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FORUM MARTINI
MEGÉRKEZETT
AZ ELSŐ FECSKE
Itt a tavasz és az első ipari park-betelepülő
már meg is érkezett. Alapkőletétel és választás,
oktatás és kertrendezés, sportsikerek
és húsvétváró vízfakasztó egyaránt szerepelnek
legújabb lapszámunkban.

Tóth Iván bácsira emlékeztünk

FOGJUNK ÖSSZE!
Bánk hetedik osztályos martonvásári fiatal, köztünk él.
Nap mint nap láthattuk teniszezni, sportolni, iskolába
menni. Nemrég rosszul érezte magát. Betegség, kivizsgálások, rosszindulatú májdaganat. Bánk kórházba került, megkezdődtek a kezelések. Rozi, az édesanyja és
Balázs, az édesapja azóta egy pillanatra sem hagyják
magára.
Erre az élethelyzetre senki sem tud felkészülni. A lelki
megpróbáltatások mellett a család anyagi helyzete is
megrendül, hiszen az egyik kereset kiesik.
Már többször bizonyítottuk mi, martonvásáriak, hogy
segítünk egymásnak a bajban, mert összetartó közösség vagyunk.
Minden segítség számít! Kérünk, csatlakozz te is a kezdeményezéshez és támogasd Bánk felépülését és családját!
Babirák Balázs Viktor:
HU24 5045 3702 1002 9699 0000 0000

Zongora és büszkeség

A napokban rendezték meg Szombathelyen a XX. Sistrum
Zongoraversenyt, melyen a martoni művészeti iskola növendéke, Farkas Emília bronz díjat kapott. Neki és tanárának,
Gergics Annának is szívből gratulálunk!
FORUM MARTINI / 2022. MÁRCIUS

Március 1-én volt éppen 95 éve, hogy megszületett Tóth
Iván, aki nemcsak városunk sportcsarnokának névadója,
hanem a mi „Iván bácsink”.
A temetőben a sírjánál tartott rövid megemlékezésen képviseltette magát a városvezetés, barátok, egykori tanítványok,
jelenlegi és korábbi kézilabdás társak. Annak is idén lesz 65
éve, hogy az ő vezetésével megalakult Martonvásáron az
első kézilabda csapat, amit aztán még sok generáció követett. De a helyi iskolában is rengeteg gyermeket tanított és
nevelt elhivatottan, szívvel-lélekkel.
Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy volt szerencsém személyesen is megtapasztalni, hogy milyen tanár, milyen kézilabda edző és milyen osztályfőnök volt.
Köszönjük, hogy példát mutattál nekünk, mindig szeretettel
gondolunk rád, Iván bácsi!
| Tóth Balázs

SEGÍTSÜNK!
Amennyiben Önök között akad ukránul beszélő,
önkénteskedni szándékozó személy, vagy bármely
más módon segítenének helyben (szállás-felajánlás, pénzadományok, stb.), kérjük, keressék a városháza ügyfélszolgálatát! (06-22-460-004 vagy
ugyfelszolgalat@martonvasar.hu) Köszönjük!
Tárgyi adományokkal a profi segélyszervezeteket,
vagy a helyi, környékbeli civil kezdeményezéseket
támogassák!
Kedves – az ukrajnai helyzet miatt aggódó – Polgárok!
Köszönjük a helyi civil kezdeményezés szervezőinek
az adománygyűjtést! A továbbiakban azt javasoljuk,
hogy a nagyobb professzionális szervezeteket támogassák, - ha lehetséges -, utalás formájában.
Képviselő-testületünk döntött arról, hogy az egyik
helyi civil szervezeten – a Martonvásári Polgári
Összefogás Egyesületen – keresztül 3 millió Ft-ot biztosít a helyzettel kapcsolatban felmerülő – akár személyeket, akár szervezeteket támogató – kiadásokra.
Településünkön, a korábbi Hotel Marton, ma munkásszálló épületében kb. 70, magyarul nem beszélő
ukrán munkavállaló lakik. Fel kell készülnünk az ő,
esetlegesen családjaik, illetve további menekültek
megsegítésére.
| Horváth Bálint
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MEGÉRKEZETT AZ ELSŐ FECSKE

A CAOLA ZRT. ALAPKŐLETÉTELE MARTONVÁSÁRON
Nagy öröm városunk számára, hogy megérkezett az
első fecske, vagyis az első betelepülő cég a Martonvásári
Ipari Parkba, hiszen a CAOLA gyáregységet létesít
nálunk.
Az alapkő ünnepélyes letételére március 11-én reggel került
sor, ahol nemcsak Szabó Tibor polgármester mondott beszédet, de Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bámdi Imre,
a CAOLA vezérigazgatója és Varga Mihály pénzügyminiszter
is méltatta az eseményt.
A CAOLA Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zrt 190 éves
múltra visszatekintő, jelenleg is magyar tulajdonban lévő
kozmetikai vállalat, mely saját gyárteleppel és kutatási
bázissal rendelkezik. A CAOLA fókuszában a társadalmi
felelősségvállalás, nemzeti érték építése és a munkahelyteremtés foglalja el a középpontot. A vállalat biocid
termékeket, kozmetikai-, háztartás vegyipari készítményeket
és szabadforgalmú inszekticideket gyárt és értékesít minden
szegmens igényeit kielégítő, különböző kiszerelési formákban.

„A fejlesztés kapcsolódik azon kormányzati
célkitűzéshez, hogy egy esetleges veszélyhelyzet esetén
Magyarország ne legyen kiszolgáltatva a külföldi
tulajdonban álló gazdasági szereplőknek.”

A termékválaszték fertőtlenítőszereket, géleket, felületfertőtlenítőket, tisztítószereket, borotválkozó szereket, test,
kéz- és hajápolási termékeket, hintőporokat, különböző
rendeltetésű háztartás vegyipari készítményeket és rovarirtó
szereket foglal magában. A CAOLA a termékek előállítására
és kiszerelésére alkalmas üzemmel és technológiai
lehetőséggel rendelkezik. Tevékenységében szerepel továbbá
a különböző cégek részére végzett bérmunka, valamint a
saját márkás termékek előállítása is. A fejlesztés kapcsolódik
azon kor mányzati célkitűzéshez, hogy egy esetleges
veszélyhelyzet esetén Magyarország ne legyen kiszolgáltatva
a külföldi tulajdonban álló gazdasági szereplőknek, hanem
önellátó tud lenni az egészségügyi termékek gyártása terén.
A Caola Zrt. már a veszélyhelyzet első szakaszában a magyar
tulajdonú gazdasági társaságok, állami tulajdonú gazdasági
társaságok és költségvetési szervek kiszolgálására vagy
éppen egyházi szeretetszolgálatok megsegítésére fókuszált.
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TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS
A Caola fertőtlenítőszereket és kozmetikai termékeket gyárt. A gyártási technológia alapján
3 termékcsoport határozható meg.
1. Folyadékok – többségében alkohol tartalmúak.
2. Zselék, krémek – alkoholt nem tartalmaznak,
magasabb viszkozitás jellemző
3. Porok – például hintőpor
A folyadékok, zselék és krémek gyártása:
1. Alapanyagok előkészítése és bemérése
2. Félkész termékek gyártása. Keverőműben.
3. A félkész tároló tartályokból vagy IBC tartályokból
szivattyúk szállítják a félkész termékeket a töltőcsomagológépekhez amelyeken a termékek töltése és
csomagolása történik.
4. Különböző termékek gyártása között a keverőműveket, félkésztermék tartályokat, csővezetékeket
és csomagoló gépeket ki kell mosni a nem-kívánt
keresztszennyeződések elkerülése érdekében.
5. A szennyvízkezelőbe érkező vizet gyűjtik, laboratóriumban bevizsgálják, s a vizsgálat eredménye
szerint vegyianyagok hozzáadásával kezelik, semlegesítik. A vegyi kezelés során keletkező szilárd
csapadékot kiszűrik s tárolóban gyűjtik. A tisztított
vizet – ellenőrzést követően – csatornába engedik.
Porok gyártása:
1. A zsákban érkező por alapanyagot - zsákbontást
követően, elszívást alkalmazva – egy előtéttartályba
ürítik.
2. Szállítócsigával a por keverőbe jut
3. Gyártási receptnek megfelelően a por anyagot
folyadék-komponensek porlasztása mellett keverik.
4. Az elkészült félkész terméket szállítócsigán
keresztül töltő gépbe juttatják.
5. Adagolást, töltést követően zárják a termék dobozait, majd címkézik, s meghatározott gyűjtőcsomagokat képeznek.
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„MARTONVÁSÁR ELŐRE MEGY!”
TESSELY ZOLTÁN AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL ÉS A JÖVŐRŐL
Tessely Zoltán Martonvásár országgyűlési képviselője
2010 óta. A képviselő a Fidesz-KDNP színeiben
2022-ben is megméretteti magát Fejér megye 3-as
számú választókerületében.
Mi a z , ami elsőként eszébe jut a 2010 óta eltelt
időszakról?
Sok minden eszembe jut e kérdés kapcsán, de nem akarok
egyetlen konkrétumot sem kiragadni, inkább néhány összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet. Bizonyára sokan
emlékeznek rá, honnan indultunk – és hová jutottunk el a
mai napig. Ezért csak kulcsszavakat sorolnék: őszödi beszéd,
rendőrterror, világválság, elvonások, rezsiárak robbanása,
Tessely Zoltán az idei martonvásári március 15-i megemlékezés szónoka
vizitdíj és kórházi napidíj, eladósodottság, devizahitel-csapHelyben milyen eredményekről tud beszámolni?
da, növekvő közterhek, egekbe szökő munkanélküliség. Ezek
Szerencsére Pannónia Szívében sincs sok okunk a szégyenjellemezték a 2010 előtti, kudarcokkal teli időszakot. Ebben
kezésre! Be kell vallanom, rendkívül büszke vagyok rá, hogy
a helyzetben vettük át az ország irányítását, innen sikerült
közösen, összefogással tudtunk megvalósítani megszámlálközösen talpra állnunk. Újraépítettük a gazdaságot, visszahatatlanul sok beruházást az egész térségben – természeteadtuk az emberek hitét és reményét, nem utolsósorban a
sen itt Martonvásáron is – melyeknek köszönhetően környemunka becsületét. A kormány és az ország „összekapaszkozetünk épült, szépült, közösségeink
dásának” eredményeként – hála a gazpedig erősödtek. Többféle pályázati
daságélénkítő intézkedéseknek – elTessely Zoltán országgyűlési
forrásból nyerhettek a települések.
kezdett növekedni a GDP, folyamatosan
képviselőként 2010 óta dolgozik a
Szeretném elmondani, hogy a város vecsökkent a munkanélküliség, növekedtérség fejlesztési elképzeléseinek
zetésével kiváló munkakapcsolat alatek a keresetek, és megkezdődhetett a
megvalósításáért. 2018-ban Fejér
kult ki az elmúlt években: az önök polmagyar családok megerősítése. Ezt a
megye legjobb választási eredményét
gármestere, Szabó Tibor és a képviselőfolyamatot olyan, soha nem látott jeérte el, 53,53 %-os támogatottsággal
testület rendkívül motivált abban,
lenség sem tudta megtörni, mint a
abszolút többséget szerzett
hogy előmozdítsák saját településük
2015-ben elindult illegális migráció,
választókörzetében. 2010-2014 között
fejlődését. Én pedig, amiben csak tuvagy a 2020-ban berobbant koronaaz európai ügyek bizottságának tagja,
dom, segítem őket. Sokszor erőmön
vírus-járvány, amely egészségügyi és
2014 óta már a második ciklusban
felül is, hiszen helyben mindenki szágazdasági világválságot okozott. Belea bizottság kormánypárti alelnöke.
mára tudott, hogy szoros kapocs fűz a
gondolni is borzasztó, mi lett volna, ha
Orbán Viktor miniszterelnök 2016.
településhez, hisz itt nőttem fel. Így
a Gyurcsány-Bajnai-féle kormány idejanuár 1-től az Etyek, valamint
aztán közösen sok szép sikert könyveljén történt volna velünk mindez, és
a Szent László- és Váli-völgy
hettünk el az elmúlt időszakban, aminem mostanában, amikor egy stabil és
fejlesztéséért felelős miniszterelnöki
ket nem fogok most pontról pontra felerős magyar gazdaság tudott szembebiztossá nevezte ki, 2018. október 18sorolni, ám néhány fontos, megvalósult
nézni a felmerülő problémákkal. Így
ai hatállyal pedig a Pannónia Szíve
beruházást azért szívesen felidéznék.
most nem megszorításokról, munkaés a Velencei-tó területfejlesztéséért
A városban több olyan beruházás is
helyek megszűnéséről, elvonásokról –
felelős miniszterelnöki biztossá. E
megvalósult az elmúlt években, amehanem nyugdíjprémiumról, 13. havi
feladatkörében eljárva összehangolja
lyek alapján nyugodtan nevezhetjük
nyugdíjról és nyugdíjemelésről; családi
a Pannónia Szíve Program keretében
Martonvásárt a kultúra, a zene és a tuadóvisszatérítésről, minimálbér-emea turisztikai térséget érintő
domány egyik magyarországi fellegválésről és a 25 éven aluliak személyi
koncepciók kidolgozását, a fejlesztési
rának. A közlekedési infrastruktúrát,
jövedelema dó mentességéről beszélforrások terhére támogatott projektek
legyen szó utakról, járdákról vagy parhetünk . Eg y érdekesség: a családi
előkészítését és végrehajtását.
kolókról, illetve a közműinfrastruktúrát
adóvisszatérítés keretében február 15is sok helyen fejlesztettük, hiszen a
éig, Martonvásáron 491.039.019 focsatornahálózat bővítését és a térségi szennyvíztisztító felrint összegben összesen 992 szülő kapta vissza a tavaly
újítását is végrehajtottuk. Új iskolaszárny épült és a Beethoven
befizetett személyi jövedelemadóját. Ez összehasonlíthaÁltalános Iskola energetikai megújítása is megtörtént. A zöld
tatlanul kedvezőbb helyzet a 2010 előtti állapotokhoz kéváros kialakítása jegyében szolgáltatóház, ifjúsági park és
pest, nem igaz?
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tematikus játszótér épült, amelyekhez kapcsolódva locsolóés kamerarendszer is létesült. Befejeztük a Szent Lászlópatak rehablitációját, a helyi termelői piac és környezetének
kialakítását, az Óvodamúzeum és a Városi Könyvtár tanulást
segítő infrastruktúrafejlesztését, valamint megépítettük az
Egészségházat. Létrejött a Brunszvik-sétány, megtörtént a
Brunszvik-kert kialakítása, továbbá megépült az Agroverzum
Tudományos Élményközpont.
Mit hozhat a település számára a távolabbi jövő?
Nem kérdés, hogy ez nagyban függ az április 3-ai választás
végeredményétől is. És ha folytathatjuk a megkezdett munkát, ugyanilyen lelkesedéssel visszük tovább Martonvásár
fejlesztését. Meggyőződésem, hogy ezekről is döntünk az április 3-ai választáson. Ne legyen kétsége senkinek afelől, ha
a baloldal kerül hatalomra, a korábban általam is említett
szomorú korszak visszatér. Számukra - minden állításuk ellenére - a vidék nem fontos, ezt láthattuk 2010 előtt is. Ahogyan mi azt is megtapasztalhattuk, hogy a mi vidékünket
különösen gyűlölik a baloldal politikusai. Ennek a térségnek
és különösen Martonvásárnak a fejlődését mindig is el akarták lehetetleníteni. Nekünk viszont szívügyünk, hogy az eddigi lendülettel folytatódjon a város fejlődése. Mint ahogy azt
is megígérhetem: mi elszántan és határozottan képviselni
fogjuk továbbra is saját értékrendünket. Mert a térség fejlesztése nem várható mástól, csak tőlünk. Továbbra is sziklaszilárdan kiállunk majd keresztény értékeink, magyarságunk

ŐK IS INDULNAK
A VÁLASZTÁSON

kultúrája és nemzeti hagyományaink mellett. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy megvédjük határainkat az ismét erősödő migrációtól és az Ukrajnában zajló háborútól. Hogy
megóvjuk gyermekeinket az egyre szélsőségesebb szexuális
propagandától, az egyre erősödő liberális tébolytól. Látom a
közvélemény-kutatási eredményeket, de mi választást szeretnénk nyerni és nem előrejelzéseket. Hiszem, hogy megvan minden esélyünk erre, hiszen az elmúlt 12 év eredményei önmagukért beszélnek Martonvásáron, a Pannónia
Szívében és egész Magyarországon is. Ez azonban a győzelemhez nem elég, ahhoz még rengeteg munka is kell a következő hetekben. Rajtam nem fog múlni. Munkatársaimmal és
segítőinkkel mindent el fogunk követni a térség sikere érdekében. A végső döntés azonban a választóké.
Gárdonyban telepedik le. A Munkáspárt és a Szanyi Tibor
vezette ISZOMM Fléger István Tamást indítja, akiről kevés
adatot találtunk, de annyi bizonyos, hogy a Thürmer Gyula
vezette párt Központi Bizottságának is tagja.

ERDÉLYI MÉRNÖK, VALÓ VILÁG-HŐS,
KUTYAJELÖLT, KÖZPONTI BIZOTTSÁG-TAG
A Fejér megye 3-as számú OEVK-ban több jelölt is elindul
Tessely Zoltán mellett a megmérettetésen.
Balázs Péter bicskei önkormányzati képviselő mögött ott a
DK, a Jobbik, Momentum, az MSZP és az LMP. A közös ellenzéki jelölt jelölő szervezete a DK. A Gattyán Györgyhöz köthető friss mozgalom jelöltje Könyves Tamás. Ő a Való Világ
harmadik szériájából ismert Tommyboy.
A Kétfarkú Kutyapárt Mészáros Lászlót indítja. Nem először
- tehetnénk hozzá: amikor 2018-ban Mészáros Lőrinc lemondott a polgármesteri székről, Mészáros László elindult a választáson, de nem is akárhogy. A Fidesz jelöltjét is Mészáros
Lászlónak hívták, így a névegyezés bár teljesen véletlen, egészen komikus szavazólapot és helyzetet generált a faluban. A
Kutyapárt Mészárosának akkor 11 százalék jött össze.
A Mi Hazánk Hegedűs Pált indítja, aki erdélyi textilmérnök.
Üzemvezető mérnökként dolgozott, majd a rendszerváltás
után mint igazgató vezette vállalatát.
A kétezres évektől kezdve kapcsolódott be a székelyföldi
autonómia-mozgalomba, megalakulásától fogva tagja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak. Mivel leánya családja és
unokái Gárdonyban élnek, 2019-től úgy döntött, hogy végleg
FORUM MARTINI / 2022. MÁRCIUS

Hegedűs Pál ajánlószelvényeket ad le

A felcsúti jelölt a humorra esküszik
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Csendes gyertyagyújtáson vettünk részt a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Újabb hirdetőtábla

Újabb hirdetőtábla került kihelyezésre Martonvásáron. Az
új tábla Brunszvik-kert Kodály Zoltán utcai bejáratánál
található.

Martoni gyászfeldolgozás

Március 31-én 17.00 órától a Katolikus Közösségi Házban
gyászfeldolgozó csoport indul. A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni a 06/30/2232484
vagy a 06/20/3235075 telefonszámon lehet.
A csoport vezetői: Szentgáli Nóra és Szokoli Erzsébet

Önök javasolták

A városüzemeltetési kollégákkal haladunk tovább a martonvásáriak által jelzett hiányok pótlásán, a javaslataik megoldásán. Az apró lépések is fontos lépések. Legyen szó egy
átjáróról egy forgalmas sarkon, táblahiányról vagy egyéb
kisebb beavatkozásról.
FORUM MARTINI / 2022. MÁRCIUS
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BIKINI ÉS ROCK NAP MARTONON
Két pandémiás év után újra
Marton Rock Nappal emlékezünk Bencsik Sándorra és
Provoda Józsefre. A Bencsik
Sándor Emléknap 1990 óta életünk része.
Bencsik Sándor ‘Samu’ 1967-ben
kezdte zenei pályafutását Martonvásáron a Provoda József ‘Jodessel’
közösen alapított Kefír együttesben.
Samu később a Beatrice, majd a P.
Mobil és P. Box zenekarok gitárosa
lett. Bencsik Sándor 1987 nyarán
először Svédországba emigrált, majd
egy ausztriai menekülttáborban
halt meg azóta is tisztázatlan körülmények között. Nevéhez
fűződik számtalan klasszikussá vált rocksláger.
Miután Jodes értesült zenésztársa haláláról, szeretett volna
méltó módon emléket állítani neki. Ezért 1990-ben Horváth
Ottó akkori polgármesterrel a 10 napos martonvásári zenei
rendezvény egyik napját Bencsik Sándor emlékének szentelték. Jodes a martoni kultúra megkerülhetetlen alakja volt.
Nem volt rendezvény vagy bál nélküle. A Marton Rock Napon
idén is erre a két legendás zenészre emlékezünk. A szervezés
nagypapáról unokára szállt, és Kozma Milos lett a rendezvény főszervezője.
„Nem kis feladatot örököltem, de azon leszek, hogy Samuhoz
és papához is méltó rocknapot állítsunk össze. A rendezvény
április 23-án lesz a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
rendezvényudvarán. A belépés mindenkinek ingyenes! Mivel
mindig is fontos volt a közösségépítés Martonon, így a rendezvényt egy nagy örömfőzéssel kezdjük 13 órakor, amire
a sajto@martonvasar.hu e-mail címen tudnak jelentkezni a
csapatok. A fő alapanyagot a főzéshez természetesen mi szolgáltatjuk. Aki szeretné megkóstolni majd a közösségek kész
ételeit, az kóstolójegy fejében meg is teheti. Míg a főzés majd
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nagyban zajlik, addig 15 órakor a Tordasi Szivárvány együttes lép színpadra gyerekműsorával. A BBK kiállítótermébe
már április 16-án megérkezik a Rockmúzeum vándorkiállítása, ahol megtekinthető lesz a magyar rockzene 100 legfontosabb hanglemeze. A rendezvény napján, természetesen
egész nap látogatható lesz a kiállítás, ahol 16 órakor pódium
beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót és rocktörténeti
könyvásárt tartunk a Rockmúzeum igazgatójával. A kiállítást április 28-ig lehet majd megtekinteni. 16.30-tól a Chills
zenekar pezsdíti fel a közönséget. 17.15-kor következik az
örömfőzés „eredményhirdetése”, majd 18 órától a martonvásári Titán zenekar csap a húrok közé. A Titán zenekar volt a
‘80-‘90-es évek első gyerek rockzenekara, melynek alapítója
Provoda Jodes volt. A zenekar több, ma is aktívan játszó zenészt nevelt ki magából. (Romanek Gergő vagy Baby Gabi).
A koncertet követően,19 órakor közös megemlékezést tartunk a Bencsik Sándor emlékműnél. A megemlékezés után
20 órakor lép színpadra Magyarország egyik legismertebb
rockzenekara, a Bikini.
A nagy rocknapon a helyszínen az érdeklődőket egész nap
kézműves vásár várja” - mondta lapunknak Kozma Milos Noel.

077

KITÜNTETETT
MARTONIAK

Gratulálunk Gruber Erikának és Kuthy Mercedesnek,
akik Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesültek!
Gruber Erika a Budapest Bábszínház szervezési osztályvezetője. Többször segített martonvásári iskolás és óvodás
gyerekcsoportokat is eljuttatni a Bábszínház előadásaira.

Kuthy Mercedes táncművész, táncpedagógus, a Dance Studio
Nagy-Kuthy művészeti vezetője. Mercedes és férje számtalan
gyermeknek és felnőttnek adták már tovább tánctudásukat
martonvásári stúdiójukban.

12 ÓRÁS
FUTÓVERSENY ÉS
GYEREKSIKEREK
EGYRE AKTÍVABB
A HAVASI GYOPÁR EGYESÜLET

Április 16-án reggel 7 és este 19 óra között Martonvásáron 12
órás országos futóversenyt rendeznek a Brunszvik Kastélyparkban. A versenyt a Havasi Gyopár Futó Egyesület szervezi
a Magyar Atlétikai Szövetség támogatásával. Az esemény
szakmai támogatója Bérces Edit, hazánk többszörös ultrafutó világbajnoka. Fehér László főszervező lapunknak elmondta: Minden érdeklődőt szeretettel várnak. "Jöjjenek ki minél
nagyobb számban a versenyre, hiszen a futóknak biztosan
jólesik majd egy kis buzdítás. Akár futhattok is" - tette hozzá.
"Igaz, hogy a versenyen a legrövidebb táv a félmaraton lesz,
de lehet maratont, 50 km-t, 80 km-t vagy akár 100 km-es
távot is teljesíteni. Időalapon 6 és 12 órás versenyszámokat
rendezünk. A versenyen szép számmal előfordulnak majd
külföldi futók is lesznek, várjuk olasz, angol, német, orosz,
dán, cseh és szlovák barátainkat” - mondta a mindig lelkes
Fehér László. A részleteket a www.havasigyopar.com-on
találjuk, s itt lehet a versenyre is regisztrálni.

Helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség.
A verseny szervezői csapatába várnak segítőkész fiatalokat
és felnőtteket. Jelentkezni a futoklub@havasigyopar.com
e-mail címen lehet.
További hazai futóhírek, igaz, a legkisebbekhez kapcsolód információk, hogy 6 fős atlétacsapat képviselte Martont a szolnoki gyerekversenyen. A csapatot Fehér Emese Mária (U12),
Frey Dorottya (U10) Heilmann Boróka (U10), Majoros Dalma
(U10), Gaál Barna (U12) és Zilizi Ákos (U12) alkották.
A cél elsősorban nem a győzelem, hanem a tapasztalatszerzés
volt, ennek ellenére szép eredményeket értek el gyerekeink.
600 méter U12 fiú síkfutásban Gaál Barna második, Zilizi
Ákos negyedik lett. 600 méter U10 leány síkfutásban Frey
Dorottya negyedik lett szintén. Kislabdadobásban U12 fiú
kategóriában Gaál Barna második, U10 leány-kategóriában
Majoros Dalma szintén második lett.
Minden gyerek bátran és ügyesen versenyzett, gratulálunk!

MŰFÜVES- ÉS FUTSAL-SIKEREINK

pata végzett. Közben Száron rendezték a megyei u15 futsal
döntőt, ahol csapatunk veretlenül az első helyen végzett!
AZ EREDMÉNYEK:
MÓR-MARTONVÁSÁR
2-3
CSÁKVÁR-MARTONVÁSÁR
3-4
MARTONVÁSÁR-BARACS
5-1

A Téli Műfüves Bajnokság győztese: Martonvásár
A Bicske II. 2-0 arányú legyőzésével felnőtt csapatunk lett
a bajnok, 2. helyezett a Bicske II. lett, a 3. helyen a Vál csaFORUM MARTINI / 2022. MÁRCIUS
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ELKÍSÉRTÜK
UTOLSÓ ÚTJÁRA
Elkísértük utolsó útjára városunk legidősebb polgárát,
az életének 103. évében elhunyt Adácsi Józsefnét.
Őszinte részvétünk a családnak! Emlékét megőrizzük!
A család is lapunkon keresztül fejezi ki tisztelettel ki köszönetét mindazoknak, akik személyes részvétükkel nyilvánították ki együttérzésüket a temetésén.

VELÜNK ÉLŐ AUTIZMUS

NEM BETEGSÉG, HANEM ÁLLAPOT

Április 2. az autizmus világnapja. 2008 óta minden
évben ezen a napon különböző szervezetek szerte a
világon igyekeznek szemléletet formálni és megerősíteni az elfogadását.
Mindennapjaim nagy részét autizmussal élő gyerekek társaságában töltöm és az a feladatom, hogy fejlesszem, oktassam
őket, segítsek nekik eligazodni a mindennapokban, így nekem ez a természetes közegem, mindig figyelmeztetnem kell
magamat arra, hogy másoknak nem feltétlenül. A gyerekekkel töltött hétköznapoknak vannak felemelő pillanatai és
vannak komoly mélységei is. Ez a szélsőség jellemzi magát
az autizmust is. Azt mindenképpen szeretném leszögezni,
hogy az autizmus - vagy ahogyan hivatalosan nevezik: autizmus spektrumzavar - nem betegség, hanem egy állapot. Az
idegrendszer sajátságos fejlődése, mely eltér az átlagostól, a
tipikustól. A kialakulásának okait a mai napig kutatják. Valószínűsítik, hogy genetikai háttere van, de közrejátszhatnak
külső tényezők is a kialakulásában. Fontosnak tartom kiemelni, hogy bizonyított, hogy az autizmus nem a rossz nevelés vagy az elhanyagolás következménye. Előfordulására
jellemző, hogy többször diagnosztizálják fiúknál, mint lányoknál. 2016-ban az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC)
adatbázisa szerint 68-ból 1 gyermek érintett az autizmus
spektrumzavarral, ez a szám mára 1 a 44-ből. Félelmetes
változás, melynek a konkrét okait hosszan lehetne taglalni
és valószínűleg lehetne találgatni is.
Legtöbben, ha nincs személyes érintettségük és azt a szót hallják, hogy autizmus, az Esőember című filmre gondolnak, és az
ott látott személy képességeit, viselkedési mintáit gondolják az
autizmus vezető tüneteinek. Ez a valóságtól igen távol áll. A
tünetek nagyon széles skálán mozognak. Érintik - vagyis érinthetik - a társas és a szociális készségeket, a kommunikáció területét, nehézségek lehetnek a rugalmas viselkedés területén,
illetve problémákat okozhat értelmezni a másik állapotát, szándékát, érzelmeit. A diagnózis felállítása nem könnyű feladat,
ma hazánkban ez gyermekpszichiátriai feladat. Általános kérdés szokott lenni a különleges tehetség vagy szuperképesség
jelenléte, amely valójában nem túl gyakori.
1999-ben találkoztam először autista emberrel. Munkám során sokféle felnőttel és gyermekkel foglalkoztam, akik autizFORUM MARTINI / 2022. MÁRCIUS

mussal éltek, de nem találtam közöttük ugyanolyat vagy
ugyanúgy viselkedőt. Dolgoztam beszélő és nem beszélő
gyerekekkel, egy rövid ideig felnőttekkel és most hosszabb
ideje gyerekekkel. Mindegyikőjükkel egyéni szükségletei
szerint foglalkoztam, foglalkozom. Vannak esetek, amelyekben tanítjuk a társas érintkezés szabályszerűségeit és kidolgozunk válaszokat egy-egy helyzetre. Sokrétű a problémahalmaz, amellyel találkozom a munkám során, s amelyre
nem mindig sikerül azonnali választ találni. De arra törekszem, azaz törekszünk munkatársaimmal, hogy a lehető legnagyobb komfortot biztosítsuk a ránk bízott gyerekeknek és
családoknak.
Igen, a családoknak, akik azt a kihívást kapták az életben,
hogy egy autizmussal élő gyermeket nevelnek és kísérik a
felnőtté válás útján. Őket illeti a legnagyobb tisztelet. Fogalmunk sincs arról, hogy milyen küzdelmeken mennek át. Az
ellátási rendszer sok sebből vérzik, kevés a szakember, kevés
az ellátóhely, a bürokrácia útvesztője a támogatások tekintetében szintén nem egyszerű. Ezek után pedig gyakran szembesülnek a társadalom kirekesztésével vagy éppen
jószándékával, mely néha akár többet tud ártani, mint
amennyit használ. Ugye mindenki látott már dühöngő,
hisztiző gyermeket, akit az édesanyja meg akart nyugtatni,
de nem sikerült. Ilyenkor arra is lehet gondolni, hogy a
diszkomfort, amit a gyermek kifejez, nem feltétlenül rossz
nevelés következménye, hanem lehet, hogy egy meg nem értett helyzet, vagy egy hirtelen bekövetkezett változás idézi
elő. Ilyen alkalmakkor lehet hallani mindenféle hozzászólást, a „milyen neveletlen gyerek”-től a "szép kis anyuka ez”ig széles a paletta. Gyógypedagógusként és nem utolsó sorban édesanyaként arra kérek mindenkit, hogy ne ítéljen
elsőre, és ha már mindenképpen mondani vagy tenni szeretne valamit, kérdezze meg a gyermekkel lévő felnőttet, hogy
tud-e segíteni valamiben.
Autizmussal élni nagy kihívás. Ma már egyre több önéletrajzi
vagy szülői írás érhető el magyar nyelven is, mely betekintést nyújt az autizmus világába. Olvassanak bátran, ne féljenek megismerni más perspektívát. Kezdetnek már az elfogadás is megteszi.
Nálunk a csoportban mindennap az autizmus napja van. Az
elmúlt években iskolai szinten csináltunk programokat az
autizmus világnapja alkalmából. Idén pedig szeretnénk a városunk egy frekventáltabb helyén információt és némi betekintést adni az autizmus világáról.
| Fodor-Adorjáni Edit • Pápay Ágoston Iskola
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A 6 ÉVES KORÚ
GYERMEKEK
ISKOLAÉRETTSÉGE
Tisztelt Szülők! Engedjék meg, hogy néhány szakmai
gondolattal hozzájáruljak hatéves gyermekük zökkenőmentes iskolába lépéséhez. Kérem, gondolják végig a
gyermekükkel kapcsolatban azokat a képességeket, tulajdonságokat, amelyekről a következőkben írni fogok!
Az elkövetkező fél évben az óvoda mellett Önök szülőként még
sok mindent meg tudnak tenni gyermekükért, hogy az iskolakezdés sikeres és nyugodt, a tanulás pedig örömteli legyen.
Több kérdés is felvetődik, amikor a tankötelessé váló gyermek
iskolába készül. Elsőként: milyen szinten áll a gyermek értelmi,
szellemi képessége. Másodjára: hogyan áll a társas kapcsolatok,
szocializáció terén. Harmadikként pedig: milyen a testi fejlettsége.
Az értelmi, szellemi képesség kérdéskörbe tartozóan fontos
tudni, mennyire kíváncsi, érdeklődő a gyermek. Motiválja-e a
tanulás, az iskolakezdés, várja-e az iskolát? Kialakult-e és milyen mértékben a feladattudata és feladattartása? Le tud-e
ülni hosszabb időre mesét hallgatni, elmerül-e a játékaiban?
Milyen az önbizalma, felelősségérzete, kudarctűrése?
Hat éves korban a gyermeknek széleskörű ismeretekkel kell
rendelkeznie az őt körülvevő világról. Ismernie kell a személyi
adatait, lakhelyét, az évszakokat, napszakokat, a napok változását. Az általános tájékozottság hiányosságai bizonytalanságot
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és nyugtalanságot vonhatnak maguk után, mert az új ismereteket nem fogja tudni beilleszteni a hiányosan meglévő fogalmi
rendszerébe, nehéz lesz a bevésés, a felidézés. Ebben a korban a
gyermeknek tökéletesen ismernie kell az anyanyelvét, mert a
fejlett beszéd alapozza meg az írott beszéd megtanulását. A
megfelelő szintű gondolkodás előfeltétele a tanulásnak.
Az iskolába lépéssel külön hangsúlyt kap a problémamegoldó gondolkodás képessége. Fejletlensége megnehezíti a beilleszkedést, az írás, olvasás, számolás tanulását. Az emlékezet
és figyelem elégtelen működése pedig nehezíti a tananyag
elsajátítását, felidézését, felhasználását. Mindezen képességek fejlesztésére sokféle eszköz, lehetőség áll rendelkezésre.
A társas kapcsolatok, szocializáció megfelelő mértékű
fejlettsége segíti a beilleszkedést az iskola rendjébe. Az osztálytársakkal kialakuló viszony, a tartós baráti kapcsolatok,
a felnőttekhez való viszony alakulása befolyásolja az iskolában töltött mindennapok milyenségét. Fontos, hogy a gyermek elfogadja a felnőtteket, bizalommal forduljon hozzájuk,
ha segítségre van szüksége. A jó légkör, a tudásvágy és motiváltság rengeteget tud lendíteni az első napok-hetek bizonytalanságán. A szülők támogató, biztos háttere szintén sokat
jelent a gyermeknek az új életforma, az óvodai játékosságot
felváltó iskolai tanulás megszokásához.
A testi fejlettség terén a hatévesek átlagos testmagassága
kb. 120-130 cm, súlya kb. 20-22 kg. Ha ezektől az értékektől
kirívóan eltér a gyermek, felmerül a kérdés: fizikálisan bírni
fogja-e az iskolai terhelést? Nem lesz-e túl fáradékony, teljesítménye hullámzóbb társainál? Fontos a jó egészségi állapot.
Megkezdődik a fogváltás időszaka. Az idegrendszer fejlettsége
befolyásolja az iskolai teljesítményt. Apróságnak tűnik, de a
cipőfűző megkötésének képessége is utal a finommozgások
fejlettségére, a térbeli tájékozódás, a megfigyelőképesség
szintjére. Az ép érzékszervek (látás, hallás) nélkülözhetetlen
az írás-olvasás tanulásához. A jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés segíti a tanulást. Az elemi mozgások összerendezettsége, a jó egyensúlyérzék, a kéz-láb-szem-fül dominanciája, a szemmozgás koordináltsága, a jó térérzékelés, az irányok
felismerése térben és síkban, az utánozó képesség, a soralkotás, sorminta folytatása, a szem-kéz koordináció, az iránykövetés képessége, a biztos alak és háttér megkülönböztetése, az
alak-forma-szín-nagyság állandóságának és az azonosságok,
különbözőségek felismerése. A jelzett alapképességek megléte
biztosítja a sima iskolakezdést, az örömteli tanulást. Egy-egy
képesség gyengesége még nem teszi lehetetlenné a tanulást,
de nehézségeket okozhat. Ha több területen is gyengén teljesít
a gyermek, akkor felmerül az iskolaéretlenség gyanúja.
| Vargáné Balogh Erika • tanító, fejlesztő és szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető, címzetes igazgató
10

ÓVODAI
BEIRATKOZÁS

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A martonvásári Brunszvik Teréz Óvoda felvételi körzete: Martonvásár Város teljes közigazgatási területe.
1. 2022. április 20-22-én személyesen fogadjuk azokat, akik
a martonvásári óvodába szeretnék beíratni gyermeküket a
2022/2023-as nevelési évre. Az óvoda honlapján (www.
brunszvikterezovoda.hu) elérhetőek a szükséges nyilatkozatok (Adatkezelési nyilatkozat, Felügyeleti jog gyakorlója, Beiratkozási adatlap), melyeket kérünk, töltsenek és nyomtassanak ki, és a beiratkozáshoz szükséges lentebb felsorolt
iratokkal együtt hozzák magukkal, vagy előre az mvovoda@
gmail.com email címre megküldeni szíveskedjenek. Akinek
nem áll módjában nyomtatni, az óvodába becsöngetve kaphat
nyomtatott példányt, amelyet kitöltve és aláírva a postaládába dobhat, vagy a beiratkozás napján hozza magával. Döntés
a kérelemről 2022. május 22-ig születik. Kérdés esetén az
alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 06-22/460-290. Kérjük, a beiratkozásra a gyermeket is hozzák magukkal!
2. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a
felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Felvételi kérelmüket a 1. pontban foglaltaknak megfelelően adják be).
3. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme

KÖZÖSSÉGI
KENYÉRSÜTÉS A VÁROS
KEMENCÉJÉBEN

Martonvásár első közösségi kenyérsütése március
5-én volt a BBK Kemenceterén, és nagyon jól sikerült! Sokan hoztak otthonról bedagasztott kenyértésztát, a BBK konyhájában is készültünk 3, szép nagy
veknivel, de sütésre érkezett langalló és pogácsa is.
A kemence jól bírta a terhelést, egyszerre 10-12 kenyér fér be
a sütőtérbe. Két körben készültek el a csodaszép kenyerek, és
biztos nagyon finomak is voltak, mert a kisült jóféle BBK-s
kenyerek karéjai házi zsírral és hagymával MIND ELFOGYTAK! De a legjobb az volt, hogy megint együtt voltunk! Mindenkinek köszönet érte! Elsősorban persze Boda Balázs pékmesternek profi munkájáért, a sok jó tanácsért és segítségért!
Legközelebb március 26-án lesz „Süsd meg velünk” délelőtt.
Nagy öröm, hogy sokan jelezték, szeretnének részt venni
kedvező fogadtatásra talált kezdeményezésünkben.
Próbanapunk tapasztalata alapján figyelembe kell vennünk a
következőket:
- a kemence befogadó képessége 10-12 db kenyér,
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alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a
gyermek lakóhely szerinti megyei kormányhivatal általános
illetékességgel eljáró járási hivatalnál kérheti gyermeke felmentését, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.
4. Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül az Oktatási Hivatalt. Amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét
a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az
óvodavezetőjét.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban
értesíti a szülőt.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), személyi igazolványa (ennek hiányában az anyakönyvi
kivonata)
• gyermek TAJ kártyája
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében.

- sütési idő átlagban 40 perc,
- minden sütés után a parazsat visszarakva újra fel kell fűteni a kemencét, ami nagyjából 1 óra,
- a langalló, a lángos, a pogácsa, a rétes rövidebb idő alatt
készül el.
Március utolsó szombatján terv szerint 3-4 körben lesz lehetőségünk a kemencét megrakni, körönként 10-12 kenyeret
kisütni. Akik reggel korán szeretnék tésztájukat kisüttetni,
azokat kérjük, hogy 9 órára érkezzenek. Ennek megfelelően a
következő kemencefeltöltések fél 11, fél 1 és 2 óra körül várhatóak. Mivel a kenyértészta képes túlkelni, ezért a sütést
megelőző 1 órával érdemes legkorábban kihozni, de lehetőség van sütési időpont foglalására a +36-70-411-4465-os
telefonszámon vagy a piac@martonvasar.hu email-címen.
Ezt ajánlja a tészták érdekében pékmesterünk! Bárhogy is,
várjuk a tepsiket, tálakat, formákat, legyen a tészta kovászos
vagy élesztős, kerek vagy hosszúkás, kicsi vagy nagy, hagymás, magvas, olivás. Fő a kísérletező kedv, mert mindenki
kenyerét kisütjük. Előbb-utóbb.
Addig is rétes, zsíros kenyér, forralt bort, tea mellett jókat
beszélgethetünk, zenét hallgathatunk, végig járhatjuk a piacot
és a kézműves vásárt, vagy csak üldögélhetünk a remélhető
tavaszi napsütést élvezve. Mindenkit szeretettel várunk
március 26-án a Téren!
| MartonKult
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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.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
álláspályázatot hirdet 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. szakmai csoport ÁPOLÓ, GONDOZÓ munkakör betöltésére

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
álláspályázatot hirdet 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. szakmai csoport KONYHAI KISEGÍTŐ munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.
A munkakörbe tartozó feladatok:
• A lakóegységekben élő felnőtt korú értelmi fogyatékosok
részére (önellátási képesség függvényében) megfelelő gondozási, ápolási tevékenység nyújtása a vonatkozó jogszabályok szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, egészségügyi szakdolgozó
A pályázat benyújtásának módja: Szakmai önéletrajz
elektronikus levélben történő eljuttatása a titkarsag@
tordasfo.hu e-mail címre
A munkakör betölthető: 2022. április 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Vargáné Kadlecsik Georgina Mária nyújt a 06-30/6411715-ös telefonszámon.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.
A munkakörbe tartozó feladatok:
•Az étkezésének biztosítása: előkészítés, tálalás, mosogatás. A napi feladatok maradéktalan ellátása. A higiénés
előírások és a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartása.
Pályázati feltételek: általános iskolai végbizonyítvány
Bérezés: A munkabér megállapítására és a juttatásokra a
Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) rendelkezései
az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja: Önéletrajz elektronikus levélben történő eljuttatása a titkarsag@tordasfo.hu
e-mail címre, vagy személyesen a 2463 Tordas, Gesztenyés
út 1. szám alatt lévő portaszolgálatnál leadva.
A munkakör betölthető: 2022. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Serák Tamás élelmezési csoportvezető nyújt a 06-30/8375191-es telefonszámon.
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Kerítés-kiállítás

Martonvásáron megnyílt a Kerítés-kiállítás a BrunszvikDreher-sétányon. Kiváló alkalom, hogy az sétálók a molinókon
végigkövethetik Martonvásár fejlődésének elmúlt 12 évét.

Megújul a patak menti játszótér

A lakópark játszóterénél, amely a Szent László patak mentén
helyezkedik el, megkezdődött a kivitelezés és várhatóan
március végére el is készül a nagy mű.
Az új tér kerékpáros pihenővel, fitness eszközökkel (tolódzkodó,
haspad, húzódzkodó), új mászókával, hintával, forgóhintával,
játékházikóval és füves focipályával fog bővülni..
A játszótér körbe lesz kerítve: a Pipacs utca felől egy nagykapun, valamint a patak felől egy kiskapun át lehet majd bemenni. A felújítással kapcsolatban, kérdés esetén a Polgármesteri Hivatal részéről a Városmenedzsment Iroda a
06-22/460-004-es telefonszámon érhető el munkanapokon
8 és 16 óra között. Az esetleges kellemetlenségekért pedig
elnézésüket és türelmüket kérjük!

Beethoven-ösztöndíj pedagógusoknak

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött a „Beethoven ösztöndíj” létrehozásáról, melyből egyszeri összeggel, jelképesen támogatni tudja a Martonvásári
Beethoven Általános Iskola és a Martonvásári Művészeti Iskola - az igazgatóik által javasolt - pedagógusait. A két intézmény korábbi fenntartója önkormányzatunk volt. Az ösztöndíj idei – a járulékokat is tartalmazó - teljes kerete
nagyságrendileg 5 millió Ft. A Brunszvik Teréz Óvoda a saját intézményünk. Itt a költségvetésbe – az idei béremelésen
felül – összesen 13,5 millió Ft többlet bértömeget terveztünk
be tartalékként. Martonvásár lehetőségéhez mérten támogatja pedagógusait.

TAVASZI NÖVÉNYBÖRZE

HÁZTARTÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI
ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY
ADATFELVÉTEL
2022. február 24. – április 30.
A KSH a háztartásokat a jövedelmi helyzetükről,
valamint lakás- és életkörülményeikről kérdezi.
A válaszadás önkéntes és anonim. A válaszokat azoktól várjuk, akik levélben felkérést kaptak az adatszolgáltatásra!

SZEMÉLYES,

ONLINE
KITÖLTÉS

vagy

TELEFONOS
válaszadás:

2022. február 24.
és április 30. között

2022. február 24.
és április 30. között,
a www.ksh.hu/eletmod
oldalon

További információ:

www.ksh.hu/eletmod
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A telefonon vagy személyesen
válaszolók mindannyian
1 000 forint értékű
vásárlási utalványt kapnak.

NYEREMÉNYJÁTÉK!
Az internetes válaszadók között
50 000 forint értékű
ajándékutalványt sorsolunk ki!

a Piac+Program sorozat keretében
a BBK rendezvényudvarán

Végre itt a tavasz, már nagyon vártuk, hogy amint lehet,
a kertünket ébreszthessük! És ilyenkor derül ki, hogy
kedves növényeink, virágaink már minket megelőzve
sarjadásnak, burjánzásnak indultak. Kertünk viszont
nem lett nagyobb, így muszáj ritkítani, határokat szabni
a terjeszkedésüknek. Kidobni sajnáljuk, de akkor mit is
tegyünk velük? Elajándékozzuk, ismerősöknek ajánljuk,
vagy egyszerűen kitesszük az utcára, hogy aki arra jár,
vigye bátran! Szobanövényeink is új életre kelnek, átültetéskor szétszedjük, szaporítjuk őket, és máris több a
növényünk, mint a helyünk.
Hozd el a feleslegessé vált hajtásaidat, kerti évelőidet,
szobanövényeidet, virágmagjaidat a P+P Növény-csereberére április 9-én 7-12 óra között a BBK rendezvényudvarára, és cseréljünk!
Ha nincs mit cserélned, de szeretnél néhány növényt a
kertedbe, teraszodra, ablakodba, vagy szeretnél jó tanácsot kérni tapasztalt kertművelőktől, akkor is várunk!
Megkönnyítitek az előkészületeket, ha a +36-70-4114465-os telefonszámon vagy a piac@martonvasar.hu
címen pár sorban jelzitek részvételi szándékotokat.
Mindenkit szeretettel várunk a Térre egy beszélgetős,
tapasztalatcserélős virágbörzére!
| MartonKult
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LEGJOBB
GONDOSKODÁS
GYERMEKÉRŐL
A START-SZÁMLÁN
ELHELYEZETT, KIEMELT
KAMATOZÁSÚ
BABAKÖTVÉNY
Hol lehet megnyitni?

Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár álStart-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar
Legjobb
gyermekéről a Start-számlán
elhelyezett,
kiemelt
lampapír-forgalmazási
ügyfélszolgálatain
(országosan
19 álÁllamkincstárban lehet nyitni, és az állam
által agondoskodás
gyerkamatozású
Babakötvény
lampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltsémek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési
gen kizárólag
és 53 állampapír-forgalmazási,
ponton),
támogatást a Kincstár automatikusan Start-számlát
Babakötvénybe
2012 októberétől
a Magyar Államkincstárban lehet-értékesítési
nyitni, és az állam
által a
személyesen,
ezenkívül
online
az Ügyfélkapun,
a www.
fekteti.
gyermek számára biztosított
42.500 forintos
életkezdési
támogatást
a Kincstár automatikusan

Babakötvénybe fekteti. Az itt
elhelyezett összeg kiemelt,
az inflációt
magyarorszag.hu
oldalon
is lehet.meghaladó mértékű kamatozással
gyarapodik
a gyermek nagykorúvá
válásáig. A Kincstárban
eddig körülbelül
gyermek
Az ügyfélszolgálatok
részletes
listája 273
itt ezer
érhető
el: részére
http://
Az itt elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt
meghaladó
nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.
www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/
mértékű kamatozással gyarapodik a gyermek nagykorúvá
válásáig. A Kincstárban eddig körülbelül
273 ezer
gyerA kincstári
Start-számlák
száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg
valamint a kiemelt,
idén 8,1%-os nyitásával
kamatozás a gyermekeknek
szántBabakötvényre
megtakarítást még
Start-számla
március 31-ig
mek részére nyitottak Start-számlát, növelése,
a Babakötvénykedvezőbb megtakarítási formává
tette.nyereményutalványt nyerhet!
váltható
állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.
Aki 2022.
március
31-ig
nyit nyitni,
Start-számlát,
és legalább
A kincstári Start-számlák száma évről évreStart-számlát
emelkedik; nemcsak
2022- újszülöttek,
kisgyermekek
részére
érdemes
hanem a gyermek
bármely
100.000
forintot fizet
Babakötvénybe,
100.000 forint értékű
ben az éves állami támogatási összeg növelése,
valamint
életkorában
megnyitható, és
bárki bármekkora
összeget
befizethet rá díjmentesen.
 A Start-számlán
Babakötvénybe
érkezőnyereményutalványt
befizetések nemcsak a mindenkori
infláció
Babakötvényre
váltható
nyerhet.
a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek
szánt található,
mértékével,
kamatprémiummal is
növekednek.
nyereményjátékban
azok
az ügyfeleink is részt vehetnek,
megtakarítást még kedvezőbb megtakarítási formává
tette.hanemA3%-os
 A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is
akik a már korábban megnyitott Start-számlájukra, a megStart-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek
részére
megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A
lévő babakötvényes
megtakarításukhoz
fizetnek
be 100.000
érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában
rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő
gyermekek esetében
24 ezer
forint lett
ezer forint helyett).
forintot.
megnyitható, és bárki bármekkora összeget (12
befizethet
Sorsolás: 2022. április 19.
rá díjmentesen.
Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a StartTovábbi
részletek:
http://www.allamkincstar.gov.hu/
√ A Start-számlán található, Babakötvénybe
érkező
számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint
h
u
/
l
a
k
o
s
s
a
g
i
u
g
y
f
e
l
e
k
/ n a g y o s s z e g u - n y e r e m e n y e kbefizetések nemcsak a mindenkori infláció
mértékével,
csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.
allampapirral-babakotvennyel
hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek.
√ A Start-számlára a befizetések után A két számla közötti különbséget az alábbi grafika szemlélteti.
járó korábbi 10%-os állami támogatás
maximumát is megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24
ezer forint lett (12 ezer forint helyett).

Sok gyermeknek még letéti számlán
maradt az életkezdési támogatása,
amelyhez nem jár a Start-számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz
tartozó éves állami támogatás, emiatt a
42.500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.
A két számla közötti különbséget az
alábbi grafika szemlélteti. ▶
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KERTBARÁTOKNAK,
MÁRCIUSRA
Március az ókori Rómában évkezdő hónap volt. A természet megújulásával megkezdődött a mezőgazdasági
munka és az évi rendszeres hadviselés is. A kor és a
naptár megváltozott, de a mezőgazdasági évkezdés ma
is erre a hónapra esik. A középkor írástudatlan népét
a bolognai templom kapuzatának faragványain figyelmeztették az aktuális mezőgazdasági munkákra.
Legfontosabb teendőnk a szőlő és a gyümölcsfák metszése,
melyet mielőbb érdemes elvégezni, hogy a soron következő
legfontosabb munkára a tavaszi lemosó permetezésre koncentrálhassunk. Az enyhe tél végi időjárás
miatt a rügyek gyors fejlődésnek indultak, és ilyenkor az elsődleges fertőzések
gyorsan elterjedhetnek. Az ültetvényekből mielőbb takarítsuk le a nyesedéket,
a szármaradványokat, mert a betegségek
kiinduló forrásává válhatnak. Szórjuk ki
a tavaszi műtrágya adagokat és mielőbb
dolgozzuk be a talajba. Ha tyúkhúros a
föld, nem kell megijedni, mert könnyen a
talajba forgatható, kitűnő zöldtrágyának.
Az őszi ásást elgereblyézve könnyen elkészíthetjük a megfelelő magágyakat a
tavaszi vetéseknek. Vethető a borsó, sárgarépa, petrezselyem, saláta, duggatható
a vörös- és fokhagyma. Készítsük elő a
korai burgonyát az április eleji ültetésre. (A csíráztatást 16
C0 világos helyiségben végezzük). Az eddigi időjárás nagyon
száraz volt, ezért érdemes az örökzöldeket, a gyümölcsfákat,
a málnát és a szamócát alaposan beöntözni. A szamócáról

távolítsuk el az elszáradt és a vörösre színeződött leveleket,
majd permetezzük le. Most lehet oltani törzses ribizlit, piszkét. Ez ékoltással nagyon egyszerű. A lényeg, hogy alaposan
be kell kötni az oltványt. Sokan azon a véleményen vannak,
hogy nem éri meg kertészkedni. Lehet, hogy igazuk van, de
az üres, (nem gondozott) kertnél nincs szomorúbb látvány, és
ha a 400 forintos burgonyára nézek a boltok polcain, már az
állítás sem biztosan igaz. Öt- tíz tő paradicsom még a teraszon is elfér és még dísze is lehet annak. Az viszont igaz, hogy
csak jól érdemes dolgozni, ezért mielőtt bármibe belefogunk,
előtte tanulmányozzuk az elérhető irodalmat. (szakkönyvek,
internet) Végezzük el a gyepek szellőztetését, tápanyagpótlását, a foltokat vessük újra. Érdemes talajfertőtlenítőt is a
talajba dolgozni, mert lehetséges, hogy a lószúnyogok lárvái
tevékenykednek benne, ami még a vakondot is odavonzza. A
fűtetlen melegházból a hónap második felében már szedhető a retek és a fejes saláta. A leandereket
vigyük a helyükre. Akár öt fokos hideget is kibírnak és ráadásul a levéltetvek
is elpusztulnak, sok gondtól szabadítva
meg bennünket. Habár a szőlő most sok
munkát ad (nyitás, metszés, karok lekötözése), ne feledkezzünk meg a pincében
lévő borokról sem. Kísérjük figyelemmel a
borok fejlődését, töltögessük fel az apadó
hordókat. A kiürült hordókat, tartályokat
gondosan mossuk ki és fertőtlenítsük. A
boroshordóban egy ujjnyi helyet hagyjunk a melegedő bor tágulásának. Az is
előfordulhat, hogy ősszel leállt az erjedés, de tavasszal újra beindul. A melegedő borból gázok is felszabadulhatnak és
a bor opálos lesz. Ezt egy egyszerű fejtéssel megelőzhetjük.
Havonta egyszer érdemes a pince levegőjét fertőtleníteni.
| Uhrin Gábor

HA JRÁ MARTON!

Várjuk önöket labdarúgóink mérkőzéseire
MÁNY – MARTONVÁSÁR
2022. 03. 27. 16:00, Mány Sportpálya
SÁROSD – MARTONVÁSÁR
2022. 04. 02. 16:30, Sárosd Sportpálya

TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK – MARTONVÁSÁR
2022. 04. 10. 16:30, Kápolnásnyék Sportpálya
MARTONVÁSÁR – FŐNIX FC
2022. 04. 17. 17:00, Martonvásár Sportpálya
MARTONVÁSÁR – IKARUS-MAROSHEGY
2022. 04. 24. 17:00, Martonvásár Sportpálya
TORDAS R-KORD – MARTONVÁSÁR
2022. 04. 30. 17:00, Tordas Sporttelep
FORUM MARTINI / 2022. MÁRCIUS

ÁLLÁSHIRDETÉS
A református egyház ráckeresztúri drogterápiás otthonába napi nyolc
órás munkavégzéssel munkakoordinátor munkatársat keresünk.
Olyan jelentkezőt várunk, aki szeretne elköteleződni és közreműködni
férfi szenvedélybetegek felépülésében mint a terápiás munka és a fejlesztő foglalkoztatás koordinátora.
Tevékenységéhez tartoznak majd: a kliensek foglalkoztatásának
biztosítása, azaz a kül- és beltéri munkafolyamatok szervezése, betanítása, felügyelete és adminisztrációja, a terápiás házak állagának monitorozása, szakmunkák megszervezése, a heti stábüléseken és egy nyári
egyhetes kenu- vagy kerékpártúrán való részvétel.
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 „munkakoordinátor munkatárs” jeligére
az eszter@kimm.hu címre.
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ÚJRAINDULT A SAKKÉLET
Hosszú szünet után (a járványhelyzet miatt) végre újra
elindult a nyolc táblás Fejér megyei I. osztályú sakk csapatbajnokság. Járásunk csapatára, a MartonVál Sakk
Clubra ez első fordulóban rögtön egy nehéz ellenfél várt.
A Fehérvár otthonába látogattunk. Sajnos a jóval esélyesebb
megyeszékhelyi csapat hozta a papírformát és győzött 5,5:2,5
arányban. Csapatunkból Vavró Lajosnak sikerült nyernie.
Sziklai István, Schaum Béla és Bakacs János döntetlent ért el.
További eredmények: Dunaújváros-Bodajk 6:2 és RácalmásMór 3:5. A vereség nem szegte kedvét a csapatnak. A második fordulóban ismét idegenben
ezúttal Bodajkon szerepeltünk. Nagy küzdelemben 5:3 arányban sikerült győzni. 1 pontot
szerzett Berzy Lajos, Bodó Dániel, Körtélyesi
Richárd és Bakacs János. Fél ponttal járult hozzá a csapat eredményéhez Szabó Levente és
Fábián Péter. További eredmények a második
fordulóból: Mór-Fehérvár 2,5:5,5 és Dunaújváros-Rácalmás 5,5:2,5. A harmadik körben végre hazai pályán játszhattunk a kiváló erőkből
álló móri csapattal. A móriak ellen nem számít
rossz eredménynek, hogy sikerült 2,5 pontot szerezni Schaum
Béla és Körtélyesi Richárd (1-1 pont) valamint Berzy Lajos (fél
pont) révén. További eredmények a harmadik fordulóból: Rácalmás-Bodajk 7,5:0,5 és Fehérvár-Dunaújváros 2,5:5,5.

Nem csak a profi, hanem a közösségi sakkélet is újraindult. A
város és a környék sakkozói minden csütörtök este hat órától
gyülekeznek a Postakocsi étteremben, hogy baráti hangulatban
sakkozzanak egymással. A gyermekek számára is újra megnyílt a lehetőség, hogy az online sakk szakkör helyett végre személyesen is összejöjjenek a BBK-ban a heti rendszerességű
szombat délelőtti sakkoktatáson. Itt a gyerekeknek lehetőségük
van játszani egymással és közben sakk leckéket venni sakk
oktatóinktól Dolinka Zsolttól, Fodor-Adorjáni Szabolcstól és
Bakacs Jánostól. A sakk szakkörre szeretettel várunk minden
érdeklődő általános és középiskolás gyereket, amelyen a járásunkban élők számára a részvétel díjmentes.
Hogy mindenkinek legyen lehetősége sakkozással foglalkozni akár otthon is, feladványfejtő játékot indítunk. Rögtön egy izgalmas feladvánnyal kezdünk. Ebben az "anyagi szempontból"
egyenlő állásban világos 3 lépésben mattot
adhat, ha megtalálja a megfelelő lépéssorrendet. Mi lenne világos legjobb lépése?
A megoldás beküldhető a martonvalsakk@
freemail.hu email címre. Aki hat alkalommal
is helyesen küld be megoldást a feladványokra, Magyar Sakkvilág magazint kap ajándékba,
melyet postai úton juttatunk el hozzá. A sakkos képességeink fejlesztéséhez sakk leckék és feladványok találhatók még az egyesületünk weblapján is, a
martonvalsakk.hu címen.
| Bakacs János • MartonVál SC

/MVFUVOSOK

TAVASZI FÚVÓS
KONCERT

2022. ÁPRILIS 13. SZERDA
19 ÓRA
BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULTURÁLIS KÖZPONT

BELÉPÉS INGYENES.
ADOMÁNYOKAT ELFOGADUNK

FORUM MARTINI / 2022. MÁRCIUS
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ESEMÉNYEINK
MÁRC. 25.
|
		
		

Aszfaltrajzverseny
a Víz Világnapja alkalmából
BBK rendezvényudvar

MÁRC. 26.
|
Termelői piac és kézműves vásár
		
BBK rendezvényudvar
		
7.00 órától 17.00 óráig
|
Piac+Program - Süsd meg velünk!
		
Zenés közösségi kenyérsütés,
		
Petőfi Klub rendezvény
		
- Táblajátékok
		
BBK Kemencetér
		
9.30 órától 12.00 óráig
MÁRC. 26.
|
		
		
		
		
		
		

Húsvétváró–Vízfakasztó 		
Tojásfaállítás, csónakhajtogatás
és -úsztatás a Csobogón,
16 órakor a Katáng együttes 		
koncertje
BBK rendezvényudvar, Fő tér
14.00 órától 17.00 óráig

MÁRC. 26.
|
		
		

Családi gasztrolabor-foglalkozások
Agroverzum
10.30, 12.45, 14.30 órakor

ÁPR. 2.
|
		
		

A Meseírás Napja
- a Petőfi Klub rendezvénye
Városi Könyvtár

ÁPR. 2.
|
		
		

Piac+Program Városvirágosítási Nap
BBK rendezvényudvar
9.00 órától

VÁLASZTÁSI REJTVÉNY

ÁPR. 7-10.
|
		
		
		

Színpompás virágszőnyeg
- vezetett tematikus élményséták
Agroverzum, Brunszvik-park
10.30 és 14.00 órakor

ÁPR. 10.
|
		
		

Neil Simon: Furcsa pár
Körúti Színház
BBK, 17.00 órakor

ÁPR. 11.
|
		

A Költészet Napja
Városi Könyvtár

ÁPR. 13.
|
A Martonvásári Fúvósegyesület
		
tavaszköszöntő koncertje
		BBK
		
19.00 órakor
ÁPR. 17-18.
|
		
		
		

Húsvéti tojáskereső játék
a Brunszvik- kastély parkjában
Agroverzum, Brunszvik-park
9.00 órátóél 19.00 óráig

Szeretettel várja a csatlakozókat a Nyugdíjas Klub 03.21én és 04.04-én 16 órakor, a Ringató hétfőnként 9.30-kor,
a Kerekítő keddenként 9.30-kor, az Örömtánc keddenként
15.00 órakor, a Pöttöm torna csütörtökönként 10.00-kor.
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!

!

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Martonvásáron ingyenes lakossági tüdőszűrést szervezünk a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése Bencsik
Sándor volt. A játék nyertese Bottkáné Takács Bernadett,
aki nyereményét a Für Elise kávézójában fogyaszthatja el.
E havi kérdésünk napi politikával kapcsolatos: hány jelölt indul a Martonvásárt is magában foglaló választási körzetben
az április 3-i parlamenti választásokon?
Gyönyörű tavaszt és jó játékot kívánunk minden kedves olvasónknak.
FORUM MARTINI / 2022. MÁRCIUS

Időpontja:
• 2022.03.25. (péntek) 9:00 – 16:00 között
(12:00 – 13:00 között ebédszünet)
• 2022.03.26. (szombat) 9:00 – 16:00 között
(12:00 – 13:00 között ebédszünet)
Előzetes bejelentkezés nem szükséges.
Helyszíne: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 4. 1077/7
hrsz. (Coop áruház mögötti parkoló)
Kérjük, aki a vizsgálaton részt kíván venni, a következő
iratokat hozza magával: személyazonosító igazolvány, TAJkártya , személyazonosító igazolvány hiányában, más fényképes igazolvány (jogosítvány, útlevél) és lakcímkártya. A
szolgáltatás csak érvényes TAJ számmal vehető igénybe.
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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. MÁRCIUS

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 címe: 2462 Martonvásár, Dózsa György út
6-10. I. emelet | Ügyfélfogadási ideje (telefonos időpont
egyeztetéssel +3620/417-0424): hétfő: 10-12 óra között,
kedden és csütörtökön 10-12 és 13-15 óra között.
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*
- Kállai Zora
- Jóczik Botond
- Sáfrán Panna

- Szabó Noel
- Varga Olívia
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

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

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

MARTONVÁSÁR: március 14., 15., 19., 20. , április 9., 10.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: április 2., 3., 18., 23., 24.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: március 26., 27., április 15., 16., 17.
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.
2472 Kajászó, Rákóczi u. 2/a.
www.robiniagroup.hu

A 25 éves, akácfa feldolgozással foglalkozó Robinia Group
Kft. munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:
(Munkavégzés helye: Kajászó.)

Betanított gépkezelő–operátor, Karbantartólakatos, Asztalos
Az állásokhoz tartozó elvárások:
Hasonló területeken szerzett tapasztalat és végzettség.
Önállóság. Megbízható precíz munkavégzés.

Amit kínálunk:
Bérezés a kollektív bérbesorolás alapján. Heti 4 x 10 órás
munkarend, hétfőtől-csütörtökig. Munkába járási támogatás.
Hosszú távú, stabil munkalehetőség
Jelentkezését magyar nyelvű fényképes önéletrajzzal várjuk:
Személyesen: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 2/a. ; Hétköznap: 8-14- óráig.

E-mailen: info@robinia-group.hu

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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