XXIX. évfolyam
11. szám
2020. december

MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA

2020
/ 12

FORUM MARTINI

BEETHOVEN
KARÁCSONYA

250 éve született a nagy zeneszerző,
rá emlékezünk iskolánk ének-zene-tanárnőjével,
miközben egyházaink képviselőitől kapunk lelki útravalót,
és mi is felidézzük legszebb karácsonyainkat.
Boldog ünnepeket kívánunk e megváltozott világban!

EL JÖN A
SZABADULÁS IDEJE
Kedves ünnepre készülő martonvásáriak!
Karácsony előestéjén Szabó István református püspök
gondolatait hívom segítségül, hogy könnyítsenek eligazodni a világ és saját kihívásainkban:
Nehéz ádventbe léptünk. Sokat imádkozunk és sokat reménykedünk – és, bizony jó dolog jól reménykedni. De jól reménykedni csak akkor tudunk, ha életünk, a terveink, a céljaink, az óhajtásaink visszatükrözik Isten ígéreteit. Hadd
tükrözze hát vissza most minden reményünk az ige kezdő
sorait: sok rendben és sokféleképpen szólott az Isten hajdan
az atyáknak a próféták által. vagyis sok rendben és sokféleképpen reménykedünk most.
Először is, folytonosan reménykedünk. Mert ahogy olvassuk
a járvánnyal kapcsolatos híreket, és még inkább ahogy egyegy ismerősünk, barátunk, családtagunk elkapja a fertőzést,
beteg lesz, már súlyos tünetei vannak, kórházba kerül, és
már válságos helyzetében küzdenek érte az orvosok, mi reménykedünk. De amikor az utcán elmegy mellettünk egy
szirénázó mentő, és imádságot sóhajtunk azért, akit kórházba visznek, reménykedünk. És reménykedünk ezernyi-millió
embertársunkért is szerte a világon. Sok rendben, voltaképpen folyton reménykedünk. Mert Isten, aki hajdan is szólt,
sosem maradt néma Isten, sosem maradt az emberi isteni
szó nélkül. Ma is szól.
Azután, sokféleképpen is reménykedünk. Remélünk például,
úgy, és a leggyakrabban úgy, hogy kalkulusokat készítünk:
számoljuk a napokat, nézzük az adatokat. Összevetjük a tényeket, figyeljük más országok híreit, és biztatjuk egymást,
és azt mondjuk: nem sok idő, és eljön a szabadulás ideje –
vagy éppen csillapítjuk az elhamarkodottan jövendölőket és
azt mondjuk, hogy még várni kell, még tűrni kell, még igazodni kell a megszabott rendhez. És bizakodunk, hogy előbbutóbb legyőzzük a betegséget.

IGAZI VÁROST ÉPÍTÜNK
„Az hogy, a belváros fele 'fel van túrva’, mindössze azt jelenti,
hogy Martonvásár fejlődik, és ismét nagyot lép előre” - hangsúlyozza Horváth Bálint alpolgármester, kommentálva, hogy
egy ideje a vasútállomástól a 7-es útig dolgoznak városunkFORUM MARTINI / 2020. DECEMBER

Reménykedünk, továbbá, úgy is, hogy belekapaszkodunk
legjobb meggyőződéseinkbe és Isten ígéreteibe, és még inkább abba, amit Isten felől gondolunk, aztán mintegy követeljük Tőle, hogy gondviselése eszközeivel vagy csoda révén
akár, mindegy is, de gyorsítsa meg a járvány múltát, tartóztassa fel a bajok áradását! Isten megteheti, miért nem teszi?
Szinte perbe fogjuk a mindenhatót.
És reménykedünk úgy is, hogy szívesen lemondunk a dolgok,
a történések értelméről, nem kutatjuk már az okokat, nem
sorakoztatjuk a miérteket – csak várjuk, mint a virrasztók a
hajnalt, hogy múljék a félelem, szűnjék a baj, távozzon a
rossz. A szenvedő Jóbhoz csatlakozunk, akinek vigasztalói
kifogytak már minden okos magyarázatból, de ő így szólt:
tudom, az én Megváltóm él…
Megváltásban reménykedünk.
Vagyis várunk a nagy beteljesedésére. Ugyanis az Ige, hogy
Isten végérvényes módon is szólt. Krisztusban kimondta
mintegy összegezve, summázva a próféták valamennyi szavát, vagyis elküldte, elbocsátotta hozzánk Krisztust és Őbenne egyben és egyszerre kimondta minden intelmét, buzdítását és ígéretét. Isten, aki sok rendben és sokféleképpen szólt,
Krisztusban végérvényesen és egyszer s mindenkorra szólt.
Őt várjuk ebben az Ádventünkben is. Bizonnyal, leginkább
Őt várjuk, aki elvégzi szabadításunkat! Igen, sokféle reménységünk van – az egyik számításon alapul, a másik történelmi
tapasztalaton, a harmadik a világnézetünkön, a negyedik a
puszta életösztönön, és sorolhatnám még, mennyi és miféle
reményünk van. De csak egy van, egyetlen egy, és ez a tökéletes remény, amely Rajta, Krisztuson alapul.
Mi várunk, ő jön, és bizonnyal érkezik – ahogy kétezer évvel
ezelőtt megszületett Bethlehemben, és hódoltak neki a királyok, a rend és gondviselés isteni pálcái, - hódolunk neki mi
is; és csodálták a pásztorok, az éjjel-nappali munkával elfoglaltak, szabadulásra és szép életre sóvárgók, - csodáljuk mi
is; és eljöttek ámulni az angyalok is, megnyíltak az egek és
végighatott a világon a mennyei ének: dicsőség Istennek, békesség az embernek! – így fogunk majd énekelni karácsony
éjjelén mi is.
| Dr. Szabó Tibor • polgármester

ban a munkagépek, a vállalkozók és a munkavállalók. A
Brunszvik-Dreher Sétány a vasútállomástól a Brunszvik-kert
főbejáratáig vezeti utunkat, egyszerre gyalogos és kerékpáros funkciót szolgál majd. A projekt részeként elbontásra került a sétány nyomvonalába eső gépszín és trafó, restaurátorok újították fel a műemlék viaduktot is.
Jövőre a Brunszvik út házak felőli oldalán megújul a járda és két
új gyalogátkelő létesül: az egyik az Óvodamúzeumnál, a másik
a Coop üzletnél. A főtérhez kapcsolódóan elkészült a "piactér" a
Kulturális Központ udvarán és a funkcióhoz illeszkedően egy
pavilon is épült tárolóval. Készül a Dózsa György (Beethoven) út
közterületi teljes rekonstrukciója, a légkábelek a földbe kerülnek. A páratlan oldal kész van, a páros megvalósítása folyamatban. A végéhez közelít a Térségi Szolgáltató Udvar I. ütemének
kivitelezése is. (A sétányról készült drónfelvételt megtekinthetik Martonvásár YouTube-csatornáján.)
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SZÜLETÉS
Ahogy a karácsony közeledik, a társadalmunkat elkezdi körbelengeni a pátosz. Mire eljön, már mindent elborít. Álmokat szövünk szalagos ajándékdobozokról a
csillogó fa alatt, boldogan ragyogó gyermekarcokról,
minden jóval megrakott ünnepi asztalról, családokról,
amelyeket átitat a csillagporos szeretet. Rászoruló
gyermeket támogatunk, hogy azt érezzük: mindenkinek áldott-békés. És közben talán leginkább csak egyvalamit szeretnénk: olyan gondtalannak megélni a
karácsonyt, amilyen gyerekkorunkban volt. Vagy
amilyennek lennie kellett volna.
Hol itt a közös nevező, van-e még? Jézuska jön el, az angyalok vagy a Télapó? A fenyőt ünnepeljük, a szeretetet, vagy a
családot? Több százezer forintból teremtünk elő ünnepet,
őriztek a fejükben egy-egy kegyetlenül odaszúrt orvosi megvagy ezerből?
jegyzést, néhány heget, amely emlékeztette őket, hogy a szüGyerekfejjel az ünnep csak történik, senki sem csinálja. Ott
lés trauma, még ha nem is mondjuk ki. Örülj, hogy egészséges.
vannak a sürgő-forgó szülők, de észre se vesszük. Látjuk az
Az életkezdésre generációk óta bélyeget nyom a sebzettség
angyal szárnyát elsuhanni elmentében, mikor a szobába topérzése, és a háborítatlan szülések ösztönös, sugárzó képei még
panunk, de még az égősor fényében is van valami túlvilági.
a legtöbb nőből is disszonanciát hívnak elő.
Ünnep-illatú a mézeskalács és a narancs, a fenyőfa a frissen
Nem is olyan régen még nyilvánvaló volt, hogy a születés
formába faragott törzsével.
szent; misztikus átmenet, pár órányi átjáró evilág és túlvilág
Talán korunk egyik beavatás-pótléka az első felnőtt karáközött. Krisztus születését pedig a lét legmélyebb alapjaiig vecsony; az első, amit mi csinálunk. Már saját párunk van, tazették vissza őseink: Ég szülte Földet,
lán gyerekünk is, és kénytelen-kelletFöld szülte fát, /Fa szülte ágát, /Ága
len sorra vesszük, hogy mi mindent is
"Nem is olyan régen még
szülte bimbaját, /Bimbaja szülte virágtehettek a szüleink, hogy az ünnep ünnyilvánvaló volt, hogy a születés
ját, /Virágja szülte Szent Annát, /Szent
nep legyen. El kell döntenünk, hogy
szent; misztikus átmenet,
Anna szülte Máriát, /Mária szülte Kriszmelyik családból mit vegyünk át és mi
pár órányi átjáró evilág és
tus Urunkat, a világ megváltóját. Ez a
legyen nálunk másképp, kényszeredett
túlvilág között."
születés mindig új kezdetet jelentett, új
gyakorlatiassággal latolgatjuk a szokálehetőséget, hogy az ember valami
sokat, veszünk fát és díszeket, alkotjuk
örökhöz, szenthez kapcsolja az életét.
meg a menüt, terítjük az asztalra az új
Mint ahogy születéskor a sötétből érkezünk a fényre, az ünabroszt az új tányérok mellé – pedig már érezzük, hogy az
nep is a téli hosszú estébe toppan be. Talán azért szeretjük
ünnep mégsem csinálható, hogy rítust csak ajándékba kapni
annyira, mert nem éles, hasító fénnyel érkezik; halvány delehet, teremteni nem. És hogy van itt egy összetevő, amelyet
rengéssel világít be az életünk sötét sarkaiba, hogy még lemég a legtökéletesebb másolás sem hozhat meg, a titok-fakgyen merszünk odapillantani. A vásárlós-készülődős hajsza
tor, amely nélkül a karácsonyfa csupán világító fenyő, és a
után végignézünk a szeretteinken, és talán elnéző mosollyal
félhomály csak álmosít.
állapodunk meg saját magunkon. Így képzeltük el tavaly a
Mindenki tudja, akinek gyerekei vannak, hogy milyen érzés
mostani magunkat? A COVID-ot biztos nem képzeltük hozfel-feladni az épphogy nyert közös rítusok láncolatát, reményzá… De nélküle talán nem kapunk kóstolót egy minimalistább,
kedve, hogy jövőre talán egyet-kettőt már visszakapunk közüotthon-központúbb életből. El kellett engednünk idén olyan
lük, talán már nem arról szól majd az ünneplés, hogy a baba
dolgokat, mint nyaralás, nagy közösségi események, biztonne rántsa magára a fát, vagy ne akkor aludjon el, mikor már
ságérzet – de talán voltak szeretteink is, akiket el kellett.
épp felhangzana a karácsonyi ének. Spagettit eszünk háromValószínűleg le kell mondanunk idén a nagyobb körben ünfogásos vacsora helyett, és a párunk ajándéka is csak olyan
neplésről, a családi találkozók öröméről. Sokan elvesztették
épphogy, örülünk, hogy tavalyról akad pár dísz, amit nem ráa munkájukat, és közel sem csak karácsonykor szorulnak rá
gott meg a baba… És ahogy a rítusok lefoszlanak, talán csak
a támogatásra. Egy ilyen év nem könnyen hozza magával a
éppen annyi marad, hogy még ne veszhessen el a titok. Hogy
remény érzetét…
még egy kétéves is megláthassa az arcunkon azt a villanást:
De a kevesebb még nem szegénység. Ez a lecsupaszított kamost! – ez az a pillanat, most lett a készülődés helyén ünnep,
rácsony is olyan kényszerűség, amely lehetőségeket rejt. Himost váltja fel a hétköznapot a csoda megszületése.
szen végső soron nem kell hozzá más, csak mi magunk, hogy
Azt hiszem, ez a születés lehet a közös nevező.
a semmi helyén az ünnep megszülessen.
Furcsa manapság születést és csodát együtt emlegetni,
| Hojdák Anka
olyan nagyon ritka az együttállásuk. Már a nagymamáink is
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ÜZENETEK KARÁCSONYRA
NE FÉL J!
Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem." (Zsoltár 32, 8.)
„Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!" (Lukács 1, 30.)
Szükségünk van az ilyen biztatásokra, újra és újra. Szükségünk van rá, hogy valaki megálljon mellettünk, és azt mondja: „Tanácsot adok… Ne félj…!” Szükségünk van rá, hogy érezzük: nem vagyunk egyedül. Ahogy a zsoltáros sem maradt
magára gondjaival és félelmeivel, és Máriát is támogatta Isten angyala.
Szükségünk van az ilyen biztatásokra, hiszen életünk sokfé-

BARÁTODDÁ LETT
AZ ISTEN

Isten magára vette a mi emberi természetünket azért, hogy mi
befogadjuk az ő isteni életét. Hogy hasonlóvá lehessünk hozzá.
Az Isten kicsivé tette magát. Azért tette kicsivé magát, hogy
így könnyebben tudjunk kapcsolódni hozzá. Könnyebben
tudjunk kapcsolatba lépni Vele.
Az ószövetségi nép számára az Isten, az egy távoli, egy fölséges, nagy, mindenható, elérhetetlen Isten volt. Amikor a
Sínai hegynél megjelent nekik az Úr mennydörgésben a hegy
tetejénél, akkor a nép azt mondta: hogy csak Mózessel beszéljen az Isten – ne velünk, nehogy meghaljunk. Mert an�nyira hatalmas, annyira fönséges.
Valamit, egy picit megéreztek Isten nagyságából és ez már arra
késztette őket, hogy inkább föl se merjünk nézni a hegyre. Menjen Mózes, beszéljen az Istennel, mi ezt nem élnénk túl.
Az ószövetségi nép számára Isten tehát olyan volt, aki velük
van, aki segít, aki irgalmas, aki jó hozzájuk – de túl hatalmas
ahhoz, hogy a közelébe mehessenek. Túl fönséges ahhoz,
hogy egyáltalán rátekinthetnének.
És az Isten megérlelte az időt rá, hogy 2000 évvel ezelőtt
FORUM MARTINI / 2020. DECEMBER

le útvesztőjében és kérdései között időnként elakadunk, és
nem tudjuk, hogyan tovább. Kétségekkel és félelmekkel küzdünk, néha mintha hatalmas falak tornyosulnának előttünk.
Jó hallani ilyenkor a biztatást: „Tanácsot adok… Ne félj…!”
Fogadjuk ma ezt a két gyönyörű igét ajándékként és biztatásként! Bízzuk életünket arra az Úrra, aki eddig is velünk
volt tanácsával és biztatásával, megbocsátó irgalmával! Feltehetően nem lesz tökéletes az ünnepünk, legalábbis nem a
megszokott várakozások szerint alakul majd. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy Isten most is igéjével szólít bennünket, hogy ne féljünk, mert ő tanácsot ad, és rajtunk lesz a
szeme. Ő velünk lesz, velünk marad ezután is. És ez elég.
Ezért hát: Ne félj!
| Süller Zsolt • lelkész

alkalmasnak látta, hogy akkor most már eljövök ehhez a
néphez és eljövök az emberiséghez. Egészen más módon: kicsi gyermekként jövök el hozzájuk. Egészen másképpen,
mint ahogy addig megjelent nekik.
A hatalmát, a mindenhatóságát: azt már tudjuk. De hogy
ennyire szeret minket, hogy ennyire akarja velünk a kapcsolatot, hogy képes volt gyermekké tenni magát – azért ezt talán nem sejtettük volna az Istenről.
Hiszen egy gyermek mit sugároz magából? Semmiképpen
nem azt, hogy ő majd bántani fog, tőle félnem kell. Vagy
hogy ő megrágalmaz, rosszat mond rólam, haragszik rám.
Ilyeneket nem sugároz egy kis csecsemő. Hanem éppen ellenkezőleg: azt hogy védtelen, gyönge, számít rád. Odamehetsz és kézbe veheted őt.
A pásztorok és a királyok, akik odamentek, nem hiszem,
hogy féltek volna. Inkább megdöbbentek azon, hogy a nagy
király ilyen védtelen, kicsi és ráadásul szegény és hajléktalan emberként érkezik hozzánk. Ez inkább azt váltotta ki
bennük, hogy leboruljanak az ő szeretete előtt. Nem a hatalma, hanem a szeretete, az irgalma előtt – az Isten szeretete
és irgalma előtt.
Isten azért lett ilyen kicsi, hogy tudjon kapcsolódni hozzánk.
Hogy merjünk kapcsolódni hozzá. Hogy sokkal közvetlenebbül tudjon velünk lenni.
Tulajdonképpen a Karácsonynak az egyik üzenete számunkra
az, hogy Isten a barátunkká lett. A barátoddá lett az Isten.
Karácsonyhoz kapcsolódó másik gondolat, hogy ezen az ünnepen sokan megéljük a szeretetet, a meghittséget családunk
körében, barátainkkal, szeretteinkkel, ismerőseinkkel éljük át
ennek az ünnepnek ezt a bensőségességét, meghittségét.
Vagy lehet, hogy éppen azáltal éljük át, hogy hiányzik és vágyódunk rá. De jól esne ha… De már nem lehet vagy valamiért nem megy.
Ott van ebben az ünnepben a meghittség és a szeretet. Igazából ennek a meghittségnek, ennek a szeretetnek a forrása
ő maga. Ő maga ez a szeretet.
Ő az, aki elsőként jön el hozzánk és nagyon szeretetten és
meghitten akar velünk találkozni, ott a betlehemi jászolban.
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Betlehemben éppen ez a meghitt találkozás történik. Az Isten egy szintre ereszkedik az emberrel, sőt, alá - ott lent van
a jászolban és ott fölötte ott állnak a pásztorok, az egyszerű
emberek. Ott állnak a napkeleti bölcsek - képviselik az emberiséget és ott van köztük az Isten, ott lenn a földön vagy
egy kis jászolban. Meghittség és szeretet van Istenben – ezt
hozza el számunkra és erre vágyunk mindannyian.
Találkozol Istennel, amikor találkozol felebarátoddal. Ezért jó a
Karácsony, az otthoni ünneplés is. A családi ünneplés is Istenélménnyé válhat, hogyha valóban tudunk egymásra figyelni.
Ha valóban tudunk ilyenkor egymásnak megbocsátani. Ha el
tudjuk nézni egymás gyarlóságait. Azokat a dolgait, amikkel
egyébként a hétköznapokban az idegeinkre menne. Ilyenkor
nem csak egymással, hanem Istennel is tudunk találkozni.

Tekintsünk egymásra ezzel a szemmel, ahogy az Isten tekint
le ránk ezen a Karácsonyon: amikor minden emberért - ember lett. Amikor mindenkit odahívott, odavonz most is a jászolhoz: gyere ide, mert a barátom vagy.
Most lépjünk túl a sérelmeinken, sebzettségeinken és tekintsünk ezzel a szemmel a körülöttünk élőkre, sőt az egész emberiségre, hogy Isten előtt mind a testvéreink.
És ez sokkal nagyobb, erősebb igazság, mint az, hogy esetleg
kitolt velem, megbántott, kihasznált, vagy nem vagyok szimpatikus neki…Ezt fölülírja az az igazság, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk és a Mennyei Atya gyermekei.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyt és békés,
boldog új esztendőt Martonvásár minden lakójának.
| Kovács Zoltán • plébános

MIÉRT JÖTT JÉZUS?
Maga az Úr Jézus válaszol a kérdésre, amikor egy Zákeus nevű
vámszedővel beszél: „Azért jött az Ember Fia, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet.” Ember Fiának nevezi magát,
mert amikor Isten üdvözítő tervében eljött az ideje, Ő a men�nyei világból jött közénk azon a természetes úton, amelyen
minden ember a világra jön, egy embertől született, ezért nevezi magát Ember Fiának. Benne az „Ige testté lett és lakozék
miközöttünk”. János evangéliuma azt is írja, hogy „Isten volt
az Ige.” Az Úr Jézus megszületése a júdeai Betlehemben azt
jelenti, hogy Isten jött közénk emberi testben karácsonykor. A
kérdés az, hogy miért volt és van erre szükségünk? Erre is az
Úr Jézus válaszol az elveszett juhról szóló példázatában, ami
kilencvenkilenc önigazról szól, akik úgy látják, hogy nincs
szükségük a Jó Pásztor mentő szeretetére és egy elveszettről,
akit a Jó Pásztor megkeres és megment.
Az igazság az, hogy mind a száz rászorul arra, hogy a Jó
Pásztor megmentse csak a kilencvenkilenc önértékelésével
van baj, akik ezt nem így látják és nem akarják. Az Úr Isten
értékelése, véleménye rólunk egészen más. Pál apostolnak a
Római gyülekezethez írott levelében, a harmadik fejezetben
olvassuk ezt: „Nincs igaz ember egy sem, nincsen csak egy is.
Nincs különbség, mindenki vétkezett és szűkölködik az Isten
dicsősége nélkül, ezért Isten ingyen igazítja meg őket, kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által,
mert az Isten Őt rendelte engesztelő áldozatul…” Egy önigaz
ateista vagy egy önigaz vallásos ember úgy értékeli önmagát, hogy rendben van az élete Isten és emberek előtt. Semmi szüksége nincs Isten ingyen kegyelmére, az Úr Jézus engesztelő áldozatára, hiszen mindent el tud rendezni. Ha
hibázik is helyrehozza, jóváteszi. A baj az, hogy nem csupán
jelentéktelen hibák vannak az életünkben. Egy ember, akárki
is legyen, elmondhatatlanul sokat vétkezik, úgy, hogy legtöbbször észre sem veszi, hogy a bűnével megfertőzi még a
szeretteit is, kárt okoz a saját személyiségének, embertársának és Isten teremtett világának is. Ez nem semmi. Aki ezzel
nem akar foglalkozni, mondván: „nem lelkizek”, az átlépi,
majd újra és újra elköveti a bűneit. Nem is látja a bűnt bűnnek, lenyugtatja a talán ébredező lelkiismeretét azzal, hogy
más is ezt csinálja. Nem akar változást, tisztulást. Ez sérti az
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önértékelését, az emberi méltóságát valójában a hiúságát. A
bűn nem ártalmatlan játék. Vétkeink lepusztítják a testünket és a lelkünket is. Megrendítő az, amit egy boldogtalan,
csalódott, kiábrándult öreg ember mondott: „ nekem kár volt
megszületnem és tudom, hogy a végén belőlem csak egy
marék hamu marad.” Hitvallásunk szerint a vége nem ez, hanem a feltámadás és az ítélet, amikor az Igaz Bíró „onnan
lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat”.
Az Ember Fia azért jött, hogy a kereszten elszenvedje helyettünk Isten igazságos ítéletét és amikor ennek eljött az ideje
ez „ELVÉGEZTETETT”. Áldozatával az ingyen kegyelem és az
Istennel való közösség lehetőségét teremtette meg. Azért
jött, hogy a komolyan gondolkodó ember, kegyetlenül őszintén szembenézve az élete valóságával, élhessen a bűnbánat,
az ingyen kegyelem megalázó, de új életet adó lehetőségével.
Az Úr Jézus ma még nem Igaz Bíróként szól, hanem Megváltó Üdvözítő Istenként keres és mint a Jó Pásztor az elveszettet, meg akar menteni és egy új, kitisztult, boldog, hívő életre
akar rávezetni. „Azért jött az Ember Fia, hogy megkeresse és
megmentse az elveszettet.” A járvány zártságában több lehetőségünk van az őszinte önértékelésre, bűnbánatra, megtérésre. Legyen áldott újrakezdés a karácsonyunk, még van rá
lehetőségünk!
Áldott karácsonyt kíván a martonvásári református gyülekezet!
| Borsos Istvánné és Borsos István • lelkipásztorok
05

RÉGI KARÁCSONYOK EMLÉKE

MINDENKI GUSZTI BÁCSIJA
EMLÉKEZÉS A LEGENDÁS PEDAGÓGUSRA,
FÉRJRE ÉS MESÉLŐRE
A Család számunkra – s azért használom a többes számot,
mert férjemmel, a néhai Pápay Ágostonnal, aki a foglalkoztató iskola alapítója és 22 évig megbecsült igazgatója volt – a
szeretetteljes összetartozást, a feltétel nélküli tiszteletet, az
egymás melletti kiállást jóban-rosszban, és az élet minden
helyzetében, az egymásra számítás biztonságát jelentette.
A karácsonyfán igazi gyertyák világítottak (abban az időben
még nem volt elektromos égősor) és a meggyújtott csillagszórók fényjátéka csak növelte boldogságunkat. Izgatottan
bontottuk ki az ajándékcsomagokat (akkor még nem volt „divat” a minél drágább és minél több elve!) és büszkén mutogattuk a bátyámmal egymásnak és szüleinknek, nagyszüleinknek, hogy mit hozott a Jézuska. Ezt követően, mi gyerekek
átadtuk szüleinknek, nagyszüleinknek az általunk korábban
titokban készített és idáig féltve őrzött rajzainkat és kis emléktárgyainkat. Az új társasjáték kipróbálása és az emlékezetes vacsora következett. A leírhatatlanul finom befőttek garmadája és a sütemények sora zárta a felejthetetlen estét
– éjszakát. Bizony, éjszakába nyúlt a további közös társasjátékozás, szórakozás. Nagy örömmel használtuk ki, hogy nem
kellett a megszokott időben nyugovóra térni, tovább fennmaradhattunk. Számomra máig felejthetetlenek ezek a karácsonyok, bár a lehetőségek jóval szerényebbek voltak a maiaknál, de mégis nagyon boldog voltam. Átélni a család
összetartó és határtalan szeretetét, a biztonságot, az egymás iránt érzett megbecsülést nem lehet szavakban leírni,
azt érezni kell!
A felhőtlen gyermekkor után bennem élnek a munkahelyi
karácsonyok emlékei. Az egyetlen munkahelyem a FoglalkozFORUM MARTINI / 2020. DECEMBER

tató Iskola és Nevelőotthon volt. Több mint negyven év alatt
sok-sok karácsonyt éltem át olyan szép élményekkel, amik
ma sem halványulnak el. Az iskolában sérült, értelmileg
akadályozott gyermekek tanultak és tanulnak ma is. Általában Fejér megye településeiről érkeztek/érkeznek ide, és a
tanulók negyedrésze állami gondozott. Éppen ezért is nagyon fontos szempont volt az intézményünkben a családias
légkör megteremtése és a szeretetteljes nevelés megvalósítása. Férjem, Pápay Ágoston élete során végig ezt a magasztos elvet képviselte és adta át munkatársainak is. Ő nem
„igazgató úr”, vagy „igazgató bácsi” volt a felnőttek és gyerekek szemében, hanem mindenki Guszti bácsijaként szerették
és szólították.
Évtizedek kedves emlékei a közös adventi várakozásról és a
karácsony ünnepéről mesélnek. Valóban, mindig nagy várakozás előzte meg a Mikulás érkezését. Erre a szép eseményre
egy-egy osztály külön műsorral készült. A nevelők színvonalas bábműsorral, valamint egy közismert mese előadásával
kedveskedtek a gyermekeknek. A nebulók nagy örömére
ezen a kedves rendezvényen a Mikulás is végig ott volt. Ezután a Mikulás az osztálytermekben adta át a már nagyon
várt ajándékcsomagokat a megszeppent diákoknak. Emlékezetes élmény volt, amikor néhány alkalommal Guszti bácsi
öltötte fel a Mikulás-ruhát. Mivel minden gyermeket, családjaikat és körülményeiket is pontosan ismerte, ezért személyre szóló mondandója volt mindegyikükhöz. Hihetetlen
tudásával, memóriájával ámulatba ejtette a tanulókat és
olyan tökéletes volt „alakítása”, hogy a gyerekek egyszer sem
ismerték fel! Felejthetetlen emlék mindnyájunknak, akik ott
lehettünk és részesei voltunk e kedves gesztusnak.
Itt, az iskolában minden évben kétféle karácsonyt rendeztünk. Az első, az úgynevezett "Kiskarácsony”, a második
pedig a „Nagykarácsony” volt. A Kiskarácsony a téli szünet
előtti napon került megrendezésre, az összes tanuló részvételével. A Nagykarácsony, december 24-én este került lebonyolításra, az itt maradt állami gondozottak részére.
A Kiskarácsonyt minden évben más-más osztály szervezte
meg. Az ő feladatuk volt az ebédlő, a nagy fenyőfa feldíszítése,
az ünnepi ebédhez a díszes teríték elkészítése és az ünnepi
műsor bemutatása. Délután az ünneplőbe öltözött gyerekek és
felnőttek (nevelők) a feldíszített ebédlőben megcsodálták a
kedves karácsonyi műsort és a frissen gyújtott csillagszórók
fényes kavalkádját. Ezt követően a tanulók az osztályaikban
már izgatottan várták az ajándékozást. Az ízlésesen megterített asztalokat sütemények (ennek egy részét maguk a tanulók készítették) és gyümölcsök díszítették. Óriási örömmel járt
az egyéni ajándékcsomagok bontogatása és az ajándékok
megmutatása egymásnak és nevelőiknek. Csoportos játékok
és zenehallgatás után a közös vacsora következett. Az élményekkel teli nap végén bizony a diákok lefekvése igen lassan
és nehezen valósult meg. Ekkor az iskolarádióban (hangszórón
keresztül minden teremben hallható volt) az esti mesét – egyegy alkalommal – Guszti bácsi mondta el. Jellegzetes és rokonszenves hangját, színvonalas mesélését mind a mai napig
emlegetik mindazok, akiknek volt szerencséjük ebben az él06

ményben részesülniük. A másnapi „örök – program” a tanulók
izgatott hazautazása volt, a téli szünetre.
A Nagykarácsony (szenteste) során, az otthonban maradt állami gondozottaknak a szolgálatos nevelők varázsoltak megható, szeretetteljes, boldog estét. A névre szóló ajándékok az
ebédlő nagykarácsonyfája alá kerültek elhelyezésre. Külön
ünnepség keretében a nevelők adták ezeket a díszes csomagokat. Ezt követően Guszti bácsi mondott el egy szép és megható
mesét, amit nagy örömmel hallgattak a résztvevők. A mindig
boldog izgalommal járó csomagbontás után az ajándékok
bemutatásával és csoportos játékkal telt el az idő az ünnepi,
közös vacsoráig. Az igazi meglepetés a vacsora után következett, ugyanis több alkalommal egy régebben itt élt és tanult

EGYMÁS FELÉ FORDULNI
Nekünk a családban a karácsonynak mindig kiemelt
helye volt. Emlékszem, gyermekkorunkban a Szenteste és a Karácsony első napja is nagycsaládi körben telt.
Édesapám és a húgom volt a szaloncukrok nagy kedvelője,
miután kiették a csomagolásból, a papírt gondosan visszacsomagolták a fán, mintha misem történt volna. Volt színes

árvaházi növendék látogatta meg az esti ünnepséget. Ajándékok sokaságával, déli gyümölcsök hihetetlen mennyiségével
halmozta el a tanulókat. Jó eső érzés volt látni ezt a nagyvonalú gesztust egy olyan embertől, aki itt élt és nevelkedett,
most pedig háláját fejezi ki mindenért, amit itt kapott.
Az iskola minden dolgozója aktívan kivette részét a Mikulás
és a karácsonyi ünnepek minél boldogabb, a gyerekek szempontjából is emlékezetes, örömteli lebonyolításából. Több
visszalátogató volt diák örömmel és időnként párás szemmel
emlegeti a Mikulás- és a karácsonyi ünnepségek felejthetetlen emlékeit, megkapó pillanatait, családias hangulatát, nevelőik emberségét, életre szóló példamutatását…
| Pápay Ágostonné

fényfüzér, amiből ha egy kiégett, az egészet végig kellett próbálni egy csereizzóval, volt csillagszóró és ajándékozás. Mégis az együttlét élménye maradt meg leginkább bennem is.
A karácsonyi ünnepkört sok éven át Mátrafüreden, édesapám nagylétszámú baráti társaságával nyitottuk közös
Mikulásozással. Akkor még hó is esett decemberben.
A karácsonyra készülve, még 24-én is vittünk ételt, adományt martonvásáriaknak, önkormányzati fizikai dolgozóknak, édesapám igyekezett sokakra gondolni. A szeretetre és
az egymás felé fordulásra emlékezem. Ezt keresem most is
az ünnepben, ezt a mintát igyekszem követni.
Szenteste nálunk volt apai nagymamám, nagynéném, anyai
nagypapám, a szembeszomszéd néni, a mi "mamink", de apai
nagyapám testvére és mások is vacsoráztak velünk több ízben. 25-én unokatestvérekkel ünnepeltünk mindig más-más
nagynéni családjánál. A 24-e meghitt és örömteli volt, a 25-e
inkább "olaszos" és vidám. Örültünk egymásnak.
Ma szűkebb körben ünnepelünk, idén a nagycsaládi összejövetel is elmarad. Ma gyertyát gyújtunk azok emlékére, akik
egykor a nagyasztal körül ültek. Szeretteink elmentek, de a
szeretet megmaradt.
Áldott karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
| Horváth Bálint

ELMENNI A VILÁG VÉGÉRE
A várakozás volt a lényeg, azt hiszem. De nemcsak az
ajándékokra, mert igazából tudtuk, hogy nem a Télapó
vagy a Jézuska hozza, hanem anyuék teszik a fa alá.
Hanem várakozni arra, hogy olyankor összejön a Család,
mert a mi Családunkat a régi hétköznapokban is sok-sok kilométer választotta el egymástól. Ma sincs ez másképpen,
sőt most újra másképpen van, nehezebben…
Szóval, vártuk, hogy a 24-e este a miénk szűk körben (persze
az ajándékokkal együtt), aztán jöttek anyai nagynénémék,
jókat ettünk és főleg jókat beszélgettünk, majd felkerekedtünk, és elmentünk a „világ végére és eggyel odébb”,
Harmacra (Gömörbe) a nagyszüleimhez. Ott pedig már a valódi tél, a hó birodalma várt minket. Jó volt tudni, érezni,
hogy mehetünk, megyünk, és ebben a pillanatban ez nagyon
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hiányzik, mert bár várnak, de nem mehetünk. De érezni
most is jó, hogy várnak, ez (is) megtartó erő.
Boldog, lélekben összekapcsolódó karácsonyt kívánok mindenkinek!
| Dr. Bögi Viktória
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AZ ÉN BEETHOVENEM

A NAGY SZÜLETÉSNAPOSRÓL,
TANÁRNŐI SZEMMEL

Az elmúlt 20 év alatt többször megkérdezték tőlem,
milyen énektanárnak lenni egy Beethovenről elnevezett iskolában. A válaszom mindig az volt, hogy szeretek itt tanítani, és nagy megtiszteltetésnek tartom.
De talán sokkal fontosabb dolog, hogy milyen nagy
felelősség is ez.
Minden év december 16-án felavatjuk az első osztályos gyerekeket, és azt kérjük tőlük, hogy viselkedjenek Beethoven
szellemiségéhez méltóan. Ünneplő ruhában fogadalmat tesznek, és megnéznek egy szép műsort is. De vajon mit értenek
meg ebből az egészből a gyerekek? És vajon mi marad meg
bennük, ha majd 8 év múlva elballagnak? Remélem, nem
csak annyi, hogy Beethoven süket volt…
Az iskolai oktatásnak egy igazán különleges része a művészeti nevelés. Ha a gyerekek szeretik az énekórát, ha ki tudnak kapcsolódni, esetleg fel tudnak töltekezni, akkor elérte a
célját. Sokszor gondolkodom azon, hogyan lehet megszerettetni a gyerekekkel a nagy zeneszerző zenéjét? Vajon a mai
diákokat érdekli a komolyzene? Vajon van egyáltalán esélyem a mai zenei irányzatokkal szemben? Csak remélni tudom, hogy igen.
A martonvásári gyerekek természetesnek veszik a múlt örökségét. Fel sem tűnik nekik a park szépsége, a tó csillogó tükre,
a fahíd, a kis sziget romantikája, vagy az a tény, hogy valaha
maga Beethoven sétálgatott a platánfák alatt...Minderre nekünk kell felhívni a figyelmet és tudatosítani kell gyermekeinkben, hogy milyen nagy kincs birtokában vagyunk.
A tanítványaim gyakran megkérdezik tőlem, hogy Beethoven melyik művét szeretem a legjobban. Az az igazság, hogy
mindig mást. Ha romantikus hangulatban vagyok, egyértelműen a zongoraszonátákat hallgatom, de a VI. Pastorale
szimfónia is mindig lenyűgöz. Ha azt mondanám, hogy a IX.
szimfóniát, és az Örömódát szeretem a legjobban, senki nem
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hinné el. Iskolánk himnuszát ugyanis számtalanszor elénekeltük már. Mégis, van valami ebben a szimfóniában. Valami,
ami a gyönyörű dallamokon túlmutat, ami az énekkar és
zenekar harmóniáját is elhomályosítja. Mégpedig az, hogy
Beethoven ezt a művet süketen komponálta. A gyerekeknek
mindig azt mondom, hogy Beethovennek fantasztikus belső
hallása volt. De a tehetségen túl milyen emberi nagyságra,
milyen kitartásra volt szüksége, hogy ne adja fel? Vajon milyen erő vitte őt előre, hogy az örömről komponáljon művet?
Ez az, ami számomra ámulatba ejtő. A bajban, a nehézségben
kitartani, helytállni, maradandót alkotni. Akkor is örömet
adni másoknak, amikor kilátástalannak tűnik a helyzet.
Most, advent idején, a vírus terjedésének tetőpontján, ez szívet melegítő gondolat lehetne.
2020 decemberében úgy érkezett meg az advent, ahogyan
sohase gondoltuk volna. A boldog várakozásba a szeretteinkért való aggódás keveredik. Talán nem kell azon gondolkodni, hogy lesz-e elég hely karácsonykor az ünnepi asztal
körül mindenkinek, talán nem lesz alkalmunk arra figyelni,
hova ültessük a nagyit. Hiányzik a karácsonyi koncertre való
készülés is, és a mi Beethovenünk sem kap óriási ünneplést.
De megmarad a szeretet ereje és egy természetfeletti tehetséggel megáldott ember halhatatlan muzsikája.
Áldott, békés karácsonyt és jó egészséget kívánok mindenkinek!
| Bodóné Polányi Tünde

08

TERÉZ ÉS AZ ELSŐ
KARÁCSONYFA
FÉNYEI
HEILMANN ANNA
KULTÚRTÖRTÉNETI SOROZATA

Bár a ma emberének a karácsonyfa teljesen evidens
kiegészítője a legmeghittebb ünnepnek, a 19. században még bizarrnak, főúri hóbortnak, egyenesen bálványimádó pogány jelképnek számított.
A karácsonyfa állítása 16–17. századi német protestáns környezetben alakult ki, hazánkban az 1820-as évektől tudjuk
nyomon követni ezt a szokást, a német és osztrák rokonsággal
rendelkező arisztokráciának (Brunszvik-, Bezerédj, Hunyady-,
Podmaniczky-, Vay-família) hála. Jankovics Marcell Jelképkalendáriuma a következőket írja: „Karácsonyról hallván, a
csillogó díszű, kivilágított fenyő képe jelenik meg először
lelki szemeink előtt. Régebben a fenyőt nyalánkságokkal,
almával, naranccsal, aranyozott dióval, tarka papírdíszekkel és - láncokkal ékítették, tetején csillagba foglalt angyal
- vagy kis Jézust tartó Mária-képpel koronázták… Úgy tudjuk, nálunk Brunswick Teréz grófnő állíttatott először karácsonyfát, 1825-ben.”
Brunszvik Teréz tehát nem csak a kisdedóvás területén volt
élharcos, de a magyar karácsonyfa-állítás elterjesztése is az
ő nevéhez köthető. Valószínűsíthetően Teréz Bécsből hozhatta haza – méghozzá egyenesen Martonvásárra – elsőként a
karácsonyfát, mint ünnepi kelléket, azért, hogy húgának és
gyermekeinek kedveskedjen.
Hazánk első kisdedóvói intézete, az Angyalkert 1828-ban
nyitotta meg kapuit Budán. Teréz munkatársaival, a gyermeFORUM MARTINI / 2020. DECEMBER

kekkel és családjukkal ez év december 24-én együtt ünnepelték a karácsonyt. Hornyák Mária: Brunszvik Teréz, az első
óvodák és a karácsonyfa-kultusz című közleményéből
idézve, szinte megelevenedik a meghitt együttlét varázsa:
„Egy karácsonyfát állítottak fel, s erre számos játékot, sőt
hasznos tárgyat aggattak és kivilágították. Sok előkelő
uraság, pártfogó és gyermekbarát, sőt a legtöbb gyermek
szülei is jelen voltak, hogy örvendjenek e szép gyermeki
látványnak. Miután minden készen állt, a gyerekek ünneplőbe öltözve bevonultak a terembe, mégpedig ünnepélyes
rendben, páronként; körüljárták a fát, majd leültek a nekik
kijelölt helyre." A meglepetés és öröm percei után a gyermekek "vidáman és kimondhatatlanul gyengéd érzülettel" elénekeltek egy külön ez alkalomra írt német nyelvű karácsonyi dalt, amelyben a csillogó gyertyákról és a flittertől
ragyogó karácsonyfáról is szó esik. "Százötven hang csilingelt csodás bájjal, mint a harmonika hangja..." Ezt követően a gyermekek a karácsonyi ünnep mibenlétéről hallhattak, majd pedig maga "a nemes Brunszvik grófnő" és egy
barátnője osztották szét az ajándékokat; ezeket "részint a
gyermekek kívánságához, részint szükségleteihez szabták"... Az ünnepség végén a szülők hálatelt szívvel éltették
az intézetet és a nagylelkű "alapítónét", aki e karácsonyfával a hivatalnok- és iparosgyerekeknek, a budai fiákeresek,
fuvarosok, mosónők és szőlősgazdák csemetéinek életreszóló
élményt nyújtott.”
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RENDHAGYÓ KARÁCSONYI VÁSÁR
ANGYALI LELKESEDÉSSEL LÉPTEK A
NAGYKORÚSÁG MEZEJÉRE
Nehezített körülmények között, októberben indultak el a jótékonysági vásár előkészületei. Már a készülés kezdetén rengeteg kétely merült fel, ezután a novemberi intézkedések újabb
falakat emeltek elénk a megvalósítás terén. De Popper Péter
írja, hogy „van egy régi legenda, amely szerint egy fehér és egy
fekete angyal kerülgeti a Földet, és figyelik, hallják, hogy az
emberek mit mondanak, gondolnak. Ha valaki jól állítja be
magát, jót vár, jót remél, akkor a fehér angyal azt mondja,
hogy 'úgy legyen'. És a fekete angyal köteles erre rámondani,
hogy ámen. Ha viszont valaki rosszul állítja be magát, szomorú, keserű, akkor a fekete angyal mondja azt, hogy „úgy legyen". És a fehér angyal köteles rámondani azt, hogy ámen.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a hívő, az optimista, a
jóra készülő emberek dolgai általában jobban sikerülnek, mint
a keserű, pesszimista és rosszat váró emberekéi. Ez nagyon
szép legenda, amely megmaradt bennem. Vigyázni kell, hogy
mikor száll el fölöttünk a két angyal. Csakugyan hiszek abban,
hogy az egyik legfontosabb dolog a bizalom.”
Mi is hiszünk ebben. Mert végül, a segítő „fehér angyalkáim”
lelkesedése és bíztatása, miszerint így is meg tudjuk valósítani a vásárt, elhessegették a sötét felhőket. Köszönöm a társaság minden tagjának, a kitartó lelkesedést, azt is, hogy
változatlan lendülettel alkotnak. Szükség van az apró csodákra, ezek adnak hitet nekünk, ezen események tartják
meg a reményt és viszik előrébb a hétköznapokat.
Így történt, hogy immár 18. alkalommal hívhattuk Marton-

vásár apraja-nagyját a rendhagyó módon megrendezésre kerülő Jótékonysági Vásárra. Ezen időszakban a BBK színháztermének ablaksorán kerültek kiállításra a termékek, és a
helyszínen érintésmentesen átvehetők voltak.
2020. december 18-án szombaton 8-12 óráig a Reformvirágbolt (Mv., Sétáló u. 2.) segíti az adománygyűjtést,
az üzlet teraszán elhelyezett portékáinkkal.
Soron következő támogatott intézményünk pedig a Pápay
Ágoston Készségfejlesztő Iskola. Bár martoni szemszögből –
regionális jellege miatt – az intézmény a periférián helyezkedik el, remélem, hogy hozzám hasonlóan másoknak is közel áll a szívéhez. Ha betekintünk az épület falai közé,
elképesztő mértékű szeretetet, jóságot, törődést és odaadást
tapasztalhatunk az ott dolgozók részéről. Ajánlom mindenkinek, hogy tavasszal térjen be egy palántavásárlásra, és nyitott szívvel lássa meg azt a szeretetet, ahogy a diákok mosolyogva köszöntik a betérő „idegent” – a látogatás felér egy
terápiával. Ezekre a szép lelkű fiatalokra gondolva készítjük
az idei portékáinkat, amellyel a vásáron várunk minden támogatót.
A jelen körülményekre tekintettel kérjük, aki szeretne áldozni
a jó cél érdekében, de a vásárra nincs módja ellátogatni, támogassa közvetlenül az intézményt, az alábbi bankszámla
számon:
Együtt-Értük Alapítvány / megjegyzés: JV adomány
11736116-20093776-00000000
Szeretetteljes, békés ünnepeket, továbbá korlátozásmentes,
szabad és boldog új évet kívánunk!
| G. S. Edina

AMIT FELEDTET
A FIGYELMESSÉG
Az adventi időszak a Pápay Ágoston Iskolában mindig
különleges. Ilyenkor nem csak az iskolában dolgozóknevelők, hanem a környezetünkben élők is még jobban
figyelnek a gyermekekre.
A legtöbb tanuló itt, az iskolában élheti át az igazi ünnepi
hangulatot, hiszen vannak, akik családjuk nélkül vagy tőlük
távol várják a Mikulást, gyújtják meg hétről-hétre az adventi
koszorú gyertyáit.
Mindig sokan segítenek még szebbé tenni ezt a készülődést,
az izgalommal teli várakozást. Akár egy kis süteménnyel,
csokival, ruhával, játékadománnyal, pénzbeli támogatással.
A járványhelyzet ellenére ez idén sem volt másként. Már
novemberben láttuk, hogy fiataljaink az idén nem tudják színesíteni az „Együtt-Értük” Alapítvány decemberi gálaműsorát és a városból is sokakat becsalogató közös Mikulás ünnepség is elmarad, illetve az átszervezett program eltolódik
a rendkívüli szünet miatt. A sok figyelmesség, felajánlás,
adomány mindezt feledtette.
FORUM MARTINI / 2020. DECEMBER

Az „Együtt-Értük” Alapítványnak köszönhetően újabb tartósélelmiszer-csomagokat tudtunk a rászoruló tanulók családjainak összeállítani és további játszótári eszköz került udvarunkra
a tavalyi gálaest bevételéből. A Martonvásári Nagycsaládosokért és Idősekért csoport az idén is összegyűjtött annyi mikulás
csomagot, ahány tanulónk van és még további gyümölccsel,
csokoládéval, játékkal a karácsonyi ajándékokat is gazdagítani
fogják. Személyes felajánlásnak köszönhetően a közös karácsonyfát is feldíszíthetjük idén, igaz külön-külön osztályonként,
de együtt örülve a szépségének.
Mindenkinek köszönjük, aki valamilyen módon gondolt ránk
és igyekezett szebbé és könnyebbé tenni a gyermekek és családjaik ünnepi készülődését is!
| Botos Imre • intézményvezető
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EZ AZ ÜNNEP
MÁS LESZ

Hogy az milyen? Az első 60 karácsonyomat véve alapul kétféle, amikor én gyerek voltam, meg amikor
már nekem voltak gyerekeim. De alapvetően egyformák voltak.
Úgy értem, mind a kétfélének megvoltak a maguk egyforma
szokásai. Az utolsó két harmadban jobbára 24-én szűk családban, 25-én az én szüleimnél, 26-án a férjemék szüleinél.
24-én szürkületben fadíszítés - Még mindig csálé…! Csengőszó. Sebestyén-Szörényi Siralmas a világ… - Te, kutya, az
nem a te szaloncukrod! Egy Remingtonon legépelt legalább
100 éves gyerekfohász - Eljött a nap, mit várva vártunk. Csomagolópapír kupacok közt felfénylő mosolyok - Jaj, de jó,
mennyit kerestem, hol találtad? Borleves, rántott pontypatkó, Iglo-kapitány halrudacskái, ecetes zellereskrumpli, bejgli,
töltött káposzta tartaléknak a kamrában. Csillagszóró, meg
csak úgy fanézés az éjszakában. 25-én a hófehér abroszos
halászlés asztalnál (Anyám maga löttyintett rá egy kicsit az
első tányérnál, mintegy véletlenül, csak hogy utána már
senki se feszélyezze magát) eleinte egyre többen lettünk, aztán olykor kevesebben, de skype-on azért mégis együtt, aztán

ÜNNEPI
FELFEDEZŐÚT
Talán azzal a véletlenül elkapott beszélgetésfoszlán�nyal kezdődött. A teljes mondatot ugyan nem értettem,
de az „ajándék”, „Kinga”, „rejtsd el” szavakat pontosan hallottam, mindez pedig elengedő volt ahhoz,
hogy a kulcsfontosságú információt megállapítsam: a
karácsonyi ajándékomról beszélnek a szüleim.
Talán az izgalom, talán a csillapíthatatlan gyermeki kíváncsiság hajtott belülről, mindenesetre eltökélt szándékom volt
megtalálni azt a bizonyos ajándékot. Meg. Kellett. Találnom.
A gyermeki kötelesség munkált bennem, az a kiirthatatlan,

lassacskán még többen lettünk, újra lettek keljfeljancsik,
duplók körülöttünk, a létszám sajnos, olykor ingadozott. 26-án
valami hasonló, csak a helyszín változott. 27-én nem csináltunk semmit. Évről évre.
Aztán kezdtem újítani. Egy-egy új fogást, egy-egy új verset,
másféle fadíszeket, új zenéket, új abroszt. Újításaimat kedvelik,
látszólag, na, de hogy ne legyen minden úgy ’lásd, mint fent’,
hát az szentségtörés lenne. Pedig 40 év alatt történt egy ’s más,
fordult, forgott velünk a világ, a szertartás maradt. Ma a felnőtt
gyerekeim, unokáim szülei az ünnep tervezésekor megadják a
menü alapját, Iglo-kapitány nélkül nincs karácsony, na, jó,
utána töltött káposzta, utána… utána más is lehet.
Hát ez a 61. karácsony pedig más lesz. Másképp kell dolgozni, másképp kell tanulni, másképp kell köszönni, másképp
kell vásárolni, másképp kell ünnepelni, másképp kell levegőt
venni. A világ lett más körülöttünk, eléggé nem kiszámítható, mondhatni történelmi időket élünk.
A bölcs Micimackó mondta egy séta során: „Ne nézz hátra Malacka, nem arra megyünk!” Előre nézünk. Nézzünk előre! Pont
ezért lesz Iglo-kapitány, halászlé foltos abrosz, bejgli, Siralmas a
világ, nekünk bűnösöknek, gyerekfohász és csillagszóró. Mert
előre nézünk. A 62. karácsony felé. A kapitány tizennéggyel
több, de tisztes őszes halántékkal három unokával halrudazik a
honlapján. Utol kell érnem, nekem még csak kettő van.
| Zachar Zita

zsigerig hatoló fajta, ami a legmélyebb álomból is felver. Másnap hajnalban keltem, hogy hangtalan felfedezőútra induljak
az alvó lakás sötétjébe. Kerestem a tálalóban, a spájzban, az
előszobában, de még a konyhaszekrényben és a frizsiderben
is. Benéztem az íróasztalfiókba és az ágy alá, a könyvesszekrény
és a televízió mögé, de még az ünnepi étkészletek és a féltve
őrzött szalvétagyűjteményem dobozába is. Tüzetesen átvizsgáltam a ház összes rejtett zugát, alaposan körbejártam mindent – sikertelenül. Aztán egyszer csak ott volt. Felcsillant
a csomagolás gyűrődése a hajnali szűrt fényben. Ott volt a
szekrény melletti fotel alatt a sarokban, egy átlagos nejlonzacskóban. Nem mondom meg, hogy mi, de olyan csodálatos
volt, hogy karácsony napjáig minden hajnalban felkeltem,
hogy a titkos rejtekhelyre zarándokoljak, és némán, érintés
nélkül csodáljam az átlátszó nejlonzacskóba csomagolt kincset.
| Ács-Fehér Kinga

ELINDULTAK ÉS
TETTÉK A JÓT

Tele volt a puttonyuk a sok-sok adománnyal, támogatással.
Sutka Juditék rendhagyó módon idén nem tudtak bemenni a
családokhoz a járványhelyzet miatt. A kapuból beintegettek,
mert tudták, hogy a Mikulás látványa is fontos része az
ajándékosztásnak. A fényképen Dolinka Évával láthatók,
de immáron nyolcadik éve sokunkkal együtt, közösen,
összefogva sikerül mosolyt csalniuk a nehezebb körülmények
között élő gyerekek arcára. Köszönjük nekik.
FORUM MARTINI / 2020. DECEMBER
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
A KÖZELGŐ KARÁCSONY VESZÉLYEIRŐL
Közeleg a Karácsony!
A keresztény világ legnagyobb ünnepére készülődik a
lakosság. Sajnos nem csak a jóérzésű emberek várják
az ünnepet, hanem egyes bűnelkövetők is.

maradt őrizetlenül otthonuk. A jelenlegi veszélyhelyzet mellett a lakásbetörések magas száma is indokolja, hogy minél
kevesebben menjenek egyszerre vásárolni és a lakásukat,
családi házukat ne hagyják őrizetlenül.

Odafigyeléssel elkerülhetik, hogy bűncselekmény
áldozatává váljanak!

Több olyan "apró" lehetőség is van, amelyekkel érdemes
élni:

• Pénzüket, pénztárcájukat úgy helyezzék el, hogy avatatlan
szemek lehetőleg ne lássák. Ha elő kell venniük, akkor legyen mindig a szemük előtt, vagy közvetlenül a kezüknél.
Érezzék, lássák pénzüket, pénztárcájukat. Ha lehet, ne egyedül vásároljanak. Ha tehetik a nagyobb bevásárló központokban fizessenek bankkártyával! Tervezzék meg még otthon,
hogy szeretteiknek milyen összegért fognak vásárolni, és
csak a szükséges pénzt vigyük magukkal!
• Jól ismertek a zsebtolvajok lökdösődős, eltakarós módszerei, ezért ne essenek bele ósdi, elavult csapdáikba!
• A karácsonyi bevásárlások során szinte elengedhetetlen
eszköz a gépkocsi használata. Ez ma már természetes, de
mindig gondoljanak arra, hogy a gépkocsiban hagyott - akár
egy üres - táska miatt is feltörhetik azt.
• A gépkocsit nem tudja mindenki biztonságosan tárolni,
őrizni. Egy kis odafigyeléssel azonban megelőzhetik a gépkocsi rongálásos feltörését oly módon, hogy abban látható helyen semmilyen értéket nem hagynak. Ne essenek abba gyakori hibába, hogy a dobozban, vagy a táskában úgy sincs
semmi!
• Ne restelljék egy nagy értékű tárgy megvétele után – pl.
televízió – a vásárlást megszakítva hazavinni azt, vagy maradjon valaki az értékeik mellett!

Bankkártyájukat is veszély fenyegetheti!

• Kérjék meg a szomszédaikat, hogy figyeljenek otthonukra!
• Hagyják bekapcsolva a rádiót, vagy a Tv-t, azt a látszatot
keltve, mintha lenne otthon valaki, vagy csak "elszaladtak a
közelbe"!
• Legalább egy helyiségben hagyják égve a villanyt, mert ez
is azt a látszatot kelti, hogy van otthon valaki!
• Természetesen, ha rendelkeznek jelző- és riasztórendszerrel, azt még kis időre is kapcsolják be! Rendszeresen ellenőrizzék annak működőképességét!

Ne feledjék, hogy az alkalom szüli a tolvajt!

• Erre példa, hogy Karácsony Szenteste, amikor a hívők az
éjféli misére térnek be a templomba, megnövekszik a lakásbetörések száma. Ezt a körülményt is vegyék figyelembe,
amikor arról döntenek, hogy takarékossági okból lekapcsolják-e a villanyt!
Előzzük meg közösen a bűncselekményeket!
Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!
Vigyázzunk, figyeljünk magunkra és embertársainkra!

BOLDOG, BIZTONSÁGOS
KARÁCSONYT KÍVÁNUNK !

Ma már természetes a bank automaták használata, a bankkártyával való pénzfelvétel, fizetés! Sajnos erre a bűnözők is
felfigyeltek, figyelhetik mozgásukat, elvehetik értékeiket!

TÁJÉKOZTATÓ A MARTONVÁSÁRI
RENDŐRŐRS ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK
VÁLTOZÁSÁRÓL

Megelőzhető az ilyen bűncselekmény-fajta elkövetése is.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Martonvásári
Rendőrőrs belső felújítása befejeződött, a Martonvásári
Járási Hivatal Budai út 1. szám alatti épületében 2020.
december 2-től a rendőrségi ügyfélfogadás megszűnik. A rendőrőrs Martonvásár, Brunszvik utca 41.
szám alatti épületében (a visszaköltözést és az informatikai rendszerek beüzemelését követően) 2020.
december 7-től állnak rendelkezésükre munkatársaim. A visszaköltözés ideje alatt a közterületi
rendőri jelenlét folyamatosan biztosított lesz. Halaszthatatlan, azonnali rendőri intézkedést igénylő helyzetben továbbra is a 112-es segélyhívón tehetik meg bejelentéseiket a nap 24 órájában.

• Ne éjjel vegyenek fel pénzt az automatákból!
• Ne egyedül tegyék ezt, csak ha mindenképpen szükséges!
• Napközben is úgy vegyenek fel pénzt, hogy az automata
mellett idegen ne tartózkodjon, inkább várjanak egy kicsit.
Ez azért is fontos, hogy a PIN kódjukat illetéktelen személy
ne lássa meg!
• Fizetéskor törekedjenek arra, hogy a bankkártyájuk ne kerüljön ki látóterükből, ne legyen lehetőség arra, hogy annak
adatait speciális eszközzel lemásolják, és később visszaéljenek vele!

Előzzük meg a lakásbetöréseket!

• A karácsonyi nagybevásárlások során korábban jellemző
volt az úgynevezett "családi bevásárlás". A családi bevásárló
körutak alatt a megszokott mértéken felüli időtartamban
FORUM MARTINI / 2020. DECEMBER
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Ledőlt a martoni Nagy Fal

Sokaknak hiányozni fog, sokak számára csak egy letűnt kor
rossz emléke csupán. A legfontosabb azonban, hogy a fal lebontása teret enged majd az újabb fejlesztéseknek, együttműködve az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) vezetésével,
szervezeteivel. Hozzátehetnénk, hogy most már megépülhet hiszen már elfér, fűzhetnénk hozzá - a Brunszvik-Dreher Sétány és talán egyszer létrejöhet éppen az egykori Nagy Fal
helyén az a konferencia- és koncertközpont, mely a tudományt és a kultúrát szolgálja majd. A bontásról készült videót
megtekinthetik Martonvásár YouTube-csatornáján, ahogy azt
is, hogy a bontás aktív közreműködője volt a képünkön látható
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is.

Adományoztak a martonvásáriak

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület célja, hogy kapcsolatot
teremtsen a felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között. Elősegítik az élelmiszerpazarlás és a nélkülözés enyhítését, csökkentve az élelmiszerek megsemmisítésével előidézett környezetterhelést is.
Szokásukhoz híven idén is megtartották a karácsonyi élelmiszergyűjtési akciót. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat
munkatársai és önkéntesei 671,3 kg élelmiszert gyűjtöttek
össze a martonvásári Tesco Express Áruháznál kihelyezett
adománypultnál. Az élelmiszerek karácsonyi adományként
Martonvásáron és a térségében élő rászoruló családokhoz
kerülnek. Köszönjük a támogatásukat!

Csendes gyertyagyújtás

Martonvásár Város Önkormányzata csendes gyertyagyújtást
tartott az 1956-os forradalom leverésének emléknapja tiszteletére november 4-én az Emlékezés terén.

Labdarúgó-mérkőzések: halasztva

Az MLSZ tájékoztatója alapján a bajnokságok a szigorítások
betartásával ugyan folytathatóak, de csapataink úgy döntöttek,
hogy élve a szabályok adta lehetőségekkel és figyelembe
véve a kialakult helyzetet, elhalasztják a mérkőzéseket, így U16,
felnőtt- és öregfiúk-csapatunk sem lép pályára már az idén.
FORUM MARTINI / 2020. DECEMBER
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ÜNNEPI A JTÓDÍSZ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
1.

Készítsük elő a szükséges alapanyagokat (ragasztópisztoly,
moha alap, kerek fatábla, szalag, termések különböző
méretben, zuzmó)

3.

A legnagyobb/leghangsúlyosabb díszek
felragasztásásval kezdjük a díszítést,

5.

Kisebb termések elhelyezése

7.

2.

Ragasszuk be a táblát a koszorú közepébe.

4.

majd folytassuk a közepes méretűekkel. (Tipp: ha a termés/
üveggömb túl magas, olló hegyének segítségével fúrjunk
egy kis lyukat a mohaalapba és ebbe ragasszuk bele).

6.

A fennmaradó helyeket töltsük ki a maradék
- legapróbb - termésekkel.

8.

A tökéletesen egységes hatás elérése érdekében, a
termések közti kis réseket bambuszpálca / hurkapálca
segítségével töltsük ki zuzmóval.

A képeken látható koszorút elviteles csomagban is
elkészítjük nektek a Reform-virág boltban. Kellemes
időtöltést és karácsonyi hangolódást kívánunk!
| A Veing lányok
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A TŰZOLTÓKNÁL IS JÁRT A
MIKULÁS ÉS A FIATAL
TORDASI FOTÓMŰVÉSZ,
KUNSÁGI KINGA LE IS
FOTÓZTA NEKÜNK.

A FORUM MARTINI POLGÁRŐR
EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE
2020 a pandémia éve volt. Talán ekkora szükség
még sosem volt polgárőreink munkájára, mint idén.
Maszkokat hordtunk, rendezvényeket, beruházásokat, gyalogátkelőhelyeket biztosítottunk, minden
korábbinál többen és többet járőröztünk.
Az eszközparkunk is komoly fejlődésen ment keresztül:
- A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség (FMPSZ) két kerékpárral ismerte el munkánkat.
- Két ló szállítására alkalmas utánfutót vettünk 650.000
forintért, melyet fele részben az FMPSZ, fele részben a

MartonKlinik, Mundi Andrásék támogattak. Óriási segítség volt, melyet ezúton is köszönünk!
- A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság egy rendőrségi autót adott használatba számunkra decemberben.
Idén is együttműködtünk Martonvásár Város Önkormányzatával, a közterület-felügyelettel, a rendőrséggel,
a polgárőr szövetségekkel, az önkéntes tűzoltóinkkal, a
katasztrófavédelemmel, továbbá helyi civil szervezetekkel, közösségekkel. Minden partnerünknek köszönjük az
együttműködést, a támogatást! Amennyiben módjukban
áll, támogassák egyesületünket pénzadománnyal, vagy
az idejükből áldozzanak pár órát havonta arra polgárőrként, hogy településünk, otthonaink, időseink és gyermekeink nagyobb biztonságban legyenek!
Köszönjük támogatásukat, számítunk Önökre jövőre is!

POLGÁRŐR-BEMUTATKOZÁS
A képen Kikkel Zsolt, 20 éves martonvásári fiatal és
leg jobb barátja, a 25 éves Szarvas Patrik láthatóak,
utóbbi még gyerekként családjával 2007-ben költözött Martonvásárra.
A két fiatalember kiskoruk óta ápolnak barátságot és 2018
óta polgárőrök. Kikkel Zsolt a polgárőrség mellett 2019 tavasza óta tagja a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesültének
is. A két fiú motivációja az önkénteskedés iránt nem más,
mint a város közbiztonságának megóvása, hiszen - mint elmondták - mindkettőjüknek fontos lakóhelyünk, amely “felnevelte" őket és szeretnék, ha a mai gyerekek is biztonságban nőhetnének fel szeretett városunkban.
FORUM MARTINI / 2020. DECEMBER
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BORBÉLY LÁSZLÓ TAVASSZAL ISMÉTEL
Novemberi számunk rejtvényének megfejtése Borbély
László zongoraművész és a december 16-ára Martonvásárra tervezett koncertjének műsora volt, amelyen
Beethoven, Bach és Messiaen művei hangzottak volna el.
Mint ebből is kiderült: a covid-járvány miatt tavasszal
kerül megrendezésre a koncert, nagyon sajnáljuk mi is.

A játék nyertese Izsákné Várbíró Judit volt, aki nyereményét szokás szerint a Macska Étteremből rendelheti
meg. S ha már zene, e havi számunkban Bodóné Polányi
Tünde értekezik Beethoven nagyságáról, taníthatóságáról.
Kérdésünk: melyek a kedvenc
Beethoven-művei a tanárnőnek?
Várjuk válaszaikat!

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő Ercsiben található autóalkatrész-gyártó cég.

Új megrendeléseink teljesítéséhez bővítjük csapatunkat!
Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat többműszakos munkarendben, saját állományba, azonnali kezdéssel:

 CNC Gépbeállító
 Operátor
 Termelési műszakvezető
A pozíciókhoz kapcsolódó juttatások: havi bónuszok, kedvezményes
melegétkeztetés, ingyenes munkaruha, cafetéria juttatás
Ingyenes buszjárat a következő településekről: Pusztaszabolcs, Besnyő,
Beloiannisz, Iváncsa, Sárbogárd, Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs,
Adony, Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracska, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Százhalombatta, Ercsi

 Karbantartó technikus
(12 órás folyamatos
műszakrendben)
A pozíciókhoz kapcsolódó juttatások: teljesítményalapú bónusz, átlagon
felüli munkába járási költségtérítés, cafeteria juttatás, kedvezményes
meleg étkezés

Bővebb információ: www.musashi.hu/Álláslehetőségek

Amennyiben valamely pozíciónk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével a

musashi@musashi.hu e-mail címre.
Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.
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KERTBARÁTOKNAK,
DECEMBERRE
Szent András hava, az őszutó egyre nyirkosabb, hidegebb időt hoz és a földművelő ember egyre gyakrabban szorul a meleg szobába. A természet ezer színe
lassan a sáré, enyészeté lesz, lehullanak a levelek, a
természet pihenni készül. Farkas napja elaltatja a fákat is, hogy majd a tavaszi ébredés során új életre kelhessen erdő és mező. A régiek szemében a halál nem
az elpusztulás, hanem az utolsó átváltozás volt. A földbe temetett-elvetett mag kicsírázik, új életre kel.

(Fotó: Gardenista blog)

Már ötödik alkalommal köszöntöm olvasóimat decemberben,
az év utolsó hónapjában, mely a régi naptár szerint a karácsony,
a sötétség hava (kara=sötét, fekete), de egyben a fény újjászületésének, a téli napfordulónak is ideje. Az újjászületésre a régiek testi-lelki megtisztulással készültek. (advent=várakozás).
Különböző praktikákkal (gyertyagyújtás, Luca-ág, Luca-búza)
siettették az idő múlását, és hangoskodással, kerepeléssel űzték a gonosz szellemeket állattól-embertől egyaránt. Szeretteinket megajándékozhatjuk saját készítésű lekvárral, befőttel,
borral és legfőképpen idővel. Az idő a legfontosabb ajándék,
mit a szeretteinkre fordítunk.
Virágzik a karácsonyi kaktusz, de hajtathatunk kora tavaszi
hagymásokat és gyümölcsfaágat is az ünnepekre.
A nyirkos, hideg idő beszorítja az embereket a meleg szobába, így hát a december a pihenés, az erőgyűjtés, a számvetés
és az ünneplés időszaka is. Azért egy-egy szép derült napon
járjuk körbe birtokunkat. Ellenőrizzük a bekötözött fiatal
csemetéket, a betakart oltványokat. Ha ónos eső vagy nehéz,
vizes hó esne, óvatosan rázzuk le a fák ágairól. Aki még nem
ásta fel a kertet, az erősebb fagyokig még megteheti. Most
alkalmas idő van a nem kívánt és beteg fák, szőlőtőkék kiásására, rendrakásra, hogy ne csak hasznos, de szép is legyen a kertünk. Gyűjtsük össze a lehullott leveleket és tegyük a komposztálóba. Így a keletkező hasznos trágya
mellett csökkenthetjük a kórokozók elszaporodását is. Erre

HÁZI CINKEGOLYÓ

Amikor folyton fagyos az idő, már késő elkezdeni a madáretetést. Ha téli madárfüttyre vágyunk, készüljünk előre és
szoktassuk a kertünkbe az itthon maradt madarakat már
akkor, amikor még csak közelít a zimankó. Ez általában november elejére esik, de idén ez sem átlagos... és időben vagyunk vele decemberben is.
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annál inkább fel kell készülni, mert január elsejétől tilos lesz
az égetés a kertekben. Olvassunk, képezzük magunkat, és ha
már végkép kikívánkozunk a szobából, javítsuk meg a szerszámokat. Csak jó szerszámmal, megfelelő nyéllel ellátva
lehet jó munkát végezni és még a tenyerünket is kíméljük.
Folyamatosan etessük a madarakat.
A fagyok erősödése után vigyük védett helyre a leandereket.
Rendszeresen ellenőrizzük a télikertbe vitt növényeket. A
kedvező klímán a tetvek, atkák, fertőző gombák rendkívül
gyorsan elszaporodhatnak és áttelelhetnek. Megjelenésükkor azonnal védekezzünk ellenük. Ugyancsak kísérjük figyelemmel a betárolt almát, zöldséget. A beteg egyedeket távolítsuk el és szükség szerint kénlap elégetésével fertőtlenítsük
a levegőt. Vigyázat veszélyes! Ne tartózkodjunk kénezett levegőjű helyiségben!
Az új borok már mindenütt kiforrtak, és megkezdődött a seprő leülepedése. Ha tehetjük, mihamarabb válasszuk el a színbort és állítsuk be az kénessav szintet, mely megvédi borunkat és segíti annak fejlődését is. Az első fejtést mindig nyíltan
végezzük. Fejtés előtt végezzünk töréspróbát. A hordókat
rendszeresen töltögessük fel. Száraz pincében ezt gyakrabban kell elvégezni. A párásabb pincékben viszont a penészesedés okozhat problémát. A kiürült hordókat alaposan mossuk ki, kénezzük le és mindig tartsuk szárazon és tisztán, ne
tűrjünk penészt rajtuk. Kénlap égetésével fertőtlenítsük a
levegőt. Ha jól végeztük munkákat, a karácsonyi asztalra
már szép újbort tehetünk a mákos bejgli mellé.
Áldott karácsonyt és boldog, szép újévet kívánok minden olvasómnak.
| Uhrin Gábor

Azonban a madáretetés egyben komoly felelősség is: ha elkezdjük őket etetni, hozzászoknak a folyamatos ellátáshoz és
nem kutatnak fel más téli élelemforrást a környéken. Ne
kockáztassuk az életüket, maradjon rendszeres az etetés.
Nincs madáretető a kertben? Sebaj, házi cinkegolyót bárki
tud készíteni. A mindenevő fekete rigók, cinkék és más kedves madarak igazán hálásak lesznek érte.
RECEPT: Olvasszunk fel egy edényben állati zsiradékot, keverjünk bele sózatlan magvakat, ami lehet dió, mogyoró, szotyola
például, apró aszalt gyümölcsdarabokat és öntsük szilikonformákba, majd a végén állítsunk mindegyikbe egy félbevágott
szívószálat is. Ha kihűlt, megszilárdult, ezen keresztül tudunk
könnyedén belefűzni egy madzagot, amivel aztán felakaszthatjuk a cinkegolyónkat egy fára, bokorra. Kézműves foglalkozásnak sem utolsó. Madárdalos telet kívánok!
| Suplicz Rita
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS - 07.06-tól

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, 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!

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

ORVOSI RENDELÉS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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!

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

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Várandós
tanácsadás:

Dr. Fodor Tamás
13.00 - 17.00
07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
07.30 - 11.00
10.00 - 14.00
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:
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22/460-286

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
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 Takarékbanknál vezetett 57800040-10031810 számlaszámunkon.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 2020

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
Inczédi Léna
Terjék Bulcsú
Matyeák Natália Tilinger Olivér Marcell
Selényi Helka
ELHUNYTAK*
Krausz Dénes / 72 év

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, 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

APRÓHIRDETÉS
40 éves, diplomás, nem dohányzó nő albérletet keres.
30/261-7031
Eladó: XBOX ONE S újszerű játékkonzol karcmentes, hibátlan állapotban. 2 db távirányítóval. 3 db játékkal: Forza
horizon 4, Fifa 19, Gears of War 4. XBOX live gold.
Kedvező áron: 79.900 Ft-ért
Érdeklődni: A Kalmár cipő és munkaruházati boltban
Martonvásár , Szent László út. 3, Tel: 06-20-517-73-26

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A halál nem válogat, mindig a soron következő következik,
eljött az Ő ideje is. Mélységes fájdalom mellett, szeretnénk
köszönetet nyilvánítani mindazon családtagoknak, barátoknak, kollégáknak és távolabbi ismerősöknek, akik utolsó útjára kísérték Letkó Lajosné, született Weisz Gizellát. Szeretettel emlékezzünk rá, hagyjuk őt útjára menni.
| Letkó család

MARTONVÁSÁR: 2021. január 1., 2., 3., 23., 24.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: december 25., 26., 27.; 2021. január 16., 17.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: december 19., 20.; 2021. január 9., 10.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
A háziorvosok a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjeit telefonos kérésre vagy e-recept formájában is felírják
(Erodium), azt a hozzátartozók is kiválthatják (felírási igazolás és meghatalmazás nélkül, a beteg TAJ-számának bemondásával. Fontos továbbá, hogy bárki, aki saját vagy hozzátartozója, ismerőse részére receptet vált ki, érvényes személyi
igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel igazolja magát.
Kérjük a patikában csak egy vásárló tartózkodjon, a
többi vásárló az utcán, rendezett sorban várakozzon,
egymástól két méteres távolságot tartva!

PÁVEL TÜZÉP
BARACSK A

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

Telefonszám: 06 70 / 402-9014

OLVASÓINKNAK
Azon, hogy hónapról hónapra eljusson Önökhöz az
aktuális Forum Martini, sokan dolgoznak felelősségteljesen: a kiadást felvállaló önkormányzat és a terjesztésben közreműködő Martongazda munkatársai, a
művészeti vezető, az állandó újságíró-, fotós- és korrektor-munkatársak – akik között többgyermekes családanyák, pályakezdő vagy egyéb, fontos munkát végző fiatalok is vannak. Hálásan köszönöm a munkájukat
és idejüket, amit a lapkészítésre szánnak!
És természetesen szeretnék köszönetet mondani Önöknek, olvasóinknak, akik észrevételeikkel, kritikáikkal,
információikkal segítik a munkánkat egész évben.
Boldog karácsonyt és vírusmentes új évet kívánunk
Önöknek szeretettel. Jövőre ugyanitt!
| Prieger Zsolt • főszerkesztő
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FÉNYESEDNEK ABLAKAINK
Martonvásár is kivette részét az adventi
ablakversenyből, és igazán büszkék
lehetünk a csapatra. Igazi közösség épült
itt advent apropóján, ebből is látszik, hogy
a vírus az ember tettrekészségét nem tudja
megtörni. Hála és szeretet!

