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HÚSVÉT
A MEGVÁLTOZOTT
VILÁGBAN
Hogyan tanuljanak otthon gyermekeink,
miképp intézzük szülői ügyeinket,
mit tanácsol a háziorvos, mit üzennek
ünnepre az egyházak és a város vezetője?
Lapunk új száma elsősorban
megváltozott életünkre reagál.

EL JÖTT AZ IDEJE
POLGÁRMESTERI ÜZENET
BAJRÓL ÉS JÓRÓL

Eljött az ideje, hogy elgondolkodjunk az ember
korlátairól. Meghódítottuk a Holdat, a Föld teljes
elpusztítására elegendő atombombát halmoztunk
fel, ha akarjuk, néhány óra alatt körbejárjuk a
bolygót. És most egy olyan „valami" támadott
meg minket, amiről nem is akartunk tudomást
venni: azt hittük a „sötét középkor” járványai
csak a történelmi regényekben léteznek. De az
emberi hatalom véges, létezik nálunk nagyobb erő.
Eljött az ideje, hogy az egyén, az Én mindenhatóságát elfelejtsük. A kórt nem tudjuk egyedül legyőzni, csak ha összefogunk, csak ha együtt cselekszünk, akkor van esélyünk.
Ismét szükség lett a családi segítségre, a jó szomszédra, a
barátokra. Az individualizmus, a „csak én vagyok fontos,
úgyis megoldom” kora lejárt.
Eljött az ideje a mások iránti tiszteletnek. Megtapasztaltuk,
hogy a segítséget azoktól kapjuk, akiket sokszor lenéztünk,
kritizáltunk: az orvosoktól, ápolóktól, a rendőrtől, a köz szolgálóitól. És igen, ki kell mondani, becsülnünk illik a sokszor
szidott államot, a mi hazánkat. Az egyetlen olyan közösség
évszázadok óta, melytől a nemzet tagja joggal vár segítséget.
Látjuk nap mint nap, hogy aki teheti, messzi idegenből is
haza jön vész idején. Tőlük csak azt kérjük, ha múlik a fenyegetettség és újra jobban érzik magukat a nagyvilágban, ne
felejtsék, hol volt a mentség!
Nem akartuk, és nagy is az ára, de ha már így alakult, örülhetünk is talán, hogy eljött az idő: több lehetőség adatik a
gyermekeinkkel való foglalkozásra. Mint régen, írni, olvasni tanítjuk őket és esténként egy apa, anya meséjére is futja az energiából. Lehet, hogy évek múltán úgy emlékeznek

majd, milyen jó volt, amikor anya egész nap otthon volt és
csak velem foglalkozott.
Biztos vagyok benne, eljön az idő, amikor ennek az egésznek
vége lesz! Amikor kinyílnak újra a bezárt kapuk, előjönnek
idős szüleink, nagyszüleink és újra együtt sétálunk majd a
parkban. Talán egy ideig nem felejtjük még, hogy milyen volt
az élet vész idején.
És mindig itt az ideje hitünk erősítésének, különösen így
Húsvétra várva,
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát
adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” János 3,16
| Szabó Tibor

SEGÍTSÉG: RÁSZORULÓK,
KÖZÉTKEZTETÉS, HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
A koronavírus-járvány idején a Szent László Völgye
Segítő Szolgálathoz átlagosan napi 10-15 megkeresés érkezik a martonvásáriaktól gyógyszerkiváltás,
bevásárlás és egyéb segítség ügyében.
Április elejéig így mintegy 200 alkalommal tudott segíteni a veszélyeztetett csoport számára a helyi segítő
szolgálat, tudtuk meg Pályi Judittól, az intézmény vezetőjétől.
Amennyiben Önnek vagy hozzátartozójának is segítségre
van szüksége, keresse fel bátran a Szent László Völgye
Segítő Szolgálatot: Szabóné Pályi Judit: 0620 512 1421,
Závori Tímea: 0630 486 6498.
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Március végén az önkormányzat megkezdte a tartósélelmiszerek beszerzését is, hogy az azt igénylőknek csomagot tudjon osztani, ha az szociális alapon
indokolt. A kérelmeket a városháza szociális ügyintézőjéhez kell eljuttatni. (Széll Anett: 0630-271-4667,
szell.anett@martonvasar.hu), vagy a Segítő Szolgálat
munkatársainak lehet jelezni.
Ami a martonvásári közétkeztetést illeti, továbbra
is közvetlenül a szolgáltatónál rendelhetik meg a
szülők a hpmplusk@gmail.com email címen vagy
a +36 30 558 2916 telefonszámon, s amelyet akár
már házhozszállítással is kérhetnek.
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A FELTÁMADÁSRÓL
ÉS AZ ÚJ ÉLETRŐL

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint,
eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások
szerint.” Kor 15,3-4.

Húsvétkor az Úr Jézusnak a halálból való feltámadását ünnepeljük. Ez egy hihetetlenül nagy csoda volt, mely Isten
voltát bizonyította, hogy volt hatalma visszavenni az életét,
ahogy a jó pásztorról szóló példázatában előre megmondta:
„hatalmam van arra, hogy odaadjam az életem, hatalmam
van arra is, hogy ismét visszavegyem, ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól”.
De miért van nekünk erre szükségünk? Miért volt szükség
arra, hogy lejöjjön a mennyből a Földre, miért volt szükség
arra, hogy itt éljen közöttünk emberi testben és természetfeletti csodákkal igazolja istenségét, miért volt szükség arra,
hogy a kereszten meghaljon? Az ellenségei, sőt a tanítványai
is azt hitték, hogy a gonoszság legyőzte, pedig ez Isten üdvözítő szeretetének a győzelme, amivel meg akar menteni bennünket bűneink örökkévaló következményétől, a kárhozattól.
Nem az Úr Jézusnak volt szüksége arra, hogy emberi testben
itt éljen és a kereszten meghaljon, hanem nekünk, embereknek.
„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.” Ezt Isten

NYILVÁNVALÓ
ELREJTETTSÉG
„Maradj otthon!” – Rengeteg helyről hallhattuk
az elmúlt hetekben ezt a felszólítást, komolyan
vagy tréfásan megfogalmazva, szavakba vagy
dalba öntve, de mindig a biztonságot nyújtó
otthon rejtekében való maradásra késztetve.
Bibliai történeteket alaposabban ismerő emberek számos
szentírási történetet tudnak feleleveníteni emlékezetükben,
amelyekben így vagy úgy előkerül az elrejtőzés, a védelem
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előre megígérte, az ‘Írások’ a Bibliát jelenti, s a Bibliában
Isten kezdettől fogva megígérte, hogy elküldi a Megváltót,
aki helyettünk elszenvedi a vétkeinkért járó büntetést.
És itt felvetődik az ember számára a legnagyobb kérdés:
hogyan is győzött az isteni jóság és szeretet a kereszten?
Úgy, hogy Isten nem akar bennünket büntetni vétkeink sokasága miatt, nem akarja, hogy egyetlen ember is elkárhozzon.
Ezért vállalta a büntetést magára és szenvedte el helyettünk. Ez történt nagypénteken! Egy csodálatos lehetőséget
teremtett meg az ember számára Isten: lehet élni a bűnbocsánattal, lehet megtérni és új életet kezdeni. Lehet Istennel
megbékélni az Úr Jézus által, lehet a mennybe kerülni az Úr
Jézus érdeméért. Ha valaki ezt hittel kéri és elfogadja, annak
számára valóban új élet kezdődik el, mely töretlenül folytatódik a test halála után is az örökkévalóságban. „Krisztus
meghalt az Írások szerint, eltemették és harmadnapon feltámadt az Írások szerint”, tehát minden meg volt írva. Ha Ő fel
nem támad, minderről nem tudnánk, mindezzel nem élhetnénk. De feltámadott, és él! Ezt hírdeti a húsvét!
Ma, amikor életünk bizonytalanná vált, gondoljunk Arra, aki
azért jött, azért halt meg, hogy új élettel, örök élettel ajándékozzon meg, s Aki szeretetből figyelmeztet minket arra, hogy
ne vessük el az Ő kegyelmét, ne vessük meg az Ő szeretetét,
hogy élhessünk!
Áldott ünnepeket kíván a református gyülekezet és lelkipásztora:
| Borsos István Andrásné

keresésének mozzanata. Már az első emberpár próbált elrejtőzni Isten elől. Nóé bárkája biztos védelem volt a rajta
levőknek az özönvíz idején. Mózes számára Midján földje
jelentett menedékhelyet, majd a páska éjszakáján élte át népével együtt, mit jelent a vész idején menedéket találni és
várni az Úr szabadítását. Jerikó ostroma előtt a kémek elrejtőzhettek Ráháb otthonában. Saul is elrejtőzött királlyá
választása napján, megrettenve a rá váró feladattól, de később
éppen előle kellett menekülnie és búvóhelyeket találnia a
trónon őt követő Dávidnak.
A sor hosszan folytatható volna még, az ószövetségi utalásokban utolsóként hadd idézzem fel röviden Illés történetének azt a mozzanatát, amikor megfáradva a Hóreb-hegyen
egy barlangban talált menedéket. Oltalmat keresett a királyi
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pár őt üldöző haragja elől éppúgy, mint az Isten megjelenésének közelségét jelző természeti csapások elől. Végül mégis
ki kellett lépnie a barlang rejtekéből Isten jelenlétébe.
Különös böjti időt élünk. Míg máskor a böjtöt komolyan felvállalni igyekvők azon küzdenek, hogy a lemondásnak megfelelő formáját és tartalmát keressék, most mindez egészen
közel jött – bár másként, mint vártuk. Megszoktuk, hogy a
boltok polcain ott van a termék, amit vásárolni szeretnénk;
most egy időre még csodaszámba megy, ha lisztet vagy
élesztőt találunk. Megszokott baráti és családi találkozások,
munkánkhoz kötődő megbeszélések maradnak el vagy öltenek új formát. Otthon maradtunk. Innen kitekintve várjuk
a kedvező változást és próbáljuk elgondolni, hogyan megy
tovább az élet.
Jézus tanítványai számára a nagyheti események után rövid
időre minden kapcsolat megszakadt a külvilággal. Félelem és
elővigyázatosság formálta tetteiket és tétlenségüket. Együtt
voltak – szinte családként –, de másoktól elkülönülve. Talán
kiléptek volna onnan, de ott, akkor nem tudtak egymástól
távolra kerülni a fejükben kavargó gondolatokkal és szívüket
nyomasztó terhekkel. Jelen volt a
gyakran nagyhangú és hirtelenszavú Péter, a helyzetet alaposan
felmérő és számítgató Fülöp, a
kétségeit nem palástoló Tamás, a
keveset is mindig megbecsülő
András, a szeretet mélységével és
reménységével küzdő János és a
többiek is. Júdás hiányzott immár
végleg közülük. Nagypéntek elrejtett csodája után, Húsvét ragyogó csodája előtt. Kegyetlenül
nehéz lehetett nekik önmagukkal és egymással is.
Többen, akik eddig a hétköznapi feladatainkat teljesítve azt
éltük meg, hogy szinte elrohantunk egymás mellett családtagjainkkal és gyermekeink mintha egy szempillantás alatt
nőttek volna fel, most naphosszat együtt vagyunk. Egyikünknek iskolává lett az íróasztala, másikunknak a munka-

helye költözött a nappali sarkába. Számítógép előtt ülünk,
tanulunk, konferenciabeszélgetéseken veszünk részt, nagyszülőkkel vagy barátokkal beszélgetünk így. Lehet, hogy már
éppen semmi fontos tennivalónk sincs, mégis, most is az online világ nyújtotta búvóhelyeket keressük, ahol nem kell
önmagunk gondolataival, nehézségeivel vagy éppen egymással szembenéznünk.
A sír elrejtettségéből Húsvét hajnalán valóságosan előlépett
a Feltámadott. Megjelent az otthonukba és gondolataikba
zárkózott tanítványoknak. Szavai: „Békesség néktek!”, az élő
Krisztus gyógyító jelenlétének csodáját hirdették és hirdetik
ma is.
Az idei Húsvétot otthonainkban fogjuk ünnepelni. Remélem,
hogy sokunknak megadatik majd annak az öröme, hogy igeolvasásban, imádságban – milyen sokaknak jelenthet most
is támaszt az értük mondott imánk –, megbocsátásban és
bocsánatkérésben, és annak őszinte örömében lehetünk
együtt, hogy milyen hatalmas ajándék a családunk.
Remélem, hogy az előttünk álló ünnepen és hétköznapokon
is sokan átélhetik, mit jelent a magunk lelki rejtőzködését
feladva őszintén kilépni Isten
jelenlétébe. Az egyház közösségébe teret és időt átívelően beletar tozunk mindannyian, akiknek életében
megadatott az a csoda, amit
Pál apostol ír a kolosséi levél 3. fejezetében: életünk
Krisztusban elrejtett életté
lett. Ő menedék ezekben a
nehéz hónapokban is, reménységünk, hogy ebből a
most kialakult helyzetből hamarosan megszabadít.
Mégis, bármi történjék is velünk és körülöttünk, nem feledhetjük és hallgathatjuk el, hogy minden helyzettől és körülménytől függetlenül Krisztusban van az igazi szabadulás,
bűnbocsánat, feltámadás és örök élet.
| Süller Zsolt • evangélikus lelkész

HÚSVÉT TITKA

hirdetni, mert Jézus húsvéti feltámadásában bizonyítékot
kaptunk rá. Az emberi élet Jézus feltámadásával kap értelmet!
A Húsvét orvoslás az elmúlásra.
A gyermekek 3-4 éves korban még nem tudják, mi a halál.
Nem hisznek benne. Ha van is halál, nem lehet az komoly
dolog. Hiszen a mesében azt hallják, hogy a darabokra aprított királyfit, ha életvízzel meglocsolják, talpra ugrik, a tündérek tavába dobott rózsából pedig eleven Iluska válik.
A színházban sem kell megijedni a haláltól. Hiszen a tőr
pengéje nem az áldozat mellébe fúródik, hanem a tőr nyelébe csúszik. Következik néhány tántorgó mozdulat, ünnepélyes földre zuhanás, taps. A következő előadáson megint
meghal a színész, majd újra fölkel.
A gondolkodó ember azonban tudja, hogy a halál sajnos komoly dolog. Olyan tragédia, amelyre nem találunk gyógyírt,
bárhová tekintünk a természetben.
Ha Isten a föltámadással nem orvosolta volna azt a sebet,
amelyet a halál üt az emberiségen, akkor nem is lehetne

A Szállnak a darvak c. filmben felhangzik a
bunkerben lévő katonák ajkáról az örök emberi
kérdés: „Miért élünk? Mi az élet értelme?"
Hirtelen becsap egy bomba. A kérdés
elhangzik, de felelet nem jön.
A rendező nagyon tapintatosan jelezni akarja ezzel, hogy
nem tartja magát illetékesnek a válaszadásra. Pedig nincs
súlyosabb kérdés, amely jobban foglalkoztatná az embert,
mint ez. Mióta ember él a földön, mindig kereste rá a választ.
A keresztény kinyilatkoztatás az egyetlen, amely megnyugtató választ ad erre a gyötrő kérdésre. A testből és lélekből
álló ember élete a másvilágon folytatódik. A lélek elnyeri jutalmát, a test a feltámadásban megdicsőül. Ez lesz a teljes
boldogság, amelynek nem lesz soha vége. Mindezt azért merjük
FORUM MARTINI / 2020. ÁPRILIS
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megváltásról beszélni. Mert ha csak a lélek jutna örök boldogságra, a test pedig visszasüllyedne a romlásba, akkor
az ember egy örökkévalóságon át kérdezhetné: méltó volt-e
ez a mű az Istenhez?
Nem volna ugyanis igazi megváltás az, ahol az embernek
le kellene mondania legkedvesebb élményeiről. Hiszen
bennünk vannak érzelmeink, kialakulnak köztünk baráti
kapcsolatok. Ezeket test és lélek együtt hordozza. Ha nem
volna feltámadás, akkor az ember az Isten kezében nem
volna más, mint egy rosszul sikerült kísérleti tárgy. Mert
az élet tele van szenvedéssel, és a problémák a halál előtt
nem oldódnak mind meg.
De ha vár ránk feltámadás, akkor igazi tragédia nincs is az
életben. Akkor a földi élet nem a semmibe hullik, hanem
az Isten kezébe jut. Akkor nem a sötét sír vár ránk, hanem
a föltámadás. Ez lehet csak az emberi lét célba érése, az
igazi beteljesedés.
Ezért vagyunk mi keresztények! Nem azért, mert az egyház történelme tele van dicsőséges korszakokkal. Dehogy!
Vannak benne sötét foltok is. Nem azért, mert csupa szent
tagjai vannak az Egyháznak. Dehogy! Vannak köztünk botorkáló, küzdő, gyarló emberek is. Nem azért, mert templomai szépek, művésziek, intézményei ősiek.
Hanem mert egyes egyedül itt találjuk meg legsúlyosabb
kérdésünkre a választ: van-e értelme az életnek. És itt kapunk gyógyírt legfájóbb sebünkre, az elmúlásra. Ezért leg-

nagyobb ünnepünk a húsvét, mert ez ad alapot reményeinknek, és ez mutat a jövőbe. A kereszténység tehát nem a
fáradt, mindig ráérő ember vallása. Ebben van erő, dinamizmus, élet. Előttünk cél lebeg, amely felé menetelünk! S az út
végén vár ránk a feltámadt Krisztus, aki bevezet országába.
Azt gondolom, berendezkedtünk egy olyan világba, ahol a
magunk elképzelése szerint éltük az életünket. De ebben az
évben történt valami. Az egyháztörténelemben az első eset,
hogy a kereszténység egy jelentős része nem tudja közösségben megünnepelni hitünk legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadásának napját: a Húsvétot.
A világjárvány leküzdése nagy erőfeszítéseket és áldozatokat
kíván a hívektől kezdve lelkipásztorain és püspökein keresztül
egészen a pápáig. Az egyik éppen ez a magányos ünneplés.
Nemcsak a Szentatya, de mi is egyedül fogunk ünnepelni –
otthon. Helyesebben: mi, lelkipásztorok, hívek nélkül a templomban, Önök pedig otthon, lakásaikban. Noha ebben a különlegesen válságos időben a nyilvános szentmisék és a
húsvéti szertartások elmaradnak, Jézus Krisztus feltámadása nem marad el! Ő, Aki legyőzte a bűnt és a halált, képes
ennek a vírus-járványnak a megfékezésére.
Kérjük hát bűnbánattal és bizalommal, hogy siessen segítségünkre, ne engedjen elveszni bennünket, és ragyogja be életünket újra feltámadásának boldogító fényével!
| Kovács Zoltán • rk. plébános

Bezárt a martonvásári temető
A járványhelyzet idejére az önkormányzat elrendelte a
martonvásári temető bezárását, az új szabályok szerint temetési szertartást is kizárólag 10 fő részvételével (+ a szertartásvezető és a temetői alkalmazottak) lehet megtartani.
Polgármesteri engedéllyel csak indokolt esetben van lehetőség felkeresni a temetőt (jegyzo@martonvasar.hu).
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A HÁZIORVOS, FOGORVOS VAGY GYERMEKORVOS FELKERESÉSÉT MINDEN ESETBEN

MEGELŐZÉS ÉS
LELKI RÁKÉSZÜLÉS

HÁZIORVOS-VILL ÁMINTERJÚ
A JÁRVÁNYRÓL

Dr. Fodor Tamás martonvásári háziorvos a rá
jellemző odadással áll e napokban is a betegek
rendelkezésére, bár bevallja: a ma élő emberiség
még nem élt át ehhez hasonló nagy horderejű
helyzetet. Kérdésünkre elmondta, hogy ilyen
megbetegedést talán az XX. század elején
pusztító spanyolnátha-járvány okozott, bár
bízik benne, hogy az emberiség most okosabban
és körültekintőbben lábal ki a bajból.
- Azon túl, hogy kezünket alaposan mossuk, maszkot
és kesztyűt hordunk, környezetünket tisztán tartjuk
és lehetőség szerint otthon maradunk, milyen javaslata
lehet még ebben a helyzetben egy orvosnak?
- Úgy vélem, hogy ha ezeket az előírásokat maximálisan betartjuk a hétköznapi életben, akkor le tudjuk lassítani a vírus
terjedését, és ezáltal csökkenteni tudjuk az egészségügyi
ellátórendszer leterheltségét is. A „lelassítás” életbevágóan
fontos most. Oda kell figyelnünk az előírásokra.

- Hogyan látja az úgynevezett „vírus-görbét"? Csupán a
bevezetett intézkedések betartásával csökkenteni, lassítani tudjuk a fertőzéseket, hogy az egészségügy még
éppen elbírja a rá nehezedő nyomást?
- Úgy értékelem a helyzetet, hogy jelen állás szerint igen, a
bevezetett intézkedéseknek köszönhetően csökkenteni tudjuk a friss fertőzöttek számát, mint ahogy az elmúlt napok
adatain is ez látszik.

AZ EZERKARÚ
ANYA ÁBRÁNDJA

telefonbeszélgetés, hogy kiszakadhasson negyedórára az
otthontanulási asszisztálásból vagy a permanens ovi-/peluspartiról. Méla várakozás az estére, mikor (ha mindenki fáradtságszintje megfelelően játszik össze) talán akad egy kis
gyerekmentes idő a párjával – vagy egy jó filmmel-könyvvel.
Lassan talán kitapasztaljuk, mi teszi könnyebbé a helyzetet,
és mi nem. Az önsajnálat nem. A vergődés, hogy miért kell
bezárva élnünk, nem. A kellemetlen érzéseink bagatellizálása és elfojtása nem. A csoki esetleg igen.
Ami most felszínre kerül sokunknál, kérdés volt már a vírus
előtt is: mit jelent ma anyának lenni, hogy lehet jól csinálni?
Mi van a helikopterszülő szüntelen gyerekre figyelése és a
“dedek” tévé elé támasztása között félúton? Tanuljuk jól beosztani az erőt, nem feszülni és robbanni. Örülni kis eredményeknek is. Beleállni, amibe bele kell, és nem állni, amibe
nem. És miután egyszerre voltunk dinoszauruszok és tanítók
(főzés közben elaltatva a legkisebbet), megadni saját magunknak is a kedvezés kisebb-nagyobb adagjait: egy óra kertészkedést, egy fürdést, egy kis olvasást nyugiban. Vagy
akár valamit, amit mindig akartunk, de elveszett a rohanásban: együtt festeni a gyerekekkel, fotózni odakint a napsütésben, közös akadálypályát építeni, készülni a húsvétra kevesebb édességgel, több természettel...
Olyan jó lenne úgy jönni ki ebből majd valamikor, hogy sokat
tanultunk magunkról, a gyerekeinkről, a családunk működéséről. És a gyerekeink is tőlünk arról, hogy miképp lehet jól helytállni, alkalmazkodni valami váratlanhoz. Hogy ha majd negyven év múlva beszélgetnek a barátaikkal, elmosolyodjanak,
mikor előveszik, hogy „Emlékszel, mikor a karantén idején...?”.
| Hojdák Anka

Ahogy a karanténhelyzet egyre fokozódik,
sorra jelennek meg a mémek a közösségi
médiában az anyaság aktuális nehézségeiről.
A legtöbben időről időre úgy érezzük, kifogytunk
magunkból; nagyon nehéz egyszerre üzemeltetni
lakáséttermet, mosodát, iskolát, ovit, bölcsit,
munkahelyet, vagy ezekből akár csak hármat...
Sokan mondják, hogy úgyis vártak már egy kis közös időt a
gyerekekkel – csak hát nem így. De lássuk be, vannak előnyei! Jut idő beszélgetni, társasozni, közös játékra. Apa talán
többet lehet otthon, végre része a család mindennapjainak.
Ha az otthoni tanulást leszámítjuk, egészen hasonlóan élhetünk, mint dédnagyanyáink, csak nincs annyi dolgunk az
állatok körül, a mosógép kimos helyettünk, és tésztát se gyúrunk annyit – legfeljebb, ha kicsit túltáraztunk lisztből. Ha
pedig mégis meglegyintenek klausztrofób érzések, emlékeztetjük magunkat a nagymamánkra, akinek nem az volt a mi
korunkban a problémája, hogy pár hónapig nemigen mehet
ki a kapun, hanem hogy mit tegyen, hogy ne találják meg
az oroszok sem őt, sem az elvermelt krumplit, és ki fogja
újraépíteni a szétbombázott konyhafalat.
De pozitív hozzáállás ide vagy oda, az ember lányát elfogja
olykor a vágyakozás egy kis saját időre. Megtalálja persze a
maga vigaszát: lopott percek a Facebookon, egy skype- vagy
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06

ELŐZZE MEG TELEFONOS BEJELENTKEZÉS! ELÉRHETŐSÉGEK A 18-19. OLDALON!

- Önnél jelentkeztek CIVID-19-tünetekkel betegek?
- Igen. Mivel a panaszok többsége hasonlít más, akár influenzavírus által okozott megbetegedésekhez, így ilyen panaszokkal is kerestek fel minket betegek, de a COVID-19 vírus szerencsére még nem igazolódott eddig.
- Tudunk megbetegedésről a közelben?
- Az április eleji állás szerint nem tudok igazolt koronavírusos megbetegedésről a városban és környékén.
- Pár napja a területi megbetegedéseket is közlik a tájékoztatókon, de nem olyan pontosan, mint más országokban.
- Nyilván az embereknek jogukban állna tudni, hogy a közvetlen környezetükben milyen veszélyek vannak, vagyis,
hogy van-e fertőzőtt beteg az élőhelyükön, de a jelenlegi felfokozott, ideges hangulatban ezt valószínű, hogy nálunk
nem lehet felvállalni. Sajnos nem lehet kizárni, hogy olyan
fokú pánikhangulat alakulna ki az ott lakók körében, amit
utána észérvekkel nehezen lehetne csillapítani.
- Megnövekedett a betegforgalom – akár telefonon is
– az esetleges tünetek észlelése miatt?
- A tényleges orvos-beteg találkozások száma érezhetően
visszaesett, viszont a telefonos és az internetes (Erodiumrendszer) megkeresésünk többszöröse az eddigieknek. Az internetes receptigénylésekre sokszor 2-3 nap alatt tudunk
reagálni, ezért akinek sürgős vényre van szüksége, inkább
telefonon keressen minket.

MARTONVÁSÁR,
HUSZONÉVES SZEMMEL
3.rész: Eddig önmagam karanténja voltam?
Vettünk egy nagy levegőt és benntartjuk. Ezt csinálja most
az emberiség. Reménykedünk, hogy nem kell teljesen víz alá
buknunk, de azért vettünk egy mély, „apait-anyait beleadok”
típusú lélegzetet a merülés előtt, hátha. A hősök a kórházi
ágyaknál, a többiek pedig az otthonukban. A legnagyobb
harcokat mindig is kint vívták, a nagyvilágban, aztán fene se
gondolta volna, hogy négy fal között, önmagunkban, ez legalább annyira idegen és szokatlan.
Lehet, hogy most minden és mindenki recseg-ropog, zörög,
a világ összes zugából ömlik a fülsiketítő zaj, de mintha a
Jóisten ezzel csak azt suttogná alig hallhatóan, hogy nézzünk önmagunkba. Üljünk a fenekünkön és értékeljünk át
egy-két dolgot. Lassuljunk le, hogy ebben a visszatartott lélegzetben apránként fellélegezhessünk. Mert most ennek
van itt az ideje. A szemléletváltásnak. Nem a csatározásnak,
a WC-papír raktározásnak vagy a személyes háborúknak.
Igen, a bizonytalanság, az ismeretlentől való félelem kézzel
tapintható, az élet felfordult, és igen, fel tudnék még sorolni
ezer negatív tényezőt a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, de
ugye nem feledjük, hogy a nehéz idők új embereket szülnek,
észhez térítenek, átgondolásra késztetnek?
Ez még csak az eleje, de próbálom kihozni a maximumot a
karantén időszakból (annak ellenére, hogy néha csak forgok
magam körül a rám szakadt csendben és időben). Igyekszem
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- Mi az ön álláspontja a maszkkal kapcsolatban? Többféle információ kering a köztudatban, hogy hordjuk
vagy ne viseljük.
- Véleményem szerint ha ez az embernek biztonságot ad, akkor inkább hordja. Viszont a sebészi szájmaszk egyedül nem
ad védelmet a fertőzés ellen, vagyis a szájmaszk mellett
hordjunk gumikesztyűt is, ha kilépünk az otthonunkból. Miután hazaértünk, cseréljünk ruházatot, ha lehet, akkor zuhanyozzunk is.
- Az itthon készített maszkok fertőtlenítése fontos. Mi
a tanácsa?
- Ezeket a többször használatos maszkokat legegyszerűbben
60 fokos vízben kimosva és utána kivasalva tudjuk fertőtleníteni.
- Mennyire fontos a lelki rákészülés? Gondolok itt arra,
hogy sokak szerint a felesleges stressz és nyugtalanság, a rendszertelen karantén-életmód is „betegíthet”.
Mit gondol erről?
- Alapvetően az ember társas lény, így a hosszabb ideig tartó
magány, elzárkózás sokunknál pszichés panaszokat okozhat.
Mint ismeretes, a pszichés panaszok egy idő után akár testi
tüneteket is előidézhetnek. Érdemes ezért a TV mellett más
elfoglaltságot is keresni, olvassunk, hallgassunk zenét, és az
internet áldásait is inkább kapcsolattartásra, beszélgetésre
hasznosítsuk.
| FM

a korlátokat lehetőségeknek felfogni, megszelídíteni őket,
otthonossá formálni, befogadni. Ez a legtöbb, amit tehetek.
Amit tehetünk.
Most ott tartok, hogy soha ennyit nem voltam még a kertben,
kezdem kapizsgálni, mekkora kincs ez. A kutyám és a macskáim nem értik, hirtelen miért vagyok velük ennyit, de szemmel
láthatóan élvezik. A barátaimmal video chat-es kávézásokat
tartok, és talán soha nem kérdeztük meg egymástól ilyen
gyakran, hogy „hogy vagy?”. Most mindenki jobban figyel a
másikra, mint önmagára. Amikor pedig már nem tudtam hol
takarítani, nem tudtam mit olvasni, és a nappalis edzés után
is jólesően elfáradtam, íróasztali fiókban felejtett, 3-4 évtizeddel ezelőtti poros levelezéseket kezdtem olvasgatni szüleim
tollából. Most jut idő arra is, amire eddig nem. A fene egye
meg, hát lehet, eddig csak önmagam karanténja voltam.
Nevezhetném ezt karantén-kattnak, amikor az ember érezhetően megváltozik a változó életkörülmények miatt, és két
hét alatt olyanokat csinál, amiket talán két évtized alatt
sem, olyanokon gondolkodik, amiken talán soha - de nem
lenne helyes. Nem megkattanás ez, hanem lelassulás. Énidő
és önvizsgálat.
Aztán mire kettőt pislogunk, a cammogó órák, a ránk szakadt idő, az „egész héten pizsamában, melegítőben” időszak
egyszer csak el fog illanni, visszatér a mókuskerék, minden
sokkal gyorsabb lesz, talán felszínesebb is, és arra fogunk
törekedni, hogy azt a régi, ki nem mondott összefogást vis�szacsempésszük, ne tűnjön el teljesen az életünkből. Hogy
mit hozunk ki a jelenlegi helyzetből, rajtunk múlik.
Lear király szeme is akkor nyílik fel, amikor megvakul.
| Ács-Fehér Kinga
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KORSZAKVÁLTÁS AZ OKTATÁSBAN
CSAPÓ TAMÁS
DIGITÁLIS TANRENDRŐL ÉS TANÁRI HELYTÁLLÁSRÓL

A Beethoven Általános Iskolában igyekeztek
ügyesen venni az akadályokat az online oktatás
bevezetésében, bár komoly munka volt és van
vele, amiért interjúalanyunk, Csapó Tamás
különösen hálás tanárkollégáinak. Miután
bejelentették ugyanis az új digitális munkarendet,
gyakorlatilag két napjuk volt arra, hogy
elindítsanak egy teljesen új rendszert, Azon a
hétvégén arról is gondoskodniuk kellett, hogy a
tanszereket, az iskolában hagyott taneszközöket,
könyveket haza tudják vinni a szülők, hiszen
március 16-tól már csak az iskola alkalmazottai
léphettek be az épületbe. Úgyhogy a március
15-ének idei vasárnapja emlékezetes lesz
számukra, hiszen kokárdában, forradalmi
lendületben ürítették ki az iskolaépületet.
- Az úgynevezett e-naplót eddig is használták, de gondolom, most azért ez nagyon más helyzet.
- Persze. Egyszerűnek tűnt elsőre, hiszen az elektronikus
naplót, a tavalyi tanévtől már működő KRÉTA-rendszert elvileg mindenki használta. Csakhogy kiderült, hogy többeknek okoz problémát a belépés, nem is mindenki ismerte még
mélységében az e-naplót, illetve gondot okozott az is, hogy
az első időszakban sokan próbálták használni az országban
egyszerre, így a működése sem volt megbízható. Úgyhogy a
KRÉTA mellett a már pár kolléga által használt egyéb platformokat is meghagytuk a feladatok delegálására, így az elején
természetesen volt olyan, hogy egyszerre több programot,
alkalmazást kellett megismernie tanulóinknak, a családoknak. Ez elsőre ijesztő lehetett, de gondoljunk csak bele, hogy
a későbbiekben milyen hasznos lesz a középiskolában, vagy
a felsőoktatásban ez a fajta tudás, sokrétű ismeret diákjaink
számára! Nem beszélve a leendő munkahelyekről is. És úgy
látom, hogy a mostani tanulók számára ez már egyfajta
készségszinten megy, a gyors alkalmazkodás, az új programok
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megismerése, használata. Szülőként is látom természetesen,
hogy óriási teher zúdult a családokra. Ha belegondolunk,
gyakorlatilag egy korszakváltás részesei, szereplői vagyunk
ebben a történelmi helyzetben. Nálunk szerencsésebb történelmi fejlődésű országok a digitális átállást évek, évtizedek
alatt lépcsőzetesen tették meg, nekünk hirtelen kellett egy
nagyot ugranunk, ami persze sok-sok feszültséggel jár az iskola minden szereplője számára, de nemcsak nálunk, hanem
az egész országban. Most alakul ki ennek az új munkarendnek a kerete, ami szintén nem megy egyik napról a másikra.
Munkatársaimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy optimalizáljuk az elvárásokat, feladatokat és hogy mindenki
számára élvezetes legyen a tanulás új módszere is.
- Ön régi harcosa a digitális oktatásnak „békeidőben”
is. Mit lehet átmenteni mindebből a járvány utánra?
- Szerintem az oktatás egésze meg fog változni, és ez mindenképpen pozitív hozadéka lesz ennek a felfordulásnak.
A digitális eszközök, programok, oktatási anyagok helyénvaló alkalmazása rutinszerű lesz mind a diákok, mind a pedagógusok számára. A szeptembertől induló új NAT elvárásai, a
tevékenykedtető, élményszerű oktatás így „megterített asztalhoz” érkezik majd iskolánkba az új módszerek segítségével. A helyes arányok megtartása viszont nagyon fontos lesz.
Hiszen az iskolai sétát a kastélyparkban és az aközbeni tanári
magyarázatot a mocsári ciprusról, a páfrányfenyőről, a juharról vagy a platánról nem pótolhatja semmilyen alkalmazás. A Brunszvikok, a Dreherek vagy Beethoven lábnyomába
a valóságban semmilyen virtuális programmal nem tudunk
belelépni, ezeket mind át kell élnie az osztályoknak, a diákjainknak. És persze egészen más a Beethoven-ünnepségünkön
élőben hallgatni a tanári vonósnégyest és érezni kórusunk
éneklése közben a hangok rezgését. Szóval a megfelelő
egyensúlyt kell használnunk, ezzel kapcsolatban Billy
Graham amerikai evangélista szavai jutnak eszembe. Ő azt
mondta az egyik TED-előadásában, hogy „a probléma nem a
technológiával van. A problémát az ember vagy az emberek
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jelentik, akik azt használják”, utalva az internet hasznára és
arra is, hogy kiváló elmék például számítógépes vírusokat
tervelnek ki. Nekünk az iskolában nagy a felelősségünk abban is, így az új digitális munkarend kapcsán még hangsúlyosabban, hogy megtanítsuk helyesen használni a „technológiát”, persze nagyon rövid idő alatt…
- Mit lehet tenni olyan diákok esetében, ahol nem áll
rendelkezésre internet, számítógép?
- Az iskola alapítványa már rögtön az első héten felhívást
tett közzé, hogy várja a nem használt, felesleges okoseszközfelajánlásokat a rászoruló vagy éppen eszköz nélküli tanulóink számára. Sokan adták oda tabletjüket, laptopjukat vagy
éppen okostelefonjukat, sőt, cégektől is érkeztek szülőkön
keresztül notebook-ok. Az osztályfőnökökkel felmértük, hogy
kinek van szüksége leginkább eszközre és személyesen kivittük az alapítvány kurátoraival ezeket. Példaértékű összefogás volt, nagyon köszönöm minden felajánlónak a segítséget
ezúton is!
- Mekkora terhet jelent ez a tanároknak? Hallani, hogy
talán most több a munkájuk, mint amikor minden reggel
elindultak az iskolába.
- Igen, jelentősen megnőttek a terhek, de úgy látom, hogy
szívvel-lélekkel „nekifekszenek”. Az első hetekben a tanároknak is sok új dolgot kellett hirtelen megtanulniuk. Ehhez az
iskola részéről minden segítséget megadtunk, készítettem
nekik egy külön honlapot, összegyűjtve a legfontosabb
tudnivalókat, készítettünk oktatóvideókat, és folyamatosan
kapcsolatban vagyunk. Persze, ez sem egyszerű, mert tanári
értekezletet már nem tudunk tartani, legalábbis a klasszikus
értelemben nem. Nem lett több szabadideje egyik kollégámnak sem a digitális munkarendben, az biztos. Megmaradtak
az eddigi feladatok, de még azt is ki kell találnunk, hogy ezt
hogyan tegyük az új munkarendben, és persze sokkal időigényesebb, bonyolultabb a visszacsatolás is. Sok pedagógusnak
ezen felül idős rokonairól is gondoskodnia kell, vagy szülőként egyszerre két szerepben is helyt kell állnia a digitális
munkarendben.
- És a diákokkal mi a helyzet? Mekkora terhet jelent
mindez nekik? Rendesen „jàrnak” órákra?
- Tanulóinknak nagyon hiányzik az iskola, a közösség, már
nagyon jönnének vissza… Az első hetekben a terhek nagyon
nagynak tűntek, de aztán a folyamatos finomhangolás révén
napi rutinná vált reményeim szerint mindenkinél az új munkarend. Fontos hangsúlyoznom, hogy a tananyag nem cél,
hanem eszköz és most még inkább előtérbe került a tan-
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anyag révén történő képességfejlesztés. A számonkérésnél is
szakítanunk kell az eddig megszokott sémával, inkább a tananyag megértését, illetve gyakorlati hasznosítását mutató
feladatokat kell értékelnünk. Van, ahol jól működik a
videókonzultáció lehetősége, de természetesen az új munkarend nem azt jelenti, hogy órarend szerint az üres tanterembe
bemegy a tanár, a diákok pedig 45 percen keresztül nézik.
Sokkal nagyobb önállóság és ezzel együtt nagyobb felelősség is zúdult most tanulóink nyakába az új rendszer alapján,
amivel nem mindenki tud egyből megbirkózni. Nagy lehetősége iskolánknak, hogy az idei tanévtől iskolapszichológus is
dolgozik nálunk, így hozzá is fordulhatnak akár szülők, akár
diákok vagy éppen kollégák is ebben a nehéz helyzetben:
honlapunkon fent van elérhetősége sok hasznos iskolapszichológusi anyaggal együtt. Az iskolai szociális segítőnk is
folyamatosan dolgozik, így minden segítséget meg tudunk
adni diákjaink számára az új helyzetben lelki-mentális
szempontból is.
- Miben reménykednek? Be tudják fejezni az idei évet
sikeresen?
- Reménykedem, hogy akár már tavasz végén újra fogadhatjuk diákjainkat, akik végre újra élettel töltenék meg az iskolát, mert így azért nem az igazi. Fontos, hogy az új helyzetben is legyen egy napirendjük, hiszen sokszor ütemezve
kapják meg a feladatokat. Az eddigi napi tanítási időnél többet pedig ne foglalkozzanak az iskolával, mert 8 és 14 óra
között minden feladat megoldható. A digitális eszközhasználatnak is rengeteg veszélye van, ha tudatosan használjuk,
akkor ezeket elkerülhetjük. Az internet veszélyei miatt pedig
fontosak a szűrőprogramok, ezt a szülők nagyon egyszerűen
telepíthetik, elég csak beírni a keresőbe, hogy szűrőprogram,
és máris rengeteg lehetőséget felajánl a web. És ne felejtkezzünk el a rendszeres testmozgásról, az a stresszoldásban,
egészségvédelemben is kiváló eszköz lehet. Ez az időszak,
amikor újra sokat olvashatunk: bátran vegyünk le a polcról
egy regényt és legyen a napi rutinunk része, nagyon hasznos
és izgalmas segítség lehet a tanulásban is. De ami a lényeg:
nagyon köszönöm pedagóguskollégáimnak a megfeszített,
sokszor napi 12-14 óra munkát, köszönöm a szülőknek, hogy
türelemmel viselik az új rendszer megszilárdulását és köszönöm a diákoknak, hogy szorgalmukkal sokat hozzátesznek
az új munkarendhez. Remélem, hogy hamarosan találkozunk az iskolában, boldog húsvétot kívánok mindenkinek!
| Prieger Zsolt
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MARTON MASZKJA
Kedves Martonvásáriak!

Lakossági maszk igénylésére is van lehetőség! A maszkot
e-mailen tudják igényelni, a martonmaszkja@gmail.com címen. Mindenkitől mértékletességet kérünk, személyenként
egy-egy maszk igénylése lehetséges, de háztartásonként
maximum a felnőttek, nagyobb gyermekek számára. Az elosztást az önkormányzat a saját munkatársai és a polgárőrök
bevonásával végzi, de csak a varrónők önként vállalt kapacitásának figyelembe vételével szolgálhatók ki az igények.
Ezért türelmet és megértést kérünk. Természetesen mindenkinek lehetősége van csatlakozni a Marton Maszkja csoporthoz vagy otthon megvarrni a család számára a maszkot!

Kedves varrónők és segítők!

Önöknek először is köszönjük az önkéntes, óriási és áldozatos munkát! Azt javasoljuk, hogy a most következő napokban
mérjék fel, hogy a családjukban, környezetükben, baráti társaságban mekkora igény mutatkozik, és azt szolgálják ki!
Természetesen ezt is rögzítsük. Azt követően, vagy azzal
párhuzamosan várjuk segítségüket ismét a lakosság maszkokkal történő ellátásához! Az alapanyag vásárlására az
önkormányzat fedezetet biztosít, az alapanyag és készáru
logisztikát pedig a polgárőrök végzik. Nekik is köszönjük a
munkájukat! A városvezetés és a szervezők nevében:
| Horváth Bálint
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Horváth Bálint podcastja
Horváth Bálint alpolgármester márciusban internetes tájékoztató műsorsorozattal (podcast) jelentkezett, amely az anchor.fm/
marton-varos-haz oldalon érhető el. Mit tegyünk a bajban, közérdekű infók, híradások, első kézből, de az alpolgármester még
meséket is mond a legkisebbeknek.

Kérdezzenek, intézzenek email-en
Papír alapú ügyintézés helyett válasszák inkább az elektronikus, e-mail-es rendszert. A telefonos alternatíva a
nyomonkövethetőség hiánya miatt sajnos nem megoldható,
így kérjük önöket, hogy segítsenek idősebb hozzátartozóiknak is az önkormányzati online ügyintézésben.

Útépítések
Március végén befejeződött a Jókai utca Damjanich és a
Bocskay utcák közötti, közel 700 méteres szakaszának felújítása, április elején pedig elkezdődött a Damjanich utca építése. A következő lépés az Orbánhegyi utca új aszfalt burkolatának kialakítása lesz. A munkálatok ideje alatt az érintettek
szíves türelmét szeretnénk kérni!
FORUM MARTINI / 2020. ÁPRILIS
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HASZNÁLHATÓ
A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS
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FIGYELEM!
Új élelmiszerbolt Martonvásáron!
Nyitva tartás :
Hétfőtől-péntekig: 7-19 óráig
Szombaton: 7-14 óráig
Vasárnap: zárva

A lámpás kereszteződésnél a posta melletti üzletházban,
Szent László út 3 . szám alatt.
Kínálatunkban tej-és hústermékek sajtok, tészták, szeszes-és üdítőitalok,
édességek, egyéb száraz áruk megtalálhatók.
Glutén- laktóz- és cukormentes termékek széles választéka,
több mint ötven fajta mirelit termék kapható nálunk.
Több száz termék tartósan alacsony áron kapható.
Kulturált környezet szolid árak, hozzánk mindig érdemes benézni.
Folyamatosan változó akciós áruk, akár minden nap újdonságok.

Friss fornetti pékáru minden nap!
FORUM MARTINI / 2020. ÁPRILIS
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ÓVODAI
BEIRATKOZÁS
FELHÍVÁS A MARTONVÁSÁRI
BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
ÓVODAI BEIRATKOZÁSÁRA
(a 7/2020. (III.25.) EMMI határozat figyelembe
vételével)

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A martonvásári
Brunszvik Teréz Óvoda felvételi körzete: Martonvásár Város
teljes közigazgatási területe.
1. Azon gyermekeknek, akik, Martonvásáron állandó
lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek és 3. életévüket 2020. augusztus 31.-ig töltik ,a 2020/2021-es nevelési évre nem szükséges beiratkozni. 2020. április 21-ig az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján felvesszük a gyermekeket,
melyről a szülőket értesítjük.
2. 2020. április 22-23-án elektronikus levél útján a következők szerint fogadja, azon gyermekek szüleinek szándéknyilatkozatát, akik a martonvásári óvodába szeretnék
beíratni gyermeküket a 2020/2021-es nevelési évre, de
nincs Martonvásáron állandó-, vagy tartózkodási lakhelyük, és nem élnek életvitelszerűen a településen. Az óvoda honlapján (www.brunszvikterezovoda.hu) elérhetőek a
szükséges nyilatkozatok (Adatkezelési nyilatkozat, Szülői
felügyeleti jog gyakorlója, Jelentkezési lap), melyeket kérünk
a beiratkozáshoz szükséges és lentebb felsorolt iratokkal
együtt, szkennelt formában a mvovoda@gmail.com email
címre megküldeni. Döntés a kérelemről 2020. április 30-ig
születik, melyről írásban értesítjük a szülőket. Telefonon a
következő telefonszámon lehet érdeklődni: 06-22/460-290.
3. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a
felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves

SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS
ÓVODA - ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési
évre történő óvodai beiratkozásról szóló határozat
alapján (7/2020. (III.25), óvodánkban a beiratkozás rendje az alábbiak szerint alakul:
• a beiratkozás időpontja: április 2. és április 17. között.
• személyes találkozásra, jelen helyzetben nincs lehetőség.
• aki már küldött jelentkezési lapot, nincs más tennivalója,
esetleg hiánypótlást kérünk.
• aki nem adott be Jelentkezési lapot, a https://mindszentybudaors.hu/ovodai-beiratkozas-szent-laszlo-ovoda/ címen katFORUM MARTINI / 2020. ÁPRILIS

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(Felvételi kérelmüket a 2. pontban foglaltaknak megfelelően adják be).
4. Tájékoztatom, hogy a szülő – tárgyév május 25. napjáig
benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a gyermek lakóhelye szerinti megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalánál kérheti gyermeke felmentését.
5. A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermeket
2020. április 28.-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
6. Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül az
Oktatási Hivatalt.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről
írásban értesíti a szülőt.
A beiratkozáshoz szükséges iratok (a jelentkezési lapon külön jelezve a speciális iratok, pl. nem magyar
állampolgárok esetén szükséges dokumentumok):
• szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya), személyi igazolványa
• gyermek TAJ kártyája
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a)
pontja értelmében.
Kérjük azokat a szülőket, akik a 2020/2021-es nevelési
évre szeretnék intézményünkbe gyermeküket beíratni,
azt a fenti módon leírtak alapján tegyék meg.

tintson a „Beiratkozás” gombra, és értelemszerűen töltse ki
az Űrlapot!
• Kérem, vigyázzanak a dupla nevekre, ékezetekre, írásjelekre!
Az űrlap végén lévő „A szülő egyéb közlendői” rovatban kérem, röviden jellemezzék gyermeküket!
A felvételről szóló értesítést április 20-a után postázzuk Önöknek, email-cím megadása esetén emailben küldjük meg.
Reményeink szerint júliusban, a tervezett ismerkedős napokon találkozhatunk személyesen is egymással!
Minden egyéb felmerülő kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken
lehet érdeklődni: szentlaszloovoda@mindszenty-budaors.hu,
+36 30/379-0863.
Köszönöm az együttműködést!
| Kupi Mariann • óvodavezető
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KERTÉSZKEDÜNK ÉS IMÁDJUK!

A VILÁG SZERENCSÉSEBB
FELÉHEZ TARTOZUNK
Az elmúlt egy hónapban fenekestül felfordult
körülöttünk a világ. Egytől egyik mindenkinek le
kellett mondania sok olyan dologról, ami addig
fontos része volt a személyiségének: élete
ritmusáról, a családban betöltött szerepéről, vagy
éppen egy-egy legmeghatározóbb jellemzőjéről.
A fontos pozícióban soha rá nem érők, a munka után sportolni
járók, a nagy társasági életet élők vagy az örök tekergők (és
még olyan sokan mások) most kényszerűségből be kell hogy
érjék az otthon csendjével vagy felkavaró zajával, azzal az
intimitással – saját magukkal vagy családjukkal –, amit
máskor különleges alkalmakra tartogatnak.
A hírek a tévéből vagy a főnökünktől azért időről időre kizökkentik az embert ebből a fura helyzetből, hogy témát adjanak az ebédnél, meg lefekvéskor, de a kettő között, néhány
hét elteltével, már olyan dolgok is belopóznak a gondolatainkba, amikkel utoljára legutóbb évekkel ezelőtt foglalkoztunk, vagy mindig csak vágytunk rá.
Egyesek leporolják a nagytakarításban megtalált, félig elkészült modellrepülőiket. A naptárba beírt teniszparti idején
van, aki a fűnyírást fejleszti sportosan elegáns kihívássá sőt,
olyat is ismerek, aki a szívderítő pletykadélutánokat cserélte
le szabás-varrásra (hála neki is a hasznos maszkokért!).
A személyes társaság hiánya, a külső erős ingerek nélkül
most csak mi vagyunk. Én, a család, a ház, a kert.
De a karanténember hamar kiismeri háza minden zegzugát,
így a felfedeznivalókat előbb-utóbb kint is keresi. És akkor,
amikor hosszú hónapok vagy évek után először iszod a reggeli kávét a teraszon, rájössz, hogy eddig miről maradtál le.

KERTBARÁTOKNAK,
ÁPRILISRA
Fekete vasárnap, virágvasárnap, húsvét vagyis a húsvéti
ünnepkör a felkelő napban feltámadt Krisztus, az újjáéledő
természet ünnepe. A tél sárkánya még néha érezteti fagyos
leheletét, míg végül a naplovag, Sárkányölő Szent György
végleg el nem űzi. Az ünnepkör egyes napjai fontos kerti haFORUM MARTINI / 2020. ÁPRILIS

A reggeli természetről, a kertedről, ami körülvesz. Éppen
éled ugyanis, tavasz van, amikor mi mind otthon ragadunk,
hát nem tökéletes egybeesés? Hogy a szemünk előtt pattannak ezentúl a rügyek, raknak fészket a madarak, növeszt
zöldet az újhagyma és nyílnak a virágok. Igen, a világ szerencsésebb feléhez tartozunk mi mind, kertes házban élők.
Mert nekünk van terünk és kézenfekvő lehetőségeink az újra
akkor is, amikor épp bezár a világ. Színesebbet, rendezettebbet, természetesebbet, zöldebbet, virágosabbat. A lényeg,
hogy alkothatunk mindannyian, akik Kertészkedünk és
imádjuk!
Bolond április van. Bár home office-ban is sok a munka, a
nyíló tulipánok és a kibújó sárgarépák látványa már önmagában felvidít. A szomszédokkal virághagymákat és magokat cserélünk, és már készülök a padlizsánpalánták és kihajtott dáliáim ültetésére, míg a gyerekek egyre magasabbra
másznak a fákon. Átrendezem a hatalmas központi virágágyást, angolos hatású lesz ezentúl, és megnagyobbítom a
fiaim saját részeit a veteményesben, mert annyi ötletük van
(mondjuk, a paprikákkal szegélyezett folyó még nem tudom,
hogy fog megvalósulni). A férjem megjavítja a kerti padot,
amin ezentúl olvasgatni is fogunk, és visszük magunkkal
azokat a szuper, csavaros tetejű limonádés poharakat is,
amiket úgy két éve vettünk. A szép idő beköszöntével hetente többször is a teraszon fogunk ebédelni, hú, májusban már
epret is szedhetünk utána desszertnek, alig várom! És bár
sokszor ígérgettem már magamnak, időnként én is, de tényleg bele fogok feküdni a gyerekek nagy fészekhintájába. Csak
úgy, nézni az eget. Kitisztult ugyanis.
| Suplicz Rita

tárnapok voltak vetésre, kerti tevékenységekre. A melegedő
nappalok - a néha szeszélyes időjárás ellenére - mind több
feladatot adnak a kertben. Érdemes ezeket a munkákat kellemes időben, jó kedvvel elvégezni, mint később kapkodni.
A tavasz ugyan egy kis lehűléssel, de gyorsan megérkezett.
A mandulafák már virágba borultak, és mire ez a cikk megjelenik, a többi fa is túl lesz a virágzáson. Legyünk figyelemmel a méhekre, rovarokra! Virágzásban ne használjunk
rovarölő szereket. A kajszi fák érdekes termés-hullámzást
mutatnak. Egyik évben sokat teremnek, míg a következőben
14

alig. Azonban ilyenkor is gondot kell fordítani a fákra. A kajszi egyik legveszélyesebb betegsége a monilia, mely képes az
egész fát elpusztítani. Elsősorban a virág bibéjén keresztül
fertőz, ezért a kajszit virágzás előtt, alatt és után is érdemes
monilia ellen permetezni. Az őszibarack hűvös tavasz idején
dérgombákkal fertőződhet, mely szintén komoly pusztítást
végezhet. Ellene a tavaszi rezes lemosó permetezés, később
speciális szerek használhatóak. Az enyhe tél és tavasz kedvez a rovarkártevőknek, a krizantémokon és leandereken
már megtalálhatók a levéltetvek, előbújtak a poloskák is.
Ellenük rovarölő szerekkel védekezhetünk. Ha otthon pár
tő virágról vagy egy-egy fáról van szó, szappanos vízzel is
védekezhetünk ellenük. A virágos kert a nárciszoké és a tulipánoké, minden más csodás virág elhalványodik mellettük. A díszfák alatt, vagy az árokparton a szerény ibolyák
bódító illata árad. A veteményesben pár növény kivételével
mindent vethetünk, palántázhatunk. A paradicsommal, paprikával, uborkával várjunk a hónap végéig, vagy május első
dekádjáig. A kiültetett növénykéket fölözött tej és víz egyenlő arányú keverékével permetezzük le a vírusos betegségek
ellen. A fóliákból már javában szedhetjük a salátát, retket,
karalábét. Még most is érdemes egy kis fóliaházat összehozni, veteményest létesíteni. Saját, friss zöldségeket tudunk így
az asztalra tenni, és nem vagyunk kiszolgáltatva semmilyen
külső hatásnak. A városban még mindig számos porta alkalmas gazdálkodásra, jó lenne, ha a szép díszkertek mellett újra
divat lenne a konyhakerti kertészkedés és a baromfitartás.
Újítsuk fel a virágos ládákat. A régi földet szórjuk a kom-
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posztba és az alaposan kimosott ládákat új földdel töltsük
fel. A nyári virágok kiültetéséig telepíthetünk bele árvácskát, százszorszépet. A hónap végére készítsük elő a paradicsomágyásokat és szalmával takarjuk be a szamócatöveket.
A hónap végétől vethető a szabadföldi dinnye, bab és a csemegekukorica is.
A szőlősorokat tartsuk tisztán, és a hónap végén, május elején már végezhető a hajtásválogatás. A munkát nagyon gondosan végezzük, hiszen az éves termést alapozzuk meg. Ha
tehetjük, inkább két ütemben végezzük el. A hajtásokat 2025 cm-re ritkítsuk ki. Figyeljük boraink fejlődésére is, már itt
van a második fejtés végső határideje.
Az állati kártevők közül legjelentősebbek az ízeltlábúak. Az
atkák gyakorlatilag minden kultúrában elterjedtek. A növény nedveinek szívogatásával és vírusok terjesztésével igen
nagy kárt okoznak. Több gazdanövényen élnek. Speciális atkaölő permetezéssel védekezhetünk ellenük. A veteményesben a pajorok (cserebogár lárva) és a lótücskök dézsmálják
a termést. Siralmas látvány a kidőlt palánta, a szétrágott
krumpli. Ellenük talajfertőtlenítéssel védekezhetünk. A gyümölcsfákat a farontó lepkék hatalmas lárvái pusztítják. Jelenlétüket fűrészporszerű ürülék árulja el a fa tövén. Végső
soron a fa leromlását, pusztulását okozhatják. A járatot fel
kell tárni és petróleumos vattával be kell tömni. A cseresznye és a meggy „kukacosodása” ellen felszívódó szerekkel,
illetve sárga, ragacsos lapok kihelyezésével védekezhetünk.
| Uhrin Gábor
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REJTVÉNY – HÚSVÉTI FEJTÖRŐ
Előző játékunk feladványára, mely Teleki Blankáról, a magyar nőnevelés elindítójáról, a művelődési és oktatási egyenjogúság üttörőjéről szólt, sok megfejtés érkezett. Nyertesünk
Izsák Márton, aki nyereményét megrendelheti az ebben
az időszakban kizárólag házhozszállítással működő
Macska Panzió és Étteremből vagy a járvány múltával
természetesen a helyszínen is elfogyaszthatja.
A mostani helyzetben jólesik megmozgatni a testünket, de az
elménknek sem árt egy kis agytorna. Tóth Balázs most egy
nyelvi játékra invitál mindenkit, a neve: INTARZIA.
"Jó játék a betűkkel, ha egy szövegben vagy mondatban
elrejtenek más szavakat. Felfoghatjuk egyfajta titkosírásnak is vagy titkos üzenetküldésnek” - mondta lelkesen a
MartonSport ügyvezetője, akinek nagy hobbija a fejtörők készítése. (Íme egy példa keresztnévre: sZITAkötő)
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Az alábbi mondatokban mindenhol
egy gyümölcs neve rejtőzik:
a) A füredi óvodások úszóleckét vesznek.
b) A tanító néni megjutalmazta a legügyesebb diákot.
c) Jocó és Karesz – ő lődörgött az iskola körül.
d) Az iskolaudvar végében nyárfa és szil van.
e) Mértanórán a kör területéről tanultunk.
f) Kovács és Hoffman dulakodtak a szünetben.
g) Ha csepereg az eső, vigyél magaddal esernyőt!
h) A diákok nagy örömére a halmaz már nem kötelező
anyagrész.
i) Az öcsém mindig meggyőzi aput a maga igazáról.
j) Munkálatok előtt nagyapa mindig megreszeli
a szerszámokat.

2
1.
2.
3.
4.

KERESS MINÉL TÖBB KERESZTNEVET!
(BECÉZETT ALAK IS ELFOGADHATÓ)
Minden mondatban legalább három található!
A nagybetűk a jobb böngészést segítik.
A ROMANTIKUS SUSZTERINAS SZERETI A BEATZENÉT.
A RIZOTTÓ SEMMILYEN!
A DÁLIA NEM SZAMÁRKÓRÓ.
A KÁRPITOS DOLGAVÉGEZTÉVEL CIGIZIK.

5.
6.
7.
8.

A KALANDOR MEGZSAROLTA A KONDÁST.
A MAJOLIKA VÁSÁRI ÉS MÁGIKUS TÁRGY.
A HAJDANI BONVIVÁN EGYIPTOMI ÚTRA KÉSZÜL.
NEM VALL MESTERI CSELEKEDETRE
KARAMELLACUKROT LEÉGETNI.
9. E MESEBELI KERTBEN KAPÁLTA MÁS, S SZEDEGETI
MEGINT MÁS A LEANDERT, ROZMARINGOT S MINDEN
EGYÉB VIRÁGOT. (10név)
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SZILVESZTERI KALAND

A következő történetben kerek negyven keresztnév
van elrejtve, ráadásul ezek nem is becézett alakok. Jó
keresgélést!
MARTONVÁSÁRON TÖRTÉNT A BIZARR ESET, AHOL
GATYÁRA VETKŐZTEK A FIATAL MARTONIAK, ANNAK
ELLENÉRE, HOGY FAGYOS ESTE VOLT.
KELLEMESEN ÉREZTÉK MAGUKAT A MÁSNAPOSSÁGTÓL
SEM TARTVA, HISZEN SOK EREDETI BOR FOGYOTT ÓÉV
ESTÉJÉN.
KÖRSÉTÁT TÉVE RAGYOGÓ CSILLAGOS ÉG ALATTI LAKOTT
TERÜLETEN TÜZET RAKTAK ÉS KIVÁNCSISÁGBÓL BELEKEZDTEK EGY BUTA SZÓRAKOZÁSBA.
PANTALLÓJUKAT RÁHELYEZTÉK EGY HÓEMBERRE, BEKAPCSOLTAK HANGOS ZENÉT, ÍGY MULATTAK VELE HELYBEN.
MEGSZÓLALT A SZIRÉNA ÉS EGY HARCSABAJUSZOS
KOLOSSZUS RENDŐR JELENT MEG HIRTELEN, KEDVÜK
ELLAPOSODOTT, ÖSSZESZEDEGETTÉK A CUCCAIKAT.
VÉGET ÉRT A DAL, MAGYARÁZTA NEKIK A ZSARU, BENN A
HŰVÖSÖN TÁGASABB. ILYET NEM LEHET CSINÁLNI SEM
MA, SEM MÁSKOR.
A NÉZETELTÉRÉS ÁRA : ÚGY FEJEZTÉK BE AZ ÉVET, AHOGY
KEVESEN, A KALANDOROKAT ELSZÁLLÍTOTTÁK OSTOBA
TETTÜK MIATT.
AZÓTA MARADT AZ ŐRÜLT UTCAI BÁL
INTŐ PÉLDA.
Jó játékot kíván üdvözlettel:
| Tóth Balázs

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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HIRDETMÉNY KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERRŐL
Tájékoztatom Önöket, hogy Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. december 18. napján döntött arról, hogy
a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

A kamerarendszer kiépítésének és működtetésének célja a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen
magatartások kiszűrése, visszaszorítása, a közbiztonság
növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése.
A közterületi térfigyelő rendszer által készített felvételek
kezelését a Martonvásári Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló közterület-felügyelő végzi. A közterületfelügyelő a térfigyelő rendszer adatainak kezelésére, az
azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére,
törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely adat kezelésére, kizárólag
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény-

SAKKOZZ ÉS TANULJ
KÖNNYEBBEN!
A MartonVál SC online sakk szakkört indít
gyermekek számára kezdőtől a haladó szintig.
Az alkalmak minden szombat délelőtt lesznek 09:0011:00 között 4 db 30 perces kurzusban. A szakköri
alkalmakon térítésmentesen lehet részt venni.
Csak Skype és otthoni sakk készlet szükséges hozzá.
Érdeklődni és jelentkezni itt lehet: Bakacs János,
Sakk oktató - MartonVál SC, www.martonvalsakk.hu
bakacsjanos@gmail.com, 06702071727

ben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint jogosult.
A felvételek kizárólag rendőrségi, illetve hivatalból indult eljárások során használhatóak fel, polgári és egyéb
célokra az nem adható ki! A felvételek rögzítése külön
kameraszobában történik, ahová csak engedéllyel rendelkezők léphetnek be.
A kamerák mindenkori telepítésének helyszíne és az általuk mindenkori megfigyelt területek listája megtalálható Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019
(XII.18.) önkormányzati rendeletének 1. függelékében.
Fenti önkormányzati rendelet megtalálható Martonvásár város honlapján az Önkormányzati Rendeletek menüpont alatt, illetve a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.
hu) honlapon.
| Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző

A tornaterem felújítása
Április elején elkezdődött a Beethoven Általános Iskola
tornatermének felújítása. A projekt során a régi tornateremmel egykorú hullámpala-fedést fémlemezre
cserélik, illetve a világítás is megváltozik, mer t
energiatakarékos LED-fényforrásokat telepítenek a
csarnokba. A beruházás nyár közepére készül el.

PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

Szoródó áruk, Zsákos anyagok
Betontermékek, Hőszigetelő rendszerek
Gépi földmunka, Alapásás, Tereprendezés

Telefonszám: 06 70 / 402-9014
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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
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

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!

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

szerda		
13.00 - 14.00

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

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
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
FORUM MARTINI / 2020. ÁPRILIS

Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Martonvásár, Budai út 27. | Telefon: 22/460-334
Kizárólag SÜRGŐSSÉGI ESETEKET áll módunkban
ellátni: Hétfő 9.00-11.00 | Kedd 14.00-16.00 | Szerda
14.00-16.00 | Csütörtök 9.00-11.00
Előzetes bejelentkezés szükséges!

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

22/460-286

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: 0630 950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

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

MARTONGAZDA 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
temeto@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 temeto@
martongazda.hu címen. | Befizetéseket kizárólag banki átutalással tudunk fogadni a Takarékbanknál vezetett
57800040-10031810 számlaszámunkon. | Munkafelvétel: traktorost keresünk! Jelentkezni lehet: +36202532807
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 2020

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK*
Kukkel Józsefné / 73 év
Váradi Imréné / 84 év

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

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

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

MARTONVÁSÁR: április 25., 26.; május 16., 17.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: április 13., 18., 19.; május 9., 10.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: április 10., 11., 12.; május 1., 2., 3.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
A háziorvosok a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjeit telefonos kérésre vagy e-recept formájában is
felírják (Erodium), azt a hozzátartozók is kiválthatják
(felírási igazolás és meghatalmazás nélkül, a beteg TAJszámának bemondásával)
Kérjük a patikában csak egy vásárló tartózkodjon, a
többi vásárló az utcán, rendezett sorban várakozzon,
egymástól két méteres távolságot tartva!
Fontos, hogy a gyógyszerellátás folyamatos, nem kell
számítani készlethiányra.

TÁ JÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJE ALATT
HÁZIORVOS
A HÁZIORVOSI RENDELŐT
SZIGORÚAN CSAK SÜRGŐS,
HALASZTHATATLAN ÜGYEKBEN
KERESSÉK FEL SZEMÉLYESEN!
- Láz, légúti panaszok esetén először telefonáljanak,
mielőtt bemennének a rendelőbe!
Ez KIEMELTEN fontos!
- 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 TAJszámának bemondásával).
- Az egészségügyi intézmények elhalasztják az ütemezett,
nem életmentő műtéteket az orvos-beteg találkozások
csökkentése érdekében.
A martonvásári háziorvosok elérhetősége rendelési
időben: 06 22 460-053 | Rendelkezésre állási időben:
(H-P 8:00-16:00): 06 30 956-4597
Ügyelet: www.martonvasar.hu/orvosi-ugyelet
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen
hívható zöldszámai: 06 80-277-455, 06 80-277-456
További információk: www.koronavirus.gov.hu

GYERMEKORVOS
Jellinek Doktornő rendelési ideje a következő időszakban az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 8.00-9.00 között zajlik az orvosi ellátás, 10.00 óráig
Juhászné Juhos Andrea segít receptírásban, adminisztratív
teendőkben. | Kedd: 16.00-17.00 Juhászné Juhos Andrea
segít receptírásban, adminisztratív teendőkben. | Szerda:
8.00-10.00 orvosi tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére | Csütörtök: 8.00-9.00 Juhászné Juhos
Andrea segít receptírásban, adminisztratív teendőkben.
Péntek: 8.00-9.00 között orvosi ellátás, 10.00 óráig Juhászné
Juhos Andrea segít receptírásban, adminisztratív teendőkben.
A 06 22-460-637-es, valamint sürgős esetben
06 30-444-5779 telefonszámokon hétköznapokon
8.00-16.00 óra között elérhető a doktornő.
A járványhelyzet ideje alatt továbbra is kérjük, hogy
elsősorban telefonon konzultáljanak Jellinek doktornővel és asszisztensével.
Amennyiben szükséges a személyes vizsgálat, úgy kérjük,
hogy rendelési időben a fertőző bejáratnál várakozzanak,
és csengessenek, lehetőség szerint a beteg gyermeket
egyetlen felnőtt kísérje csak el.
A helyi gyermekorvos rendelési, és elérhetőségi idején kívül
az Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum (2030 Érd, Szabadság tér 9.) kereshető fel (06 23-365-770).
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