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Ünnepeltünk és gyászoltunk, akárcsak egész évben,
miközben minden színpompás lett körülöttünk. Mi pedig
ebben a ragyogásban készülünk a decemberi ünnepekre,
nem kevésbé fényes szívvel. Nincs halál, csak az élet.

EGYÉNI
GAZDASÁGOK
ÖSSZEÍRÁSA
2021. november 15. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági
tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel
összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

HŐSEINKRE
EMLÉKEZTÜNK

ONLINE
KITÖLTÉS

SZEMÉLYES,
vagy

november 15–25. között,
a www.maja.ksh.hu
oldalon

TELEFONOS
válaszadás:

Tartsuk be a járványügyi
előírásokat, vigyázzunk
egymásra!

november 26. és
december 15. között

NYEREMÉNYJÁTÉK!
A kérdőívet november 15–25. között online kitöltők között a KSH
egy darab, 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt sorsol ki!

Ünnepen és gyásznapon is
tisztelegtünk

SZENT MÁRTON, FÁKLYÁKKAL
Fáklyás felvonulással, a nagy szent képeinek felidézésével emlékeztünk Mártonra. Nem is akárhogyan, a templomunkra vetítve.

Nemzeti ünnepünkön Kizmus Lajos mondott gyújtóhangú
beszédet, majd nem kevésbé szenvedélyes néptáncbemutatóval emlékeztünk meg a gyönyörűséges október 23-ról, mely
a mai napig elképesztő hatással van nemzeti identitásunkra,
szabadságvágyunkra, s úgy általában a magyar életre.
Tudjuk azonban azt is, hogy élet és halál drámai egységet
alkot. Így a nemzet életében egyszerre van jelen van a forradalmi hevület és a gyász, s mindkettő mély megélése is.
Így vagyunk ezzel minden november 4-én, amikor 1956
eszméjének időleges elbukását siratjuk. Ilyenkor megállunk
és emlékezünk. Főhajtással és koszorúkkal. Az Emlékezés
terén megtapasztalhattuk, hogy az igazán fontos érzelmek,
gondolatok, határokon átívelő kapcsolódások és persze a
mindebből kinövő akarat sosem bukhat el örökre.

HÍREK A PIACTÉRRŐL
Fél éves tapasztalataink alapján, igazodva a helyi igényekhez termelői piacunk minden szombaton 7 órától 12 óráig
várja vásárlóit. Az árukínálat alapját a közkedvelt füstölt
áru, a tejtermékek, az idényjellegű zöldség és gyümölcs, a
méz, a házi feldolgozott és tartósított élelmiszerek adják.
Szervezési okokból az Etyektej termékeit csak szerdánként
9 és 10 óra között találhatják meg piacterünkön, ugyanakkor szerda délutánonként, 14 és 17 óra között alkalmi mini
vásárok várják az érdeklődőket.
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További információ: www.ksh.hu

LEGOVAL
MINDEN JOBB
A nagyon várt BBK-s LEGO-kiállitásra nemcsak a kiváló vasútklub fogadta el Dolinka Zsolték invitálását, s építette be
Raáb Donát és Dömmel Máté vezetésével a hatalmas előadótermet egy fantasztikus vasútterepasztallal, de mindehhez
csatlakozott Uhrovszky László a Kocka parkból és Fazekas
Dávid a maga lenyűgöző interaktiv foglalkozásával.
Emellett már hagyományosan megrendezték a gyerekek
legokiállitását és versenyét, melyet Horváth Bálint alpolgármester nyitott meg. Október utolsó hétvégéjén több mint
ezer érdeklődő nézte meg a varázslatos kiállitást és versenyt,
melynek nyerteseire több százan adták le szavazataikat.
A győztesek: Varga Márk, Tóth Kolos, Krapfel Botond,Varga
Dóri, Tóth Botond, Kiss András Máté, Kiss Emma Róza, Csillik
Szonja, Varga Márk, Fodor Adorjáni Lilla, Csillik Ákos, Eisenbacher Zsolt, Thúróczy Danó. Külön kiemelték a szervezők a
vasút-terepasztalt közösen felépitőket: Eisenbacher Zsoltot,
Kiss András Mátét és Varga Márkot, valamint a segitőiket és
a Szűts családot háttérmunkájáért.

AUTÓSTOPPAL,
ZAJTI FERENCCEL
Mint köztudott, a Savaria Filmszemlén Film- és fotóművészet kategóriában az Autóstoppal a szabadság
felé című film első díjat kapott. A film készítői: Zajti
Balázs, Zajti Ferenc és Zajti Gábor voltak.

A termelői piachoz kötődő kézműves vásár ebben az évben
még november 27-én és december 11-én lesz, mind a két alkalommal az adventi időszakhoz kötődő kísérő rendezvénnyel.
Az első karácsonyváró hétvége szombat délelőttjén adventi
koszorút készíthetnek kézműves műhelyünkben.
Termelői piacunkat, vásárainkat a helyi igényeknek megfelelően igyekszünk fejleszteni, ezért arra kérjük kedves
vásárlóinkat, hogy jelezzék kívánságaikat, ötleteiket a
szervezőknél a piac ideje alatt a helyszínen vagy a 30/781
7492-es telefonon.
Találkozzunk a Piactéren!
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A hiperaktív, alkotásai mellett Martonvásáron is tanító Zajti
Ferenc a film forgatása közben a mű könyvbeli megjelentetését is előkészítette. A film szereplőinek visszaemlékezéseit
olvashatjuk a kötetben. Három generáció indult neki autóstoppal Lengyelországban: a 40-es, az 50-es és a 60-as évek
szülöttei. A visszaemlékezéseknek több fő közös vonása van:
Lengyelország, a lengyel szellem fölfedezése; az elnyomórendszer-ellenesség és nem utolsósorban a lányok. Élvezettel olvassuk ezeket a történeteket, kicsit talán azt is jobban
megértve, hogy miért vagyunk a lengyelekkel most is, a 21.
századi Európában ennyire baráti viszonyban. Olyan neves
szereplői vannak a könyvnek, mint Alexa Károly, Bereményi
Géza, Bíró Zoltán, Haász István, Háy János, Kiss Gy. Csaba,
Márta István, Nyakas Szilárd, Páva Zsolt, Sólyom László
vagy Tolcsvay Béla.
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TÁRSASHÁZTULAJDONOSOK
FIGYELMÉBE

SZJA-VISSZATÉRÍTÉS:
BEINDULTAK AZ ADATHALÁSZOK

Szeretnénk megköszönni együttműködésüket a társasházak működésére vonatkozó dokumentumok eddigi beküldésével kapcsolatban. Azonban a Forum Martini 2021. májusi
és augusztusi számaiban közzétett felhívásokkal ellentétben vannak társasházak, melyek alapdokumentumai még
nem érkeztek be.
Fontos a társasházak megfelelő működésének létrehozása
és a lakóközösségek általi gördülékeny, önálló működtetése,
mivel az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során a társasház tulajdonostársainak
közössége szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket
(udvar bővítése, beépítése, területszerzés), önállóan perelhet
és perelhető, gyakorolhatja a közös tulajdonnal kapcsolatos
tulajdonosi jogokat (udvaron építmény elhelyezésének engedélyezése), és viseli a közös tulajdon terheit (pl.: lépcsőházak takarítása, zöldhulladék kezelése).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a jegyző a
társasház működésében jogsértést észlel, illetőleg nem érkeznek be a szükséges dokumentumok, úgy hivatalból
törvényességi felügyeleti eljárást indít, és szükség szerint
a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására.
Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő
eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (polgári peres eljárást kezdeményez).
A fentiek értelmében nyomatékosan kérjük Önöket, hogy
jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve, a törvényessé-

Sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó-visszatérítés céljából. Figyeljenek, mert újra felbukkantak a csaló
e-mailek, amelyekben adathalászok próbálják kicsalni a
címzettek bizalmas adatait a NAV nevében. Erre senki semmilyen választ ne küldjön! Ahogy azt már több tájékoztatóban is hangsúlyoztuk, az szja-visszatérítéshez szükséges
adatokat (bankszámlaszám vagy postai cím) kizárólag a
VISSZADO nevű nyilatkozatban várjuk. Ehhez a nav.gov.hu
Szja-visszatérítés felületét kell használni. Az online kitöltés
KAÜ-azonosításhoz (Ügyfélkapu, e-személyi vagy részleges
kódú telefonos azonosítás) kötött. Az Általános Nyomtatványkitöltővel készített vagy a papíralapú változatban sem
kell semmilyen bizalmas kódot megadni.
| Nemzeti Adó- és Vámhivatal

!

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A FEJÉRVÍZ-NÉL
gi felügyelet által érintett alapdokumentumokat, azaz az
alapító okiratot és a szervezeti és működési szabályzatot,
melyekkel a társasház rendelkezik, haladéktalanul szíveskedjenek elektronikus úton, beszkennelve megküldeni
a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címre (amennyiben erre
nincs módjuk, úgy egy egyszerű fénymásolatot jutassanak
el személyesen az ügyfélszolgálatra vagy postai úton a Hivatalhoz).
Kérjük szíves együttműködésüket!

TÁJÉKOZTATÁS

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ
EDÉNNYEL NEM RENDELKEZŐ
INGATLANTULAJDONOSOK
(INGATLANHASZNÁLÓK) RÉSZÉRE.
Az elmúlt év végén városunkban is bevezetésre került a két
gyűjtőedényes hulladékszállítási rendszer. Azonban, számos
ingatlantulajdonos (ingatlanhasználó) még nem rendelkezik
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás által pályázati forrásból beszerzett gyűjtőedénnyel.
A társulás, illetve a hulladékszállítási közszolgáltató megbízásából, önkormányzatunk lehetőséget biztosít a fenti ingatlantulajdonosok (ingatlanhasználók) részére a gyűjtőedények átvételére.
Az átvétel helye és időpontja: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata (Martonvásár, Budai út 13.)
2021. október 20 - 2021. november 30. között, munkaidőben.
Érdeklődni a 06 22 460 004 telefonszámon, illetve az ugyfelszolgalat@martonvasar.hu email címen lehet.
FORUM MARTINI / 2021. NOVEMBER

Az átvételi jogosultságot személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, szolgáltatói szerződéssel, vagy szolgáltatói
számlával (nem személyes átvétel esetén meghatalmazással) igazolni szükséges.
| Gucsek István • alpolgármester
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Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy novembertől
csak időpontfoglalást követően fogadjuk ügyfeleinket! Kérjük, hogy csak előzetes időpontfoglalást követően keressék
fel személyesen ügyfélszolgálatainkat!
Kérjük, hogy az Ön által foglalt időpontra pontosan érkezzen, és az
ügyféltér előtt kijelölt helyen várakozzon míg munkatársunk szólítja Önt, vagy az előző ügyfél távozik.
Székesfehérvári ügyfélszolgálataink esetében kérjük, húzzon sorszámot, és a kijelölt helyen várja meg, míg az ügyfélhívón megjelenik az Ön sorszáma.
Kérjük, lehetőség szerint kísérő nélkül, egyedül intézze ügyét!
Munkatársaink és az Ön védelmében az ügyintézés ideje alatt az
ügyféltérben a szájmaszk viselete kötelező! Az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ablaknál működik
az ügyfélfogadás! Kérjük, használják a kihelyezett, érintésmentes
kézfertőtlenítőket.
Amennyiben Ön nem előzetesen foglalt időpontra érkezik, sajnos
nem tudjuk fogadni, kérjük, hívja telefonon ügyfélszolgálatunkat,
vagy foglaljon időpontot!!
Elektronikus időpontfoglalásra honlapunkon keresztül, vagy telefonos ügyfélszolgálatainkon időpontegyeztetéssel is van lehetőség. Székesfehérváron ügyintézés munkanapokon, hétfőn, kedden,
csütörtökön és pénteken 730-1430, szerdai napokon 730-2000 óra
között történik. Bicskei, Szabadbattyáni, Móri ügyfélszolgálatainkon a személyes ügyintézés csak előzetes időpontfoglalással, keddi
napokon 730-1430 -ig, szerdai napokon 730-1800 óra között lehetséges. Telefonos ügyintézés ezeken az ügyfélszolgálatokon hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken  730-1430-ig, szerdai napokon 730-1800 óráig lehetséges. Kérjük, vegye igénybe elektronikus
ügyfélszolgálatunkat, ahol a legtöbb ügytípust otthonról, online
vagy telefonon is elintézheti.
Honlapunk: www.fejerviz.hu
E-mail címünk: ugyfelszolgalat@fejerviz.hu
Köszönjük megértésüket! - FEJÉRVÍZ
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KITÜNTETETT MACSKA

Nagy megtiszteltetés érte Rejtvény-rovatunk hű támogatóját, a
Macska Éttermet. A vendégek értékelésének alapján ugyanis megkapták a Turul Gasztronómiai Díjat. Ezzel bekerültek Fejér megye
legjobbjai közè. Gratulálunk és további hasonló sikereket kívánunk!

!

APRÓHÍRDETÉS

Tisztelt martoni lakosok! Balogh Sándor vagyok, tősgyökeres
martonvásári lakos. Tájékoztatnom kell Önöket, hogy újra vis�szaélnek a nevemmel. Információim szerint idegenek járják az
utcákat, becsengetnek mindenhova rám hivatkozva és miután
felmérték a terepet, illetéktelenül visznek el tárgyakat. Kérem
Önöket, hogy semmiképpen ne engedjék be őket. Lépjenek fel
határozottan és küldjék el őket vagy hívják a rendőrséget, csak
így lehet visszaszorítani ezt a jelenséget.
Köszönettel és tisztelettel:
Balogh Sándor, helyi lakos
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komoly reakció a körülöttünk zajló globális problémákra.
Az itt látható alkotások között találhatunk objektruhát konlúzióval, funkcionalista biomorf remekművet, egyedi lakástextíliát, ruhákat, melyekben megbújnak fények, tájak, táncmozdulatok. Az itt megismerhető művészeket, úgy érzem,
összekapcsolja a folyamatos megújulásra való hajthatatlan
vágy és a személyes szálakkal kidolgozott innovatív megoldások.
Ők valóban élnek a divat masszív erejével és kívánom, hogy
itt, ezek között az anyagok között mi is próbáljuk megunkra
szabni és bátran hordani!
| Heilmann Anna

LÜKTETŐ
ÖLTÖZÉKEK

MEGNYÍLT A MATÉRIA-KIÁLLÍTÁS

Heilmann Anna alábbiakban közölt beszédével vette
kezdetét a Matéria elnevezésű, lenyűgöző textil- és divat-kiállítás városunkban, mely december 2-ig látható
a BBK Galériáján. A művészettörténész megköszönte
Varga-Katona Brigitta kurátornak a felkérést, majd bevezette a jelenlévőket a textil, a ruha és a divat világába.
A kiállítás valóban magával ragadó, megtekintését minden kedves olvasónknak melegen ajánljuk!
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A divat egy igen sajátos jelrendszer, tele társadalmi és politikai üzenettel. Folyamatosan mozog, változik, követi az
emberek fejlődését, a történelem dinamikáját. A divat- és
textiltervezés nem egy elavult művészeti ág, nem egy unalmas, közhelyekből összefércelt csendélet. Sőt! A divattörténet, divattervezés alakjai, az adott korszak legizgalmasabb
szereplői, úttörői voltak radikális véleménnyel, tettvággyal,
szociológiai, kritikai érzékkel.
A 21. század öltözékei élnek, lüktetnek, mozognak, szó szerint rajtunk, velünk, a bőrünkön fejlődnek, tágulnak, reagálnak biológiánkra, a közvetlen időjárásra. Egészen extrém
példák is léteznek: A brit Helen Storey egy olyan textilipari
eljárását prototípusát dolgozta ki, ami megtisztítja a levegőt.
Susan Goonatilake ún. bodymetric-rendszere forradalmian
megújította a testhez való illeszkedést. A holland Iris van
Herpen egy gombaspórák által lebomló speciális textilt kísérletezett ki. A magyar Lévai Zsófia diplomamunkájában
pedig két pulóvert is megalkotott, melyek képesek összekapcsolódni, ha viselőik szembe fordulnak egymással és látványos színanimációkon keresztül kommunikálnak.
A ruha mely a második bőrünk meghatározza identitásunkat, formálja a hovatartozásunkat, lelkünk-személyiségünk
külső vetülete. Öltözékünk megjelenítheti, kik vagyunk és
miben hiszünk, szavak nélkül fejezhet ki dolgokat. Amit viselünk azzal közvetlenül tudunk kommunikálni, megmutathatjuk értékrendszerünket, legbensőbb érzéseinket. Nem is
gondolunk bele, pedig ez egy elképesztően hatalmas erő és
lehetőség.
A kiállítás a MATÉRIA címet kapta. A matéria, azaz anyag a
testeket alkotó valóság, mondhatnánk szülőanya, „MATER”.
A matéria építi fel az Univerzumot, jelen esetben szövi át, ragasztja, csomózza meg, köti össze ezt a tárlatot is. A tárlaton
szereplő művészekben közös a felfedezés, a színekkel-textúrákkal való izgalmas játék, a könnyed vagy éppen véresen
06

Matéria
Textil és divatkiállítás
& divatbemutató

2021.11.11.
— 2021.12.02.
hétfő, kedd kivételével minden nap 10:00-18:00ig

Bérces Bianka · Gelsei Lilla · Gyarmathy Cecília
Kaufmann Angéla · Lőrincz Hanna
Módra Bettina · Néder Janka
Pál Fanni · Pavlik Alexandra Vivien
Pécz Tekla · Veszprémi Lili · Vincze Borbála
Vranek Hedvig · Wasilewski Laura
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Kiállítók
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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FELHÍVÁS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A VÁROSKÖZPONT KÖRNYEZETTUDATOS
MEGÚJÍTÁSA MARTONVÁSÁRON
2021.09.13.
Martonvásár Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 számú
Zöld város kialakítása című felhívása keretében a városközpont környezettudatos megújítására, melyhez 527,16 millió
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.
A fejlesztés átfogó célja Martonvásár városközpontjának
megújítása zöldterületi és funkcióbővítő rehabilitációs
beavatkozásokkal annak érdekében, hogy a belvárosi akcióterület legfontosabb közösségi tereinek megújított zöld
infrastruktúráját és magas szintű szolgáltatásait növekvő
számban és megelégedettséggel vehessék igénybe a városban és a térségében élők, illetve az ide érkezők.
Az akcióterület határai:
A vasútállomástól indulva a kastélypark külső kerítése a
Brunszvik u. mentén – Kodály Z. u. – Szt. László sétány és
folytatása a sportpálya mögött a Sporttelep utcáig, – Sporttelep utca a sportpálya körül a Fehérvári útig – a régi tűzoltószertár és zöldterületi ingatlanja a Fehérvári úton – Szt.
László patak mente a Szt. László lakópark és a korábbi lakott terület határáig a Jókai utcával egy vonalban – Jókai
utca – Deák Ferenc utca – a Rákóczi utca páratlan oldalán
lévő ingatlanok hátsó telekhatárai – a Kolozsvári utca ingatlanjainak hátsó telekhatárai – a műemlék magtár és a
Pápay Ágoston iskola területe.

Megvalósított projektelemek:
• Szolgáltatóház kialakítása a városközpontban
• Dózsa György út közterületi rehabilitációja és környezetének rendezése a növényfelületek növelésével, városi mini
tanösvény kialakításával és a csapadékvíz elvezető hálózat
rekonstrukciójával
• Rekreációs park létrehozása (Ifjúsági park)
• Tematikus játszótér kialakítása az Óvodamúzeumnál
• Locsolórendszer telepítése a főtéren
• Utcabútorok kihelyezése az akcióterületen
• Kamerarendszer telepítése az értékek védelme érdekében
A beruházás hozzájárul a városkép megújításához, modernizálásához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a TOP-2.1.215 azonosító számú, Zöld város kialakítása című pályázati
felhívás keretében valósult meg 527,16 millió forint összegű
vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Martonvásár Város Önkormányzata
Projekt címe: A városközpont környezettudatos megújítása
Martonvásáron
Projekt száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00007
Támogatás összege: 527 160 000 Ft
A projektről bővebb információt a www.martonvasar.hu
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Martonvásár Város Önkormányzata, +36-20 989 3804

EGYÜTT-ÉRTÜK, VELÜNK
Egy 30 éves alapítvány hírei
Egy emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy 1991-ben, a civil
szerveződések „hőskorában” megalapítottuk alapítványunkat. A név, melyet akkor választottunk, hűen fejezi ki céljainkat: „EGYÜTT-ÉRTÜK”. Együtt, vagyis összefogással, ki-ki
hozzátéve amit tud. Értük, vagyis esetünkben sérült embertársainkért. Jubileumi rendezvénysorozatunk első programja a fentieknek megfelelően nem is lehetett más, mint egy
nagyszabású diáktalálkozó. Szeptember 24-én találkozóra
hívtuk az elmúlt 20 évben elballagott fiatalokat. Érkezett
még olyan „öregdiák” is, aki 42 éve fejezte be tanulmányait,
de ma is szívesen jön vissza egy-egy találkozóra.
Finom falatok, kellemes zeneszó mellett örömmel idézgettük a múltat, közös emlékeinket. December hónapra két
tervünk van. A hó elején, 3-án egy kézműveskiállítást tervezünk megnyitni értelmileg akadályozott fiatalok alkotásaiból. Egy hét múlva, 10-én pénteken rendezzük jubileumi
estünket. A tervezés-előkészítés megkezdődött. BizakoFORUM MARTINI / 2021. NOVEMBER

dunk, hogy külső akadályok sem húzzák keresztbe tervünket, s méltó körülmények között ünnepelhetünk. Ehhez járul majd hozzá meghívott vendégünk, Herencsán Viktória
cimbalomművész is. A részletekről – online és egyéb formában a továbbiakban nyújtunk majd tájékoztatást.
A kuratórium és az önkéntesek nevében:
| Orbánné Molnár Anikó
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ITT A TÉL,
VÉDJÜK RŐINKET!
VÍZMÉRŐINKET!
Szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott
számlálószerkezet, esetleg csöpögő víz. Ha télen ez
a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte
biztosra vehető, hogy elfagyott a mérőeszköz.

talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, hőszigetelésükről külön is gondoskodjunk.
• Szigeteljük – vagy ennek hiányában – időben víztelenítsük a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket.

Intő jel lehet az is, ha a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból. Ebben az esetben gyanakodni lehet arra, hogy megfagyott a
vezetékben a víz, amely tönkretette a mérőszerkezetet is. A fagy
elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztán
tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia!

Lakótelepi ház esetén kinek a feladata a fagy elleni védelem?
• Lakótelepi házak esetén a vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata. Az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított
tároló helyiségben szerelték fel.

A tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk a szükséges
óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás
miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az
eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse
ömölhet a szabadba egy átlagos család napi vízfelhasználásának.
Szolgáltatási területünkön a vízóra elfagyása esetén tárcsázza
a nap 24 órájában rendelkezésre álló 06 80 247 247-es hibabejelentő telefonszámot.
Mit tehet a vízmérők elfagyásának megelőzése érdekében?
• Csatlakozzon Vízálló védelem szolgáltatásunkhoz és téliesítsen! A Top csomag havi 686 Ft-ért az ingatlanján bekövetkezett
csősérülés okozta vízelfolyáson felül (évente 80.000 Ft ös�szegig) vízmérő elfagyás esetén is fedezetet nyújt évi 30.000 Ft
összegig. Részletes információk >>
• A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában
lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!
• A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótoljuk, sőt
a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodjunk. Erre alkalmas lehet az aknatető aljára rögzített hungarocell lemez is.
• A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondoboz darabok
is megfelelőek erre a célra. A vízmérő téliesítésénél figyeljünk
azonban arra, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető
legyen, s ezáltal a mérő leolvasható maradjon.
• Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig zárt
állapotban legyen.
• A pincékben lévő vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük
pinceablakok épségét, és ha a vízmérő, illetve a csövek a külsőFORUM MARTINI / 2021. NOVEMBER

Hogyan gondoskodhat a vízcsövek védelméről?
• Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében
győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről.
• Nagy hidegben – különösen a tűzfalakban futó vezetékek
esetében – még fűtésre is szükség lehet annak érdekében,
hogy a csövekben lévő víz ne fagyjon be.
• Ha a helyiség nagyon hideg, vagy ha a vezetékek beépítetlen tűzfalban vannak és nincs módunk fűtésre, hagyjuk
picit csöpögni a csapot, így nem – vagy csak sokkal nehezebben – tud megfagyni a víz a vezetékben.
Mi a teendő a nem lakott épületek esetében?
• Először nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zárjuk el
a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen keresztül távozik és elszivárog a talajba, így a felszínen
húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz.
• A vízmérők szigetelését a hálózat víztelenítését követően
is meg kell oldani, mivel a vízmérőkben ez esetben is marad víz!
• Ha későn látunk hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz
miatt nem tudjuk az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel,
óvatosan felolvaszthatjuk a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezhetjük a víztelenítést.
Miért a felhasználónak kell gondoskodnia a vízmérők és a
csövek védelméről?
Bár a bekötési vízmérő a víziközmű-szolgáltató, azaz a Fővárosi Vízművek tulajdona, annak fagy elleni védelméről
és megőrzéséről a felhasználónak kell gondoskodnia. Elsőre
talán ellentmondásosnak tűnhet ez a szabály, de gondoljuk
át jobban: a bekötési vízmérő a felhasználó ingatlanán található, így annak védelméről nem is tud más gondoskodni,
csak ő maga. Előzze meg a kellemetlenséget, és készítse fel
kültéri vezetékeit, kerti csapjait a zord időjárásra!
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BEISKOLÁZÁS 2022

MIN VAGYOK TÚL?
MI VÁR RÁM?

Tankötelezettség és iskolaérettség

ÁLLJUNK
MEG
EGY
KÖNYVRE

Örömmel tudatjuk, hogy sikerült kihelyeznünk a könyvtár elé
az Első Martonvásári Könyvmegállót, ami tulajdonképpen egy
ingyenes könyvcserepont. Mindez az 1990-ben, Németországban útjára indult, de azóta már Magyarországon is nagyon
népszerű kezdeményezés, amely „hozz egy könyvet, vigyél
egy könyvet!” logikával működő, cserebere alapú könyvkereskedés martoni megvalósulása. A könyvmegálló az olvasás
népszerűsítésén túl még közösségépítő missziót is hirdet. Reméljük, hogy a mi könyvszekrényünknél is alakulnak majd
spontán jó kis beszélgetések!
NYITVATARTÁS: A könyvmegállót este (6 körül) zárjuk és
reggel (9-ig bezárólag) nyitjuk ki.
Ahhoz, hogy ez a hely (sokunk örömére) jól működjön, kérjük,
olvassák el az alábbi kéréseinket!
1. OLYAT HOZZ, AMINEK TE IS ÖRÜLNÉL:
Kérjük, mindenki olyan könyvet hozzon a közösbe, amit már
nem olvas, de elég jó ahhoz, hogy másoknak ajánlja. Szétesett,
szakadt, hiányos, összefirkált, nagyon koszos, nagyon idejétmúlt, stb.könyvet nem kérünk.
2. MENNYISÉG: A mozgalom jelmondata az, hogy „tégy egy
könyvet és végy egy könyvet!” de természetesen több könyvet
is lehet elvinni és otthagyni is. Kérjük viszont, hogy a szekrény mellé, köré ne tegyenek könyveket! Annyi könyv lehet,
amennyi (rendezetten!) belefér a szekrénybe.
3.KÖNYVEK JELLEGE: Jellegét tekintve nyugodtan hozhatnak kortárs irodalomtól a ponyvaregényig, mesekönyvtől
Jókai Mór-regényig majdnem bármit. KIVÉTELEK: Az uszító
jellegű politikai könyveket, a túlzottan erotikus tartalmú
könyveket köszönjük, de nem kérjük!
4.PENÉSZ: Kérjük, hogy különösen figyeljenek arra, hogy
penészes könyv ne kerüljön be, mert ez tönkreteszi a többi
könyvet is!
Köszönjük, hogy elolvasták és be is tartják ezeket a kéréseket!
Jó szórakozást kíván:
| A Martonvásári Olvasókör
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Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a köznevelésről szóló
2011. évi CXC módosított törvény értelmében a gyermek abban az évben, amikor a 6. életévét betölti, tankötelessé válik.
Indokolt esetben a gyermek óvodai nevelésének további egy
nevelési évvel történő meghosszabbítása kérhető. A tankötelezettség elhalasztását kizárólag a szülők (törvényes képviselők) kérelmezhetik, az Oktatási Hivatal honlapján olvasható
útmutató szerint. (https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa) Az elektronikusan
kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, aláírni, majd a csatolt dokumentumokkal együtt postai úton az Oktatási Hivatal címére (Oktatási Hivatal, Budapest 1982) megküldeni legkésőbb az
adott év január 18. napjáig. Az eljárás az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is bonyolítható.
Amennyiben a szülő a gyermek tankötelessé válását megelőző tanévben kívánja gyermekét iskolába íratni, az eljárásrend
némileg módosul: az Oktatási Hivatal honlapjáról letöltött kérelem kitöltése és postázása szükséges. (https://www.oktatas.
hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban)
A tankötelezettség megkezdésének elhalasztását alátámasztó
szakmai dokumentum (vélemény, jellemzés) kérhető a gyermek óvodapedagógusaitól, a gyermekkel intézményes keretek
között foglalkozó logopédustól, gyógypedagógustól, pszichológustól; a gyermeket ellátó szakorvostól, háziorvostól.
A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal szakemberei feldolgozzák, döntést hoznak. A döntést a megfogalmazott indoklás, csatolt alátámasztó dokumentumok alapján hozzák
meg: a kérelemnek helyt adnak, tehát maradhat még egy évet
óvodában a gyermek vagy elutasítják, tehát szeptember 1-én
tankötelessé válik. Amennyiben a beküldött dokumentáció
alapján nem tudnak szakmailag megalapozott döntést hozni,
a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatot rendelik ki
szakértőnek, ez azt jelenti, hogy a gyermek egy hagyományos
„iskolaérettségi vizsgálaton” vesz részt a pedagógiai szakszolgálat által megadott időpontban, melyről a szülő értesítést
kap. Ha a szülő gyermekével önhibáján kívül nem jelenik meg
a vizsgálaton, további egy időpont jelölhető ki (igazolás szükséges). Amennyiben távolmaradását nem igazolja, több időpont nem adható.
Az eljárásrend a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre is érvényes.
Martonvásár, 2021. november 04.

Szabó Antalné
igazgató
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
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Kiss-Orosz Kata, művelődésszervező-iskolatitkár

Igazán megtisztelő, és egyben ismeretlen terep is, hogy
ezúttal nem egy számomra fontos eseményről, vagy
hagyományteremtő akcióról, hanem magamról írhatok
ebben a rovatban.
Hogy mi van mögöttem? Az elmúlt időszakban fontos változások tarkították amúgy sem unalmas életem. Sikerült befejeznünk otthonunk építtetését, amivel egy évekig tartó hos�szú és megpróbáltatásokkal teletűzdelt időszakot zárhattunk
le. Ezzel együtt kezdetét vette életünk történetének új fejezete,
itt a szülői házban, ahol már egy egészen más szerepben találtam magam. Érdekes, sokszor nagy érzelmeket kiváltó élmény
még mindig ez a „hazaköltözés” nekem. Ahol most a gyerekeink fociznak, hintáznak a patakparti kertünkben, ott néhány
évtizede kisgyermekként a szüleimmel és a testvéreimmel
“szórakoztunk” a veteményesben verítékezve. Fura kettős érzés
ez, és mivel szentimentális vagyok, simán el tudok ringatózni
ebben az emlékképben hosszasan. És persze ilyenkor is mindig
eszembe jut, hogy milyen szerencsés is vagyok!
Ami talán bizonyára többeket érdekelhet, hogy kicsit több, mint
egy éve magam mögött hagytam a BBK-s létet, s vele együtt
a „rock and roll” életformát. Sokan nem is tudják elképzelni - a
férjemen kívül-, mennyire nehéz, küzdelmes folyamat volt felismerni és elismerni, hogy annak ott volt a vége, váltanom kellett. Az önmagammal való vívódás legfőbb oka, hogy én igazán,
teljes szívemből szerettem azt, amit ez a munka megadott és
megtanított nekem. Én voltam az, aki fürdőztem a backstage-ben,
amikor érkeztek a jobbnál jobb zenekarok. Imádtam nézni,
ahogy ”épül” egy-egy rendezvény, ahogy életre kel a hos�szú-hosszú hónapok tervezési fázisában csak a mi fejünkben
létező esemény. A végletekig feltöltöttek a pozitív visszajelzések egy-egy jól összerakott esemény után, ahogy láttam, hogy
célt ért a mondanivaló, vagy jól szórakoztak a vendégek, a barátaim egy-egy buliban. De ahogyan az utolsó rendezvényemet,
a 2020. évi nyári Görög pikniket zártam éjjel fél három körül
az egyik legkedvesebb barátnőmmel, és a fejünk fölött láttuk
elsuhanni az igazán ritka „Csillagvonat” nevű égi jelenséget a
BBK épületének irányából az általános iskola felé, ott és akkor
megértettem az utolsó jelet, s rájöttem, hogy véget kell vetnem
életem ezen fejezetének. Egészen eddig az eseményig nem volt
túl nagy gondom azzal a sok idővel, amit a családomtól elvett
ez a munkakör. Ezidáig tudtam lavírozni a magánéletre lopott
idővel és a munkaidővel. De már túl nagy energiákat emésztett
fel, és a legszűkebb, számomra viszont a legfontosabb környezetemben, markáns jeleit láttam a hiányomnak. Sírva engedtek el a gyerekeim a hétvégi munkákra, mert hétfőtől péntekig
egyszerre nem voltunk itthon, én sokszor az estéken, és hétvégén sem. Ez így tarthatatlan állapot volt családanyaként.
Rájöttem, hogy ez így, ebben a formában nem éri meg, nem
lehetek ennyire önző. Nem vehetek el több időt a családomtól a
közjó érdekében, mert a nagy pillanatok nem fognak megvárni,
a gyerekeink egy-kettőre fel fognak nőni. És akkor már semmit
sem tudok majd visszacsinálni.
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Azt látom, hogy a generációmban egyre ritkábbak a teljes családok, aminek persze számos oka lehet. Ép értékrenddel, világos és tiszta szerepekkel, biztonságot adó, összetartó alappillérrel. A váltás oka ez a felismerés is, mert az nem volt kérdés
sosem, hogy egymásért, a család összetartásáért, a meleg
fészek biztosításáért rengeteget kell tenni. Minden szereplőnek. Férfinak, nőnek, anyának és apának egyaránt. Viszont
ha kevés és/vagy nagyon felszínes az erre fordítható idő és
energia, annak lehetnek veszélyei. A fenti ráébredések áttereltek egy útkereső fázisba, ahol azt tartottam szem előtt, hogy
olyasvalamit találjak, amiben továbbra is jól érzem magam,
leköti az energiáimat, legyen benne némi kreativitás és szervezés, de mindez a klasszikus irodai munkaidőre redukálódjon.
Így találtunk egymásra a sulival. Éppen a legjobb pillanatban.
Itt minden szempont teljesül a fentiek közül, sőt mindig van
valami újdonság, főképp az elmúlt év extrém helyzetei miatt,
amit a vírushelyzet okoz.
Mi vár rám? Továbbra is szeretek inspirálódni a környezetemből, és hajt valami belső erő, hogy jobbá, élhetőbbé tegyük a
környezetünkben élők mindennapjait. Hála az égnek, sosem
hagyja lankadni az figyelmem Fejes-Kocsi Kati barátnőm,
akivel ha kell, éjjeleken át szíveket hordunk városszerte, vagy
féllábon is ellátogatunk az összes adventi ablakhoz. Tesszük
mindezt azért, hogy örömöt csempésszünk egymás és a városlakók életébe. S amikor egy ismerősöm felhív, hogy képzeld, „országvárosnál” a gyerek téged írt be híres embernek,
az olyan elmondhatatlan érzés.
Hálás vagyok, hogy ide születhettem, a szüleimnek, hogy
olyan alapot és útravalót adtak, hogy itt maradtam, és így a
családom is itt, ebben a kis burokban töltheti mindennapjait.
Azt remélem, hogy vár rám egy hosszú, boldog élet a családom és a mindig támogató barátaim körében és ebből a kisvárosi álomvilágból sosem kell felébrednem.
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FELHÍVÁS

TISZTELT MARTONVÁSÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy 2022-ben Magyarországon országgyűlési képviselő választás lesz, melynek lebonyolítása érdekében a martonvásári Helyi Választási Iroda megkezdte a felkészülést.
A Martonvásáron működő szavazatszámláló bizottságok (SZSZB, Martonvásáron 4 bizottság) három tagját
és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Az alábbiakban ismertetettek alapján tisztelettel kérem azon martonvásári választópolgároknak a
jelentkezését, akik szeretnének választott tagként részt venni a szavazatszámláló bizottságok munkájában.
→
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása,
a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás
törvényes rendjének helyreállítása.

KERTBARÁTOKNAK,
NOVEMBERRE
Az eget szürke paplanként beborító felhőkből szemerkélő hideg esővel megérkezett az őszutó. Szent András havában a rövidülő nappalokkal a kerti munkák is
fogynak, és az egyre barátságtalanabb időben jólesik
a meleg présházban vagy a pincében tevékenykedni.
A szüret utáni takarítás, az edények, eszközök alapos elmosása fontos feladatunk. Meg lehet kezdeni az új borok fejtését. Az első fejtést általában nyíltan végezzük és egészséges bornál 100 literenként 10-15 g borként adunk hozzá, a
kénessavszint beállítására. A megfelelő mennyiségű borkén
védi a bort és nem okoz semmilyen egészségügyi gondot. A
tároló edényeket úgy válasszuk meg, hogy tele legyenek, ne
tartsuk darabban a bort. A fejtéshez használt eszközöket
forró vízzel mossuk át, ezzel megakadályozzuk a fertőzések
elterjedését. A keletkező seprőt hozzá lehet adni a törkölyhöz.
Vigyázat, főzéskor erősen habzik. Meg lehet kezdeni a szőlőés törkölycefre kifőzetését. Csak egészséges cefrét főzessünk
ki! A büdös, romlott cefréből csak rossz pálinka lesz, a jobb
főzők nem is vállalják az ilyen cefre kifőzését.
Ha az idő megengedi, készítsük el az új oltványok helyét. A

hónap közepétől a fagyokig lehet telepíteni. Az oltványokat
gondosan kupacoljuk (csirkézzük fel), hogy védjük a fagyoktól. Ha nem tudjuk befejezni a telepítést, az oltványokat nedves homokban vermeljük el tavaszig. A gyümölcsfák törzsét
meszeljük le, a fiatal csemetéket nyúlrágás ellen kötözzük
be újságpapírba. Az elszáradt növényeket (kóró, kukoricaszár, levél) takarítsuk le, komposztálva jó tápanyag, vagy ha
jó száraz, semmisítsük meg. Így sok kórokozót eltávolítunk a
kertből, mellyel a jövő évi munkánkat könnyítjük.
Ha tehetjük, szórjuk ki a komposztot, vagy trágyázzuk meg
a kertet és ássuk fel. A rögöket a fagy szétaprítja, ezért nem
kell gereblyézni és a téli csapadék mélyre beszivárog a talajba. Aki még nem tette meg, szedje fel a dália és kanna
gumóit, megtisztítva száraz, hűvös, de fagymentes helyen
tároljuk tavaszig. Most kell metszeni a ribizlibokrokat és a
naspolyát. Egész télen friss petrezselyem zöldet használhatunk, ha egyszerű keretre fóliát feszítve letakarjuk az ágyásban hagyott zöldséget.
Gondosan vizsgáljuk át a telelőbe mentett növényeinket. A
beteg egyedeket távolítsuk el. Kezdjük el az amarillisz és a
karácsonyi kaktusz hajtatását. Az amarillisz hagymákat ültessük tápdús földbe és mérsékelten locsolva, sötét helyen
tartsuk a virágkezdemény megjelenéséig, azután tegyük világos helyre. Ne feledkezzünk meg a kerti tavak téliesítéséről és a vízvezetékek fagytalanításáról sem
| Uhrin Gábor

REJTVÉNY

→
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik
választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt.
Továbbá nem lehet tagja párt és a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt
hozzátartozója, központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.
→

A szavazatszámláló bizottság a működésének időtartama alatt hatóságnak, tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek.

→
A bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól,
és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér
megtérítését a szavazást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától.
→
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott
szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.
→
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján - mely minden esetben vasárnapra esik - folyamatos,
egész napos elfoglaltságot jelentenek 5.00 - 22.00 óráig, esetenként 24.00 óráig is. A képviselő-testületi döntést követően,
a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson is részt kell venni.
Jelentkezni a mellékelt „Nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával lehet
e-mailben a titkarsag@martonvasar.hu címen, vagy
személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban a titkárságon.
Jelentkezési határidő: 2021. december 17. (péntek) 12.00 óra.
Kérdése esetén a 22/460-233-as telefonszámon Buda Gabriellát a Helyi Választási Iroda tagját keresheti.

Trunki Péter Géza lett a szerencsés nyertese előző havi játékunknak, melyben a december 2-ig nyitvatartó textil- és
divatkiállítás tematikájára kérdeztünk rá. Gratulálunk! Nyereményét a Macska Étteremben veheti át a szokásos módon.
Novemberi rejtvényünk feladványa nem más, mint egy
közismert martoni férfiú neve, aki nemcsak teniszfanatizmusával és csillogó némettudásával lóg ki a sorból, de neki
köszönhetjük a LEGO-kiállítások megszervezését is.
Jó játékot, kellemes időtöltést kívánunk!
FORUM MARTINI / 2021. NOVEMBER

→
A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár lehet tagja.

A nyomtatvány Martonvásár Város Önkormányzatának honlapján is megtalálható a „Közügyek és ügyintézés/VÁLASZTÁSOK/
Szavazatszámláló Bizottság menüpont alatt.
Érdeklődését ezúton is köszönjük!
Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző, a Helyi Választási Iroda
vezetője
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ESEMÉNYEINK

NYILATKOZAT

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJÁNAK/PÓTTAGJÁNAK

NOV. 27.
|
ÉRZÉKEK VILÁGA
		
A Danubia vonósnégyes koncertje
		
sajt- és borkóstolóval kézműves
		bemutatóval
18:00 óra
		
BBK

Település neve:
Név:
Születési helye, ideje:

|
KÉZMŰVES VÁSÁR ÉS
		
TERMELŐI PIAC
		
7.00−17.00
		
Piactér

Anyja neve:
Állandó lakcíme:

|
ADVENTI MANÓ MŰHELY
		
10.00−14.00
		
BBK

Telefonszáma:
e-mail címe:
Alulírott …………………………………………………………....................…. anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1)-(2), (4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek*1
megfelelek, Martonvásáron a szavazatszámláló bizottság tagjának/póttagjának történő megbízást vállalom, ezen megbízásom a
Ve. 18. § (1) – (2) bekezdéseibe**2 nem ütközik.
Hozzájárulok/nem járulok hozzá***3, hogy a szavazatszámláló bizottságba történő megválasztásomat a Képviselő-testület
nyílt ülésen tárgyalja.

DEC. 3.
|
2021
		
A Pápay Ágoston Iskola és az 		
		
Együtt-Értük Alapítvány kiállítása
BBK kiállítóterem
DEC. 4.

|

		

TERMELŐI PIAC
7.00−12.00
Piactér

|
HELYI KÉZMŰVESEK
		
ADVENTI VÁSÁRA
		
9.00−18.00
		
BKK

Martonvásár, ……………...........................……………………

..........................................................
aláírás

DEC. 5.
|
25+1
		
A Fúvós Egyesület jubileumi 		
		
koncertje és kiállítása
		
Tóth Iván Sportcsarnok

1 A Ve. 17. § (1) – (2) és (4) bekezdése:
A szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési
képviselők választásán jelöltként indulhat. A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.
2 A Ve. 18. § (1) - (2) bekezdése:
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt.
Nem lehet a választási bizottság választott tagja továbbá párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi
területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.
A törvény értelmében hozzátartozó a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy bejegyzett élettársa, az örökbefogadó, a mostoha-és nevelőszülő, az örökbefogadott, a mostoha-és nevelt gyermek, a testvér, a házastárs vagy bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa vagy
bejegyzett élettársa.
A törvény értelmében képviselő: a törvény tárgyi hatálya alá tartozó választáson megválasztott képviselő, nemzetiségi
szószóló, polgármester (Ve. 3. § 4. pont)

DEC. 11.
|
KÉZMŰVES VÁSÁR ÉS
		
TERMELŐI PIAC
		
7.00−12.00
		
Piactér
|
19. JÓTÉKONYSÁGI
		
KARÁCSONYI VÁSÁR
		
14.00 órától
		
BBK rendezvényudvar
|
SZÁZSZORSZÉP GÁLA
		
19.00 óra
		
BBK
DEC. 12.
|
		
		

SARTRE: TEMETETLEN HOLTAK
A MASZK Egyesület előadása
BBK

DEC. 18.
|
A MŰVÉSZETI ISKOLA
		
KARÁCSONYI KONCERTJE
		
17.00 óra
		
BBK
|
TERMELŐI PIAC
		
7.00−12.00
		
Piactér
DEC. 19.
|
DDC KARÁCSONYI GÁLA
		
16.00 óra
		
BBK
Felhívjuk figyelmüket, hogy a MartonKult programnaptárának
eseményei, időpontjai, helyszínei a szervezés során változhatnak.
Naprakész információinkat megtalálják a https://www.facebook.
com/MartonKult oldalunkon, plakátjainkon, illetve szívesen
adunk felvilágosítást a +36 22 460-286-os telefonszámon.
Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a MartonKult eseményeit!

KÖNYVTÁRNÖVEKEDÉS
A napokban újabb 150 könyvvel gyarapodott könyvtárunk, romantikus és szépirodalmi művekkel, de a tinik és a fantasy-műfaj
rajongói is bátran csemegézhetnek az újdonságokból. Mert Martonvásáron tudják: olvasni jó, olvasni fontos!

3 Megfelelőt kérjük aláhúzni.
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Adventi
Manó Műhely
2021. november 27.
-

szombat 10.00-14.00

Adventi koszorú

KULTÚRA, SIMONPUSZTÁRÓL

készítés

A Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központ nem tétlenkedik. Téli szezonnyitó gálaműsoruk november 27-én 18.00-kor
kezdődik, amely a Magyar Történelmi Színház és a Magyarok
Dalszínház közös koprodukciója lesz. De rendeznek Katalin
bált, december 5-én Pattanj lóra a Mikulással elnevezésű jótékonysági rendezvényt is Grimm-mesedarabbal, sétalovagoltatással és a Fővárosi Nagycirkusz előadásával.
December 19-én Ádvent negyedik fénye címmel adnak elő
Dickens-adaptációt, de ami talán az évad legnagyobb csemegéje, hogy december 30-án már a szilveszterre hangolva
bemutatják Fenyő Miklós Made in Hungária című musicaljét.

és kreatív kuckó a BBK-ban

DJANGO REINHARDT
NYOMÁBAN

/MartonKult

ROMA JAZZ MARTONON

A koszorúhoz szükséges alapanyag a helyszínen is
vásárolható, de ha szeretnél, otthonról is hozhatsz.

Lapzártánkkal egyidőben koncertezett Martonvásáron a
Canarro zenekar, amelynek tagjai a különleges cigány jazz
követői. Világszerte ismerik őket, most nálunk is tiszteletüket tették a neves virtuóz, szinti roma származású Django
Reinhardt kései örökösei.
Tradíció és modernitás, köszönjük!

A rendezvény a hatályos országos és helyi járványügyi szabályok betartásával valósul meg.
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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!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9. Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

BBK KÖZPONT

NOVEMBER
FORUM MARTINI / 2021. OK
TÓBER

22/460-286

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.

Majláth Lívia
Márton-Szabó Flórián
Dankó Nóra
Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

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

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

FOGÁSZATI KÖZLEMÉNY

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.

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

MARTONVÁSÁR: december 4., 5.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: november 27., 28.; december 18., 19.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: november 20., 21.; december 11., 12.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

Kedves Pácienseink!
Az augusztus 6-án a Magyar Közlöny oldalain megjelent 469/2021.(VIII.6.) Kormány rendelet alapján a tervezhető fogászati beavatkozások esetében, 6 éves kor
felett, illetve kísérők esetében is szükséges:
- oltási igazolvány
- 48 órán belüli PCR teszt annak, aki nem rendelkezik
oltási igazolvánnyal
Ezek megléte nélkül sajnos nem tudjuk ellátni az
adott pácienst, így a kellemetlenségek elkerülése és a
zökkenőmentes rendelés érdekében, kérünk mindenkit,
hogy ezeket hozzák magukkal és továbbra is telefonon
egyeztetett időpontra érkezzen mindenki.

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

FAKIVÁGÁS
BOZÓTIRTÁS
ÁGDARÁLÁS

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.

Bukó Balázs
egyéni vállalkozó
Telefon:
06 20 543 0212
E-mail:
bukobalazs89@gmail.com
- Fakivágás
- Veszélyes, szûk helyen lévõ fák kivágása
alpintechnikával
- Bozótirtás, zöldterület kaszálás
- Ágdarálás, igény esetén keletkezett zöldhulladék
elszállítása

Friss információk a www.martonvasar.hu oldalon.
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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

FOGORVOSI RENDELÉS

ÚJSZÜLÖTTEK*
Molnár Dorina
Pintér Mira
Varga Metta
Maticsuk Dávid Noel
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