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MARTONVÁSÁRI
CSILLAGOK

1848 márciusának csillagairól és Húsvét
ünnepéről is értekeznek avatott szerzőink,
de szó lesz a városunkban forgatott mozisikerekről is. Keira Knightley például igazi
mozicsillag, aki a Colette forgatásán
szeretett bele kastélyparkunk fáiba,
így címlapunkon is velük látható.

A MI MÁRCIUSUNK

HOJDÁK ANKA

LEVEGŐT

Március 15-én nemcsak városi vezetőink koszorúzása
és főhajtása szerepelt az ünnepi menüsoron, hanem
gyermekeink is tisztelegtek alkotásaikkal a Beethoven
Általános Iskola felhívására, sőt, Varga Ferenc segítségével még egy rögtönzött huszárkiállításnak is örülhettünk. Láthattuk, hogy a hősök velünk élnek és hatással vannak ránk még járvány idején is.
Kedves Olvasóink! Emlékezzünk, képzeletben fog juk
meg egymás kezét! Nagyon bízunk benne, hogy jövőre
már együtt ünnepelhetünk, maszkok nélkül, látható
mosolyokkal. Addig is: vigyázzanak magukra!

A JÓ VAKCINA
A Magyarország Kormánya által bejelentett intézkedésekkel kapcsolatosan további intézkedések meghozatala vált szükségessé településünkön is.
Az óvodák és iskolák bezárásával párhuzamosan, 2021. március 6-tól a martonvásári játszóterek nem látogathatóak, az
Ifipark továbbra is zárva marad, a könyvtári szolgáltatások
szünetelnek. A védőnőkkel kérjük, hogy a szükséges szűrések, tanácsadások további folytatása, és azok módja tekintetében vegyék fel telefonon a kapcsolatot.
Az elmúlt hetekben jelentős felgyorsulás tapasztalható a koronavírus elleni oltások beadása körében. Szerencsére sokan vagyunk martonvásáriak, akik már megkaptuk, legalább az első
vakcinát. Ezúton is arra bíztatunk mindenkit, hogy a járványhelyzeti korlátozások enyhítése érdekében is, valamint főként az
egészségvédelem érdekében regisztráljanak az oltásra a https://
vakcinainfo.gov.hu/ weboldalon, vagy postai úton. Ahogy helyi
orvosaink is kiemelték „a jó vakcina a beadott vakcina”.
Az oltások beadásának rendje hivatalos oltási protokoll
sorrend szerint zajlik, amelyben némi átfedések lehetnek a
különböző vakcinákra vonatkozó előírások miatt, ezekről a
https://koronavirus.gov.hu, a www.nnk.gov.hu oldalakon vagy
az oltást megelőzően az orvosoktól tájékozódhatnak. Azt,
hogy ki, mikor kapja meg az oltást a személyes ismérvei
alapján határozzák meg, orvosi döntés alapján. Kérjük, hogy
várják meg, amíg a háziorvos vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az oltópontok dolgozói keresik Önöket az oltáFORUM MARTINI / 2021. MÁRCIUS

A tavasznak illata van. Igaz? Ébredőnövény-illata. Maga
a levegő lesz más ilyenkor. Szinte látja az ember, ahogy
lent a föld alatt minden mozgásba lendül, élettel telítődik, növésnek indul.

sokkal kapcsolatban! Martonvásár Város Önkormányzata
támogatja a háziorvosokat az oltási feladataik ellátásában,
így segítünk a megfelelő helyszínek előkészítésében, az adminisztratív teendők elvégzésében, azonban az oltásra beregisztráltakról nincs tudomásunk, a sorrend felállításában
nincs szerepünk, így arra vonatkozóan nem tudunk információval szolgálni, hogy ki melyik vakcinával, mikor kap oltást.
Kérünk mindenkit, hogy folyamatosan figyelje az oltási
regisztrációja során megadott kommunikációs csatornáinak
üzeneteit, ahol az oltás időpontjáról, a beadás módjáról tájékoztatást kapnak.
A megbetegedéssel küzdők, vagy a járványhelyzeti korlátozások miatt nehéz helyzetbe kerültek számára is igyekszünk
segítséget nyújtani az ellátások biztosítása körében. Amen�nyiben úgy érzi, hogy ilyen tekintetben segítségre szorul,
keresse a Szent László Völgye Segítő Szolgálat, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkatársait elsősorban telefonon, vagy elektronikus levél útján.
Kérjük, hogy találkozásaikat, ügyeiket csak abban az esetben intézzék, ha elkerülhetetlenek és egészségi állapotuk
azt lehetővé teszi! A jelenleg ismert tünetek felmerülése esetén, minden esetben tartsák be a hivatalos előírásokat!
Megbetegedési tünetek észlelése esetén mindenkitől kérjük
a felelős hozzáállást, azaz ilyen helyzetben ne induljanak
el munkahelyükre, egyéb közösségbe, a gyermekeiket se vigyék másokhoz, és keressék fel háziorvosukat a tennivalók
ügyében, tartsák be az előírásokat!
Kérjük, regisztráljanak az oltásra és figyeljék a hivatalos fórumok tájékoztatásait! Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
| Martonvásár Város Önkormányzata
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Ilyen illata lehetett a ’48-as tavasznak is. Talán onnantól keltezhető, hogy a tavaszillat nekünk magyaroknak mindig szabadságillat is. És hogy minden tavasszal megkíséreljük szavakba foglalni, hogy mi is lehet az a szabadság. Senkitől nem
függés? Hatalom a tulajdon életünk felett? A választás joga?
Igazán mindig az tudja leírni, akinek nincs belőle – aminek
talán az az oka, hogy alapvető sajátunk, természetes, mint a
lélegzés. Mégsem mindig azonnal érezzük meg a hiányát.
Különleges emberi tehetség, az értelem velejárója a végletekig alkalmazkodni az egyre fogyó levegőhöz, és elmagyarázni magunknak, hogy „még pont elég”. „Még mindig élhető.”
„Még mindig bírom.”
Akik babahordozási tanácsadásra jönnek hozzám, nehezen
kerülhetik el, hogy Jean Liedloffról beszéljek nekik, a pszichológusról, aki valamikor a negyvenes években két évet élt délamerikai indiánok között. Liedloff leírja, hogy az indiánok
nem féltik a gyerekeiket. Autonómnak tekintik őket születésük pillanatától, és csak abban segítik őket, amiben a gyerekek kérik, viszont sose hagyják sírni őket. Nem fegyelmezik
őket, nem leckéztetik, és nem irányítják. Még sincs ennek
semmi köze a laissez faire-hez; mindig jelzik a közösség elvárásait, és kijelölik a határokat, de velünk ellentétben nem
abból indulnak ki, hogy az engedetlen kölke majd úgyis át
akarja hágni őket, hanem abból, hogy alkalmazkodik hozzájuk. Liedloff úgy vélte, hogy stabilitásra törekvő természetünk a ráérzés szabályszerűségeit követi. A modern ember
intellektuális megoldásai megtörik ezt a folytonosságot:
„Úgy tűnik, hogy a lényegi tényező itt a felelősség elhelyezése. A nyugati gyerekeknél az önmagukról való gondoskodás
mechanizmusa csak részben működik, mivel a teher nagy
részét a felnőttek veszik át. Mivel a kontinuum nem szívesen
ténykedik fölöslegesen, olyan mértékben húzódik vissza,
amilyen mértékben az öngondoskodást mások veszik át. Az
eredmény a hatékonyság csökkenése, mivel senki nem tud
olyan állandóan és alaposan figyelni a körülményeinkre,
mint mi magunk. Ez is egy újabb példája annak, amikor az
ember fölébe akar kerekedni a természetnek, illetve a bizalmatlanságnak azokban a készségekben, amelyeket nem az
értelem irányít. Következésképp az értelem kisajátítja a
funkcióikat, holott nincs meg a kapacitása ahhoz, hogy az
összes releváns tényezőt figyelembe vegye. Amellett, hogy a
civilizált gyerekek több balesetet szenvednek amiatt, hogy
hajlamosak vagyunk belekontárkodni a természet dolgába,
és nem engedjük kibontakozni a felelősségérzetet ott, ahol a
legjobban működik, még számtalan egyéb kockázatnak is kitesszük őket.”
Vagyis már az újszülöttek is tökéletes szabadságérzettel jönnek a világra, és nekünk itt a fejlett nyugaton egészen sok
időre és energiára van szükségünk ahhoz, hogy ezt kiöljük
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belőlük, míg már csak egy szikrányi marad, amit a művészetre és az álmokra tartogathatnak.
Sajátos érzés a szabadságról aznap írni, mikor az újabb korlátozásokat bejelentették. Megint megkaptuk a szabadságot
az otthonmaradásra, a nem-találkozásra – és a nem-fertőzésre, talán a meg-nem-betegedésre is. Reménykedünk, hogy
előbbiekkel megfizetjük az utóbbiak árát… Sokaknak a megélhetése kerül ezzel veszélybe, másoknak csak az idegzete.
Mindenesetre megvan az esélyünk rá, hogy társadalmi ös�szefogással ellensúlyozzuk a veszteségeket, hogy idővel vis�szanyerjük a régi életünket – vagyis sokkal, de sokkal reménytelibb a helyzetünk, mint azoknak az őseinknek, akik
az észszerűséggel dacolva nekimentek Európa egyik legbefolyásosabb monarchiájának. Ilyesmire nem késztethet más,
csak a teljes levegőtlenség. Hogy eljön a tavasz, de nincs illata,
már régóta nincs, és ingujjra kell vetkőzni, kiállni mindenki
elé, esküvé formálni az irracionális, dacos elszánást még akkor is, ha a történet végén térdre rogyás lesz és bitófák.
Az idei megemlékezésünk más lesz, mint amit megszoktunk.
Nemcsak, mert nem tudunk összegyűlni; talán a forradalmárok szabadságvágyát is jobban át tudjuk érezni. És húsvéttól talán magát a szabadságot is.
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„ÁMDE KRISZTUS FELTÁMADT
A HALOTTAK KÖZÜL...”
- 1KOR. 15, 20.

Péter a hűtlenek, állhatatlanok, mindenáron önmagukat mentegetők dicstelen táborába állt be. Ő, akinek a
neve „kőszikla”. De ebből a mélyrepülésből felemeltetés
lett - jegyzi meg Süller Zsolt ünnepi gondolataiban.
Péter, mielőtt elhívta őt Jézus tanítványának, egy sikertelen
halászaton volt túl. Hiába fáradtak egész éjjel, üresek maradtak a hálóik. Ámde Jézus jelenlétében, Jézus szavára újra
kievezett és soha nem látott bőségben teltek meg a hálók és
soha át nem élt bűnvalló, felszabadító őszinteséggel tekinthetett önmagára.
Péter, miután Jézust háromszor megtagadta, három évnyi
tanítványságát láthatta úgy, hogy hiábavaló időszak volt.

Jézus elítélve, a kereszten. Ő pedig a hűtlenek, állhatatlanok,
mindenáron önmagukat mentegetők dicstelen táborába állt
be. Ő, akinek a neve „kőszikla”.
Ámde Húsvét napján átélte, hogy az élő Jézus jelenlétében,
szavára helyére kerülnek élete dolgai. A bukásból felemeltetés lett és kis idő múlva tőle addig soha nem hallott tisztasággal és mélységgel hangzott fel az apostol igehirdetése.
„Ámde Krisztus feltámadt..." – Életünk oly sok dolgában, a
testi-lelki gyógyulásra, szabadulásra várva csodát remélünk
és élhetünk meg mi is. Ezzel a hittel, örömhírrel ajándékozzon
és erősítsen meg Urunk az elkövetkező feltámadásünnepen!
| Süller Zsolt • evangélikus lelkész

KIT ÜNNEPLÜNK
HÚSVÉTKOR?
Azt gondolom, hogy berendezkedtünk egy olyan világba, ahol a magunk elképzelése szerint éltük az életünket. Helye volt benne a vallásnak, egyháznak, Istennek, annyira és olyan módon, ahogy mi gondoltuk,
de könnyen felmentettük magunkat, amikor nem a
hit vagy az Egyház tanítása mellett döntöttünk – írja
Kovács Zoltán atya.
Az utóbbi időkben a kormány családokat támogató rendelkezése nyomán, elkezdett nőni a keresztelések és a házasságkötések száma és gyarapodott a hit iránt érdeklődök száma
is. De alapvetően nem változott semmi.
A szórakozóhelyek tele voltak hétvégeken, Karácsonykor,
Húsvétkor és Pünkösdkor tele voltak a wellnessek, de a
templomok nem teltek meg a szentmiséken.
Aztán tavaly márciusban történt valami, amit megláthatunk
Jónás könyvében. A parányi féreg elpusztította az árnyékot
adó fát, és Isten engedte, hogy a nap égesse Jónást, figyelmeztetve feladatára, a niniveiek megtérítésére. Most Isten
megengedte, hogy egy parányi vírus nekünk is megmutassa
hatalmát az emberek fölött.
Természetesen a járvány okozta fenyegetettségben meg kell
tenni mindent a másik ember egészségéért, oltalmáért. Felelősek vagyunk egymásért, a testvéreinkért és bűn, ha felelőtlenségből fertőzünk meg másokat. Bízzunk és reméljünk,
hogy megsegít minket az Isten.
Mert a Húsvét mindig örömteli ünnep számunkra. A kereszténység legnagyobb ünnepe: Jézus Krisztus győzött a halál fölött!
Kétezer évvel ezelőtt egy asszony, pontosabban Mária Magdolna olyan hírt közölt, amely megdöbbentette Jeruzsálem
vezetőit. Mária Magdolnát a szeretet, a hála és a kötelességtudás indította Jézus sziklasírjához.
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Kora reggel mindenkit megelőzve ért oda, és egyetlen tényt
észlelt: a kő el volt hengerítve.
A sírhoz vezető úton haladva azon törte a fejét, hogyan távolítja el az akadályt, hogyan mozdítja el a követ a sír bejáratától. És mire odaért, már minden nehézség elhárult.
Ő mégsem azt tette, amiért ment, hogy bebalzsamozza Jézus
testét, hanem gyorsan visszafordult, és megosztotta tapasztalatát az apostolokkal.
Az üzenet még nem a feltámadásról szólt, csupán a hiányzó
holttestről, de főleg arról, hogy nem teljesítheti kötelességét
a halott Jézussal szemben. Mária Magdolna a halott Jézust
kereste.
Én milyen Krisztust keresek, illetve követek? Van-e személyes kapcsolatom vele?
Figyelek-e rá? Figyelek-e az apró eseményekre, amelyekkel
naponta kifejezi, hogy itt van, jelen van az életemben?
Megértem-e Jézus jelzéseit arra vonatkozóan, hogy életem
eseményei nem véletlenszerűen követik egymást, hanem
minden értem történik, javamra szolgál, még akkor is, ha
sokszor nem nyilvánvaló számomra.
Találkoztam-e már a Feltámadottal, ebből fakad-e a húsvéti
örömöm? Vagy azt gondolom, hogy húsvét csak egy szép ünnep: megérkezett a tavasz, jön a nyuszi, tojást festünk, sonkát, töltött bárányt fogyasztunk? És persze most hogy túl
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sok lehetőség nincs, tévében vagy youtubon megnézem a
szentmisét, mert ez is hozzátartozik az ünnephez. Tehát csak
egy szép hagyományt, régi szokást ápolunk ezen az ünnepen.
Testvérem, bárhogyan is vélekedj, húsvétkor nem a nyuszit
ünnepeljük. Nem a tojás és a sonka ünnepe – hanem Jézus
Krisztus támadt fel a halálból Húsvétkor: Jézus él, vigyáz
rád, és meghív a teljesebb életre. Téged is hív, hogy újra megtapasztalhasd az Ő jelenlétét.
Semmiképpen se engedjük be szívünkbe a félelmet, hanem
tekintsünk az élő Krisztusra, kapcsoljuk hozzá az életünket!
Mert az örömhír ma is elhangzik: Az Úr valóban föltámadt.
Alleluja!

Húsvét arra hív minket, hogy a feltámadt Jézus békéjével, szeretetével, tapintatával figyeljünk egymásra, halljuk meg embertársunk segélykiáltását, fogjuk meg a kezét, és tapintatosan segítsük el őt is az élet értelméhez, a feltámadt Jézushoz.
Lehet, hogy a társadnak nincs szüksége jó tanácsokra, lelkesítő beszédekre, csak értő odafigyelésre, meghallgatásra.
Nem nagy dolog, de felemelő.
Ne feledjük, Jézus Krisztus nemcsak értem, érted, nemcsak
egyesekért halt meg és támadt fel, hanem minden egyes embernek felkínálja az örök életet, a feltámadást.

AZ UTOLSÓ ÓRA

ingyen kegyelme megmenti a lelkét. Tudja, hogy az Úr feltámad a halálból és ő is feltámad. Sőt azt is tudja, hogy az Úr
visszajön az övéiért. Minden szükséges ismeretet begyűjtött
magának az igazságos és irgalmas Istenről, mert mindennél
jobban Őrá van szüksége. Tudja, hogy ott szenved mellette a
kereszten. Tudja, hogy helyette éli át a kárhozatot azért,
hogy őt megmentse. Ennek a latornak a tudása a legfontosabb és legértékesebb tudás. Ma a vallásos világ tele van hamis istenfogalmakkal, hamis Krisztusokkal, akik befolyásolhatók, megvásárolhatók, akik minden kívánságot teljesítenek.
Az a baj velük, hogy a nyomorult bűnös ember fantáziatermékei, csak hiábavaló gondolatokban léteznek, a valóságban
nem, ebből következően senkin nem tudnak segíteni. Az igazságos és irgalmas Isten a Bibliában adott kijelentést önmagáról. A lator jó időben-jó helyen élt és személyesen találkozhatott az igazságos és irgalmas Istennel, az Úr Jézus Krisztussal.
Tőle hallott és tapasztalt mindent, ami megmenthette.
Ma a Biblia az istenismeret egyetlen forrása. Olvassuk! Az Úr
beszélni akar velünk, hogy mindent megtudjunk önmagunkról és Róla. Ez a tudás bizalmat ébreszthet, hogy Hozzá forduljunk. Ezt csak a lator őszinte bűnvallásával és teljes bizalmával lehet megtenni. A latornak az utolsó órájában
mondta az Úr: „Bizony mondom neked ma velem leszel” Nekünk most szeretné ezt mondani, hogy már most ebben a
földi életedben vele közösségben éljünk egy tiszta, boldog
Istent magasztaló hívő életben.

Ma a vallásos világ tele van hamis istenfogalmakkal,
hamis Krisztusokkal, akik befolyásolhatók, megvásárolhatók, akik minden kívánságot teljesítenek. Az a
baj velük, hogy ezek nem mások, mint az ember fantáziatermékei, csak a hiábavaló gondolatokban léteznek, a valóságban nem – írja húsvéti gondoltaiaban
nagytiszteletű református vendégszerzőnk.
Az utolsó óra érkezett el a két lator földi életében, amikor az
Úr Jézus mellett keresztre feszítve beszélnek és kiderül a
szavaikból, hogy mindketten ismerik az Urat. Bűnözők
voltak és ki tudja hogyan jutottak ahhoz az információhoz,
hogy az Úr a megígért és megérkezett Messiás, a Krisztus.
Az egyik azzal provokálja, hogy „ha te vagy a Krisztus,
mentsd meg magad és minket is!” Megbotránkozik a megfeszített Jézusban, mert nem érti, hogy aki egész életével, szavaival és csodáival tökéletesen bizonyította hatalmát, miért
nem védi meg magát, miért jutott a bűnözők sorsára. Ma is
sokan megbotránkoznak az Úrban, mert nem azt teszi, amit
elvárnak. Vétkeik következményeiért is Őt vádolják, pedig
azért hagyja meg ezeket, hogy végre őszinte bűntudattal és
bűnbánattal hozzá forduljanak. A másik lator már tudja,
hogy az Úr Jézus a világ Megváltója. Tudja, hogy azért van a
kereszten, hogy az ő bűneiért is elszenvedje Isten igazságos
ítéletét. Egész életét minősíti a bűnvallása: „tetteink méltó
büntetését kapjuk.” Ezzel együtt kifejezi az Úr Jézusba vetett
hitét: „Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba!” Tudja, hogy ha a vétkeiért meg is kell fizetnie, az Úr

ÉRVELÉSRE FEL!
ELINDULT A
SMARTONVÁSÁR FÓRUM
Kedves Martonvásári Ötletelők!
• Egyik tanácsadónk, Szabó Gyula kezdeményezésére, aki
a pormérőhálózat felállítását is elvégezte, elindítjuk a
SMARTonvásár Fórum-ot! (a Your Priorities oldalon) https://
smartonvasar.yrpri.org/community/2058
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| Kovács Zoltán • katolikus plébános

Áldott nagyheti önvizsgálatot és csendes húsvéti ünneplést
kíván a martonvásári és tárnoki református gyülekezet.
| Borsos Istvánné • református lelkész

• Itt különböző témacsoportokban minden városlakó ötleteket dobhat be, érveket hozhat fel mellette, vagy éppen más
ötletei ellen érvelhet.
• Ez a Fórum a most elindított önkormányzati kérdőívet is jól
kiegészítheti, hiszen itt a különböző ötletek kapcsán párbeszéd is kialakulhat.
• Egyelőre a SMARTonvásár Fórum teszt jelleggel indul el,
kérjük, aki teheti, dobjon be pár ötletet. Aztán indulhat a
diskurzus! Reméljük, elnyeri többetek tetszését a fórumfelület.
Érvelésre fel!
05

KLINIKA EGY CSALÁDCENTRIKUS KISVÁROSBAN

MUNDI ANDRÁS CSAK MARTONVÁSÁRON VAN OTTHON
A Marton Klinik vezetőjével pályakezdésről, hivatásról, úttörő PCR-mintávételről és otthonratalálásról
beszélgettünk.
- Aki tudomány és egészségügy határmezsgyéjén éli
az életét, már kiskorától fogva erre készül?
- Konkrétan egész kiskoromban nem cégvezető, hanem kukásautó-vezető akartam lenni. Természetesen nekem is volt
orvosi táskám kisgyermekként és a számítástechnikával is
elég korán közeli ismerősök lettünk, ám akkoriban még nem
gondoltam, hogy valaha ilyen szoros kapcsolatba kerülök az
egészségüggyel. Zebegényben nőttem fel, zenéltem is, klarinéton játszottam a Dunakanyar Fúvósegyüttesben. A nyarakat főként a Dunánál töltöttük. Akkoriban jött a futás szeretete is, Vácon atletizáltam, 400 méteren Pest megye legjobbai
között szerepeltem. A sportban szerzett önfegyelem, alázat és
kitartás nagyon fontos a jelenlegi munkámban.
Villamosmérnöki szakra jelentkeztem, bár a jogi szakma is
megfordult a fejemben. Így kerültem Budapestre, a mérnöki
berkekben méltán híres Schönherz Kollégium lakója lettem.
A vízválasztó első éveket túlélve, szakirányt kellett választani, illetve egy mellékszakirányt, ahol az orvostechnikai
műszerekre esett a választásom. Úgy gondoltam, hogy ezek
fejlesztésével, tervezésével segíthetem embertársainkat. A
kollégiumi években is jelen volt a sport az életemben, nagyon jó csapatok alakultak ki, focibajnokságokat szerveztünk, alig múlt el nap foci nélkül. Az egyetemi évek vége felé
ismertem meg feleségemet, Bettit, aki az ELTE Jogi karán
tanult. Főként a munka miatt Budapesten telepedtünk le, én
egy orvosi műszer kereskedő cégnél helyezkedtem el és
lélegeztetőgépeket, műszersterilizáló berendezéseket értékesítettem, feleségem pedig ügyvédjelölt, majd ügyvéd lett.
Három év után munkahelyet váltottam, és egy budaörsi
székhelyű, szintén orvosi műszer kereskedő cégnél lettem a
Fujifilm endoszkópok és az ehhez szükséges gasztro-enterológiai
felszerelések értékesítője. Ez a munka sok utazással járt, viszont sokat tanultam, megismertem a gasztro-enterológia és
a kórházak világát az értékesítő szemszögéből. 2009-ben
született Bogi lányunk, ekkor még Budapesten laktunk, de
már kacsingattunk a vidéki élet felé, főleg a budai oldalon
keresgéltünk, közel a fővároshoz. Majdnem Gyúróra költöztünk, már le is volt foglalózva, de a Jóisten is úgy akarta,
hogy várjunk még egy évet és „rátaláljunk” Martonvásárra.
- A közelmúltban arra kérték a martoniakat, hogy fogalmazzák meg azokat a szavakat és kifejezéseket,
amelyek a legjellemzőbbek lehetnek városunk szellemiségére. Önnek milyen jelzők, fogalmak jutnak eszébe, ha Martonvásár kerül szóba?
- 2011 nyarán költöztünk Martonvásárra. 2012 tavaszán
született meg Máté fiunk. Akkoriban még szinte senkit nem
ismertünk Martonvásáron. Ahogy óvodába, majd iskolába
kerültek a gyerekek, úgy ismertünk meg egyre több embert
és bátran kijelenthetem, hogy kedves, segítőkész embereket
találtunk kisvárosunkban. Amióta itt lakunk, ez a kisváros
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bámulatos fejlődésen ment keresztül, hála, a jelenlegi önkormányzati vezetésnek. A teljesség igénye nélkül gondoljunk
csak az Emlékezés terére, a BBK-ra, a Horváth Ottó Sportközpontra, a Tóth Iván sportcsarnokra, Ifiparkra, játszóterekre,
az iskolai és óvodai bővítésekre, út és járdafelújításokra, a dr.
Grimm Lóránt Egészségházra, és nem utolsó sorban a megszépült Járási Hivatal épületére. Emellett a kastélypark is
folyamatosan szépült, amely kiváló helyszíne sétáinknak,
beszélgetéseinknek.
Azok a szavak jutnak eszünkbe, ha visszatekintünk a martonvásáriként eddig eltöltött tíz esztendőnkre, hogy: fejlesztések,
lendület, „mindig vannak ötletek”, a természet közelsége, vagy
a „családcentrikus kisváros, ahol minden korosztály tud magának találni kulturális programot, sportolási lehetőséget”.
- Mi az a szerep, amit a MartonKlinik betölt Martonvásár
életében? Ez a cég egy speciálisan martoni cég?
- 2015 nyarán fogalmazódott meg bennünk az a gondolat,
hogy hiánypótló lenne egy magánrendelő, több szakmával
Martonvásáron, hiszen Érd és Székesfehérvár között nem található ilyesmi. Ennek előzménye, hogy Betti vissza akart
menni dolgozni, de az, hogy Budapestre visszamenjen ügyvédi tevékenységet folytatni két gyermekünk és az én kiszámíthatatlan munkám mellett, elég valószínűtlennek tűnt.
Így az volt az ötlet, hogy megalapítjuk a Marton Klinik-et és
Betti szervezi és koordinálja a rendelőt. Kezdetben csak ultrahang-diagnosztika volt gondolatban, azután jött, hogy legyen magánvérvétel is, nőgyógyászat és így sorban alakítottuk ki a jelenlegi szakmai palettát.
Akkor már kapcsolatban voltam a Synlabbal (Európa legnagyobb magánlabor-szolgáltatója), mert egy másik cégemmel
2012-ben behoztam Magyarországra az ún. Gastropanel laborvizsgálati módszert, ami a gyomordaganat egy kockázati
felmérője, ezt felvette a Synlab is a vizsgálati palettájára. Így
jött az ötlet, hogy akkoriban szinte egyedülállóként legyen
olyan magánvérvételi hely, ami nem a Synlab saját helye, hanem egy partner. A szakmákhoz megfelelő orvosokat fél év
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alatt sikerült találnunk, így 2016 január elején indult el a
Marton Klinik Diagnosztikai Központ.
Az állami egészségügyi ellátórendszernek ismerjük a sajátosságait, a hosszú várólistákat, a kényszerűen „pörgős” ellátást. Mindezek kedveznek a magán egészségügyi ellátóknak,
hiszen itt időpontra érkezhetnek a páciensek, nem kell a fél
délelőttöt egy vérvétellel eltölteni, kényelmesen e-mailben
kapják a leleteket, nyugodt környezetben időt szánva a kivizsgálásra. Úgy érezzük, hogy akik felkeresnek minket,
azok elégedettek a szolgáltatásaink színvonalával. Szakértelmet biztosítunk, elérhető áron.
- Mennyiben változik meg a cég arca, hogy költözés
közben vannak? Mit remél az új helytől? Miben változik
a munkájuk, szélesülnek lehetőségeik?
- A Térségi Szolgáltatóház első emeletére fogunk költözni, a
dolgok jelen állása szerint áprilisban. Jelenleg még folyamatban van a helyiségek belső részeinek kivitelezése. 143 négyzetméter alapterületen, magas színvonalon kialakított rendelőkben várjuk majd pácienseinket. Kialakításra kerül egy
sószoba is, fényterápiával, sóhomokozóval. Itt nem csak pácienseinket, hanem kisebb óvodás- vagy iskolás-csoportokat
is tudunk fogadni. Két, nagy vizsgáló helyiségben folytatunk
rendeléseket, ezek több, mint 20 négyzetméteres vizsgálók.
Megmaradnak eddigi rendeléseink: nőgyógyászat, vérvétel
és mintavétel, belgyógyászat, diabetológia, kardiológia, fülorr-gégészet, ultrahang diagnosztika. A vér- és mintavételt
kiterjesztjük minden nap délelőttre, ezt már el is kezdtük a
régi helyen, akkora igény van rá. Új szakmák is jönnek, ilyen
a bőrgyógyászat, tervezzük magas szakmai színvonalon szemészeti magánrendelést, valamint szeretnék lehetőséget
biztosítani fizikoterápiára és rehabilitációra. Ezen kívül nemzetközi oltópont kialakításán is dolgozunk.
A Marton Klinik Diagnosztikai Központot a Mundi Medical
Bt. üzemelteti, olyan módon speciálisan martoni cég, hogy
itt van a székhelye és a Marton Klinik, egy úgynevezett helyi
„fantázianév”. Időközben a Mundi Medical Bt. még létrehozott 8 magánvérvételi helyet az ország különböző városaiban, azoknak azonos a fantázianevük, tehát nem helyhez
kötött. Ilyen szempontból speciális a Marton Klinik, illetve
itt van a legnagyobb szakmai paletta.
- Mennyiben változott meg az életük, a szakmához
való viszonyuk a járvány következtében?
- Én nagyjából 3 éve váltam teljesen önállóvá, a Fujifilm
értékesítést külsősként segítettem, de fájó szívvel nyáron el-
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váltam a gasztroenterológia világától. Így csak a saját cégeimet irányítom, két egészségügyi szolgáltató céget és egy
orvosi műszer kereskedő céget, amely fővállalkozóként szállít műszereket magán és állami intézményekbe. Mivel már
országos mintavételi hálózattal rendelkezünk, így a járvány
kitörésekor megkerestek, hogy lenne-e kedvem az egyik labornak a Covid-19 mintavételezést végezni PCR és ellenanyag kimutatásra. Egyet aludtam rá és igent mondtam. Így
Magyarországon elsőként a mi cégünk vett PCR mintákat
szinte pontosan egy évvel ezelőtt. Az első napokban napi 300
telefonhívást és 500 email üzenetet kaptunk. Nyilván ez
normalizálódott, és mi is felépítettük az ehhez szükséges
infrastruktúrát, de az első hónapok kegyetlenek voltak. Ráadásul már ebben az időben a harmadik gyermekünk, Ráhel
Sára egy éves volt és bejött a két másik gyermeknek is az
otthontanulás...
Azóta több laborral van szerződésünk, országos mintavételi
engedéllyel rendelkezünk mindkét egészségügyi szolgáltató
cégre, így nem csak a magánvérvételi helyeinken vehetünk
mintát, hanem bármilyen helyszínen. Nagyjából 200 szerződött partnerünk van, sportcsapatok, nagy állami- és magáncégek. Valamint a lakossági PCR-t és ellenanyag kimutatást
is végezzük a telephelyeinken és kiszállással is. Összesen 30
munkavállalóval dolgozom a két cégben és számos szerződött kollégával.
Sok munkánk van, reméljük, hamarosan visszatérhet mindenki élete a normális kerékvágásba, így mindenkit bíztatok
hogy vegye fel a koronavírus elleni oltását, mert csak nagy
átoltottság esetén lélegezhetünk fel.
- Mi a jövőképe martonvásáriként, egészségügyi szakemberként?
- Ami jelenleg is zajlik, hogy feltérképezzük a mintavételi helyeinket, hogy hol, mit tudunk fejleszteni, bővíteni, rendelkezésre állási időt növelni, esetleg új szakmát hozzáadni. Elindítjuk országosan is a kiszállással végzett vérvételeket.
Martonvásáron jelenleg az önkormányzat gazdasági bizottságának külsős tagja, illetve a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke vagyok.
Rövidtávon a helyi gazdasági folyamatok átlátását, azok racionalizálását tartom magam számára fontosnak.
Hosszútávon a Marton Klinik meghatározó magán egészségügyi szolgáltatója lesz a térségnek, azon dolgozunk, hogy minél több szakmát, szélesebb palettát tudjunk biztosítani a
bennünket keresőknek, a diagnosztika területén. A diagnosztika során feltárt estleges problémákra további vizsgálatok, nagy képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, illetve műtétek megszervezését is tudjuk közvetíteni pácienseinknek.
Továbbra is szeretném segíteni Martonvásár fejlődését, például új közösségi programok szervezését tűztem ki egyik célomul, amelyek minden korosztályt megszólítanak. Erről
egyelőre többet nem árulnék el, de remélem hamarosan ennek keretei között minél több martonvásári együtt töltheti
szabadidejét.
Végezetül engedjenek meg egy Tamási Áron-gondolatot:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” - és az a hely, ahol én és családom otthon vagyunk, természetesen nem más, mint Martonvásár.
| FM
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MARTONVÁSÁR, FILMKOCKÁKON 1. RÉSZ

MARTONVÁSÁRI NEMZETŐRÖK

VILÁGSZTÁROK, PAZAR HELYSZÍNEINKEN

Március idusa városunkban és Fejér megyében

Talán nem is gondolnák, de városunk és környéke számos híres magyar és külföldi filmes produkciónak biztosított már forgatási helyszínt. Ezekből szemezgetünk lapunkban.
El a kezekkel a papámtól! (2021) –
Dobó Kata rendezésében

1848. március 15-e minden magyar identitásának része,
nemzeti összetartozásunk szimbóluma. Magyar lelkünknek különösen fontos, éljünk bárhol is a világban,
hogy legalább egy kokárda kitűzésével emlékezzünk
arra az eseményre, mely hazánk polgári átalakulását
tűzte ki célul - mondja a furcsa idei karantén-március 15.
szónok-szakértője, aki lapunknak is összefoglalta a legfontosabb, környékünkhöz kapcsolódó egykori történéseket.
Egy forradalom mindig a meglévő politikai, társadalmi, gazdasági rendszer megdöntésére irányuló harcot jelent. E három
területen az 1840-es években egész Európában válság volt.
1848 tavaszán, az Európán végigfutó forradalmi hullám
Magyarországot is elérte és abból bátorságot merítve március 15-én hazánk nagyjai és radikális fiatal értelmisége is
kiállt a változás mellett.
Ebben az időben Fejér megye a nagybirtokrendszer hazája
volt, komoly osztályellentétekkel, nem egy esetben véres
összecsapásokkal. Martonvásáron ilyenről nem tudunk, de
például a legelőhasználattal kapcsolatban több peres ügy is
volt a birtokos Brunszvik Ferenc és jobbágyai között. A
Brunszvik család betelepítési politikájának köszönhetően
ekkor már mintegy 1600 fő élt Martonvásáron. Többségében
jobbágyok, zsellérek, uradalmi cselédek. Mivel vásártartási
joga volt kiemelkedően magas volt a „másodállású” kisiparosok száma.
A forradalom és szabadságharc martonvásári fogadtatását
és eseményeit a korabeli hivatalos dokumentumokból és
Brunszvik Teréz naplójából ismerjük. A feljegyzések szerint a
forradalom hírét a helyiek rezignáltan fogadták. Az emberek
ki voltak merülve, mert az elmúlt két év annyira aszályos
volt, hogy 1847 telén Fejér megye több településén is éhínség tombolt.
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Martonvásáron a jobbágyfelszabadítás 50 jobbágyot és 96
házas zsellért érintett. Ennek ellenére a Fejér vármegye által
szorgalmazott nemzetőrség felállításáért a helyiek olyannyira nem lelkesedtek, hogy népgyűlést kellett összehívni, ahol
ismertették a forradalom és szabadságharc lényegét. Végül
51 fő nemzetőrt sikerült kiállítani, melyhez a későbbiek
folyamán még csatlakoztak.
A régi, nyugodt településkép 1848 szeptemberében változott. Ugyanis a délről Buda felé tartó Jellasics csapatát a Velencei tónál akarták megállítani. A visszavonulás útvonalát
Martonvásár felé határozták meg és az esetleges újabb csatára a Martonvásár és Baracska közti domboldalon került
volna sor. A Brunszvik kastélyban katonai tábort, főhadiszállást alakítottak ki, ahol a szabadságharc ideje alatt a magyar
és később a császári csapatok is egyaránt állomásoztak. A
szeptember 29-i nyertes pákozdi csatában huszonhétezer
magyar katona vett részt. A csatában heten haltak meg és
harmincheten sebesültek meg. A sebesülteket a Martonvásáron kialakított hadikórházban – a Tordas melletti Felsőmajor – helyezték el. Az elhunytakat Velencén, Székesfehérváron és öt főt Martonvásáron temettek el. Ezekben a
hetekben a helyiekre is nagy teher hárult, hiszen maga a
kastély nem tudta befogadni és ellátni a több ezer katonát. A
helyiek segítettek az elszállásolásban, élelmezésben, sebesültellátásban és a szállításban is.
A csata előkészítése során, közben és utána is több ismert
szabadságharcos is megfordult Martonvásáron, például Kiss
Ernő, Schweidel József, Percel Mór, Andrássy Gyula, Batthyány Lajos, aki később rabként is járt itt.
Forradalmunkat, szabadságharcunkat leverték és a megtorlás kegyetlen és hosszantartó volt, azonban a polgári átalakulást és az ipari mezőgazdaság fejlődését nem tudta megakadályozni.
| Balpataki Katalin
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A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő különleges
látványvilágú családi filmet nemzetközi produkciókhoz mérhető stábbal és technikai háttérrel forgatják. A történet kiindulópontja Lakner Artúr 1942-ben megjelent Édes mostoha
című híres regénye. Hatalmas stáb, kivételes forgatási helyszínek, egyedi díszletek, elképesztő látvány- és fantáziavilág,
slágergyanús betétdalok és kiváló színészek fémjelzik a tervek szerint 2021-ben mozikba kerülő filmet. A Dobó Kata és
Gulyás Buda rendezésében mozivászonra kerülő történet
egyik főszereplője Csobot Adél lesz, aki először mutatja meg
mozifilmben a tehetségét. És igen, nagy, hatalmas élmény
látni, ahogy egy forgatási helyszín teljesen megváltozik, átalakul. Ez például a martonvásári Brunszvik Kastély kertje:

Colette (2018) - Keira Knightley városunkban forgatott

A 20. század hajnalán Colette, a fiatal vidéki lány hozzámegy
egy sikeres párizsi íróhoz. Colette megbabonázva tapasztalja
meg az eleven párizsi életet, valamint a főváros szellemi és
kulturális pezsgését. Férje rövidesen meggyőzi, hogy legyen
a szellemírója, azaz a férfi nevében jelentessék meg életrajzi
ihletésű történeteit. A vidéki lányról szóló, humoros könyv
országos szenzációt arat, bestseller lesz és a kulturális élet
egyik legfőbb beszédtémájává válik. A sikerek hamarosan
a női egyenjogúsági mozgalom egyik úttörőjévé emelik
Colette-et, aki szeretne kilépni férje árnyékából, s nemcsak a
társadalmi konvenciókkal száll szembe, de forradalmasítja
az irodalmat, a divatot és a nemi szerepeket is. A Colette
megtörtént eseményeken alapul, hiszen egy Nobel-díjra jelölt írónőről, Sidonie-Gabrielle Colette-ről szól. A film készítői
ismét csodás parkunkat választották forgatási helyszínül.
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Az öreg huszár (2017), a kastélypark és
a Brauch-kastély közös helyszín

1796-ban született Schweidel József magyar honvéd vezérőrnagy még a híres Simonyi óbester alatt szolgált a napóleoni háborúban. Megjárta Itáliát, Párizst, fontos csatákban vett
részt. Nemesi oklevelet is szerzett hosszú, odaadó, akkor már
harminc éves szolgálatai elismeréséül. 1849. augusztus 13-án
a szőllősi mezőn tette le a fegyvert a cári csapatok előtt. A
megszólaló történészek ismertetik a nézőkkel a kort, a helyszíneket. A film a mindenki által tisztelt és szeretett „öreg
huszár” sorsát, vértanúságát fontos jelenetek megelevenítésével mutatja be. Ungvári István, Tóth Ildikó és Hirtling István főszereplésével elevenednek meg a korabeli drámai történések.

Lady Hamilton (1968)

A 60-as évek végén Christian-Jaque, a világhírű francia filmrendező német-francia-olasz koprodukciós filmjét Magyarországon forgatja, mégpedig a MAFILM nemzetközi stúdiója
közreműködésével. A film sztárjai többek között Michele
Mercier, Richard Johnson és Gabriella Giorgelli színészek. A
film egyik jelenetét a martonvásári kastélyban forgatták.
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friss szántásban könnyebben megtalálhatjuk a leleteket és
az azokat kereső régészt is.
- Tudtok ajánlani családoknak gyerekbarát múzeumot?
KÁ: A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumban és a budai
várban található részlegeit egyaránt jó szívvel tudom ajánlani. A székesfehérvári múzeumot éppen felújítják, így hamarosan ott is új lehetőségek nyílnak majd modern, interaktív
kiállítások rendezésére.
CsJA: Jó kirándulási helyszín lehet a tác-gorsiumi és a balácai
régészeti park, ahol a római települések életének, tárgyi emlékeinek bemutatása mellett gyakran izgalmas programokkal
is várják a családokat.
- Ha valaki komolyan érdeklődik a régészet iránt, akkor milyen regényeket, helyeket, programokat ajánlanátok neki?
KÁ: A Régészet Napját minden évben meg szokták rendezni,
még tavaly is, virtuálisan. A Kutatók és a Múzeumok Éjszakáján, valamint a Múzeumok Majálisán is mindig találhat régészeti programokat az érdeklődő. Rám nagy hatást tett annak
idején Zsoldos Péter Távoli tűz című regénye, valamint a
Time Team című angol sorozat.
CsJA: Robert Graves regényei, Gárdonyi Géza Láthatatlan
embere, Móra Ferenctől az Utazások a földalatti Magyarországon, valamint László Gyulától A honfoglaló magyar nép

RÉGÉSZETRŐL, HÁZASPÁRKÉNT

1. RÉSZ: KOLLÁTH ÁGNES ÉS CSIKI J. ATTILA
Heilmann Anna új sorozatában különleges munkát végző
martonvásáriakat kérdez. Első interjúnkban Kolláth
Ágnest és férjét, Csiki József Attilát faggatjuk régészetről, ásatásokról, izgalmas helyszínekről, illetve azt
is megtudhatjuk, hogy mit kell tennünk, ha régészeti
leletre bukkanunk.
KÁ: 2018-ban vásároltunk itt egy kedves régi házat, majd a
felújítás végeztével, 2019 szeptemberétől lakunk Martonvásáron. Mindketten régészek vagyunk, én a középkor és kora
újkor, azon belül főként a török kor kutatásával foglalkozom.
Budapesten, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Régészeti Intézetében dolgozom kutatóként.
CsJA: Én az ókori római provinciák és a népvándorlás kor
régészetére specializálódtam. Régészeti felügyelő vagyok
Székesfehérváron, a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Főosztályán.
- Honnan datálható a régészettel való szerelmetek?
KÁ: Én pontosan nem emlékszem rá, de az biztos, hogy már
óvodás koromban is játszottam „ősembereset és ásatásosat”.
CsJA: A nagyszüleim könyveinek és történeteinek hatására
kezdtem érdeklődni a történelem és a régészet iránt, majd egy
gorsiumi tanásatás döntötte el, milyen irányba indulok végül.
- Mi volt az utóbbi időben a legérdekesebb lelet, amit
találtatok?
KÁ: Bár ez nem tárgy, hanem épület, de a csókakői vár dzsámijának előkerülése a 2014-es ásatáson. Az nagyon megdobogtatta a szívem.
CsJA: Terepbejárások, ásatások során sok-sok érdekes tárgyat
találhat az ember, én mégis egy több, mint hétezer éves, festett újkőkori ép edényt emelnék ki, amit ásatáson, egy kút
mélyén találtam még 2010-ben.
- Mi volt a legkülönlegesebb helyszín, ahol jártatok
vagy dolgoztatok?
KÁ: Turistaként teljesen elvarázsoltak Skócia várai, illetve
Toszkána és Róma. A római császárok egyik vidéki villájának
feltárása Olaszországban, illetve egy középkori fémfeldolgozó
műhely ásatása fent az osztrák Alpokban, csodálatos természeti környezetben, nagyon különleges tapasztalatok voltak.
CsJA: Látogatóként számomra Pompeii, Cumae-ben a Sibylla
barlangja, amely egy ókori jóshely, és Rómában Szent Péter
sírja voltak a legkülönlegesebb helyszínek. Régészként és hallgatóként Gorsium, Brigetio és Tolbiacum római települések
ásatásain való részvétel, valamint a Zala megyei Becsehely
újkőkori telepe, amelyet az M7-es autópálya építését megelőzően tártunk fel.
- Az extrém körülmények mennyire izgatnak titeket,
lehete olvasni már búvárrégészetről is.
CsJA: Sajnos a búvárrégészeti kutatások a vizeinkben nagyon
korlátozottak, mivel a búvár számára a látótávolság gyakorlatilag a nullával egyenlő. Inkább a tengerekben lehet ilyen
kutatásokat folytatni. Bármelyik ásatáson adódhatnak extrém
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körülmények. 2010 borzasztóan esős nyarán például több
rézkori kutat is combig vízben állva kellett kibontanunk és
dokumentálnunk. Természetesen ennek is megvan a szépsége,
de az ember azért inkább a jó időt és talajviszonyokat szereti.
KÁ: Csodálom a búvárrégészeket, de engem ez a munka sose
csábított. A téli ásatásoknak megvan a bája, egyszer Esztergomban például csak úgy tudtuk elkészíteni az ásatási rajzokat, ha előbb lesöpörtük a havat a 3-4 méter magas szelvényfalról. Máskor a szállás volt spártai, 2009 nyarán például egy
falusi focipálya öltözőjének padlóján aludtam három hétig.
Nagyon sokat lehet ezekből az élményekből tanulni és így
születnek a jó történetek is.
- Hol jobb dolgozni: terepen vagy az utómunka során a
múzeumban?
KÁ: Én mindkettőt egyformán szeretem. Kell a változatosság.
CsJA: Terepen mindig jobb.
- Hogy néz ki egy napotok?
CsJA: Nagyobbrészt irodai, hatósági munkát végzek, ezt színesítik a terepi kiszállások, illetve a megye régészeti lelőhelyeinek ellenőrzése.
KÁ: A kislányunk születése óta én is főként az irodában tevékenykedem, leletanyagot, ásatási dokumentációkat dolgozok fel, könyvtári kutatást végzek. Ezekből azután tudományos és ismeretterjesztő cikkeket írok, előadásokat készítek.
Mostanában szerencsére újra többször van lehetőségem rövidebb terepmunkákra is.
- Az évszakok változásával módosul a munkarendje is
a régésznek?
CsJA: Az ásatási munkákat megnehezítheti a rossz idő, azonban a beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatokat az
időjárástól függetlenül a régésznek el kell végeznie. Aratás
után és a télen meggyérülő növényzetben viszont sokkal
jobbak a lehetőségek új lelőhelyek azonosítására. Ilyenkor a
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élete jó kiindulópontok lehetnek az ókor, a népvándorlás kora
vagy honfoglaló őseink iránt érdeklődőknek. Érdemes figyelni a környékbeli múzeumok régészeti programjait, előadásait,
időszaki kiállításait is.
- Mi a helyzet, ha valaki a kertjében vagy kutyasétáltatás alkalmával talál valami régészeti kincsnek tetsző
tárgyat? Mi a teendő ilyenkor?
CsJA: Az 1711 előtt keletkezett tárgyak régészeti korú leletnek minősülnek. Ahhoz, hogy meghatározhassuk korukat és
értéküket, szakember közreműködésére van szükség. Az előkerült, régészeti korúnak látszó leletet vagy jelenséget (pl.:
fal vagy építmény) a település jegyzőjének kell bejelenteni,
aki értesíti az örökségvédelmi hatóságot, a hatóság pedig a
megyei múzeumot, de közvetlenül a múzeumot is lehet értesíteni. A múzeum munkatársai meghatározzák az előkerült
leletek korát és helyszíni kutatásokkal hitelesítik a régészeti
lelőhely területét. Ha olyan az előkerült jelenség, akkor mentőásatást is végeznek a területen. Az új régészeti lelőhely vagy
különleges lelet megtalálója akár pénzjutalomban is részesülhet. A településünknek és környezetének több ezer éves
története van, minden emlékének megőrzése és megismerése mindannyiunk számára fontos, örökségünket gazdagítja.
| Heilmann Anna

EMLÉKOSZLOP,
ÚJ ÉLETTEL
Örömteli hír, hogy az „első életében” helyi öreg tölgy,
másodéletében Millenniumi Emlékoszlop, harmadszorra is „életre kel”.
A Templomkertből 2018-ban állapota miatt eltávolított,
majd Kárpáti József művész-tanár-restaurátor munkájának
köszönhetően darabjaiban megmentett értékünket a héten a
BBK „tornácán”, védett helyen végleges helyére felállítottuk.
Köszönjük a tanár úr fantasztikus, értékmentő munkáját!
Álljon itt egy rövid ismertetés az eredeti oszlopról, ráadásul
Kizmus Lajostól, akinek az egészet köszönhetjük és hosszú
éveken keresztül saját kezűleg gondoskodott az emlékoszlop
állagának megóvásáról.
„A község történetének írásos emlékei az 1200-as évek végéről származnak ugyan, de ez a hely már az államalapítás körüli időkben is lakott hely volt. Így a Millennium éve nekünk,
martonvásáriaknak talán még egy kicsit többet is jelent, mint
számos más, nálunk fiatalabb település lakóinak. Ezért is
gondoltunk arra, hogy ebben a kitüntetett évben, a Millennium évében, a kereszténység 2000. esztendejében emléket állítunk mindazoknak, akik e település alapítóiként, lakóiként e
helyen élték át a történelem viharos és dicsőséges napjait.
Az oszlop emlékeztessen mindnyájunkat múltunkra, adjon
erőt a jelen gondjainak megoldásához és sugározzon optimizmust a jövőre nézve. Az az öreg tölgy, amely évgyűrűinek
tanúsága szerint mintegy 180 éven át figyelte Martonvásár
életét a kastély-parkbéli tó északnyugati partján, most új
életre kelve bíztat bennünket együttműködésre, összefogásFORUM MARTINI / 2021. MÁRCIUS

ra, nagy és szép tettekre. A fába faragott ősök vigyázó tekintete kíséri ezentúl Martonvásár lakóit munkába, iskolába,
templomba. Ők fogadják a község egyre növekvő számú vendégét és ők köszönnek el a távozóktól.
Az Üvegesné dr. Hornyák Mária történész által felvázolt elképzeléseinket Sasvári János faragta fába, akinek lelkesedése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy e mű megszülethessen.
A kápolnásnyéki fafaragó mester szíve-lelke is benne van
ebben a csodálatos oszlopban. Köszönjük kedves Sasvári János, áldja meg az Isten minden cselekedetét!
Az Emlékoszlopot 2000. július 30-án avatta fel a nagyközség.”
Kedves Lajos bátyám, neked pedig köszönjük, hogy létrejöhetett ez a közösségi összetartozást kifejező emlékmű! Sajnos
úgy alakult, hogy egyben nem lehetett megmenteni, de ha
már így történt, akkor a közösségi ház falán, védett helyen, a
piactér, a „fórum” mellett vannak talán a legjobb helyen a
domborművek, a Millenniumi Emlékoszlop jelenetei.
A domborművek mellé egy leírás is kerül majd.
Köszönöm a MartonGazdás kollégáknak a közreműködést!
| Horváth Bálint
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MARTONVÁSÁRI
ORVOSI RENDELŐ
KÖZLEMÉNYE

TÁ JÉKOZTATÓ A
LOVAS POLGÁRŐRSÉG
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A martonvásári Forum Martini Polgárőr Egyesület zászlaja
alatt 2015-ben alakult meg lovas egységünk. A kezdeti szakaszban 6 fő vett részt az elméleti oktatásokon, majd sikeres
vizsgával is zárták azt. Ma három fő aktív lovasunk maradt,
de ők azonban mai napig oszlopos tagjai a csapatnak. Időközben még egy fő csatlakozott a társasághoz, akivel mostanra
4 főre egészült ki a jelenlegi taglétszám.
Lovas egységünk tagjai önkéntes alapon, többnyire magántulajdonban lévő lovakkal, szabadidejüket feláldozva teljesítenek járőrszolgálatot Martonvásár közigazgatási területén .
Tagjaink felkészültségét igazolja, hogy mindannyian rendelkeznek a szükséges polgárőr lovas járőri vizsgával. A lovak
képzése is folyamatosan zajlik, természetesen megfelelő szakmai háttér segítségével. A szolgálatok zavartalan és zökkenőmentes teljesítéséhez a lovak és a tárgyi feltételek is adottak, a pénzügyi háttér biztosítását pedig az önkormányzattól
és a polgárőr szövetségtől érkező támogatásnak, valamint
helyi magánszemélyek és vállalkozások adományainak, illetve különböző pályázati forrásoknak köszönhetjük.
Természetesen az elmúlt év mindannyiunk számára hozott
nem várt eseményeket. A lehetőségeinknek megfelelően azért
igyekeztünk az előttünk álló gondokat megoldani, orvosolni.
Megpróbáltuk a szolgálatokat úgy megszervezni, összeállítani,
hogy a lehető legkevesebb járőrszolgálat essen ki.
Ha mégis volt ilyen, akkor másik, számunkra kedvező időpontban pótoltuk azt.
A nehézségeink ellenére a vállalt - évi 520 óra - óraszámot
sikerült túlteljesítenünk, így az elmúlt évben már 761 órát
tudtunk teljesíteni.
Szolgálataink alkalmával nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre. Példaként említem, hogy 1 fő polgárőrünk sikeresen teljesítette a járőr II vizsga elméleti részét. Szolgálataink megkezdése
előtt igyekszünk a helyi társszervekkel felvenni a kapcsolatot
és közös járőrözés keretén belül elvégezni a szolgálatot.
Járőrözés közben élünk a modern kor kommunikációs eszközeivel, közös kommunikációs (rádiós, telefonos, internetes)
csatornákon keresztül tartjuk egymással, s az ügyeletes
szolgálatot adó polgárőrrel a kapcsolatot.
Napi szinten egyeztetünk az önkormányzattal, a helyi rendőr-

FMPE Lovas Egysége
Tóth Tibor (Mokka), Turcsányi László(Másnapos), Tér Zsolt(Remény) és
Csiki Botond (Tulipán Ádám és Tulipán Berci), zárójelben természetesen
polgárőreink nélkölözhetetlen lovainak a nevei szerepelnek.

őrssel, a földtulajdonosokkal és a külterületi telkek gazdáival.
Minden járőrszolgálatnak megvan a maga specialitása. Nyári
időszakban, a vetések, termények, ültetvények védelmét
részesítjük előnyben. Télen a külterületi betörések, falopások
megakadályozása és idősek felkeresése van terítéken.
Specialitásunk a külterületeken való járőrözés, de időközönként megtalálhatóak vagyunk a vasútállomás, a temető, a
Szent László patak, valamint az ipartelep környékén.
Sokan nehezményezni szokták egy-egy ilyen belterületen
való megjelenésünket, de sajnos ahhoz, hogy eljussunk egy
bizonyos területre, olykor igénybe kell vennünk a lakottabb
belterületeket is.
A külterületi illegális szemétlerakások sajnos szintén minden évszakban előfordulnak. Ezen területeket vadkamerákkal is meg szoktuk figyelni. Itt nagyon jó lenne egy jogszabályi
szigorítás!
Ez évben a szövetség és a helyi vállalkozások anyagi támogatásának köszönhetően, sikerült beszerezni egy kétszemélyes lószállító utánfutót. Ennek függvényében, lehetőségeinkhez mérten és a jelenlegi járványhelyzethez igazodva,
igyekszünk részt venni olyan rendezvényeken, bemutatókon,
szolgálatokon is, amelyek távolabb esnek településünktől.
Az Országos Polgárőr Szövetség Határvédelmi Tagozattal is
rendelkezik. Terveink között szerepel, hogy felkérésre, szükség esetén határvédelmi feladatokban is segítséget nyújtsunk, szolgálatot vállaljunk. Ennek kivitelezése , szervezése
így lényegesen egyszerűbbé válhat.
Az utánfutó felújításához nagyban hozzájárult a Central
Container és Tér Zsolt lovas polgárőr társunk.
Elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy más településről szolgálatra jelentkező kollégával közös járőrözésen vegyünk részt.

Járdaépítés a Brunszvik úton

„Hosszú idő óta adósok voltunk a Coop üzlet előtti járdaszakasz rendezésével. Most ez is elkészült, a bolt bejáratához
felvezető rámpával és a kialakítandó gyalogátkelő fogadóterével együtt. Épül a járda a Brunszvik úton is, alatta pedig védőcsöveket helyezünk el egyeztetve a szolgáltatókkal.
Most állunk neki a teljes városra kiterjedő stratégiának, a
járdaprogramnak, amihez majd az önök véleményét is kikérjük” – mondta el több fórumon, így lapunknak is Horváth
Bálint alpolgármester.
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Kedves Martonvásáriak! Kedves Betegeink!
Nagyon fáradtan és szomorúan írom a következő sorokat,
csalódottan, hogy egyáltalán le kell írnom:
Ha valaki, köhög, kapar a torka, hányingere van, lázas, „csak
megfázott”, stb vagy éppen COVID tesztre vár, vagy igazolt
koronavírus fertőzött NE!!!!! menjen dolgozni, patikába, boltba, szomszédolni, szűrővizsgálatra. SE Ő, se a vele együtt lakó
hozzátartozója.
KARANTÉN = nem megyünk sehova, hozzánk se jön senki. A
VÍRUS magában nem megy sehova , mi visszük. Legalább akkor ne menjünk sehova, ha tudjuk, hogy másoknak árthatunk.
Tényleg ennyire önzőek vagyunk?
Tudjuk, hogy kevés az oltás, és mi is nagyon szeretnénk, ha
több lenne, de ennyi van.
Tudjuk, hogy sokan Önök közül idősek, krónikus betegek, rizikós munkahelyen dolgoznak, de csak azoknak adhatjuk és
csak azt a bizonyos féle oltást, amire az adott héten „engedélyt kapunk” (a „listán” szerepel).
Tudjuk, hogy másik oltást szeretnének, mint ami van, vagy
mint amit adhatunk és mi is szeretnénk, hogyha sokféle oltás
közül válogathatnának, de most csak az van, ami éppen van.
Az biztos, hogy CSAK AZ AZ OLTÁS HAT, AMIT BEADUNK .
Amikor megkeressük Önöket és javasoljuk valamelyik oltást,
azt úgy tesszük, hogy előtte átgondoljuk, ismerve Önöket, a
betegségeiket, szedett gyógyszereiket és mérlegelünk.
Nem ajánlunk semmi olyat, amiről ne gondolnánk azt, hogy
orvosilag nem ellenjavallt, és javasolt!
Nem javasolunk semmi olyat, amiről azt gondoljuk, hogy árt
Ezeket másnap is ugyanúgy fogjuk gondolni következő héten
is, csak akkor már nem biztos, hogy lesz olyan oltás, vagy
ugyanaz lesz a „lista”.
Mindezek mellett nagyon szívesen elmondjuk mindenkinek,

DÍJÁTADÓ
Tisztelt Martonvásári Lakosok!
A Martonvásár Város Önkormányzata által alapított
elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló
1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet szerint a Forum Martini januári számában felhívást tettünk közzé,
melyben javaslatokat kértünk Önöktől, hogy 2021
évben mely személyeknek, közösségeknek ítélnék oda
a „Martonvásár díszpolgára és a „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” címet, valamint kitüntető díjainkat.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy ez évben jelentős számú ajánlás érkezett, melyet ezúton is köszönünk.
Az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalata, valamint a kiala-
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hogy mit javasolunk és miért, és mindenki dönthet az oltás mellett vagy ellen, a szakmai véleményünket nem fogja
megváltoztatni, az sem, ha többször is elmondják nekünk,
hogy melyik oltásban miért nem hisznek (ellenben tovább
lesz foglalt a telefon).
Bárki bármit mond, és bármennyire is szeretnénk, hogy ez
másképp legyen, semmilyen befolyásunk nincs arra, hogy
milyen oltást kapunk, és ki szerepel a listán (több alkalommal próbáltam javaslatot tenni e-mail-en az Oltóközpontnak,
vagy nem érkezett válasz, vagy a postafiók nem fogadta a
levelet, valószínűleg túlterheltség miatt).
A fenti dolgok akkor sem fognak változni, ha naponta hívnak,
vagy érdeklődnek (ellenben tovább lesz foglalt a telefon), és
amint tudunk valamit, értesítjük Önöket, ahogy eddig is.
Van egy ügyeletes telefonszám, (30-ás mobilszám), azért
ügyeletes, mert orvosi SÜRGŐSSÈG esetén hívható.
(Sürgősség=amikor felmerül, hogy mentőt kell hívni).
Ugyanez érvényes a magántelefonszámainkra. Csak a vonalas telefonszámon tudunk időpontot adni, receptigényeket megbeszélni, stb. Egyszerre nem tudunk több telefonon
beszélni, és még a rendelőben lévő beteggel is foglalkozni,
egyszerűen nem megy.
Köszönjük, ha segítenek nekünk és vigyáznak egymásra.
| Dr. Takács Imola

kult járványhelyzet kapcsán felmerült azonban annak a gondolata, hogy rendeletünket néhány ponton módosítsuk. A
jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint döntés született
egy új, a „Martonvásár Civil Közösségéért” díj alapításáról, valamint arról, hogy a díjátadó időpontját a jövőben az önkormányzat rendezvénytervében egy előre megjelölt önkormányzati ünnepséghez kapcsoljuk. Így idén, a járványügyi
előírások miatt is, a díjakat nem március 15-én adjuk át.
Az ez évi díjátadó ünnepség időpontjáról a Forum Martini oldalain és az önkormányzat honlapján, valamint hivatalos
facebook oldalán időben tájékoztatjuk Önöket.
Még egyszer köszönjük tevékeny és eredményes közreműködésüket!
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Tetőtűz a Jókai utcában

Március 4-én este a Jókai Mór utcába kaptak riasztást önkéntes tűzoltóink, ahol egy családi ház tetőszerkezete kapott
lángra. A tulajdonos lélekjelenlétének és a gyors kiérkezésnek köszönhetően csupán néhány négyzetméteren égett a
belső tér, a tűz nagyrészt kívül érintette a tetőt. A Marton
ÖTE első kiérkezőként 8 fővel avatkozott be, de Érd-1 és
Érd-2, majd Érd Vízszállító is gyorsan a helyszínre érkezett.
Személyi sérülés nem történt, az épület alsó része lakható
maradt.

Szeretettel várjuk ősztől az új elsős gyerekeket
iskolai hittancsoportunkba. Az iskolai beiratkozáskor
van lehetősége a szülőknek hittancsoportot is megjelölni.
Az evangélikus hitoktatásról az iskola honlapján és
a https://hitoktatas2.lutheran.hu/ címen találhatnak
részletes információkat.

ZÖLDHULLADÉK,
ÉGETÉS, SZÁLLÍTÁS
A veszélyhelyzetre tekintettel lehetőségünk van a teljes
tiltás előtt égetési napo(ka)t kijelölni, melyek Polgármester úr (a Képviselő-testület nevében meghozott)
döntése értelmében a következő péntek-szombatok:
------------------------------------------------------------------- Március 19-20. (Esőnapok: március 26-27.)
- Április 16-17. (Esőnapok: 23-24.)
------------------------------------------------------------------Kérjük tartsák be a szabályokat! Ez speciális lehetőség, a veszélyhelyzet megszűnésével a teljes tiltás lép életbe!
Zöldhulladék:
- A kerti egyszerű zöldhulladék (fű, levelek, lágyszárú növények) tekintetében elsődlegesen a helyi komposztálást javasoljuk! Ezek szállításában közös forrásból sem tudunk hatékonyabb és az igénybe-vevők számára olcsóbb megoldást
kínálni, mint a zsákos, VHG általi elszállítás! Tehát egyszerű
zöldhulladéknál komposztálás vagy zsákos elszállíttatás.
- A fásszárú zöldhulladék tekintetében azonban a közös
darálást tartjuk jó megoldásnak. Természetesen ez is plusz
költséget jelent az azt igénybe vevőknek és az önkormány-

KERTBARÁTOKNAK,
MÁRCIUSRA

KÖZLEMÉNY

Kérem, hogy haladéktalanul gondoskodjanak az ingatlanok előtti árkok, átereszek, elfolyók tisztításáról.

Tisztelt Martonvásári Lakosok!

Egyidejűleg felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben nem
gondoskodnak a munka elvégzéséről, úgy a Rendelet alapján
50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes
személlyel szemben 200.000,- forintig, jogi személlyel és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben
2.000.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó döntésben megállapított végrehajtási határidő alatt nem teljesítette,
továbbá ha a meghatározott magatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi.
A Katasztrófavédelem hivatalos jelzésére az Önkormányzat
vészhelyzet esetén haladéktalanul intézkedésre kötelezett,
mely alapján a víz elvezetését akadályozó, ingatlan előtti
műtárgyat az ingatlantulajdonos/használó költségére és kárára felbontja.
Kérem segítő együttműködésüket annak érdekében, hogy
továbbra is fenntartsuk városunk rendezett képét, valamint,
hogy elkerüljük az esetleges baleseteket és az anyagi javakban keletkező károkat.

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és a közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016.
(X.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet,
mely megismerhető a www.njt.hu oldalon) alapján a közterületek állapotát a Martonvásári Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrzi.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló
5/2004 (I. 28.) GKM rendelet és fenti Rendelet alapján az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak kötelessége
gondoskodni a nyílt árkok, folyókák, átereszek tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó agyagok (pl. száraz falevelek) és más hulladékok
eltávolításáról.
Az elmúlt évek időjárása során tapasztalhattuk, hogy
az esőzések alkalmával sok esetben egyszerre nagy
mennyiségű csapadék hullik, és az ingatlan előtti, nem
megfelelően karbantartott árkok, átereszek nem biztosítják a víz elvezetését.
FORUM MARTINI / 2021. MÁRCIUS

| Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző
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Az időjárás még rendkívül szertelen, hol előre, hol hátra tart
a naptárhoz képest, de a téli napfordulón újjászületett Nap
mind jobban erőre kap és a Szent Benedek napján megkezdi
diadalútját. Ez a tavaszi napéjegyenlőség ideje, a nappalok
hossza ettől kezdve meghaladja az éjszakákét. Minden, mi
élő, a Nap után növekszik. Ezt segíti a dagadó Hold, az égi
bába. A mag kihajt a földből, a rügy kipattan az ágon, zöldül
a határ, a kertben hóvirágok, téltemetők virítanak.
A fagyok multával, egyre több teendőnk van a kertben. Az
egyik legfontosabb dolgunk a tavaszi lemosó permetezés és a
nyitás. A felhasználható vegyszerek olaj-, kén- és réz tartalmúak. /Nevikén, Rézoxiklorid, Vegasol/. A permetezést alaposan, lemosásszerűen kell végezni és ezt követően indulhat a
metszés. A szőlő metszését még a könnyezés előtt érdemes
befejezni. Metszés során végezzük el a törzs tisztítását is. A
venyigét a betegségek elkerülése miatt minél előbb szállítsuk
el a területről. A gyümölcsfáknál ügyeljünk a szellős lombkorona kialakítására. Távolítsuk el a koronát sűrítő, befelé növő
és beteg ágakat, a gyümölcs-múmiákat és a levéltetvek által
eltorzult vesszővégeket. Legutoljára hagyjuk az őszibarack fákat, melyeket fakadás előtt a legjobb metszeni. Tisztítsuk ki a
szamóca ágyásokat, szórjuk meg érett komposzttal, műtrágyával. Távolítsuk el a beteg leveleket. Védekezzünk a károsítok ellen. (Thiovit, Topáz, Dithán, valamint Karate, Mospilan).
A veteményes kertben a mák, a fokhagyma, a borsó, a vöröshagyma, a hónapos retek és a saláta után előre hajtatott (csíFORUM MARTINI / 2021. MÁRCIUS

zati cégnek is. A terv, hogy a városüzemeltetési telephely
átadását követően:
- Kijelölt napokon mindenki beszállíthassa az ilyen zöldhulladékot és egy redukáltabb térítési díj megfizetése mellett
leadhassa azt darálásra.
- Arra is lehetőséget kívánunk teremteni, hogy aki nem tudja
beszállítani, az megrendelhesse a szállítást is.
A darálékot pedig az azt igénylők elvihetik, a maradékot az
önkormányzati cég kisebb részben felhasználja, nagyrészt
elszállíttatja.
Hosszabb távon saját, vagy több település által működtetett
komposztálóban is gondolkozunk, de még a projekt kidolgozása előtt állunk, a következő uniós ciklus felhívásait még
nem ismerjük.
| Martonvásár Város Önkormányzata

rás) korai burgonyát is ültethetünk. Ezt a krumplit május
elején-közepén felszedhetjük, és helyére még palántázhatunk vagy csemegekukoricát, céklát vethetünk. A rózsákról
is távolítsuk el a védő földkupacokat. A bokorrózsákat harmadára metsszük vissza, a futórózsákat csak szükség szerint fiatalítsuk. Szellőztessük át a gyepet és pótoljuk a tápanyagokat. A bogyósokat, örökzöldeket most kell telepíteni,
de ültethetjük a facsemetéket és szőlő oltványokat is. Tavaszi ültetésnél viszont sokkal több vizet kell adni a csemetéknek. Március az oltások időszaka. Oltás előtt az alany és oltó
vesszőket is áztassuk be. Végezhetünk nyelves párosítást, de
egyszerűbb a hasíték oltás. A lényeg, hogy a párosítani kívánt vesszőket résmentesen rögzítsük egymáshoz. Parafinnal, fóliával védjük az oltványt a kiszáradástól. Most lehet a
megunt szőlőtőkéket gyökérnyakban átoltani, bár célszerűbb
a májusban végzett zöldbe fás oltás. Ehhez viszont már most
meg kell szedni az oltó vesszőket. Nejlon zacskóba helyezve,
hűtőszekrényben jól eltartható az oltásig.
A pincében hetente, két hetente töltögessük az apadó hordókat. A párolgási veszteség egy 100 l-es hordónál 2,5 dl is lehet.
Csak azonos típusú borral pótoljuk a hiányt. Ha elfogyott a
töltögető borunk, fejtsük kisebb edénybe. Bor ne maradjon darabban! A melegedő időjárás hatással lehet borainkra is. A melegedő folyadék (bor) kitágul és jó esetben csak a dugót lövi ki,
de akár a hordó is sérülhet. Ezért egy kevés egy-két ujjnyi helyet hagyjunk a hordóban. A melegedéssel gondot okozhat a
felszabaduló, addig kötött szén-dioxid a borban. A pezsgés hatására az addig tiszta bor újra zavaros lesz. Ez ellen a március
végi, április eleji második fejtéssel védekezhetünk. A kiürült
hordókat alaposan mossuk ki és szikkasztás után kénezzük
100 l / egyharmad kénszelet.
| Uhrin Gábor
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ÉRKEZNEK
A GÉPJÁRMŰADÓS
HATÁROZATOK
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén
már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV
megbízása alapján február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. Az
adó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletét
szeptember 15-éig kell befizetni.
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat)
nem érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi
számláról szóló levelek kézbesítése február közepén indult.
Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártása és kézbesítése akár
több hetet is igénybe vehet. A gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek
a pontos információk.
A gépjárműadó első részletét a korábbi években megszokott
március 15. helyett idén elég április 15-éig befizetni, a második részletet pedig szeptember 15-éig a 410-es adónemhez
tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A befizetéskor az átutalási bizonylat
közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad,

HASZNOS TUDNIVALÓK

akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett
összeget a befizetőhöz kapcsolni.
Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet
banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren
(EFER-en) keresztül szintén átutalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a
csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a
befizetést.
A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a
NAV automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél,
ezért ezt nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-jétől
keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba vételéről a NAV nem küld határozatot.

REJTVÉNY
Kit vagy mit rejthetnek a mondatok? Írja be a megoldásokat a mellettük található sorba!
Ha helyesen válaszolt a kérdésekre, akkor a sárgával szedett részben megkapja a megoldást.
(A feketén jelölt négyzetek szóközt jelölnek.)
Előző számunkban feladott rejtvényünk szerencsés megfejtője Demeterné Kiss Erika.
Nyereményét 10 ezer forint értékben költheti el a Macska Étteremben.

1. MARTONVÁSÁRI PATAKHOZ KÖLTÖZÖTT „FAVÁGÓK”
2. HÍD, AMIN ÁTMEGY AZ ÚJ SÉTÁNY
3. SZÜRETI FESZTIVÁL ELHAGYHATATLAN KELLÉKE
4. BEETHOVEN EGYIK SZERELME
5. PATAK, AMELY ÁTSZELI MARTONVÁSÁRT
6. MARTONVÁSÁRON SZÜLETETT SZÍNÉSZNŐ

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!

1.
2.
3.

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE

4.
5.

2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

6.

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
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22/460-286

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Mv, Brunszvik út 1. | Telefon: +36 30-542-0381
Rendelés: Hétfő: 8.00-14.00 | Kedd: 13.00-19.00
Szerda: 13.00-19.00 | Csütörtök 8.00-14.00 | Péntek:
Iskolafogászat | Kizárólag telefonos előjegyzés alapján.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Egészségház | 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.;
Tel.: 22/461-369, email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta, tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné, tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
Iskolavédőnő: Máthéné Jaskó Anna
Fogadóóra Beethoven Ált. Iskolában: kedd 8:00-10:00
mobil: 30/950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus: 22 /460-023
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.: 30 /825-4295
Idősek Nappali Ellátása: 30 /467-9722 | Házi segítségnyújtás: 30 /486-6498 | Családi napközi: 30 /467-9722
Támogató szolgáltatás: 30 /486-6801 | Igazgató:
20 / 512-1421 | Tanyagondnoki Szolgálat: 22 /569-119

MARTONVÁSÁR VÁROSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Megváltozott ügyfélfogadási rend! A járványügyi
helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás irodánkban (Martonvásár, Szent László út 24.) szünetel.
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés: iroda@
martongazda.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 20
417-0424-es telefonszámon. | Temetői ügyintézés: a
temetkezes@martongazda.hu e-mail címen, vagy a +36
20 417-0424 telefonszámon. | A temetéssel, sírhelymegváltással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentumokat a martongazda.hu, vagy a martonvasar.hu
honlapról töltheti le, és e-mailben fogadjuk a temetkezes@
martongazda.hu címen. | Befizetéseket kizárólag banki átutalással tudunk fogadni a Erste Banknál vezetett
11600006-00000000-93797799 számlaszámunkon.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Január:
Németh Letícia
Molnár László
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Február:
Zelnik Sári
Kimmel Lilla Noémi
Veszprémi Zsófia
Szűcs Ágoston
Serák Lilla
Karikó Fanni

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

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Állandó ügyelet:
Szombat: 8:00-16:00 | Vasárnap: 8:00-16:00

MARTONVÁSÁR: március 27., 28.; április 17., 18.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: március 20., 21.; április 5., 10., 11.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: április 2., 3., 4., 24., 25.
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 egy vásárló tartózkodjon, a
többi vásárló az utcán, rendezett sorban várakozzon,
egymástól két méteres távolságot tartva!

Tessely Zoltán fogadóórája

2021. március 26-án pénteken 17.00 órakor online
lesz elérhető. Ennek linkjét majd Martonvásár Város
honlapján és hivatalos facebook oldalán is megjelenítjük.
Megértésüket köszönjük!

Új városüzemeltetési telephely

Halad a telephely kialakítás, a csarnoképítés, ami elkészülte után végre otthont adhat a nélkülözhetetlen
munkát végzőknek, a MartonGazda munkatársainak.

MARTONVÁSÁR 2021 - MINDENKI VÉLEMÉNYE SZÁMÍT!
A kérdőívet Martonvásár Város Önkormányzata az ide
vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően
kezeli. A kitöltéssel, mely pár percet vesz igénybe, a
fenti feltételt a kitöltő elfogadja. A kérdőív anonim!
Életkorom:
Nemem:
Az utca neve, ahol Martonvásáron élek:

Rakja fontossági sorrendbe az alábbi városfejlesztési
projekteket! (1-es a legfontosabb)
Ravatalozóépítés, temetőfejlesztés.
Művészeti Iskola fejlesztése.
Bölcsőde megépítése.
Tanuszoda.
Egészségház 2. ütem.
Tűzoltószertár.
Városüzemeltetési telephely 2. ütem.
Iskolabővítés a növekvő gyermeklétszám okán.
Rakja fontossági sorrendbe az alábbi gazdaság- és
településfejlesztési projekteket! (1-es a legfontosabb)
Új drogéria üzlet.
Új élelmiszerüzlet.
A "pláza-stop" feloldását követően
diszkont élelmiszerlánc boltja.
Kisebb cégek munkahelyteremtő telephelyfejlesztései Martonvásár több pontján.
Az ipari park I. ütemének benépesítése,
munkahelyteremtés.
Új lakóterület, telkek kialakítása.
Az Agrár-Innovációs Centrum (új kutatótömb)
megépítése.
Rakja fontossági sorrendbe az alábbi kiemelt közlekedésfejlesztési projekteket!
Középszigetes gyalogátkelő kialakítása
a lakóparknál.
Gyalogátkelő és bekötés a Dreher utcánál a sétányba.
Benzinkút-Mirrotron-Ady Endre utca Tesco belső elkerülő út fejlesztése.
Óvoda- Mentőállomás összekötő út.
Estike-Béke utca összekötő út.
Martonvásár-Ercsi kerékpárút.
Tárnok-Martonvásár-Kápolnásnyék kerékpárút.
Sportsétány (Ifipark-Sportpálya)
II. és III. ütemének burkolása.
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Az iskola játszóudvarának fejlesztése.
Szabadidős sétány, futókör,
erdei fitneszpálya a parkerdőben.
A Városvezetés most készíti a település járdaprogramját. Kérjük nevezze meg azt az egy, kettő vagy három
járdaszakaszt, melyet Ön szerint a legfontosabb lenne
felújítani!
1.
2.
3.
Egyetért Ön az alábbi javaslatokkal?
(Karikázza be: Igen/Nem)
- A főútvonalak mellett a belső részeken térköves járda
épüljön.
Igen | Nem
- A főútvonalak mellett a külső részeken 3 járdalap széles
vagy aszfaltos járda épüljön.
Igen | Nem
- A forgalmasabb és lejtős lakóutcákban térköves vagy 3
járdalap széles járda legyen egy oldalon.
Igen | Nem
- A nem forgalmas mellékutcákban, a lakópihenő övezetekben a járda felesleges, a nem használt lapokat fel kell
szedni, máshol fel lehet azokat használni.
Igen | Nem
Az elmúlt 10 évben a legtöbb rossz állapotú utca új
aszfaltburkolatot kapott, de az útjainkkal is van még
feladat. Nevezzen meg egy, kettő vagy három utcaszakaszt, utcát, ahol útfelújítást javasol!
1.
2.
3.
A Képviselő-testület szándéka, hogy 3-5 millió forintos kerettel létrehozza a "polgárok költségvetését". Erről az összegről a helyi lakosok több fórumon, így itt is
közvetlenül dönthetnek. Kérjük, javasoljon olyan kisebb fejlesztés(eke)t, felújítás(oka)t, melyek az Ön számára fontosak. Ez következhet a korábbi kérdésekből,
de ezektől teljesen független beavatkozást is javasolhat!

Rakja fontossági sorrendbe az alábbi fejlesztéseket!
Buszmegálló fejlesztés a Budai, Fehérvári és Beethoven úton.
Buszmegálló fejlesztés további helyszíneken.
Játszótér fejlesztése sportparkkal
a Szent László lakóparkban.
Folytatás a 20. oldalon →

→ A 19. oldal folytatása

MARTONVÁSÁR 2021 - MINDENKI VÉLEMÉNYE SZÁMÍT!
Kérjük értékelje a munkánkat és a helyi szolgáltatásokat! (5-nagyon elégedett vagyok, 1-egyáltalán nem
vagyok az)
Mennyire elégedett a helyi önkormányzati képviselők feladatvégzésével?
5 4 3 2 1
Mennyire elégedett a városvezetés (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző) munkájával?
5 4 3 2 1
Mennyire elégedett a polgármesteri hivatal munkájával, az
ügyfélként való kezeléssel?
5 4 3 2 1
Mennyire elégedett a városüzemeltetési részleg
(MartonGazda), Ön számára látható munkavégzésével?
5 4 3 2 1
Mennyire volt elégedett a kulturális iroda (MartonKult/
BBK) munkavégzésével?
5 4 3 2 1
Mennyire elégedett a járási hivatal munkájával, az ügyfélként való kezeléssel?
5 4 3 2 1
Mennyire elégedett a saját háziorvosával?
5 4 3 2 1
Mennyire elégedett a helyi gyógyszertár szolgáltatásával?
5 4 3 2 1
Mennyire elégedett a velencei járóbeteg szakellátóval?
5 4 3 2 1
Mennyire elégedett a helyi posta szolgáltatásával?
5 4 3 2 1
Amennyiben érintett, mennyire elégedett a közétkeztetéssel
(óvoda, iskola)?
5 4 3 2 1
A zöldhulladék elszállítása sok háztartás számára
problémát jelent. A Képviselő-testület, felmérve a lehetőségeket a következőket javasolta. Mondja el a véleményét az alábbiakról!
A javaslat értelmében a fű-, lomb-, és lágyszárú zöldhulladék kezelésére két (három) lehetőség áll fenn. Ön melyiket
választja? (Jelölje meg!)
Otthoni komposztálás, kezelés.
Zsákos elszállíttatás a VHG kft-vel.
Részbeni komposztálás és részleges elszállíttatás.
A nagyobb mennyiségű fásszárú zöldhulladék, gallyak
kezelésére ágdarálást vezetünk be a MartonGazda telephelyén. Be is szállíthatják az ágakat, vagy megrendelhetik a háztól történő elszállítást. Melyiket preferálják? (Jelölje meg!)
A fásszárú zöldhulladékot, gallyakat
beszállítani kívánom.
Szeretném házhoz rendelni az elszállítást.

Milyen szolgáltatási összeget tart reálisnak a fenti
két megoldásra egy utánfutónyi fásszárú zöldhulladék kezelése esetén.
1. Ön behozza, a kollégák ledarálják, kezelik:

Ft

2. A kollégák elszállítják a háztól, ledarálják, kezelik:
Ft
Melyik kommunikációs csatornák segítik Önt leginkább a helyi tájékozódásban? Rakja sorrendbe!
(1-leginkább releváns számomra)
Forum Martini városi újság.
www.martonvasar.hu városi honlap.
Városi és városvezetői facebook felületek.
Ismerőseim facebook és egyéb felületei.
Személyes beszélgetések.
Plakátok, egyéb.
Értékelje az alábbi kommunikációs csatornákat hasznosságuk, releváns tartalmuk alapján!
(5-tartalmas, hasznos, 1- számomra nem igazán hasznos)
- Forum Martini városi újság: 5 4 3 2 1
- www.martonvasar.hu városi honlap: 5 4 3 2 1
- Martonvásár Város facebook oldal: 5 4 3 2 1
- Horváth Bálint alpolgármester facebook oldala:
5 4 3 2 1
- Martonvásár Infó facebook csoport: 5 4 3 2 1
- Dr. Szabó Tibor polgármester facebook oldala:
5 4 3 2 1
- Martonvásár: Kultúra+Turizmus, korábbi BBK facebook
oldal: 5 4 3 2 1
- Martonvásár Youtube csatorna: 5 4 3 2 1
Kérjük, amennyiben további javaslata, ötlete, kritikája van,
az alábbiakban ossza meg velünk!

Ha részleteiben is jobban érdeklik a fejlesztések, kisvárosunk
ügyei, személyesen is megosztaná gondolatait, bekapcsolódna a helyi közéletbe, vegye fel a kapcsolatot Horváth Bálint
alpolgármesterrel. Írjon egy e-mailt az Önt kifejezetten érdeklő kérdéskörrel a horvath.balint@martonvasar.hu címre.
Jelentkezni fogunk! Adatkezelő: Martonvásár Város Önkormányzata, Dr. Szabó Tibor polgármester. A kérdőív tartalmáért felelős: Horváth Bálint alpolgármester. Köszönjük együttműködését, számítunk Önre a jövőben is! Mert mindenki
véleménye számít! A kitöltött kérdőívet szeretettel várjuk a szerkesztőség címére postai úton (2462 Martonvásár, Budai út 13.), illetve befotózva vagy beszkennelve a
kommunikacio@martonvasar.hu e-mail címre.

