XXXI. évfolyam
2. szám
2022. február

MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

2022
/ 02

FORUM MARTINI

SZABADON,
SZÖVETSÉGBEN
A természet és az emberi kapcsolatok is együtt
lélegeznek a tavaszt várva. Megújul minden,
akár a téltemető virág a kastélyparkban.
A házasság intézménye is, amelynek hetét
ünnepeljük írással, rendezvénnyel.
A házasság legszebb híre a gyermekáldás,
a születés. Erről is írunk, értekezünk-tűnődünk
februári számunkban.
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SZABADON,
SZÖVETSÉGBEN
Vagy csak túlmisztifikáltam a címet? A mondás szerint a külső megfog, a belső megtart, a lakáshitel ös�szeláncol. De vannak sokan, akik ennél komolyabban
gondolják.
Emlékszem, hogy kócos, fiús kislányként, hogy viszonyultam
a házasság kérdéséhez. Nem tudtam elképzelni sem, hogy
vajon férjhez fogok-e menni például. Bár körbe vettek jó házasságok, szüleimé is ilyen, tudtam a több ezer éves hagyományról, mégis a legkevésbé sem éreztem magától értetődőnek.
Számomra volt valami abszurd abban, hogy egyszer majd
szembe jön valaki idegen, valaki "nem családtag", és majd úgy
lesz az élet, hogy a legtöbb időt vele töltöm a mindennapokban, ha szerencsés vagyok, évtizedeken át. Sokkal, sokkal több
időt, mint a testvéremmel, szüleimmel vagy gyermekemmel.
Van abban valami fondorlat, hogy a legmeghatározóbb kapcsolataink nagy részét kapjuk, viszont pont azt, amelyik a
legtovább kísér minket, nekünk magunknak, szabad akaratunkból kell megkössük egy idegennel. Szövetségbe kell
lépjünk, hogy családi kapcsolatot teremtsünk, úgy tűnhet,
a semmiből.
Számomra maga a szövetség is érdekes jelenség. Vicc, hogy
először a takarékszövetkezet jut eszembe róla. Majd a biológiai tanulmányaimból az élő szövetek; mert a természetben
szövetségre lépni egy evolúciós szintugrást jelent. Tudják mi
a különbség az élőlények telepes szerveződése és a szövetesedés között? A telep, ahogy például az algák sejtjei élnek,
olyan, mint egy 100 évvel ezelőtt létező falu. Kezdetleges
munkamegosztás létezik, de a porták - sejtek - képesek a
teljes önellátásra. Egymás védelmező közelségében, de függetlenül élnek.
A szöveteket kialakító sejtek azonban bevállalnak egy olyan
szintű feladatmegosztást, aminek az eredménye az egymás-

ra utaltság. Ezek a sejtek függnek egymástól, feladják önállóságukat, hogy hatékonyabb, komplexebb élet jöhessen
létre. Ilyen szövetségben élő sejtek alkotnak minden, szabad
szemmel is jól látható életformát.
Talán az általunk szabadon kötött szövetségek is hasonló
súllyal bírnak? Különösen egy olyan korban, amikor régebbi
generációkkal ellentétben, minden lehetőségünk megvolna a
saját függetlenségünk kialakítására.
Ma, fiatal házasként hálás vagyok, hogy a férjem rám talált,
idegenekből családdá váltunk, és a bennem élő kislánynak
nem csak elképzelhetővé, hanem boldogsággá teszi, hogy
házasságban élhet.
Mit szeretnék a jövőben? Élni és ámulni e szép szövetség lehetetlenségein; a végleges, de mégis óvatosságra intő ígéreten, a
bátorságon, hogy merünk egymástól érzelmileg és anyagilag
is függeni, eközben valahogy mégis önálló entitásnak maradni. Érzelmi biztonságot teremteni, mégsem elkényelmesedni
benne, egyként élni, megőrizve különbözőségeinket.
Szívből kívánom mindenkinek és magunknak, hogy áldás kísérje szövetségeinket.
| Kovács Éva Luca

BUDÁÉRT
JÁTSZANAK
A Martonvásari Színjátszó Egyesület eredetileg is azzal a céllal jött létre, hogy kizárólag jótékonysági előadásokat hozzunk létre - mondta lapunknak a lelkes
Bitó Péter.
„Az évek során sok esetben volt lehetőségünk segíteni az
éppen aktuálisan rászoruló családokon. Most ismét lehetőségünk van arra, hogy így együtt beálljunk egy nemes cél
mögé és bebizonyítsuk, hogy nincs lehetetlen. Február 27-én
19 órától Jean Paul Sartre Temetetlen holtak című lebilincselő drámáját adjuk elő, amely teljes bevételét Izsányi Buda
felépülésének támogatására ajánljuk fel” - tudatta lapunkon
keresztül a martonvásáriakkal Bitó Péter.
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MARTONVÁSÁRI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

a választópolgárok számára a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési választásról és országos népszavazásról

Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását a Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára
tűzte ki, ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos
listákra (párt, illetve nemzetiségi) szavazhatunk.

kérni. (Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi
névjegyzékben.) További információ: https://www.valasztas.
hu / ne m z e t i s e g i-ne v je g y z e k b e -v e te l-i r ant i-k e r e le mbenyujtasanak-szabalyai oldalon.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. A választójoggal
(https://www.valasztas.hu/kinek-vanvalasztojoga-) rendelkező választópolgárok egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének a választókerületükben egyéni
országgyűlési képviselőnek, másrészt dönthetnek arról,
hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az
országgyűlési képviselők választása során a választópolgárok 106 egyéni országgyűlési képviselőt választhatnak, országos listán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.
A kampányidőszak 2022. február 12. napján indul és 2022.
április 3-án 19.00 óráig tart.
Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez legalább ötszáz ajánlás szükséges, a jelöltek 2022. február 25. napján 16
óráig gyűjthetik ezeket az ajánlóíveken.

A SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKKEL
KAPCSOLATOS KÉRELMEK:

Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján kerül
lebonyolításra az alábbi négy kérdésben a Magyarország
Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás:
• „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési
intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”
• „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”
• „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül
mutassanak be?”
• „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

ÉRTESÍTŐ:

A választás és a népszavazás (továbbiakban együttesen: választás) kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási
Iroda értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárokat a 2022. január 26-i állapotnak
megfelelően legkésőbb 2022. február 11-ig. (A választási
értesítő tájékoztató jellegű, megléte nem feltétele a szavazásnak.)

A KÖZPONTI NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS,
ÁLTALÁNOS KÉRELMEK:

Ezen kérelmek folyamatosan, választástól függetlenül, bármikor benyújthatók és visszavonásig érvényesek maradnak.
1. Segítség a választójog gyakorlásához: a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont 2022. március 25-én 16 óráig.
2. Lehetőség van a személyes adatok kiadását megtiltani.
3. Lehetőség van a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt
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A választásokon való részvételének helye és módja elsősorban
attól függ, hogy rendelkezik-e magyarországi lakcímmel.
1. VAN MAGYARORSZÁGI LAKCÍME:
A választásokon elsődlegesen a (lakcímigazolványban szereplő, állandó) lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Martonvásár területén 4 szavazókör található.
FIGYELEM, EGYES KÖZTERÜLETEK BEOSZTÁSA MEGVÁLTOZOTT! A 2. szavazókör szavazóhelyisége akadálymentesített módon is megközelíthető. Ebben a szavazókörben szavazhatnak az átjelentkezéssel szavazók is. A szavazókörök címét, beosztását Martonvásár honlapján érheti el
(https://martonvasar.hu/szavazokorok).
1.1 Átjelentkezés – Magyarországon belül lakóhelytől
eltérő helyen történő szavazás:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be 2022. január 27-től, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.
A benyújtás módja: elektronikusan, személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye
szerinti Helyi Választási Irodánál (a továbbiakban: HVI), levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti
egyéni választókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, valamint természetesen a népszavazás kérdéseire.
Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással
elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
1.2 Külképviseleten történő szavazás – külföldön történő tartózkodás esetén:
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet
elő 2022. január 27-től.
A benyújtás módja: elektronikusan, személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti
HVI-nél, levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig
kell a HVI-hez megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kére05

lemben megadott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve az országos listákra, illetve a népszavazás
kérdéseire.
A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
(Külképviseletek listája: https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/
valasztasi-informaciok/kulkepviseletek-listaja?tab=list)
1.3 Mozgóurna iránti igény:
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud
megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022.
január 27-től.
A benyújtás módja: elektronikusan, írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így
ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani).
A kérelmet levélben vagy (elektronikus azonosítás nélkül)
elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00
óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVInél, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani.
2. NINCS MAGYARORSZÁGI LAKCÍME:
A Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok is
élhetnek választójogukkal: az országgyűlési képviselők választásán pártlistákra szavazhatnak, és jelöltként is
indulhatnak, az országos népszavazáson aláírhatják a népszavazási kezdeményezést és szavazhatnak.
Ahhoz azonban, hogy választójogukkal élni tudjanak, a
Nemzeti Választási Iroda általi névjegyzékbe vétel, regisztráció szükséges. (Kérelem: https://www.valasztas.hu/kerelmekmagyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek )
Külhoni magyar állampolgárként - választási regisztrációját

MARTONVÁSÁRI
HULIGÁN

Romanek Gergő, a Hooligans új tagja a 90-es években
Provoda ’Jodes’ József által alapított martonvásári Titán
zenekarban bontogatta szárnyait, amely az ország legfiatalabb rockzenét játszó zenekara volt akkoriban.
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követően - szavazatát az önnek megküldött szavazási levélcsomagban leírtak szerint adhatja le az országgyűlési általános választásokon, az országos népszavazásokon.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/
MagyarCimKerelemInditasa.xhtml), továbbá levélben vagy
személyesen. Ha kérelem formanyomtatványára van szüksége, letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, illetve beszerezheti személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban.
A jogorvoslati lehetőségekről, a kifogás és fellebbezés szabályairól részletesen a https://www.valasztas.hu/jogorvoslat
oldalon tájékozódhat.
Amennyiben a választással kapcsolatban további kérdése
merül fel, a HVI munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.
A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
• Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző, HVI vezető
• Miklósné Pető Rita, aljegyző, HVI vezető helyettes
Telefon: 06-22/460-233
• E-mail: jegyzo@martonvasar.hu
• Martonvásári Polgármesteri Hivatal,
2462 Martonvásár, Budai út 13.
• Telefon: 06-22/460-004, Fax: 06-22/460-229
Választási Információs Szolgálat (VISZ):
• Martonvásári Polgármesteri Hivatal,
2462 Martonvásár, Budai út 13.
• VISZ tájékoztatás: Buda Gabriella
Telefon: 06-22/460-233, E-mail: titkarsag@martonvasar.hu
• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Molnár Lívia
Telefon: 06-22/569-225, E-mail: molnar.livia@martonvasar.hu
Kérem, kísérjék figyelemmel a választással kapcsolatos tájékoztatóinkat, illetve további információért felkereshetik a
www.valasztas.hu oldalt.
| Dr. Szabó-Schmidt Katalin • HVI vezető

A 2000-es évek végén a Romanek Airlines zenekarral több
koncertet is adott olyan ismert művészekkel, mint a Supernem
és a Fish!. A nagyobb magyar zenei fesztiválokon is visszatérő
fellépők voltak. Gergő 2017-ben az ACid/DC formációjának
lett a tagja, AC/DC-dalokat adtak elő a legnagyobb zenei
fesztiválok és városi rendezvények színpadán, hazánkban és
külföldön is. 2021 júliusától Gergő az Intim Torna Illegál
zenekar basszusgitárosaként végigturnézta az ország fesztiváljait itthon és Erdélyben egyaránt, idén pedig ő váltotta
Késmárki Zsoltot a Hooligansben. A banda közleménye szerint a zenészt ők maguk keresték meg, miután már ismerték
a játékát, hiszen korábban egy agárdi rendezvényen látták
színpadon. Több jelöltet is meghallgattak, azonban a nap végén jött Gergő és olyan energikusan játszott, hogy egyből
felrázta a bandatagokat. Romanek február 11-én Veszprémben debütált a csapattal, majd rögtön másnap a budapesti
Barba Negrában lépett fel. Reméljük, hamarosan Martonvásáron is láthatjuk a zenekart.
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Találkozás a doktornővel

A közelmúltban röviden egyeztettünk Dr. Jellinek Kinga
doktornővel, helyi gyermekorvosunkkal. Beszélgetésünk
célja a koronavírus világjárvány terjedésével kapcsolatos
aktuális tapasztalatok átbeszélése volt, főként ami ebből a
martonvásári ellátottakra vonatkozik.
Doktornő elmondása szerint rengeteg gyermek betegszik
meg a koronavírus éppen terjedő valamelyik mutációja következtében, a megbetegedések súlyossága és elhúzódása
igen széles skálán mozog. Ezek az egészségügyi problémák a
családok és a nagyobb közösségek életét is jelentősen hátráltatják a mindennapokban.
Mindannyiunk munkavégzését, iskolába, óvodába, bölcsődébe
járását, és így a hétköznapjaink örömteli megélését veszélyezteti a járvány, és nem tudhatjuk, hogy meddig marad ez így.
Tartós megoldásként az oltás vagy oltások felvétele az
egyetlen lehetőségünk, amellyel egyénileg a legmegfelelőbb
védekezést tudjuk megteremteni a vírus ellen, illetve össztársadalmi felelősségvállalásunk keretében a legnagyobb
biztonságot tudjuk elérni.
Kérem, hogy doktornő felhívását is figyelembe véve, bízva
az ő alapos és kiváló szakmai tudásában, éljenek a COVID-19
vírus elleni vakcinák beadásának lehetőségével, valamennyi
korosztály esetében!
| Tisztelettel: Dr. Szabó Tibor • polgármester

Forgalmirend-változás!

Felhívjuk figyelmüket, hogy február 1-től állandó forgalmirend-változás történt az Ady Endre és Pusztai József utcákban. Mindkét utcában egyirányú közlekedési rend vette át a
főszerepet. A változást követően a Pusztai József utca gépjármű forgalma - 40 km-es sebességkorlátozás mellett! - az
Orgona utca felől a Budai út felé egyirányúvá válik, kivételt
képeznek majd a kerékpárral közlekedők, számukra megmarad továbbra is a kétirányú közlekedés lehetősége.
Az Ady Endre utca részlegesen egyirányú forgalmának iránya megváltozik, a Tesco áruház előtti parkoló végétől az
Orgona utca irányába. Közvetlenül az üzlet előtti szakaszon,
a parkolóig továbbra is megmarad a kétirányú forgalmi rend.
A megengedett legnagyobb sebesség 30 km lesz. A kerékpárosok itt is mindkét irányban közlekedhetnek.
A jelenleg hatályos forgalmi rend megváltoztatására lakossági
kérések, közlekedési szakmai javaslatok és az utak műszaki
állapota miatt kerül sor, szem előtt tartva a környezet óvását,
az ott élők és közlekedők biztonságát, valamint a dinamikusabb városi közlekedést. A biztonságos közlekedés érdekében
kérjük, fokozott óvatossággal vezessenek, figyeljenek a kerékpárosok mellett az úton közlekedő gyalogosok biztonságára is!

Újabb hirdetőtábla

Az új információs tábla a vasútállomásnál található, a
Brunszvik-Dreher sétány elején.
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2022. ÉVI ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Kérjük Önöket, hogy jogkövető magatartásukkal, az
adók határidőben történő megfizetésével idén is támogassák a fejlesztéseket, a működtetést, hogy feladatainkat közös erővel, sikeresen valósítsuk meg egy szép és
élhető kisváros, Martonvásár fenntartása érdekében!
Köszönettel:
Martonvásár Város Jegyzője és
Martonvásár Város Polgármestere
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY 2022. ÉVRE VONATKOZÓAN A MEGÁLLAPÍTOTT ADÓMÉRTÉKEK NEM EMELKEDTEK, ÚJ ADÓNEM NEM KERÜLT BEVEZETÉSRE.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke változatlanul: 28.500.-Ft/év/adótárgy.
A magánszemélyek kommunális adóját minden esetben
lakásonként, lakásbérleti jogonként kell megfizetni, mely
egyben azt is jelenti, hogy több lakás (pl. több generációs
családi házak) esetén lakásonként kell bevallani az adót.
Kérjük, amennyiben ingatlanukon több lakás került kialakításra, tegyék meg önként adatbejelentésüket a későbbi pótlék, bírság elkerülése érdekében.
Új ingatlan vásárlásakor a változást követő 15 napon belül
bejelentést kell tenni. Mindig győződjenek meg arról, hogy
megtették-e kötelezettségüket, ne elégedjenek meg azzal, ha
egy ismerős azt ígéri, intézi az ügyüket!
Magánszemélyek kommunális adójában 2020.01.01. napjától
megszűnt a szőlőkre, gyümölcsösökre érvényesíthető rendeleti mentesség. Azonban Ön élhet az önkormányzat által
biztosított lehetőséggel és a szőlőültetvények és gyümölcsösök
támogatásáról szóló 24/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet
alapján 2022.04.30. napjáig támogatási kérelmet nyújthat be.
VÁLTOZÁS: az önkormányzati rendelet 2022.01.01.
napjától kedvezményt biztosít a GARÁZSOK vonatkozásában: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati
rendeletének 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészült ki:
„(4) 50%-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt az üzleti tevékenység célját ténylegesen nem szolgáló,
30 m2-t nem meghaladó alapterületű garázs után, amennyiben az ingatlanon más adótárgy nem található.”

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az építményadó mértéke változatlanul 500.-Ft/m2/ év.
Ezt az adómértéket a csupán részben vállalkozási célú ingatlanok esetén a vállalkozási célú épületrész vonatkozásában
teljes egészében, míg a lakócélú épületrészre legfeljebb 56 m2
erejéig kell megfizetni.
Amennyiben egy ingatlanra vállalkozás került bejegyzésre,
nyilatkozni szükséges arról, hogy az ingatlan mekkora részben szolgál vállalkozási célt. A részben vagy egészben vállalkozási célú ingatlanokra építményadót kell fizetni és ezzel
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egyidejűleg ezen ingatlanok után a kommunális adó fizetési
kötelezettség megszűnik.
Amennyiben azonban az ingatlan – a vállalkozás ellenére –
teljes egészében lakócélú, akkor arról kell nyilatkozni; ebben
az esetben az ingatlanra nem kell építményadót fizetni, továbbra is kommunális adó fizetési kötelezettsége áll fenn.

TELEKADÓ

A telekadó mértéke változatlanul:
• a helyi építési szabályzatban (megtalálható a város honlapján) meghatározott Gksz és Gip övezetekben a telekadó
140.-Ft/m2/év
• a Kmü övezetben a telekadó mértéke 1 hektár területrészig
50.-Ft/m²/ év, míg 1 hektár területrész felett 10.-Ft/m2/ év.
Amennyiben egy belterületi ingatlanon – építkezés során – lebontásra kerül a korábbi építmény, az ingatlanra a változást
követő félév első napjától telekadót kell bevallani és megfizetni.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke 2 %. Kérjük, hogy a HIPA bevallások benyújtásakor a tényleges adó mérték (2%) összegével nyújtsák
be a bevallásokat!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a még fennálló vészhelyzetre tekintettel kiadott jogszabályi változásokat, kedvezményeket is kövessék nyomon!
A kisvállalkozások számára önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség vehető igénybe. Adómentesség illeti
meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem haladja meg a
2,0 millió Ft-ot.
A vállalkozási tevékenység megkezdését a változást követő
15 napon belül önként kell bejelenteni hatóságunkhoz,
amely az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír szolgáltatás felületén
(https://epapir.gov.hu/) való beküldést jelenti. Papír alapon a
beadványokat nem fogadhatjuk be.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tételes KATA adózási mód alá
való bejelentkezésnek időbeli hatálya van, mely legkésőbb a
NAV-nál történő bejelentést követő 45 nap, vagy adóévre
vonatkozóan legkésőbb az adóév február 15. napja! A határidőn túli bejelentkezés nem fogadható el!
FIZETÉSI HATÁRIDŐK:
• első féléves fizetési határidő: 2022.03.16.
• helyi iparűzési adó bevallási, fizetési határidő:
2022.05.31.
• második féléves fizetési határidő: 2022.09.15.
A helyi iparűzési adó bevallások benyújtása kizárólag
Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül történhet!!!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról
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szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét
kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton,
az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

GÉPJÁRMŰADÓ

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladatkörébe
tartozik.
2022-től csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél
valamilyen változás történt gépjárműadóban, például nőtt a
személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege
csökkent.
A gépjárműadó részletét 2022. március 15-éig, a második
részletet 2022. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es
adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki átutalásnál az
átutalási bizonylat közlemény rovatába az adószámot
vagy az adóazonosító jelet kell beírni.
A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a
GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az
Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető
be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető a NAV
központi ügyfélszolgálatain.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önkormányzat felé
nincs bejelentési kötelezettségük! Önkormányzatunk kizárólag a korábbi tartozások rendezése ügyében jár el. Kérjük az előző évekről fennálló gépjárműadó tartozásokat
rendezzék Martonvásár Város Önkormányzatának
11773682-15727433-0897000 jelű számlaszámára.

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS

Minden magánszemély, évente egy alkalommal (1 000 000
Ft-ig) kérhet részletfizetést legfeljebb 12 havi ütemezésben. Ez
a részletfizetés automatikusan megadható a kérelemre.
Az adómérséklésre irányuló kérelem elbírálása során környezettanulmány elkészítésére van szükség, mely az anyagi
és szociális helyzet vizsgálatából áll, ezért a kérelemhez be
kell nyújtani a bevételi és a kiadási adatokat igazoló dokumentumokat (pl.: fizetési, közüzemi számlák, gyógyszerköltség), melynek vizsgálatát követően kerül mérlegelésre a
mérséklés összege.
Kérjük, amennyiben fizetési nehézsége merül fel, idejében, lehetőség szerint még a fizetési határidőt megelőzően kérjen fizetési könnyítést!
Gazdálkodó szervezet általi fizetési könnyítés szabályai:
Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes
méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb
szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az
adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy
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egészének megfizetéséhez kötheti.
Fizetési halasztás és részletfizetés az adózó és az adó
megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A megbízható adózók által évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi
automatikus részletfizetési kedvezmény vehető igénybe.
Az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2022. 06. 30ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott,
legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra, egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás 12 havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezhető, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési
nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az
adó megfizetésére kötelezett személynek a 2022. 06. 30-ig
előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20 %-kal, de 5 millió Ft-ot meg nem
haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a
kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre
visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés
csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.
A fizetési könnyítési és adómérséklési eljárás főszabály
szerint illetékmentes.
Felhívjuk továbbá adózóink figyelmét, hogy az e-önkormányzat portálon www.e-onkormanyzat.hu (Martonvásár-kiválasztásával) keresztül folyamatosan nyomon
követhetik az egyes/aktuális adófolyószámláik állását
(adóegyenleg lekérdezés–menüpont), nem kell megvárni az Önkormányzat részéről kiküldött egyenleg értesítőt, fizetési felszólítást!

FIZETÉSI HATÁRIDŐK 2022.03.16.
VALAMINT 2022.09.15.!
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet
II. A) 4. pontja értelmében adózó az építményadót, telekadót,
magánszemély kommunális adóját a naptári évben félévente,
két egyenlő részletben március hónap tizenötödik napjáig,
valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.
Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának
tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának
tizenötödik napjáig fizeti meg;
a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított
adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.
Martonvásár Város Önkormányzata felé adó befizetéseiket intézhetik csekken, utalással vagy e-önkormányzati portalon keresztül! (a közlemény rovatba kérjük, négyjegyű - Azonosítószámukat tüntessék fel)
Amennyiben e-önkormányzati portálon fizetik évi
adókivetésüket, úgy az utalást kérjük, csak a saját
adószámlájukra tegyék meg, egyszerre több adózó felé
történő utalást a rendszer nem tud kezelni!
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Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az ügyfélportál/cégkapu
regisztrációt követően ügyeiket könnyebben és gyorsabban
intézhetik elektronikus ügyindítással. (www.e-onkormanyzat.
hu; www.e-papir.hu )
Kérjük, hogy az elmúlt időszak jogszabály változásait, illetve
a várható változásokat ellenőrizzék/kövessék nyomon!

KAPCSOLATTARTÁS

Hivatalunkban telefonon keresztül nem adható ki olyan információ, mely adótitoknak minősül ezért hátralékról való
érdeklődés esetén bővebb információt személyesen vagy
ügyfélkapun keresztül tudunk nyújtani.

Telefonszámunk: 06/22-569-223, 06/22-569-224,
06/22-569-206; Fax: 06/22-460-229
E-mail: helyiado@martonvasar.hu
Ügyfélfogadás: H: 8-16, SZ: 8-12 és 13-17, P: 8-12

ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS

Ügyfélkapus regisztrációt követően van lehetőség elektronikus kapcsolattartásra az önkormányzati hivatali portálon
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír szolgáltatás felületén (https://epapir.gov.hu/) keresztül.
Az e-mail nem minősül hivatalos kapcsolattartási
módnak, ezért e-mailben kizárólag általános tájékoztatást
adhatunk.

Rózsaszín fények és kerékpárosok

Május 6-án Magyarországról indul a világ egyik legrangosabb kerékpáros kör versenye, a Giro d ’Italia. A verseny
egyik érdekessége, hogy 100 nappal a Nagy Rajt előtt rózsaszínbe borulnak az útvonal menti települések épületei.
A Rózsaszín fények éjszakájához csatlakozva január 26-án
este ünnepi fényekben tündökölt két martonvásári épület, a
Brunszvik-kastély és a Szent Anna Plébániatemplom is.

Mentős támogatás

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
decemberben döntött arról, hogy 200.000 forint összegű
támogatást nyújt az Országos Mentőszolgálat Martonvásári
Mentőállomása számítástechnikai berendezésének megújítására, korszerűsítésére.
Az itt dolgozó mentősökkel hosszú évek óta jó együttműködést ápol a város. A mentőállomás minden dolgozója szakmai tudása legjavát adja, példamutató munkát végez.
Szabó Tibor polgármester megköszönve egész éves, áldozatos munkájukat, személyesen adta át a támogatásból vásárolt eszközöket, melyeket a mentőállomás képviseletében
Reszegi Imre vezető mentőtiszt vett át.
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ÁTADTÁK AZ ŐRSÖT
Átadták a teljes egészében felújított, átépített és
korszerűsített rendőrőrsöt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Kontrát Károly, Dr. Simon
László kormánymegbízott, Dr. Varga Péter megyei
rendőrfőkapitány, Dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke , Tessely Zoltán országgyűlési képviselő,
miniszterelnöki biztos és Dr. Szabó Tibor polgármester
jelenlétében.
Ezt megelőzően 1992-ben végeztek nagyobb felújítást az
épületen, vagyis 20 évet kellett várni az átfogó korszerűsítésre, amely 56 millió forintba került. Az épület tetőszerkezete és külső homlokzata, valamint utcafronti kerítése
megújult. A felújítási munkák érintették a belső elektromos
hálózatot, az épületgépészeti rendszert, valamint a falburkolatokat és járófelületeket.
Tessely Zoltán beszédében kiemelte, hogy a rendszerváltoztatást követő húsz év útkeresése után, 2010-től a polgári
társadalom felépítése indult meg, amelynek alappillérei a
munka, az otthon és a biztonság lettek. Utóbbihoz a rend-

ÖNZETLEN
ÖRÖMSZERZÉS

BOHÓCDOKTOROK
A PÁPAY ÁGOSTON ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskolában az
új év beköszöntével számos nem várt helyzettel, megoldandó feladattal – esetenként nehézséggel – kellett
megbirkózni, mint az ország szinte minden oktatási
intézményében. Mindezek ellenére a legfontosabb továbbra is a ránk bízott gyermekek nevelése, fejlesztése,
illetve a biztonságos, szerető légkör megteremtése.
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őrség hathatós segítsége elengedhetetlen volt, amely tett is
ezért, hiszen a 2010-ben regisztrált évi 447 ezer bűncselekmény 2019-re 165 ezerre csökkent. A javuló számok mögött
az ország stabilitása, az életszínvonal és a bérek emelkedése,
a térfigyelő kamerarendszerek elterjedése, az erősödő jogi
háttér és természetesen a mind korszerűbb rendőrség áll –
hangsúlyozta. Elég csak arra gondolni, hogy ma már minden
magyar településen van körzeti megbízott. És ha valaki azt
hinné, hogy a rendőreink csak a napi - nem kevés - munkájukat végzik, az téved. Az utóbbi években különleges feladatok
hárultak rájuk, s mindegyikben kimagasló helytállást tanúsítanak - mondta Tessely Zoltán.

A farsangi időszak közeledtével a csoportok, osztályok közös
produkcióinak előkészítése mellett egy olyan programsorozatot is sikerült megszervezni Szabóné Torda Csilla kolléganőnk segítségével, ami a mindennapi fejlesztő munkánkon
túl a vidám karneváli hangulatot is elhozta. Az idén 25 éves
Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvánnyal – mely több díjat,
miniszteri elismerést is kiérdemelt munkásságával – 8 éve
működünk együtt sikeresen. A Zenekaraván elnevezésű
zártkörű színházi előadásuk, egy gyógypedagógusok, pszichológusok és színházi szakemberek által kifejlesztett program sérült, halmozottan sérült, SNI és Autizmus Spektrum
Zavarban (ASD) érintett gyermekek részére. Az események
az egymástól és egymásról tanulás lehetőségét biztosítják
tanulóink, kollégáink számára.
A 30 perces előadásokat kis létszámú csoportoknak mutatják
be a bohócok, ami pedagógussal vagy a gyerekeket jól ismerő
segítővel együtt legfeljebb 9 fő lehet, így az előadások mindig személyes hangvételűek és a legzárkózottabb gyerekek is
könnyen feloldódnak. A találkozások során egy fantáziadús
történet részesei lehetnek a gyerekek. A bohócdoktorok zenével és színes kellékekkel szólítják meg őket és így bátorítják
őket a közös játékra.
A programokat intézményünknek is térítésmentesen biztosítják, így ez egy nagyon szép példája az önzetlen segítségadásnak, örömszerzésnek, melyre az élet egyre több területén lenne szükség.
Reméljük, hogy a sikeres együttműködés még sokáig megmarad és a jövőben is minél több tanulónk találkozhat
Dr. Walterrel, Dr. Zizivel, Dr. Pirulával, Dr. Betonnal, na és
persze Dr. Tuba Rózsával.
| Botos Imre • igazgató
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FARSANGI TÁNCHÁZ, HAJNALIG
ÉNEKES BATYUSBÁL
A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
Ez nagyon jó lesz, meglátják! Szeretettel hívunk hát mindenkit a maszkarás farsangi táncházba! Senki ne hagyja otthon
jelmezét! A fiataloknak szóló táncházat Darabos Eszter és
Móga Bence vezeti, ők a Martonvásári Művészeti Iskola tánctanárai. A mulatság már fél hatkor elkezdődik, a felnőtt
táncház pedig este nyolctól hajnalig tart majd, szóval lesz
időnk belelendülni.

A táncházat Sáfrán Balázs, a Százszorszép Táncegyüttes tanára vezeti. Éneket tanít Szabó Annamária, az iskola népi
ének tanára, kézműves foglalkozást tart Orisek Judit, a
Martonvásári Művészeti Iskola képzős tanára. Néptáncos
próbaszoknyákat, nyakláncokat ismét lehet vásárolni majd
Szamek Lilitől.
A belépés ingyenes! A rendezvény batyus bál lesz, a szervezők szívesen fogadnak ételt, italt!
A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható!

FEBRUÁRI
ROCKREJTVÉNY
Előző havi megfejtésünk a helyi szórakoztató- és sportipari
mindenes nevére vonatkozott, DJ Kozi-ra, vagyis Kozma
Lászlóra. Helyes megfejtőnk Izsákné Várbíró Judit, nyereményét a Für Elise-ben veheti át.
Februári kérdésünk: ki van a képen? Egy kis segítséget is
adunk. A '60-as években kezdte zenei pályafutását Martonvásáron Provoda József Jodessel. 1972-től a Beatrice, majd a
P.Mobil zenekar gitárosaként folytatta munkásságát. 1987. szeptember 23-án tragikus körülmények között halt meg. Ahogy a
mondás tartja róla: „angolul gitározott, magyarul halt meg.”
FORUM MARTINI / 2022. FEBRUAR
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HADD ÚJUL JON

SZÜLETNI ÉS SZÜLNI, TAVASSZAL

Túl lassan, túl sok karantén után, de ismét tavaszodik. Mire kettőt pislogunk, „rászálltak a fákra, mint
kis lepkék a levelek”, kibújtak az első virágok, és talán
minket is elkap a vágy, hogy ültessünk, kiránduljunk,
tegyünk valami váratlant, valamit, amit eddig soha. Új
évgyűrűt növesszünk az életünkre.
A megújulás az ember egyik nagy állandója. Ha a mélyére
ásunk, a legtöbb varázsmese arról szól, hogyan nyer az én új
rétegeket. Amennyire szeretjük az életünk biztos pontjait –
ezek adják a lelki egészségünk alapját –, annyira kellenek nekünk a megújító impulzusok is. Bátran belenézni az öreg király egyre fénytelenebb szemébe, és hagyni, hogy a szegény
legény, a sánta katona vagy a „bolond” felváltsa a trónján.
Haljon meg, aminek meg kell, szülessen, aminek jönnie kell.
Ennek az ellentmondásnak ott lehet a feloldása, hogy a
úgy, ahogy neki a legjobb, és kizárólag akkor közbeavatkozni,
legtöbb megújulásunk egyben valami régihez való visszamikor szükséges.
térés is. Sosem állunk önmagunkban, embertársaink milliói
Ez a gondolat sokszor vált ki nagyon éles reakciókat. „Mi,
küzdötték már meg a harcainkat, legyen az egyéni krízis,
hát visszamenjünk az őskorba? Mikor itt a kórház és a bizvagy a közösséget érintő változás elérése. Kicsiben számtonság?” – Aki kórházban akar szülni, bába mellett is teheti,
talanszor kell forradalmat csinálnunk, sokszor olyan konfnem siettetve. A szülésznők összetett képzést kapnak, amely
liktusokat felvállalva, amelyeket sosem hittünk volna, vagy
magasabb szintű szaksegítség nyújtására is felkészíti őket.
sosem hittük volna magunkat képesnek rá. Jobb a békesség
„Hány olyat hallottunk, hogy meghalt
– igen, amíg olyan elemi szintekre nem
volna a baba, ha nem császározzák
jut a probléma, mint amilyen a gyere„Sosem állunk önmagunkban,
meg az anyát!” – Igen, ilyen is van,
keinké. A gyerekeink jövője, a gyerekeembertársaink milliói
de nagyon ritka. A gyakori inkább az,
ink egészséges étkezése, a gyerekeink
küzdötték már meg a
hogy az anya bekerül a kórházi láncooktatása. Vagy akár maga a megszüharcainkat, legyen az egyéni
latba: a mesterséges oxytocintól leesik
letésük.
krízis, vagy a közösséget
a baba szívhangja, és ezt tapasztalva
A születés témaköre - mint minden
érintő változás elérése.”
vagy „kiszedik belőle” minden lehetséöröknek tekinthető téma - jól leképezi
ges eszközzel, vagy megcsászározzák.
a társadalmunkat magát. A szocializAztán, ha mondjuk a baba nyakára
mus hozta megrögzöttségek olyan bizvan tekeredve a köldökzsinór, elmondják, hogy „nem lehetett
tosan ülnek rajta, hogy sokan már valósággal a szülés termévolna máshogy” – kevesen tudják, hogy a zsinór tekeredése
szetes formájának tekintik őket; „természetes” a mesterséges
önmagában veszélytelen és elég gyakori történés.
oxytocin, a Magyarországon 41%-os(!) császármetszésarány,
A kognitív disszonancia jelenségét legjobban talán úgy leheta sokszor tájékoztatás nélküli (és sokszor szükségtelen) bune magyarázni, hogy csak ahhoz az információhoz tudunk jó
rokrepesztés és gátmetszés. És nem természetes úgy szülni,
szívvel kapcsolódni, amivel már amúgy is van egy kis kapahogy a nagyanyáink, bába mellett. Az veszélyeztetés és ircsolatunk. És dühöt vált ki belőlünk, ha olyanhoz akarnak
racionalitás; nemcsak a rítusokat felejtettük el, amelyek a
kapcsolni, ami még teljesen idegen. Ez mindannyiunkra áll,
szülés köré évezredek alatt szövődtek, de sokszor az erőinket
de minél inkább vagyunk a sémáink rabjai, annál nehezebb a
is, amelyek lehetővé tették. (Elég groteszk egyébként, hogy
megújulás, a kisebb-nagyobb belső forradalom. Hiába fogjuk
sokszor a leginkább tradicionalisták támadják legjobban az
ki az aranyhalat, ha képtelenek vagyunk azt a kívánságot
otthonszülést.) Pedig például Hollandiában szépen meg tud
megfogalmazni, amin a boldogságunk múlik. Hiába szakavalósulni a bábai modell alkalmazása: a kórházi- és otthondunk ki életünk „szegény viskójából”, ha nem merünk vánszülés egyenrangú, a kórházban is csak akkor kerül orvos
dorútra indulni. Nem minden jó, ami új, de nincs semmi, amia szülő nő mellé, ha olyan komplikáció lép fel, amely megről vétek lenne többet megtudni, találkára hívni a gondolatát
indokolja. De ehhez kellett annak az elismerése, hogy a báa belső világunkkal.
bai modell mérhetően jobb szüléseket és szülésélményeket
Kicsit ez is a tavaszodás: külső-belső pezsgés, amikor táncra
eredményez, mint az orvosi. És annak a felismerése, hogy
kelhet az elavult az újjal, hogy ebből aztán meglepő új én
szülésnél a „gyors” nem jelenti azt, hogy „jó” – éppen nem.
születhessen.
Nem kell a nőt megmenteni a fájdalomtól, mert az segít neki
| Hojdák Anka
alászállni oda, ahol az erőit találja. Csak mellette kell lenni,
FORUM MARTINI / 2022. FEBRUAR
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FÚVÓS JUBILEUM, CIVIL ÖSSZEFOGÁSSAL
Fúvószenekarunk 2020-ban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A koronavírus járvány miatt
akkor sajnos nem tudtuk méltóképpen megünnepelni
a zenekar jubileumát. Bizakodva tekintettünk előre a
2021-es évre.
Az év egy részében nem volt alkalmunk megtartani a heti
rendszerességű próbáinkat és az első félévben a koncertek is
sorra elmaradtak. A második félév viszont tele volt aktivitással, koncertekkel, táborokkal, próbákkal és tervekkel, ismét
beindulhatott egyesületünk közösségi élete. Az év végéhez
közeledve hagyományos adventi koncertünkre kezdtünk fókuszálni, ami egyben a 25+1 éves jubileumunk megünneplése is volt. Rendhagyó módon a BBK színházterme helyett a
Tóth Iván Sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek 2021.
december 5-én. Ezúttal két félidős produkcióval készültünk,
az elsőben főként fúvószenekari művek csendültek fel, a
másodikban pedig Queen-slágerek fúvószenekari átirataival kedveskedtünk a – vírushelyzet ellenére – szép számban
megjelent közönségnek. A zenekar mellett közreműködtek
a DDC táncosai Mózsik Viktória vezetésével, a Beethoven
Általános Iskola kórusa Bodóné Polányi Tünde vezetésével,

Násztor Eszter énekes és a zenekar utánpótlásaként működő
Tücsökzenekar. A zenekar soraiban velünk együtt zenéltek
többen a korábbi zenekari felállásból, profi zenészek, katonazenészek és meghívott vendégeink is. A zenekart ezúttal is
Pfiffer Zsuzsanna vezényelte, aki megálmodta ezt a rendezvényt és az előtérben látható, zenekaros emlékekből, relikviákból és fényképekből rendezett kiállítást is. Az est végére,
a gyermekek nagy örömére, a Sportcsarnok elé begördült a
Marton ÖTE tűzoltómikulása is. Köszönjük mindenkinek, aki
munkájával, részvételével, anyagi forrásokkal hozzájárult
ehhez a helyi civil összefogáshoz és megvalósulhatott ez a
rendezvény! Amennyiben lemaradtak a koncertről, az egyesület Facebook oldalán visszanézhetik azt: www.facebook.
com/mvfuvosok.
A rendezvény az NKA és a Tesco pályázati forrásaiból valósulhatott meg. 2022-ben is várjuk Önöket a Martonvásári
Fúvószenei Egyesület rendezvényeire!
| Bártol Zsófia • egyesületi elnök

ÁLLÁSHIRDETÉS
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
álláspályázatot hirdet
2463 Tordas, Gesztenyés út 1. , pénzügyi csoport

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: 6 órás részmunkaidő
A munkavégzés helye: 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.
A munkakörbe tartozó feladatok:
• számla iktatása Saldo programban
• pénztári könyvelés Saldo programban
• vevők könyvelése Saldo programban
FORUM MARTINI / 2022. FEBRUAR

• ÁFA bevallás Saldo programban
• pénztári helyettesítés
• különféle adminisztrációs feladatok.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény)
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú pénzügyi végzettség, legalább 2 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat.
A pályázat benyújtásának módja: Szakmai önéletrajz
elektronikus levélben történő eljuttatása a titkarsag@
tordasfo.hu e-mail címre
A munkakör betölthető: 2022. 04.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03.10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.03.17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Barátki Hajnalka nyújt a 06-30/440-11-24-es telefonszámon.
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KERTBARÁTOKNAK,
FEBRUÁRRA
Enyhe, csendes télvégi napokon jólesik egy kis favágás, lombsepregetés, séta a kertben. Bár még tart a
tél és gyakran hideg szél söpri az utcán a leveleket, a
hóvirágok és téltemetők már a tavasz jöttét hirdetik.
Egyre nagyobb vágyakozással nézünk ki a szoba ablakán a madáretetőn szorgoskodó madarakra. Test és
lélek is a kertbe vágyakozik.
Növényeink eddig jól teleltek és további komoly fagyok sem
várhatók, ezért fagymentes napokon a rózsákkal meg lehet
kezdeni a metszést, folytatva az almával, szőlővel, az őszibarackot hagyva utoljára. A levágott vesszőket mielőbb távolítsuk el az ültetvényből. (A nagyobb ültetvényekben már mindenhol metszenek, nekünk még azért nem sürgős). A rózsa
tavaszi metszése során távolítsuk el az öreg szárcsonkokat és
a befelé növő vesszőket. Az erős, tőből kihajtó hajtásokat 6-8
szemre, a gyengébbeket 3-4 szemre vágjuk vissza. Az alma
jellemző termőrészei a dárda, a sima termőnyárs és a termőbog. Ezek megfelelő elhelyezésével biztosíthatjuk a kiegyensúlyozott termést. A szőlők metszésekor általában a cseralapos (rövid és hosszú csap) váltómetszést vagy a szálvesszős
metszésmódot alkalmazzák. Többféle művelésmód lehetséges, de ezekkel a metszésformákkal megakadályozhatjuk a
tőke felkopaszodását, illetve, hogy sűrűn bozótos legyen a
tőkénk. (Sajnos még mindig látni a hegyen rosszul metszett
szőlőket.) Ha az előző évben fertőzött tőkénk volt és valamilyen okból nem akarunk megválni tőle, mindenképpen külön
ollóval metsszük meg. Egyébként is gyakran fertőtlenítsük
a vágó eszközöket! Ha az időjárás és a talaj engedi február
végén, március elején lehet vetni a mákot, petrezselymet,
kifejtő borsót. A magokat jól elmunkált, nem sáros talajba,
2-5 cm mélyen vessük. A szoba ablakban megkezdhetjük a
zeller, paradicsom és paprika palánták nevelését. Ha kicsit
tudatosabban akarunk kertészkedni, készítsünk vetéstervet.
Ügyeljünk a vetésforgóra. Ugyanarra a helyre 2-3 évente kerüljön vissza az adott növény. Figyeljünk a trágyázásra is. A
frissen trágyázott földbe kerüljenek az uborka, dinnye tök,
káposzta félék, kukorica és a zeller. Az előző évben trágyázott részre tegyük a hagyma, saláta és a burgonya ágyásait.
Tápanyagpótlásra minden lebomló szerves anyag megfelelő.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. azonnali belépéssel teljes munkaidős takarító munkatársat keres
martonvásári munkavégzésre.
Feltételek:
- Egészségügyi alkalmasság
- Józan életvitel
- Megbízhatóság
Jelentkezését fényképes önéletrajzzal várjuk
az igazgato@martongazda.hu e-mail címre.
FORUM MARTINI / 2022. FEBRUAR

Némi munkával jelentős mennyiségű tápanyagot állíthatunk
elő a kert számára. A komposztálót a kert egyik félre eső zugában helyezzük el. A gyáriak esztétikusak, de kisméretűek,
gyorsan megtelnek és nehézkes a bomló anyag átforgatása.
Házilag néhány raklap, hullámpala stb. összeillesztésével
könnyen elkészíthetjük a megfelelő méretű komposztálót.
A mosogatólétől kezdve minden konyhai és kerti hulladékot
felhasználhatunk. Ha nyirkosan tartjuk a bomló anyagot,
egy-két év alatt tökéletes komposztunk lesz. Felhasználás
előtt a pajorok miatt érdemes átrostálni az anyagot. A tavaszi telepítésekhez rendeljük meg a szaporító anyagot. Az őszi
avaron számos kórokozó telelt át, ezért mielőbb gyűjtsük
össze, és ássuk be a talajba vagy vigyük a komposztálóba. A
fagyok elmúltával kezdjük meg a szőlő nyitását, távolítsuk
el a harmatgyökereket, javítsuk ki a támrendszert és feszítsük meg a huzalokat. Ne feledkezzünk meg a tél végi rezes
lemosó permetezésről. A tároló helyiségekben folyamatosan
ellenőrizzük a terményeket. A beteg darabokat távolítsuk el,
csírázzuk le a krumplit, válogassuk át a hagymát, fokhagymát. Tartsuk tisztán a helyiséget. A téli kertben a levéltetvek
és pajzstetvek megjelenésekor azonnal kezdjük meg az ellenük való védekezést. Ellenőrizzük boraink fejlődését. Kéthetente töltögessük fel az apadó hodókat. A kiürülő hordókat
alaposan mossuk ki és a továbbiakban négy hetente kénezzük, törölgessük. Ha szükséges a pince levegőjét is érdemes
kénezni.
| Uhrin Gábor

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 fényképes önéletrajzzal várjuk
az igazgato@martongazda.hu e-mail címre.
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KÖZÖSSÉGI KENYÉRSÜTÉS
Martonvásár
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A város kemencéjében kenyeret sütünk
Boda Balázs pék
és a Martonvásári Kulturális Egyesület
közreműködésével.

TOP-5.3.1.-16-FE1-2017-00016

ALFA-RADIÁL PLUSZ KFT.
WWW.ALFARADIAL.HU

10% KEDVEZMÉNY

AUTÓSZERVIZ SZOLGÁLTATÁSOKRA *
+36 20 531 9940 | +36 20 538 5181

FEBRUÁR

Február 13.

VALENTIN-NAP: Játékos feladatokkal tarkított Valentin napi Bájitalozás az
Agroverzum élménylaborjában, a Beethoven emlékmúzeumban és a Brunszvik-kastély
parkjában pároknak és családoknak egyaránt.

Február 19-20.

ÉLMÉNYLABOR foglalkozás családoknak: Gasztrolabor és gumicukor készítés
az Agroverzum élménylaborjában (10.30-11.30 Gasztrolabor, 12.45-13.45 Gumicukor
készítés, 14.30-15.30 Gasztrolabor)

Február 26-27.

CSALÁDI HÉTVÉGE:

Szombat 10.30: Interaktív zenés gyerekfoglalkozás Hegedűsné Tóth Zsuzsa
közreműködésével
Szombat 17.00: Kamarakoncert a Budapesti Filharmóniai Társaság Közreműködésével
Szombat-vasánap: Téli kincskereső játék az Agroverzumban, a Beethoven
Emlékmúzeumban, illetve a Brunszvik-kastély parkjában.

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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ESEMÉNYEINK
FEBR. 24.
|
Maradjunk együtt!
		
Pálúr János és Pálúr Kornélia előadása
		
a 15. Házasság Hete keretében
		
BBK, 18.00 órakor

FEBR. 26-27. |
Tél - Kincskereső
		
családi hétvége
		
Agroverzum
10.00 órától 16.00 óráig

FEBR. 25.
|
Csendes gyertyagyújtás a 		
		
Kommunizmus Áldozatai
		
Emléknapján
		
Emlékezés tere, 18.00 órakor

MÁRC. 5.
|
Termelői piac
		
BBK, rendezvényudvar
7.00 órától 12.00 óráig
|
Piac+Program 		
		
BBK, rendezvényudvar
9.30 órától

FEBR. 26.
|
Termelői piac
		
BBK, rendezvényudvar
7.00 órától 12.00 óráig
|
Piac+Program – Óriás játszótáblák
		
BBK, rendezvényudvar
9.30 órától
FEBR. 26.
|
Elszaladt a kemence tele pogácsával
		
- Zenés játszóház
		
Agroverzum
10.30 órától 11.30 óráig
FEBR. 26.
|
Sokszínű farsang - a Budapesti 		
		
Filharmóniai Társaság Zenekarának
		kamarakoncertje
		
Agroverzum
17.00 órától 18.00 óráig
FEBR. 26.
|
Százszorszép táncház
		
BBK, 18.00 órától

MÁRC. 14.
|
Az 1848-49-es forradalom és 		
		
szabadságharc ünnepsége
		
Emlékezés tere, BBK
		
17.00 órakor
|
Rózsa Story –
		
Az Urban Verbunk 			
		
előadása a Déryné Program
		
támogatásával jön létre
		
Emlékezés tere, BBK
		
18.00 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!

Válogatás a Városi Könyvtár ismeretterjesztő könyveiből:
VÁLOGATÁS A VÁROSI KÖNYVTÁR ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEIBŐL
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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:
FORUM MARTINI / 2022. FEBRUAR

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.
Irodánk új címen található:
Martonvásár, Dózsa György út 10.
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*
- Bíró Lara
- Csernus Zoltán Sándor
- Kapornyai Nadin Maja
- Király Soraja

- Kovács Réka
- Takács Janka Berta
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

APRÓHIRDETÉS
Martonvásár Búza utcában tehermentes belterületi lakóövezeti
építési telek eladó. Irányár 22,5 m Ft, érdeklődni 30-113-55-53
Bővebb információ: www. ingatlan.com honlapon

MARTONVÁSÁR: február 26., 27.; március 14., 15., 19., 20.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: február 19., 20.; március 12., 13.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: március 5., 6.
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.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tordasi Bölcsőde Nonprofit Kft. családi bölcsődébe keres egy fő
szakképzett dajkát. Érdeklődni e-mailben a tordasibolcsode@
gmail.com -on vagy telefonon a 06-20-221-7461 számon lehet.

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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