előkerült, melyben az Önök véleménye is ellentmondásos, így ezeket konfliktusos ügyekként
kezeljük.
Például vannak, akik több lakó-pihenő övezetet szeretnének,
viszont a jó lakó-pihenő övezet feltétele, hogy mindenkinek
be kellene tartania a 20 km/órás sebességet, ami a meglévőknél sem betartatható. Ilyen konfliktusos téma az egyirányú utcák helyzete is. Vannak, akik örülnek az egyirányú
utcáknak, mivel sokkal biztonságosabbak, főleg az intézmények környékén, ráadásul önkormányzati szempontból hos�szútávon a fenntarthatósága is egyértelműen jobb. Azonban
van, aki a hosszabb megtett út miatt ellenzi ezeket. További
konfliktusos témát jelentett a lakóutcákban lévő járdák kérdése. (Itt az aszfaltúton is sétálhatunk.) Vannak, akik a lakóutcákban felszednék a járdát, hogy a házuk előtt több zöldterület legyen, de vannak, akik mindenképpen megőriznék
ezeket a járdákat is.
Sokaknak problémát okoznak a telített főutak, amelyek
miatt szükséges a kerülés, viszont nincs rendelkezésre álló
gyűjtőúthálózat. Ezzel kapcsolatban egyébként szakmai javaslat is született (a „benzinkút-Mirrotron-Ady-Tesco-VasváriBocskai-Jókai-Estike-Béke-Fehérvári csatlakozás” nyomvonalra), viszont a nyomvonal mentén lakók ennek a javaslatnak a szükségességét vitatják. (Sajnos alternatíva erre nem
áll rendelkezésre, csak a jelenlegi úthálózat.) A konfliktusos
témákban a további egyeztetéseket és a párbeszédet tartjuk
fontosnak!

PROGRAMALKOTÁS ÉS PROJEKTEK
AZ ÖNÖK VÉLEMÉNYÉRE AL APOZVA
• Az útfelújításoknál a Jókai utca (Szent László-Deák között)
és a Deák Ferenc utca óvoda előtti szakaszának felújítását
javasolták a legtöbben, így elindítottuk a beszerzési eljárást
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ezek felújítására, saját forrás (tartalék) terhére.
• A járdaprogram kapcsán a főutak melletti járdákra érkezett
a legtöbb javaslat. A Budai és a Fehérvári utak belső részei
(Rákóczi – Szent László patak) mindkét oldalon megújul, a
következő pályázati forrásból a régóta várt Hunyadi út felső
oldali járdája és a Budai út páros oldala (Rákóczi-Tesco szakasz) újulhat meg jövőre. Várunk egy pályázati eredményre,
mely projekt tartalmazza a Szent László út páratlan oldalának járdáját a Posta és a lakópark között.
• A ciklus további éveiben az Önök véleményére alapozva az
önkormányzat kiemelt feladata kell, hogy legyen a főutak
melletti további járdaszakaszok megújítása, valamint a Kinizsi utca, továbbá a Jókai és Széchenyi utcák közötti összekötő
utcák aszfaltozása.
• A „Részvételi költségvetés” témakörben, ahogyan említettem, az utcabútorokra tették a legtöbben a voksukat, így a
„Zöld Város” projekt keretében még meglévő keret terhére új
utcabútorokat rendeltünk, melyeket a belvárosi részen (az
akcióterületen) helyeznek majd ki a kollégák, az ott felszabaduló utcabútorokat felújítást követően pedig a város további
részein. Erről külön szeretnénk majd megkérdezni önöket.
• Dolgozunk a tervezővel, a konzorciumvezető NFPI-vel az
Erdőhát-Kismarton vízhálózatának megújítását célzó projekten. Itt újratervezés szükséges, illetve a korábbi uniós ciklusból megcélzott forrás helyett már az új ciklus forrásaira kell
pályáznunk.
• Új kút fúrását is tervezzük, mert az ipari park és a kialakítandó lakóterület, valamint a jövőbeli tanuszoda vízigényét,
valamint a vízhiányosabb időszakokat is szükséges kiszolgálni. A kutat az Orbánhegyi utca elején a fák között fogjuk
megfúrni, gondolva a jövőre is.
• A Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút tervezése elindult.
Azon kell dolgoznunk, hogy a kivitelezéséhez szükséges forrás a most kezdődő uniós finanszírozási ciklusban rendelke-

zésre álljon. A Martonvásár-Ercsi kerékpárút útalapja, mint a
Szent László patak melletti fenntartó út elkészült, de ez még
nem kerékpárút, itt még a tervezés sem indult meg.
• A Kossuth téren megkezdődött a légkábel kiváltása, ezt követően tudjuk kiírni a bölcsőde építésére a közbeszerzést. A
tanuszoda tanulmányát a szakértők elkészítették, itt azon
kell munkálkodnunk, hogy a szűkített helyszínlistára is felférjen Martonvásár.
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• Készítettünk egy előzetes koncepciót a Beethoven Általános
Iskola és a Művészeti Iskola közös bővítésére, de a projekt mérete okán már az előkészítés is komoly feladat, a forrást pedig
egyelőre nem látjuk.
• A honlap megújítását, átstrukturálását is célul tűztük ki,
ahol egy külön aloldal lenne a helyi és környékbeli szolgáltatások elérhetősége számára, így a Martonvásár Infó csoportból ide orientálnánk a „hirdetéseket”, ajánlásokat, ilyen jellegű
kérdéseket.

TOVÁBBI AKTUÁLIS PROJEKTEK, FELADATOK
• Az iskolai teremhiány orvoslására - az iskola főszárnya
(aula, tanári) és a tantermi szárny által határolt területen - 3
konténertermet állít fel a tankerület. Képünkön látható, hogy
a konténerszárnyat „nyaktaggal” kötik össze az aulával. Így
csökkenthető a tanteremhiány és lehetőség nyílik arra, hogy
nyomós érvekkel lobbizzunk az iskola (és a művészeti iskola)
fejlesztése mellett.
• A Brunszvik Teréz Óvodában plusz költségvetési forrás biztosítása mellett gyógypedagógus álláshelyet hoztunk létre a
fejlesztendő gyermekek támogatására.

• A Vidékfejlesztési Program újabb körös külterületi útfelújítási felhívására Tordas községgel közösen pályázatot nyújtottunk be. A martonvásári projektek a következők: kismartoni bekötőút, gábormajori bekötőút, Rózsa utca „lekanyarodó
része” a kanyar és az Orbánhegyi utca között. Ennek a forrásnak ez elnyerése a sok igénylés miatt elég bizonytalan.
• 2021. január elsejétől a korábban összevont BBK és MartonSport szervezetekkel egy cégbe került integrálásra a MartonGazda Nkft. is. A Martonvásár Városi Közszolgáltató (MVK)
Nkft. így három szervezeti egységgel működik Tóth Balázs
igazgatása alatt (MartonGazda, MartonKult, MartonSport).
A cég az önkormányzat által biztosított forrásból kisebb felújítási projektekbe is kezdett, mely munkavégzésre a jövőben a közös vagyonunk megőrzésének érdekében folyamatosan szükség lesz.
• Dolgozunk a „Rendezési Terv” módosításán és jövőre egy
újabb teljes felülvizsgálatba kezdenénk. Elképzelésem szerint
a közösség érdeklődő tagjait jobban bevonnánk a közös „ötletelésbe”. Ha már most vannak további városfejlesztési, városrendezési javaslataik, elküldhetik nekem a horvath.balint@
martonvasar e-mail címre.
| Horváth Bálint • alpolgármester

Járdafelújítás

Ezúton értesítjük Önöket, hogy
- a Fehérvári út mindkét oldalán, a lámpás kereszteződéstől a Szent László patakig, majd
- a Budai út mindkét oldalán a Rákóczi utcai kereszteződéstől a lámpás kereszteződésig,
az ideiglenes forgalomtechnikai terv jogerőre emelkedését
követően, várhatóan
2021. augusztus 09. napjától
a Belügyminisztérium által nyújtott támogatásnak és Martonvásár Város Lakossága által befizetett helyi adóknak köszönhetően járdafelújítási munkák kezdődnek, melynek várható
befejezése 2021. november 15.
A járdafelújítási munkák miatt a főúton mind a gépjárműforgalomban, mind a gyalogosforgalomban fennakadásra,
forgalmi akadályra kell számítani. A munkálatok ütemezetten, szakaszosan zajlanak majd. Kérjük, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és körültekintően közlekedjenek ezeken a
szakaszokon! Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket
és türelmüket kérjük a kivitelezés időtartama alatt!

A mi okos padunk

Mint azt már megfigyelhették kedves olvasóink, megérkezett
városunk első okospadja a Főtérre. A Steora a világ egyik legsokoldalúbb utcai padja, hiszen lehetővé teszi telefonok töltését és az internetelérést, miközben az energiaellátást napelem biztosítja. A Steora egy független felhasználású, vezeték
nélküli készülék-töltővel és két smart USB csatlakozóval is
rendelkezik, melyek gyors mobilkészüléktöltést tesznek lehetővé. Ingyenes WIFI kapcsolatot biztosít, s akár 150Mbps-os
internetkapcsolatot tud teremteni.
Hamarosan az okospadhoz hozzárendelnek egy online kvízjátékot is, de erről részletesebben majd következő számunkban írunk.
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Szépül a rendőrőrs

Megkezdődött a martonvásári rendőrőrs külső rekonstrukciója. Nagyon ráfért már. Az épület belső részében már megtörtént a felújítás.
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ÜNNEPI BRUNSZVIK-KÉPEK
FANTASZTIKUS TÁRLAT NYÍLIK
AUGUSZTUS 20-ÁN

Gr. Forray Iván: Bérkocsi tér Máltán, 1842

A család tagjainak alkotásai, Gróf Forray Iván vagy éppen Teleki Blanka művei is megtalálhatóak azon a lenyűgöző, 10 napig látható kiállításon, amely a Brunszvikok és
a képzőművészet címet viseli. A BBK kiállítótermében augusztus 20-án délelőtt 10 órakor nyíló kiállítás
összeállítását gondos szakmai munka előzte meg.
Mindannyian emlékezünk a két évvel ezelőtti nagyszerű kiállításra, mely a fehérvári egyházi gyűjteményben található
egykori martoni kincsekről szólt, de
most a legnagyobb hazai gyűjteményeket kereste meg Pletser Tamás és
csapata, hogy reprezentálják a szokásos főúri művészet-pártoláson túlmutató kreatív ambíciókat, melyek a különleges Brunszvikokat jellemezték.
A család martonvásári kastélyában és
képtárában – melyet a Dreherek lebontottak – a fénykorban legalább ötszáz darab olajfestmény és több száz
metszet, rajz volt. A XIX. század első
felében Brunszvik József felajánlotta
krisztinavárosi palotáját a festménygyűjteményével egyetemben a fővárosnak. Természetesen a városatyák
nem tartottak igényt erre, pedig ez lett volna az első nyilvános képtár fővárosunkban. A martonvásári képtárat pedig
1896-ban Brunszvik Géza megvételre ajánlotta az államnak,
de a parlament a Milleneumi magas költségek miatt nem élt
a vásárlás lehetőségével. Innentől kezdve megindult a gyűjtemény eróziója, szétszóródása. Többsége azóta is felkutathatatlan. Amit persze emberi tudás nehezen utolérhet, azt a város önkéntes történésze és kutatója, Pletser Tamás áldozatos
munkával „lekövette”.
A kiállítás két nagy részre tagolódik: egyrészt a család alkotásait, másrészt a Brunszvikok gyűjtőkörét mutatja be. Tudnivaló, hogy numizmatikai és természettudományi gyűjteFORUM MARTINI / 2021. AUGUSZ TUS

ménnyel is rendelkeztek, de a legreprezentatívabb a képzőművészeti kollekciójuk volt. Ami ma ebből helyben még látható, az a római katolikus templom, amelynek szépsége tökéletesen árulkodik a Brunszvikok finom ízléséről. Pletser
Tamás lapunknak adott nyilatkozatában külön kiemelte a
templom mennyezetfreskóját, sőt, azt az érdekességet is elárulta, hogy a címlapunkon látható „szakálltalan” prófétaként feltehetőleg maga ifjabb Brunszvik Antal ábrázolta alkotója. A most nyíló tárlaton megvillan a régi természettudományi
gyűjtemény és a kastélyparkban található egykori Isis-szentély egy darabja,
de lesz egy szabadkőműves prezentáció is, tekintve, hogy a Brunszvikokból
számosan meggyőződéses szabadkőművesek volta k , ahog y a kor vezető
intellekutális alakjaiból mások is.
Gróf Forray Ivánnak, id. Brunszvik Antal
dédunokájának, a 19. század egyik legjobb festőjének is számos képe lesz kiállítva, ahogy Brunszvik Gábornak is,
amelyek szintén nagy élményben részesítik az odalátogatókat. Akárcsak Pletser
Tamás megnyitó beszéde, amely különleges izgalmakat ígér, ahogy eddig mindig, amikor beszélt és mesélt nekünk.
Köszönjük meg az aprólékos gyűjtőmunkát azzal, hogy ott leszünk a megnyitón augusztus 20-án délelőtt a BBK kiállítótermében: ünnepeljük kultúrával a nemzeti ünnepet!
| PZS

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK!

Az augusztus 20-29. között a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ kiállítótermében, a város újraalapításának 250. évfordulója alkalmából megrendezendő
„Brunszvikok és a képzőművészet” kiállítás felügyeletére önkénteseket keresünk. Jelentkezni a 20/9418319-es telefonszámon Tóth Andrásné Mártinál lehet.
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BACH, MESSIAEN ÉS
BEETHOVEN MARTONON
Nevezett alkotók műveit nem kisebb előadóművész tolmácsolja majd nekünk, mint Borbély László, korunk egyik legnagyobb zongoristája. A zongorista kedvenc zeneszerzőinek
legendás műveit adja elő, a koncert szeptember 17-én, péntek este 7-kor kezdődik a BBK nagytermében. Ott a helyünk!

Csak maszkkal!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségügyi intézményekben továbbra is mindenki köteles orvosi, munkavédelmi vagy
textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon
viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Megértésüket köszönjük! Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
FORUM MARTINI / 2021. AUGUSZ TUS

Martonvásári az év polgárőre

Balogh Zoltánné, a martonvásári Forum Martini Polgárőr
Egyesületének tagja lett 2021-ben az év polgárőre.
Köszönjük, hogy vigyáz ránk és gratulálunk a kitüntetéshez!
08

CSERKÉSZEINK,
TÁBORBAN

HATALMAS CSALÁD, MISE, NAPSÜTÉS
Régóta készültem lélekben, és vártam, milyen lesz újra sátorban éjszakázni az erdő közepén, kitéve a természet szeszélyeinek. Nem vitás, az éves őrsi foglalkozásoknak, ami
alatt szintén sokat tanulhatnak a gyerekek a természetről, a
nyári cserkésztábor a fénypontja. Ott ölt testet minden, amit
addig csak elméletben tanultak. Érkezés után nem vetett ágy
várja őket, maguknak kell megtisztítani a sátor helyét mindentől és elegyengetni a talajt, hogy majd ne nyomja semmi
az oldalukat, hisz csupán egy vékony laticel és egy hálózsák
biztosítja a nyugodt alvást. A csomózások tanulása a sátor
állításnál nagyon jól jön és bizony szakadó esőben nyer értelmet az is, miért is kell körbe árkolni a sátrat. Ha mindez
megvan, jöhet az őrsi csajkafa állítása, asztal és egyéb hasznos dolgok készítése, körlet csinosítás.
Igaz, családosként teljesen más volt részt venni a tábori életben, mint anno gyermekként, de semmivel sem volt kisebb
élmény. A legidősebb már teljesen beleolvadt a csapatéletbe,
az őrsével tették a saját feladatukat, szinte csak a közös étkezésekkor találkoztunk, akkor is épp lelkesen csevegett a
vele egykorúakkal. Jó volt látni, hogy mindegyik lelkesen
próbál hozzátenni a közös feladatokhoz valamit. Napról napra
lakájosabb és szebb volt a tábor területe.
A középső (6) és a pici (2) még velünk aludt a családi "altáborban".
Nem ők voltak a legkisebbek, volt még egy 5, egy 8 és egy 16
hónapos baba is a táborozók között. Mint egy igazi, hatalmas
család, ami idén 140 fős volt összesen. Amelyik pici már
saját lábán tudott menni, bármerre szabadon barangolhatott
a tábor területén, mindenhol mosolyogva fogadták, bevonták, ha tudták és vigyáztak rájuk. A 6 évesem lett a fő fagyűjtögető és minden konyhára hordott tüzelőért meg lett
dicsérve, amitől nagyon boldog volt. Persze a játékokból sem
maradt ki. Voltak ügyességi-vetélkedő játékok és a vizes napon vízicsúszda is kerekedett ponyvákból. A legkisebb egész
nap bogarászott, vagy azt élvezte, hogy valakivel mindig
lehetett fogócskázni.

A közeli forrás kristálytiszta, hűvös vizét nem csak inni volt jó,
fürdéskor mindenki felfrissült tőle, bár annyit nem pancsikoltak
benne, mint amennyit otthon szoktak. Tablet miatt csak egykét gyerek szomorkodott még az első napon, később már senki
nem említett hasonló kütyüket. Idén nem egy közeli templomba ment a csapat misére, mert elég távol sikerült tábort
verni a civilizációtól, hanem helybe jöttek a szerzetesek.
Csodálatos volt, ahogy szentbeszéd közben a nap sugarai átszűrődtek az élénkzöld lombokon, és néha átrebbent pár
énekesmadár a fejünk felett.
| Farkas-Nagy Veronika
Klambauer Mónika csapatparancsnok külön kiemelte,
hogy ezúton is köszönik a „befogadást" a százhalombattai 1026-os Szent László csapatnak. "Szándékunkban áll
idén szeptembertől még több gyermeket felkészíteni a
táborra és foglalkoztatni őket év közben. Akit érdekel a
cserkészet, szívesen kipróbálná magát, vagy úgy gondolja
gyermekének jót tenne, az keressen minket bizalommal!
Az idei év első őrsi foglalkozása szeptember 18-án lesz
10 órakor a martonvásári iskola udvarán. Sok szeretettel
várunk minden érdeklődőt!” - tette hozzá Mónika, a csapatparancsnok.
Elérhetőségek:
Farkas-Nagy Veronika: 06305731635, huuberta@gmail.com
Taller Dénes: 06305885354, taller.denes@gmail.com
Klambauer Mónika: 06308467437, nmonika1@gmail.com

MOSOLYGÓ HAZAVÁRÓ

Hagyományt teremtettünk megint

Kismamáink a Trillán is

A nagyszerű martonvásári Kismamakórus számtalan projektben vesz részt karácsonytól húsvétig. Most éppen az ingyenes,
martonvásári Trilla Fesztiválon - lásd a részletes programot
utolsó, 20. oldalunkon - lépnek fel az Anima Sound System
vendégeként, nem is akármilyen dalban, hanem éppen egy
kismamákhoz illő szerzeményben: szeptember 4-én, este 9
órakor ugyanis a Csinálj gyereket című számot adják elő a zenekarral az Emlékezés terén található Trilla Nagyszínpadon.
FORUM MARTINI / 2021. AUGUSZ TUS

2021. július 24-én nagy sikerrel rendeztük meg a III.
HAZAHÍVÓ – HAZAVÁRÓ programot. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani minden támogatónknak, a résztvevőknek,
fellépőknek, a sok segítőnek, és mindenkinek, akik a mosolygó
kitűző viselésével jelezték: most, hogy végre lekerült a maszk
az arcunkról, itt az ideje újra mosolyognunk egymásra.
| Foki Gábor • szervező
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MIN VAGYOK TÚL?
MI VÁR RÁM?
FODOR-ADORJÁNI EDIT,
GYÓGYPEDAGÓGUS

Ha a kérdést tágan értelmezem, akkor mögöttem van egy
nem szokványos tanév. Ez szülőként és pedagógusként is kihívások elé állított, ugyanúgy, mint mindenki mást. Azt gondolom, mindenki a saját közegében küzdött meg a helyzetből
fakadó nehézségekkel. Nekünk is voltak jobb és voltak ros�szabb napjaink. Nagyon szerettem ennek az időszaknak azt a
részét, hogy a legtöbb étkezés közös volt. Nagy nevetések és
mély beszélgetések színtere.
Nagy kihívás volt a digitális oktatás. A „tipikus” gyerekek és
az őket oktató pedagógusok helyzete sem volt egyszerű. Az
én „nemtipikus” diákjaim, és szüleik helyzete, azt gondolom,
hatványozottan nehezebb volt, ebből a szempontból biztosan. Hatalmas különbségek vannak a családok lehetőségeiben és hozzáállásában, ezzel nagyon nehéz kalkulálni. A
csoportom szülei lelkesek voltak és jöttek a diákjaimmal az
órákra. (Mivel az én csoportomba autizmussal súlyosan érintett értelmileg sérült tanulók járnak, a szülők közreműködése elengedhetetlen az órák sikeréhez). Volt, amikor egy korábbi időpontban csak a szülők jöttek, mert a gyerekek még
aludtak, így velük beszélgettünk az otthoni fejlesztési lehetőségekről.
Ha a közelebbi időszakot nézem, akkor táborok voltak, vannak.
Az egyik a hittan tábor, melyet a gyülekezetünk rendez minden évben, idén Gyúró volt a helyszíne. Témája a teremtés történet volt, hangsúlyos vonalként jelent meg a teremtésvédelem. Illetve zajlik a gyülekezeti családos tábor. Ez egy nagyon
jó közösség, mely közös alapokon áll és egy megtartó erő.
Mi van előttem?
Még a tanév megkezdése előtt egy tanfolyamon fogok tanítani
gyógypedagógusokat, alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) témában. Az AAK egy nagyon fontos szelete a munkánknak. A kommunikáció jog, nem pedig kiváltság,
ezen alapszik. Olyan módszerek és eszközök összefoglaló
neve, mely a beszéden alapuló kommunikációt helyettesíti, illetve kiegészíti ahhoz, hogy az egyén ki tudja fejezni magát.
Utána pedig indul a tanév, ami pedagógusként és szülőként is

NYÁRI TÁBOR A
SEGÍTŐ SZOLGÁLATNÁL
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szervezésében két
napközis tábor programjait élvezhették a gyerekek. Az intézmény ellátási területéhez tartózó településeken élő (Martonvásár, Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas,
Vál) általános iskolás gyermek vett rajta részt. A gyermekek
számára napi 4 étkezést biztosítottunk, valamint változatos
és színes programokkal nyújtottunk nekik sok-sok élményt.
A programok között kirándulások és közösségépítő, terméFORUM MARTINI / 2021. AUGUSZ TUS

érint. Szülőként nevezhetem nyugodtan káosznak. Kinek mi
van meg, mit kell beszerezni. Idén már most beszereztem a
rajzlapokat, mert azt az eddigi években mindig elfelejtettem
és a gyerekeim a fülemet többször lerágták, mire megvettük
és bevitték az iskolába. Szeretem ezt az időszakot logisztikai
kihívásként is értelmezni.
Pedagógusként kialakul a csoportom összetétele, meg kell
tervezni a szakmai munkát. A csoportomba járó diákok esetében ez azt jelenti, hogy egyéni célokat fogalmazunk meg,
és tervezzük meg azt, hogy miként fogjuk elérni. Próbálunk
előre tervezni, de a mi napjainkat mindig befolyásolja a diákjaink aktuális állapota, a felmerülő akut helyzetek, így a jelszavunk a struktúra mellett a rugalmasság.
És persze mindezek mellett nő vagyok és feleség. Így a logisztikai feladatok közé bele kell férnie a párkapcsolat ápolásának és némi "én-időnek" is.

szeti értékeink és kulturális örökségeink megismerésére irányuló tevékenységek szerepelnek. A gyermekekkel való foglalkozást, felügyeletet az intézmény óvodai- iskolai szociális
munkásai látták el. A táborban résztvevő gyermekek élelmezésével kapcsolatban az alapellátásainkon kívül sok segítséget és felajánlást kaptunk Martonvásár és Ráckeresztúr településeken működő vállalkozásoktól:
Martonvásári Tesco Express Áruház-Segesdi Mónika áruházvezető asszony, Vianni Kft-Deák Zsolt ügyvezető igazgató,
M TA Agrártudományi és Kutató Központ MartonvásárKocsisné Nagy Magdolna, Postakocsi Vendéglő-Martonosi
Tamás ügyvezető, Martontej-Prograg Agrárcentrum KFT, Rác10

keresztúr-Bodó Ágoston ügyvezető igazgató, Fagylaltozó
Ráckeresztúr-Bilics Tamás ügyvezető
Továbbá köszönjük Martonvásár Város Önkormányzatának,
valamint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak, Vál, Baracska, Ráckeresztúr, Ercsi települések önkormányzatainak is a tábor lebonyolításához nyújtott támogatást! A
felajánlások sokat segítettek abban, hogy minél színesebbélvezetesebb elfoglaltságokat és élményeket tudtunk a gyermekek számára nyújtani. Köszönjük szépen!
| Szent László Völgye Segítő Szolgálat

NYÁRUTÓ
Ahogy elkezdjük elpakolászni a strandholmikat és elővenni az iskolatáskát, tolltartót, bennem minden évben
felötlik az a régi búcsúérzet, amely valamikor a vakáció
végét jelezte. Ha a nyár a kibomlás, a teljesség, akkor
az ősz a hanyatlás, és amennyire a kultúránk szereti
az élet mindennemű maximumát, annyira nehezen
birkózik meg az erővesztéssel.
A fiatalság múlását ellentmondások övezik manapság. Mikor
még állandóbb volt a világ, az életkor bölcsessége tekintélyt
kölcsönzött a családok idős tagjainak, elsőséget adva nekik a
döntéshozásban. Az utóbbi évszázad minden eddiginél gyorsabb ütemű változásai viszont a fiatalságnak kedveznek, a
tapasztalat helyett a rugalmasság lett a hívószó, és a nagyszülők egyre visszafogottabban ejtik csak el, hogy amúgy
láttak ők már karón varjút. Igaz, férfiak esetében megbízhatóságot sugall a deresedő halánték, a nőknek viszont már
kevésbé „bocsátjuk meg”. Vegyük például a sztárok világát:
Keanu Reevest komolyan kikezdték, mikor korban hozzá illő
nőt választott párjául, aki ráadásul nem látszik fiatalabbnak,
és nem is akar. De talán ezzel párhuzamosan el is indult valami, mert egyre több sztár vállalja fel a természetes külsejét; Frances McDormand rendszeresen Birkenstock papucsot
vesz az estélyijéhez, Alicia Keyes mozgalmat indított a sminkelés ellen, Sarah Jessica Parkert pedig múltkor festetlen,
őszülő hajjal kapták lencsevégre. Caroline Labouchere és
Yazemeenah Rossi 50 felett, ősz hajjal váltak keresett modellé. Trenddé vált önmagunk vállalása, és ennek részeként
egyre több nő vállalja fel a striás, ráncos bőrét és ősz haját,
velük együtt pedig az idő múlását, amelyet korábban tagadni
illett. Ez persze csak akkor hiteles, ha valódi magabiztosság és
önazonosság társul hozzá. Nemcsak elfogadás, hanem az öregedés folyamatának megengedése, az, hogy értéket látunk benne.
Erik H. Erikson fejlődéspszichológus korszakolásában a felnőttkor fő kérdése a társadalomban betöltött szerep, az, hogy
tettünk-e le valamit az asztalra, hagyunk-e magunk után
valamit. Az énközpontúság hátráltatja ennek a fajta gondoskodásnak amegélését, végső soron ahhoz vezet, hogy az ember céltalannak látja az életét. Az életközépi válság táptalaja
lehet a megélt sikertelenség, de az is, ha már elértünk mindent, amit a világ anyagi keretei között terveztünk, és megállva visszanézünk: ennyi volt? Érdemes volt mindezért küzdeni? Amit pedig elmulasztottunk, nem fog visszajönni soha.
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Mint minden normatív krízis, ez is a személyiség szétesését,
és újra-összerakásának feladatát hordozza magában. Ha azt
találjuk, hogy az életünk távol került az eredeti álmainktól,
még találhatunk lehetőséget arra, hogy közelebb vigyük
hozzájuk. Valójában ez az időszak az utolsó esélyünk arra,
hogy önazonossá váljunk, megismerjük magunkat, az érzéseinket és szükségleteinket, a családtörténetünket, hogy aztán
amikor eljön az időskor, ne azt kelljen levonnunk, hogy képtelenek voltunk bátran élni.

De van ennek egy másik oldala is: azért félünk ma annyira az
öregedéstől, mert a halálhoz kapcsol minket, és erről a kapocsról igyekszünk megfeledkezni. Ami régen lényegi volt,
az élet szerves része, azt ma kórházakba, hospice házakba és
vágóhidakra kényszerítjük – sokunknak egyáltalán nincsenek elemi élményei a haldoklásról, és így lehetőségünk is
kevésbé van felkészülni rá. A folklorisztikus gondolkodásban
egyértelmű, hogy élet és halál úgy váltják egymást, mint a
kerék két ellentétes oldala, és a halálra mindig jut születés
is. A régi nagy istennők alakjában összeért ez a kettő, de még
a Boldogasszony is a holdon áll és a napba öltözik.A legősibb,
érintetlen népmesék még őrzik az öregasszony, a baba jaga
alakját (akár boszorkányként, öreganyóként vagy öregapóként), aki nem jó és nem rossz, aki képes elvezetni az életen
túli birodalomba, és vissza is hozni onnan. Ő még tudja, hogy
az élet csupa halál és újjászületés, a csontok újra hússal telítődhetnek, és a halál sosem lezárulás.
Akárhány évesek is vagyunk, nem késő kitanulnunk erő és
erőtlenség valódi természetét, hogy jó felé voksoljunk, mire
az életünknek a végére érünk.
| Hojdák Anka
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MEGINT AZ OLTÁSRÓL
A csapból is ez folyik, mindenki erről beszél, némelyeket bosszant, mások lesik a híreket, minden véleményt meghallgatnak, heves viták alakulnak ki körülötte, rengeteg a „szakértő”, ugyanakkor mintha senki
nem tudna semmi biztosat. Mi az, amit mégis tudunk?
Én azt tudom, hogy eddig még soha nem láttam ilyen rövid idő alatt ilyen sok és ilyen nagyon beteg embert, tudom,
hogy heteken keresztül minden este azon töprengtem, hogy
ugye túlélik. Szóval nem csak egy kis megfázás, ahogy néhányan gondolják. És tudom, hogy mi itt Martonvásáron a szerencsésebb közösségek közé tartozunk. Hiszem, hogy azért
is, mert vigyázunk egymásra, fegyelmezettebbek vagyunk,
és nagyon gyorsan oltottunk nagyon sokat. Szerencsésebbek
vagyunk, de nem érinthetetlenek, mi is elszenvedtük a magunk veszteségeit.
Tudom, hogy itt Martonvásáron senki nem betegedett meg
2 héttel azután Covid -19-től, miután megkapta az oltást-oltásokat (bármelyik oltást).
Tudom, hogy az általam beadott oltások után senkinek nem
volt azonnal vagy a későbbiekben jelentkező jelentős oltási
szövődménye. (Mint minden orvosi beavatkozásnak, az oltásnak is volt mellékhatása, ezt néhányan érezhettük.)
Szerencsére azt is tudom, hogy az általam oltottak közül mindenki megkapta a második oltást is. Tudjuk, sejtjük mindan�nyian azt is, hogy még nincs vége, jöhet egy újabb hullám,
újabb variáns. A hírekből tudjuk azt is, hogy számos olyan országban, ahol viszonylag nagy az átoltottság (Nagy -BritanniaAstra Zeneca, Izrael-Pfizer), némileg nő a fertőzöttek száma,
de azt is tudjuk, hogy arányaiban lényegesen több a súlyos
beteg azok között, akik nem kaptak semmilyen oltást.
Hogy mi lesz ezután Magyarországon, az rajtunk is múlik.
Minél több az oltott ember, minél fegyelmezettebben vigyázunk magunkra és egymásra, annál kisebb esélyt adunk a
vírus terjedésének.

Mit tehetünk, mit tegyünk?

12-18 év közöttiek oltása:
• információink szerint augusztus végén- szeptember legelején az iskolákban kampányoltás lesz,
• addig is regisztrálhatjuk gyermekeinket a központi oltópontokon, azt javaslom, ha tehetik, tegyék meg, hadd lendüljön
vissza az életük a normál kerékvágásba minél hamarabb
60 éven felüliek kampányoltása:
• szerencsére viszonylag kevesen vannak, akik nem kapták
meg az oltást, velük nagyon szívesen átbeszéljük a felmerülő

!

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAKAT ÉRINTŐ
JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI
ELJÁRÁSRÓL
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kérdéseiket, kételyeiket.
• kérjük őket, keressenek minket telefonon, emailben,
• szükség esetén egy formanyomtatvány kitöltése után a regisztrációjukban is tudunk segíteni
• amennyiben nem kérik az oltást, erről írásban nyilatkozniuk kell.
3. oltás:
• a központi honlapon már regisztrálhatnak azok a 18 éven
felüliek, akiknél már több mint 4 hónap eltelt a második oltás (egy adagos oltás esetén az egyetlen oltás) beadása óta,
• elsősorban időseknek, krónikus betegeknek, javasolt, de
mások is megkaphatják
• az érvényben levő eljárásrend szerint 3. oltásként heterológ
oltás adható, (tehát másik típusú, mint az alapoltás)
• az oltás típusáról az oltóorvos a helyszínen dönt
• bár számos tudományos vizsgálat a megerősítő oltás alkalmazása mellett szól, jelenleg a 3. oltás szükségességeindolkoltsága nem kellően bizonyított, egyik oltás alkalmazási előiratában sem szerepel, ún. „off label” alkalmazás,
önök ennek a ténynek ismeretében kérhetik az oltást (valószínűleg új formanyomtatványon)
• elsősorban a jelenlegi oltóközpontok (megyeszékhelyek,
Budapest) feladata az oltások lebonyolítása, így a harmadik
oltás beadása is korlátozott mennyiségben elérhető lesz a
háziorvosi rendelőkben.

OLTÁS MARTONVÁSÁRON

• jelenlegi információink szerint Pfizer, Janssen és Synopharm oltóanyagot kapunk, nem tudjuk még pontosan, mikor és mennyit
• csak akkor bonthatjuk fel az oltóanyag ampullát, amennyiben biztosan minden adagot elhasználunk
• körzetünk betegeinek az oltás várható ideje augusztus 17.
és/vagy 18., helyszíne a BBK vagy a rendelő, a beadandó oltások számától függően (ezt követően szabadság miatt
szeptember második feléig nem tudunk oltani)
• Dr. Fodor Tamás a későbbiekben tájékoztatja Önöket az
oltások időpontjáról
• elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének élni
a harmadik oltás lehetőségével és valamilyen ok miatt nem
tudják a központi oltóponton felvenni az oltást,
• jelentkezhetnek email-en, esetleg telefonon (szükséges adatok: név, szül. dátum, telefonszám, az alapoltás típusa, beadásának dátuma)
Dr. Takács Imola: martonirendelo@outlook.com
Dr. Fodor Tamás: drfodorrendelo@gmail.com
• Várjuk azon 60 éven felüliek jelentkezését is, akik még nem
kapták meg az oltást. A kapott tájékoztatás szerint az ő oltásukat is biztosítják számunkra.
| Dr. Takács Imola

Tisztelt Lakosság!
Martonvásár Város Hivatalos Lapja, a Forum Martini
2021 májusi számának 12-13. oldalán meg jelent társasházi lakástulajdonosoknak szóló részletes tájékoztatóban foglaltakra hívom fel ismételten figyelmüket.
A társasházak szabályos működésére és működtetésére különböző jogszabályi előírások vonatkoznak, amely előírások
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számon kérhetőek akár a lakóközösség tagjai között is, akár
a települési jegyző által is. Ennek értelmében a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján Martonvásár Város Jegyzője 2021. évben megkezdi Martonvásár
közigazgatási területén található társasházak alapító okiratának, esetlegesen rendelkezésre álló szervezeti-és működési szabályzatának ellenőrzését, felülvizsgálatát, a törvényes
működés elérése és elősegítése érdekében.
Kérem, hogy a törvényességi felügyelet által érintett alapdokumentumokat, azaz az alapító okiratot és a szervezeti
és működési szabályzatot, melyekkel a társasház rendelkezik 2021. szeptember 30 ig – ezen időpontig még önkéntesen – szíveskedjék lehetőség szerint elektronikus úton,
beszkennelve megküldeni a jegyzo@martonvasar.hu e-mail
címre, amennyiben erre nincs módja, úgy egy egyszerű fény-

!

TÁ JÉKOZTATÁS

LAKOSSÁGI TÁ JÉKOZTATÓ
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉV II. FÉLÉVÉT ÉRINTŐ
ELLENŐRZÉSEIRŐL
2021. szeptembertől a Martonvásári Polgármesteri
Hivatal munkatársai összevont helyszíni ellenőrzéseket fognak tartani kiemelten az alábbi témakörökben.
Az ellenőrzés célja a városkép rendezettségének biztosítása, valamint az együttélés szabályainak megismertetése, érvényesítése.
Az ellenőrzések az alábbi tárgykörökre terjednek ki:
1. A közterület használat és a település rendjének
ellenőrzése:
- ingatlanok előtti zöldterület rendben tartásának, ingatlanok gyommentesítésének, tisztántartásának ellenőrzése;
Az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak kötelessége
gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedő teljes terület rendben tartásáról.
- 3,5 tonna feletti járművek közterületen történő parkolására vonatkozó előírások ellenőrzése;
A település teljes közigazgatási területén a buszok és 3,5
tonnánál nagyobb össztömegű járművek, vontatmányok
közterületen és kijelölt parkolókban történő tárolása és parkolása este 20 és reggel 6 óra között nem megengedett.
- lakókocsik, konténerek tárolásának ellenőrzése;
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az az ingatlan tulajdonos aki,
• kertvárosias lakóterület építési övezeteinek,
• falusias lakóterület építési övezeteinek,
• településközpont terület építési övezeteinek,
FORUM MARTINI / 2021. AUGUSZ TUS

másolatot jutasson el személyesen az ügyfélszolgálatra vagy
postai úton a Hivatalhoz.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a jegyző a
társasház működésében jogsértést észlel, illetőleg nem érkeznek be a szükséges dokumentumok, úgy hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít, és szükség szerint a
társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem
állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő
eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (polgári peres eljárást kezdeményez).
Kérem szíves együttműködésüket!
| Martonvásár Város Jegyzője

• általános mezőgazdasági terület övezeteinek,
• kertes mezőgazdasági terület
telkein, lakókocsit, lakókonténert, ideiglenes épületet helyez el.
- égetés tilalmának ellenőrzése;
Az avar- és kerti hulladékok égetése tilos.
- közterületbe benyúló portál, tábla, hirdető berendezés, tájékoztató táblák engedélyének ellenőrzése.
Engedélyt kell beszerezni a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), fényreklám, cég- és címtábla, hirdető berendezés, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, transzparens
elhelyezéséhez,
2. Közterület, közút bontására kiadott engedélyek
visszaellenőrzése:
Az 1 évnél nem régebben kiadott közútkezelői hozzájárulásokban leírt építési feltételek betartásának a visszaellenőrzése, a megvalósulás után. A közterületek felbontása után az
eredeti állapotra történő helyreállítás ellenőrzése.
3. Belvízvédelem: vízelvezető árkok, átereszek ellenőrzése. Az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak kötelessége gondoskodni az ingatlan és az úttest közötti nyílt árkok, folyókák, átereszek tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó agyagok és más hulladékok eltávolításáról.
4. Közterületi fakivágási engedélyek végrehajtásának ellenőrzése:
A fás szárú növény kivágására 2018. január 1-jét követően
kiadott jegyzői engedélyben foglaltak végrehajtásának utóellenőrzése, kiemelten a növényzet pótlására vonatkozó előírások betartásának és teljesítésének ellenőrzése.
5. Kereskedelmi tevékenységet végzők ellenőrzése:
A bejelentésekben, illetve működési engedélyekben foglaltak
betartása, működési engedély vagy bejelentés nélkül tevékenységet végzők felderítése, vásárok, piacok és az ott árusítók ellenőrzése, ipari tevékenységet végzők ellenőrzése.
6. Ebnyilvántartás felülvizsgálata, és ebtartásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése:
Bejelentési kötelezettség teljesítése, tartási körülmények
vizsgálata és ebek sétáltatásával kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzése.
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HA A NYÁR EGY
NAGY HŐHULLÁM,
MIT CSINÁL JON
A KERTÉSZ?

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS NAPVÉDELEM
KICSIBEN

Szakértők szerint ebben az évben megtapasztalhattuk, milyen nyarak várnak majd ránk a jövőben: hos�szú, forró és csapadékmentes. Időnként egy-egy heves zivatar persze emlékeztet majd minket arra, hogy
létezik az eső, mint jelenség, de az egyre melegedő
hőmérsékletek és a kiszámíthatatlan csapadékmen�nyiség sokunkat már most aggodalommal töltenek el.
Ahogy a cím sejteti, lehetne e cikk középpontjában a locsolás
is, de azt hiszem, ma már nem beszélhetünk oly módon a
kert öntözéséről, mint előtte bármikor. Vegyük csak ezt az
idei, kertjeinket érintő példát: öntözésre és medence töltésére már korlátozásokat vezettek be. Én hiszek a tudósoknak, a
szemünk előtt zajlik minden: ebből egyre több lesz a jövőben.
A mindennapos kerti locsolás többé nem lehet a fenntartható
kert sajátja. Mert a víz már most luxuscikk, a mesterségesen
fenntartott kertek túl sokba fognak kerülni minden szempontból.
Hogy mit tehetünk akkor kertjeinkkel? Nos, egyelőre csak
olvasmányainkra, szakértő barátainkkal való beszélgetéseinkre és tapasztalatainkból eredő józan paraszti eszünkre
hagyatkozhatunk, amikor a lehetőségeken gondolkodunk
a családban. Emiatt házunk és kertünk alakításánál is alap
szempont már, hogy forróságra és víztakarékosságra rendezkedünk be. Hogy az erre épülő, alábbi kerti tippjeim bolond
elrugaszkodások-e a világtól, vagy okos előrelátás jelei, csak
az idő dönti majd el…
Viszlát cserepes és vízigényes növények! – Folyamatos öntözést, a cserepesek még tápozást is igényelnek, így a víztakarékos kertész visszaszorítja őket a kertjében, majd lassan
elbúcsúzik tőlük.
Helló szárazságtűrő növények! – Kerti növényeinket alaposan megtépázzák a mostani nyarak: hamarabb virágoznak
el az évelők, kisebbek a virágaik, sok napégette levéllel találkozni. Nézzük át növényeinket egy-egy hőhullám után,

kezdjük el ritkítani a locsolási alkalmakat és jegyezzük fel,
melyek bírták jól a próbát! Az utóbbi évek tapasztalatai alapján örömmel ajánlom a zsályaféléket, a levendulát, a cickafark fajtákat, a díszfüveket, a kasvirágot, kúpvirágot, macskamentát is. Ezeknek nem ártottak a hőhullámok és havi egy
locsolással is vígan élnek. Barátkozzunk a szárazkert és a
préri kert irányzataival, amikor díszkertet tervezünk.
Árnyékoljuk a kertet, ültessünk fákat! – Tudományos tény, hogy
a tömeges faültetés lassítja a klímaváltozást. Nos, a kertjeink
ugyan kicsik ahhoz, hogy nagyban gondolkozzunk, De ha sokan
kicsiben cselekszünk, nagy eredményt hozhat. A fák és cserjék
árnyékot vetnek a kertünkre, ami a nap égető sugaraitól nem
csak minket, embereket véd meg, hanem rengeteg hasznos
állatot és egyéb növényeinket is. Ezenkívül hőmérséklet csökkenést, valamint kiegyenlítettebb páratartalmat, vízháztartást
érhetünk el általuk. Késő ősszel kezdődik faültetési szezon!
Takarjuk a talajt! – A forróság kiszárítja a szabadon hagyott
talajt, ami komoly károsodást okoz, idővel eltűnik belőle az
élet is. Takarással, azaz mulcsolással megóvhatjuk mindettől. Takarás alatt sokáig porhanyós marad föld, és a gyomok
jó részének esélye sem lesz kikelni napfény nélkül. A különböző bogarak és egyéb apró élőlények számára menedéket
nyújt, ami bármilyen rémesen hangzik, valójában örömre
ad okot, mert a kerttel az élővilág változatosságára is törekszünk egyben. Takaráshoz használjuk bátran a fűnyesedéket, aprított fakérget a virágágyásokban, míg a veteményesben kedvelt a széna is.
Gyűjtsük az esővizet! – A tétovázás kora lejárt, gyűjteni kell az
esővizet. A hirtelen lezúduló vizek megtartására, legalábbis
egy részének felfogására fel kell készülnünk, mert utána nem
tudhatjuk, mikor lesz legközelebb az ég kegyében részünk. És
ha közben korlátozzák a csapvíz használatát és kiapad a kút,
legalább a veteményes egy részét megmenthetjük vele.
| Suplicz Rita (Kertészkedünk és imádjuk!)

KERTBARÁTOKNAK,
AUGUSZTUSRA

felhők úsznak, a gólyák és a fecskék csapatba verődve
készülnek a nagy útra. A nyugalmat csak egy-egy zivatar villámai zavarják meg.

Ha jól dolgoztunk, már gazdag terméssel jutalmazza
meg munkánkat a kert. A szorgos gazda lelkét már a
szüret öröme tölti el, látva munkája eredményét. Lelkében az öröm, szívében a búcsú édeskés fájdalma, de
a fejében már a vetés, az újrakezdés teendői motoszkálnak. A kertben a kardvirágok, dáliák, őszirózsák és
más egynyári virágok virítanak. Az égen lomha gomoly-

Az egynyári virágokról az elnyílott virágszárakat távolítsuk
el, így további virágzásra bírhatjuk a növényeket. Most van
az örökzöldek nyírásának az ideje, a hajtásokat pár centiméterrel visszakurtíthatjuk. Az oldalakat ne egyenesen, hanem
kissé trapézformára nyírjuk. A gyep mostanra felélte a talaj
tápanyagait, ezért azt pótolni kell. A várható eső előtt szórjuk meg érett komposzttal, gyeptrágyával, így megakadá-
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lyozzuk a gyep foltosodását. Ha mohát észlelünk a fű között,
mészporral is szórjuk meg.
Gyakorlatilag már minden fajta gyümölcs szedhető. Figyeljünk az érés fokára. Eltevésre a technikailag érett, lekvárnak,
cefrének a kissé túlérett, enni pedig az érett, illatos gyümölcsök az alkalmasak. A cefrézés ma már nem a kármentésről
szól. Csak tiszta, egészséges gyümölcsöt cefrézzünk, a rothadt, beteg részeket a gyümölcs zúzása előtt távolítsuk el.
A cefrét csömöszöljük, a cefrekalapot óvatosan lenyomkodjuk a folyadékszint alá. A kiforrt cefrét mielőbb főzessük ki.
A fák koronáját is most lehet rendbe hozni. Eltávolítjuk a beteg és a koronát sűrítő ágakat és felesleges vízhajtásokat.
A hónap elején még érdemes alapos öntözéssel a rügydifferenciálódást segíteni, ez lesz a jövő évi termés alapja. A
hónap második felétől lehet megkezdeni a rózsák és gyümölcsfák alvó szemzését. Oltás előtt az alanyokat alaposan
öntözzük be, hogy „könnyen adja a kérgét”. Ha ez nem sikerül,
ne is próbálkozzuk a művelet végrehajtásával, mert úgyse
sikerül. Az eredményről két héten belül megbizonyosodhatunk (lepattanó levélszár, zöld duzzadó rügy). Sikertelenség
(fonnyadt, megbarnuló rügy) esetén szeptember közepéig
megismételhetjük a szemzést.
Augusztus a szamóca telepítésének időszaka. Az alaposan előkészített ágyásokba telepíthetjük a saját vagy vásárolt palántákat. A talajt érett trágyával, komposzttal töltsük fel, hiszen három évig kell biztosítani a tápanyagot a
növénykéknek. A töveket 35-40 cm-es kötésbe ültessük, figyelve az ültetési mélységre. A nappalok még melegek, ezért
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rendszeresen kell öntözni. A fejlődésben megállt növények
virágrügyképződése is megáll, kevesebb lesz a jövő évi termés. Számos termelési mód közül választhatunk. A sorokat
mustármaggal is megszórhatjuk, a kikelt növénykék védik a
szamócát, de tavaszra elpusztulnak.
Sajnos egyre gyakoribb, hogy egy-két szőlőtövön hirtelen foltosodnak a levelek, majd lehullanak. Kiadósabb eső után akár
ki is hajthatnak. Ez ne tévesszen meg senkit. Az ilyen tőke
vírusfertőzött és pusztulásra ítélt. Jelöljük meg a tőkéket és
mielőbb távolítsuk el az ültetvényből. Egyébként a szívó kártevők, de a csonkázás során mi magunk is tovább terjesztjük a
fertőzést. Védekezzünk a szőlőmolyok és atkák ellen!
A szőlőben végezzük el az utolsó kötözést, hajtás- és fürtigazítást. A túl hosszú hajtások végét vágjuk le (csonkázás), a
fürtzóna alatti leveleket, kacshajtásokat távolítsuk el. Egyre
több csemegeszőlő kezd érni, ezért a permetezéseket gondosan meg kell tervezni. Csak az érett fürtöket szedjük le, mert
a szőlő nem utóérő növény. A fürtöt mindig szüretelő ollóval
vágjuk le, a beteg bogyók eltávolítása után - kocsánnyal felfelé - helyezzük a szállító ládába. A szőlő töveit, sorait tartsuk
gyommentesen, elősegítve a növényvédelmet. Készüljünk a
szüretre. Mérjük fel a szükséges anyagokat, eszközöket. Javítsuk ki a hibákat, pótoljuk a hiányokat. (szüretelő vödrök,
kádak, szüretelő ollók, borkén, borkősav, citromsav, mustfokoló, deriton, stb.) A pincét alaposan takarítsuk ki. Az üres
hordókat kénezzük le. Folytassuk a hordók töltögetését, esetleg a bor palackozását.
| Uhrin Gábor

15

FÜLESBAGOLYBÓL
- FESZTIVÁL
Fülesbagoly Fesztivál néven kétnapos rendezvénynek
ad otthont Martonvásáron a Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ és szabadtere szeptember 10-én és
11-én. Az idén 5 éves Fülesbagoly Tehetségkutató számos programmal, koncerttel egészül ki. A második napon Horváth Charlie koncertezik a kültéri színpadon.
A fesztivál minden programja ingyenesen látogatható.
A Fülesbagoly Tehetségkutató 5 évvel ezelőtt indult Martonvásárról, és a legnépszerűbb könnyűzenei versenynek Budapest és Debrecen mellett idén is helyet ad városunk. Mi több,
ezúttal két napos fesztivállá bővül az esemény. Szeptember
10-én a tehetségkutató korábbi nyertes illetve dobogós zenekaraiból négy koncertezik, sorrendben a Kölyök, a Kontraszt,
a The Pontiac és az Antares. Az első nap estjén a szervezők megemlékeznek Bencsik Samuról, és megkoszorúzzák

ÁLLÁSHIRDETÉS
A VHG Nonprofit Kft. (2484 Gárdony, Mester u. 2.)
új telephelyére az alábbi munkakörökbe
munkatársat/munkatársakat keres:
Hulladékszállítási rakodókat
versenyképes fizetéssel,
valamint,
1 fő Műszaki vezető
Követelmény:
• felsőfokú műszaki vagy, környezetvédelmi szakmérnöki
végzettség,
• számítógép (elsősorban Word, Excel, levelezőprogram)
magas felhasználói szintű ismerete,
• B kategóriás jogosítvány szükséges.
A jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
telefon: 06 30/7434-900;
e-mail: info@vhg.hu
postacím: 2484 Gárdony, Mester u. 2.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
azonnali belépéssel teljes munkaidős
Zöldterület karbantartó/traktoros munkatársat
keres martonvásári munkavégzésre.
Feltételek:
• B kategóriás jogosítvány
• Egészségügyi alkalmasság
• Józan életvitel
• Megbízhatóság
Jelentkezését önéletrajzzal várjuk
az ugyvezeto@martongazda.hu e-mail címre.
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a P. Mobil és a P. Box legendás gitárosának Martonvásáron
felállított emlékművét. Az eseményen gyertyát gyújtanak
Provoda József, azaz Jodes emlékére is, aki évtizedeken át
szervezte a martonvásári könnyűzenei életet.
Szeptember 11-én 12 órától zajlik a Fülesbagoly Tehetségkutató, melyre augusztus 30-ig nevezhetnek könnyűzenében
alkotó együttesek. A verseny díjkiosztóját követően Horváth
Charlie ad nagykoncertet, majd DJ Ozsi szolgáltatja a zenét.
A Fülesbagoly Fesztiválra kitelepülnek a martonvásári
vendéglátóipari egységek, többek közt sörkülönlegességeket, finom ételeket lehet majd megkóstolni. Szombati napon
számos programmal egészül ki a rendezvény. A Hangszert
a kézbe kiállításon bárki hangszereket próbálhat ki, megtekinthető a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület "Baglyok világa" kiállítása, és lesz kézműves vásár is.
A Fülesbagoly Fesztiválra ingyenes a belépés, és kizárólag védettségi kártyával látogatható. Az esemény a Fülesbagoly Alapítvány szervezésében, a MartonKult szakmai közreműködésével, Martonvásár Önkormányzata támogatásával jött létre.
A fesztivál Facebook-eseménye:
www.facebook.com/events/984835545611559

MIT CSINÁL
AZ IGAZI SZURKOLÓ?

Az igazi martoni szurkoló nemcsak hazai meccseken
vesz részt, de követi csapatát idegenbe is. Alábbi sorok
írója hirtelen ötlettől vezérelve például simán elindult
feleségestül a Felcsúttal vívott felkészülési edzőmérkőzésre is, és nem bánta meg, mert nemcsak győzelmet,
de felettébb jó játékot látott, mindezt egy határozott, új
edzővel megspékelve, akinek még humora is van.
Mondom, érdemes a csapatnak drukkolni, megéri. Az
alábbi meccseken tehetjük meg a most kezdődő idényben:
08.22. 17.00 - Mór-Martonvásár, Mór, Sporttelep
08.29. 17.00 - Martonvásár-Bodajk
09.05. 16.30 - Enying-Martonvásár, Enying-Sportpálya
09.12. 16.30 - Martonvásár-Mány
09.18. 16.00 - Sárosd-Martonvásár, Sárosd Sportpálya
HAJRÁ MARTON! Találkozunk a pályán!
| PZS

Telefonos adategyeztetéssel - csalás

Új módszert alkalmaznak az adathalászok: a csalók telefonon a bank dolgozóinak adják ki magukat, és akár a kötelező
adategyeztetésre hivatkozva, akár más ürüggyel kérik el az
ügyfelektől a kártya- és számlaadataikat, valamint internetbanki belépési adataikat (ha az ügyfél nem rendelkezik
még internetbanki szerződéssel, köttetnek vele). A csalók az
internetbanki aktív tranzakciók hitelesítő kódjait is elkérik
az ügyfelektől, így szereznek jogtalanul rendelkezést az ügyfelek számlája és pénze felett. Legyen körültekintő, kezelje
bizalmasan banki adatait! Az OTP Bank sem e-mailben, sem
telefonon, sem SMS-ben nem kér Öntől bizalmas banki adatokat, jelszavakat vagy PIN-kódokat.
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ESEMÉNYEINK
AUG. 19.
|
		
		
		

Ünnepi képviselő-testületi ülés
Martonvásár Város Önkormányzata
által alapított elismerések átadása
18.00 órakor, BBK kiállítóterem

AUG. 20.
|
Ünnepség Szent István királyunk
		
tiszteletére és Martonvásár újra		
alapításának 250. évfordulója 		
		alkalmából
		
9.30 órakor, Emlékezés tere
		
Brunszvikok és a képzőművészet 		kiállításmegnyitó
		
10.15 órakor
		
A kiállítást megnyitják:
		
Gelencsér József és Pletser Tamás
		
Megtekinthető: aug. 20. és 30. között
AUG. 21.
|
		

Termelői piac és kézműves vásár
7.00 órakor 13.00 óráig, Piactér

		
		

Közösségi kenyérsütés
9.00 órakor, BBK Kemencetér

AUG. 22.
|
Bogányi Gergely zongorakoncertje
		
16.00 órakor
		
BBK színházterem
AUG. 28.

|

		

SZEPT. 3-4-5. |
TRILLA
		
Népdalünnep Martonvásáron
		
Főtér, Emlékezés tere, BBK,
		
Piactér, Brunszvik-kert
SZEPT. 9-10-11. |
Fülesbagoly Fesztivál
		
Főtér, Emlékezés tere, BBK, Piactér
SZEPT. 18.|
OKT. 24.		
		
		
		

Start-up
A Magyar Képzőművészeti Egyetem
festő szakos hallgatóinak kiállítása
Martonvásári Galéria
BBK kiállítóterem

SZEPT. 17.|
OKT. 5.		
		
		
		
		

Az Európai Kulturális Örökség Napok
keretében Sétánykiállítás
A Völgy-vidék természeti kincseifotópályázat képeiből
Martonvásári Galéria
BBK kiállítóterem

SZEPT. 17.
|
Borbély László zongorakoncertje
		
Műsoron Beethoven, Messiaen
		
és Bach művei
		
BBK színházterem
		
19.00 órakor

Béke-beli-Béke-Buli –
Béke utca, Horváth Ottó Sportközpont
15.00 órától

AUG. 29.
|
Fabók Mancsi Bábszínháza 		
Azért a kis bolondságért... 		
Magyar népi pajzánságok
		
16+ előadás, Déryné Program
		
Ingyenes előadás
		
20.00 órakor, BBK színházterem

KIÁLLÍTÁS-REJTVÉNY
Előző számunk feladványában a hamarosan városunkban fellépő Horváth Charlie fiatalkori képére kérdeztünk rá. A szerencsés megfejtő és a Macska Étterem
vendége Izsák Márton.
E havi rejtvényünk feladata kapcsolódik számunk kiemelt tartalmához, a Brunszvikok és a képzőművészet
című kiállításhoz. Nevezzen meg legalább két ügyeskezű
családtagot, akiknek képei láthatóak lesznek az augusztus 20-án nyíló tárlaton! Válaszaikat
várjuk, Önökkel pedig találkozzunk a
kiállításon!
Addig is kellemes nyarat kívánunk.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22/460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Folyékony hulladék gyűjtése és szállítása: 20/571-3105
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230-2718

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

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon:
8.00-16.00 óráig: 30/956-4597
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!
Dr. Jambrikné
Dr. Fodor Tamás Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
Várandós
szerda		
csütörtök
tanácsadás: 13.00 - 14.00
13.00 - 14.00

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

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

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
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22/460-286

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

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

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

MARTONVÁSÁR VÁROSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Megváltozott ügyfélfogadási rend! A járványügyi
helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás irodánkban (Martonvásár, Szent László út 24.) szünetel.
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés: iroda@
martongazda.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 20
417-0424-es telefonszámon. | Temetői ügyintézés: a
temetkezes@martongazda.hu e-mail címen, vagy a +36
20 417-0424 telefonszámon. | A temetéssel, sírhelymegváltással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentumokat a martongazda.hu, vagy a martonvasar.hu
honlapról töltheti le, és e-mailben fogadjuk a temetkezes@
martongazda.hu címen. | Befizetéseket kizárólag banki átutalással tudunk fogadni a Erste Banknál vezetett
11600006-00000000-93797799 számlaszámunkon.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Berta Csenge,
Csoma Zsombor,
Csörghe Márk
Gyulay Bella,

Harangozó Anna Panna,
Kalmár Anna
Kasos Vince,
Tuchband Frida,
Varga Vince Gábor

Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!
*Rendelkezésre álló
adatok alapján. / Elhunytakról illetve újszülöttekről
információt hozzátartozóik tudtával, vagy azok
kérésére teszünk közzé.

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

MARTONVÁSÁR: augusztus 20., 21., 22.; szept. 11., 12.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: szeptember 4.,5., 25., 26.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: augusztus 28., 29.; szept. 18., 19.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
A háziorvosok a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjeit telefonos kérésre vagy e-recept formájában is felírják
(Erodium), azt a hozzátartozók is kiválthatják (felírási igazolás és meghatalmazás nélkül, a beteg TAJ-számának bemondásával. Fontos továbbá, hogy bárki, aki saját vagy hozzátartozója, ismerőse részére receptet vált ki, érvényes személyi
igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel igazolja magát.
Kérjük, a patikában csak annyi vásárló tartózkodjon,
ahány kiadóablak van (2 db). A többi vásárló a másfél
méteres távolság betartásával legyen szíves az utcán
várakozni.

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

Érd, Simonpusztán újjáépült Bivaly csárda
modern, új, magyaros jellegű és menüztető
konyhájához keresünk felszolgálókat és
pultosokat:
• Napi nettó 20.000 Ft-os kezdő fizetés.
• Napi 12 óra min. 15 munkanap.
• Minden dolgozónknak étkezés és
korlátlan kávé fogyasztás biztosított.
Jelentkezés:
• Kizárólag fényképes önéletrajzzal.
• E-mail: spfelszolgalas@gmail.com

Ugyanide keresünk konyhai kisegítőket:
• Induló órabér 1.100 Ft, teljesítmény
függvényében emelkedhet.
• Minden dolgozónknak étkezés és
korlátlan kávé fogyasztás biztosított.
Jelentkezés:
• E-mail: spkonyha@gmail.com
• Telefon: +36-30-267-0256
+36-30-364-1622
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