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Noha fénnyel, ajándékkal és kedvességgel érkezik, a karácsony
mégiscsak belső, lelki ünnep. Erről beszélnek lapunkban az
egyházak képviselői, de bemutatkozik egy városi szakmai
vezető, és meghívjuk olvasóinkat több, visszautasíthatatlan
rendezvényre is. Boldog napokat kívánunk, legyen vírusmentes,
eredményes új évünk.

ZENÉS, KARÁCSONYI
AJÁNDÉKUNK

Ő A MEGOLDÁS

INGYENES KONCERT, VILÁGSZTÁROKKAL 20-ÁN ESTE

Ingyen kapott csodának mindenképpen tudjon már
örülni az ember. Főleg, ha házhoz hozzák neki a karácsony szelleméhez legjobban illő Bach mester és a kevésbé ismert, de zseniális német barokk szerző, Johann
Cristoph Pez műveit. Mert az ő kompozícióikat kapjuk
ajándékba pár nappal az ünnep előtt városunkban.

Az együttes 2004 tavaszán nagyszabású európai hangversenykörutat tett J.S.Bach János-passiójával, világhírű énekszólistákkal, köztük Harry van der Kamp, Peter de Groot,
Rainer Trost, Markus Schäfer) közreműködésével. Ugyanez
év áprilisában az együttes óriási sikerrel képviselte Magyarországot a klagenfurti Trigonale Fesztiválon, amely az
EU-csatlakozás jegyében zajlott, szóval, ahogy a művelt magyar mondaná: nem semmi karrier!).
A martonvásári zenei
művek szólistái ígéretes
énekesek, akik nem ismeretlenek a hazai közönség számára. A ciprusi
koloratúrszoprán,
BBK Színházterem
2021. december 20., hétfő 18.30
Theodora Raftis többek
Az Aura Musicale nyilvános főpróbát tart másnapi
közt a budapesti Zeneabudapesti koncertje előtt
kadémián is tanult, számos nemzetközi verseny
győztese, és ugyanolyan
otthonos a barokk repertoárban, mint a musicalek
világában. A tanulmányai
szempontjából Lyonhoz
kötődő francia bariton,
Romain Bockler pedig
sikeres nemzetközi megmérettetései alkalmával
a magyarországi Armel
Operaversenyen is megfordult, továbbá együtt
dolgozhatott Eötvös PéJ.S. Bach és J.C. Pez karácsonyi témájú barokk zeneművei hangzanak el
terrel, ráadásul van egy
az együttes előadásában.
saját reneszánsz együtteSzólisták: Theodora Raftis (Ciprus) - szoprán
se is, a Dulces Exuviae.
Romain Bockler (Franciaország) - basszus
Találkozunk
december
A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk.
20-án, hétfőn este fél
7-kor a BBK-ban!

Mert mondjuk meg őszintén, mikor kaptunk utoljára olyan karácsonyi
ajándékot, amt más soksok pénzért könyörög ki a
MÜPA-pénztárban állva.
El vagyunk kényeztetve,
mert december 20-án
az Aura Musicale barokk
kamaraegyüttes nálunk,
Martonvásáron
rendezi a főpróbáját másnapi
Művészetek Palotájában
tartandó
előadásának,
mégpedig teljes szakmai
vértezetben Ami a lényeg: nemcsak Bach és
Pez fantasztikus műveit
adja elő a képen látható
szépszámú csapat, de két
világsztár énekes, a ciprusi Theodora Raftis és
Romain Bockler is tiszteletét teszi.
Aki nem tudná, a tordai
gyökerű Aura Musicale
barokk kamaraegyüttes
1995-ben alakult, vezetője a világjáró csellóművész Máté Balázs, a budapesti Zeneakadémia és a
hágai Királyi Konzervatórium neveltje, aki a salzburgi Mozarteumban Nikolaus Harnoncourt óráit is látogatta. Az Aura Musicale számos nagysikerű hangversenyt adott
rangos nemzetközi fesztiválokon. (Régi Zenei Napok, Würzburg; Tiroli Egyházzenei Napok; Eckardsaui Kastélykoncertek; Soproni Régi Zenei Napok; Budapesti Régi Zenei Fórum.

Aura Musicale
barokk kamaraegyüttes

FORUM MARTINI / 2021. DECEMBER

Aki erre a koncertre nem jön el, készüljön valami igazán komoly kifogással.
Boldog Karácsonyt kívánunk minden olvasónknak!
| FM
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Isten Fiának születése mindannyiunk számára meghozza az örömet, a szabadulást, hogy gyermekeivé válva
végtelen távlatot nyisson számunkra. Ő nem hatalommal, hanem gyönge kisdedként, kiszolgáltatottként jött
erre a világra, és kedvességre, mosolyra, gyöngédségre,
szeretetre hangol bennünket.
Ferenc pápa az egyik általános kihallgatáson elmondta, hogy
tudósokkal beszélgetett a mesterséges intelligenciáról, a robotokról, amelyek a legfejlettebb programozásnak köszönhetően sok mindenben segíthetik az embert, de a gyöngédségre
soha nem lesznek képesek. Ez a képesség emberségünkhöz
tartozik. Milyen sokszor nehézséget okoz ez nekünk is a súrlódásokban, olykor a karácsonyi előkészületekben sem tudjuk egymást jól szeretni. Jézus azért jött el, hogy megtanítson bennünket erre a szeretetre.
Meg kell ismernünk Isten szeretetét, aki eljött erre a világra, hogy átformáljon, átalakítson, hogy képessé tegyen
bennünket a jóra, arra, hogy ne magunkat állítsuk életünk
középpontjába. A mai embernek van egy elképzelése, álma
az életéről, és ennek megvalósításához sokszor nem válogat
az eszközökben.
Jézus kiszolgáltatta, egyszerű emberek gondozására bízta
magát, kisgyermekként érkezett, hogy szeretetre indítson
mindenkit. A Bakancslista című filmben a főszereplők életük
utolsó szakaszában vágyaikat, álmaikat valósítják meg. De
mit akar Isten a mi életünkkel? Jézus a zsoltáros szavát idézve: „Íme, jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat” (Zsid.
10,7) így tanítja tanítványait: „Az én eledelem, hogy annak
akaratát teljesítsem, aki küldött” (Jn 4,34).
Az igazi szeretet szerinti életben nem az én akaratom számít.
Legyenek vágyaink, álmaink, elképzeléseink, de ne feledjük el megkérdezni az ünnep csendjében, hogy mit vár ma
tőlünk, tőlem az Isten. Miért engedte meg ezt a járványt?
Nem gondoljuk azt, hogy üzenni szeretne nekünk, mert elfeledkeztünk Róla? A születése napján már nem Ő van a középpontban, hanem a magunk kényelme, az asztalra kerülő
ételkülönlegességek, a kikapcsolódásunk. Pedig életünk legnagyobb problémájára, arra, hogy az véget ér, Ő a megoldás.
A földi életünk véget ér, de Ő eljött, hogy megmutassa, ho-
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gyan kell szeretni, jónak lenni, minden körülménytől függetlenül szeretetét megvalósítani és továbbadni azt embertársainknak. Az Isten fia hogyan érkezett erre a világra?
Hajléktalanként született, mert nem kapott szállást, majd
Heródes haragja elől menekült. 30 évig egy vidéki kisvárosban, kétkezi munkásként, csöndben élte az életét. Majd amikor tanítani kezdett, poros utakon járt, fáradozott, és sokszor nem volt hova lehajtania a fejét. Visszautasították, nem
értették meg, majd megkínozták, kigúnyolták és kivégezték.
Ez lenne a sikeres, Istenhez méltó élet? Nem így képzeljük
el Istent.
Jézus Krisztus nem szenvedni szeretett, hanem bennünket
szeretett. Értünk vállalta a nehézségeket, és akármilyen körülmények között telt a földi élete, soha nem tért le a szeretet
útjáról. Ezzel tanította meg, hogyan kell élni, szeretni. Ebben
a nehéz helyzetben is megtanít bennünket, hogy a körülményektől függetlenül figyeljünk rá, mert Ő az, aki békét
tud teremteni a szívünkben, vigasztalást a fájdalmunkban,
gyászunkban, reménységet a szívünkben, és végtelenre nyitja előttünk a kaput. Nem azért, hogy megszüntesse a problémákat, hanem hogy velünk legyen minden élethelyzetben.
Megtapasztaljuk ezt egymásban is, ha ráhangolódtunk a
szeretetre, hogy a másik emberben is ott van Isten. Nincs
olyan helyzet, ahol ne lenne jelen, és nincs olyan ember, akiben ne lenne jelen az Isten.
Isten Fia gyermekké lett, hogy mindannyian gyermekei, Jézus Krisztus testvérei, és így egyek lehessünk. Ez az emberi
méltóságunk alapja, amit senki, soha el nem vehet tőlünk,
de még mi sem tudjuk levetni magunkról a bűneink által
sem, mert Isten Jézus Krisztusban szeret bennünket. Ez karácsony örömhíre.
Isten végtelenül szeret bennünket, s azért jött el, hogy emberségre tanítson, gyöngédségre, szeretetre, jóságra hangoljon, és nekünk adja azt a belső békét, amely nem a problémák megszűnését, hanem belül a szívünkben, lelkünkben
uralkodó isteni rendet jelenti.
Ezekkel a gondolatokkal Áldott Karácsonyt és Békés, Boldog
Új Esztendőt kívánok Martonvásár minden lakójának.
| Kovács Zoltán, katolikus plébános
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ESÉLY ÉS
REMÉNY

A NYITOTT AJTÓ

DE BEMÉSZ-E RAJTA?

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a
hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen,
igazán és kegyesen éljünk e jelenvaló világon, várván
ama boldog reménységet nagy Istenünknek, megtartó
Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának egy kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.”
Károli Gáspár szép régi magyar nyelvre fordította le Pál
apostol Tituszhoz írott levelének ezt a hosszú mondatát, ami
a karácsony lényegét fogalmazza meg nekünk. Az inkarnáció, a karácsony az Isten emberi testet öltésének a csodája
minden hívságot, evilági gazdagságot, méltóságot megszégyenítő egyszerűségben történt a júdeai Betlehem egy földbe
vájt istállójában. Ez mégis az emberiség történetének legjelentősebb eseménye, mert a mindenható Isten jött el közénk,
hogy a változás egyedüli lehetőségét az üdvözítő kegyelmet,
megteremtse nekünk. A karácsony egyszerűségében is csodálatosan szép történetét sokan hangulatteremtésre használják. Sokak számára az ünnep a kikapcsolódás, és az önfeledt együttlét lehetősége és eközben kevesen foglalkoznak
az ünnep eredeti bibliai tartalmával és az életük lelki, szellemi, erkölcsi állapotával, valóságával. Pedig karácsonykor a
világ Megváltója jött el értük is, hogy a vétkeik, szenvedélyeik fogságából és azok következményeiből kiszabadítsa és
megmentse őket is. De nem akarnak ezzel foglalkozni, mert
az elrontaná a jól megszervezett családi, baráti együttlétek
jó hangulatát. Jeruzsálem felett sírta el magát az Úr Jézus:
„hányszor akartam összegyűjteni fiaid, mint a tyúk a csibéit
szárnyai alá, de te nem akartad”.
A gondolkodó ember akar foglalkozni a valósággal. A saját
élete valóságával is, még ha fájdalmat okoz vele önmagáFORUM MARTINI / 2021. DECEMBER

nak akkor is, mert változást akar, mert nem akar a vétkeivel
ártani és fertőzni. Minden lehetőséget kipróbál, hogy javítson az élete minőségén, de nem tud. Az ilyen őszinte kereső
embernek ad Bibliát a kezébe az Úr, hogy megismerhesse
önmagát és Megváltóját és megtudja, hogy az Isten üdvözítő
kegyelme és újjáteremtő hatalma adhat változást, új életet.
Az Úr Jézus Krisztus azért jött közénk, hogy megfizessen helyettünk a vétkeinkért, hogy megteremtse nekünk az ingyen
kegyelem lehetőségét, hogy őszinte bűnbánattal bocsánatot
és új életet kérhessünk és kaphassunk. Ez egy nyitott ajtó.
Kérdés, hogy foglalkozol-e vele, szükséged van-e rá, bemész-e
ezen az ajtón, hogy az Úr Jézussal közösségben folytasd az
utad? Akik éltünk ezzel a lehetőséggel boldog, hívő életben,
teljes bizalommal követjük a Jó Pásztort. Ő mondja: „Az én
juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig
követnek engem. Én örök életet adok nekik és nem vesznek
el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből”.
Ez a boldog bizonyosság az igazi karácsonyi ajándék. Áldott
ünnepet kíván a református gyülekezet.
| Borsos Istvánné, református lelkipásztor

KÖZÖSSÉGEK
KARÁCSONYFÁI

Kortyis Dávid kollégánk fotóján közösségeink karácsonyfáit láthatják. Köszönjük, hogy együtt gondolkodnak és alkotnak!
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2021 augusztusától új fejezet nyílt evangélikus gyülekezetünk életében. Bence Győző és családja érkezésével 39 év után mostantól újra két lelkész szolgálja az
evangélikus közösség életét Gyúrón, Tordason és Martonvásáron. Ezért adtunk hálát ünnepi istentiszteleten
novemberben a gyúrói templomban.
Reménység Vasárnapján Süller Zsolt bevezető gondolatainak
igei alapja a Jelenések könyvéből így szólt: „Íme, nyitott ajtót
adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3, 8.) Nem egyszerűen emberi igyekezet, tervezés, szükség hozta ezt a helyzetet, hogy újra két lelkész szolgálhat közösségünkben, hanem
Istentől kapott lehetőség – mondta. Esély és remény. Esély arra,
hogy mind többekhez eljussunk az örök élet üzenetével és remény, hogy ajtók, életek nyílnak meg az evangélium számára.
Esély, hogy a gyülekezet tagjai ráébredjenek küldetésükre és
remény, hogy mind többen bekapcsolódnak aktívan a gyülekezetépítésbe. Esély, hogy a gyülekezet körén kívül is sokakhoz
eljusson az ige és remény, hogy az üdvösség reménységében
élhetünk – emelte ki bevezetőjében.
„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” Róma 15:13
Szarka István esperes úr köszöntő igehirdetésében azt hangsúlyozta, hogy fantasztikus ünnepet élhetünk meg és minden nehézség ellenére az a határozott meggyőződése és látása, hogy
gyülekezetünk szebb napjai még előttünk vannak. Van okunk
a hálaadásra. Elsősorban azonban Jézusért lehetünk bizakodók,
aki lehetővé tette a gyülekezet számbeli gyarapodását, megáldott minket a növekedés iránti vággyal, aki megáldotta lelkészeinket azzal a készséggel, hogy együtt fognak szolgálni az
Úrért az Úrban való hitben. Reménység vasárnapján a gyülekezet az elmúló idő szorításában egy pillanatra feltekinthet és
emlékeztetheti magát az örök ajándékra, a megváltásra, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Tágas térre állított bennünket
az Úr, az örökkévalóságot bízta ránk. Nem csak a lelkészeinkre,
hanem a gyülekezeti tagokra is. Nem elégedhetünk meg azzal,
mondta, hogy a családunk, amiben felnőttünk, hitvalló evangélikus, vagy a nagyszüleink a gyülekezet aktív tagjai voltak.
Mi mit teszünk hozzá, hogyan építjük az élő kövek egyházát,
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„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata!
Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink
munkáját tedd maradandóvá! “ - 90. zsoltár, 17
ez az, ami számít. Nem csak lelkészek szólíthatnak meg másokat, figyelmeztetett Szarka István. Jézus által most kegyelmi
helyzetet biztosított nekünk az Úr, mert lelkészeink most munkatársakat gyűjthetnek maguk mellé, építhetik a szolgáló közösséget is. Mit jelent az evangélium örömében élni, mit jelent
Krisztussal élő kapcsolatban lenni, napi reménységet meríteni
belőle, és ezt tovább adni, ez a lényeg. Ezzel olyat adhatunk az
embereknek, amit senki más nem adhat. Ezzel az Úr ránk bízta
a reménységnek, az evangélium örömének a szolgálatát - hangsúlyozta igehirdetésében Szarka István.
Az áldások után Bence Győző Lukács evangéliuma alapján hirdette Isten igéjét.
„Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és
helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el! Íme, elküldelek
titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” Luk.10, 1-3
Miről szól egy ilyen ünnep, ki az ünnepeltje, tette fel a kérdést
Bence Győző. A szolgálatba indítás kapcsán az új lelkész talán
előtérbe kerülhet, pedig a gyülekezet ugyanolyan fontos ilyenkor. Azt emelte ki, hogy nagyon hálás Istennek a gyülekezet
növekedéséért. Ez mutatta meg a mai ünnep lényegét, mondta.
Azért vagyunk itt, hangsúlyozta, hogy hálát adjunk Istennek
a gondoskodó szeretetéért, hogy gondja volt a gyülekezetünkre. A kegyelmét, a szeretetét, a gondoskodását láthatóvá tette
számunkra az itteni történéseken keresztül, és ezáltal nagy bátorítást kaptunk tőle. Megerősítést, hogy velünk van. Bizonyos,
hogy terve is van velünk. Ez a közös indulás erőforrás lehet az
előttünk álló időszakra. Láthatjuk, ahogy cselekszik, ahogy
működik a közösségben. Jézus 72 tanítványt küldött kettesével
minden városba, ahová menni készült. Kiemelte, hogy Süller
Zsolttal együtt most ők is hasonló közösséget élhetnek meg a
közös szolgálatban, a közös küldetésben. Jézus párba állítja a
tanítványait, hogy ne egyedül kelljen menniük, hanem egymás
terhét hordozhassák. Oda küldi őket, ahová maga is menni készül. Jézus ezzel egyben azt is ígéri, hogy Szentlelke által jön
majd az előreküldött tanítványok nyomában.

!

| Kokaveczné Árvai Erika
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ÉLELMISZERT ADOMÁNYOZTUNK

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi élelmiszergyűjtése alkalmából a Szent László Völgye Segítő Szolgálat
munkatársai és önkéntesei 588,5 kg élelmiszert gyűjtöttek a martonvásári Tesco Express Áruháznál kihelyezett
adománypultnál. Az élelmiszerek karácsonyi adományként
Martonvásáron és a térségében élő, rászoruló családokhoz
fognak kerülni. Köszönjük a martonvásári Tesco áruház
vezetőjének Wallendums Ádámnak és minden egyes kollégájának a szervezést és a sok munkát, amivel lehetővé
tették, hogy az adománygyűjtés megvalósulhatott. Köszönjük minden adományozó felajánlását, mellyel a rászoruló
gyermekeket és családokat segítették.

ÉVFORDULÓS FAÜLTETÉS

VOLÁNBUSZ: MENETREND VÁLTOZÁS

Immár tizenhetedik éve annak, hogy az advent várakozással és
elcsendesedéssel teli időszakát megtöri egy rossz emlékű évforduló. A 2004. december 5-én megtartott, a külhoni magyarok kettős
állampolgárságáról szóló, eredményét tekintve érvénytelen népszavazásról van szó.
Ez alkalomból almafa csemetéket ültettünk a martonvásári Beethoven Általános Iskola udvarára, míg ezzel egy időben Mezőkölpény testvértelepülésünk is elültette az ő almafáit. Eredetileg,
2020-ban került volna sor a közös facsemeték ültetésére a Nemzeti Összetartozás Évében, a trianoni békediktátum 100. évfordulója
alkalmából, amelyet Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kezdeményezett. Erre sajnos a koronavírus okozta korlátozások következtében nem kerülhetett sor.
Most ennek a kezdeményezésnek tesznek eleget sok településen
Magyarországon és Erdélyben.
Koncz László Ferenc Mezőkölpény református lelkésze így fogalmazott a napról: „A nemzeti összetartozás jegyében ültetjük ezeket
a csemetéket, annak reményében, hogy aki fát ültet, a jövőre gondol, a következő nemzedékre, akik ezeknek a fáknak a gyümölcseiből ehetnek és azokra is gondolunk, akik velünk együtt ma Martonvásáron is almafa csemetét ültetnek.
A Nemzeti Újrakezdés Évében áldásos alkalomnak tartjuk ezt,
ezért állunk itt és ültetjük ezeket a csemetéket.
Isten áldását kérjük a kezdeményezők életére, a testvértelepülés
életére, nemzetünk életére! Isten áldását kérjük szülőföldünkre, az
elültetett almafa csemetékre, hogy tudjanak teremni majd jó gyümölcsöket, mi pedig megtéréshez illő gyümölcsöket!”

Tájékoztatjuk, hogy a 704 Százhalombatta – Ercsi –
Martonvásár autóbuszvonalon társaságunk 2021. december 12-től az alábbi módosítások bevezetését tervezi.
• A 223 sz. járat (Ercsi, vá. ind. 21:50 óra – Martonvásár, vá.
érk. 22:10 óra) 5 perccel korábban, 21:45 órakor indul.
• A 225 sz. járat (Ercsi, vá. ind. 22:50 óra – Ráckeresztúr, Hősök tere. érk. 22:58 óra) 5 perccel korábban, 22:45 órakor
indul, valamint meghosszabbított útvonalon, Martonvásár,
vasútállomásig közlekedik, ahová 23:10 órakor érkezik.
• A 215 sz. járat (Ercsi, vá. ind. 23:50 óra – Ráckeresztúr, Hősök
tere érk. 23:58 óra) 5 perccel korábban, 23:45 órakor indul.
• A 224 sz. járat (Martonvásár, vá. ind. 22:30 óra – Ercsi, vá.
érk. 22:50 óra) 5 perccel korábban, 22:25 órakor indul.
• A 214 sz. járat (Martonvásár, vá. ind. 23:30 óra – Ercsi, vá.
érk. 23:50 óra) 5 perccel korábban, 23:25 órakor indul.
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FEJÉR TERMÉK-PÁLYÁZAT 2022

TUDNIVALÓK A JÁRVÁNYRÓL

„Hagyomány - Érték - Minőség” jegyében a Fejér megyében
előállított kézműves termékek és minőségi alapanyagból készített élelmiszerek körében hirdetett pályázatot a Fejér Megyei Önkormányzat, melyre 2021. december 31-ig várják a
pályázatokat. A pályázati felhívás adatlapja, a pályázható termékek áruosztályainak köre, a pályázat sikeressége esetén kötendő használati szerződés-tervezet elérhető a Fejér Megyei
Önkormányzat oldalán a www.fejer.hu/Fejér Termék vagy a
www.fejerpaktum.hu/dokumentumok menüpont alatt.
A pályázattal kapcsolatos minden információ megtalálható a
fejer.hu weboldalon. További kérdés felmerülése esetén érdeklődni lehet a fejer@fejer.hu e-mail címen vagy a 22/312-144es telefonszámon.

Tisztelt Martonvásáriak!
A koronavírus okozta járvány kapcsán szeretnénk felhívni
figyelmüket néhány fontos információra.
A COVID-19 vírus rendkívül gyors ütemben terjed, mind az
oltott, mind az oltatlan lakosság körében, a jelentős különbség a betegség súlyossági fokában, lefolyásában mutatkozik
meg. Fontos hangsúlyozni, hogy akinek az egészsége engedi,
az vegye fel az oltást, ezt kívánja mind a saját, mind pedig az
össztársadalmi érdek.
A helybeli intézményeinkben, így a köznevelési helyszíneken
is megállapítható, hogy folyamatos a fertőzési veszély, függetlenül attól, hogy éppen van-e információ hivatalos fertőzöttről.
Az önkormányzati fenntartású óvodában, társulási bölcsődében újfent kérjük, hogy erre tekintettel fontolják meg az
oltási lehetőséggel nem rendelkező gyermekek otthon tartását, különösen, ha valamely speciális családi, egészségügyi
adottság ezt indokolja. Emellett a közösségi rendezvények
látogatását is ennek tükrében gondolják át, figyelemmel arra
is, hogy a rendezvények kizárólag védettségi igazolvány birtokában látogathatóak.
Kérjük, hogy megbetegedés gyanúja esetén ne induljanak el
közösségeikbe, az orvosi rendelőt keressék fel haladéktalanul
(először csak telefonon), és kérjék a szakember segítségét!
Figyeljenek arra, hogy az adminisztratív rendszerek (járványügyi megfigyelés, táppénz, védettségi igazolvány kiállítás,
stb.) csak az orvosok által igazolt COVID-19 fertőzések esetén tudnak eljárni, a gyermekek esetében is. Az intézményi
védekezési mechanizmus (csoportos karantén, szünet elrendelés, és ehhez kapcsolódóan a szülők számára biztosított
táppénz, stb.) is kizárólag a hivatalosan orvos által igazolt
megbetegedési eseteknél tud megindulni.
Fontos, hogy a korábbiakban a Martonvásár Város honlapján
és Facebook oldalán is megosztott, a megbetegedés kezelésével kapcsolatos írásokban foglaltakat kísérjék figyelemmel,
jelentős segítséget nyújthat a nem enyhe lefolyású megbetegedés esetén azzal, hogy az orvos utasításait tartsák elsődlegesen szem előtt.
Közös felelősségünk a jövő nemzedékeinek óvása, a vírus mielőbbi legyőzésével, az oltások felvétele útján!

APRÓHÍRDETÉS

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Martonvásári Járási Hivatal ügyfélszolgálatára recepciós
munkatársat keresünk.
Érdeklődni lehet munkanapokon 14-18 óra között a
06-30/937-0654 telefonszámon, vagy 8-16 óra között a
06-22/795-860 telefonszámon.
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LABDARÚGÁS: ÖSSZEFOGLALÓ
A felnőtt csapat november 30-án tartotta az utolsó edzését.
A csapat a középmezőnyben zárta félévet, pontosabban a
hetedik helyen végeztek a csoportjukban. Utolsó meccsüket
itthon játszották november 14-én Ercsi csapata ellen, ahol
3-1-re győztünk. Külön gratulálunk Herczeg Simonnak, felnőtt csapatunk játékosának, aki a góllövő lista élén szerepel
tíz góljával. Ifi csapatunk az ötödik helyen zárta félévet és
a góllövő lista második helyén szintén martoni labdarúgó,
Dezső Zalán található 13 góllal. Hajrá Marton!

SZJA-VISSZATÉRÍTÉS: MINDEN
TUDNIVALÓ EGY HELYEN!
Súlyosabban büntetik a jövőben az állatok megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók ellen, és
az állatviadalokon való részvétel is bűncselekménynek
számít. Az Országgyűlés kedden 168 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a kormánypárti képviselők által
benyújtott, az állatok védelme érdekében szükséges
egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosítását.
A mérgezés előkészülete is büntetendő
A jogszabály a büntető törvénykönyv jelenlegi szabályozásához képest bővíti a természetkárosítás, az állatkínzás és a tiltott állatviadal szervezésének minősített eseteit.
A jövőben szigorúbban lehet fellépni többek között a különös
visszaesőkkel, a haszonszerzési céllal működtetett szaporítótelepekkel, illetve azokkal szemben, akiket korábban már az
állatok tartásával összefüggő tevékenységtől eltiltottak.
Ezentúl már a méreg vagy csalétek kihelyezésének előkészülete is büntetendő.
Bővült az állatkínzás minősített eseteinek köre a nagy nyilvánosság előtti elkövetéssel, az állattartástól való eltiltás alatti
állatkínzással, valamint állatkínzás elkövetésével tiltott állatviadal szervezését vagy állatkínzást követő két éven belül.
Magasabb büntetési tétel, egytől öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki a méreg alkalmazásával vagy az élet kioltására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását
okozó, illetve a különös visszaesőként történő állatkínzás elkövetéskor.
Az állatviadalok résztvevőit is büntetik
Az állatkínzás minősített esete lett a szaporítás, amelyet szintén egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetnek.
Az állatviadalok szervezői mellett mostantól a résztvevőket is
büntetik, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel.
Rögzítették: állat esetében az elkobzás végrehajtásának általános lépéseit – különösen a megsemmisítést – nem kell elvégezni.
A törvény legtöbb rendelkezése január 1-jén lép hatályba.
Az előterjesztést – amely az az állatvédelmi konzultáció eredményére figyelemmel készült – mások mellett Kocsis Máté
Fidesz-frakcióvezető és Ovádi Péter Nemzeti Állatvédelmi
Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri
biztos jegyzi.
FORUM MARTINI / 2021. DECEMBER

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján friss információkkal, tájékoztatókkal és egy videóval is segít tájékozódni a szja-visszatérítéssel kapcsolatos kérdésekben.
Az szja-visszatérítés rovatban röviden és részletesen is megtalálhatók a legfontosabb hírek és tudnivalók a témában.
A Gyakran ismételt kérdések menüpont az ügyfélszolgálatokon feltett, e-mailben, Facebook-üzenetben küldött, gyakorlati kérdésekre válaszolva segít eligazodni a visszatérítés
szabályaiban. A videó pedig a VISSZADO-nyilatkozat kitöltését mutatja be.
A rovat új információkkal, a NAV-hoz érkező kérdésekkel folyamatosan frissül, ezért érdemes rendszeresen figyelemmel
követni az oldalt.
| Nemzeti Adó- és Vámhivatal

MEGSZÉPÜLT A RENDŐRŐRS

ÜNNEPEKRE
KÉSZÜLŐDÜNK
Nemcsak gyönyörű ádventi ablakokkal házainkon, iskolánkon és Óvodamúzeumon, de jótékonysági vásárral, kézműves portékákkal, Manó Műhellyel és koszorúkészítéssel várjuk az ünnepet. Címlapunk is utóbbi rendezvényen készült. A
nagysikerű, 19. alkalommal megrendezett Téli Jótékonysági
Vásár már koradélután megkezdődött a kitartó és tehetséges
ovisok műsorával, később Kippkopp a hóban című műsorra
gyülekeztek érdeklődő családok a színházterembe, majd a
képünkön is látható Fivelife énekegyüttes vette fel a harcot
a hideggel - sikerrel. Művészetis gyerekeink lucáztak, volt
táncos játszóház és Százszorszép Táncház is.
Így ádventelünk mi, martoniak.

De még mennyire! Büszkék is lehetünk rá, az adófizetők pénzéből készült, gondos munkálkodással. Annyi bizonyos: jobb
lesz a Brunszvik úton végigmenni ezentúl.

08

FORUM MARTINI / 2021. DECEMBER

09

ÉNEKLŐ, KARÁCSONYFÁS
KISMAMÁINK

„ELHIVATOTTSÁG ÉS
NYITOTT SZEM KELL”

December 19-én délután 4-kor az Agroverzum kamaratermében magyar népénekeket, angol carolokat valamint karácsonyi kórusművelete ad elő a Kismama Kórus. A fellépésre
énekes barátokat is hívtak, zenei vezetőjük Zámolyi Eszter. A
koncert - melyre 50 főig engednek be érdeklődőket - létrejöttét az Agroverzum támogatta, képünk pedig azt mutatja,
hogy csodáshangú kismamáink a közösségi faállításban is
részt vettek.

Bemutatkozik Piricsi Tamás,
a Martongazda vezetője

Új vezető van a Martongazda élén, aki elmondása szerint számtalan ötlettel áll majd elő a városlakók örömére.
Piricsi Tamással beszélgettünk szakmai múltról és tervezett tavaszi újrakezdésről.
- Hogy sodorta az élet és feladat a Martongazda élére,
hogy lett üzemeltetési igazgató?
- Mindig vonzott a gépek világa, így természetes volt nekem a
műszaki pálya. A berendezések mellett idővel a komplexebb
feladatok, beruházások kezdtek érdekelni. Aztán karbantartási tapasztalataimmal párhuzamosan olyan munkahelyet
kerestem, ami többet, kicsit mást ad a korábbiakhoz képest.
Az üzemeltetés nagyon komplex feladat, jól működő épületgépészeti rendszert, hatékony emberi erőforrást, folyamatos
felügyeletet és széles kapcsolatrendszert igényel. Talán ezek
összetettsége, és az a tény, hogy a lakóhelyemen, martonvásári polgárként végezhetem majd ezt a munkát, ez alapozta
meg a végső elhatározásomat, hogy pályázzak.
- Korábban mivel foglalkozott, mik voltak munkahelyi
stációi?
- Pályafutásomat a Székesfehérvári Alcoa Köfém Kft.-ben
kezdtem az öntöde-, majd a hengermű gyáregységben.14
évet dolgoztam itt karbantartás-tervező, majd mint területi
karbantartás vezető pozícióban. Meghatározó volt számomra
ez az időszak, megtanultam egy nagyvállalat EHS-szabályait, tevékenységeit, ezek beépítését a mindennapi karbantartási munkákba.
Ezt követően karbantartó mérnök voltam Várpalotán , majd
műszaki vezető voltam egy megmunkálással foglalkozó cégnél. Sajnos a vírushelyzet ezeket a cégeket sem kímélte, többek közt a mi cégünket is bezárta a külföldi tulajdonos.
FORUM MARTINI / 2021. DECEMBER

Következő állomás a Diósdi Kludi Kft. volt ahol karbantartás vezetőként dolgoztam egészen idén novemberig. Hozzám
tartozott a berendezés, szerszám, emelőgép- és épület-karbantartás is. Nagyon jó csapattal és vezetőkkel dolgozhattam együtt, jó szívvel gondolok ezekre az évekre.
- Kertes-lombos-parkos városban élünk, ami különösen
nagy felelősséget ró a Martongazda vezetőjére.
- Abszolút így van, elhivatottság és nyitott szem kell ehhez a
munkához. Annyi gyönyörű fa, örökzöld , cserje, bokor, számtalan növény tartozik hozzánk, amely mind más és más gondozást, feladatellátást kíván. Nagy segítség nekem, hogy igazán profi és lelkiismeretes csapat dolgozik a Martongazdánál,
mert ezen a területen őszintén szólva van még tanulnivalóm.
- Milyen innovatív, új lehetőségeket kereső ötletei vannak az új vezetőnek?
- Rengeteg elképzelésem van, amihez elengedhetetlen a
megépült és használatba vett új Martongazda csarnok, ami
számtalan ötletnek adhat méltó otthont. Ilyen a zöldhulladék-kezelés, a komposztálás, a lakossági ág- és gally-aprítás,
a szelektív hulladékgyűjtés, az aprított faanyag brikettálás
és még sorolhatnám.
- Ha a “főnök” hazamegy, akkor otthon is sokat foglalkozik a környezetével, vannak-e esetleg ezirányú hobbijai?
- Körülbelül egy éve fejeztük be a családi házunk építését, de
rengeteg munka van még a ház körül, ami befejezésre vár.
A családi házas környezet kialakítása hosszú folyamat, aminek nem érünk a végére, télen kicsit pihenünk, majd tavas�szal újrakezdjük!

A Martonvásári Városi Könyvtár
ajánlója könyveiből
„Izlandon hagyomány, hogy karácsony este a családtagok és
barátok könyvet ajándékoznak egymásnak. Ezután az este
hátralévő részében a könyveiket olvassák és csokoládét esznek. Ez a hagyomány a Jolabokaflod nevű időszak része, amelyet úgy fordíthatnánk, hogy »Karácsonyi Könyváradat«.”
(Alex T. Smith: A kisegér, aki elhozta a karácsonyt)

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

| FM
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ESEMÉNYEINK
DEC. 18.

|

		

TERMELŐI PIAC
7.00−12.00
BBK Rendezvényudvar

|
A MŰVÉSZETI ISKOLA
		
KARÁCSONYI KONCERTJE
		
17.00
		
BKK
DEC. 19.
|
		
		

DDC KARÁCSONYI GÁLA
16.00
BKK

DEC. 20.
|
AURA MUSICALE BAROKK
		
KAMARAEGYÜTTES NYILVÁNOS
		
FŐPRÓBA KONCERTJE
		
Műsoron:
		
Buxtehude: g-moll prelúdium, Buxwv 149
		
Widor: Gótikus szimfónia, op. 70
		
J. S. Bach: Tritt auf die Glaubesbahn 		
kantáta, BWV 152
		
Pez: Concerto pastorale
		
J. S. Bach: Ach Gott, wie manches
		
Herzeleid - kantáta, BWV 58
		
18.00
		
BKK

DEC. 31.

|

VÁROSI SZILVESZTER

JAN. 15.
|
TERMELŐI PIAC ÉS
		
KÉZMŰVES VÁSÁR
		
7.00−12.00
		
BBK rendezvényudvar
JAN. 15.
|
		

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
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!

XXII. DDC KARÁCSONYI GÁLA

Pargo Kft.
+36-70-389-6874

• Konténeres és multiliftes
hulladékszállítás
• Sitt, lom vagy zöldhulladék
• Lomtalanítás
• Épületbontás

A Dynamic Dance Crew Táncegyesület karácsonyi gálaműsorát
december 19-én rendezik meg Martonvásáron. Az egyesület tagjai idén is nehezített körülmények között készülnek a karácsonyi
bemutatóra. A járványhelyzet sajnos sok nehézséget okozott a
felkészülési idő alatt: az őszi versenyeket is ki kellett hagyniuk,
emiatt a gyerekek hatalmas lelkesedéssel várják, hogy ismét felléphessenek a BBK színpadán, telt házas közönség előtt.
Első alkalommal mutatkozik be óvodás tánccsoportuk is, akiket Patkós Anetta készített fel a bemutatóra. Közel 100 táncos
részvételével hozzák el a karácsonyi csodát a nézőknek. A megszokott dinamikus zenék mellett a Jégvarázs és a The Greatest
Showman ismert dalai is felcsendülnek majd. A korábbi évekhez
hasonlóan hetek óta gyűjtik az adományokat a tánciskolás angyalkák, melyet a Szent László Völgye Segítő Szolgálat segítségével juttatnak el a rászoruló családok részére még karácsony
előtt. A gála után egy kis pihenésre mennek, de januártól ismét
lehet majd csatlakozni hozzájuk. Ovisoktól a felnőtt korosztályig,
mindenkit szeretettel várnak!

info@pargotrash.hu
www.pargotrash.hu
Pargo Konténer
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2022. január 15.

KERTBARÁTOKNAK,
DECEMBERRE

Az egyre rövidülő ködös-hideg nappalokat hosszú, sötét éjszakák követik. December a sötétség hava, mely
a fény újjászületésének időszaka is. A rontást hozó
sötétségben testi-lelki szorongásainkat, félelmeinket
az András nappal kezdődő advent ünnepi készülődése
mérsékli. Ez a disznóölések kezdőnapja is.
A legfontosabb kerti munkákat mindenki maga mögött tudja, így a pihenés, a karácsonyra való felkészülés a legfőbb
dolgunk. Fahéjillatos estéken - akár egy pohár forralt bor
mellett - vegyük sorra az év során végzett munkánkat. Mit
tettünk jól és mit lehetett volna jobban végezni. Készítsük el
a jövő évi munkatervet, ami természetesen nem kőbe vésett,
de azért mégis ad egy vezérfonalat. Szerezzük be a szükséges vegyszereket, anyagokat, eszközöket. Ezzel sok pénzt
takaríthatunk meg. Tisztítsuk meg a szerszámokat, ügyeljünk a permetezőszerek és a permetezőgép fagymentes tárolására. A betárolt terményeket (alma, krumpli stb.) rendszeresen ellenőrizzük. A beteg példányokat távolítsuk el, a
krumpli csiráit szedjük le. Irtsuk a rágcsálókat! Amennyiben
nem volt időnk a szerves trágya szétszórására és beásására,
amíg a talaj engedi, pótólhatjuk. A fiatal fákat a nyúlrágás
ellen kötözzük be, a törzsre érdemes egy fóliazacskót erősíteni az őzek kéreghántása ellen. Kezdjük meg a madarak
etetését, melyet márciusig folyamatosan kell végeznünk. Kis
segítőink megérdemlik a gondoskodást. Most már van időnk
a favágásra, az öreg, beteg és cserére szoruló példányok eltávolítására. A kiásott gödör aljára tegyünk trágyát vagy komposztot, és töltsük fel új földdel. Így tavasszal új csemete
ültethető a helyére. Szép téli napokon vizsgáljuk meg a gyüFORUM MARTINI / 2021. DECEMBER
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mölcsfákat. Távolítsuk el, semmisítsük meg a hernyófészkeket, gyümölcsmúmiákat.
A pincében fejezzük be az új borok első fejtést, kénezését. Az
apadó hordókat töltögessük fel. Kénezzük le a pince levegőjét
is. Különösen figyeljünk a slagok és a kiürült hordók megfelelő kezelésére. Az idén elhúzódó erjedés fokozott figyelmet
kíván a borok kezelésénél. A legkisebb gondnál is avatkozzunk be, és kérjünk szakember segítségét.
A leggyakoribb betegségek
Virágosodás: gyenge, darabban tartott borok betegsége. Folyamatos töltögetéssel csökkenthetjük kialakulását.
Ecetesedés: a nem kellően tiszta eszközökön lévő baktériumok fertőzik meg a bort. Kénezéssel megelőzhető, de nem
javítható.
Tejsavas erjedés: erjesztéskor elkövetett hibák eredménye.
Barnatörés: oxidáz enzimek hatására alakulhat ki, ha penészes szőlő került a cefrébe. Kénezéssel megelőzhető. Fejtés
előtt végezzünk töréspróbát. Nyúlósodás: a bor olajszerűen,
nyúlósan folyik. A savszegény borokat veszélyezteti elsősorban. Fejtéskor 3-5 g/hl csersavat kell adagolni a borhoz, amelyet alaposan fel kell kavarni.
Az adventi praktikák közül kettő kiemelésével kívánok áldott
Karácsonyt minden kertbarátnak és olvasómnak. Borbála
(esetleg Luca-) napkor vízbe állított cseresznyefa ág karácsonyra kivirágzik. (Az ágat előtte langyos vízben kell áztatni). A másik a Luca napján tányérra helyezett pohár köré
szórt búza csíráztatása, a Luca búza. Szenteste mindkettő az
ünnepi asztal dísze lehet.
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A belépés ingyenes!
A rendezvény a hatályos járványügyi szabályok betartásával valósítható meg.

Ha jelmezben érkezel

meglepetéssel várunk!

| Uhrin Gábor
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BIBLIAI REJTVÉNY
Decemberi, ünnepi számunk feladványában plébánosunk, Kovács
Zoltán friss írásában található idézet bibliai fellelhetőségére kérdezünk rá. Tehát hol található a Szentírásban „Az én eledelem,
hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött” kijelentés?
Múlt havi számunk rejtvényének megfejtése városunk tevékeny
lokálpatrióta polgárának neve volt, Dolinka Zsolté. Boldizsárné
Vitéz Katalin volt a szerencsés nyertes, nyereményét szokásos
módon veheti át a Macska Étteremben.

FEJLESZTÉSEK,
MARTONON IS
A Magyar Kormány legújabb határozatában egyes
5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő
beruházások támogatásáról döntött. A döntés a Pannónia Szíve két városát érinti, Csákvár és Martonvásár
valósíthat meg fejlesztéseket a megítélt forrásokból.
Tessely Zoltán - aki képünkön éppen almafát ültet - jelentette
be, hogy Csákvár kicsit több mint 85 millió forint támogatást
kapott, amit útfelújításra fordíthat, míg Martonvásár közel
92 millió forintból útfelújítást és járdaépítést valósíthat meg,
valamint munkagépet és haszongépjárművet vásárolhat. A
bejelentés apropóján gratulált az érintett településeknek és
megköszönte a kormány támogatását.

1000+
új termékkel várjuk
Martonvásári expressz üzletünkben!

Kibővült speciális táplálkozás, nemzetközi konyha és finest választékkal várjuk.

5 ÉV LOVAS POLGÁRŐRKÉNT

Az idén lett 5 éves a Polgárőrség Fejér Megyei Lovas Tagozata. Ebből az alkalomból Perkátán rendezett díszközgyűlésen
Tér Zsolt lovas polgárőr kollégánk képviselte a martonvásári
Forum Martini Polgárőr Egyesület Lovas Egységet, ahol ünnepélyes keretek között vette át Cseh István, a Fejér Megyei
Polgárőr Szövetség elnökétől és Horváth István megyei lovas
koordinátortól a Fejér Megyei Lovas Tagozat alapító tagjaként járó emlékplakettet. Szívből gratulálunk hozzá.

FROM

FROM

Nemzetközi
konyha

Organic
Speciális
táplálkozás

Válassza a gyors és egyszerű vásárlást!
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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
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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.

Turcsányi Csege
Sulyok Lóránt
Pásztor Roland

ELHUNYTAK*
Málovics Lajosné
(75 éves)

Újszülötteink hozzátartozóinak szívből gratulálunk!
Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk.

*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 25., 26.; 2022. január 15., 16.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: december 18., 19.; 2022. január 8., 9.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: 2022. január 1., 2.
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*
Magyar Lóránd
Bolvári Kenéz
Zsilkó Milán
Schieder Lóránt
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2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Családias hangulatú Adventi koncertet ad Martonvásáron a
martonvásári Kismama Kórus és énekes barátaik.
A koncert időpontja: 2021. december 19. vasárnap 16:00
Helyszíne: az Agroverzum kamaraterme
Műsor: Magyar népénekek, angol carolok
valamint magyar nyelvű karácsonyi kórusművek
Zenei vezető: Zámolyi Eszter
A koncert létrejöttét az Agroverzum támogatja.
Letszámkorlátozott előadás, 50 főig.
Érdeklődni az Agroverzum jegypénztárában lehet.
Belépést csak védettségi igazolvánnyal tudunk biztosítani,
a részvétel maszkban engedélyezett.
Várjuk szeretettel.

kismama kórus

