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JÚLIUSI
KÉRDÉSEK
Jól sikerült a testvérvárosi látogatás?
Miképp lesz valaki az év tanára?
Miért találkoztak az elszármazott martoniak?
Hogyan piknikelünk latinul?
Miképp sikerültek a nyári táborok?
Mi történt a tenisz háziversenyen?
Olvassa el lapunk júliusi számát, és megtudja.
További szép nyarat kívánunk.

ÉPÜL AZ ÚJ
TŰZOLTÓSZERTÁR

Egészségügyeseink

Nemcsak hogy nap mint nap az egészségünkkel foglalkoznak áldozatos módon, de teszik ezt nagyon ügyesen: úgyhogy akár mélyértelmű szójátéknak is felfoghatjuk a címet.
Magyarországon 1992. óta július 1-e a magyar egészségügy
ünnepnapja. A Semmelweis-nap alkalmából Martonvásár
Város Önkormányzata július 8-án egy vacsora keretében köszönte meg a településen az egészségügyben dolgozók és e
területről már nyugdíjba vonultak áldozatos munkáját. Köszönünk mindent, kitartást kívánunk tevékenységükhöz.

Martonvásár Város Önkormányzatának beruházásában, a
BM OKF Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulásával új tűzoltószertár épül Martonvásáron.
Várhatóan még ebben az évben használatba veheti a 2+1
szerállást a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az új
épületben nem csak lelkes önkéntes tűzoltóink és nagy értékű felszereléseik kerülnek méltó körülmények közé, de a
kedvező elhelyezkedés okán a térségben segítségre szorulók
is percekkel korábban számíthatnak majd a Marton ÖTE
egységére.

Járdafelújítási munkák a Hunyadi úton

Idén is nagy sikerrel zárult a Virággal egy mosolyért akció martonvásári etapja, a figyelmesek
gyönyörű virágokkal lehettek gazdagabbak a Bézs
virágbolt közreműködésének köszönhetően.
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Tisztelt lakók, ingatlantulajdonosok!
Ezúton értesítjük önöket, hogy a Hunyadi út páros oldalán
(2-52. szám-ig) járdafelújítási munkák kezdődtek. A szakaszos, ütemezett kivitelezésről folyamatosan értesítjük a lakosságot mind internetes felületeinken, mind szórólappal a
közvetlenül érintett ingatlanok tekintetében. Kérjük, figyeljék Martonvásár Város honlapját és Facebook oldalát is!
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket és türelmüket
kérjük! Kérdéseikkel Horváth Istvánhoz fordulhatnak a
következő elérhetőségeken: tel.: 06-20-6200-510, e-mail:
horvath.istvan@martonvasar.hu, személyesen a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
| Martonvásár Város Önkormányzata
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TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁS
SAINT-AVERTINBEN
A martonvásári Százszorszép Táncegyüttes franciaországi testvérvárosunk, Saint-Avertin meghívására vendégszerepelt 2022. június 24-27. között a településen
megrendezett Festival des Horizons rendezvényen.
A táncegyüttes öt párral, három alkalommal lépett színpadra, és fergeteges sikert arattak a fesztivál látogatói körében,
akiket a fellépéseket követően táncházba is invitáltak.
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Táncosaink Sáfrán Balázs és Szabó-Kenéz Enikő művészeti
vezetők irányításával a műsor első felében Erdélyből származó vajdaszentiványi és mezőkölpényi táncokat adtak elő,
fellépésük második részében dél-alföldi és sárközi táncokat
táncoltak a francia közönség nagy örömére. Táncegyüttesünket Csőgör Róbert és zenekara kísérte, akik gömöri dallamokkal szórakoztatták a fesztiválozókat.
Martonvásár Önkormányzatát a Szabó Tibor polgármester
vezette négyfős delegáció képviselte a testvérvárosban, akik
a helyi önkormányzattal való jövőbeni együttműködésekről
tárgyaltak. Szó esett a kulturális, művészeti jellegű közös
programokról, illetve a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének egyéb irányairól is. A fesztiválra meghívást kapott a
franciákkal közös német testvérvárosunk, Baienfurt delegációja is, így a nemzetközi együttműködés jövőbeli lehetőségeiről háromoldalú tárgyalást tartottunk.
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TÖBB, MINT RÉGI
HANGSZEREK

KÜLÖNLEGES, AJÁNLOTT TÁRLAT A BBK-BAN
Szeptember 5-ig látható Mihály György különleges régi, történelmi hangszereket felvonultató kiállítása a BBK Galériában,
amit mindenkinek nagyon ajánlunk. A gyűjtemény egyébként egészen pontosan 644 darab ból áll, ezek nagy része ma
is megszólaltatható, bár nem ez a fő szempont a beszerzésnél, hanem az, hogy különleges legyen és illeszkedjen a
gyűjteménybe. Mihály György minden egyes hangszere – a
számítógépes nyilvántartás mellett – megvan a fejében is,
így tudja, hogy ha lát valamit, érdemes-e vele foglalkoznia.
És természetesen minden egyes darabnak tudja a beszerzési
dátumát, a gyártásának évét, helyét, a gyártó nevét, sőt a
hozzá tartozó történetet is, amennyiben az kideríthető. Kedvenc darabja egy bukszusfa klarinét. A több mint két évszázada Pozsonyban, Wacha Albert műhelyében készült darabon többször játszott is zenekari fellépések alkalmával.

A legdrágábban vásárolt hangszere egy Schunda József
budapesti hangszerkészítő műhelyében készült klarinét, a
legrégebbiek pedig a 3-4. századból származó kis bronzcsengők. A gyűjtemény leghatalmasabb darabja a budavári
Mátyás-templom régi orgonájának egy alkatrésze, amelyet
még a háború előtt szereltek be, majd a 80-as években történt felújítás során vették ki.
Menjenek, nézzék meg önök is!

DYNAMIC DANCE CREW TÁNCEGYESÜLET

XXII. ÉVZÁRÓ GÁLA
A martonvásári DDC Táncegyesület június 19-én tartotta évzáró gálaműsorát, ahol a táncos növendékek ismét telt házas közönség előtt léphettek fel a BBK színpadán.

„Az idei évzáró gálán 8 csoport közel
100 táncosa varázsolta el a nézőket a
bő két órás előadás alatt. Ovis és gyermek csoportjaink fantasztikusan szerepeltek, sokan először álltak színpadon,
mégis a profi előadás mellett mosollyal
és jókedvvel töltötték meg a termet.
Versenycsapataink egész évben a maximumot hozták ki magukból, hiszen
számos fellépésen és versenyen vettek
részt. A gálára is több produkcióval készültek, melyet a közönség mindig hatalmas tapssal jutalmazott. Meglepetés produkciókból sem volt hiány, míg a
DIVA csoport tagjaival kicsit visszarepültünk az időben, a közös produkciókkal a legnagyobb mai slágerekre készült koreográfiákkal kápráztattuk el a
közönséget. A gála végén átadtuk az
idei különdíjakat is, megköszönve ezzel
tanáraink áldozatos munkáját. Kisebb
pihenő után július 18-tól ismét felves�szük a táncos cipőinket, hiszen elindult
napközis tánctáborunk első hete a
BBK-ban, ahol összesen 120 gyermeket
táboroztatunk a három hét alatt. A
tánc és az edzés mellett vidám és változatos programmal várjuk idén is a
gyerekeket.” – tudtuk meg a mindig lelkes Mozsik Viktóriától.
Kortyis Dávid fotóival a gála legszebb
pillanatait mutatjuk be.
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS
AZ ENERGIATUDATOS
GONDOLKODÁSÉRT
MARTONVÁSÁRON
Itt a nyár, a meleg és a jó idő, aki tud strandokon, vízpartokon hűsöl, de valahol egyre többen látjuk, hogy
ez már több mint jó idő, érezzük, érzékeljük a sokat
emlegetett klímaváltozás jeleit. Az agrárminiszter
történelmi aszályról beszél, vannak helyek, ahol horgásztavak száradnak ki.
A klímaváltozás, a globális felmelegedés súlyos problémákat,
közösen megoldandó feladatokat vetít a közeljövőre. Legfőbb
előidézője az üvegházhatású gázok, például a CO2 nagy
mennyiségű légkörbe jutása, mely a fosszilis, szén alapú
energiahordozók elégetéséből származik. Ebből adódik, hogy
a klímaváltozás szoros összefüggésben van az energiafogyasztási szokásainkkal is.
Ilyen környezetben még fontosabb, hogy tisztában legyünk
az alapvető összefüggésekkel, és a „saját házunk táján” megtehető energiaspórolási lehetőségekkel.
Pont ezekkel a témákkal foglalkozik a Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány által megvalósuló, SZEMLÉLETFORMÁLÁS AZ ENERGIATUDATOS GONDOLKODÁSÉRT
(KEHOP-5.4.1-16-2016-00036) program is, melynek célközönsége az Ercsi és környékbeli települések (Martonvásár,

Ráckeresztúr, Kajászó, Gyúró és Vál) lakossága, gyerekek,
fiatalok, felnőttek és a döntéshozók.
Célja, hogy a különféle települési programok keretében,
minél szélesebb körben felhívja a figyelmet az elérhető
megújulóenergia-hasznosító rendszerekre, mint a napelem,
napkollektor, hőszivattyú, megfelelő hőszigetelés és a mindennapi rutinokba beépíthető takarékossági praktikák.
Ercsiben a karatetáborban, Ráckeresztúron és Martonvásáron
iskolai programokban, Kajászón pedig települési rendezvényekhez kapcsolódva sikerült eddig a lakosságot elérni, és
felhívni a figyelmet a közös fellépés és az egyéni felelősség
fontosságára is.
Martonvásáron a MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS
ISKOLA fogadta be elsőként a megújuló energiákról szóló
programokat. Az iskola és igazgatója, Csapó Tamás elkötelezett a minőségi zeneoktatás mellett, a gyerekek magas szintű környezeti nevelése terén is. Az iskolában rendszeres a
papír- és a szelektívhulladék-gyűjtés. Legutoljára a várva
várt vakáció előtti napokban, a június 13-án tartott sportnapon került bemutatásra a program keretében készült
passzívházmakett, mely segítségével a több csoportban érkező tanulók megismerhették a legismertebb megújuló energiaforrásokat. Az előadás és beszélgetés után a kisebbek rajzoltak, a nagyobbak pedig egy teszt kitöltésével mérték fel
ismereteiket a témában. Az esemény zárásaként pedig előkerültek a játékok. Az ismertebb játékboltokban is megvásárolható, napelemes, lépegető robottal és autóval lehetett
játszva megtapasztalni a jövő egyik áramforrását. Valódi élmény volt, ahogy a nap sugaraira megfontolt lépésekkel elindult a kis robot, felpörögtek az autó kerekei.
| Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány
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„ÉJSZAKA IS ARRA ÉBREDEK, HOGY
ÁLMOMBAN KONCERTET SZERVEZEK”
AZ ÉV TANÁRA SZERINT A KERESÉS
MINDIG ÉLMÉNYEKKEL GAZDAGÍT
Az év tanára inspiráló kitüntetés. Idén a Művészeti
Iskolában Horváth Tamara nyerte el, aki nemcsak tanít, de zenész-előadóművész is. Tanári és előadó hitelességről, a Kokas-módszerről, rendről, szabadságról
és kedvenc sportjáról kérdeztük.
- Előadóművészet és oktatás, így együtt. Soha sem
akart választani a kettő között? Úgy tűnik, jól megférnek
egymás mellett, harmóniában ezek az attitűdök önben.
- Amikor felvettek az előadóművész szakra, még zenekari
művészként képzeltem el a jövőmet, de két év után az egyetem mellett elkezdtem tanítani. Őszintén bevallom, azért
vállaltam el akkor, mert szükségem volt a pénzre, de később
egyre több dolgot, amiket korábban elvállaltam volna - turnék, zenekari munkák - alárendeltem a tanításnak, és rá
kellett jönnöm, hogy ez az én utam. Szerencsére azért nem
maradtam színpad nélkül, rugalmassággal, jó szervezéssel
összehangolható a két terület és a mai napig fellépek hangszerjátékosként is. Életszemléletem alapja az egyensúlyra
való törekvés, hiszen ha jól érzem magam a bőrömben, akkor
leszek hiteles tanárként és előadóként is.
- Ha már a harmóniát hoztuk szóba: a Kokas-módszer
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szerint dolgozik, ami a fiatal személyiség harmónikus
fejlesztéséről szól. Ez lenne az üdvözítő pedagógia,
amiben végre jól érezheti magát a gyermek is?
- Kokas Klára pedagógiája egy olyan szemlélet, ami a gyerekek személyiségét helyezi fókuszba, ebből indul ki. Eddigi
tapasztalataim szerint lehet tartani a tanmenet által előírt
követelményeket úgy is, ha az óra nem minden percét töltjük
tanulással, hanem beszélgetünk, játszunk, hiszen a gyerekek
így megnyílnak, felszabadulttá válnak, ami elengedhetetlen
a hatékony tanuláshoz, különösen hangszerjátékhoz. Kicsi
koruktól fogva tudják, hogy a munkát játék követi vagy épp
fordítva. Ars poeticám látszólag ellentmondás, de azt vallom,
hogy a pedagógiában két dolognak kell jelen lenni egyszerre:
rendnek és szabadságnak, amit nem könnyű egyensúlyban
tartani és sajnos ezt nagyon nehezen lehet megtanítani a leendő tanároknak.
- Ön lett az év tanára a Művészeti Iskolában. Ez rang,
felelősség, kihívás vagy további célokra sarkallás is
kicsit? Vagy mindez együtt?
- Elsősorban elismerésként tekintek rá, megerősít abban,
hogy jól végzem a munkámat. Ezen kívül további célokra
sarkall, amikből sosincs hiány, mindig vannak új ötletek,
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szeretem a kihívásokat, új dolgokat megtanulni. Szerencsére
nálunk nagyon támogató a közeg, mind a vezetőség, mind a
kollégák nyitottak az új, rendhagyó dolgokra. Sajnos ritka az
ilyen manapság az oktatási intézményekben, ezért külön hálás
vagyok, hogy ilyen nyugodt körülmények között dolgozhatok.
- Most már tudjuk, milyen a kedvenc iskolája, na de
melyik a kedvenc zenei korszaka?
- Nem csak a zenében, hanem a társművészetekben is a XIX.
század vége és a XX. század művészete és hangulata, ami
jelenleg a leginkább érdekel. Hangsúlyoznám, hogy jelenleg,
mert azt gondolom ezek élethelyzetenként, időszakonként
változnak, hogy mi az, amiben otthon érezzük magunkat. A
zenében ez a későromantika és az impresszionizmus kora,
ami sokszor kísérletező, és sok izgalmat, újdonságot tartogat.
Én is szeretek új dolgokat kipróbálni, keresgélni, sosem tudok
elégedetten hátradőlni egy-egy elvégzett munka vagy siker
után. Na jó, néhány napig igen, de ilyenkor előbb-utóbb újabb
ötlet születik.
- A könnyű műfajban is gyakran kirándul: még musical-műsorokban is feltűnik előadóként. Ez karban
tartja, vagy csak reagál frissen a kor kihívásaira és
aztán mindez segít nyitottnak maradni?
- Ami a musical-előadások során elvarázsol az inkább a színházi világ, mint maga a zene. A közönség soraiból nem látható, hogy mennyi ember tökéletes és pontos összhangja kell,
hogy megvalósuljon egy színházi produkció és ez a zenés
színházban különösen igaz. Szerintem az egyik legizgalmasabb dolog, hogy mi, zenészek nem látjuk a színpadot, teljesen a karmesterre vagyunk utalva és bizony előfordulnak
nehéz helyzetek. Pontosan ezért aktívan tart, hiszen nagyon
más képességeket igényel, mint egy szóló- vagy kamaradarab előadása.
- Mik a tervek, milyen volt a nyári tábor és mik a tanárielőadói “megérezései”-tervei-vágyai az új tanév előtt?
- Egyelőre még a tábort pihenem ki, ahol közel 80 gyerekkel
muzsikáltunk egy héten át kisebb-nagyobb formációkban,
szakmailag ez most egy nagyon jól sikerült tábor volt. Az
elmúlt két nyarat végig dolgoztuk a két zenei pályára felvételiző növendékemmel, szerencsére nem hiába, de idén most
egy pár hétre szeretném elfelejteni a munkát. Évközben
gyakran még éjszaka is arra ébredek, hogy álmomban tanszaki koncertet szervezek és utána sokáig nem tudok aludni,

hiszen elindulnak az ötletek a fejemben. Ami biztos, hogy a
jövő tanévben szeretnék több csapatépítő programot szervezni a gyerekeknek - a covid miatt ezek elmaradoztak sajnos -, és már kinéztem egy-két zenei versenyt is, ahol az elszántabb tanítványaimmal tervezünk elindulni.
- Mivel lazít-relaxál, ha éppen nincs az iskolában vagy
a színpadon? Ajánl olvasóinknak utazást-élménytbármit?
- Tavaly szeptemberben elkezdtem vívni tanulni, régi vágyam volt ez, amit mindenképpen szeretnék folytatni. Ezenkívül mindig van néhány dolog, ami jobban érdekel és kicsit
belemélyedek, jelenleg a sakkozás, a kutyáim tréningezése,
de tavaly tavasszal egy 5 kilométeres távú futóverseny teljesítését tűztem ki célul. Azt gondolom, hogy mindenkinek
magának kell megkeresnie az egyéniségéhez közelálló programokat, kikapcsolódást, kísérletezni kell. Volt már könyv,
amit félbehagytam, volt, amit többször is olvastam, de hiszem, hogy minden keresgélés – még ha az adott pillanatban
nem is kellemes - tapasztalattal és élményekkel gazdagít.
| Prieger Zsolt

TÁNCTÁBOR-ZÁRÓ
Társunk a múlt, a régi idők tánchagyománya, mozgáskultúrája.
Közben változik a régi tradíció a kor ízlésének, kívánalmainak,
elvárásainak megfelelően. A múlt és a jelen táncmozdulatokban
megnyilvánuló szimbiózisa mára a jövő bizonytalanságával
gazdagodott. Meddig tudjuk megmutatni, átadni a tudást? A
martoniak ebben nagy mesterek.
Sok-sok nyári tábort zártunk igazi, széles jókedvvel, de a
néptánctábor-záró ünnepély valódi happy end volt. Kicsik és
nagyok együtt buliztak a főtéren, hangos és értékes zeneszó
mellett.
Köszönet érte!
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PÉNZEK, TERVEZÉS ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉS
BESZÁMOLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK ÜLÉSÉRŐL
Képviselő-testületünk június 28-án tartotta ülését a
Városháza Geróts-termében. Testületünk az alábbi
napirendi pontokat tárgyalta.
1. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2022.
évi költségvetési rendeletének módosítására
Képviselő-testületünk első napirendi pontja rendeltmódosítási
javaslat volt a 2022. évi költségvetésre vonatkozóan, amely
szerint 987.879 E Ft összegben volt szükség változtatásokra.
Ezt két dolog indokolta. Egyrészt, szükség volt a rendkívüli
támogatások bevételei és kiadásai előirányzatának módosítására az intézményi, a saját hatáskörbeli és Polgármesteri
Hivatal kiadásai mellett. Másrészt indokolta a módosítást az
önkormányzati fejlesztési előirányzatok változásainak megjelenítése, amely lényegében a 2021. évi költségvetési maradvány felosztását és az önkormányzati tartalék változásait
jelenti. A bevételek és kiadások előirányzat változásainak ös�szevont egyenlegéből állt elő a 987.879 E Ft-os összeg. Ezen
kívül fontos azt is megjegyezni, hogy a javaslat tartalmazott
szükségszerű átcsoportosításokat az eredeti bevételi és kiadási előirányzatok között, de a javaslat figyelembe vette testületünk és Polgármester Úr hatásköréből fakadó döntéseket is.
Képviselő-testületünk a javaslatot elfogadta és így 987.879 E
Ft összeggel, 2.426.356 E Ft főösszeggel növelte a 2022. évi
költségvetés bevételeit és kiadásait.
2. Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására
2022 februárjában hagyta jóvá képviselő-testületünk a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti
tervét. Viszont szükség volt a februárban elfogadott üzleti
terv módosítására, amit az időközben felmerülő szükséges
kiadások és lehetséges bevételek indokoltak. A javaslat szerint a célkitűzések változatlanok, viszont elengedhetetlenné
tette a módosítást az önkormányzati támogatási igényben
felmerülő 2,3 millió forint értékű csökkenés. Ezt összeget
így önkormányzatunk meg tudta takarítani. Testületünk a
javasaltot elfogadta azzal, hogy július 1-től biztosítja a Kft.
részére átadott pénzeszközöket.
3. Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház,
a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi rendezvénytervének
módosítására, illetve kulturális projektek finanszírozására
Képviselő-testületünk tavaly november 30-i ülésén elfogadta az MVK NKft. MartonKult irodája keretein belül működő
Brunszvik-Beethoven Közösségi Házra, a Martonvásári Városi Könyvtárra és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjteményre vonatkozó 2022. évi rendezvénytervét, ideértve önkormányzatunk jövő évi hivatalos ünnepségeiről szóló tervét
is. Annak ellenére, hogy a tervezetet testületünk korábban
elfogadta szükségessé vált annak módosítása. A módosítást
a novemberi testületi ülés óta konkretizálódó információk
indokolták. A módosítás immár a ténylegesen lebonyolítandó
rendezvényeket foglalja magában. A módosított rendezvényFORUM MARTINI / 2022. JÚLIUS

terv az előzőhöz hasonlóan negyedéves bontásban készült el,
hiszen így képes illeszkedni az önkormányzati finanszírozás
üteméhez, de azt is fontos hangsúlyozni, hogy az összegeket
illetően nem változik a rendezvényterv, hiszen csak időbeli
áttervezésről van szó. Képviselő-testületünk megismerve a
fenti információkat elfogadta a rendezvényterv módosítását.
A módosított rendezvényterv a ráfordított összegekkel az
alábbi táblázatban látható:

PROJEKT ELNEVEZÉSE
Bencsik Nap
Giro d'Italia
Gyereknap
Múzeumok Éjszakája
TökJóHét (Verkli fesztivál)
Piac+Program
Fülesbagoly Fesztivál
Marketingeszközök
Trilla Fesztivál
Összesen:

2022. évi költségvetésben biztosítandó összeg

1 000 000 Ft
500 000 Ft
2 000 000 Ft
1 000 000 Ft
3 500 000 Ft
4 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
8 000 000 Ft
22 000 000 Ft

4. Javaslat támogatásról való lemondásra és záró elszámolásra a családi bölcsőde hálózat bővítéséhez
kapcsolódó projektben
Önkormányzatunk pályázott a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024
asz.-ú pályázati projektre, amelyet megnyert. A nyertes projekt keretében önkormányzatunk szerette volna bővíteni a
Kossuth téri 606/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő társulási fenntartású családi bölcsődei hálózatot. A bővítés egy új bölcsődei
épület megépítését jelentette, amely befogadta volna a már
meglévő 3x7 fős 3 családi bölcsődét és kialakított volna egy
+7 fős új csoportszobát. A projekt 2020. május 20 óta rendelkezett támogatási szerződéssel br. 240.000.000 Ft összköltséggel. A projekt megszerzete a br. 38.063.206 Ft-os TOP többlettámogatást, az építési engedélyt, de júniusban a feltételes
közbeszerzés eredménytelenül zárult. Ezzel párhuzamosan
megnyílt a Nemzeti Helyreállítási Alap terhére egy pályázati
kiírás a bölcsődei nevelés fejlesztésére, amelynek 2. körére önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt tartalmazza egy tradicionális 56 férőhelyes bölcsőde kialakítását
ugyanezen az ingatlanon, amelynek összköltsége 100%-os
támogatási intenzitás mellett br. 839.800.200 Ft. Ezt a két lehetőséget azért fontos egymás mellé tenni, mert az új családi
bölcsődei épület kivitelezése ellehetetlenült a megnőtt költségek, az új nyertes pályázat kínálta lehetőség, a megváltozott
kisgyermekkori nevelési ellátási igények és a kettős finanszírozás elkerülése miatt. Éppen ezen okok miatt szükség volt a
teljes körű lemondásra a TOP pályázatról, valamint az eddig
felhasznált költségekkel való elszámolásra. Képviselő-testületünk mindezeket megismerve elfogadta a javaslatot.
5. Javaslat önkormányzati kiemelt fejlesztési terület
kialakítására, valamint településrendezési eszközök
tárgyalásos eljárással történő módosítására
Képviselő-testületünk korábban határozatban már döntött a
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Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról, azonban a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet lehetőséget
biztosít arra, hogy a Településrendezési Eszközök módosítása gyorsabb, tárgyalásos eljárással mehessen végbe, ha a
módosítás kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen
történő beruházás megvalósítása miatt szükséges. Az eddigi kiemelt fejlesztési területek kiegészültek a Deák Ferenc
utca vonalán telekhatár korrekció (649/1 hrsz., 650/3 hrsz.),
szabályozási vonal korrekció (025/25 hrsz., 025/6 hrsz.,
025/8 hrsz.), a Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút vonatkozó
szakaszának kiszabályozása (0224/3-27 hrsz.; 0227/8 hrsz.;
0232/1 hrsz.; 044/22-25 hrsz.; 046 hrsz.; 047/10-11 hrsz.;
047/13-24 hrsz.; 047/26-36 hrsz.; 047/38 hrsz.; 049/3-12
hrsz.; 049/16 hrsz.; 049/19-21 hrsz.; 049/29 hrsz.; 049/33-37
hrsz.; 051 hrsz.; 052/1 hrsz.; 052/3 hrsz.; 1075 hrsz.; 1222/1-2
hrsz.;1223/5 hrsz.; 1715/2 hrsz.; 1715/11-13 hrsz.; 172/5 hrsz),
parkoló kialakítás szabályozási feltételeinek megteremtése
(172/4 hrsz.; 172/5 hrsz.; 0212/5 hrsz.;
0212/4 hrsz.; 0212/3 hrsz.; 0212/1 hrsz.),
a 056/4 hrsz-ú ingatlan megközelítését
biztosító közterület kialakítások (056/4
hrsz.; 40 hrsz.; 41 hrsz.; 42 hrsz.; 053/20
hrsz.; 054/4 hrsz.; 060/3 hrsz.; 059 hrsz.),
az 1544 hrsz. alatti területen a Vt6 építési övezet paramétereinek módosítása, a
kiszabályozott út nyomvonal korrekciója
(0143/1 hrsz.; 0137/2 hrsz.; 0140 hrsz.;
0139 hrsz.; 0138 hrsz.; 0131/7 hrsz.;
0143/2 hrsz.; 0143/3 hrsz.; 0143/4 hrsz.),
feltáró út nyomvonal korrekciója (692
hrsz.; 693 hrsz.; 694/1 hrsz.; 695 hrsz.;
729 hrsz.; 732 hrsz.; 736 hrsz.; 738 hrsz.;
739 hrsz.; 690 hrsz.), 498/66 és 498/4
hrsz-k alatti terület rendezése a Szent
László-patak rehabilitációja és ingatlanokat érintő út kialakítása miatt (1791 hrsz.; 1792 hrsz.; 1793 hrsz.; 1797 hrsz.; 1798
hrsz.; 025/37 hrsz.; 025/12 hrsz.). A határozati javaslat arra
vonatkozott, hogy testületünk nyilvánítsa kiemelt fejlesztési
területté a felsorolt területeket. A második határozati javaslat szerint a legutóbbi módosítást követően felmerült igények,
fejlesztések szabályozási környezete kapcsán szükségessé vált
egy újabb módosítás. A javasolt módosítások tartalmazták a
Kismartoni területen meglévő lakóépületek megközelíthetősége érdekében az Lf3 és Gksz3 övezetek határán út kialakítását, a Gip-e2 övezetben előírt maximális épületmagasság
módosítását speciális építmény elhelyezhetősége érdekében
és az Ek övezetben a Martonvásár 172/4 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan egyedi épületmagassági érték meghatározását a
terület hasznosíthatósága érdekében. A harmadik határozati
javaslat szerint a Magyar Közút Zrt. beruházásában megvalósításra kerülő Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút vonatkozásában kisvárosunkat érintő szabályozási feladatok elvégzésére
háromoldalú szerződéstervezet készült (Önkormányzatunk,
Magyar Közút Zrt.,Völgyzugoly Kft.) mely alapján képviselőtestületünk határozatának 3. pontjának módosítása szükséFORUM MARTINI / 2022. JÚLIUS

ges, amely tartalmazza, hogy a 1.400.000 Ft+ÁFA értékben a
kerékpárút vonatkozó szakaszának szabályozási munkarészeire vonatkozóan a költséget a Magyar Közút Zrt. fizeti. Képviselő-testületünk a fenti információkat megismerve elfogadta
mindhárom határozati javaslatot.
6. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében két helyiség bérléséről és helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
júniusi ülésén új elnök került megválasztásra: a korábbi elnököt Bechtold Tamás váli polgármestert, Horváth Bálint martonvásári alpolgármester váltotta. Mivel elnök úr martonvásári kötődésű, így indokolttá vált a munkaszervezet irodájának
átköltöztetése Martonvásárra, amely így lehetővé teszi, hogy
kisvárosunk még aktívabban vegyen részt a vidékfejlesztési
pályázatok kiaknázásában. Jelenleg a Szent László Völgye Segítő Szolgálat emeletén üresen áll 2 helyiség, ahova a munkaszervezet át tud költözni. A bérleti szerződés határozatlan időre
szól 150.000 Ft/hó bérleti díjjal, de szükség van a Szent László
Völgye Többcélú Kistérségi Társulással, a korábban kötött ingatlanbérleti szerződés módosítására is,
hiszen a 2 helyiséget az eddigiektől eltérő
célra hasznosítják. Képviselő-testületünk
ezeket figyelembe véve a 2 helyiség bérlésének és a helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról döntött.
7. Javaslat az önkormányzati vezetők munkájának értékelésére
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a főállású polgármester tekintetében képviselő-testületünk gyakorolja a munkáltatói jogokat, ideértve az
egyéb munkáltatói jogokat is. A főállású
alpolgármesterekre is a polgármesterre
érvényes szabályozás vonatkozik azzal
a különbséggel, hogy az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Ezzel kapcsolatban testületünk tárgyalt három határozati
javaslatot arra vonatkozóan, hogy fogadja el főállású polgármesterünk és két főállású alpolgármesterünk, a testületünk
által a ciklus idejére kiadott célfeladatai teljesítésének értékelését. A javaslatok tartalmazták még 2022. I. félévére vonatkozóan az éves céljuttatási keret felének megállapítását az
értékelési célként meghatározott feltételek teljesítése mellett.
Testületünk az értékeléseket megismerve elfogadta mindhárom határozati javaslatot.
8. Beszámoló a képviselő-testület határozatainak
végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, projektek és rendeletek végrehajtásáról, peres
ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a polgármester szabadságáról
Képviselő-testületünk tájékoztató jelleggel tárgyalta. Korábbi megállapodás szerint testületünk erre az ülésére kellett
elkészülnie egy beszámolónak a helyi iparűzési adóból befolyt bevételek alakulásáról, amit az indokolt, hogy a 2022.
évi költségvetési tervben szereplő összeg csupán 37%-a folyt
be 2022. május 24-ig.
| Mihálovics Zoltán • kabinet-titkár
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ÉTELÜNK A SPORT
Nemcsak sport, hanem gulyásleves is szerepelt
a martoni tenisz-háziverseny menüjén.
Az éremeső főszereplői: a bronzérmet a Dolinka Zsolt-Orosz
József páros, az ezüst érmet hatalmas csatában a Mari
Csaba-Dávid Zsolt duó nyerte el. A bajnok ezúttal a Dr.
Csorba Kázmér-Vígh Miklós páros lett. Gratulálunk!

FELHÍVÁS
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére
Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás
lebonyolításában!
Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október–
novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen
történő adatgyűjtési időszakára.
A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai
jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi
állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg
jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a
településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb
gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a
számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet
interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.
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A munkavégzés időtartama:
2022. október 17. – november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez
(PC, laptop, tablet stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés
sikeres teljesítése.
A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők
feladatainak díjtételeit a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
3. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet
érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként
közreműködni, kérjük, jelentkezését (azonosító adataival
és elérhetőségeivel) küldje meg a helyi önkormányzat
népszámlálási felelősének a jegyzo@martonvasar.hu
e-mail címre, vagy postai úton Martonvásár Város Jegyzőjének címezve a 2462 Martonvásár, Budai út 13. címre.
Érdeklődni telefonon a 22/569-221 telefonszámon,
vagy személyesen a polgármesteri hivatalban Széll Anett
ügyintézőnél lehet.
A jelentkezéseket 2022. július 31-ig várjuk!
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságán

GAZDASÁGI IGAZGATÓ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár,
Budai út 13.
A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. Pénzügyi és
számviteli feladatkör I. besorolási osztály
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetési szerv gazdasági vezetőjeként felelős az Áht. és
Ávr. szerinti, valamint a helyi gazdálkodási szabályzatok szerint számára meghatározott feladatok ellátásáért. Feladata a
gazdasági munkaterület (a Pénzügyi- és az Adóiroda) szakmai irányítása, ellenőrzése, pénzügyi terület vezetése. Az
önkormányzati szintű gazdálkodás tervezése, szervezése: az
önkormányzati szintű pénzügyi tervezés, beszámolók előkészítése, tervek, beszámolók összeállítása. Martonvásári székhelyű társulás(ok) gazdálkodásának tervezése, szervezése.
Intézmények működőképességének biztosítása, önkormányzati fejlesztési, beruházási, felújítási, karbantartási feladatok
pénzügyi lebonyolítása, finanszírozása, önkormányzati vagyon pénzügyi nyilvántartása, elszámolása, kapcsolódó kiadások teljesítése, bevételek beszedése. Állammal szembeni
elszámolások. Számviteli, nyilvántartási rend megszervezése, naprakészség biztosítása. Gazdálkodási szabályzatok ös�szeállítása, frissítése. Önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság(ok)kal kapcsolatos önkormányzati finanszírozási
feladatok. Részt vesz a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, felelős a feladatköréhez tartozó napirendek előkészítéséért. Közreműködik a belső kontrollrendszer működtetésében. Biztosítja a helyi adókról szóló törvény és az
önkormányzat adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását, tervezi és nyomon követi az adóbevételek állását,
ellenőrzi az adókötelezettség teljesítésének alakulását, befizetések és elszámolások helyességét.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése:
Pénzügyi iroda (1 irodavezető, 4 ügyintéző) Adóiroda (1 irodavezető, 3 ügyintéző), az irányítása alá tartozó személyek
száma: 9.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a közszolgálati tisztviselők juttatásairól, az illetményalapról és a köztisztviselők napjáról szóló helyi rendeletek,
továbbá a hivatali belső szabályzatok az irányadók.
Pályázati feltételek:
FORUM MARTINI / 2022. JÚLIUS

• Magyar állampolgárság, • Cselekvőképesség, • Büntetlen
előélet, • Főiskola: Pénzügyi-számviteli vagy Gazdaságtudományok szakirány, • Vezetői gyakorlat - legalább 1-3
év szakmai tapasztalat, • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, • A 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12.§-a
szerinti szakképesítés vagy gyakorlat: okl. könyvvizsgálói
vagy államháztartási mérlegképes könyvelői vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, Szt. 150.§ (1)-(2)
bekezdése szerinti feladatok ellátásában szerzett legalább 5
év igazolt szakmai gyakorlat és mérlegképes könyvelői vagy
felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Közigazgatásban szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, • Önkormányzatnál szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP szakrendszerek ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján), • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata, • nyilatkozat a
pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát, • erkölcsi bizonyítvány, vagy
nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2022. szeptember 17.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére az
a ljeg y zo@ martonvasar.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatokat kizárólag e-mailben fogadunk el. A pályázatokat a
munkáltatói jogkör gyakorlója, a jegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és az aljegyző véleményének kikérése mellett.
A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli
meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A próbaidő 6 hónap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó-Schmidt
Katalin, jegyző nyújt, a 06-22-460-233-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 16.
A kiírás közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu ,
Martonvásár honlapja, hirdetőtáblája: 2022.07.04.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A
munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség
lehetőségeit, felelősségteljes csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár mobil eszközöket, megegyezés szerint rugalmasabb munkafeltételeket tudunk biztosítani. Az illetményalap magasabb összegű; kiváló
munkavégzés esetén 650-850 E Ft közötti személyi illetmény.
A gépjárművel történő munkába járást kiemelten (80 %-ban)
támogatjuk, megyei autópálya matricát, a jogviszony idejére
önkormányzati flottába tartozó telefonkártyát tudunk biztosítani. Cserébe lelkes, elkötelezett, precíz, csapatban dolgozni
tudó és szerető, önállóan is hatékony kollégánkat keressük
hosszú távra. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.
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JÓ HANGULATBAN
TALÁLKOZTAK AZ
ELSZÁRMAZOTT
MARTONIAK
Június 26-án hatodik alkalommal sikerült megrendeznünk a HAZAHÍVÓ – HAZAVÁRÓ programot, amelyen a jelenléti ív tanúsága szerint 120 fő vett részt.
Szép nyári délelőtt, frissen készült szendvicsekkel és
üdítővel fogadtuk a gyülekező vendégeket. Öröm volt
nézni az egymásra csodálkozó, összeölelkező, régi ismerősökkel beszélgetésbe mélyülő érkezőket.
10 órakor, Horváth Bálint alpolgármester megnyitó mondatai
után Kozma Milos vette át a szót és a mikrofont. Nagyszerű,
érdekes előadást tartott Pletser Tamás, városunk történetének tudója és dr. Vida Gyula, az ATK MGI vezérigazgatója.
Verseket szavalt Varga Béláné és szórakoztató műsorszámot
adott elő a Darázsderék Tánccsoport.
A "Szabad a mikrofon program keretében, Martonvásárhoz
való kötödéséről beszélt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Pammar Stella tanárnő. Szabó Erzsébet a környékhez
kötődő költőkről tartott előadást. Fergeteges néptáncokat
adott elő a Régi Szépek tánccsoport. Érdekes Kung Fuakciókat mutattattak be Kovács László tanítványai, a Golden
Tigers csapat tagjai, köztük Dudás Ádám Zénó, többszörös
magyar- és Európa-bajnok.
A Dynamic Dance Crew, különböző korosztályú gyermekekből álló csapata is nagy sikert aratott, előadásuk méltó befe-

NYOLCADIK HELYET
SZEREZTÜNK A SAKKOLIMPIA ORSZÁGOS
DÖNTŐJÉBEN
Az ifjúsági sakkozók legrangosabb versenye a sakk diákolimpia, amelynek 2022es országos döntőjének Szolnok városa
adott otthont.
Városunk sakkegyesülete, a MartonVál SC is
képviseltette magát a középiskolás korcsoportban Körtélyesi Richárd személyében, aki
ezúttal nemcsak városunkat, hanem Fejér
megye bajnokaként az egész megyét is képviselte. A versenyen 9 fordulót játszottak le
úgynevezett svájci rendszerben. Az egyes fordulók sorsolását
számítógépes programmal végezte a versenybíró. A gondolFORUM MARTINI / 2022. JÚLIUS

jezése volt a hivatalos programnak, míg a kiállítóterem falán
Somogyi Zsuzsa képeit, festményeit, a TV monitoron Lepp
Tiborné Zalka Ibolya és Szántó Gyöngyi szép fotóit lehetett
megtekinteni. A műsor után Ujvári László szakács mester
bográcsban főtt gulyásával, süteményekkel, üdítőkkel és
finom borokkal vendégeltük meg a résztvevőket. Ebéd után
autóbuszos városnézésen, ingyenes óvodamúzeumi látogatáson és parki sétán vettek részt, azok, akik a meleg időben
vállalkoztak a programra.
Köszönetet szeretnék mondani a résztvevőknek, fellépőknek,
előadóknak, segítőknek, és a támogatóknak, a város önkormányzatának, a Martonvásári Kulturális Egyesületnek, a
MartonKult Egyesületnek és a Martongazda dolgozóinak.
A rendezvényhez anyagi támogatást nyújtottak: Makler Kft.,
az Ipari Szolgáltató Kft., Alfa Radiál Kft., Contaimer Kft.,
Martonacél Kft.,Varga Ferenc. Finom borokkal és üdítővel
támogatott bennünket: Vabrik Pincészet, Macska Panzió,
Szalai György, Karádi Barna, Rehus Tibor, Szabó László,
Borostyán Mátyás.
| Foki Gábor • szervező

kodási idő játszmánként 20-20 perc volt lépésenként plusz
3-3 másodperc bónuszidővel. Ezt a bonyolult idő kalkulációt
digitális sakkórákkal oldották meg. Ricsi végig versenyben
volt az első helyekért és végül öt pontot elérve az előkelő
nyolcadik helyet szerezte meg. Gratulálunk neki a kiváló
eredményhez!
Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az
állásban egyértelműen a nehéztiszteké, azaz
a vezéreké és a bástyáké a főszerep. Ha jól
kombinálunk, egy háromlépéses mattot találhatunk. Mi lenne a megfelelő lépéssorrend,
hogy világos három lépésben mattot adjon?
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. Sakkos
képességeink fejlesztéséhez sakkleckék és feladványok találhatók még egyesületünk weblapján is, a martonvalsakk.hu címen.
| Bakacs János • MartonVál SC
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Azbesztmentesítési pályázat
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2022. június 1-jével országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.
A pályázatról részletes információkat az alábbi oldalon olvashatnak: https://nhkv.hu/azbeszt-informaciok
A pályázatokat az nhkv.hu/azbeszt honlapon keresztül lehet
beadni keretkimerülésig, de legkésőbb 2022. augusztus 22.
24:00 óráig.

Júliusi múltsarok

E havi múltidézőnkben a martonvásári „Szövetkezeti üzlet”
előtt pózoló névtelen martonvásári asszonyokra, gyerekekre
és férfiakra emlékezünk.

Az NHKV Zrt. a pályázat megvalósításához az Innovációs és
Technológiai Minisztériumtól kapott támogatást a Tiszta Ország Program keretében. A program a jogszerű hulladéklerakás támogatását és az illegálisan lerakott hulladéklerakók
felszámolását kívánja elérni. Az azbeszt a természetben is
előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony és rugalmas anyag. A 20. század második felében számos helyen felhasználták, többek között az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre.
Miért szükséges eltávolítani az azbesztet?
Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés károsítja, sérülhet a felülete. A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség
kialakulásában is szerepet játszik. Ezért Magyarországon
2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet.
Épületek bontásakor törvények írják elő a szakszerű bontást
és azbesztmentesítést. Az Európai Unió célja, hogy Európa
2023-ra azbesztmentessé váljon.
További információk: A lakossági azbesztmentesítés pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseikkel az azbeszt@nhkv.hu
e-mail címen érdeklődhetnek.

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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Fémmegmunkáló csarnokkal bővül a
Mirrotron Kft.
A MIRROTRON Kft.-t a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI
Budapest) fizikusai és mérnökei alapították 1991-ben. A cég
a mai napig az alapítók tulajdonában van. A MIRROTRON
Kft. tevékenységének középpontjában elsősorban a neutronszórással kapcsolatos tudományos műszerek állnak. A cég
által szállított neutron-optikák és műszerek a világ legtöbb
neutronkutató intézetében megtalálhatók.
A Széchenyi Terv Plusz program keretében, Martonvásáron
megvalósuló európai uniós projektben az alábbi elemek valósulnak meg:
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése;
• fémmegmunkáló gépek beszerzése, mellyel jelentősen
növelheti a vállalat fémmegmunkáló kapacitásait, ezzel
is időt és anyagi költséget megtakarítva
• Képzési terv elkészítése, melynek célja a MIRROTRON Kft.re releváns képzési, személyiségi- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése.
• Nyelvi képzés megvalósítása;
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás megvalósítása;
• 400 m 2 -es alapterületen, új fémmegmunkáló üzem
építése
• Napelemrendszer telepítése.
• 30 kW, mellyel a létesítmény energiaigényének 75-80
%-át tudjuk fedezni.
A megvalósítandó európai uniós fejlesztés célja a MIRROTRON
Kft. technológiai fejlesztése, telephelyük infrastrukturális bővítése, szolgáltatásaik korszerűsítése, ökológiai lábnyomuk csökkentése, valamint nyelvi és szakmai kompetenciák fejlesztése.
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HANGSZERREJTVÉNY

Erőteljesen ajánlottuk Mihály György városunkban szeptember 5-ig látható tárlatát, melyen több történelmi ritkaságú
hangszerét vonultatja fel. Önökhöz az a
kérésünk, hogy soroljanak fel pár hangszert a gyűjteményéből. Helyes megfejtőink között a Für Elise kávéházának sütikávé kombóját ajánljuk fel 2 személyre.

SPORTNAPPAL EGYBEKÖTÖTT ÉVZÁRÓT
TARTOTT A MARTONVÁSÁRI SPORTKLUB

A focistáink új helyzetekben próbálhatták ki rátermettségüket:
billiárdfocival, vízifoci-, célbarúgó- illetve vetődő verseny, lábtenisz és
ping-pong. Az estét meccsnézéssel és táncos-zenés mulatsággal zárták.

BEETHOVEN A PARKBAN, HÁROMSZOR
Derűs, páros szimfóniák, kórusművek, áriák, nyitányok és egy mise
is szerepelt az idei nyári három Beethoven-nagykoncert menüjén.
Nagyon jól éreztük magunkat, s látva a messziről ideérkezők lelkesedését, megint egy picit büszkébbek lehetünk attól, hogy itt élünk.
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KERTBARÁTOKNAK,
JÚLIUSRA

A Nap oroszlános trónusán uralkodva bőségesen szórja
aranyló sugarait. A természet örök körforgásában termőre fordulnak a növények, a kert gazdagon ontja terményeit. Ezek közül a legfontosabb a gabonák aratása,
melyhez Mária és Erzsébet találkozása, Sarlós Boldogasszony ünnepe kapcsolódik. Ezt a találkozást örökíti
meg MS mester fantasztikus festménye, a Vizitáció.
A nagy meleg miatt a kora reggeli és esti órákban dolgozzunk
a kertben. Napközben tartsunk sziesztát, kíméljük magunkat.
Amíg meleg a föld ne öntözzünk, mert a gyökérzet megéghet.
Célszerű ritkábban, de nagyobb vízadagokkal kora reggel öntözni. A permetezést viszont a késő délutáni órákban, 25 C0
alatt jobb végezni. A letermett szamócaágyásokat újítsuk fel.
Az indákat és leveleket vágjuk le, pótoljuk a tápanyagot, és ha
tehetjük, öntözzük a töveket. A hónap második felében telepíthetjük az új növénykéket, ha szépen megerősödnek, már tavasszal termést adnak. A hónap első felében a málnák betakarítása kíván nagy figyelmet. A terméseket óvatosan húzzuk
le a kocsányról, hogy ne essenek szét. Lefagyasztva hosszú
ideig biztosíthatjuk a család gyümölcsigényét. Az apró és törődött szemekből üdítő és lekvár is készíthető. A szép termés
záloga az alapos öntözés. Érnek a nyári körték, almák és a
kései cseresznye, meggy. Ha sok gyümölcsünk van, kezdhetjük
a cefre gyűjtését. A gyümölcs mennyiségétől függően válas�szunk cefréző edényt. Cél az edény mielőbbi megtöltése. Így
megakadályozhatjuk a cefre megromlását. Érdemes a gyümölcsöket zúzni és magozni, hogy az erjedés gyors és teljes
legyen. A zajos erjedés lezajlása után már nem kell keverni a
cefrét, és az edényeket le kell zárni. Szerencsés, ha van kotyogó az erjesztőedényen. A szőlőben folytassuk a zöldmunkákat
(kötözés, aggatás, fürtválogatás stb.), és gondosan védekezzünk a betegségek ellen (felszívódó és kontakt szerek együttes
használata). Feltétlenül használjunk atkaölő szert, mert a levél
és gubacsatkák újra visszatérnek a szőlőre, ahol majd telelő
helyet keresnek maguknak. Ha a hajtások jelentősen túlnövik

a kordon felső huzalát, csonkázni kell, ügyelve arra, hogy elég
fiatal levél maradjon a hajtáson a fürt kineveléséhez. A szőlő
fejlődése a fürtzáródás időszakába lépett, ezért ez az utolsó
lehetőség a fürtök védelmére (szürkerothadás és más kórokozók). Tartsuk tisztán a szőlő sorait. Végezzük el a rózsák nyári
metszését, így még egy virágzásra bírhatjuk kedves virágainkat. A júliusi forró napoknak gyakran egy-egy vihar, felhőszakadás vet véget.
Martoni mondás szerint az Anna napi búcsúval vége a nyárnak. (Ebben az időszakban gyakran lehűl a levegő és esik az
eső). Ha jég is esik, azonnal permetezni kell az ültetvényt a
szürkerothadás csökkentése érdekében. Egyébként érdekes
szokásként a múlt század ötvenes- hatvanas éveiben (még sokan emlékeznek), hogy a búcsú másnapján a martonvásáriak
a Velencei-tó partján fogyasztották el az ünnepi maradékot,
megosztva barátaikkal. Javában érik az őszibarack is. A bibeponton puhuló gyümölcsöt szedjük le, így még szállítható.
A teljes érett gyümölcs a legfinomabb, de csak friss fogyasztásra való. Védekezzünk a monilia ellen, mert az egész addigi
munkánk semmivé válhat. A felesleges vízhajtásokat vágjuk
ki, ezzel is szellősé téve a fák koronáját. A fák is megérdemelnek egy-egy vödör vizet. Már szabadföldön is gazdagon terem
a paradicsom, paprika. Fogyasszunk minél többet, a feleslegből pedig készítünk lecsót és pörkölt alapot télire. A borok harmadik fejtése már nem várhat tovább. Tartsuk tisztán a pincét, a hordókat rendszeresen töltögessük fel és törölgessük le.
Ha nyirkos a pince, fertőtlenítsük a levegőt kénlap égetésével.
Kénes levegőben ne tartózkodjunk!
| Uhrin Gábor

MEGHÍVÓ

ELŐADÁSOK:

A MARTONVÁSÁRI KERTBARÁT EGYESÜLET
XVII. BORÚT TALÁLKOZÓJÁRA
Időpont: 2022. július 23. (szombat) 15 órától
Helyszín: Brunszvik – Beethoven Kulturális Központ Martonvásár Emlékezés tere
Házigazda: Dr. Janky Ferenc nyugalmazott egyetemi docens
Meghívott vendégeink: Bölcske, Dunaföldvár, Gyúró, Kajászó,
Pázmánd, Tordas, szőlőtermesztői
A rendezvény célja, hogy a szőlőműveléssel, borászattal, kertészettel foglalkozók találkozzanak, információkat szerezzenek. Minden egyesületi tagot és érdeklődőt szeretettel várunk.

PROGRAM

Kapunyitás: 15 óra, Megnyitó: 16 óra
FORUM MARTINI / 2022. JÚLIUS

Nagy Gábor:
• Az Etyek-Budai borvidék bemutatása
• A Pázmándi közösségi bor, a „Könnyűvér” bemutatása
Vabrik Ferenc:
• A Vabrik pincészet és borászat bemutatása
Takács Edina:
• A laboratóriumi munkák jelenősége a borászatban
Uhrin Gábor:
• A szárazságtűrő szőlőfajták jelentősége a klímaváltozás
tükrében
Az előadások után várjuk vendéginket egy kis kötetlen bemutatkozásra, konzultációra, a bográcsban főtt pusztapörkölt feletti baráti beszélgetésre!
| Borostyán Mátyás • elnök
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2022. augusztus 8-tól augusztus 12-ig
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával lehet

2022. július 31-ig.
(A jelentkezési lap, valamint a kötelező szülői nyilatkozat átvehető és leadható a
Polgármesteri Hivatal recepcióján, a BBK irodában, letölthető:
https://szevasz2010.5mp.eu/web.php?a=szevasz2010&o=F804E96LhV )

Részvételi díj: 20.000,- Ft/fő,

mely tartalmazza a háromszori
étkezés, utazások, belépődíjak és foglalkozások díját.

A részletekről érdeklődni a 06-20/499-9778-as
telefonszámon lehet munkanapokon 8-19 óráig.

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 2022.12.31.
*Jelen kupon nem vonatkozik minden
elérhető szolgáltatásra, készpénzre nem
váltható - a részletekről érdeklődjön
ügyfélszolgálatunkon.

FORUM MARTINI / 2022. JÚLIUS
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ESEMÉNYEINK
JÚL. 22.
|
		
		
		
		
		

LATIN PIKNIK
a Gipsy Kings 			
Experience zenekarral,
tánc bemutatóval
19.30 órától 23.30 óráig
BBK rendezvényudvar

JÚL. 23.
|
		
		

Borút Találkozó a Martonvásári
Kertbarátok szervezésében
BBK

JÚL. 23.
|
		
		

Termelői piac és kézműves vásár
7.00-18.00 óráig
BBK rendezvényudvar

AUG. 13.
|
Piac+Program - Zenedélelőtt
		
10.00-12.00 óráig
		
BBK rendezvényudvar
AUG. 13.
|
		
		

Interaktív zenés gyerekprogram
10.30 órakor
Agroverzum

|
		
		
		

Zenés parkséta Budapesti 		
Filharmóniai Társaság Zenekara
közreműködésével
16.00 és 17.00 órakor
Agroverzum, Brunszvik-park

AUG. 13.
|
		
		

Augusztusi Piknik
19.30-23.30 óráig
BBK rendezvényudvar

AUG. 19.
|
		
		
		
		

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

|
Piac+Program
		
Virgonckodók játszótere –
		
Zenél a Vivo Brass Quintet
		
9.00-12.00 óráig
		
BBK rendezvényudvar
JÚL. 23.
|
		
		

Interaktív zenés gyerekprogram
7.00-18.00 óráig
Agroverzum

|
		
		
		

Zenés parkséta Budapesti 		
Filharmóniai Társaság Zenekara
közreműködésével
16.00 és 17.00 órakor
Agroverzum, Brunszvik-park

JÚL. 30.
|
		
		

Termelői piac
7.00-12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

|
Piac+Program
		
- Pancsolós játszótér
		
9.00-12.00 óráig
		
BBK rendezvényudvar
JÚL. 30.
|
		
		

Sakkosok éjszakája
14.00-02.00 óráig
BBK

AUG. 20.
|
		
		
		

Ünnepség Szent István királyunk
és Martonvásár újraalapításának
évfordulója tiszteletére
Emlékezés tere és BBK

AUG. 6.
|
		
		

Termelői piac
7.00-12.00 óráig
BBK rendezvényudvar

AUG. 20.
|
		
		

Kása Béla fotográfus életmű-		
kiállításának megnyitója
Emlékezés tere és BBK

|
Piac+Program
		
- Hulahopp-játszótér
		
10.00-12.00 óráig
		
BBK rendezvényudvar
AUG. 13.
|
		
		

Termelői piac és kézműves vásár
7.00-18.00 óráig
BBK rendezvényudvar

FORUM MARTINI / 2022. JÚLIUS

Felhívjuk figyelmüket, hogy programnaptárunk eseményei,
időpontjai, helyszínei a szervezés során változhatnak. Naprakész információinkat megtalálják a https://www.facebook.
com/MartonKult és a www.agroverzum.hu oldalakon, szívesen
adunk felvilágosítást a +36 22 460-286-os, illetve a +36 30
629 3083-as telefonszámon. Köszönjük, hogy figyelemmel
kísérik a MartonKult és az Agroverzum eseményeit! Várjuk
Mindnyájukat!
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

FOGORVOSI 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. 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.

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!

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
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)
Nyári rendelés: Hétfő: 08.00-10.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 8.00-10.00 óra (tanácsadás) és 10.00-11.00 (rendelés)
Csütörtök: 08.00-09.00 | Péntek: 08.00-10.00
Prevenciós rendelési idő: Kedd: 14.00-16.00
Csütörtök 9.00-11.00
Csecsemő tanácsadás: szerda 08.00-10.00
Rendelkezésre állási idő: hétfő-péntek: 08.00-16.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges! A rendelőben orrot és szájat eltakaró maszk viselése továbbra is kötelező, 6 év feletti gyermeknek is.

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. JÚLIUS

22/460-286

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

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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ORVOSI RENDELÉS

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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. Fodor Tamás
14.00 - 17.00
hétfő
07.30 - 11.00
kedd
14.00 - 17.00
szerda
07.30 - 11.00
csütörtök
09.00 - 12.00
péntek
Prevenciós rendelési idő:
13.00 - 14.00
hétfő
13.00 - 14.00
szerda
(várandós tanácsadás)
15.00 - 16.00
csütörtök
péntek

12.00 - 13.00

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
07.30 - 10.30
13.00 - 17.00
07.30 - 10.30
14.00 - 17.00
07.30 - 10.30
10.30 - 11.30
10.30 - 11.30
13.00 - 14.00
(várandós tanácsadás)
10.30 - 11.30

Rendelkezésre állási idő:
hétfő - péntek 08.00 – 16.00 óra

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Május:
- Szabó Vilmos
- Vörös Martin
- Lengyel Sebestyén
- Kovács Fruzsina

Június:
- Cserki Benedek
- Puskás Teodor
- Szigeti Lujza
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

MARTONVÁSÁR: július 23., 24.; augusztus 13., 14.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: július 16., 17.; augusztus 6., 7.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: július 30., 31.; augusztus 20., 21.
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.

!

TÁ JÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2022. június
30-án MEGSZŰNT A HÁZIORVOSI ÜGYELET az
Ercsi Egészségügyi Központban,
2022. július 1. napjától a HÁZIORVOSI ÜGYELET
az alábbi helyszínen és időpontokban kerül biztosításra:
ÉRDI KISTÉRSÉGI ÜGYELETI CENTRUM
2030 ÉRD, SZABADSÁG TÉR 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770
Hétköznapokon 16:00-8:00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálatban.
Az ügyeletet az Inter-Ambulance Zrt. biztosítja.

5

FORUM MARTINI - MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata | Főszerkesztő: Prieger Zsolt, e-mail: kommunikacio@martonvasar.hu
Művészeti vezető: Pletser Cecília | Címlapfotó: Kortyis Dávid, Fotó: Kozma Milos, Prieger Zsolt.
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. | Nyomda: EPC Nyomda (epcnyomda.hu)
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