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BOLDOG
KARÁCSONYT,
MARTONVÁSÁR!
Ez évi utolsó lapszámunk igazán „karácsonyira”
sikeredett. Nemcsak a legendás martoni
plébánost látogattuk meg, de személyes vallomást
olvashatunk templomunk történetéről
egy többgyermekes családanyától és
a segítő szolgálat vezetője is vall szentferenci
elkötelezettségéről, vagyis hogy egy cseppnyi
szeretet néha többet ér a tengernyi tudománynál.

KÖZMEGHALLGATÁS

2020. január 30. (csütörtök) 18.00 órakor a BBK színháztermében közmeghallgatást tartanak Martonvásár Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására, illetve tájékoztató hangzik el az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről, az önkormányzat
szervezeti, pénzügyi, gazdasági helyzetéről és kilátásairól, valamint az önkormányzat megvalósult beruházásairól és fejlesztési terveiről.

Elkészült Marci Vására
December 8-án megnyitotta kapuit városközpontunk új
játszótere: Marci Vására, ahol mostantól jó minőségű játszóvárak, hinták, pörgő- és rugós játékok, utcabútorok illetve
egy 31 négyzetméteres homokozó várja a 3-12 éves korú
gyermekeket és családjukat.
Az udvar, mint közösségi tér nem csupán egy nyilvános játszótér, hanem látogatói csoportok saját szervezésű programjainak
színtereként, valamint rendezvények helyszínéül is szolgálhat. Az új funkciót nyert, korábban gyepes-fás terület kialakítása során Martonvásár Város Önkormányzata ügyelt arra,
hogy egy árnyas, napfénytől minél inkább védett területet
alakítson ki a családok számára. Ennek érdekében minden
meglévő fát megtartottak a területen, illetve további 7 darab
juharfát és cserjét telepítettek az udvarban, a homokozó felett pedig egy napvitorlát helyeznek el, ami ha most nem is,
de tavasszal és nyáron jó szolgálatot fog tenni gyermeknek és
felnőttnek. A lepottyanások okozta sérülések elkerülése érdekében a 100 cm-nél magasabb kritikus esésmagasságú játszóeszközök (játszóvárak, hinták) körül a szabványoknak
megfelelő ütéscsillapító gumiborítást alakítottak ki. A városközpont környezettudatos megújítása Martonvásáron elnevezésű projekt újabb eleme bruttó 49,5 millió forintból,
100%-ban az Európai Unió és a magyar állam támogatásával
valósulhatott meg.
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2020-ban Beethoven250
2020-ban a városunkhoz több szállal is kapcsolódó Beethovent
fogja ünnepli az egész világ, a német zeneszerző ugyanis
két és fél évszázada született Bonnban. A magyarországi
Beethoven-emlékév szervezéséből az Agrártudományi Kutatóközpont is kiveszi a részét, többek között a Zeneakadémia
szakmai együttműködésével. Utóbbi egy egész éven átívelő
sorozattal, a Beethoven plusz sorozattal fog tisztelegni a
nagy zeneszerző előtt. Dr. Balázs Ervin professzor, az MTAATK főigazgatója lapunknak elmondta, hogy zenés tárlatvezetéseket, zenepedagógiai foglalkozásokat, művészettörténeti előadásokat tartanak majd a Brunszvik-kastélyban,
illetve kibővül és megújul a martonvásári Beethoven Emlékmúzeum kiállítása is.

Martoni falinaptárat a karácsonyfa alá!
December elejétől 2000 forintos támogatói összeg fejében
kaphatók az Óvodamúzeumban (nyitva tartás: K-P: 10-16
óra, Szo-V: 11-17 óra) a 2020-as martonvásári falinaptárak.
A befolyt összeggel a Martonvásári Kulturális Egyesület közösségépítő munkáját támogathatják. A fotókat Lepp Tiborné
Zalka Ibolyának, Bajnok Tibornak, Gál Rúbennek, Buzás
Tamásnak, Kortyis Dávidnak és Csoma Tamásnak köszönhetjük. Szeretnénk azt is, hogy a 2021-es naptárban minél
több martonvásári fotója szerepelhessen, így arra buzdítjuk
fotós olvasóinkat, hogy akár már most kezdjék el a képrögzítést Martonvásár természeti, épített és közösségi értékeiről, hogy a 2021-es naptárban minél változatosabb perspektívákból mutathassuk be szeretett városunkat! Fotóleadás
2020 novemberében!
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KARÁCSONYI
HAZATÉRÉS

SCHRŐDER GYUL A ZUHANÁSRÓL,
FELEMELKEDÉSRŐL, HŰSÉGRŐL

Egykori legendás martoni plébános, sokak lelki
útbaigazítója és keresztelője. Rubinmisés oklevele
az ágya fölött függ. Körbevezet abban az épületben,
ahol kispapként kezdte, s ahova most nyugdíjasként
visszatért. Az egykori papneveldéből mára ugyan
öregek otthona lett, de Schrőder Gyula lelkesedése
és intellektusa mit sem kopott. Szobája „bekötve"
a világba, benne él a mában, a lelke sosem lesz
nyugdíjas. Megvan a véleménye mindenről,
a karácsony kiárusításáról ugyanúgy, mint a
kereszténység európai haldoklásáról.
- Az asztalán egy családokról szóló könyvet pillantottam
meg az imént. Mit gondol a mai magyar családokról?
- A totális széthullást, szétesést látom rajtuk. De nemcsak
itthon. Ennek sok oka van, kérdés, hogy e szétesésnek mi lehet az ellenszere? Főleg akkor, amikor az is komoly zavarokkal küzd, ami e folyamat ellenében hatna. Ez pedig maga
a kereszténység. Totálisan úgy néz ki ma ez a világ, mintha keresztényellenes lenne.
- Mit ért ez alatt?
- Tudományos alapon nem akarom most vizsgálni a kérdést, de
ezer sebből vérzik a kereszténység, az emberek nagyon más
úton járnak, és az egyház sokszor csak bottal üti a nyomukat.
- Arra gondol részben, amiről a Szentatya is sokat beszél, hogy az európai ember legnagyob baja az, hogy
nincs igazi célja az életének ebben a konzumidiotizmusban, a vásárlás vallásában?
- Ebben sok igazság van. Az anyagi dolgokat hajszolják az
emberek. Igazi célokról is nehezen beszélünk, amikor a
templomok nagyjából a megszűnés veszélyével néznek
szembe. Csak Franciaországban 170 templomot bontottak le
az elmúlt években, vagy alakították át az alapfunkcióját,
mert senki nem veszi igénybe őket. Mondjuk ki: nincsen rájuk szükség. Nehéz kérdések ezek, mert végeredményben
most jutott el a nyugati, európai kereszténység oda, hogy reálisan szembe tud nézni a bajokkal. Eddig ugyanis mi volt?
Ha a világban bajok, kérdések voltak, azt a társadalom és
annak vezetői „rátolták” az egyházra, a vallásra, hogy az
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majd automatikusan megoldja. Belekeveredtünk egy olyan
korszakba, ahol már mindenre „megoldásokat" vél találni az
emberiség. Régen egy jégesőre vagy földrengésre is segítséget kért, ma meg mindenre van megoldása. A probléma az,
hogy azt hiszi, hogy az élet más területein is univerzálisan
van mindenre megoldás. Külső tekintélytől már nem vár
megoldásokat, válaszokat.
- Ez részben jó is, nem?
- Hogyne, hiszen hiába jelent megrázkódtatást sokaknak, de
ez előreviszi a hit, az Istennel való kapcsolatunk ügyét.
A „mindent az egyházzal magyaráztatunk meg” évezredes
története egy kicsit gyerekes szint volt. Az egyház ma – világi szerepének csökkenésével – végre azzal foglalkozhat, ami
a dolga. A nyugati kereszténység ideje lealkonyul, ugyanakkor bizonyos földrészek, Afrika, Ázsia és Dél-Amerika ébredésben, sőt, dinamzmusban van.
- Ebben nagy szerepe van a dél-amerikai pápának is.
- Abban mindenképpen, hogy a központ átkerült a perifériákra. Ez részben zavart okoz, de szükség van rá, mert a kereszténység ügyeinek tisztázódnia kell. Lehetetlen álláspont
volt, hogy nem figyeltek a „szélére”, amire meg figyeltek
hosszú ideig, arra meg annyira nem is kellett volna. Ez reményeim szerint tisztázáshoz vezethet. A régi mondás szerint
„Non numerantur sententiae, sed ponderantur”, vagyis „Nem
az érvek száma, hanem azok súlya számít”. Nem a mennyiség, hanem a dolgok súlya – gyönyörű és igaz gondolat.
- Az egész életünk mintha a mennyiségről szólna...
- Pedig a súlyról kellene szólnia. A gondolataink súlyáról és
nem a tárgyaink mennyiségéről. Az emberiség azt hiszi
továbbá, hogy ott van az igazság is mindig, ahol sok ember
van, miközben ez nagyon nem igaz. Már a nemzeti szocializmusban is megbukott az egyfelé menetelés, aztán erre csak
ráerősített a „létező szocializmus”: mindkettő a számokról, a
mennyiségről szólt és nem a dolgok, pláne nem az igazság
súlyáról. Ma úgyszólván semminek sincs súlya, de elég sokan
odaállnak az emberek a nemlétező ügyek mellé ma is.
- Pedig már az első karácsonyra emlékező őskeresztények is kevesen voltak.
- Mégis micsoda súlya volt a tetteiknek és milyen hamar
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szárba szökkent ez az egész csoda! De abban a pillanatban,
hogy szabad lett az egyház, elindult a lejtmenet is. Már
Konstantinnál elindult a lecsúszás, pedig az is volt már vagy
1-2 ezer éve. Itt van az európai kereszténységnek a nagy értéklehetősége, hogy többé nem a tömegek számítanak, hanem
az igazi egyéni érték. Jobban áll a kereszténységnek, amikor
elnyomják, ez van. És valljuk be, ez az elnyomás soha nem is
szűnt meg úgy igazából. A világhatalomra törekvő vezetőknek sosem lehet szimpatikus a szeretet vallását hirdető
kereszténység. Én ezt átéltem, és ma is átélem.
- Sokszor azt érzem, hogy a karácsony nem arról szól,
amiről szólnia kellene. Mintha a mára kialakított „karácsony” is az igazi kereszténység ellensége lenne, nem?
- Dehogynem. Már egy jóideje az. A vásárlási mániának semmi köze az Istenhez, de a családi szeretethez se sok. Sikerült
lezüllesztenünk a karácsonyt, cirkusszá tettük. Amikor emberek képesek tönkretenni akár az egzisztenciájukat is, hogy
mindenki teljesen feleslegesen megkapja az extravaganciát
valami felesleges ajándék formájában, akkor onnan nincs
tovább. Nem a karácsony üzenetére figyelünk. De itt el is érkeztünk oda, hogy hit nélkül, nemesebb eszmények nélkül
miért is ne az anyagiakhoz menekülnének az emberek? A
lényeget kellene helyrehozni, ami mára alapjaiban romlott
el. A kereszténység nagy utat tett meg lefelé, meg az emberiség is. Ideje lenne felemelkednie mindkettőnek. Engedjen
meg egy messzi példát nekem. A kölni dómot a középkorban
a gótika nagy építőmesterei készítették, mégpedig úgy, hogy
a főfalakon kívül rengeteg olyan dísz is épült, amit egyszerűen nem lehetett látni. De nem is ez volt a lényeg. Amikor
azonban megkérdezték az emberek az állványról lemászó
mestereket, hogy ezt meg minek csináljátok, hiszen nem fogja látni senki sem, akkor erre a szobrászok azt válaszolták:
ezt nem nektek, hanem a Jóistennek készítjük. Szóval ebből
a világból érkeztünk ide, a maiba.
- Jézus is a feltűnősködés nélküli imát emeli ki, a farizeusnak meghagyja a feltűnősködést.
- A mai világban a farizeus már nem ezzel feltűnősködik,
hanem az anyagi javakat hajszolja. A keresztényég ma nem
„menő”, ahogy azt szokták mondani.
- Látom a falon itt az atya szobájában Rembrandt Tékozló

MIÉRT JÖTT?
Számunkra, hívő reformátusok számára karácsonykor
nem a kiszínezett történet fontos, hanem a tény, hogy
Isten emberi testben közénk jött és hogy miért jött.
Ezt maga az Úr Jézus válaszolja meg: „az Emberfia azért
jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet.”
Erre ad választ egy Halleluja énekünk is:
Miért, hogy Ő kit angyalének dicsért,
Költötte ránk szerelme kincseit,
Vagy mint a Pásztor elveszett után járt,
Elmémmel fel nem foghatom miért?
De azt tudom, hogy Betlehemben született,
Hogy istállóban jászolágya volt,
FORUM MARTINI / 2019. DECEMBER

fiú hazatérését ábrázoló képét. Erről jut eszembe, hogy
a világ alakíthatná akár a tékozló fiú szerepét is, főleg
így ádvent-karácsony idején és „hazatérhetne” a neki
elrendelt helyére.
- Sajnos pontosan ellenkező irányba haladnak a dolgok. De
észhez kellene térnünk, ami nem egyszerű, hiszen már a gyerekek agya is át van mosva. Fontos az empátia, a katolikus egyház világegyházzá válása, a pápa elfogadó alapállása, de
szükség van Szent István és Szent László erejére, választani
tudására és mondjuk ki: kardjára is. Ez a dilemmája a mai kereszténységnek, hogy több dolog között kell egyensúlyoznia.
Az erkölcsi tanításra figyelni, nem megrészegülni a karácsonyfa
alá dobott tárgyaktól, megőrizni az identitást. Az emberiségnek
végre fel kellene nőnie, megállítani ezt a zuhanást, a tékozló
fiúnak pedig haza kellene térni. Nem egyszerű feladat, de ha a
karácsonyhoz hűek akarunk lenni, ezt kell tennünk.
| Prieger Zsolt

Hogy Názáretben élt és ott volt otthona,
Ím így jött el Ő a világ Megváltója.

		

Nem érthetem miért szenvedett némán,
Békéje fénylik Golgota hegyén,
Szíve miért szakadt meg a kereszten,
Tövisből miért kapott ott koronát?
De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa,
Bűn, félelem tüzét megoltja Ő,
Megterhelt lélek láncait leoldja,
Ezért jött el Ő a világ Megváltója
Áldott Karácsonyt kíván a református gyülekezet!
Ünnepi istentiszteletek: 24-én 15 órakor, 25-én 10 órakor,
26-án 10 órakor. Szeretettel várjuk.
| Borsos Istvánné • lelkipásztor
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HEILMANN ANNA:

A MI TEMPLOMUNK
EGY BAROKK KASTÉLYKÁPOLNA
SZENT ANNA ÖLELÉSÉBEN

Szerda este háromnegyed hat. Kintről, a nemrég felújított Brunszvik-kertből a későőszi szél susogása és a
lusta eső monoton kopogása hallatszik. Az oltár közelében ülök, a hagyomány szerint Brunszvik Teréz által
festett szenvedő Krisztus képét tartó mellékoltár
előtt. Nyugalom és béke van, a zakatoló szív és gyűrött lélek nem tud mást tenni, csak lassan kisimulni.
Igyekszem koncentrálni és befele figyelni, fohászokkal körbetakarva magam, miközben gondolataim önkéntelenül időutazásba kezdenek. Olyan ritkán idézzük fel a Brunszvikékat,
holott ha ők nincsenek, ezek a falak sem állnának.
Mi, martonvásáriak rendkívül gazdagok vagyunk: a Brunszvikcsalád számtalan kulturális-, művészeti értéket hagyott
ránk. Többek között ezt a büszke homlokzatú, elegáns
volutadíszekkel, magyar szentjeink két legkarakteresebb
alakjával, Szent Istvánnal és Szent Lászlóval, a Brunszvik
címerrel ékesített Szent Anna-templomot. Bár martonvásári
birtokát elsősorban csak nyári rezidenciaként használta a
család, számos Brunszviknak (id. Antal, Teréz, Ferenc) szíve
legközepét jelentette a helység.
Úgy érzem, a templommal kapcsolatosan én is privilegizált
helyzetben állok: itt kereszteltek meg, majd itt lettem elsőáldozó, masszív kőpadlóján állva kötöttem hűséget a férjemmel, gyermekeim is itt kapták meg a keresztség szentségét. Lassan kibontakozó, gyerekként félelmetesnek tűnő,
mára azonban otthonosan meghitt érzések kötései kapcsolnak a templomhoz, számomra a feltöltődés, az újrakezdés
csodálatos lehetőségének helyszíne, amit leginkább a gyermekeimmel látogatott hétköznapi csendes misék intimitásában tudok átélni.
Martonvásár helytörténetéről Üvegesné dr. Hornyák Mária
kutatott a legtöbbet, a Brunszvik-családról és Beethoven
martonvásári látogatásairól is az ő munkáiból tájékozódhaFORUM MARTINI / 2019. DECEMBER

tunk. Településünk 1700-as évek előtti templomairól igen
keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy a 15. században már
volt itt templom, amelyet a törökök a földdel tettek egyenlővé. A következő biztos adat a majorság akkori tulajdonosához, Beniczky Sándorhoz köthető, aki egy fatornyos kápolnát
építtetett a Szent Családnak ajánlva.
A második birtoktulajdonos, id. Brunszvik Antal (1700–1780)
lett, aki a következő évtizedeket a település intenzív fejlesztésére fordította. Rohamos változások történtek, mint például a török időszak alatti határvidék kultúrtájjá formálása,
a falu betelepítése és a Beniczky-féle kápolna helyett egy
teljesen új templom építése. Antal, aki a korszak főnemességének igen elismert tagja és Mária Terézia bizalmas embere volt, valószínűleg teljesen beleszeretett a tájba. Habár családjának bázisa Alsókorompa volt és ezen ő még nem is óhajtott változtatni, Martonvásárt birtokainak legkedvesebbjeként tartotta számon. Újításainak hála 1789-ben II. Józseftől,
a "kalapos királytól" a helység elnyerte a mezővárosi rangot.
Martonvásár tehát bimbózásnak indult, a lakosság szépen
gyarapodott, a Beniczky-féle kápolna igen szűkössé vált a
hívők számára. Ezért Antal egy teljesen új, csodás kis barokk
stílusú plébániatemplomot ter veztetett, amit korábban
elhunyt felesége, Anna Mária emlékére a Szent Szűz édesanyjának, Annának tiszteletére ajánlott. Az ünnepélyes alapkőletételre 1774-ben került sor, felszentelése pedig 1778ban történt. Az építészről sokáig nem tudtunk semmit, de
dr. Hornyák Mária kikutatta a család intézőjének, Simonovics
József levelezéseiből, hogy ez a személy a barokk építészet
egyik leghíresebb művésze, Jung József (1734–1808) lehetett.
A kápolnán a korszak legméltatottabb mesterei dolgoztak,
id. Brunszvik Antal igazán nem sajnálta a pénzt, több mint
12000 forintot adományozott, ami az akkor jellemző templomépítési keret négyszerese volt.
A munkálatokat a bécsi Anton Tabota (1724 –1776) fogta
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össze: az ő kezében összpontosultak a kivitelezés fázisai, a
kommunikáció a különböző mesterekkel, ő tartotta a kapcsolatot a festőművészekkel, a kárpitos -és üvegmesterekkel,
de még az inasaikkal is. Az ő nevéhez köthetők a templom
szobrászati- és kőfaragói alkotásai is. Oly lelkesen és a végletekig kitartóan végezte a rá bízott feladatot, hogy röviddel
a szobrok Bécsből Magyarországra való elhozatala és a martonvásári templomba való installálása után elhunyt. A korszakban igen gyakori volt a váltóláz: Martonvásáron a mocsaras környezet miatt nagyon egészségtelen mikroklíma
uralkodott, ami sok ember, így sajnálatos módon Tabota
halálához is vezetett.
A templom elkészült, teljes pompájában áll előttünk immár
245 éve. Mielőtt belépnénk a robosztus fakapun, hogy elmélyüljünk a tér művészeti értékeiben, szükséges a barokk stílusról szólni, mely sokszor túlzónak tűnik, ám számos kódolt
üzenetet, feladványt rejt el egy-egy puttóalak szárnysuhintása és a teátrális pózoktól teljesen kicsavart szentek alakjai
közé. A barokk (olasz barocco szóból eredő kifejezés, melynek
nyers jelentése: „nyakatekert okoskodás”) karakteres, határozott csengése is utal a stílus alapjegyére, mely a tökéletességre való kínosan precíz törekvés volt. Ez az időszak egybeesett Európában az ellenreformáció, az abszolút monarchiák
kialakulásának korszakával, Magyarországon pedig a török
hódoltság utáni újraéledéssel. A barokk, mint a reneszánszt
követő korstílus az isteni teremtés perfekcióját igyekezett
interpretálni, s ezt a templomi építészetben tudta a legszebben és legegyértelműbben bemutatni. Fantasztikus jelzőket,
fogalmakat sorakoztatok fel, melyek szinte mindegyike leolvasható a martonvásári templom művészeti emlékein. A bonyolult minták, a monumentalitás hangsúlyozása, a formai
bravúrok összhangja, a titokzatosság és misztika parádés
bújócskája, a festményekkel kitágított terek játéka, a fényárnyék viszonyok erőteljes váltakoztatása, a szentek, bibliai
alakok drámai gesztusai, eltúlzott mimikái, a robosztus testek és dús drapériák ábrázolása, mind azért van, hogy megmozgassa a mai hívők szívizmait, felrázza a szemlélőt és a
isteni nagyság, végtelenség jelenlétére hívja fel a figyelmet.
Az osztatlan, egy hajóból, szentélyből és két oldalhelyiségből
(bal oldalon egy oratórium, jobb oldalon a sekrestye) álló
templom nem csak szakrális, de történelmi magja az oltáriszentség otthona, a szentély. Ez a templom legfontosabb
helyszíne, művészettörténetileg pedig a legrégebbi és legértékesebb. Míg a hajót csak 1960 körül festette ki Bicskei
Karle János – egy Amerikából akkoriban hazatérő festő) –
a szentély freskói és faragványai a templommal egyidősek.
A Habsburg-birodalom területének legszebb oltárképeit
megálmodó Felix Ivo Leicher (1727 –1812) keze nyomát
dicsérő főoltárképen Szent Annát láthatjuk, ahogy lányát,
Szűz Máriát tanítja, a bal sarokban diszkréten megbújva az
édesapa, Szent Joachim szemléli szeretettel a jelenetet. Kései
ajándéka volt a Jóistennek Mária az idősödő és a terméketlennek tartott Szent Anna számára, akinek mély hitéről, hányattatott, ám megdicsőült sorsáról apokrif iratokban olvashatunk. A sötét tónusok, a háromszögbe komponált pillanat,
melyből Mária, szinte lángcsóvaként kiviláglik, a bal fölső
sarokban látható nyitott ablak, a kezek színpadias tartása:
mindegyik barokk stílusjegy. Az oltárt két oldalon Szent Pál
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és Szent Péter őrzik, a rájuk jellemző ismertetőjegyekkel
(Szent Pál a karddal, Szent Péter a mennyország kulcsával).
A főoltár, ahogy a két mellékoltár is, klasszicista látszatarchitekturális keretben helyezkedik el barokkos spiráldíszekkel, dús aranyozással és a kagylómotívumok ismétlődő
jelenlétével. A szószék aranyozott, antik formákat követő
domborművei, melyek Assisi Szent Ferenc életéből vett jeleneteket ábrázolnak, szintén Tabota remekművei. Bár a szószék
már nem tartozik a liturgia aktív használati tárgyai közé,
még emlékszem, mikor kis minsitránsként egyszer ajándékként „megmászhattuk”: az öles lépteket megkövetelő „hódítás”
után különleges élmény volt az oltár fölül lepillantani az
akkor még sötétbarna, több száz éves padok monoton sorára.
A csegelyes kupolával lezárt szentély freskói Johann Cimbal
(1722 –1795) és fia alkotásai: az oldalfalakon Szent Erzsébet,
szemben pedig Szent Imre herceg látható a liliommal, mindegyike angyalok által tartott medalionokban. Itt is feltűnik a
már említett látszatépítészeti elemek sokasága: íves, tekervényes kőkeret, könnyed mellvédek festői elrendezése tölti be a
falakat. A mennyezeten egy Európában is ritkaságszámba illő
kompozíció kapott helyett, az ún. „Megváltás allegóriája”.
Az első látásra szinte teljesen kaotikus forgatagból mégiscsak
kitűnik a centrumban helyet kapó csoportosulás: együtt látható a meghasadt glóbuszból dinamikusan kilépő ősszülőpár:
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Ádám és Éva, a bűnbeesés szereplői, valamint a feltámadást
és az újrakezdést jelképező Megváltó dicsőséges jelenléte. A
forrongó, lüktető egységet négy prófétaalak fogja közre.
Kilépve a szentélyből a már említett főhajóba érkezünk,
melynek oldalfalain Bicskei igyekezett a Árpádházi-szentek
sorát folytatni hasonló barokk stílusban. A mennyezet ornamentális kifestést kapott, itt jelenetet, szereplőket nemigen
taláhatunk. Kiskoromban azonban meggyőződésem volt,
hogy a boltozatzáró díszítés hullámos díszköve a mennyország előszobájának apró, titkos ajtaja.
Visszafordulva a mellékoltárok festményei két, drámai elemekkel igen gazdagon ellátott jelenetet ábrázolnak. A jobb
oldali Nepomuki Szent János megdicsőülését, a bal oldali pedig
a szőrbe öltözött Keresztelő Szent Jánost láttatják, ahogy
megkereszteli a Jordán vízével egy Szent Jakab-kagylóhéj segítségével az alázatosan meghajló, sugárzó Jézust. A bejárat
fölött szinte uralkodóként tornyosuló karzati díszek mögött
számos emlék rejtőzködik: kisgyermekként szerettem a már
rég nem használt harmóniumhoz hozzábújva hallgatni Takács
Laci bácsi játékát, a téli hidegben megrendezett passiópróbák hangcseppjeit pedig még ma is visszhangozzák a falak.

A templom bár több száz év időrétegétől súlyos, a köré
szerveződött hívők lelkesedése miatt azonban friss légkört
biztosít: rengeteg a kisgyerekes család, a hittanos élet mind
a picik, mind a felnőttek számára aktív, elindult a Szent Anna
Szkóla, működnek a MÉCS-csoportok, a Prohászka Imaközösség biztos bázisa a közösségnek, az Úrnapi virágszőnyeg
szépsége lenyűgöző, a templom két éve helyszínt biztosít az
Ars Sacra kulturális fesztiválnak, a karácsonyi koncertek
varázslatos dallamokkal hangolnak rá legmeghittebb ünnepünkre, havonta vannak gitáros- és gyerekmisék, a hittanosok minden nagyobb ünnepet nívós műsorral tesznek gazdagabbá. A Kalász, a Karitasz megfeszített munkával segít a
rászorulókon és a heti rendszerességű “anyaima” pedig a kisgyermekes édesanyákat szólítja meg.

ÁDVENT

egykor a szent városba; határozottan, egyértelműen vallotta
meg Pilátus kérdésére, hogy ő király, azonban országa nem
ebből a világból való, és ő azért jött, hogy bizonyságot tegyen
az igazságról. Ezért az igazságért az életét adta, hogy igazsága a miénk legyen. Amint az apostol írja: Őt tette nekünk az
Istent bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé, és megváltássá. Az Ő érkezésére várunk. Ádventben élünk. Ezzel a
meggyőződéssel, reménységgel éljük életünket, végezzük
szolgálatunkat, minden dolgunkat, Isten dicsőségére és a
ránk bízottak javára!

		

„Eljön majd az idő – így szól az ÚR –, amikor igaz sarjat
támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő
napjaiban szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és
így fogják nevezni: Az ÚR a mi igazságunk!” Jeremiás
próféta könyve 23,5-6
Ádventben élünk. A templomok oltáraira felkerült a lila oltárterítő. A koszorún meggyújtottuk az első gyertyát, majd a
maga idején sorra a többit. Minden nappal, minden héttel egyre közelebb kerül hozzánk karácsony ünnepe. A gyertyák hetenként növekvő fénye is az ünnep érkezésére utal. Maga az
ünnep és az azt megelőző időszak az Úr eljövetelét, ádventjét
hirdeti. Az eljövetel kettős jelentésű: az első Jézus érkezése,
megjelenése a történelem egy adott pillanatában. Erre az eljövetelre emlékezünk minden évben karácsony ünnepén.
A múlt eseményén túl, az eljövetel másik jelentése a jövő
felé irányul: az Úr el fog jönni újra! És ez az eljövetel egészen
más lesz, mint az első: hatalma, ereje, dicsősége már nem
rejtett mutatkozik meg, hanem mindenki előtt nyilvánvalóvá
válik. Igazsága betölti az egész világot.
Jeremiás próféta biztatóan, bátorítóan hirdeti az Igét, hogy
eljön majd az idő, amikor Isten igaz sarjat, utódot támaszt
Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen fog uralkodni, és így fogják nevezni: az ÚR a mi igazságunk! A szavaiban megszólaló
isteni ígéret Jézusban teljesedett be, ő az igaz Úr. Igaz azért,
mert nincs benne hamisság, minden vétektől mentes és minden ami tiszta és szent, benne van jelen. Minden hatalom
birtokosa, és mégsem használja a hatalmát mások leigázására és megszégyenítésére. Szelíden és alázatosan vonult be
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Az igazán barokkos időutazásból visszatalálva a jelenbe, felmerül a kérdés: miben vagyok egészen biztos? Hogy Szent
Anna, aki a főoltárképen oly gyengéden és türelmes gesztusokkal fordul lánya felé, a templomba betérő felé is nyúl:
anyai ölelésében bármelyikünk, aki képes bízni, feloldódhatunk és megbékélhetünk.

		

Szeretettel várunk mindenkit az evangélikus gyülekezet ünnepi alkalmain:
December 24.
15.30 Gyúró Istentisztelet
Szenteste
a gyermekek szolgálatával
17.00 Tordas Istentisztelet
a gyermekek szolgálatával
December 25.
9.30 Gyúró úrvacsorai istentisztelet
11.00 Tordas úrvacsorai istentisztelet
15.00 Martonvásár úrvacsorai isten
tisztelet a római katolikus templomban
December 26.
9.30 Gyúró
11.00 Tordas
December 29.
9.30 Gyúró
11.00 Tordas
Január 1.
9.30 Gyúró úrvacsorai istentisztelet
11.00 Tordas úrvacsorai istentisztelet
Január 5.
9.30 Gyúró
11.00 Tordas
15.00 Martonvásár istentisztelet
a római katolikus templomban
| Süller Zsolt • lelkész
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Közel egy tonna tartós élelmiszerrel támogatták
a martonvásáriak a rászorulókat
2019-ben ismét megszervezte hagyományos november végi
Karácsonyi Adománygyűjtését a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület. A három napos gyűjtés országszerte közel 120
település több mint 200 áruházában zajlott, többek között a
martonvásári TESCO-ban is fogadták a civil szervezet önkéntesei és a családsegítő munkatársai a jószívű helyiek élelmiszeradományait.
Országszerte összesen mintegy 283 tonna tartós élelmiszert
gyűjtött össze az Élelmiszerbank közel 5.400 önkéntese segítségével. Az adományokból közel 57.000 ezer élelmiszercsomag készült, amelyeket a gyűjtésben részt vevő önkéntesek juttatnak el a gyűjtés környékén élő nélkülözőkhöz.
Martonvásáron idén 1003 kg adományt gyűjtöttünk össze,
amelyet 120 környékbeli családhoz juttatott el a Szent László
Völgye Segítő Szolgálat. A TESCO ráadásul a vásárlók által a
3 nap során adományozott termékek értékének 20%-ával
megegyező pénzbeli adományt is nyújtott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület számára (Adószám: 18120141-2-42,
Számlaszám: 10700024-66676548-51100005).

Mint azt olvasóink is tapasztalhatták,
légkábelmentesítik a főteret és ígéretek
szerint a környéket is.

Változatlan ár-és díjtételek
A képviselő-testület a tavalyi évhez hasonlóan idén sem
emeli meg az önkormányzat által biztosított különféle szolgáltatások ár-és díjtételeit, így továbbra is változatlan áron
vehető igénybe például a könyvtár, a helyi tömegközlekedés,
a Forum Martini hirdetési felülete, illetve a helyi bírságok,
a mezőőri járulék és a temető díjai sem fognak emelkedni.

2020-ban is lesz Iskolatej
Városunk 2017-ben csatlakozott az állami Iskolatej programhoz, amelynek keretében az óvodás és az általános iskolás
gyermekek számára különféle tejtermékeket tudnak ingyenesen biztosítani a martonvásári oktatási intézmények.

*A kép illusztráció

Közösségeink szolgálatában

Újabb street-workout parkkal bővül Martonvásár

Az állami BMSK Nonprofit Zrt.-vel együttműködésben december elején elkezdődött a Gábor Áron utca 23-27. között
található területen egy ún. C-típusú sportpark kialakítása
(lásd a képen az illusztrációt), amely egy nyolcszög alakú, 90
négyzetméter alapterületű, fedett street-workout-streetfitness
park lesz. Új sportparkunkban nyújtó rudak, bordásfal, hasés hátizomerősítők, illetve fekvőtámasz-rudak kapnak helyet. A beruházás teljes egészét az állami cég finanszírozza.
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Martonvásár Város Önkormányzata számára kiemelten fontos, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a helyi közösség szolgálatában álló martonvásári intézményeket, így a
korábbi évekhez hasonlóan idén is támogatta az Országos
Mentőszolgálat Martonvásári Mentőállomásának eszközbeszerzését. A képviselő-testület 200 ezer forint támogatásáról
biztosította a helyi mentősöket, melyet egy EDAN monitor
beszerzéséhez fognak felhasználni. Ez az eszköz a betegszállítás közben képes a szívműködés monitorozására, a vérnyomásmérésre, a vér oxigéntelítettségének vizsgálatára és a
testhőmérséklet mérésére is. A Martonvásári Rendőrőrs és
a Forum Martini Polgárőr Egyesület eszközbeszerzéseit 200
ezer forint, illetve 500 ezer forint önkormányzati támogatással segítik.
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MÓDOSÍTÁSOK
A VÁROSI ADÓRENDELETBEN

		

					

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
november 26-i ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzat
gazdasági teljesítőképességének megőrzése érdekében felülvizsgálja és módosítja a helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendeletét, amely 2020. január 1-jén lép hatályba. A megtárgyalt javaslatok értelmében a 2020. évben
az önkormányzat nem vezet be új adónemet a helyi adók körében, viszont a következő helyi adónemek kapcsán az alábbi
változások fognak életbe lépni:
• Az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértéke a jelenlegi
1,9%-ról 2%-ra emelkedik (a 2 millió forint/év alatti kisadózói adómentesség megtartásával)
• A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályának
bírálata alapján el kell törölnie Martonvásár Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adója kapcsán biztosított mentességet a szőlővel és gyümölcsössel
beültetett ingatlanok kapcsán. Martonvásár szőlészeti és
gyümölcsészeti hagyományainak ápolása érdekében a képviselő-testület az adómentesség alternatívájaként egyéb
ösztönzőrendszer kialakítáról döntött, melynek támogatási
értéke 28 500 forint/év lesz 2020-ban.

• a helyi építési szabályzatban kereskedelmi, szolgáltató
(Gksz) és ipari terület (Gip) megjelölésű övezetekben a telekadó mértéke a jelenlegi 100 Ft/m2/év értékről 140 Ft/
m2/évre emelkedik. A mezőgazdasági üzem (K-mü) megjelölésű övezetben elhelyezkedő ingatlanok telekadó mértéke a
jelenlegi 0 Ft/m2/év mértékről 50 Ft/m2/évre emelkedik az
1 hektár terület alatti telekrészre, míg az 1 hektár feletti
telekrészre 10 Ft/m2/év telekadó kerül megállapításra.
• Az építményadó adónemben indokolt az általános adómérték
400 Ft/m2/év mértékről 500 Ft/m2/év mértékre való emelése,
a magánszemélyek által fizetendő építményadó részleteinek
átalakításéval (lásd: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete).
• A módosítások eredményeképpen Martonvásár Város
Önkormányzata megközelítőleg 40 millió forint plusz forrásra tehet szert 2020-ban, amelyet túlnyomórészt a gazdasági
társaságok biztosítanak majd.

JÓTÉKONY E-ONSULIFESTÉS
Az E-ON Hungária Zrt. közel harminc, önkéntes munkát vállaló munkatársa november 22-én egy csapatépítő tréning részeként kifestette az új iskolaszárny három szintjének folyosóit és a lépcsőházat. A szükséges anyagokat és eszközöket
is a cég biztosította. Köszönjük az önkéntesek és a munkát
megszervező Szilágyi Adél területgazda munkáját.
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„MIN VAGYOK TÚL,
MI VÁR RÁM?”
SZABÓNÉ PÁLYI JUDIT,
A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ
SZOLGÁLAT VEZETŐJE

„Azt is mondhatnám, hogy amin túl vagyok, az vár rám a
következő időszakban is. Elhivatottságom és munkám révén
elsődlegesnek tartom a nehéz élethelyzetben lévő elesett és
rászorult emberek, családok, közösségek felkarolását, a részükre nyújtott személyes gondoskodást, törődést. 1989 óta
élek Martonvásáron családommal és 21 éve dolgozom a város és a kistérség szociális és jóléti rendszerében segítő szakemberként és később vezetőként. Időközben megszerezve a
munkához szükséges professzionális tudást, szakvizsgázott
szociális szakemberként mára szociális ágazati mestervezetőként végzem a munkámat, 2007 óta irányítom a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás integrált szociális intézményét, mai nevén a Szent László Völgye Segítő
Szolgálatot. A segítésre való elhivatottság persze a tanult
ismeretek alkalmazásával és folyamatos bővítésével válik
professzionálissá.
Elköteleződésem a segítő munka mellett nagyon erős. Hogy
munkámat mindig hitelesen tudjam végezni, szükséges a folyamatos fejlődés, készségfejlesztés. A nagy változások közepette már a kisgyermekkortól kezdve egészen az időskorig
szükség van a családok támogató funkcióinak megerősítésére.
Ez napjainkban talán még fontosabbá vált, hiszen nem minden család tud sikeresen megküzdeni a problémákkal. Egy jól
képzett szakember segítsége sokszor meghatározó és akár
életmentő is lehet egyes helyzetekben. A szociális munka nem
csupán egy szakma, hanem egy olyan hivatás és elköteleződés, amely összetett: sokszor felkavaró, de mégis csodálatos,
és a nehézségek ellenére megajándékoz a sikerélménnyel is.
Ezt a szemléletet próbálom a kollégáimnak is átadni, munkavégzésükhöz nyugodt körülményeket biztosítani, valamint lehetőséget adni számukra a munka során tapasztalt esetleges
negatív életesemények feldolgozásához. Nagyon örülök annak,
hogy szinte minden kollégám szakképzett, nagyrészük több
éve a pályán értékes tapasztalatokkal rendelkezik. Büszke vagyok rájuk és támogatom, erősítem őket. Szemléletünkben
fontos érték a csapathoz való tartozás, a közös gondolkodás és
FORUM MARTINI / 2019. DECEMBER

motiváltság a segítő munkában. Gyakran végzünk – szabadidőnket feláldozva – önkéntes segítő munkát is együtt.
Leginkább ilyen időszak a karácsony környéke, amikor több
esetben gyűjtünk és közvetítünk adományokat a rászorulók
számára. Ilyen volt november végén az Élelmiszerbank
Egyesület szervezésében a martonvásári Tesco-Express áruház előtt lebonyolított élelmiszergyűjtés, amely során 1003
kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk össze mintegy 120 rászoruló családnak. Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet
kapnak tőlünk a magányosan élő idősek és beteg emberek,
valamint a gyermekes családok, hajléktalan emberek, akiknek csak szűk erőforrások állnak rendelkezésére az alapvető szükségleteik kielégítéséhez. Rájuk igyekszünk ilyenkor
intenzívebben odafigyelni.
A Segítő Szolgálat mára amolyan széleskörű, szociális és
gyermekvédelmi faladatokat ellátó központtá fejlődött,
amelyhez több mint 25000 fő tartozik. Martonvásár központi
szerepén kívül Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr,
Tordas, Vál települések is e „családba" tartoznak. Szolgáltatásaink nagyon sokrétűek a pszichológiai és jogi segítségnyújtástól a hatósági ügyek döntéselőkészítéséig a fogyatékkal
élők gondozásáig, szállításáig, a házi segítségnyújtásig, az
idősek nappali ellátásáig. Adományt gyűjtünk, vért szállítunk, betegágyakat, gyógyászati segédeszközöket kölcsönzünk, részt veszünk a szociális étkeztetésben. És hogy mi vár
ránk? A legfontosabb célunk az, hogy intézményünk alkalmazkodni tudjon a folyamatosan alakuló és változó szükségletekhez, lehetővé tudjuk tenni szolgáltatásaink fejlesztését,
innovációját, a szakemberek motivációjának erősítését és
lelki egészségének védelmét. Hiszek benne, hogy mindez
hozzájárul a helyi szociális védelmi háló megerősödéséhez
és a szociális munkamódszerek modernizálódásához.
És még valami: ez ugyan „szakma" és „napi munka", de az
igazi lényege az, amit Assisi Szent Ferenc fogalmazott meg
a legjobban: „Egy cseppnyi szeretet nemesebb tengernyi
tudománynál."
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SAKK- ÉS A LEGO-ÜNNEP

FŐSZERVEZŐI BESZÁMOLÓ, GYERMEKI LEVÉLÍRÁS
November végén rendezték meg Martonvásáron a IX.
id. Pammer Endre Fejér megyei gyermek sakkversenyt és a IV. Legó kiállitást és versenyt. Az immáron
már hagyománnyá vált sakkversenyen diszvendégként
ismét körünkben üdvözölhettük Csom István olimpiai
bajnokunkat, nemzetközi nagymestert.
A rendezvényt Szabó Tibor polgármester és Katona Ferenc,
a Királysakk elnöke nyitotta meg. Öröm volt nézni a sakkozó
gyermekekkel és felnőttekkel megtelt színháztermet, ahol
közel 100 sakkozó ült le játszani. Mint azt Dolinka Zsolt
főszervezőtől megtudtuk, „a színvonalas, helyenként szikrázó mérkőzések után az eredmények így alakultak”:
Gyermek 1/2 és 3. csop. aranyérmesek Kuhinkó Brúnó
(Velence), Tamási Levente (Dunaújváros), Erdész Nimród
(Rácalmás). Ezüstérmes lett Fábián Péter (Érd)
Legjobb MartonVál-sakkozók: Balladik Richárd, Vanek
Benedek, Körtvélyesi Richárd és Szilárd, Szijjártó Zoltán,
Horváth Gergely Álmos voltak.
Felnőtt kategória: I. Sarok Péter Mór, II. Bodrogi Bendegúz
Mór, III. Szilágyi Samu Érd, IV. Bodó Attila.
Dolinka hozzátette: „Köszönjük szponzoraink és önkéntes
segitőink támogatását, akik nélkül ez az esemény nem valósulhatott volna meg: a BBK és munkatársai, a TESCO, a
Cseprekál család, a Postakocsi étterem, ENIS pékség,
Botta Kertészet.”
Az ifjú Szüts Donát tanulót annyira magával aragdta a LEGOkiállítás és verseny, hogy még levelet is írt nekünk: "Kedves
Gyerekek, Szülők! Nagy örömet jelentett, hogy immár a 4.
alkalommal megrendezésre kerülő martonvásári LEGO
kiállításon részt tudtam venni. 11 évesen ez egy felemelő
pillanat volt, amikor az itt élő gyerekekkel is megoszthattam a kiskoromtól tartó szenvedélyem. Jó volt látni a sok
csillogó tekintetet a kicsik, a nagyok és felnőttek szemében.
Visszaigazolást kaptam, hogy érdemes sokat gondolkodni, tervezni és a megálmodott alkotásokat megvalósítani.

Remélem, sokan kedvet kaptatok a látottak alapján. Ezt a
játékot mindenkinek tiszta szívből ajánlom, hiszen általa
én is sok ismeretre és megannyi nagyon jó barátra tettem
szert. Szeretném megdicsérni azokat a kiállításon résztvevő gyerekeket, akik saját építésükkel emelték a rendezvény
színvonalát!!! Nagyon ügyes, ötletes alkotások kerültek ki
kezeitek közül! Ezúton is gratulálok!
Külön szeretnék köszönetet mondani a Kockajáték Kft. /
Campona Kockapark és az MLV Klub vezető tagjainak –
Raáb Donátnak és Dömel Máténak –, hogy aktív szereplője lehettem a kiállítás szervezésének, lebonyolításának.
Továbbá Dolinka Zsolt főszervezőnek, illetve mindenkinek,
akik érdemesnek találtak minket, hogy elhozzuk és megmutassuk ezt a játékvilágot.
A további még izgalmasabb folytatás reményében: Szüts
Donát tanuló"

LEGO-VERSENY EREDMÉNYEK:

1. helyezett |
Sulyok Bence (479 pont)
2. helyezett |
Szekeres Viktor, Marcell, Domonkos,
				
Nagy Endre (478 pont)
3. helyezett |
Varga Márk (371 pont)
4. helyezett holtversenyben | Hegedűs Dávid (275 pont) és
				
Kiss Bandi (275 pont)
5. helyezett |
Lévai Miklós (234 pont)
6. helyezett |
Mittermann Judit (218 pont)
7. helyezett megosztva | Seres Boglárka (180 pont)
				
Tóth Botond (180 pont)
8. helyezett |
Bereznai Anna,
				
Facklmann Zsófia és Zita (176 pont)
9. helyezett |
Seres Gellér (175 pont)
FORUM MARTINI / 2019. DECEMBER
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AZ ÜNNEP: VISSZA A TISZTA FORRÁSHOZ!
Ha valaki a munkahelyén más értékrendet képvisel, mint a
magánéletében, nagyon hamar meghasonlik önmagával.
Emiatt nem ígérem, hogy nem lesz „szakszolgálat ízű” a cikk,
legalábbis remélem, hogy a megfogalmazott értékekre közös
munkánk, szolgálatunk során rátalálnak a munkatársaink és
a hozzánk betérő családok egyaránt.
A szeretet ünnepe… De mi is a szeretet? A szeretet ígéret
arra, hogy akármi történik, melletted maradok. Elköteleződés, hűség, áldozatvállalás. A legtöbb ember számára ezek
nem túl vonzó kifejezések önközpontú, mindent üzletté tevő,
kényelmet kereső, a vágyakat itt, most, azonnal kielégíteni
akaró világunkban. A szeretetet sokan összetévesztik valamiféle szentimentális felhővel, és itt meg is állnak, emiatt
kapcsolataik éretlenek, felszínesek, átmenetiek. Szeretni valakit tudatos döntést kíván a szeretett személy mellett. Aki
házasságban él, pontosan tudja, hogy a szeretet-kapcsolat
túlmutat az érzelmeken, és a saját mindenekfelett való önérvényesítésünkön is. A családi életben nagyon is sokszor előfordul, hogy le kell mondanunk az akaratunkról, kényelmünkről, mert a másik érdeke azt kívánja. Ez így normális,
aztán majd újra jön az érzelmi töltet. Gyermekeinknek rendelkezésére kell állnunk az év minden napján, tudniuk kell,
hogy számíthatnak ránk. Amikor ösztönös kis lényüknek határokat állítunk, nem vagyunk népszerűek a szemükben, ennek hangot is adnak, fejlődésük érdekében mégis ezt kell tennünk. Nem alkalmi ajándékhalmokra van szükségük, hanem
figyelmes jelenlétünkre. Szeretni a gyermekeinket valóban
naponta lemondást kíván, ez azonban százszorosan megtérül.
Mi az ünnep? Az ünnep alkalom arra, hogy megálljunk, elcsöndesedjünk, és rácsodálkozzunk arra a titokra, amire az
emberi kapcsolataink mutatnak. Az ünnepre szükségünk
van, hogy meglássuk a kapcsolataink értékét, felfedezzük,
mekkora kincs birtokában vagyunk. Szeretetünk törékeny
valóság, amire nagyon kell vigyáznunk, dolgoznunk kell
érte. Amikor ünnep van, megláthatjuk, hogy értelmet nyer az
áldozat, amit naponta meghozunk, mert ajándékként tudjuk
szemlélni a másik személyt.
Kívánom a kedves Olvasónak, hogy hálás legyen a kapcsolataiért: családjáért, barátaiért. Merítsen erőt a karácsonyi ünnep szelídségéből a hétköznapi kitartáshoz, és amikor nehéz
a hűség, térjen vissza a Szeretet tiszta forrásához.
| Szabó Antalné • Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye

FORUM MARTINI-REJT VÉNY
Kérdéseink Heilmann Anna e havi számunkban található írásához kapcsolódnak. 1. Mikor volt a Szent Annatemplom alapkőletétele? 2. Mikor szentelték fel az
épületet? 3. Ki lehetett a templom építésze és milyen
stílusban alkotott?
Előző számunkban feltett kérdéseinkre a helyes válaszok
a következők voltak: 1. A neutron az atommag egyik töltéssel nem rendelkező elemi részecskéje, hagyományosan
FORUM MARTINI / 2019. DECEMBER

hasadással „keletkezik”, vagy egy más technikával az un.
SPALÁCIÓS módszerrel, illetve SCHUFRO ARMANI a
neve Ambach Fanni lovának. Nyertesünk Csillár Istvánné,
aki 10 ezer forintos nyereményét a
Macska Étteremben költheti el, akár
társaságban is. Köszönjük, ha írnak
nekünk. További jó játékot és boldog
karácsonyt kívánunk Önöknek!
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LEGYEN HATÉKONYABB
		
A HELYI KULTÚRA!
VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓK A BBK KÖRÜL

átláthatóbbá és egyszerűbbé válhatnak. A feladatok jobb		
összehangolásával, a „holt idők” hasznosításával a költségek
is csökkenthetők és nőhet a feladatellátás színvonala és
sokszínűsége nő.

A képviselő-testület vizsgálja, hogyan tudná hatékonyabbá tenni az önkormányzat kötelező és önként
vállalt kulturális és közösségi feladat-ellátásának átszervezését, illetve a BBK intézményrendszerének
átalakítását.
A tervek egy hatékonyabb és rugalmasabb struktúra kialakítását célozzák, melynek keretében a BBK megszűnne,
feladatait pedig az önkormányzat által alapított, 100 %-os
önkormányzati tulajdonban álló MartonSport Nonprofit Kft.
venné át.
A beterjesztett javaslat szerint érdemes a kulturális, közművelődés és közgyűjteményi feladatokat a sport és ifjúsági
feladatokat már közfeladat-ellátási megállapodás keretében
sikeresen ellátó MartonSporton belül, „egy fedél alatt” működtetni, tekintettel arra is, hogy a Kft. működési helyszínei közvetlenül kapcsolódónak a helyi köznevelés, a sport
és egyes civil szervezetek működési helyszíneihez, valamint
már eddig is rendszeresen teret adtak ideiglenes színtérként
a közművelődési feladatok ellátásának. A fúzióval a munkaerő összpontosítása alapot adhat hosszabb távon a működési
költségek, a munkaerő-foglalkoztatás és a feladatmegosztás
racionalizálására, mely a hatékonyabb feladatellátást célozza meg. Hivatali információk szerint az egységes irányítás mellett az adminisztratív terhek csökkenthetőek, illetve

Ünnepi zárvatartás
A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és
Könyvtár intézményegységei az alábbi
módon tartanak zárva:
Könyvtár, Óvodamúzeum:
2019.12.19 – 2020.01.06. között
Nyitás: 01.07-én kedden.
Közösségi Ház:
2019.12.23-2020.01.05. között
Nyitás: 01.06-án hétfőn.

MOZGÁSBAN A
FORUM MARTINI
POLGÁRŐR
EGYESÜLET

TÁMOGASSUK KÖZÖSEN ÁLDOZATOS
MUNKÁ JUKAT!
Mint azt Sütő Ferenc új egyesületi elnök lapunknak elmondta: kiemelten fontos lenne 2-3 új polgárőr jelentkezése,
heti 3-4 alkalommal 1-1 óra szolgálatra, sok fontos teendő
mellett gyermekeink iskolába érkezését kellene biztosítaniuk a Lakóparknál és a mentőállomásnál. Sütő Ferenc - aki
megköszönte Bordás Ferenc ex-elnök áldozatos, 5 évig tartó munkáját is - hangsúlyozta: a 28 fős polgárőrség nemcsak családjaink, otthonaink és a teljes település biztonságát
őrzi, hanem az önkormányzat kiemelt feladatait is: a gyalogos átjárók, a templomkert, az Egészségház és egyéb fontos
objektumok biztosítását, részt vesznek a kamion-stopban,
melynek során a szabálytalanul behajtó 7,5 tonna fölötti
járműveket megállító és bírságoló közterületfelügyelő munFORUM MARTINI / 2019. DECEMBER

káját biztosítják. Felügyelik a MÁV-parkolókat és -biciklitárolókat. Sok munkájuk van, ráadásul – mint azt az új elnöktől megtudtuk – rendkívül elkötelezettek a szabálytalanul
városunkba érkező kamionok kiebrudalásában is, segítsünk
hát nekik, mert ez közös érdekünk. Környező településeken
már szokás, honosítsuk meg most nálunk is, hogy a lakosság támogatja a fontos munkát végző polgárőrőket! Most mi,
martonvásáriak is megtehetjük, hogy nagyobb összeggel, de
akár 500-, 1000-, vagy 2000 forint befizetésével támogatjuk
őket a Takarék Bank Martonvásár, Brunszvik u 1/B, szlasz.
50420094-10003310/HUF címen.
Az egyesület számít a helyi vállakozók nagyobb befizetésére is.
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FŰTÉS FÁVAL, OLCSÓN, OKOSAN,
KÖRNYEZETBARÁT MÓDON

A nedves tűzifa legalább négyszer drágább…

- mondják a hozzáértők, ugyanis a fában rejlő nedvesség jelentősen rontja az égés hatékonyságát, illetve a tüzelőberendezéseinket is roncsolja. Nedves tűzifa égetésekor a számunkra
hasznos hőtermelés helyett az energia akár fele is a víz elpárologtatására fordítódik. Az elpocsékolt energia döntően vízgőz formájában a kéményen át a szabadba távozik, így tehát
az eget fűtjük. A vízgőz egy része a kémény falán csapódik le,
és bűzös barna lé formájában akár a falon is átszivároghat. Az
égéstermékek nitrózus gázokat és szén-dioxidot tartalmaznak, amelyek vízzel elegyedve savat alkotnak és szétmarják
a falazott kéményt. Az alacsony égési hőfok miatt a fagázok
nem égnek el, hanem füst, korom és kátrány keletkezik hőenergia helyett. Ha sok kátrány rakódik le a kéményben, elzáródhat a füst útja és akár halálos szén-monoxid-mérgezést is
okozhat. A kátrány ráadásul jó hőszigetelő, a tüzelőberendezésben lerakódva annak hőleadását is rontja.

korára aprítja, és milyen fafajt hoz. A köbméter lehet „hagyományos” köbméter, ez kb. 600 kg száraz keményfa, vagy
erdei köbméter, ez 1,7x1x1 méter fát jelent és közel egy tonna súlyt. Puhafát első sorban tömegre érdemes venni, mert
egy erdei köbméter súlya gyakran a fél tonnát sem éri el, így
azonos térfogat fűtőértéke fele a keményfáénak. Kalkuláljunk előre a fuvarköltségekkel és a fizetési feltételekkel is.
Kalodás fa vásárlása esetén nem mindegy, hogy a léckeretet
beleszámolják a köbméterbe vagy nem. Ez is akár 10% különbséget jelenthet.

Hogyan tároljuk a tűzifát?

Az ideális fatároló dél felé néz, csapdába ejti a napot, esőtől
és talajnedvességtől védett. A fát lehetőleg hasogatva tároljuk, mert úgy sokkal gyorsabban szárad nagyobb felülete
miatt. A tárolóba berakott fa elé rakhatunk egy UV-stabilizált nejlonfóliát, vagy polikarbonát lemezt, mely alul és felül
is hagy egy arasznyi rést a szellőzéshez. A fólia mögött az
üvegházhatás miatt még gyorsabban szárad a fa. A fát mindig rakjuk lábakon álló pallóra, hogy a felverődő esőtől, hótól
vagy talajnedvességtől megvédjük. Az ideális tűzifa két évig
szárad, és érdemes legalább 24 órával a fűtés előtt bekészíteni a fűtőberendezés közelébe olyan helyre, ahol
kienged és leadja a magába szívott vízpárát.

Milyen a jó tűzifa?

A frissen kivágott fa súlyának mintegy 40-50%-át a víz teszi
ki, ezzel szemben az ideális tűzifa nedvességtartalma csupán 10-15% között van. Ha van rá mód, akkor A megfelelő
tüzelő szárazsága érdekében legalább 2 évig szárítsuk a fát
napos, ugyanakkor fedett helyen! Ezzel nem csupán a környezetterhelésünk lesz kisebb, hanem a fűtésre fordított kiadásaink is. A nedvességtartalmat legegyszerűbben digitális
mérőeszközzel ellenőrizhetjük. Ilyen mérőeszközök 5000 forint körüli áron kaphatók, érdemes rákeresni az interneten a
"fa nedvességmérő" kifejezésre.

Hogyan vásároljunk tűzifát?

Hazánkban részben az információk, részben az előrelátás, részben az anyagiak miatt a fával fűtők többsége még
mindig télen szerzi be a tüzelőjét. Bízunk benne, hogy írásunkkal hozzájárulhatunk a tűzifa hatékonyabb és egyben
gazdaságosabb felhasználásához is. Nyáron, amikor kisebb
a kereslet, általában rövidebb várakozási idővel kaphatunk
szárazabb anyagot, ráadásul olcsóbban. Emellett marad elég
idő a fa felkészítésére (darabolás, hasítás, rakatolás) és a természetes száradásra is.
Vásárlás előtt kérjünk minél több árajánlatot a szállítóktól.
Előre állapodjunk meg az eladóval, hogy mennyi a fa nedvességtartalma, mázsára vagy köbméterre számolja-e az árat,
ömlesztve vagy szépen kirakva számítja a térfogatot, mekFORUM MARTINI / 2019. DECEMBER
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hasznos energia füst és szén-monoxid formájában szökik el.
Új berendezés vásárlásakor törekedjünk arra, hogy a tűztér
hőszigetelése megfelelő legyen a magas égési hőfok eléréséhez (pl. vermikulit szigetelésekkel) vagy nagy legyen a tömege, mely az intenzív, rövid idejű tűzben keletkező sok hőt
tárolja és egyenletesen engedi a helyiségbe (nagy tömegű
cserépkályhák és dán-finn típusú tömegkályhák).

Kezelt fahulladékok égetése
Begyújtás

A jó begyújtás titka, hogy a vastag fát alulra kell rakni, felfelé pedig fokozatosan vékonyabbakat. A tüzet felül kell meggyújtani, ahová a vékony fa kerül. A tűz hősugárzás által
terjed lefelé, és csak annyi fagáz szabadul fel, amennyi rögtön el is tud égni.
A tökéletes hőtermeléshez három dologra van szüksége a fűtőberendezésünknek: magas hőmérsékletre, az égésgázok és
az oxigén megfelelő keveredésére, valamint elegendő időre,
hogy a forró füstgáz leadhassa lakásunk számára a hőenergiáját mielőtt kijut a szabadba. A berendezésen magán nem
nagyon tudunk változtatni, de a tüzelési móddal emelhetjük
az égési hőmérsékletet. (Ha nem akarunk megsülni, rakjunk
kevés és apróbbra hasogatott fát a tűzre, de az égjen intenzíven, magasabb hőfokon, viszont rövidebb ideig.) Ha a levegőnyílást elzárjuk égés közben, akkor pazarlunk, mert a

KERTBARÁTOKNAK,
DECEMBERRE

		

					

Decemberre a legtöbb kerti munka befejeződik, a
kertészkedő ember a meleg szobába szorul élvezve a
jól végzett munka gyümölcseit. Ez a hónap a pihenés
és a szórakozás ideje.
András napjától szentestig tartó időszak az advent, a várakozás, az eljövetel ideje. Felkészülés a legszebb ünnepre, a
karácsonyra, a fény újjászületésére, melyet az adventi koszorún hetente meggyújtott gyertyák siettetnek. Az ünnepi
fényben pompáznak a karácsonyi kaktuszok és amarilliszek
és a kandallóban pattogó-duruzsoló tűz mellett jól esik egy
pohár illatos forralt bor.
Az enyhe borongós nappalok azonban időt adnak néhány
kerti munkára. Befejezhetjük az ásást, a tápanyag visszapótlását, a fatörzsek tisztítását, a fiatal csemeték védelmét. Az
eddigi enyhe időjárást követheti zord hideg tél, nagy hó és
ilyenkor a nyulak jobb híján a fiatal csemeték kérgét rágják
meg. A törzseket csavarjuk be újságpapírral vagy műanyag
hálóval. Az idősebb fákat meszeljük be, ami a téli napsütés
ellen véd. Folyamatosan etessük kertünk szorgos munkásait,
az énekes madarakat. Az ablak közelébe állított madáretető
érdekes megfigyelésekre ad lehetőséget. Ha eddig még nem
tettük meg, víztelenítsük a kerti csapokat és vezetékeket. Ellenőrizzük az őszi telepítések és a rózsák földkupacait, ha
FORUM MARTINI / 2019. DECEMBER

Sokan azt gondolják, hogy a pozdorja, OSB, bútorlap,
rétegelt lemez égetése ártalmatlan, pedig nem az. Az
OSB például 2,2-2,5% fenolgyantát tartalmaz, de a többi ragasztott faárút is ez tartja egyben. Égetéskor a fenolgyantából
felszabaduló formalin mozgékony gyökké, formiáttá
(HCOO−) alakul. Ez tipikusan ráksejtekben keletkező gyök.
A fenol-formaldehid műgyantaragasztó hődarabolódásának
másik ága a hírhedett PAH-ág (PAH = Policiklusos Aromás
szénHidrogének), amely alacsony égési hőfoknál 100 féle
rákkeltő, mutagén, teratogén anyagot produkálhat. Ennél is
veszélyesebb a PVC égetése (Pld. Hypós flakon, vízvezeték csövek, műanyag úszómedence). A PVC klór tartalma
miatt poliklórozott dibenzo-dioxinok szabadulnak fel
égésekor, melyekből akár 1 molekula is rákot okozhat
a szervezetbe jutva. A dioxinok felhalmozódnak a szervezetben, sőt anyatejjel az utódokban is átjutnak így hetedíziglen mérgezik az égetőt és még sok-sok embert, állatot.

A Borbála-ág a megújulás,
az újjászületés jelképe

szükséges pótoljuk, vastagítsuk meg a védőréteget. Készítsünk Luca- vagy Borbála-ágat. A karácsonyra kivirágzó gyümölcsfa-ág szép dísze lehet az ünnepi asztalnak.
A szerszámokat is tisztítsuk meg, a fémrészeket olajozzuk,
zsírozzuk be, javítsuk meg a hibás eszközöket, élezzük meg a
kapákat, ásókat. Téli napokon jó testi mozgást biztosít a kiszáradt fák kivétele. Végezzünk talajcserét, a keletkezett gödörből
távolítsuk el a gyökérmaradványokat és a kert más részéről
származó földdel töltsük fel. Ha nem szükséges, akkor egy-két
évig ne ültessünk új csemetét a régi helyére. A télikertbe bevitt növényeket rendszeresen ellenőrizzük. A beteg egyedeket
távolítsuk el. Fagymentes, száraz helyen tároljuk a megmaradt növényvédő szereket. Borospincében, zöldségtározóban
viszont ne tároljunk vegyszereket. December elejére az első
fejtéseket már mindenki elvégezte. Most a hordók töltögetése,
ellenőrzése a feladat. Az egyre jobban letisztuló borok minőségellenőrzésére is sort keríthetünk a meleg présházban, meghányva-vetve a világ dolgait barátaink körében.
Végül szakítsunk időt jegyzeteink átnézésére, az év tapasztalatainak mérlegelésre, a jövő év tervezésére.
| Uhrin Gábor
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ESEMÉNYEINK

							
		
DEC. 10.
|
Teleki Blanka Hölgyklub –
		
Karácsonyra hangolódás
		
16.30 órakor
		
BBK színházterem
DEC. 13.

JAN. 12.
|
3. Kreatív közösségi fórum
		Martonvásárról
		
Az esemény ingyenes!
		
14.00 órától 17.00 óráig
		
BBK Színházterem

|

"HARANG csendül....."
az "Együtt-Értük" Alapítvány
		
3. Jótékonysági Estje
		
18.00 órakor
		
BBK színházterem

JAN. 18.
|
Termelői vásár
		
és bolhapiac
		
7.00 órától 12.00 óráig
		
BBK udvar

DEC. 14.
|
MartOn című premier előadást
		
bemutatja a MASZK társulat
		
Jegyek a maszktarsulat@gmail.com
		
e-mail címen igényelhetők!
		
19.00 órakor
		
BBK színházterem

JAN. 18.
|
Magyar Kultúra Napja
		
Közreműködnek:
		
Szőttes Kamara Táncegyüttes és
		
Százszorszép Táncegyüttes
		
18.00 órakor
		
BBK Színházterem

DEC. 15.
|
Kézműves Adventi Vásár
		
9.00 órától 16.00 óráig
		
BBK Galéria

JAN. 19.
|
MartOn című premier előadást
		
bemutatja a MASZK társulat
		
Jegyek a maszktarsulat@gmail.com
		
e-mail címen igényelhetők!
		
19.00 órakor
		
BBK színházterem

DEC. 21.
|
Termelői vásár és bolhapiac
		
7.00 órától 12.00 óráig
		
BBK udvar
DEC. 21.
|
A Martonvásári Művészeti Iskola
		
Karácsonyi koncertje
		
16.00 órakor
		
BBK színházterem

JAN. 21.
|
Teleki Blanka Hölgyklub –
		
2020. évi események
		összeállítása
		
16.30 órakor
		
BBK színházterem

JAN. 11.
|
Farsangi játszóház
		
9.30 órától 12.30 óráig
		
Teljes BBK

JAN. 30.
|
Közmeghallgatás
		
18.00 órakor
		
BBK színházterem
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22 /460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230 2718

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
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: 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.00-09.00
Péntek: 08.00-12.00
Csecsemő tanácsadás:
szerda 08.00-10.00, csüt.: 14.00-16.00

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

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Rendelés: Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda:
13-19 óráig Csütörtök: 7-13 óráig | Péntek: Iskolafogászat
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információ: www.martonvasar.hu/fogorvos

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ORVOSI RENDELÉS

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00

FOGORVOSI RENDELÉS

Dr. Jambrikné
Dr. Takács Imola
08.00 - 11.00
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök
13.00 - 14.00

Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20
perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben, ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
| Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.; 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: 0630 950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				

22 /460-023
30 /825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421

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
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

BBK KÖZPONT

MARTONGAZDA NONPROFIT KFT

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE

2462 MV, Szent László út 24. | Telefon: 22/569-128
Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Péntek: 8:00-11:00,
Kedd, Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, Pénztár
minden nap: 8:30-11:00-ig.
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2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
22/460-286
Központi telefonszám:
(Rendezvényszervezés, Százszorszép Táncegyüttes,
Fúvószenekar, Martonvásári Kulturális Egyesület)
22/460-039
Könyvtár:
22/460-065
Óvodamúzeum: 			

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Köblös Vértes Boldizsár
Hopka Anna

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

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

GYÓGYSZER HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Gyógyszer házhozszállítás Martonvásár teljes területén minden hétköznap és ügyeletes hétvégén.
Gyógyszerrendelés: Telefonon a 06 22 460 019-es
telefonszámon vagy személyesen a gyógyszertárban.

MARTONVÁSÁR: december 21.,22.; január 11., 12.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: december 14., 15.; január 1., 4., 5.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: december 24., 25., 26., 27., 28., 29.;
január 18., 19. | Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812

FOGORVOSI ÜGYELET

Helye: 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám alatti
fogorvosi rendelő
Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon:
Szombat: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 08:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben
Vasárnap: 08:00 órától 16:00 óráig rendelőben
16:00 órától 00:00 óráig készenlétben,
telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Abban az esetben, ha a munkaszüneti /pihenő/
ünnepnapok három vagy több napon át tartanak,
abban az esetben az utolsó munkaszüneti /pihenő/
ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző
napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő
tekintetében.

JAVÍTÁS
& ELADÁS
✓
✓
✓
✓

100% garancia az új gépekre
kisgépek, fűnyírók, rotációs kapák stb.
hozom-viszem szolgáltatás
a szerviz ideje alatt cseregép

2471, Baracska, Országút u. 57.
tel.: +3630 153 4796, e-mail: pll.agrokft@gmail.com
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