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FORUM MARTINI
BOLDOG ÚJ ÉVET,
MARTONVÁSÁR!

Új év, új kihívások, nagy változások.
Jönnek a bálok, táncolhatunk és tűnődhetünk,
közben jótékonykodhatunk.
Figyeljünk szeretteinkre, földjeinkre és
a teendőkre. De leginkább az egészségünkre.
Eredményes, szép évet kívánunk olvasóinknak!

Jutalom rendőreinknek

Martonvásár Város Önkormányzatának képviselőtestülete
arról határozott, hogy 200.000 forint összegű támogatást
nyújt a Martonvásári Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő
Petercsák György rendőr törzszászlósnak és Kozma László
címzetes rendőr főtörzsőrmesternek a város közbiztonsága
érdekében végzett kiváló munkájuk elismeréseként. Az őrsparancsnok által jutalomra felterjesztett rendőröknek Szabó
Tibor polgármester személyesen köszönte meg áldozatos, a rendőrőrs feladatainak ellátásában kifejtett kiváló munkájukat.

Jótékonysági est az iskolában

Nagyot buliztunk megint

A Kozma család jóvoltából újra nagyot buliztunk a BBK nagytermében szilveszterkor: jó zenék, kiváló DJ, nagy poénok,
finom ízek vittek át bennünket az új évbe. Köszönjük olvasóinknak a részvételt és persze a szervezést.
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Egy év kényszerű kihagyás után, idén február 12-én, immár
harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Beethoven Általános Iskola Jótékonysági Estje. A már hagyománnyá vált rendezvényt az iskola szülői munkaközössége és a Beethoven
Alapítvány szervezi. A szervezők ígérik, hogy a 2020-as est
magas színvonalához mérten idén is felejthetetlen élménnyel
gazdagodnak majd az esemény résztvevői. Jó társaságban,
finom ételek elfogyasztása után vár mindenkit a táncparkett.
A jó hangulatról a közkedvelt Bananas zenekar gondoskodik.
Kérdéseiket, javalataikat a bje@beethoveniskola.hu címen
várják.
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MÉRLEGKÉSZÍTÉS
ÉS ELMÉLKEDÉS
SZABÓ TIBOR A MÖGÖTTÜNK HAGYOTT
ÉS A RÁNK VÁRÓ ÚTRÓL
Sosem gondoltuk volna, hogy Magyarországon is egy
váratlan és szokatlan élethelyzet veszi kezdetét, mellyel
a mai napig küzdünk, hiszen immár két éve, hogy a
pandémia súlyos és mindannyiunkat megterhelő időszakában élünk. Őszintén megvallva, egyénenként és
közösségként is nehezen vészeltük át ezt a helyzetet.
Voltak veszteségeink is, sajnos néhányan eltávoztak
közülünk. Az ő emléküket a szívünkben őrizzük tovább.
Az új kihívások és nehézségek egyúttal megerősítették közösségünket is. Erőnkhöz mérten mindent megtettünk annak érdekében, hogy senki ne maradjon segítség, támogatás
vagy ellátás nélkül – a legnehezebb hetekben, hónapokban
sem. Köszönöm mindenkinek, aki ebben a munkában részt
vett, elsősorban orvosainknak, az egészségügyben dolgozóknak és a szociális ellátásban résztvevőknek. A rendőreinktől,
polgárőreinktől és a tűzoltóktól is rengeteg segítséget kaptunk, így összességében úgy érzem, Martonvásár közössége
jelesre vizsgázott.
Az új koronavírus járvány nem csak általában az életünket,
de önkormányzatunk mindennapjait is jelentősen befolyásolta. A veszélyhelyzet tavaszi időszakában a képviselő-testület sem tudott ülésezni, így a döntéseket egy személyben a
polgármesternek kellett meghozni. Az egyedi döntések mögött azonban mindig közösségi előkészítés állt. Voltak olyan
napok, hetek, mikor szinte óránként kellett a testület helyett
eljárni. Szeretném megköszönni a kollégáimnak – a képviselő-testületből és a hivatalból is –, hogy minden percben
rendelkezésre álltak.
A járványhelyzetből fakadó következmények a közösségek
lelki életének mélyén és a családokban is megmaradtak és
valószínűleg hosszútávon is együtt kell élni velük. A kezdeti szigorú bezárások és korlátozások feloldása után még
most sem érezhetjük igazán úgy, hogy visszakaptuk a régi
életünket. Éppen ezért esett jól az év végén különböző rendezvényeken részt venni, közösségi életet élni. Egy pillanatra
visszakapni azt az érzést, mikor még nem kellett maszkot
viselni, barátainktól és ismerőseinktől két lépés távolságot
tartani. Sajnos azonban úgy látom, hogy az év végével ismét
nehezült az életünk, valószínű, hogy a járvány még a jövő év
első felében is elkísér minket.
Az év vége mindig a mérlegkészítés, az elmélkedés időszaka.
Számot vetünk az elvégzett munkával és számba vesszük az
elvégzendő feladatokat is. A képviselő-testület a legutóbbi
ülésén értékelte az elmúlt évet, a jövőre vonatkozóan pedig
megfogalmaztuk a terveinket. Az idei évet mind a beruházások, mind a városfenntartás szempontjából eredményesen
zártuk. Több utcát felújítottunk, utat és járdát építettünk,
remélem ezt a jövőben is folytatni tudjuk.
A pénzügyi és gazdasági helyzetünk stabil, ezért köszönettel
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tartozunk mindazoknak, akik az adójukat időben befizették,
különös tekintettel a vállalkozókra, akik a nehéz körülmények között is hozzájárultak városunk fejlődéséhez. A kormányzati ígéretnek megfelelően a kisvállalkozásoknál hagyott adót az állam pótolta, az utolsó fillérig megkaptuk a
hiányzó összegeket. Az előzetes számítások szerint az idei
évet megtakarítással tudjuk zárni. Bízom benne, hogy a májusi mérlegelfogadáskor 200 millió Ft felett lesz az az összeg,
amit megspóroltunk, és amit a jövőben pályázatokra és a saját beruházások finanszírozására tudunk fordítani.
Jövőbeni terveinknek hosszabb időszakot kell felölelniük, hiszen egyrészt ebből a választási ciklusból még három év van
hátra, másrészt kezdődik az európai uniós támogatások következő, hét éves szakasza. Szeretnénk úgy nekivágni ennek
az időszaknak, hogy konkrét terveink, elképzeléseink szerint
hatékonyan tudjuk majd felhasználni a rendelkezésünkre
álló forrásokat. Nekiálltunk előkészíteni egy olyan – legalább
fél évtizedre kiterjedő – tervet, ami saját erőt és állami/uniós
forrásokat feltételezve továbbviszi városunk fejlődését azon
az úton, melyre 10 évvel ezelőtt léptünk rá.
Tervezzük a Grimm Lóránt egészségközpont átépítésének befejezését. Ez azt jelenti, hogy a háziorvosi rendelők is megújulnak, és az egészségház egységes építészeti képet mutat majd.
Emellett tervezzük az óvoda energetikai felújítását, és folyamatban van új bölcsődénk építése is. A bölcsődével kapcsolatban további bővítésre is pályázunk, és természetesen nem
mondtunk le az uszoda építéséről sem, azonban az egy hos�szabb távú projekt. Ez a beruházás akkora nagyságrendet képvisel, melyet az önkormányzat egyedül nem tud vállalni, így
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állami közreműködésre számítunk. Jelen pillanatban az egyeztetések és a tervezés megkezdésének szakaszában vagyunk.
A következő években közösségi életünket érintő döntéseket
is kell hoznunk, ezért készülünk a helyi építési szabályzat, a
rendezési terv módosítására, hiszen jelentősen megváltozott
a város arculata, főleg a belvárosi részeken. Mindenképpen
arra szeretnénk ösztönözni az itt lakókat, hogy egységes,
szép városképet alakítsunk ki.
Terveink szerint át fogjuk tekinteni az adózási rendszerünket
is, és igyekszünk olyan irányba módosítani, hogy a közösségért többet vállalók, ugyanakkor a rászorulók, nehéz gazdasági-és szociális helyzetben lévők is kedvezményt kapjanak.
Fontos szempont, hogy a város fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges forrásokat lehetőleg saját magunk tudjuk
majd megteremteni. Ennek a munkának az elvégzésében
természetesen számítunk minden martonvásári polgár észrevételeire, javaslataira.
Nagy kihívást jelent számunkra a közlekedés, a megnövekedett gépjármű forgalom. Terveink szerint a következő kéthárom évben a Térségi Szolgáltató udvar területén egy bevásárlóközpont épül. Ezzel párhuzamosan a belváros parkolási
rendjét is újra kell szabályoznunk, hiszen már most is azt
tapasztaljuk, hogy nagyon sok a parkoló autó.
A Magyar Tudományos Akadémiával és az Agrártudományi

Kutatóközponttal közösen gondolkodunk továbbra is arról,
hogy az Agrárinnovációs központ megépülte után a kastély
parkját és magát az épületegyüttest hogyan tudjuk a leghatékonyabban, a köz számára is hasznosíthatóvá tenni, és
a mostaninál is kulturáltabb körülmények között használni.
Sok kihívás, ugyanakkor sok lehetőség is vár ránk a következő hónapokban, években. Ahhoz, hogy a vágyainkat, elképzeléseinket meg tudjuk valósítani, mindenképpen szükség van
arra, hogy Önök, Martonvásár lakói – úgy ahogy az elmúlt
évtizedben is tették – a jövőben is segítsenek nekünk ötleteikkel, javaslataikkal, közösségi erejükkel.
Idén tavasszal választások is lesznek. Arról döntünk, hogy az
eddigi kormányzás maradjon-e a jövőben – ami Martonvásár számára sok hozadékkal járt, sok álmunkat meg tudtuk
valósítani –, vagy esetleg úgy érzik az itt lakók, hogy ezen
változtatni kell. Bízom a választópolgárok bölcsességében,
bízom abban, hogy jó döntéseket fogunk hozni tavasszal is.
De ami a legfontosabb, hogy egymást, eltérő politikai nézetünk ellenére is társaknak, martonvásáriaknak tekintsük.
Függetlenül attól, hogy tavasszal ki milyen döntést hoz, mi
itt a városban egymásért vagyunk, összefogva építjük közös
otthonunkat.
Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek!
| Dr. Szabó Tibor • polgármester

SZÍNESEDŐ DIÁKÉLET, BŐSZE ÁDÁMMAL
ISKOLAI ÉRTÉKELÉS KISS-OROSZ KATÁTÓL
Iskolai félévünk közeledtén érdemes kicsit visszatekinteni a mögöttünk álló időszakra. Mint Kiss-Orosz
Kata művelődésszervező-iskolatitkár elmondta, egyik
fő céljuk a Beethoven Általános Iskolában, hogy a diákéletet a lehető legtöbb fronton színesítsék.
„Igyekeztünk mélyebben bevonni a diákokat és szüleiket is
programjaink megvalósításába. Így zajlott le a majd minden
osztályt érintő iskolai bútorok cseréje, a Sulizsák program, az
őszi papírgyűjtés, a Márton-napi kézműves foglalkozás és a
Fénylő Adventi Ablakok iskolai állomása is. Óriási örömmel
tölt el bennünket, hogy iskolai ünnepélyek már-már megközelítik azt a volument, ami a 'békeidőkben' volt jellemző.
Így méltón megemlékeztünk a zene világnapjáról, az aradi
vértanúkról, majd az október 23-i eseményekről, egy-egy
szép előadás és élőzenével színesített szünetek keretében”
- mondta lapunknak Kiss-Orosz Kata, akitől megtudtuk azt
is, hogy Beethoven születésnapján hagyományaik szerint „iskolásokká" avatták az elsősöket, s aznap – az egyre bővülő
– tanári zenekar élő muzsikája is elvarázsolta a résztvevőket.
Az ünnepnapokhoz a diákok tematikus projektjeikben csatlakoztak az adott eseményhez: örömmel készítették heteken
át a tankokat, harcjeleneteket, majd a betlehemeket, hogy
azokból a megfelelő időben szép kiállítások születhessenek.
A félévet egy nagy volumenű, tematikus élményprogrammal,
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az Alma Zenekar koncertjével zárják, aztán új lendülettel
vetik bele magunkat az elkövetkezendő időszakba. „A diákélet tartalmassá tétele mellett igyekszünk a tantestület csapatát is építeni, így látogatott el hozzánk Bősze
Ádám zenetörténész, a Bartók Rádió műsorvezetője, akitől
ezúttal Beethoven kifürkészhetetlen öltözködési szokásairól hallhattunk egy igazán különleges előadást.” Friss hír,
hogy Bősze Ádám lesz a február 12-én iskolai jótékonysági
est vendége is, úgyhogy az iskolát támogatni kívánó város
polgárai is találkozhatnak majd a népszerű műsorvezetővel,
polihisztorral, egykori szerzetessel, Beethoven-szakértővel
és könyvgyűjtővel.
Hajrá Beethoven Általános Iskola!
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Hírek a térről
"… békebeli zsivajgó, illatos, tarka piacok
világa, ahol ismeretlenek lesznek ismerőssé,
és az alku sem a pár forint spórolásról,
hanem a társalgásról szól!"
Juhász Ottó író-szerkesztő

Miénk itt a TÉR…
Miénk, akik itt nőttünk és itt növünk fel
Martonvásáron van egy csodálatos,
sokféle rendezvényre alkalmas hely, ahol
lehet sétálni, emlékezni, találkozni,
vásározni, játszani, bulizni...

Minden hétvégén szombaton programokkal várunk!
Gyertek, beszélgessünk,

ötleteljünk vagy nézelődjünk...

....mert miénk itt a TÉR!

Emlékezés tere 2.
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Ebben az évben is minden hónapban lesz
KÉZMŰVES VÁSÁR
02.15.: Valentin nap
03.26.: Húsvétváró
04.23.: Anyák napja

Izgalmas programokkal, rendezvényekkel
várunk mindenkit!

I. negyedév

A már jól ismert, friss, minőségi

termékekkel és mindig változatos kínálattal
mindenkit szeretettel várnak a termelők!

Füstölt húsárú, tejtermék, zöldség, gyümölcs, méz,
tésztafélék, tojás és még sok-sok háztáji termék

Süsd meg!

Egyre népszerűbb az otthon dagasztott, kelesztett kenyér sütése.
De kinek van otthon igazi kemencéje?

Süssük meg együtt
otthonról hozott kenyértésztádat a város kemencéjében!
A parázson sült friss, ropogós meleg kenyér illata varázslat.
Legyünk a varázslat részesei!
A kemencét, a felfűtéshez a fát mi biztosítjuk, a vidám társaság garantált!
Ti és a kenyértészta kell még!

Gyertek, hozzátok, süssünk és cseréljünk!

Találkozzunk a téren!
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TÁ JÉKOZTATÓ

JEGYZŐI KIFÜGGESZTÉSSEL KAPCSOLATOS
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁRÓL
FÖLD ADÁSVÉTELI-,
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSEKNÉL
A Magyar Közlöny 237. számában megjelent az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény.
A hivatkozott törvény módosítja: a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (Földforgalmi törvény) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvényt
(Fétv.).
A Földforgalmi törvény és Fétv. – jegyzői kifüggesztéssel
kapcsolatos eljárását érintő – módosítása 2022. január 1.
napján lép hatályba.
A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által
elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerző-

désbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni
és azt a tulajdonosnak, a felek aláírásától számított 8
napon belül, a mezőgazdasági igazgatási szerv részére
meg kell küldeni jóváhagyás céljából.
Fentiek értelmében 2022. január 1. napját követően a
hatósági jóváhagyást igénylő jogügyletekben (adásvételi
szerződés, haszonbérleti szerződés) a kifüggesztési és
jóváhagyási kérelmet a mezőgazdasági igazgatási szerv
(földhivatal) részére kell megküldeni.
A mezőgazdasági szerv az előzetes vizsgálatot követően dönt
a közzétételre való alkalmasság kérdésében és végzéssel
(továbbá a szerződés egy példányával) megkeresi a jegyzőt
a kifüggesztési eljárás lefolytatása érdekében.
A jegyző a közzétételi kérelem alapján annak beérkezését
követő 15 napon belül egy szerződéspéldányt közzétesz a
magyarorszag.hu kormányzati portálon.
Kérjük, hogy az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében
vegyék figyelembe a jogszabály módosításokat és a fentiek
szerint nyújtsák be kérelmüket.

Gyászfeldolgozás Martonon

Életünk során számtalan veszteség ér bennünket, melyek
megélése, feldolgozása testet-lelket próbára tevő, egyedi folyamat. A feldolgozás attól is függ, hogy milyenek vagyunk
mi magunk, milyen élményeink vannak, milyen segítő kapcsolatokkal rendelkezünk. Az elmúlt két év során településünkön is sok barát, ismerős, rokon elvesztésével kellett
szembesülni nap mint nap. Az ismert, szeretett személyek
elvesztése sokaknak okoz komoly törést az életében.
Tudott, hogy a gyász feldolgozásának folyamata mindenkinél
egyedi. Ezen az egyedi úton szeretnénk segítséget adni egy
gyászfeldolgozó csoport indításával. A csoportot martonvásári helyszínnel, márciusban tervezzük indítani. Keressen
bennünket, ha részese szeretne lenni a csoportnak.
| Szentgáli Nóra 06/30/2232484 és
| Szokoli Erzsi 06/20/3235075 • csoportvezetők

Tűzoltóink az ünnepekben sem pihentek

A Marton ÖTE készenlétben lévő egysége sosem pihen úgy
igazán, mert még az ünnepekben is tűzhöz vonult. Baracskán egy családi ház kéményében a lerakódott korom égett
úgy, hogy az veszélyeztette a ház tetőszerkezetét és környezetét. A martonvásári tűzoltó egység az érdi hivatásos tűzoltókkal együtt eltávolították a tüzelő-fűtő berendezésből a
veszélyes anyagot, a kéményben lévő égésterméket pedig
eloltották, kikotorták.
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Köszönjük Martonvásár!

Decemberben 83 véradó adományozta a legszebb ajándékot
karácsonyra: az életet.
Hálásan köszönjük a megjelent donoroknak és a Horváth
Ottó Sportközpontnak, hogy 2021-ben sok száz beteg ember
gyógyulásához járultak hozzá.
| Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete
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TÁNC + KÖLTÉSZET = ÖNFELEDT SZÓRAKOZÁS
Berzsenyi csodálatos sorait kommentálja tánccal,
mozgással és színekkel az Forrás Néptáncegyüttes
Független Színház előadása, melyet a BBK-ban mutatnak be január 28-án.
"Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi ecsettel
A népek lelkét s nemzetek ízleteit.
A német hármas lépéssel lejtve kering le,
S párját karja közé zárja s lebegve viszi.
Egyszerü a német mindenben, s csendesen örvend,
Egyet ölel mindig, s állhatatos szerető.
A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat,
Párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyujt:
Ez heves és virgonc, örömében gyermeki-nyájas,
Kényeiben repdez, s a szerelembe’ kalóz.
A magyar egy Pindár: valamerre ragadja negéde,
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.
Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve,
S búja hevét kényes mozdulatokba szövi;
Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra
(Megveti a lyánykát a diadalmi dagály),
S rengeti a földet: Kinizsit látsz véres ajakkal
A testhalmok közt ugrani hőseivel.
Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt.
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örűljön!
Férjfierő s lelkes szikra feszíti erét."
Micsoda sorok és micsoda előadás! Autentikus néptánc, mely
táncszínházi elemekkel, prózával ötvöződik, és amely a Kárpát-medence lebilincselő mozgáskultúráját mutatja be. Az
előadásban a Nemzeti Színház fiatal művészei közreműködnek majd. Előadásonként egy-egy színművész ad elő úgyne-

vezett „táncszókat”, Berzsenyi versétől kezdve Nagy László
költeményéig. Szórakoztató, szemet és szívet gyönyörködtető családi néptáncélmény vár ránk, mely nemcsak népművelés, hanem önfeledt szórakozás lesz.
| FM

SARTRE ÉS SHAKESPEARE

IZGALMAS MASZK-BEMUTATÓK

Csikász Ágnes rendezésében mutatja be a MASZK társulat
Jean-Paul Sartre Temetetlen holtak című darabját január 29én a BBK-ban. A képünkön látható Hlinyánszky Doma sem
pihen, ő februártól állítja színpadra a Shakespeare-klasszikus Rómeó és Júliát Szilvási Dániellel közösen. Menjünk színházba, kedves olvasóink!

ZENÉS ÉVKEZDÉS
A Budapesti Filharmóniai Társaság szokásához híven január
15-én is meglepett bennünket egy fantasztikus műsorral
az Agroverzumban. A műsoron Carl Maria von Weber, Georg
Friedrich Händel, Giuseppe Verdi és Carl Maria von Weber
művei szerepeltek. Zenés új évet kívánunk minden muzsikarajongó olvasónknak!
FORUM MARTINI / 2022. JANUÁR
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ÖRÖM, HA ADNI
TUDUNK
Az idén is megszerveztük az immár 2006 óta hagyományossá vált adventi ajándékozást azoknak, akik számára az ünnepek előtti csomag sokat jelenthet, mert
láthatják, hogy vannak, akik gondolnak rájuk.
Nekünk, a szervezőknek pedig minden évben nagy öröm,
hogy adni tudunk. A múlt évig ez az esemény úgy zajlott,
hogy egy ebédre hívtuk meg az embereket, és csomagot is
készítettünk mindenkinek. A múlt évben és idén is a járvány
miatt nem lehetett, és nem is tartottuk jónak, hogy zárt térbe meghívjunk sok embert, ezért úgy döntöttünk, hogy csak
csomagokat készítünk. Összesen 120 csomag készült, amelyekben így több tartós élelmiszert és finomságokat tudtunk
elhelyezni támogatóink jóvoltából.
Hála Istennek, Martonvásárra jellemző, hogy amikor egy jó
cél érdekében keressük meg az embereket, nagyon nyitottak
arra, hogy segítsenek, ezt már sok éve mi is, és mások is tapasztaljuk. Én ezért is nagyon szeretek martonvásári lenni,
mert jó érzés, hogy nagyon sok jó szándékú emberrel találkozom, amikor megkezdjük a gyűjtést. Martonvásári vállalkozások és magánszemélyek vannak a támogatóink között,
ki pénzzel, ki természetbeni adománnyal járul az ajándéko-

záshoz. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat minden évben
nagy segítségünkre van azzal, hogy a csomagokat kiszállítja.
A megajándékozottak nevében és a magunk nevében is nagyon szépen köszönjük Tóth Andrásné Mártival a támogatást
mindenkinek.
| Farkas Erzsébet

ALFA-RADIÁL PLUSZ KFT.
WWW.ALFARADIAL.HU

10% KEDVEZMÉNY

AUTÓSZERVIZ SZOLGÁLTATÁSOKRA *
+36 20 531 9940 | +36 20 538 5181
2462 MARTONVÁSÁR, KUTI ANDRÁS U. 1

Állapotfelmérés
Diagnosztika
Olajcsere
Futóműállítás
Fékrendszer javítás
Automata váltó olajcsere

+ egyéb autószerviz szolgáltatások

A KUPON ÉRVÉNYESSÉGE 2022.03.31.
*Jelen kupon nem vonatkozik minden
elérhető szolgáltatásra, készpénzre nem
váltható - a részletekről érdeklődjön
ügyfélszolgálatunkon.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
E-orr kutatóműhely - természetes szagmintázatok
elemzése és agrártudományi hasznosítása
2022 / 01 / 04

Az E-orr kutatóműhely – természetes szagmintázatok elemzése és agrártudományi hasznosítása
(GINOP- 2.3.2-15-2016-00051) c. projekt az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Kara (ELTE
TTK) együttműködésével, 100%-os támogatási intenzitással, 972,81 millió Ft európai uniós forrásból
valósult meg. A projekt vázát ATK alkalmazott biológiai szaktudása és ipari partnerek bevonására való
felkészültsége, valamint az ELTE TTK alapkutatási és
természettudományos kiválósága adta.
Az elmúlt négy év eredményeit Lukács Péter projektvezető nyitóelőadásában mutatta be. Ismertette az
eredményeket, kihívásokat és bemutatta a kutatást,
amely egy új, korszerű analitikai módszereken és rovar
szaglóreceptorokon alapuló, a jelenlegi módszereknél
érzékenyebb, megbízhatóbb és sokoldalúbb rendszert
eredményezett. A projekt keretében azonos körülmények között, reprodukálhatóan mért adatokból, egy bárki
által hozzáférhető online adatbázis (https://eorr.printnet.
hu) került létrehozásra. Az adatbázis megalkotásához,
először analitikai módszerrel – gázkromatográffal egybekötött tömegspektrométerrel (GC- MS) – megtörtént
a fertőzött növények által kibocsátott, fertőzést indikáló
illékony vegyületek azonosítása, majd az ecetmuslica
csápján elektrofiziológiai és fluoreszcens mikroszkópos
módszerrel az azonosított vegyületekre adott biológiai
válasz ellenőrzése is. Ezt követően került sor az egyes
szagló receptorokat kifejező bioszenzor sejtvonalakon a
mintákban található illatanyagokra adott reakciók mérésére, kalcium fluoreszcencia és elektrofiziológiai mód-

szerekkel.Az átfogó mindenki számára érthető előadás
után bemutatásra kerültek az egyes kutatócsoportok által
elért eredmények, melyek az alábbiak:
1. Kontrollált körülmények között nevelt és fertőzött tesztnövények, valamint szántóföldi területek illatmintázatának jellemzése és komponenseinek azonosítása
2. Az azonosított illatanyagokra adott reakciók meghatározása és mérése rovarcsápon
3. Szaglóreceptorokat (Olfactory receptor - OR) és
kalcium-érzékeny fluoreszcens fehérjéket (GCaMP)
expresszáló emlős sejtvonalak és transzgénikus rovarok
alkalmazása növényi illatanyagok tesztelésére
4. Tápnövény által kibocsátott illatanyagokra érzékeny
receptorok összeállítása után az egyes receptorokra
legjobban ható egyedi molekulák azonosítása, nagy áteresztőképességű kombinált szűréssel
5. Növényi illatkomponensek, valamint ezekre adott rovar
reakciók komplex adatbázisának létrehozása
6. Új, betegséget jelző anyagok kimutatása adatbányászati módszerekkel
7. Az e-orr nevű megfigyelőrendszer kifejlesztése és
tesztelése véletlenszerűen kiválasztott, ismeretlen termőterületek szagmintáinak jellemzésével
Mind a projekt, mind a záró konferencia sikeresen lezajlott. A projektről bővebb információ a http://eorr.atk.hu/
oldalon olvasható.
További információ kérhető:
Lukács Péter
Elérhetőség: +36 22 569-548; lukacs.peter@atk.hu

HA TÉL, AKKOR MŰFŰ

Idén is megrendezésre kerül a csapatok téli felkészülését segítő "Téli Műfüves Bajnokság" elnevezésű viadal, aminek Csákvár, Iváncsa, Mór, Főnix (Székesfehérvár) és Sárbogárd mellett Martonvásár is otthont
ad február 5. és február 27. között.
A martonvásári csoportba az alábbi csapatokat láthatjuk majd:
"A" csoport: Bicske II., Gyúró, Mány, Vál
"B" csoport: Etyek, Kajászó, Martonvásár, Tordas
Téli Műfüves Bajnokság Martonvásár
"A" csoport 1. forduló a martonvásári sportpályán
Mány - Gyúró	 02.06. 10:00
Bicske II. - Vál 02.06. 12:00
Gyúró - Bicske II . 02.13. 16:00
Mány - Bicske II.
02.20. 12:00
FORUM MARTINI / 2022. JANUÁR

Téli Műfüves Bajnokság Martonvásár
"B" csoport 1. forduló a martonvásári sportpályán
Martonvásár - Etyek 02.06. 14:00
Kajászó - Tordas
02.06. 16:00
Etyek - Kajászó
02.13. 10:00
Etyek - Tordas
02.20. 16:00
09

FORUM MARTINI / 2022. JANUÁR

10

ESEMÉNYEINK
JAN. 21.
|
Mesedélután gyerekeknek
		
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
		
Meseolvasónk Tóth Andrásné Márti,
		
a Martonvásári Kulturális 		
		
Egyesület elnöke
Városi Könyvtár
		
18.00 órakor

JAN. 29.
|
		
		

JAN. 22.

		

|

		
|
		
JAN. 28.
|
		
		
		
		

Termelői piac
BBK rendezvényudvar
7.00 órától 12.00 óráig
Piac+Program - Térzene
BBK rendezvényudvar
10.00 órakor
Nézd a tánc nemeit!
A Forrás Néptáncegyüttes 		
előadása a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére
BBK
18.00 órakor

		
FEBR. 5.

FEBR. 8.

|

|

		
FEBR. 12.
|
		
		
FEBR. 12.

|

		
JAN. 29.

|

		
|
		
		
		

Termelői piac
BBK rendezvényudvar
7.00 órától 12.00 óráig
Légy vadonleső!
Bemutatkozik a Vadonleső 		
természetvédelmi program
10.00 órakor

Jean-Paul Sartre:
Temetetlen holtak
A MASZK Egyesület előadása
BBK
19.00 órakor
II. Martonvásári Közösségek Bálja
BBK
19.00 órától
Művészeti Iskola növendékkoncert
BBK
18.00 órakor
Termelői piac
és kézműves vásár
BBK rendezvényudvar
7.00 órától 13.00 óráig
III. Beethoven Jótékonysági Est
BBK
18.30 órakor

Felhívjuk figyelmüket, hogy a MartonKult programnaptárának
eseményei, időpontjai, helyszínei a szervezés során változhatnak.
Naprakész információinkat megtalálják a www.facebook.com/
MartonKult oldalunkon, plakátjainkon, illetve szívesen adunk
felvilágosítást a +36 22 460-286-os telefonszámon. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a MartonKult eseményeit!

Női kör indul!

A női minőség jegyében indul Női Kör Nagyfejeö Andrea vezetésével, melyre minden érdeklődő lányt, asszonyt, anyát,
nagyanyát szeretettel várnak, de előzetes jelentkezés a létszám miatt fontos e számon: 06 70 414 2205.

Valahol Európában a szomszédban

Mindannyian emlékezünk még Radványi Géza és Balázs
Béla klasszikusára, a Valahol Európában című filmre, amelyből a közelmúltban Dés László és Böhm György készített
musicalt. Ezt a zenés darabot állítják most színpadra ÉrdSimonpusztán január 21-én Makrai Pál, Pap Csaba, Ondrik
János és Kuczmann Ágnes főszereplésével, Vizeli Csaba rendezésében. Jegyek a jegy.hu-n kaphatók.
FORUM MARTINI / 2022. JANUÁR
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A református egyház ráckeresztúri drogterápiás otthona
műszaki vezető munkatársat keres.
Az új munkatárs feladatai: • ingatlanokkal kapcsolatos
beruházások, felújítások, karbantartások és adminisztratív
(pl. földhivatali, biztosítási) ügyek intézése, • egyéb tárgyi
eszközökkel (gépjárművek, kerékpárok, ipari mosógépek stb.)
kapcsolatos beszerzések, felújítások, karbantartások és adminisztratív (pl biztosítási) ügyek intézése, • egyéb készletek
(pl. tisztítószerek) beszerzése, készletük felügyelete, • tűz- és
munkavédelmi adminisztráció, külső cégek munkájának koordinálása, • ellenőrzések koordinálása, • jogi, hatósági adatszolgáltatás, • szabályzatok, szerződések aktualizálása.
Elvárások: műszaki középfokú/felsőfokú végzettség; a területen szerzett tapasztalat; precíz munkavégzés, priorizálás,
hatékony kommunikáció, keresztyén értékrend.
Előny: beruházási területen szerzett munkatapasztalat.
Amit ajánlani tudunk: a 2022-ben államilag megemelt
szociális munkabér, cafeteria, útiköltség-támogatás, támogató munkahelyi környezet, határozott idejű munkaviszony.
Munkaviszony kezdete: megállapodás szerint.
A jelentkezés menete: Fényképes szakmai önéletrajz és
motivációs levél a bérigény megjelölésével, „műszaki vezető”
jeligére az eszter@kimm.hu címre.
Az MRE KIMM ráckeresztúri drogterápiás otthonába elsősorban férfi terápiás, illetve szociális segítő munkatársat keresünk.
Olyan jelentkezőt várunk, aki szeretne elköteleződni és közreműködni tinédzser és fiatal felnőtt férfi szenvedélybetegek
felépülésében, jártas a csoportműködés és személyiségfejlődés területén, esetleg szociális segítői képzésben vett részt.
Tevékenységéhez tartoznak majd a csoportvezetés, huszonnégy órás ügyelet, egyéni esetkísérés, adminisztráció, egyes,

VELENCEI
SZAKRENDELŐ:
COVID-19 OLTÁSI
PROGRAM

Az országos oltási programmal összhangban, januárban
rendelőintézetünkben csütörtökönként 14-18, péntekenként 14-18 és szombatonként 10-18 óra között lehet oltásra jelentkezni. A hét többi napján a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben sem lesz oltás.
Oltási időpontra regisztrálni a korábbi módon és elérhetőségen lehet. Időpont-foglalási lehetőség rendelkezésükre áll, de oltásra időpontfoglalás nélkül is lehet
jelentkezni.
Első, második és harmadik oltásra jelentkezőket egyaránt várunk. 12-17 évesek számára megerősítő Pfizer
oltásra is lehet időpontot foglalni. Oltópontunkon Pfizer
és Sinopharm védőoltás várja Önöket. Tisztelettel:
| Dr. Ferencz Péter • intézményvezető
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a ház működéséhez tartozó felelősségterületek, stábülések,
nyári egyhetes tábor.
Amit ajánlani tudunk: a 2022-ben államilag megemelt
szociális munkabér, cafeteria, útiköltség-támogatás, támogató munkahelyi környezet.
Munkaviszony kezdete: megállapodás szerint.
A jelentkezés menete: Fényképes szakmai önéletrajz és
motivációs levél a bérigény megjelölésével „terápiás munkatárs” jeligére az eszter@kimm.hu címre.
Az MRE KIMM ráckeresztúri drogterápiás otthonába ügyviteli munkatársat keresünk.
Az új munkatárs feladatai: • munkaügy, ágazatipótlékigénylés, elszámolás, • gondozotti, beteglétszám nyilvántartása, normatívák hozzárendelése, elszámolása, • adminisztráció,
ellenőrzések koordinálása, • jogi, hatósági adatszolgáltatás, •
szabályzatok, szerződések aktualizálása, • GDPR megfelelés, •
fejlesztő foglalkoztatás koordinálása, • egyéb hozzárendelt,
nem jogi és adminisztratív feladatok, • tervezés, elemzés, kapcsolattartás.
Elvárások: érettségi/főiskolai végzettség; ügyviteli, adminisztratív területen szerzett tapasztalat; precíz munkavégzés,
priorizálás, hatékony kommunikáció, keresztyén értékrend.
Előny: szociális, egészségügyi területen szerzett munkatapasztalat.
Amit ajánlani tudunk: a 2022-ben államilag megemelt
szociális munkabér, cafeteria, útiköltség-támogatás, támogató munkahelyi környezet, határozott idejű munkaviszony.
Munkaviszony kezdete: megállapodás szerint.
A jelentkezés menete: Fényképes szakmai önéletrajz és
motivációs levél a bérigény megjelölésével „ügyviteli munkatárs” jeligére az eszter@kimm.hu címre.

JANUÁRI REJTVÉNY

E havi feladványunkban a város szeretett népszórakoztatójának nevére kérdezünk rá, akinek a lemezjátszókon és
a programszervezésen kívül legalább annnyi köze van egy
labdajátékhoz is. Ki ő és melyik sportág a szíve csücske?
Múlt havi számunkban bibliai feladvány apropóján szálltak
versenybe olvasóink. Sok megfejtés érkezett. Szerencsés
nyertesünk Bottkáné Takács Bernadett, a bibliai passzus
pedig „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki
küldött”, mely János evangéliumában 4,34-nél található.
Helyes megfejtőink között a Für Elise cukrászdájának kétszemélyes kávézását-sütizését sorsoljuk ki.
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KERTBARÁTOKNAK,
JANUÁRRA
A derült éjszakákat az Orion csillagkép és a Szíriusz
uralja. Csodálatos látvány a világegyetem végtelen
világa, melyet már egy egyszerű látcsővel is tanulmányozhatunk. Különös világ nyílik ki előttünk, ha az
égbolthoz kapcsolódó hit-, rege- és mesevilágba is beleolvasunk.
A január jeles időjósló napjait (Piroska, Ágnes, Vince) szorongással figyelő elődeinknek komolyan főne a fejük, hogy milyen évet jósoljanak erre az évre. Mi sem tudjuk, hogy mit
hoz a jövő időjárása, de eddig egy-két napot leszámítva tavaszias telünk volt. A kertben kibújtak a hóvirágok, a rigók a
fészkelő helyekért viaskodnak. Mozdul a kert, de a túl korán
sarjadó életre, a koraszülöttre nagy veszélyek leselkednek.
Az évszakok elmozdultak, pedig a gyerekek és a kert is vágyik egy kevéske igazi télre, fagyra, hógolyózásra. A kertészkedő ember számára is lélekemelő élmény a szikrázó
hópaplan alatt szunnyadó föld megnyugtató látványa. Erre
még várnunk kell, és csak bizakodhatunk, hogy ne márciusban pótolja magát az időjárás. A kertben nem sok teendőnk
van és a fellazult talajon nem is érdemes taposni. Így csak
szemmel tartjuk növényeinket. A gyümölcsösben folytathatjuk a beteg fák eltávolítását. Kiáshatjuk a tavaszi ültetésre
szánt növények gödreit. Javítsuk meg a szerszámokat, szerezzük be a szükséges vegyszereket, vetőmagokat, oltványokat, csemetéket. (A legtöbb árudában már korlátozottak a
lehetőségek). Pihenjünk sokat, bőven lesz munka tavasszal.
A pincét tartsuk tisztán, a lefejtett borok fejlődését kövessük
figyelemmel. Általános tapasztalata volt a 2021-s szüretnek,
hogy a borok sokáig erjedtek és lassabban tisztultak le, de
már sok pincében nagyon szép borokat lehet kóstolni. Ha
gondunk van, kérjünk segítséget. Az enyhe tél miatt az idei

növényvédelemre alaposan fel kell készülni. Az ültetvényekben az első és legfontosabb teendőnk a tél végi rezes-kénes
lemosó permetezés. Ezt egy szép, napos tél végi napon végezzük el, elsősorban a vesszőkön áttelelő gombák gyérítésére. A túlélő gombák és az állati kártevők miatt rügypattanáskor ezt meg kell ismételni. Az őszibaracknál ez életbe
vágó, mert a kipattanó rügyek már fertőződhetnek a tafrina
gombafonalaival, ami súlyos terméskiesést és a fa legyengülését okozhatja. A legyengült fa további kórokozóknak sem
tud ellenállni. A szőlő legveszedelmesebb betegségei a lisztharmat, peronoszpóra és a szürkerothadás. Az állati kártevők közül az atkák, az őszibaracknak a levéltetvek és a
tafrina. Természetesen számos más gondunk is lehet, de a fő
kórokozók elleni védekezés a többi ellen is védelmet biztosít.
A lisztharmat - intő jelként - a vesszőkön jellegzetes csillag
alakú foltokat okoz. A lehullott leveken áttelelő szaporítóképletek már a zsenge hajtásokat is megfertőzhetik. Kedvező
időjárás esetén május közepétől már a másodlagos fertőzés
jellegzetes lisztes, penészillatú tünetei is megjelenhetnek a
virágzaton, levélen és a bogyókon egyaránt. Szomorú tapasztalat, hogy az elhanyagolt ültetvényben érésig is fertőzhet. A
peronoszpóra első tüneteire már virágzás előtt számíthatunk. Egyaránt támadja a virágzatot és a levélzetet (olajfoltok). A megtámadott növényi rész végül elszárad. A szürkerothadás mindig jelen van. Egyaránt megél élő és elhalt
növényi részeken, nem csak a gyümölcsöt, de a virágzatot is
megtámadja. Ezért fontos, hogy lehetőleg ellenálló fajtákat
telepítsünk és rendszeresen figyeljük növényeink egészségi
állapotát.
Szerencsére mindhárom gomba ellen a permetszerek keverésével, egy menetben védekezhetünk. Kezdetben kontakt,
majd felszívódó +kontakt, végül a zsendüléstől újra kontakt
(réztartalmú) szerekkel permetezzünk, a fertőzési nyomástól
függően 7-10 naponként. A kémiai védekezést gondos zöldmunkával, szellős lombfal kialakításával segíthetjük.
| Uhrin Gábor

CSODÁK A HATÁRBAN
Városunk határában hozzá hasonló gyönyörűségekkel
találkozhatunk, ha kiszállva autónkból sétálunkkirándulunk. A fotós Vaszkó Zsolt lassan már
a határbéli állatok, őzek személyes ismerőse lesz.
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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!

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:
FORUM MARTINI / 2022. JANUÁR

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*
- Dobos Csanád
- Nagymihály Szofia
- Lukács Antal Péter
- Varga Csanád

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

FOGORVOSI ÜGYELET

MARTONVÁSÁR: február 5., 6.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: január 29., 30.; február 19., 20.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: január 22., 23.; február 12., 13.
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.

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

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
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