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FORUM MARTINI
ÜNNEP ÉS
KÖZÖSSÉG
Vörösbe-sárgába öltözött fáink megadják
az ünnepi hangulatot a történelmi
megemlékezésekhez és a jövőbenézéshez.
A közös gondolkodáshoz is, melynek jó
példája a Közmeghallgatás, ahol közvetlenül
élhetünk felvetéseinkkel.
Figyeljünk egymásra, kérdezzünk egymástól!

ÜNNEPEINK,
GYÁSZNAPJAINK
ÉS JÖVŐNK

Október 6-ra kijárt nekünk a férfias, huszáros szónoklat
és a történelmi iránymutatás.

ÉLHETŐ VÁROS:
TERVEINK ÉS REALITÁSAINK
Közmeghallgatás Martonvásáron:
autópályától a közétkeztetésig

Varga Ferenctől, aki nemcsak képviselő, bizottsági elnök, hanem mindennek tetejébe huszár is, meg is kaptuk mindezt.
Nemcsak emlékezés volt, de kulturális program is, nem is
akármilyen, kórus és közös éneklés, koszorúzás és megemlékezés rajzolta komolyabbra arcunkat.
Mondhatnánk azt is persze, hogy főhajtástól főhajtásig menetelünk októberben, az aradiaktól a pesti srácokig, forradalomtól forradalomig. Sőt, az aradi soknemzetiségű halálmegvetéstől martoni hőseinkig is eljutunk ilyenkor gondolatban

Beszámolók, fontos felvetések, rendőri és lakossági
megnyilvánulások is szerepeltek az októberi Közmeghallgatáson. Előkerült a közétkeztetés kritikája is, a
szakmai tervezés legfontosabb ügyei és az újabb uniós
ciklus kihívásai is. A teljes fórum visszanézhető a város
youtube-oldalán.
Szabó Tibor polgármester bevezetője után Horváth Bálint alpolgármester a legaktuálisabb ügyeket ismertette részletesen. Beszámolt a közelmúltbeli sikeres közvéleménykutatás
eredményeiről, melyek mind faluból várossá alakuló településünk “Élhető kisváros” programját szolgálják. Tartjuk az
irányt, bár még sok a teendő - mondta az alpolgármester, aki
hitet tett a kiegyensúlyozott, racionális, tervszerű és átlátható gazdálkodás mellett. „Ehhez rengeteg, sokszor láthatatlan háttérmunka szükséges” - hangsúlyozta a csapatmunka
fontosságát, nem feledkezve meg az aktuális politikai klímáról és a polgároknak az önkormányzat iránt tanúsított bizalmáról sem.
2022 egyik legfontosabb feladata a bérrendezés és a részvételiség erősítése lesz - hallottuk. - Csak akkor lesz “zöld”

BEKÖLTÖZÖTT A
PANNÓNIA SZÍVE ALAPÍTVÁNY
Átvette új irodáját a Pannónia Szíve Alapítvány Martonvásáron,
mégpedig az egykori TSZ-udvarban felépült új szolgáltatóházban. Strommer Mátyás, a kuratórium elnöke Szabó Tibor
polgármestertől kapta meg az iroda kulcsait.
Az iroda mostantól minden hétköznap délután, 15 és 18 óra
között lesz nyitva, itt személyesen elmondhatják a Pannónia
Szíve fejlesztésével kapcsolatos észrevételeket, javaslataikat.
Tessely Zoltán képviselő úr a jövőben már ebben az irodában
tartja martonvásári fogadóóráit.
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KÖZMEGHALLGATÁS

azokhoz, akik mindig tudták, hogy hova kell állni, amikor
szólítja őket a történelem. Mert a történelem békeidőben is
szólít, és ha nem is mindig egyértelmű vérzivataros lankáink
fölött a histórikus széljárás, azért tanulmányainkból, olvasmányainkból, tapasztalatainkból és identitásunkból következik, hogy mindig oda álljunk, ahova kell. Ahogy a becsület
és a figyelem megkívánja.
Októberben még inkább meghajlunk hőseink emléke előtt,
mint máskor. 1848/49 és 1956 máig ható szelleme is ezt kívánja tőlünk.
Hajrá Martonvásár!
Előre az őszbe, előre a jövőbe!
| Forum Martini
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és “okos” a város, ha a közösség is “zöld” és “okos” lesz. Ne a
szlogenektől legyünk zöldek - mondta a város második embere, aki hitet tett a parkerdő- és futópálya-, illetve az óvodaenergetikai projekt mellett is.
„Mindenki véleménye számít” - ez marad a városvezetés
krédója és ennek mentén kívánják megoldani a közétkeztetés problémáját is - hangzott el, hiszen az elmúlt időszakban több ízben is előjöttek az iskolai étkeztetés hiányosságai.
Az iskolába dietetikus érkezik, akik egész évben szúrópróbaszerűen vizsgálja majd az ételeket a szülők képviselőivel.
E folyamat végén januárban számolnak be az érintettek a
változtatások mikéntjéről. - Érdemes lenne persze a konkrét megbeszélésekre a panaszos szülőknek minél nagyobb
számban eljönni - húzta alá a polgármester, aki szerint valóban nem lehet összehasonlítani a közétkeztetés minőségét
az anyai-nagyanyai főzéstudomány vívmányaival.
Felvetették a fórumon a vasútállomáson meghúzódó hajléktalanok helyzetét, a Magtár utca felújításának szükségességét és a sokszor felpanaszolt „ipari szagok” ügyét is, amelyek
hatásait maga a polgármester is nehezményezte. Ugyanígy
került elő az úgynevezett “elkerülőút-problematika”, amelynek apropóján elhangzott: „maga az autópálya az elkerülőút”,
másban - speciális, most elkészülő kerülőútban például bízni dőreség lenne. A zajhatásokat érezzük, de remélhetőleg
az autópályabővítésekkel együtt zajvédő fal is épülhet majd
a város határában, amely csökkentheti az autózúgás hatásait - hallottuk a Közmeghallgatáson, aminek felvételét nézzék
vissza a város youtube-csatornáján.
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MOL DUNAI
FINOMÍTÓ:
KARBANTARTÁS

TÁJÉKOZTATÓ AVAR- ÉS
KERTI HULLADÉKÉGETÉSRŐL
Ezúton tájékoztatjuk a Martonvásár belterületén ingatlannal
rendelkezőket, hogy belterületi ingatlanon - a veszélyhelyzetre megállapított külön központi szabályozás alapján - avar és
kerti hulladék égetése idén december 31-ig az ünnepnapokat
kivéve kizárólag minden hónap 3. péntekén és szombatján engedélyezett. Amennyiben az időjárási körülmények nem teszik lehetővé - például esős időjárás esetén -, a következő hét
péntekén és szombatján végezhetjük el ezt a munkát.
Az ingatlanon keletkezett kerti hulladékot csak megfelelően
kialakított tűzrakó helyen és az ingatlanon belül - kertben,
udvarban - szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget
és a környezetet ne károsítsa, továbbá az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Közterületen avart és kerti hulladékot
égetni tilos.
Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben. Az
égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös
segédanyag nem alkalmazható. Az avar és kerti hulladék-

kal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék, veszélyes
anyag, illetve nagy mennyiségű papír égetése is tilos.
Tüzet rakni csak vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete,
a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
Az étel készítésére szolgáló tűz rakása egész évben fa vagy
faszén égetésével engedélyezett.

HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS

ÚTMUNKÁLATOK

Gyermeknevelési konferenciát rendeztünk

Időszakos korlátozásokra számíthatunk

Váccal közösen rendezte meg Martonvásár október 10-11én a Hagyomány és újítás elnevezésű Kisgyermeknevelési
konferenciát, mely kapcsolódó intézményeink rangját és
helyét is megmutatta a gyermeknevelési szakmában. Több
szekcióban, előadások és kerekasztalbeszélgetések során,
természetközeli és játékosan megközelített tematikákban
cseréltek eszmét hagyományról, nevelésről, művészeti
képzésről a szakmai legismertebb szakértői, akik közben
megismerkedtek városunk történelmével és jelenével is.
Gratulálunk a szervezőknek!

Martonvásár Város Önkormányzatának saját forrásából útfelújítási munkák kezdődnek, melynek várható befejezése
november vége. Az útfelújítási munkák miatt a gépjármű- és
gyalogosforgalomban időszakos korlátozásokra számíthatunk. A kivitelezési munkálat félpályán zajlik majd, ami azt
jelenti, hogy azon a szakaszon, ahol nem történik munkavégzés, át lehet haladni, viszont a megállás/parkolás a Brunszvik Teréz Óvodánál nem megengedett.
Kérjük, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és körültekintően közlekedjenek ezeken a szakaszokon.

!

Íme a százhalombattai finomító
közleménye a várható kellemetlen
hatásokról, de van benne e-mailcím és telefonszám, tehát bátran
élhetünk panasszal is.

FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ

A szelektív hulladékgyűjtő edénnyel nem rendelkező
ingatlantulajdonosok (ingatlanhasználók) részére

Az elmúlt év végén városunkban is bevezetésre került a
két gyűjtőedényes hulladékszállítási rendszer. Azonban,
számos ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) még nem
rendelkezik a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által pályázati forrásból beszerzett gyűjtőedénnyel.
A társulás, illetve a hulladékszállítási közszolgáltató
megbízásából, önkormányzatunk lehetőséget biztosít a
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fenti ingatlantulajdonosok (ingatlanhasználók) részére a
gyűjtőedények átvételére.
Az átvétel helye és időpontja: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata (Martonvásár, Budai út 13.)
2021. október 20 - 2021. november 30. között, munkaidőben.
Érdeklődni a 06 22 460 004 telefonszámon, illetve az
ugyfelszolgalat@martonvasar.hu email címen lehet.
Az átvételi jogosultságot személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, szolgáltatói szerződéssel, vagy szolgáltatói
számlával (nem személyes átvétel esetén meghatalmazással) igazolni szükséges.
| Gucsek István • alpolgármester
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Tisztelt Városlakók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOL Dunai Finomító
több üzemében október 30-ig időszakos, ütemezett karbantartást végzünk. Ezt megelőzően a nagyjavításra történő
felkészülés, valamint ezt követően az üzemek újraindítása
során, több olyan technológiai tevékenységet hajtunk végre,
amelyek a környező településeken éreztethetik hatásukat
pl. zajhatás, látványos fáklyázás, esetenként kellemetlen
szaghatás.

Az időszakos karbantartás a finomító berendezéseinek biztonságos üzemmenetét szolgálja, ezért kérjük megértésüket ebben az időszakban. Bármilyen kérdés esetén szívesen
állunk rendelkezésére.
MOL Diszpécserszolgálat elérhetősége:
dunaifinomito@mol.hu • 06 (23) 55-11-66
| MOL Dunai Finomító

KÖZLEMÉNY CSAPVÍZ-ÜGYBEN
Kedves Martonvásáriak!
Az elmúlt időszakban is számos panasz érkezett a háztartásokban a csapokból kiengedett víz színével kapcsolatosan. Az
önkormányzat és a víz közmű üzemeltetéséért felelős Fejérvíz Zrt. hosszú ideje dolgozik a probléma megoldásán, a helyzettel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
A csapokból folyó sárga víz, annak ásványi anyag tartalmára vezethető vissza. Ennek kezelése a kutakból feljövő
víznél kezdődik. Önkormányzatunk részvételével a KEHOP-2.1.2-15-2017- 00014 számú, „Martonvásár-Erdőhát
ivóvízminőség-javító programja” pályázat keretében, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda lebonyolításában, folyamatban
van az egyes meglévő kutak ásványianyag-szűrő rendszerének felülvizsgálata, modernizálása. Emellett a Fejérvíz
Zrt. megkezdte egy új kút fúrásának munkálatait, amellyel
szintén javítani lehet a vízminőséget, különös tekintettel a
jelentős vízterheléssel járó nyári időszakra is.
A probléma másik oldala a vezetékrendszerben megragadó
ásványok, melyek a hálózat öblítésével kerülnek csak ki a
rendszerből. Figyelemmel a hálózat összetett jellegére, és
a leülepedések lehetőségére a kanyarulatokban, csőkapcsolatokban és egyéb helyeken, ún. szivacsos csőtisztítással
mindez hatékonyan tisztítható. Ehhez megfelelő csomópontokat kell kialakítani a hálózatban. Ennek a költségeit önkormányzatunk betervezte a következő időszakra, és a Fejérvíz
Zrt. munkatársai szakszerűen el is végzik ezt a feladatot.
Mindezen intézkedések megtételével középtávon elérhetjük,
a jobb vízminőséget, az esztétikusabb látványt a vízengedéseknél a település valamennyi részén. Ugyanakkor fontos
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megjegyezni, hogy valamennyi tisztító mechanizmus végeztével a csőhálózat végén, azaz a háztartások csapjain ki kell
hogy ürüljön az addig berakódott ásványi anyag – különösen nagyobb mennyiségű víz engedésénél a nyomás miatti
felkeveredéssel –, amely a víz elszíneződését okozza. Fontos
hangsúlyozni, hogy ez az egészégre nem ártalmas!
A tisztítási munkálatok időpontjáról a Fejérvíz Zrt. rendszeres tájékoztatást nyújt, ezekre mindenképpen ügyeljenek.
A fentiekben vázolt megoldások lehetővé teszik, hogy ezek
egyre ritkábban forduljanak elő, kevesebb bosszúságot okozzanak a lakosságnak.
Mindezek végrehajtásáig kérjük és egyben köszönjük türelmüket!
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VISSZAÁLLNI A RÉGI
KERÉKVÁGÁSBA

TÖK JÓ VOLT!
A Tök Jó Hét idei rendezvénysorozatán volt móka, kacagás,
komoly verseny, vicces erőfelmérés, zenés táncok, bulis találkozások, de a lényeg igazából - akárcsak tavaly - az volt
most is, hogy együtt voltunk, jobban megismertük egymást,
miközben ámultunk és bámultunk, hogy mekkora tökök is
nőhetnek a jelek szerint Isten szabad ege alatt. Sokat tanultunk magáról a tudásról, a beporzó ösvényekről, részt vettünk kézműves foglalkozásokon, együtt sírtunk a chili-evőversenyen. Kerestünk kincset, megismertünk varázslatos
hangszereket, a Kiskalász együttest, közben meg fénylett az
arcunk, mint Salamon töke.
Fotók: Kortyis Dávid

LÁTOGATÓBAN A PÁPAY ÁGOSTON
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Speciális gyerekeknek speciális oktatási programok ez a hitvallás jellemzi talán a legjobban a Pápay Ágoston
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
szerteágazó pedagógiai munkáját. Botos Imre igazgatót
az évkezdés nehézségeiről és az intézmény jövőjéről is
kérdeztük.
- Hogyan sikerült elindítani a tanévet az iskolájukban,
voltak-e nehézségek?
- A tanévet nagy várakozással és rengeteg előkészítéssel
kezdtük meg. Szerencsére a nyár folyamán a fenntartótól
karbantartásra kapott összegből a tantermek festéséhez,
laminált padlózásához szükséges anyagokat meg tudtuk
vásárolni, azonban a munkát már saját
karbantartónk, illetve a lelkes férfi kollégák végezték a költségtakarékosság jegyében. Munkájukat ezúton is köszönöm.
Mivel a fenntartói döntés értelmében az
általános iskolai és a középiskolai osztályok mellett két autista csoportot és két
fejlesztő iskolai csoportot is indíthattunk
a 2021/2022-es tanévben, új tantermek
kialakítása is szükségessé vált. Az új helyiségek berendezéséhez egy Budapesten
megszűnő iskolából hoztunk el iskolabútorokat, szövőkereteket, alapanyagokat.
- Miben lehet más az idei tanév az előzőkhöz képest?
- A kormány döntésének értelmében a másfél év alatt elhalasztott, elmaradt programokat szinte mindenki igyekszik
bepótolni, újraindítani. Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban rengeteg programlehetőségünk volt. Részt vehettünk a „Hangszert a kézbe” elnevezésű programon, elmehettünk a Fővárosi Állatkertbe az ÉFOÉSZ szervezésében, öt
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osztályunk erdei iskolába utazhatott a gánti Fecskepalotába
egy hétre az „Együtt-Értük” Alapítvány támogatásával, diáktalálkozót szerveztünk, Diáksport Napot bonyolítottunk,
Szülőklub programunkat külsős előadó meghívásával színesítettük, valamint részt vettünk a városi megemlékezésen.
Mégis a legjobb érzés talán az volt, hogy hagyományaink
szerint közösen, jó hangulatú ünnepség keretében nyithattuk meg a tanévet, adhattuk át személyesen a készségfejlesztő iskolát megkezdő fiataloknak a kitűzőiket.
- Hogyan alakul a napi működésük, pedagógiai munkájuk? Sikerült már visszaállni a megszokott kerékvágásba?
- A napi működésünkben igyekszünk minél előbb visszaállni
a két évvel ezelőtti rutinra – természetesen az egészségügyi, higiénés szabályok
fokozott betartása mellett. Októbertől
újraindítottuk Munkahelyi Gyakorlat
Programunkat, mely során a készségfejlesztő iskolás fiataljaink testközelből
ismerkedhetnek meg a munka világával.
Köszönöm a partnerszervezetek, cégek
nyitottságát, fogadókészségét.
Terápiás tevékenységeinket, állatasszisztált - kutyás és lovas - foglalkozásainkat
összesen nyolc csoport részére tudjuk folyamatosan biztosítani az „Együtt-Értük”
Alapítvány segítségével. Tehetséggondozó, művészeti csoportjaink is újra próbálnak, gyakorolnak, hiszen októberre
és novemberre is több meghívást, fellépésre való felkérést
kaptunk. Természetesen mindenkinél az egészségmegőrzés
a legfontosabb, de reméljük, hogy a megkezdett munkát minél tovább tudjuk a jelenlegi formában folytatni.
| FM
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JÁTÉKMESTEREK ÉS
JÁTÉKISMERET
SIKERREL PÁLYÁZOTT A MARTONI MŰVÉSZETI ISKOLA
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „A Nemzeti
Tehetség Program” keretén belül kiírt „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása” című pályázaton sikerült különleges eszközöket nyernünk.
A 150 beszerzett eszköz számos társasjátékot (130 db), koshi
csengőket, kalimbákat, egy SLA rendszerű (műgyanta-led) 3D
nyomtatót és tartozékait jelenti. Ez összeségében 1.327.000
Ft értékben beszerzett eszközt jelent. A projekt a Művészeti
Iskola martonvásári és ercsi telephelyein zajlik.
Programunk a tehetségek gyenge oldalának fejlesztésére
összpontosít. Célunk, hogy a diákok önismerete és énképe
határozottabb legyen, mentálisan, lelkileg felkészülhessenek tehetségük kibontakoztatására. Lélekpillangó projektünk a zenei, interperszonális és intraperszonális intelligencia fejlesztését célozza meg magasszínvonalú társasjátékok
bevonásával. Szeretnénk diákjaink, szüleik és kollégáink
kezébe játékismereti know-how-t adni, mellyel mentális és
lelki egészségüket megőrizhetik.
A 3D nyomtató segítségével a tanulók részletekbe menően
ismerhetik meg hangszereik működését, akusztikai felépítését, ezzel elősegítve a könnyedebb hangszerkezelést. Tartozékai a program idején biztosítják a működést. A Koshi
csengők és kalimbák használhatók lazító, pihentető szakaszokban. Változó hangolásuknak hála rengeteg lehetőséget
kínál az énekléshez, így fejleszti az improvizációs készséget
és kreativitást.
A társasjátékokat használjuk pihentető, lazító foglalkozásokon, fontos szerepük van a személyiség formálásában és a
szocializációban is. Ellensúlyozzák az okostelefonok használatából eredő elidegenedés káros hatásait, a kooperatív és
stratégiai játékok tényleges interakciókra késztetik a játékost. Ez az interperszonális intelligencia fejlesztésére is jó
hatással van. A játékok másik csoportja az érzelmekre fókuFORUM MARTINI / 2021. OK TÓBER

szál, így az intraperszonális intelligenciára vannak pozitív
hatással.
Projekt- és családi napjainkon számos diákot és szülőt érintettünk meg “játékélménnyel”. Játéksarkot állítunk fel, ahol
kollégáink, diákmentoraink segítséget nyújtanak a játékok
értelmezésében és garantálnak egy bizonyos játék-fegyelmet.
Egy tanéven belül arra számítunk, hogy tehetséges diákjaink
színpadi szorongása lényegesen enyhül. Két hatásvizsgálatot
tervezünk (október, május). Épületünkben számos társalgó
és váró van, úgy gondoljuk, hogy a helyben használható játékok hatására megnövekszik a társas interakciók száma az okostelefonok rovására.
A programban részt vesz egy tanár és egy szülő, akik 30 órás
játékoktatói képzéssel rendelkeznek. Rajtuk kívül a tantestület hat tanára rendelkezik széles játékoktatási ismeretekkel,
vagyis nem csupán szabályismerettel rendelkeznek, hanem
tisztában vannak a játéketikett alapvetéseivel, a játékismertetés stációival, képesek a játékokat életkorhoz igazítani,
ismerik a játékok személyiségfejlesztésben való szerepét, a
játékok tárolásával, állagmegóvásával kapcsolatos tudnivalók birtokában vannak, képesek a szülők számára fejlesztési területhez illeszkedő játék ajánlására, tapasztalatuk van
kisebb versenyek szervezésében (egyéni és csapatverseny;
kieséses, vagy körmérkőzéses rendszer szerint).
Az elmúlt években diákjaink is nagy játékismeretre tettek
szert. Jelenleg 15-20 diákot tudunk kismentorként bekapcsolni a játékok oktatásába. Játékmestereink már képesek
néhány játék szabályának és a játéketikett ismertetésére.
A beszerezett eszközök között nagy számban szerepelnek
társas- és kártyajátékok, néhány egyszemélyes ügyességi
játék is. A játékokat a választott tehetségterületek alapján
válogattuk össze: az érzelmi intelligenciát, kreativitást, logikát tréningező játékokat az intraperszonális készségek
fejlesztésére (pl.: Dixit, Fedőnevek, Associativity stb.). Mivel
tehetséggondozó programjaink egyik célja az önismeret fejlesztése, ehhez elengedhetetlen az érzelmek ismerete, keze08

lése, kommunikálása. A játékok használata közben a tanulók
felismerhetik és megfogalmazhatják saját és társaik érzelmeit, egyes játékokon megtanulják a kudarc kezelését, az
ügyességi játékok pedig a kognitív képességek fejlesztésében
töltenek be nagy szerepet.
A játékok második csoportjával az interperszonális képességeket fejlesztjük. A kooperatív és stratégiai játékokban (pl.
Hanabi, Azul, Exit) sokszor a játék ellen kell közösen nyerni
és általában véve fontos, hogy a többi játékossal közösen
taktikázzunk. Ez együttműködésre, alkalmazkodásra, kommunikálásra készteti a tanulókat, ezen kívül erősíti az önbizalmukat.
Az általunk megjelölt harmadik, zenei tehetségterülethez
kapcsolódó eszközök között egy ritmusérzéket fejlesztő játék van (Csapasd a ritmust), ezen kívül kettő relaxációt, ellazulást segítő eszköz, amik hasznos kellékei lehetnek egy
Kokas-órának vagy lazító, pihentető foglalkozásoknak. Ide
soroltuk még a 3D nyomtatót is, amivel elsődleges célunk,
hogy a hangszerek részeit, keresztmetszeteit állítsuk elő, de
szükség esetén a játékok tartozékait is pótolni tudjuk vele.
A játékok egyik közvetlen hatása, hogy a gyermek egy nyitottabb lelkiállapotba kerül, így megfigyelhetjük reakcióit
különböző szituációkban, aminek nagy hasznát tudja venni
a pedagógus a fejlesztő munkában. A formális oktatás során
létrejövő feszült állapotot a játékok segítségével oldhatjuk,
így befogadóképesebbé válnak a tanulók. Erre a flow-élményre épít a Kokas-pedagógia is, amit szintén alkalmazunk
tehetséggondozó órákon. A gyermekek elsajátíthatják a játéketikett szabályait, aminek betartása közben önkéntelenül
figyelik, elemzik önmagukat és játékostársaikat, ami a szociális készségeiket fejleszti.
Közvetett hatásként a személyiség fejlődése mint a kudarckezelés, önkontroll, kommunikáció jelenik meg. Jótékony hatásként tapasztaltuk, hogy a szülők is szívesen csatlakoznak
a játék-programokhoz, így fejlődik a családok játékkultúrája:
nem csak az iskolai programokon játszanak, hanem bekerül
az otthonokba, tudatosabban választanak társasjátékot. A
velünk játszó gyerekeket, szülőket és kollégákat alkalmassá szeretnénk tenni arra, hogy „játékmesterekként” betaníthassanak, vezethessenek játékokat, így önműködővé válhat
a játékos klubok működése az iskola szoros vonzáskörzetén
kívül is. A legnépszerűbb játékokból versenyeket, bajnokságokat hirdetünk a projektnapokon, családi napokon és táborainkban.
A játékok tárolása erre a célra kijelölt polcrendszereken
történik. A csomagolás szakszerű kibontása a modern játékoknál nem csupán környezetvédelmi szempont, hanem
állagmegóvás is. Képzőművészeti műhellyel rendelkeznünk,
itt készülhetnek el a játékok épségét biztosító kiegészítő csomagolások, itt kerül sor az esetlegesen sérült, vagy hiányzó
alkatrészek javítására, cseréjére, pótlására. Külön nyereség,
hogy a gyerekek kreativitása is megnyilvánulhat a játékok
ápolása, renoválása közben.
| Bódi Árpád
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BEETHOVEN ÉS
BACH MARTONON
Korunk egyik legkiválóbb zongoraművésze - aki korábban
a nyári Beethoven-estek egyikén még Kocsis Zoltán társaságában szerepelt nálunk - szeptember végén nagyszerű
szólókoncertet adott Martonvásáron, a BBK-ban. Borbély
László izgalmas zongoraestjének programján Bach, Beethoven, Messiaen és Liszt művei szerepeltek.
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LESZ SPORTBÁLUNK!
Sportbált rendez november 6-án a Martonvásári Sport Klub.
A DJ Kozihoz köthető zenés és sportos rendezvény a Horváth
Ottó Sportközpontban kezdődik 10 órától, ahol a Martonvásár - Pákozd (U13), Martonvásár - MIE (U19) és Martonvásár
- Gyúró (öregfiú) mérkőzést láthatjuk, illetve részt vehetünk a
felnőtt csapat nyilvános edzésén.
Ezután 18 órától a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban folytatódik a rendezvény egy izgalmas sportbállal. Este
7-kor a Moon River Acoustic lép színpadra, amely Frank Sinatra dalait és más világslágereket játszik majd. Este nyolc
órakor Martonon először láthatunk úgynevezett Vízijátékot
a Fő téren. A vízijáték folyékony tűzijáték, “vízivarázs’ és
„táncoló szökőkutak” néven is ismert egész Európában. Ez
egy komplex szökőkútrendszer, melyben speciális szelepek
biztosítják a víz mozgását, egyedi tervezésű számítógépes
programvezérléssel, amely egy kivételes koreográfiát hoz
létre. A vízsugarak a zenével szinkronban mozognak, piros,
lila, sárga és más színekkel megvilágítva.
Ezt követően a kulturális központban ad koncertet Hevesi
Tamás énekes 20.30-tól, aki szintén kapcsolódik a sporthoz,
hisz a zenélés mellett ő is labdarúgóedző és számos mar-

tonvásári mérkőzésre látogatott már el. Az estét a Bananas
zenekar folytatja: a ’80-as évek retróját, a ’90-es évek szintipopját, a kétezres évek és napjaink legjobb rádiózenéit hozzák el nekünk. „100 százalék élő zene - szívvel, lélekkel”: ez
a bulizenekar jelszava. Az estét Dj Jack Nenito zárja éjféltől
hajnal kettőig tartó hatalmas partyjával. A bál támogatói
jegy megvásárlásával látogatható.
Az est folyamán tombolát is lehet vásárolni, amikhez értékes
nyeremények párosulnak, illetve asztalfoglalásra is van lehetőségünk martonvasrisk@gmail.com e-mail címen.

KÖSZÖNET
A ZENEKEDVELŐKNEK
Október második napján egy közös sétával ért véget az Új
Nap - Új Remények elnevezésű adománygyűjtő kampányunk. Összesen 1 303 600 Ft támogatás gyűlt össze. Ebben már benne van a különféle helyi rendezvényeken elhelyezett személyes adománypontokon összegyűjtött összeg
is. Nagyon hálásan köszönjük mindenkinek, aki támogatta
egyesületünket. A befolyt összeget jövő évi francia turnénkra fogjuk felhasználni.
Jubileumi koncertünket december 5-én tartjuk majd, ahol
Queen Show-t tartunk a Beethoven Általános Iskola kórusával és a Dynamic Dance Crew Táncegyesülettel közösen.
A részleteket keressék a novemberi Forum Martini újságban illetve a www.facebook.com/mvfuvosok közösségi oldalunkon. Még egyszer köszönjük a támogatásokat és várunk mindenkit decemberben!
| Pfiffer Zsuzsanna és a Fúvósok

DIVAT ÉS TEXTIL A BBK-BAN
Újabb kiállítás a Martonvásár Galériában
Ugyan még látogatható a StartUp című kiváló, fiatal képzőművészeket felsorakoztató tárlat művelődési központunk
galériáján, de Varga-Katona Brigitta és Kárpáti József, a
Martonvásár Galéria ügybuzgó alapítói már izgalmas, új
projektet terveznek Divat és Textil címmel a BBK kiállítótermében, szintén fiatal alkotók bemutatásával. A tárlat
november 11-től december 3-ig tart nyitva, a modern design és formatervezés szerelmesi már alig várják a nyitást.
FORUM MARTINI / 2021. OK TÓBER
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MAGYAR L-ES VASÚT KLUB

MILYEN KULTÚRÁT AKARUNK?
MONDJÁK EL VÉLEMÉNYÜKET NOVEMBER 3-ÁN

MODELLVASÚT

Közművelődési Fórumot tartanak a BBK színháztermében
november 3-án délután 6 órakor, ahol mindenki kifejtheti
majd, milyen programokat, kulturális rendezvényeket, művészeti akciókat és koncerteket látna szívesen városunkban.

LEGO-BÓL

Álljanak elő bátran javaslataikkal, a Martonkult munkatársai örömmel veszik aktivitásukat.
Képünk a StartUp című Martonvásár Galéria-kiállítás megnyitóján készült a BBK kiállítótermében.

IDŐSEK VILÁGNAPJA
A Segítő Szolgálat közleménye
Városunkban október 3-án került megrendezésre az Idősek
Világnapja alkalmából szervezett ünnepség a BrunszvikBeethoven Kulturális Központ Színháztermében. Martonvásár város vezetése az ünnepséggel és vendégül látással
kívánta kifejezni tiszteletét, megbecsülését a városunkban
élő idősek felé. Gucsek István alpolgármester úr és Farkas Erzsébet lokálpatrióta képviselőasszony köszöntötte a
megjelenteket. Köszöntésük a szeretetről, figyelmességről
szólt, arról, hogy mi, fiatalabbak mennyi bölcsességet tanulhatunk az idősektől, szüleinktől, nagyszüleinktől. Elhangzott az a szándék is, hogy az önkormányzat igyekszik
odafigyelni az idős emberekre, szükség esetén segítséget is
nyújt, és a Segítő Szolgálaton keresztül pedig a mindennapi feladatok ellátásában és a gondoskodásban is szerepet
vállal.
Az ünnepi műsor a Beethoven Általános Iskola tanulói, Fodor-Adorjáni Lilla, Orosz Fanni, Szász Emőke szavalatával
kezdődött. A gyerekeket Ónodyné Nagy Anikó pedagógus
készítette fel. A gyönyörű versek a kislányok szívhez szóló
szavaival a nagyszülőkről szóltak. Ezután a martonvásári
Dynamic Dance Crew Táncegyesület előadásában láthattunk modern táncokat. Az egyesület vezetője, Mózsik Viktória több korcsoportban felvonultatta a táncos gyerekeket és
fiatalokat. Nagyon jó hangulatot teremtettek és látványos
FORUM MARTINI / 2021. OK TÓBER

október 30.
szombat

9.00-21.00
koreográfiájukkal lenyűgözték az ünnepelteket. Az ünnepi
műsor megtekintése után megköszöntöttük Martonvásár
város két legidősebb polgárát, a 102. életévét betöltött Adácsi Józsefnét és a 96. életévét betöltött Újszászi Ferencet.
Ezt követően finom vacsorával kedveskedtünk időseinknek.
A rendezvény létrejöttéért köszönetet mondunk a Martonvásári Önkormányzatnak, az Embertársainkért Alapítványnak és a Szent László Völgye Segítő Szolgálat dolgozóinak.
Továbbá köszönetünket fejezzük ki a Martonvásár Városi
Közszolgáltató Kft-nek, ezen belül a Martongazda és a Martonkult szakterület dolgozóinak, a Harmónia Idősek Otthonának és a ráckeresztúri Bilics Cukrászdának.
| Szent László Völgye Segítő Szolgálat
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október 31.

Sze

Belépés
ingyenes!

Brunszvik-Beethoven
Kulturális Központ
Martonvásár, Emlékezés tere 2.
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9.00-18.00
Információ:
Dolinka Zsolt
+36 30 398 9384

/MartonKult

A LEGO név, a LEGO-logo a The LEGO Group védjegye, mely cégeknek semmilyen kapcsolatuk nincs az MLVK-val.
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ESEMÉNYEINK
OKT. 22.
|
Megemlékezés az 1956-os 		
		
forradalom és szabadságharc 		
		tiszteletére
		
18.00 óra, BBK színházterem
|
		
		
		
		
		
		

KERTBARÁTOKNAK,
OKTÓBERRE
Az éjszakai lehűlések után a völgyet egyre gyakrabban üli meg a reggeli köd, és a fűszálakon kövér harmatcseppek ringatóznak ezernyi gyöngyként a lágyan
simogató napsugárban. A sárgult levelek búcsút vesznek ágaiktól és lágyan ringatózva földre hullnak. Ez
már az ősz, a betakarítás, az elmúlás időszaka, de még
akad teendőnk a kertben a téli pihenés előtt.
A szeptemberi időjárásra nem lehet panaszunk, hiszen minden hétvégén kellemes, szép idővel ajándékozott meg bennünket a szüreti munkákhoz. Az idei termés nagyon szép és
egészséges lett, szinte hiba nélküli fürtöket szedhettünk le.
Így minden reményünk megvan arra, hogy ebben az évben is
jó borokat készíthessünk. Ehhez azonban oda kell figyelni az
erjedésre. A zajos erjedés után használjunk kotyogót, hogy
megakadályozzuk a levegő bejutását a hordóba. A kierjedt
bort minél előbb fejtsük le a seprőről. Az egészséges seprőt
a törköllyel együtt kifőzethetjük pálinkának. Az első fejtés
általában nyílt fejtés, és ekkor állítjuk be a kénsavszintet
is (10-15g/100l), mely védi borunkat a betegségektől. Jobb

PUSZTÁK NÉPE
A százhalombattai Forrás 		
Néptáncegyüttes táncszínházi
előadása - ingyenesen látogatható
Az előadás a Déryné Program
hozzájárulásával valósul meg.
19.00 órakor, BBK színházterem

OKT. 29.
|
Tessely Zoltán képviselő
		fogadóórája
		
Szolgáltatóház - Dózsa György 10., I. em.
		
17.00 óra
a bajt megelőzni, mint orvosolni. A szüret befejeztével készítsük fel növényeinket a télre és alapozzuk meg a jövő évi
termést. Ha tehetjük, trágyázzuk meg a földünket, a kertet,
és kezdjük meg az ásást. Kiszórhatjuk a káli és foszfor műtrágya első adagját is. Az őszi ásást nem kell elgereblyézni,
a téli fagy majd szépen szétporlasztja a rögöket. A lehulló
leveleket is ássuk be a földbe vagy hordjuk a komposztálóba.
Így értékes tápanyagokat nyerhetünk, és ami a legfontosabb,
a fertőző gombákat és kórokozókat eltávolítjuk az ültetvényből. A növényvédelem másik sarkalatos pontja az őszi lemosó permetezés, ne sajnáljuk rá az időt. Távolítsuk el a beteg,
vírusos tőkéket, fákat, készüljünk az őszi telepítésre. Korábbi fa helyére csak talajcsere után ültethetünk új csemetét,
egyébként a talajuntság miatt bizonytalan lesz a fejlődés. A
szamócaágyásokat gyomtalanítsuk, és ha szükséges, locsoljuk is meg. A gyepet utoljára nyírjuk le és érett komposzttal
szórjuk meg. Most van a rózsák legkedvezőbb telepítési ideje,
de a szőlőoltványokat és facsemetéket is jobb ősszel ültetni,
mint tavasszal. Szedjük fel a dália, kánna, kardvirág gumóit
és fagymentes helyen tároljuk a tavaszi ültetésig. Rendszeresen ellenőrizzük a betárolt gyümölcsöket és zöldségeket.
A beteg darabokat távolítsuk el. Vigyük telelő helyre a fagyérzékeny évelő növényeinket a leanderek kivételével. Ezek,
mínusz öt fokot is kibírnak, kórokozóik viszont elpusztulnak.
| Uhrin Gábor

OKT. 30-IG
|
START-UP
		
A Magyar Képzőművészeti
		
Egyetem festőszakos hallgatóinak
		kiállítása
		
Martonvásár Galéria
		
BBK kiállítóterem
OKT. 29-31. |
		

LEGO kiállítás
BBK színházterem

NOV. 7.
|
		
		

A HELYSÉG KALAPÁCSA
A Tercina együttes színjátéka
BBK színházterem

NOV. 11.|
DEC. 3.-		
		

DIVAT ÉS TEXTIL
Martonvásár Galéria kiállítása
BBK kiállítóterem

NOV. 12.
|
		

MÁRTON NAPI
LÁMPÁS FELVONULÁS

NOV. 13.
|
		
		
		
		

DÉRYNÉ IFJASSZONY
A Déryné Társulat színjátéka
Az előadás a Déryné Program
hozzájárulásával valósul meg.
BBK színházterem

|
POLGÁRMESTER HÁZHOZ MEGY
		
Szombat 14.00 óra
		
Deák Ferenc utca, Jókai Mór utca,
		
Széchenyi István utca
Felhívjuk figyelmüket, hogy a MartonKult programnaptárának eseményei, időpontjai, helyszínei a szervezés során változhatnak. Naprakész információinkat megtalálják a https://
www.facebook.com/MartonKult oldalunkon, plakátjainkon,
illetve szívesen adunk felvilágosítást a +36 22 460-286-os
telefonszámon. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a MartonKult eseményeit!

REJTVÉNY
Előző havi rejtvényünk megfejtése egy csodás hangszer, a
cimbalom volt. Szerencsés nyertesünk Trunki Ilona, aki nyereményét a Macska Étteremben veheti át. Gratulálunk neki!
November 11. és december 3. között tart majd nyitva az a
tárlat, amely Kárpáti József és Varga-Katona Brigitta nevéhez fűződik. Kérdésünk: mi a címe és tematikája a kiállításnak? Segítséget kapnak hozzá e havi számunkban. Jó keresgélést és játékot kívánunk önöknek.
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Érkeznek az adószámla-értesítők

A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS
MEGELŐZHETŐ!

Megérkezett a hideg idő, így egyre többen elkezdtek fűteni.Magyarországon azonban minden évben több száz
szén-monoxid-mérgezés történik. A mérgezés legtöbbször
enyhe vagy közepesen súlyos lefolyású, de sajnos évente 10-12 halálos mérgezés is megesik. A mérgezések oka
a rossz kazán, a nyílt láng, esetleg a kémény. De ez csak
részben igaz: a kazán, a nyílt láng vagy a kémény nem az
oka, hanem az eredete. Maga a baj tényleg a nem megfelelő
szellőzésre vezethető vissza, és arra, hogy nincs a lakásban vagy a házban egy megbízható szén-monoxid-érzékelő,
amely jelezte volna a magas gázkoncentrációt.
Bár az ilyen mérgezésnek jól ismert tünetei vannak, gyakran nem vesszük komolyan, nem figyelünk oda a jelekre:
a migrénes fejfájásra, az „ólmos álmosságra”, a szédülésre,
a hányingerre. Pedig, ha korán felismerjük a mérgezésre
utaló jeleket, a mérgezés enyhe és gyors lefolyású lehet. Ha
nem vesszük észre, és nincs szén-monoxid-érzékelőnk sem,
amely segítene, akkor bekövetkezhet a tragédia is: a fejfájás
a szédülés után megbénulnak a végtagok, s miközben végig
a tudatunknál vagyunk, bekövetkezik a fulladás.
Mindenképpen életmentő lehet, ha van az otthonunkban
egy szén-monoxid-érzékelő. Érzékelőt azonban csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben
szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű
használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű
készülékeket. A néhány ezer forintos érzékelők megbízhatósága jellemzően nem megfelelő, ezek hamis biztonságérzetet keltenek bennünk.
A szén-monoxid-érzékelők tehát csak akkor tudják betölte-

ni funkciójukat, ha megbízható típust szerzünk be, és azt a
gyártó előírásainak megfelelő helyre és megfelelő módon
telepítjük. Fontos tudni, hogy ezeknek érzékelőknek is van
szavatossági idejük. Javasolt az eszközt kétévente megfelelő tanúsítványokkal rendelkező laboratóriumban bevizsgáltatni. A szén-monoxid-érzékelők ellenőrzését soha ne
végezzék el otthon. Egy kipufogóhoz tartott, vagy cigarettafüsttel lefújt érzékelő jelez ugyan, ám olyan terhelést kap
a „házi teszt” során, hogy az a további biztonságos működésre, életmentésre alkalmatlan. Az érzékelők élettartama
(általában 5 év) lejárata előtt le kell cserélni.
A katasztrófavédelemhez a mérgező gázzal kapcsolatban
beérkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól
látható, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Tavaly például azokban a lakásokban, ahol volt érzékelő, nem történt haláleset. 2014-ben
több mint háromszázan szenvedtek mérgezést azokban az
ingatlanokban, ahol nem volt, és mindössze harmincketten
ott, ahol volt telepített érzékelő. Baleset adódhat abból is,
ha az érzékelőt nem a megfelelő helyre telepítik, lemerül benne az elem, lejár a szavatossága, vagy akár abból
is, ha rossz minőségű készüléket vásárolunk. A statisztikai adatokból jól látszik, hogy egy érzékelő megvásárlása
biztosan megtérülő beruházás, a gondosan megválasztott,
jó helyre telepített szén-monoxid-érzékelő életet menthet.
A katasztrófavédelem 2012-ben hozta létre az Országos
Tűzmegelőzési Bizottságot, amely az egyik legfontosabb
feladatának tekinti a lakosság szén-monoxid-mérgezés témakörében történő széles körű tájékoztatását.

ONLINE
KÖNYVÁR-KATALÓGUS

Bankszámlaváltozás a Fejérvíznél

Tisztelt Felhasználók!
A FEJÉRVÍZ ZRt. tájékoztatja felhasználóit, hogy az OTP
Banknál vezetett bankszámlájára érkező utalások feldolgozására október elejétől naptól nincs lehetőség. Kérjük Önöket, hogy a jövőben banki utalásaik során legyenek szívesek
a Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett 12023008-00152844-

Elkészült könyvtárunk online katalógusa. Ennek segítségével otthonról is bármikor kereshetnek a dokumentumok között. További információk a Martonvásári Városi könyvtár
facebook-oldalán vagy a martonvasar.hu weblapon.
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A napokban fejezte be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
az adószámla-értesítők kiküldését ügyfélkapus ügyfeleinek.
Október végéig pedig postán kapnak adószámla- kivonatot
azok, akiknek nincs ügyfélkapu-hozzáférésük. Elektronikusan
az adószámla-ügyintézés is kényelmesebb, ezért sosem késő
ügyfélkaput nyitni.
Adószámla-egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek legalább ötezer forintnál több tartozása vagy ezer forintnál több
túlfizetése van. Országosan több mint egymillióan kaptak
elektronikus értesítést, míg ötszázezren postán kapják az adószámla-kivonatot a következő hetekben.
Akinek van ügyfélkapu-regisztrációja, az elektronikus tárhelyére (https://tarhely.gov.hu) kapta a folyószámlájával kapcsolatos tájékoztatót, melyről e-mail-értesítés érkezik a regisztrációkor megadott címre. Ilyenkor érdemes megnyitni a
tárhelyet, mivel a beérkezett üzenetek harminc nap elteltével automatikusan törlődnek a felületről, kivéve, ha azokat a
megnyitás után a tartós tárba helyezik.
Ha valaki nem nézte meg a tárhelyére érkezett üzenetet, de az
e-mail-értesítésben látja, hogy folyószámla-rendezés kapcsán
küldött üzenetet a NAV, akkor lekérdezheti adószámla-egyenlegét az eBEV-portálon. A NAV honlapján elérhető „Segédlet
adószámla- lekérdezéshez” címmel egy részletes útmutató,
ami lépésről lépésre bemutatja a lekérdezés menetét.
Akinek tartozása van, ügyfélkapus hozzáféréssel akár online
bankkártyás fizetéssel is rendezheti azt az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásból (https://onya.nav.gov.hu), de fizetheti átutalással, csekken vagy a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával. Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni
az adóazonosító jelet. Csekket igényelni a legegyszerűbben
a 1819-es ingyenesen hívható NAV Infóvonalon lehet a 4-es
menüpontban.
Túlfizetéskor annak kiutalását vagy tartozásra átvezetését a
2117-es számú „Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” nyomtatványon lehet kérni. A
nyomtatvány már az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban is elérhető, így külön segédprogram telepítése nélkül,
bármilyen okoseszközön, akár mobiltelefonon is használható.
Akinek segítségre van szüksége az adószámlája értelmezéséhez, általános kérdésekkel hívhatja a NAV Infóvonalát a 1819es telefonszámon. Konkrét adatok lekérdezéséhez, egyeztetéséhez a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerét
a 06-80/20-21-22-es számon lehet hívni. Ehhez az ügyintézéshez mindössze ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfél-azonosító
szám legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással igényelhető a TEL-nyomtatványon, ennek menetéről szintén elérhető a NAV honlapján egy részletes útmutató.
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00100009 vagy a K&H Bank Zrt. által vezetett 1040290829018020-00000000 számú bankszámlánk valamelyikét
választani.
A bankszámla váltás során a meglévő csoportos beszedési
megbízásokkal nincs teendő, közvetítő pénzintézetünk a
KH Bank Zrt. Az egyedi és állandó átutalási megbízással
fizető felhasználóinktól kérjük szíveskedjenek jóváírandó
bankszámla számát módosítani a víz-és csatornadíj számlákon is megtalálható bankszámlákra.
Az E-számlázás egy számlakibocsájtási forma, melyet nem
érint a bankszámla változás. További kérdésük esetén,
készséggel állunk rendelkezésükre a penzugy@fejerviz.hu
e-mail címen.

LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS!

A VHG Nonprofit Kft. ezúton értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- vel együttműködve, elektronikai hulladék
gyűjtést szervez.
Időpont: 2021. november 06., 08.00 - 12.00 óra között
Helyszín: Martonvásár, Művészeti Iskola udvara
(Deák Ferenc u. 1.)
Az alábbi elektromos készülékek adhatók le:
Háztartási elektromos cikkek:
• televízió (egészben)
• hűtőszekrény (egészben), mosógép
• háztartási kisgépek (kávédaráló, lemezjátszó,
hajszárító, mikrohullámú sütő, porszívó, stb.)
• számítógépek, monitorok
• csatlakozók, kábelek, távirányítók
A fenti hulladékok leadása csak a martonvásáriak részére biztosított!
Egyéb hulladékot a meghirdetett időpontban nem áll
módunkban átvenni (pl. patronok, tonerek, elemek, akkumulátorok, kommunális hulladék, szelektívhulladék).
Együttműködésüket köszönjük!
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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!

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
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22/460-286

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.

Récsi Áron
Berki Zsombor Krisztián

Újszülötteink
hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

ELHUNYT*
Kristin Péter / 66 év

*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

FOGÁSZATI KÖZLEMÉNY

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.

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

MARTONVÁSÁR: november 13., 14.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: november 6., 7.; november 27., 28.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: november 20., 21.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

Kedves Pácienseink!
Az augusztus 6-án a Magyar Közlöny oldalain megjelent 469/2021.(VIII.6.) Kormány rendelet alapján a tervezhető fogászati beavatkozások esetében, 6 éves kor
felett, illetve kísérők esetében is szükséges:
- oltási igazolvány
- 48 órán belüli PCR teszt annak, aki nem rendelkezik
oltási igazolvánnyal
Ezek megléte nélkül sajnos nem tudjuk ellátni az
adott pácienst, így a kellemetlenségek elkerülése és a
zökkenőmentes rendelés érdekében, kérünk mindenkit,
hogy ezeket hozzák magukkal és továbbra is telefonon
egyeztetett időpontra érkezzen mindenki.

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

FAKIVÁGÁS
BOZÓTIRTÁS
ÁGDARÁLÁS

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.

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

Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.
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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

FOGORVOSI RENDELÉS

ÚJSZÜLÖTTEK*
Nagy Zsombor
Csákó Erik Zalán
Fehérvári Zente
Németh Laura
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