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I.

BEVEZETÉS

A fiatalok társadalmunk értékei, ezért az ifjúsággal való törődés hosszú távú befektetés, amely
minden közösség felelősségteljes gondolkodásának alapja.
Az ifjúság rendkívül heterogén, erősen polarizált, speciális jellemzőkkel bíró réteg,
életminőségét leginkább a kor, a családi háttér, az élethelyzet, a tanulmányok folytatásának
lehetősége, a munkaerő-piaci részvétel befolyásolják.
A szocializáció folyamata, a személyiség kialakulásának színterei a fiatalok életében a család,
az óvoda, az iskola, a kortárscsoportok és a munkahely.
Mindannyiunk felelőssége tehát, hogy a fiatalok képesek legyenek beilleszkedni, majd saját
igényüknek megfelelően alakítani ezeket a közösségeket úgy, hogy közben a múlt és a jelen
értékeit is továbbvigyék és legalább ennyire fontos, hogy a korosztály tagjai mindezeket
követően véglegesen is megtalálják a helyüket és a megbecsülésüket a társadalomban.
A városfejlesztési folyamatokban a fiatalokra erőforrásként is számíthatunk, hiszen
kreativitásukkal, újszerű látásmódjukkal, aktivitásukkal előre vihetik a köz ügyeit, melyhez
csupán teret és támogatást kell nyújtanunk a számukra.
Az ifjúságpolitikára azért van szükség, hogy a helyi ifjúságnak a társadalommal szembeni
igényei érvényesülhessenek, szükségleteik kielégítésre kerüljenek.
Fontos, hogy a település fiataljaira, mint önálló társadalmi csoportra koncentrálva igyekezzünk
bevonni őket a problémáik megoldásának előkészítésébe, a döntéshozatali folyamatba és
megpróbáljuk aktívvá tenni a korosztályhoz tartozókat az elképzeléseik megvalósításában.
Célunk, hogy városunkban minél több közügyek iránt érdeklődő, azért tenni akaró fiatal éljen
és képessé váljanak a közösségi szerepvállalásra.
Az ifjúságpolitika egy komplex rendszer, mely csak a különböző ágazatok, szervezetek,
intézmények együttműködésével lehet sikeres.
Ifjúsághoz tartozónak tekinthetőek az önmagukért részben már felelősséget vállalni képes
gyermekek és fiatalok, valamint a már másokért is felelőssé vált (munkát végző, családot
alapított) fiatal felnőtteket magában foglaló korosztályok.
Ezen belül három csoportot különböztetünk meg: gyermekek (7 éves kortól – 14 éves korig), a
fiatalok (15 éves kortól – 19 éves korig) és a fiatal felnőttek (20 éves kortól -35 éves korig).
Martfű Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója a szükségletek és az ezekből
adódó feladatok rendszerbe foglalása, melyekkel az értékek megőrizhetők és a hiányosságok
pótolhatók, elsősorban azért, hogy a városban élő fiatalok ne vándoroljanak el és a Martfűre
betelepülő fiatalok száma is növekedhessen.
A hosszú távú terv megalapozásához kérdőívvel kerestük meg az érintett korosztály képviselőit
a szükséges információk begyűjtéséhez, a tervezés fő irányainak meghatározásához.
Tettük ezt elsősorban azért, mert az ifjúság helyzetének fejlesztésében segítség a velük való
együtt gondolkodás, amely szükséges ahhoz is, hogy már fiatal felnőtt korukban
rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyekkel a későbbi életük sikeressé válhat.
A koncepció elkészítésének alapelvei:


A koncepció elkészítésénél a martfűi lakóhelyű, valamint a város oktatási
intézményeiben tanuló, továbbá a városban szolgáltatást igénybe vevő 7-35 éves
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gyermek és fiatal korosztályba tartozók helyzetét vettük figyelembe abból a
megközelítésből, hogy milyen célokat szükséges meghatározni ahhoz, hogy minél
vonzóbbá válhasson számukra a településünk, mely alapján a város népességmegtartó
ereje növekedhet.


Az Ifjúságpolitikai Koncepcióban a célok meghatározására a város
teljesítőképességével összhangban, a város teherbíró képességét figyelembe véve
kerülhetett sor, melyhez elengedhetetlen, hogy a megvalósításuk finanszírozhatósága
érdekében minden lehetséges pályázati forrás kihasználására kell törekednünk.

Martfű Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója tehát egy olyan stratégiai terv,
amely – figyelembe véve az országos és Európai Uniós folyamatokat – a település vonzóvá
tételét, a népességmegtartást és a városban élő fiatalok életminőségének javítását hivatott
szolgálni és elfogadása fontos eszköze annak, hogy az Önkormányzat az ifjúsághoz kapcsolódó
feladatait hatékonyan el tudja látni.
A célkitűzései csak különböző szintű együttműködéssel, aktív partneri viszonyban
valósíthatóak meg, ezért hangsúlyt kell fektetni a közös munkára, a feladatok megosztására és
a szakemberek, valamint a civil szervezetek közreműködésére. Ez azért is nagyon fontos, mert
a napjainkban folyamatosan és gyorsan változó jogszabályi környezet miatt rendkívül nehéz
feladat a reális önkormányzati gazdálkodás és annak eredményeként forrás biztosítása az
elképzelések megvalósításához, valamint az önkormányzatokat érintő növekvő elvonások és
csökkenő állami támogatások is megnehezítik a koncepcióhoz kapcsolódóan jelentkező
többletkiadások finanszírozhatóságát.
Az ifjúságpolitika jogszabályi háttere:
 Több ENSZ egyezmény – Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági,
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban
Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény – és az Európai
Bizottság Fehér Könyve is meghatároz olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez
szükséges az önkormányzatok szerepvállalása.
 Európai Közösségek Bizottsága által elfogadott Európai Unió Ifjúsági Stratégiája, amely
meghatározza az uniós szintű ifjúságpolitika hatékony végrehajtásához szükséges
intézkedéseket.
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, mely 13. §ában a települési önkormányzat feladatai között felsorolja az ifjúsági ügyeket.
 2009-2024-ig tartó időszakra vonatkozó Nemzeti Ifjúsági Stratégia, melynek célja az
ifjúságban rejlő erőforrások kibontakoztatása, társadalmi integrációjának elősegítése.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, amely meghatározza az oktatás és
a nevelés kereteit.
 Martfű Város Önkormányzata által elfogadott koncepciók, stratégiai tervek, amelyek
befolyásolják az ifjúság helyzetét.
A fentiekből is látszik, hogy jelenleg nincs az ifjúságra vonatkozóan egy komplex, egységes
jogi szabályozó környezet, mivel nincs olyan jogszabály, amely konkrétan és átfogóan
meghatározná az ifjúságpolitika tartalmát, az ezzel kapcsolatos kötelező, valamint szabadon
vállalható feladatokat.
Az önkormányzatok saját jövőjükre tekintettel, lehetőségeik szerint kell hogy fordítsanak
forrásokat a fiatalabb nemzedék fejlődésének elősegítésére.
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II.

HELYZETELEMZÉS: ÁLTALÁNOS ÉS TELEPÜLÉSI HELYZETKÉP

1. Demográfia:
Az ifjúság helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a társadalmi és demográfiai
folyamatokat.
Egy nemzetközi tanulmány szerint a demográfiai viszonyok átalakultak: a fejlett országokban
az alacsonyabb születési ráták és az élettartam növekedésének köszönhetően a társadalmak
elöregedése tapasztalható.
Hazánkban a 14 évesek és annál fiatalabbak száma 1980 óta több mint egyharmadával – közel
850 ezer fővel – csökkent. A gyerekek aránya akkor meghaladta a 20 százalékot, 2009 elején
azonban már 15 százalék alatt volt, és további csökkenés volt prognosztizálható. Ez nem
magyar sajátosság, az Európai Unióban 2000 és 2020 között a 65 és a 90 év közötti korosztály
aránya az össznépességen belül 16 %-ról 21 %-ra emelkedett, míg a 15 és 24 év közötti
korosztályé 11 %-ra esett vissza.
A népesedési jelenségek alakulását a demográfiai eseményeken kívül a gazdasági, társadalmi,
kulturális, szociálpolitikai tényezők és az orvostudomány eredményei, a népegészségügy
helyzete is befolyásolja.
Érdemes ennek tudatában itt rögtön áttekinteni a martfűi helyzetet, amely egyrészt az utóbbi
években néhány fővel növekedő élve születések számát, valamint az állandó népességből a száz
0-14 évesre jutó 60 év felettiek magas számát mutatja be a Pénzügyminisztérium megbízásából
üzemeltetett Országos Területfejlesztési és Területüzemeltetései Információs Rendszer (TeIRHelyzet-Tér-Kép) adatai alapján:

Élve születések száma (fő) (forrás: TeIR-Helyzet-Tér-Kép)
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.

Öregedési mutató (fő) (forrás: TeIR- Helyzet-Tér-Kép)
Általános tendencia, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom aktív
tagjaivá, illetve hosszabb ideig eltartottak, még akkor is, ha időszakonként és ideiglenesen
munkát vállalnak. A gazdasági aktivitás, a munkaerő piaci beilleszkedés több évvel kitolódott,
ami részben az oktatási rendszernek, részben a társadalmi folyamatok változásának köszönhető.
Általános tapasztalat az is, hogy a fiatalok magasabb igényszintet mutatnak, mint amennyire a
lehetőségeik adottak, s ez a szülők számára is nagy terhet jelent.
Ezeknek a következményeként nő a jövőjét bizonytalannak látó, a társadalmi erkölcsöt el nem
fogadó fiatalok száma, akik segítséget elsősorban a családvédelemmel foglalkozó
intézményektől, esetenként a nevelési tanácsadóktól, az oktatási intézményektől, és a civil
szervezetektől kaphatnak.
Növekszik a házasságon kívüli kapcsolatban élők száma, és egyre gyakoribbak a válások.
Tudomásul kell venni a társadalmi mobilitás meghatározó szerepét az ifjúság lehetőségeinek
feltérképezésekor, és az európai integráció erősödő hatásait sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Ezek együttesen az egyén, illetve a családok társadalmi helyzetének megváltozását jelentik
(nemzedékek közötti és nemzedéken belüli mobilitás). Éppen ezért a legnagyobb kihívás az
ifjúság helyben tartása, a város népességének megtartása, növelése.
Jász-Nagykun-Szolnok megye, ezen belül Martfű város népessége csökken, és az országos
adatok többségéhez hasonlóan folyamatosan emelkedik az első házasságkötési életkor.
Hosszabb távon az elemzések a lakónépesség (az adott területen lakóhellyel rendelkező és
másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező, valamint a tartózkodási hellyel rendelkezők
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együttes száma) évenkénti változása folyamatos csökkenését mutatták ki a településünkre
vonatkozóan:

Lakónépesség (fő) (forrás: TeIR-Helyzet-Tér-Kép)
Martfű lakónépesség száma (az adott területen bejelentett lakóhellyel rendelkezők, függetlenül
attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük) KSH nyilvántartás szerint a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján: 6832 fő volt, melyből a gyermek- és ifjúsági korosztály: 2578 fő.
Az önkormányzati személyiadat-és lakcímnyilvántartás szintén KSH lakónépesség fogalom
szerinti statisztikai adatai Martfű városra vonatkozóan 2021. január 1-jén a következő volt:

Martfűi lakónépesség: (fő)
Ebből gyermek- és ifjúsági korosztály:
0-6 éves korosztály:
7-14 éves korosztály:
15-19 éves korosztály:
20-35 éves korosztály:

Összesen
6262
2179
360
358
252
1209

Férfi
2990
1106
177
175
131
623

Nő
3272
1073
183
183
121
586

Az adatokból kitűnik, hogy a népesség csökken és a gyermek- és ifjúsági korosztály létszáma
is csökkenő tendenciát mutat városunkban. Jelenleg ehhez a korosztályhoz tartozók száma a
város népességének 34,79 %-át teszi ki, ez az adat a népszámlálás időpontjában 37,73 % volt.
A lakónépesség számát nagymértékben befolyásolja az elvándorlások száma, amely
tendenciájában váltakozó képet mutat:

oldal 7 / 35

Elvándorlások száma (fő) (forrás: TeIR-Helyzet-Tér-Kép)
Ugyanakkor fontos tényező a település helyzetének elemzéséhez a településre vándorlások
száma is, amelyből látszik, hogy minden évben kevesebb volt az elvándorlások számánál:

Odavándorlások száma (fő) (forrás: TeIR-Helyzet-Tér-Kép)
Az előző elemzési adatokból következnek a legaktívabb korosztály, a 18-59 évesek számának
változását bemutató diagram adatai, melynek alapján szintén látható a folyamatos csökkenés:
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Állandó népességből a 18-59 évesek száma (fő) (forrás: TeIR-Helyzet-Tér-Kép)
A lakónépesség számának változásához kapcsolódóan fontos adat a halálozások száma is,
amely tendenciájában szintén váltakozó képet mutat:

Halálozások száma (fő) (forrás: TeIR-Helyzet-Tér-Kép)
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2. A fiatalok szociológiai jellemzői:
Az ifjúságon a tanulóifjúságot, valamint azt a korosztályt értjük tehát, amely a társadalom
munkájába bekapcsolódik, az önálló életkörülményeinek a kialakítását megkezdte és még nem
múlt el 35 éves.
A fiatalok egy része így alsó és középfokú intézményi oktatásban részesül, vagy felsőoktatási
intézményben tanul, illetve munkát vállalt, esetleg munkanélküli.
A rendszerből már kikerült fiatalok közül többen szembesülnek az elhelyezkedési
problémákkal, az önálló egzisztencia megteremtésének anyagi nehézségeivel.
Az esetleges sikertelenségek, a családi háttér gyengülése perifériára sodorhatja a fiatalokat, és
közülük előfordul, hogy többen olyan utakra tévedhetnek, amelyek az egyén és a közösség
életére is károsnak bizonyulnak.
Mint említettük, a fiatalok helyzete tehát az utóbbi években egyre nagyobb változáson ment át,
mely köthető az online világ erősödéséhez, a munkaerő-piaci változásokhoz és a családi
kapcsolatok átalakulásához. Sajnos napjainkra a társadalom alapvető közössége, a család
szerepe is elbizonytalanodott.
Megállapításra került, hogy a státuszuk egyre inkább ellentmondásos: korábban érik el
érettségüket, hamarabb lépnek ki a gyerekkorból, de kitolódik az önállósodásuk ideje.
Diákként továbbra is szüleiktől függnek, melyet a lakás- és munkaerő-piaci helyzet alakulása
is erősít.
Nő a távolság más korosztályi csoportoktól, a saját korcsoport szerepe felértékelődik, de ez sem
a hagyományos módon, hanem pl. a virtuális kapcsolattartás fokozódásával, a mobilitás
erősödésével, mely többek között hatással van a szabadidő eltöltésére is.
A fiatal korosztályban teljesen más értékrenddel bírnak a 18-24 évesek, mint a 25-35 évesek.
Ez utóbbin belül a 25. életév betöltése talán még választóvonalnak is nevezhető, mivel a
jelenlegi tapasztalatok alapján ennél a kornál alakul ki az önálló életkép és a családorientáltság,
vagyis beáll egy másféle gondolkodásmód a fiataloknál.
Ezt azért is érdemes figyelembe venni, hiszen alig két évtizede ez sokkal korábban, a 19-20
éves fiataloknál már megfigyelhető volt, valamint azért is, mert ebből kiindulva ez az életkor
évről évre kitolódni látszik.
A 25 évesnél fiatalabbak közül sokan a közoktatásban maradnak ebben az életszakaszban (OKJs képzések, szakképzések, egyetem) akár 22-23 éves életkorig is.
Előfordul, hogy ilyenkor még nem kell a lakhatással és a megélhetésük miatt a munkavállalással
(kivéve a tanulmányaik folytatása mellett végzett diákmunkát) komolyabban foglalkozniuk,
mert ez a szülők révén biztosított, viszont többen csak diákhitelből és munkavégzés mellett
tudják biztosítani a továbbtanulásuk feltételeit.
A tanulás mellett a fiatalok számára rendkívül fontos a szórakozás lehetősége, az általuk
igényelt kulturális programok jelenléte a lakóhelyükön. Közülük sokan több lehetőséget is
találnak erre a Művelődési Központban és a városi rendezvényeken, de sokan szeretnének a
helybeli, igényeik szerinti szórakozóhelyeken is időt tölteni.
Városunkban a kifejezetten a fiatalok számára rendelkezésre álló szórakozóhelyek száma kevés
és a nyitva tartásuk sem mindenben alkalmazkodik a fiatalok elvárásaihoz.
Emiatt előfordul, hogy este Szolnokra, vagy más településre utaznak, mert a helybeli
vendéglátóhelyek záróráját követően is szeretnék szabadidejüket kulturált körülmények között
tölteni.
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Ennek a korosztálynak fontos a martfűi mozi színvonalas működése, amit nagyon nagy
pozitívumnak tartanak, sokakat vonz ez a lehetőség nem csak a városból, hanem a környező
településekről is. Ugyanilyen jónak értékelik a helybeli sportolási lehetőségeket is.
A 25-35 éves korosztályba tartozó fiatalok esetében azonban már más a helyzet, mivel
átrendeződnek a szükségleteiket illetően a prioritások.
A sportolás a korábbi időszakokhoz viszonyítva egy kicsit háttérbe szorul és a helybeli
szórakozási lehetőségek is jobban közelítenek az igényeikhez.
Ebben az életkorban a tanulmányaikat a legtöbben már befejezik, az önálló életkezdés kerül
előtérbe, amihez elengedhetetlen a munkavállalás, lakhatáshoz az önálló albérlet, esetleg a
lakásvásárlás, vagy építés.
Munkavállalás szempontjából a fiatalok számára városunknak elsősorban a könnyűipari
ágazatban lévő munkalehetőségek vonatkozásában vannak erősségei, ezért a „kék galléros”
munkakörökben elhelyezkedni próbálók esetében sokkal több lehetőség kínálkozik helyben.
Ugyanakkor a „fehér galléros”, szellemi munkát előtérbe helyezők inkább a nagyobb közeli
településeken, (pl. Szolnok), esetleg a sokkal távolabb lévő nagyvárosokban (pl. Budapest) de
számtalan esetben külföldön találják meg a számításaikat.
Ez az egyik olyan tényező, amely a fiatalok körében nagyban befolyásolja az elvándorlást,
mivel egyre nagyobb számban rendelkeznek közülük magasabb szintű szakmai végzettséggel,
diplomával.
Ezen kívül erősítik még az elvándorlási szándékot a lakhatási lehetőségekben megmutatkozó
hiányosságok. A lakásárak Martfűn nagyon magasak lettek, amit a pályakezdő fiatalok közül
kevesen tudnak megfizetni.
Az albérleti árak is nagyon változóak, általában szintén magasabbak a környékbeli
településeken tapasztaltaknál és viszonylag kevés albérleti lehetőség adódik a városban.
Általános igényként jelentkezik emiatt a Martfűn letelepedni szándékozó fiatalok részéről a már
működő önkormányzati támogatási lehetőségek mellett a számukra megfizethető lakhatási
lehetőségek bővítése.
3. Egészségügyi helyzet:
Az ifjúsághoz tartozó korosztályra vonatkozóan az egészségügyi ellátásban rendkívül fontos az
egészségvédelem, az egészségfejlesztés, a megelőzés.
Az orvosok és a védőnők ebben jelentős szerepet töltenek be, a rizikó tényezők korai
felismerésében rendkívüli jelentőségű a munkájuk.
A védőnői szolgálat dolgozói vegyes körzeteket látnak el, ami azt jelenti, hogy a család és
gyermekgondozás mellett az iskolaorvosokkal együtt iskola-egészségügyi feladatokat,
különböző életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat is végeznek, oltásokat szerveznek.
Bármely elváltozás észlelése esetén értesítik a szülőket, illetve az elváltozástól függően a
megfelelő szakorvosi vizsgálatra irányítják az érintetteket.
Sajnos előfordul, hogy a szülők nem mindig partnerek ebben, ezért nem történik meg a gyermek
további vizsgálata és nagyon kevés visszajelzést kapnak az elvégzett szakorvosi vizsgálatokról.
Martfűn egy gyermek háziorvos működik, hozzá a gyermekek és fiatalok 0-18 éves korukig
tartoznak, ő látja el az óvodai és az általános iskolai iskolaorvosi feladatokat is.
A 2015-2020. év között kiszűrt alábbi problémák és esetszámok a József Attila Általános Iskola
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alsó és felső tagozatos tanulóra vonatkozóan azt mutatják, hogy összességében váltakozó a
tendencia, de a mozgásszervi elváltozások és a túlsúlyosak száma inkább növekedett az elmúlt
években:
(A COVID 19 járványhelyzet miatt a 2020. évi szűrővizsgálatok 2021. évben kerültek
lebonyolításra.)
Egészségügyi
probléma:
látás:
mozgásszervi
elváltozás:
túlsúly:
soványság:
asztma:
összesen:

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

36
30

26
39

56
46

25
37

31
51

41
35

38
5
12
121

27
14
10
116

49
19
12
182

32
12
11
117

52
13
14
161

56
7
6
145

A középiskolában az iskolaorvosi teendőket a védőnő közreműködésével egy felnőtt háziorvos
végzi.
A 2015-2020. év között kiszűrt alábbi problémák és esetszámok a Damjanich János Szakképző
Iskola és Kollégium tanulóira vonatkozóan szintén azt mutatják, hogy összességében váltakozó
a tendencia, de a tavalyi évben kiugróan magas az egészségügyi problémával küzdők száma:
(A COVID 19 járványhelyzet miatt a 2020. évi szűrővizsgálatok 2021. évben kerültek
lebonyolításra.)
Egészségügyi
probléma:
látás:
mozgásszervi
elváltozás:
túlsúly:
soványság:
asztma:
hallás:
vérnyomás:
összesen:

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

7
9

3
13

22
9

8
2

6
3

29
21

9
1
0
1
1
28

28
3
4
0
3
54

24
4
4
1
8
72

2
0
0
0
8
20

4
0
0
0
2
15

32
3
2
0
5
92

A munkájuk során tapasztalják, hogy a helyi általános iskolában és középiskolában a túlsúllyal
küzdő gyermekeknél a probléma elsősorban az egészségtelen táplálkozással és egészségtelen
életmóddal van összefüggésben.
Az előforduló mozgásszervi elváltozások pedig többnyire a hanyag tartásban, a gerincferdülés,
a lúdtalp és a bokasüllyedés megjelenésében nyilvánulnak meg.
A középiskolai tanulók között már sokan kávéznak, energia italokat fogyasztanak, néhányan
dohányoznak is, amely élvezeti cikkek károsak lehetnek a fiatal szervezetre.
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A szülők a szűrővizsgálatok alkalmával történő jelzésekre nem minden esetben reagálnak, nem
viszik gyermeküket szakemberhez, így a kiszűrésre került egészségügyi probléma a további
szűrések alkalmával nem javulást mutat, hanem csak egyre romlik.
Martfűn az iskolai oktatásból kikerülő fiatalok egészségi állapota megbetegedés szempontjából
az országos átlagnak megfelelő.
A jelzett korosztály orvoshoz többnyire heveny megbetegedések, illetve balesetek
bekövetkezése miatt fordul.
Az olyan kevésbé jellemző betegségekre, mint pld. a magas vérnyomás, cukorbetegség és egyéb
krónikus betegségek a rendszeres üzemorvosi vizsgálatok derítenek fényt.
Ez a korcsoport többnyire szűrővizsgálatokra sem jár (pl.: a tüdőszűrés is csak munkakörhöz
kapcsolódó alkalmassági vizsgálathoz, kötelező jelleggel történik).
A városban ennél a korosztálynál kirívóan magas esetszámú krónikus megbetegedések nem
fordulnak elő.
A fiatalok megfelelő egészségi állapota miatt szükséges lenne, hogy a szülők minden esetben
legyenek partnerei a szakembereknek a gyermekek egészségi állapotának szinten tartásában és
segítsék őket az általuk javasolt egészséges életvitel felé terelni.
Ebben továbbra is nagy jelentősége van az ismeretterjesztésnek és az információ átadásnak,
rendszeresen fel kell hívni a gyerekek figyelmét minden egészségkárosító tényező, főként a
túlsúly, az alkohol, a drogok és a dohányzás negatív hatásaira, az egészségfejlesztő web-oldalak
népszerűsítésével.
Az egészségi állapot szinten tartásában, fejlesztésében az általános iskolában és a
középiskolákban tanulók pszichés megsegítésének, önbizalmuk helyes irányba való terelésének
is fontos szerepe van a családok bevonásával. A gyermekeknél ugyanis a szülői mintának van
a legfontosabb szerepe, azonban az nem csupán anyagi források biztosítását jelenti, hanem
szemléletbeli változásokat is eredményezhetne a felnövekvő generációnak.
Tapasztalható volt, hogy az egészségügyi felvilágosító munka rendkívüli jelentőségű lehet a
fiatalok életében is komoly változásokat jelentő világjárvány ideje alatt, hiszen alapvető
társadalmi érdek fűződik a COVID 19 pandémia helyzet kezelésének eredményességéhez.
4. Munkavállalás, munkanélküliség:
A város munkaképes korú lakosságának száma 2021. januárjában a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat adatai alapján: 3917 fő.
A munkanélküliség mértéke, vagyis a munkanélküliségi ráta Martfűn 2021-re a 2020. évi 7,48
%-ról 4,77 %-ra, és a 297 főhöz képest a nyilvántartott álláskeresők száma 187 főre csökkent.
Ez az adat az elmúlt években tapasztaltakhoz képest ugyan még így is magasabb lett ez év
elejére, de még most is kedvezőbb, mint a megyei átlag. A tavalyi statisztikai adatokból viszont
látszik, hogy a COVID 19 pandémia 2020-ban helyben is éreztette a hatását.
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Regisztrált munkanélküliek száma összesen (fő) (forrás: TeIR-Helyzet-Tér-Kép)
A fiatalok elhelyezkedési lehetőségeinek, a munkaerő-piaci helyzetének elemzéséhez fontos a
pályakezdő munkanélküliek létszámának nyomon követése is, amely 2015-től kezdődően
csökkenő tendenciát mutat:

Pályakezdő álláskeresők aránya (%) a nyilvántartott álláskeresők között (forrás: TeIRHelyzet-Tér-Kép)
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Az Önkormányzat gazdasági programjának fontos eleme a munkahelyteremtés feltételeinek
javítása, hiszen ez elengedhetetlen a fiatalok városban való letelepedésének, az elvándorlásuk
csökkentésének érdekében.
Martfű elsősorban ipari jellegű település, városunkban néhány közepes, vagy nagy létszámot
foglalkoztató vállalkozás működik, amely a város és a környező települések foglalkoztatási
helyzetét jelentősen meghatározza. Ezek mellett mezőgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, építőipari, és szállítmányozási, valamint egyéb lakossági szolgáltatási vállalkozások
működnek.
Az előző években az Önkormányzat folyamatosan vásárolt földterületeket gazdaságfejlesztési,
városfejlesztési céllal, melyet a jövőben is folytatni kíván ahhoz, hogy a lehetőséget biztosítani
tudjuk a betelepedési szándékkal érkező befektetőknek.
A két meglévő iparterület, az északi és a Tisza Ipartelep mellett a harmadik, déli iparterület a
város Településfejlesztési Koncepciójában is kiemelt szerepet kap, a Martfűre irányuló
zöldmezős ipari beruházásoknak ez lehet majd a célterülete.
A pályázati források felkutatására és kihasználásra az Önkormányzat a továbbiakban is nagy
hangsúlyt fektet, amely a helybeli foglalkoztatás – elsősorban a fiatalok elhelyezkedési
lehetőségei - bővítéséhez nyújthat segítséget a város számára.
A munkaerő-piac összehangolására szolgáló foglalkoztatási paktum a Szolnoki járásban Martfű
gesztorságával az elmúlt ciklusban indult, a pályázat megvalósítása lezárult.
Ez a közel négyszázmilliós program elsősorban a munkanélküliek – ezen belül a fiatal
korosztály - munkába helyezését szolgálta foglalkoztatási támogatással, esetenként képzéssel.
Az Önkormányzat a következő években is csatlakozik az önkormányzati, valamint a kulturális
közmunkaprogram pályázathoz, ezzel is támogatva a fiatal korosztályba tartozó
munkanélkülieket, az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük elősegítése érdekében.
Több esetben volt már arra is példa, hogy az önkormányzati közfoglalkoztatásban alkalmazott
fiatal munkavállaló „bedolgozta” magát egy-egy önkormányzati intézménybe és így a
későbbiekben az ott megüresedett álláshelyen végleges foglalkoztatásra került.
2013 óta folyamatosan pályázik az Önkormányzat a közép- és felsőoktatási intézményekben
tanuló diákok foglalkoztatására, melynek keretében összesen 133 álláshelyen állami támogatás
igénybevételével, önkormányzati önerő biztosítása nélkül dolgozhattak a fiatalok a nyári
szünidőben.
A diákok foglalkoztatásához meghirdetésre kerülő pályázati lehetőségeket az Önkormányzat a
jövőben is kihasználja, hogy a jelentkező rászorulók közül minél többen dolgozhassanak a nyári
diákmunkán jövedelem szerzése céljából.
Lehetőséget biztosítunk a fiatalok önkéntes munka keretében történő foglalkoztatására is, hogy
tapasztalatot szerezzenek a munkaerőpiacon, megismerjenek különféle munkahelyeket és a
munkavégzéshez szükséges képességeik és készségeik fejlődjenek, tanulási és
munkamotivációik erősödjenek.
Az Önkormányzat kezdeményezésük esetén együttműködik az oktatási intézményekkel, a
gazdasági társaságokkal a munkahelyteremtés elősegítésében. Ehhez mindent megpróbál
megtenni annak érdekében is, hogy az Ipari Parkba új cégek települjenek be.
Emellett az önkormányzati helyiséggazdálkodásnál a megüresedett ingatlanok újbóli
hasznosításakor igény esetén igyekszünk lehetőséget biztosítani a városban új munkahelyek
létesítéséhez az önkormányzati tulajdonú épületek bérbeadásával, támogatva ezzel is a
vállalkozást indító, fiatal pályakezdőket.
A közös cél, hogy a fiatalok közül minél többen a városban telepedjenek le, aminek egyik
legfontosabb feltétele, hogy megfelelő munkahelyet találjanak a városban és környékén.
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A fiatal családok tagjai munkavállalásának támogatásához az Önkormányzat a továbbiakban is
biztosítja gondozási díj megállapítása nélkül a bölcsődei ellátást a Játékvár Óvoda és Bölcsőde
működtetésével, segítséget nyújtva ezzel a gyermeket vállaló fiatalok munkába állásához.
5. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer, szociálpolitika:
A városban biztosított a gyermekek gyermekjóléti alapszolgáltatásokhoz való hozzáférése,
ilyen a bölcsődei elhelyezés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás.
A gyermekjóléti szolgáltatás ellátja a gyermekek védelmét és az egészséges testi, lelki
fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az
olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus, stb.), amelyek
a családon keresztül hatnak a gyermekre.
Ennek érdekében működtetik az észlelő – jelzőrendszert, melynek tagja a település valamennyi
intézménye, szervezete és összességében valamennyi városban élő állampolgár.
Az írásban megtett jelzések száma az elmúlt években váltakozó tendenciát mutatott, melynek
megoszlását a következő táblázat mutatja be:
Jelzést tevők:

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Gyermek/házi
orvos

-

-

-

3

-

1

-

-

2

2

Óvoda

-

2

-

2

2

1

-

3

2

-

Rendőrség

-

1

4

2

2

1

3

2

2

2

Köznevelési
intézmény

42

40

25

13

18

14

7

7

5

1

Védőnői
szolgálat

2

3

6

6

2

1

3

1

3

3

Kórház

4

3

2

1

1

-

1

1

4

-

Környezet

-

2

9

6

8

1

4

4

7

5

Gyámhatóság
/jegyző

2

-

12

1

-

-

3

2

-

Szem.gond.
nyújtó int.

-

2

-

1

2

-

-

1

1

46

36

22

18

21

28

14

Összesen:

53

54

13
5
69

Az alapellátás, a védelembe vétel, az átmeneti nevelésbe vételhez kapcsolódó tevékenység és
az utógondozás alakulása az elmúlt években váltakozó tendenciát mutat:
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Gondozási
tevékenység
formája:
alapellátás
védelembe vétel
nevelésbe
vettekhez
kapcsolódó
gondozás
utógondozás
Összesen:

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

21 fő
2 fő
6 fő

17 fő
4 fő
6 fő

21 fő
8 fő
11 fő

30 fő
4 fő
9 fő

21 fő
5 fő
9 fő

25 fő
2 fő
-

17 fő
5 fő
-

19 fő
1 fő
-

22 fő
4 fő
-

19 fő
5 fő
-

29 fő

27 fő

40 fő

43 fő

35 fő

27 fő

22 fő

20 fő

26 fő

26 fő

A szolgáltatás feladatellátása során tapasztalt, a gyermekeket, fiatalokat érintő, leginkább
előtérbe kerülő problémák csökkentéséhez szükség van az ifjúságvédelem valamennyi területén
működő szakemberek együttműködésére.
Az elmúlt években a szolgálatnál gondozott családok esetében - akik együttműködési
megállapodással rendelkeztek- a probléma típusok szerinti besorolások száma a következő volt,
amely szintén váltakozó tendenciát mutat:
Probléma
típusok:
Anyagi

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

52

56

149

66

26

71

23

9

4

16

Gyerm.nevelési

124

107

170

211

298

119

140

56

101

21

Magatartástelj.zavar
Családi
konfliktus
Szülők vagy
család
életvitele
Családon belüli
bántalmazás
Szülői
elhanyagolás
Gyerm.int.be
beilleszkedési
nehézség
Szenv.betegség

130

191

140

102

70

93

33

25

32

13

12

120

229

44

33

95

30

21

80

18

146

294

310

379

186

322

327

54

86

21

-

5

15

24

8

17

10

12

11

2

13

7

37

6

4

6

2

18

6

-

8

3

1

8

-

-

2

-

-

1

-

1

2

1

-

19

-

-

3

2

Fogyatékosság,
betegség
Összesen:

-

5

6

6

11

52

10

27

12

-

485

789

1059

847

636

794

577

222

335

183

Az iskolarendszerben lévő fiatalok helyzete egyszerűbbnek tűnik abból a szempontból, hogy
az iskola és a gyermekjóléti, szociális ellátást ellátó intézményrendszer a helyzet folyamatos
megoldására törekszik.
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Az intézményi rendszerből kikerülő fiatalok már nehezebben érhetőek el, esetükben fontos,
hogy a problémáik megoldásához az önkormányzati segítségnyújtás lehetőségei
megismerhetőek legyenek a számukra.
Az Önkormányzat támogatja a közép- és felsőfokú iskolai képzésben résztvevő hátrányos
helyzetű tanulókat, hallgatókat, melyhez az önkormányzati diákmunka szervezése is
hozzájárul.
A város szociálpolitikája a helyi társadalom működését kívánja befolyásolni a szociális élet
területén, meghatározza a célokat, ezekhez hozzárendeli az eszközöket. A reális célok
meghatározását követően a jogszabályi előírások alapján, az egyéb önkormányzati
koncepciókat is figyelembe véve, egymással összhangban valósítja meg az Önkormányzat a
szociálpolitikai feladatok eredményes ellátását.
6. Lakáspolitika:
Martfű Város Önkormányzatának tulajdonában 58 férőhelyes szobabérlési lehetőséget nyújtó
Bérlők Háza I., II., a 28 összkomfortos lakásból álló Garzonház, valamint a vegyes tulajdonban
álló épületekben lévő 28 különböző alapterületű, komfortos lakások állnak, melyeket bérbeadás
útján hasznosítunk.
Jelenleg az önkormányzati bérleményben a lakáshoz jutás átmeneti megoldására nem tudunk
lehetőséget kínálni, mivel a Garzonházban ma már vannak olyan családok, akik évtizedek óta
ott élnek.
Ez viszont azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak valamilyen megoldást kell keresnie arra, hogy
a fiatalok által is igénybe vehető lakhatási lehetőségeket tudjon felkínálni. Meg kell vizsgálni,
hogy pályázati forrás felhasználásával milyen kedvezőbb lakáshoz jutási feltételeket lehet
biztosítani önkormányzati bérlemények kialakításával a Hősök tere 10. szám alatti Bérlők Háza
III-ban.
Az Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájának az önkormányzati
bérleményekre vonatkozó megállapításai szerint a Bérlők Háza, valamint a Garzon területéhez
kapcsolódó városrész erősen leromló, leszakadó városrésznek tekinthető, az ott élő emberek
többsége súlyos szociális problémákkal küzd, akik között fiatalok is vannak.
Ezért további pályázati lehetőségek felkutatásával és pályázati forrás igénybevételével próbálja
az Önkormányzat elérni ezen épületek és környezetük megújítását, felújítását.
A megüresedő egyéb önkormányzati ingatlanok esetén ütemezetten, a lehetőségeinkhez képest
elvégzésre kerülő felújításuk, korszerűsítésük után kerül sor az igénylők számára a
bérbeadásukra.
Ezen kívül az Önkormányzat célul tűzte ki a közművesített építési telkek kialakítását, az erre a
célra alkalmas telkek tulajdonjogának a megszerzése az óvárosban megvalósult, a közművesítés
tervezés alatt áll. Ezzel a fiatalok letelepedésének elősegítését, valamint a lakáspiac élénkülését
szeretnénk elérni.
A rendelkezésre álló adatok alapján ugyanis a tárgyévben épített új lakások száma az év végi
lakásállományon belüli arányát tekintve Martfű városban igen alacsony, 2013-tól 2017-ig pedig
arányát nem is lehetett megjeleníteni.

oldal 18 / 35

Újépítésű lakások aránya (%) (forrás: TeIR-Helyzet-Tér-Kép)
Az igények felméréséhez a város honlapján történő megjelentetésével előzetesen adatokat
gyűjtöttünk a telekkialakítások megvalósulása esetén az érdeklődő fiatal korosztályba tartozók
köréből, melyre a jelenlegi nyilvántartás szerint 18 igénylő jelzett vissza, akik közül többen
társasház építtetés esetén új lakások iránt is érdeklődnének.
Folyamatosan törekedni kell arra, hogy megfelelő számban álljanak rendelkezésre a fiatalok
számára a városban közművesített építési telkek.
2019-ben fogadta el a Képviselő-testület a lakáscélú támogatásról szóló 4/2019. (IV.26.) számú
önkormányzati rendeletét, amely a meglévő ingatlanok energiatakarékos felújításának segítése
mellett a fiatalok számára a lakásvásárláshoz, valamint családi ház építéséhez kamatmentes
kölcsön igénylésére is lehetőséget biztosít.
Az energetikai felújítás támogatásával a családi és társasházak hőszigetelését, a nyílászárók
cseréjét, a megújuló energiaforrások használatát támogatja az Önkormányzat, melynek
fedezetét az éves költségvetéseiben továbbra is biztosítja annak reményében, hogy majd egyre
több fiatal család is él a későbbiekben ezzel a lehetőséggel.
7. Alap- és középfokú nevelés és oktatás:
Martfűi József Attila Általános Iskola:
A tanulói létszámok változása minimális változást mutat az elmúlt időszakban tanévenként:
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Létszám
adatok:
Induló létszám:
Elköltözöttek:
Elköltözöttekből
külföldre
távozók:

2017/2018.év

2018/2019.év

2019/2020.év

2020/2021. év

408 fő
11 fő
1 fő

412 fő
9 fő
0 fő

404 fő
3 fő
0 fő

406 fő
1 fő
0 fő

A Martfűi József Attila Általános Iskolában a nevelés és oktatás ellátása mellett nagy hangsúlyt
fektet a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, konfliktuskezelésre.
Az iskola nevelési és oktatási munkájának egyik alapvető feladata, hogy a tanulók
személyiségét, a különféle iskolai tevékenységeken belül széleskörűen fejlessze, hangsúlyt
helyezve a pozitív személyiségjegyek kiemelésére.
Az Iskola szoros kapcsolatot tart fenn a helyi óvodával, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálattal, a martfűi és a környező települések Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központjaival, annak érdekében, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekeket sikeresen tudja segíteni.
Az intézményben a gyermek és ifjúságvédelmi feladatellátás szervezett keretek között, az
ifjúságvédelmi felelős irányításával történik, melyben jelentős feladatokat látnak el az
osztályfőnökök és a szaktanárok.
Alapvető cél e tevékenység során egyrészt a kor veszélyforrásaival szemben a tanulók
személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes
ítéletalkotásra, a negatív jelenségek elutasítására, másrészt a prevenció biztosítása, a hátrányos
helyzet csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, vagy megszüntetésének
elősegítése.
Szolnoki Szolgáltatási Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium:
A tanulói létszámok változása folyamatos csökkenést mutat az elmúlt időszakban tanévenként:
Létszám
adatok:
Induló létszám:
Elköltözött
helybeliek:
Elköltözött
helybeliekből
külföldre
távozók:

2017/2018.év

2018/2019.év

2019/2020.év

2020/2021. év

379 fő
0 fő

366 fő
0 fő

343 fő
0 fő

304 fő
0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

A középiskolában tanulók egy része a megye különböző településeiről jött, a bejáró tanulók
aránya: 80%, a kollégisták aránya: 5%, a helyi tanulók aránya átlagosan: 15%.
A kollégiumba Martfű régiójából érkeznek a tanulók, akik nehéz szociokulturális, problémás
(mélyszegénység, csonkacsalád, alkoholista, idős, beteg szülő) családi háttérrel rendelkeznek.
Ezért nagy szerepe van a kollégista tanulók esetében nemcsak a pedagógiai, hanem a
pszichológiai megsegítésnek is.
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A fiatalok pályaválasztásának segítése közös célja az oktatási intézménynek, munkaadóknak és
a családoknak egyaránt.
A társadalmi, gazdasági folyamatokat követnie kell a szakképzés rendszerének, ezért a
munkaerő-piaci igények figyelembevételével az intézmény megpróbál tenni annak érdekében,
hogy a főként helybeli vállalkozások, egyéb munkaadók megfelelő képzettségű
munkavállalókat alkalmazhassanak.
Ez a helyben oktatásra kerülő szakmák iránt érdeklődő fiataloknak már egy korai
életszakaszban kiszámítható életpályát vázolhatna fel (munkahely, lakhatás), ami a fiatalok
helyben tartását, vagy más településről történő betelepülését is elősegítheti.
Szükséges a tudás, mint érték erősítése, a tanulmányi eredmények javítását szolgáló megfelelő
ösztönző rendszer működtetésével az Önkormányzat tenni próbál annak érdekében, hogy
tanulmányaik befejezése után minél többen a városban helyezkedjenek el.
Kiemelt figyelmet kell fordítani ezen kívül a fiatalok környezettudatos nevelésére, hogy a jövő
nemzedéke a felelősségteljes gondolkodásával megőrizhesse az életterét.
Az alap- és középfokú nevelés és oktatásra vonatkozóan az intézményhálózat fenntartói szinten
alapvető változásokat élt át az utóbbi években, mindkét szinten állami fenntartásban működnek,
kiváló tárgyi és személyi feltételek biztosításával.
Az állami fenntartású iskolákkal való együttműködés az Önkormányzatok részéről továbbra is
fontos, a partnerség fenntartására kell törekedni a közös célok megvalósítása érdekében, az
ifjúság segítésében, az ifjúságvédelemben.
8. Közművelődés:
A közművelődés nélkülözhetetlen része a társadalmi, gazdasági fejlődésnek, az egész életen át
tartó művelődés igénye a személyiség fejlődés egyik fontos eszköze.
A kulturális és közművelődési szolgáltatások helybeli biztosítása az Önkormányzat feladata, a
helyi közművelődésben jelentős szerepe van intézményének, a Martfű Városi Művelődési
Központ és Könyvtár tevékenységének.
Az intézmény látja el a lakosság szabadidős és kulturális igényének megfelelő szolgáltatások
széleskörű biztosítását minden korosztály számára.
Ennek jelentős része az ifjúsági korcsoport szabadidős, művészeti, kulturális programjainak
szervezése.
Mindig az volt a cél, hogy minél több fiatal látogassa az intézményt, érezze ott jól magát,
kapcsolódjon be a város kulturális életébe, legyen igénye a kulturált szórakozási lehetőségek
kihasználásával minél tartalmasabban eltölteni a szabadidejét.
Erre az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektettek, így az alábbiak szerinti lehetőségek álltak
rendelkezésre az általános és középiskolás, valamint a fiatal felnőtt korosztály számára:
Rendszeres művelődési formák száma, résztvevői:
Ifjúsági és gyermek
művelődési formák:
bemutatkozási
alkalom:
csoportok száma:
csoportok tagjainak
száma összesen:

2017.

2018.

2019.

2020.

30

23

18

3

6
71

30
257

29
237

30
226
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Rendezvények száma, résztvevői:
Ifjúsági és gyermek
rendezvények:
rendezvény:
nyári tábor:
rendezvény
fiatal
fellépőkkel:
összesen:

2017.

2018.

2019.

2020.

29
3
10

25
2
10

15
3
9

5
2
-

42

37

27

7

Filharmónia Bérlet sorozatban – mely előadásokat támogatja Martfű Város Önkormányzata résztvevő fiatalok létszáma az elmúlt időszakban:
Filharmónia bérlet
sorozat: (3 alkalom)
gyermek előadások
résztvevőinek
száma/alkalom:
ifjúsági
előadások
résztvevőinek
száma/alkalom:
összes
résztvevő
száma/alkalom:
összes
résztvevő
száma/3 alkalom:

2017.

2018.

2019.

2020.

350

350

320

350

350

350

350

350

700

700

670

700

2100

2100

2010

1 előadás
valósult meg

Az általános iskolás gyermekek számára rendezett színházi előadásokon résztvevők száma:
„Csiribiri” bérlet 2017.
sorozat: (4 alkalom)
gyermek előadások 374
résztvevőinek
száma/alkalom:
összes
résztvevő 1496
száma/4 alkalom:

2018.

2019.

2020.

399

320

333

1596

1280

1 előadás
valósult meg

A Városi Könyvtár szolgáltatásait egyre több fiatal veszi igénybe, a tanulmányaikat folytató
diákok elismerően nyilatkoznak a rendelkezésre álló szakirodalom színvonaláról és a segítő
könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásról.
Nagyon értékesek a tanévben folyó könyvtári órák, foglalkozások, melyek főleg az általános
iskolás korcsoportban rendszeresek, segítik a tananyag játékos feldolgozását a népmese, a
bábelőadások, kreatív kézműves foglalkozások segítségével. Ezen kívül itt kerülnek
megvalósításra az Országos Könyvtári napok rendezvénysorozat programjai, melyek
beszélgetésekkel, játékokkal, családi programokkal, felolvasó esttel és író-olvasó találkozóval
segíti a diákok, a fiatalok kulturális fejlődését, közösséghez való kötődését.
Fontos és közkedvelt könyvtári szolgáltatás még a „Danolda”, valamint a „Mesélde” klubok,
melyek a fiatal családok közösségi foglalkozásai.
A Városi Könyvtár gyermek és ifjúsági programjainak adatai az elmúlt évekre vonatkozóan:
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Gyermek és ifjúsági 2017.
programok:
alkalmak száma:
176
résztvevők száma:
3893

2018.

2019.

2020.

152
3048

92
2145

48
1032

Az elmúlt évek kiemelkedő kulturális fejlesztése volt a Martfű Mozi újraindítása, amely nem
titkolt céllal a fiatalok vizuális kultúrájának fejlesztéseként és az igényes szórakoztatás
elemeként jelenik meg a város kulturális életében, a helyi és térségi fiatalok, fiatal családok
szívesen látogatják a filmszínházat.
A Martfű Moziban vetített ifjúsági és gyermek filmek adatai 2017-től kezdődően:
Ifjúsági
és 2017.
gyermekfilmek:
filmvetítések
143
száma/év:

2018.

2019.

2020.

95

125

19

Jelentősen bővült a fiatalok által igénybe vehető kulturális szolgáltatások lehetősége a 2014ben megalakult Martfűi Hely-és Ipartörténeti Közérdekű Gyűjtemény programjaival.
A Gyűjtemény jelentős mennyiségű és magas színvonalú, a gyerekeknek és fiataloknak
egyaránt érdekes múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart szervezetten, tanórák keretében és
azon kívül országos múzeumi rendezvényekhez kapcsolódva, vagy ünnepeken, jeles napokon.
Számos kiállítás fejleszti vizuális kultúrájukat és segíti őket az alkotói tevékenységük
kibontakoztatásában.
Időszaki kiállítások gyermek és ifjúsági látogatói létszáma az elmúlt időszakra vonatkozóan:
Időszaki
kiállítások:
kiállítások száma:
résztvevők száma:

2017.

2018.

2019.

2020.

7
3350

8
2800

11
3750

2
680

Múzeumpedagógiai órák, gyermek, ifjúsági és családi rendezvények adatai:
Múzeumpedagógiai
órák,
rendezvények:
alkalmak száma:
résztvevők száma:

2017.

2018.

2019.

2020.

53
2145

90
3745

102
4823

69
2173

Jelenleg közel 20 féle közösség működik a Művelődési Központban, ebből több művészeti
csoport vagy klub áll a fiatalok rendelkezésére, melybe érdeklődési körüknek és tehetségük
fejlesztésének megfelelően bekapcsolódhatnak.
Legnépszerűbbek a mozgásművészeti csoportok, ahol jelentős eredményeket érnek el a
résztvevők a gyerek és ifjúsági korcsoportban egyaránt.
Ezen kívül koncertek, rock, disco és báli rendezvények, komolyzenei programok, közösségi
ünnepek sokszor adnak alkalmat a fiataloknak a szórakozásra.
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„Digitális Jóléti Pont”-ként a Könyvtár a digitális kultúra fejlesztésében tudatosan foglalkozik
a lakosság széles rétegével, a fiataloknak a legkorszerűbb technikákat igyekeznek bemutatni
foglalkozásaikon.
A tapasztalatok szerint az egyes korcsoportok között markáns eltérés van a kulturális szokások
tekintetében.
Korosztályi összehasonlítás alapján a 6-18 éves korosztály lényegesen gyakrabban veszi
igénybe a kulturális szolgáltatásokat, mint a 19 év feletti fiatalok.
Ők zömmel inkább a szórakoztató rendezvényeken vannak jelen, vagy a speciálisan őket
érdeklő előadásokon, kiállításokon, ismeretterjesztő programokon.
A fiataloknál a korosztályi kapcsolatok a legerősebbek, a szülőkkel való kapcsolat zömmel
inkább a 12 évnél fiatalabbaknál elsődleges, de gondolkodásukat, értékítéletüket, kulturális
igényüket nagyban meghatározza a szülői háttér és a neveltetés.
A korosztályi kapcsolatok elsődlegessége miatt a csoportok találkozásának a Művelődési
Központban, illetve szabadtéren biztosítunk teret, mely a fiatalokat tömörítő csoportok
működését, programjaik megvalósításának infrastrukturális hátterét jelenti.
Amennyiben a város közművelődési intézményének jelentős szerepet szánunk az ifjúság
szabadideje eltöltésének segítésére, akkor fontos, hogy ezek a helyek a fiatalok számára is
izgalmasak, elérhetőek legyenek, kínálatuk vonzó, nyitva tartásuk a fiatalok életritmusához
alkalmazkodó legyen.
A hétvégi szabadidő eltöltését nagyban segítené egy ifjúsági klub létrejötte, ahol a fiatalok
együtt lehetnének a saját kortársaikkal, egy fiatal felnőtt vezetésével.
Ennek eredményeként és az önszerveződésük támogatásával hangsúlyosabban
kapcsolódhatnának be a város közéletébe, esetleg szervezetten részt tudnának venni önkéntes
segítő programokban, valamint ifjúsági rendezvények lebonyolításában, s mindez erősítené
identitástudatukat, a városhoz való kötődésüket.
Ezért pályázati forrás felhasználásával a fiatalok korosztályába tartozó ifjúságsegítő
alkalmazásával a feladat ellátásának fejlesztésére van szükség.
Ezt az is indokolja, hogy jelenleg nincs meg számukra az a saját közeg, amely kimondottan az
igényeiknek megfelelően, közreműködésükkel kerül kialakításra. Egy segítővel az újból
létrejövő ifjúsági klub megfelelő helyszíne lehetne a korosztály öntevékenységének, valamint
szabadideje hasznos, kulturált eltöltésének.
A kialakítandó ifjúsági klub szolgálhatna diákzenekarok, amatőr csoportok zenés és más
kulturális programjai megrendezésére is.
A Martfűi Művelődési Központ nem tudja az ifjúságsegítés valamennyi elvárt funkcióját
betölteni, mivel sokrétű szolgáltatása és ehhez kapcsolódóan az intézmény munkatársainak
leterheltsége miatt a fiatalok öntevékeny elfoglaltságainak támogatására kevés lehetőségük van.
Éppen ezért támogatni kell azokat a civil szervezeteket is, melyek programjaikkal a fiatalok
kulturált szórakozását segítik elő.
A Városi Művelődési Központban a jövőben is lehetőséget kell biztosítani a civil rendezvények,
ezen belül az ifjúsági programok megvalósítására, mivel a fiatalok számára vonzó, a városhoz
való kötődésüket erősítő programok (pl. 24 órás vetélkedő) hozzájárulnak ahhoz, hogy
megismerjék lakóhelyüket, egyénként és közösségként is megfelelően képviseljék
szülővárosukat.
A fiataloknak szóló programokat a jövőben is népszerűsíteni szeretnénk a helyi média
közvetítésével további modern, infokommunikációs lehetőségek kihasználásával.
Az elmúlt években egyébként már jelentősen fejlődött a tájékoztató rendszer, a Városi Média
új, korszerű elemekkel tudja elérni és tájékoztatni a fiatalokat, az ifjúság kommunikációs
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szokásaihoz még inkább illeszkedő rendszer került kialakításra, segítve ezzel a gyors
információ elérést a korosztály számára.
A Média csoport a facebook-on azonnali videókkal, képekkel, online vetélkedőkkel tartja a
kapcsolatot a fiatalokkal, de az intézmény is saját honlappal, facebook oldallal és könyvtári
bloggal van jelen folyamatosan az online felületeken, melyet még tovább lehet fejleszteni a
fiatalokkal való kölcsönös kommunikáció érdekében.
A Művelődési Ház programjain kívül a helyi Kézműves Ház programjai és néprajzi kiállítása,
valamint a Kerámia Gyűjtemény segítségével a népi kézművesség gyakorlásába is
bekapcsolódhatnak a fiatalok. Emellett a honismereti órákat számos általános iskolai osztály
veszi igénybe, bővítve tudásukat, segítve a hagyományőrzést, az identitástudat fejlesztését.
9. Vallás, egyházi élet:
Református Egyházközség:
Martfűn az általános iskolás gyermekek közül a Református Egyházközségben heti
rendszerességgel nagy számban vesznek részt hitoktatáson.
Az alsó fokú oktatási-nevelési intézményben folyó hitoktatás adatai szerint a résztvevők száma
folyamatosan emelkedett az elmúlt időszakban:
Hitoktatáson
résztvevők (fő):
József Attila
Általános Iskola:

2017.

2018.

2019.

2020.

90

100

110

129

A középiskolás korosztályból rendszeresen 15-25 fő, az ifjúsághoz tartozó fiatal felnőttek
korosztályából pedig 20 fő látogatja a programjaikat, istentiszteleteket az egyházközségben.
A pandémia előtti években jelenléti foglalkozások voltak, az elmúlt évben a karantén idején az
iskolai órákat online tartották, nyáron pedig igyekeztek minél több lehetőséget adni a
gyerekeknek és a fiataloknak az együttlétre: minden vasárnap gyermek istentiszteletre várták
az általános iskolai alsó tagozatosokat, 2 hetente pedig az ifi korosztályt.
Céljuk, hosszú és rövidtávon egyaránt, hogy ebben a megváltozott világban a Covid19
világjárvány idején is támogató módon jelen legyenek a gyermekek és a fiatalok életében, s
lehetőséget adjanak nekik az Istennel és az egymással való találkozásra, kapcsolatépítésre,
biztonságos környezetben, védett keretek közt, preventív beszélgetésekkel, hittel, szeretettel és
a problémáikra különböző megoldásfókusszal.
Római Katolikus Egyházközség:
A Római Katolikus Egyházközségben a hit- és erkölcstan foglalkozásokon és az ifjúsági
összejöveteleken a rájuk bízott gyermekeket és diákokat az Egyház által képviselt pozitív
erkölcsi értékek alapján nevelik.
Céljuk többek között a helyes önismeret és közösségi személet kialakítása, egészséges emberi
kapcsolatok létrehozása és ápolása, a társadalmi aktív szerepvállalás kezdeményezése.
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Az alsó fokú oktatási-nevelési intézményben folyó hitoktatás adatai szerint jelentős változás a
résztvevők számában nem volt az elmúlt években:
Hitoktatáson
2017.
résztvevők
(fő):
József
Attila 40
Általános
Iskola:

2018.

2019.

2020.

43

42

45

A fiatal felnőttek közül átlagosan mintegy 10 fő vesz részt az egyházi életben, a közösségi
alkalmakon, segítik a táborok szervezését, a fiatal korosztályhoz tartozók nevelését, drog- és
alkoholmentes szórakozási lehetőséget biztosítanak a fiataloknak a plébánián.
Baba-mama klubot tartanak fiatal, kisgyermeket nevelő családok részvételével, melybe
alkalmanként gyermekekkel foglalkozó szakembereket is bevonnak.
Az egyházközség folyamatosan szorgalmazza, hogy a gyermekkorúak, a fiatalok minél többen
tartozzanak pozitív erkölcsi értékeket képviselő közösséghez a karitatív munka, a sport, a
kultúra, a vallás és a környezetvédelem terén, amely visszatartó erőt jelenthet sok esetben
számukra a káros hatású, egyéb elfoglaltságokkal szemben.
A történelmi egyházakon kívül a gyermekek, fiatalok oktatását, nevelését segítő
tevékenységben több egyéb vallási szervezet is részt vesz a településen.
Ezen szervezetek is rendszeresen bekapcsolódnak a korosztályhoz tartozók szabadidejének
hasznos eltöltéséhez különböző programok szervezésébe, a rendezvények lebonyolításával
további lehetőséget biztosítanak a kulturált és közösségformáló szórakozásukhoz.
10. Bűnözés, szenvedélybetegségek:
Városunkban a bűnözés, a szenvedélybetegségek vonatkozásában az országos átlaghoz és a
környező településekhez képest sokkal jobb a helyzet, de nem dőlhetünk elégedetten hátra, mert
a megelőzés – főként a fiatalokat érintően - folyamatos feladatot jelent.
A Polgárőrség szerint rendszeres, hogy a városban a központi helyeken "bandába" verődve
(Városháza és környéke, Szent István szobor mögötti terület, Piactér, Kikötő tér) üdítőt, vagy
alkoholt fogyasztva, dohányozva ülnek órákig fiatalok esténként a sötétben. Kérdésükre
megfogalmazzák, hogy ezeken a helyeken kívül máshol nem tudnak beszélgetni, mert nem
minden szórakozóhelyet tudnak megfizetni.
Szintén a Polgárőrség tapasztalatai alapján az ifjúsági bűnözésnek tipikus formái vannak: a
rongálás, a bántalmazás, a kisebb értékű bolti lopás, az erőszakos cselekmények.
A csoportosuló helyi fiatalok között pedig előfordul, hogy felbukkan egy-egy olyan személy,
akire a többiek „felnéznek” - mert már volt rendőrségi ügye - s teszik ezt annak ellenére, hogy
a városban a fiatalok által időnként elkövetett szabálysértések, bűncselekmények a lakosság
körében köztudomásúan általános felháborodást váltanak ki.
A Rendőrség megállapításai alapján elmondhatjuk, hogy a városban a gyermekkorúak még
jellemzően a szülőkkel közösen töltik szabadidős programjaikat. A fiatalkorúakra, illetve a
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fiatal felnőtt korúakra ez már nem jellemző, emiatt a közterületi ellenőrzés a Rendőrség részéről
rendszeresen megtörténik, ahogyan a szórakozóhelyek, a csoportképző helyek ellenőrzése is.
A szervezet részéről kiemelt figyelmet fordítanak a bűn- és baleset megelőzési tevékenységre.
A balesetek elkerülése érdekében egész évben fokozott figyelmet fordítanak a Tisza folyó
kikötői szakaszára, a nyár veszélyeire rendszeresen felhívják a martfűi lakosság, ezen belül a
fiatalok figyelmét, a helyi sajtóban rendszeres a prevenciós illetve a tájékoztató jellegű
sajtóanyagok megjelentetése.
Az Önkormányzatnak segítséget kell nyújtania továbbiakban is számukra az ezek megelőzését
szolgáló figyelemfelhívó akciók, programok szervezéséhez.
A József Attila Általános Iskolában és a Damjanich János Szakképző Iskolában a tanulók
számára rendszeresen tartanak interaktív prevenciós előadásokat, melyet a jövőben is
folytatnak.
Az "iskolarendőr" programot a helyi általános iskolában működtetik, amelyre annak kiemelt
fontossága miatt a későbbiekben is nagy hangsúlyt fognak helyezni. Az iskolarendőr
folyamatos kapcsolatban áll az iskola vezetésével és a pedagógusokkal, rendszeresen tart
prevenciós előadásokat az alsó tagozatos diákoknak, részt vesz a diáknapokon,
egészségnapokon.
Ezen kívül ifjúságvédelmi járőrszolgálatot működtetnek a polgárőrség bevonásával, melynek
során a késő esti órákban a nyilvános szórakozóhelyeken és a közterületen tartózkodó kiskorú
személyeket ellenőrzik a személy- és vagyonbiztonságuk megóvása érdekében.
Az „ifjúsági őrjárat” kortárs segítők bevonásával történő rendszeres megszervezésével a
jövőben is segíteni kell ezt a munkát, főleg a kritikusnak számító hétvégi napokon a késő esti,
éjszakai órákban indokolt a későbbiekben is felkeresni azokat a helyeket, ahol korábban
előfordultak problémák.
Általános országos tapasztalat, hogy a fiatalok körében a szenvedélybetegségek köre az elmúlt
években bővült. Ide tartozik a dohányzás, az alkoholizmus, a kábítószer-függőség, a
játékszenvedély, valamint az internet- és mobiltelefon-függőség.
Sajnos megvan rá az esély, hogy ezek a településünkön élő fiatalok körében is megjelennek,
illetve jelen vannak, ezért a különböző szervezetek helyi szinten is sokat tesznek annak
érdekében, hogy ez ne váljon tendenciává.
Azok a fiatalok, akiknek a családjában szenvedélybeteg él, vagy egyéb okokból problémás
családban nőnek fel, fokozottan veszélyeztetettek.
Elsődlegesen fontos szerepet játszanak a megelőzésben a nevelési és kulturális színterek,
amelyeknek elengedhetetlen szerepe van a fiatalok védelmében, az erkölcsi normák
közvetítésében, a jogkövető magatartás kialakításában.
Mindezek figyelembevételével a városban jelenleg is széles körű prevenciós tevékenység folyik
az egészségnevelés területén, melyben ifjúságvédelmi felelősök, védőnők és különböző
szervezetek vesznek részt.
A közbiztonság fenntartásában közreműködő szervezetek (rendőrség, polgárőrség) együttes
munkájával a fiatalok biztonsága érdekében a településünkön a közbiztonság még további
javítása a cél.

11. Sport:
A városban számos sportszervezet működik és szinte valamennyi sportágban (futball,
kézilabda, triatlon, duatlon, úszás, tenisz, erőemelés, kerékpározás, sakk, tánc, kung-fu, karate,
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természetjárás, repülés, íjászat, stb.) lehetősége van a fiataloknak a rendszeres sporttevékenység
folytatására.
Az Önkormányzatnak a jövőben is a folyamatosan felülvizsgált Testnevelési és
Sportkoncepciójában meghatározott elvek szerint, a sportegyesületek anyagi támogatása
mellett biztosítania és fejlesztenie kell a fiatalok széles körének a sportolás lehetőségét,
hozzájárulva ezzel az egészségi állapotuk megőrzéséhez, javításához és a szabadidő hasznos
eltöltéséhez.
Az éves költségvetésbe jelentős összeg került betervezésre hosszú idő óta minden évben
önkormányzati szinten a sportszervezetek támogatására, működési célú, valamint
létesítményhasználathoz köthető kiadásaik finanszírozásához.
2021-ben ez a sporttámogatási keret az önkormányzati összköltségvetéshez viszonyítva a nem
pénzbeni, kimutatott létesítményhasználati támogatással együtt 0,5559 %-ot tesz ki. Ez az
állandó lakosságszám figyelembevételével 1.958 Ft/fő/év lakosság arányos támogatási összeget
jelent, amely magasabb a jelentős sportmúlttal rendelkező, nagyobb lakosságszámú
településeknél.
Az egyesületek önkormányzati támogatása továbbra is biztosított a különböző sportágakban,
különösen az olyan egyesületeknél, ahol magas az utánpótlás korúak száma.
Az elmúlt években ütemezetten felújított és korszerűsített Városi Sportcsarnok továbbra is
rendelkezésre áll az általános iskolai tanulók, a sportszervezetek, a lakosság, ezen belül a
fiatalok számára.
Saját költségvetési és pályázati forrás igénybevételével a csarnok korábban tervezett további
belső felújítására, a vizesblokkok, a világítás, a térelválasztás korszerűsítésére, valamint lelátó
telepítésére a közeljövőben kerül sor.
A sportcsarnokon kívül sporttevékenység folytatására a városi sportpályán, (ezen belül a
műfüves labdarúgó pályán) a Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületében, az
Egészségház alagsorában, a volt Mártírok úti Általános Iskolában, valamint a teniszpályákon
továbbra is lehetőséget biztosít az Önkormányzat a sportolni vágyó fiatalok számára, amelyet
a jövőben is indokolt fenntartani.
Ezen kívül a központi játszótér közelében elhelyezésre került kültéri sporteszközök mellett a
sportpályán kialakított helyen is van lehetőség a sporteszközök térítésmentes használatára.
A fiatalok egészséges életmódja kialakításához fontos lenne a szabadtéri sportolási lehetőségek,
sporteszközök igényeik szerinti bővítése (pld. extrém pálya, gördeszka pálya) amit szívesen
használnak a korosztályba tartozók.
Az aktív ifjúsági élethez szükséges kül- és beltéri sportolási lehetőségeket a jövőben is fenn
kell tartani, pályázati forrás rendelkezésre állása esetén fejleszteni kell, valamint karban kell
tartani a kerékpárutat, ezzel is ösztönözve a fiatalokat a rendszeres mozgásra.
Az Önkormányzat a lehetőségei szerint a gyermekek és a fiatalok hétvégi, szünidei
sportolásához a jövőben is tervezi a hagyományos mobil korcsolyapálya telepítését, hogy minél
többen igénybe vehessék azt a sportos életmód téli gyakorlására.
A legfiatalabbak, az általános iskolás korosztály számára pedig a játszóterek karbantartásával,
fejlesztésével a mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás biztosításához nyújt segítséget.
Indokolt a következő években is az eredményes fiatal sportolók teljesítményének a
hagyományos ünnepi rendezvény keretein belül történő elismerése, ehhez a célhoz
költségvetési forrás hozzárendelése.
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12. Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok, közélet:
Martfű város törekszik széleskörű szakmai és testvérvárosi nemzetközi együttműködést
fenntartani.
Ennek fontos része az ifjúsági kapcsolatok, a közéleti szerepvállalás kiszélesítése, ezzel együtt
a nyelvgyakorlás biztosításának lehetősége, melyet az Önkormányzatnak a jövőben is
támogatnia kell.
Az elmúlt években több sikeres nemzetközi ifjúsági találkozó szervezésére került sor az EU-s
pályázati támogatás igénybevételével.
Ennek folytatásaként a város általános és középiskolás diákjai több alkalommal vettek részt a
testvérvárosainkban nemzetközi ifjúsági programokon. Ott bemutatták hazájuk sajátosságait és
mellette jelentős tapasztalatokat szereztek a nemzetközi együttműködésből, a közös európai
gondolkodásból és megismerték a határon túli magyar fiatalok életét, szokásait, a térség
történelmét, építészeti emlékeit és megismertették őket is az anyaország kulturális szokásaival,
közösségi hagyományaival.
Fontos a jövőben is, hogy a testvér települések fiataljai szorosabb kapcsolatot létesítve segítsék
egymás munkáját, együttműködésük hasznos és tartalmas legyen, tovább építhessék az Európai
Uniós-valamint az Unión kívüli ifjúsági kapcsolatokat.
A fiatalok életkori sajátossága, hogy jelentősen hat világnézetükre kortársaik
véleményformálása, ennek megfelelően, vagy ennek figyelembe vételével alakítják közösségi
kapcsolataikat.
A közösségi szerveződés alapja elsősorban a közös érdeklődési kör, hobbi, művészeti
tevékenység, sport, melyek tovább ösztönzik és fejlesztik a fiatalok közösségi magatartását, a
közösségi együttműködést.
Ez segíti a közéletben való részvételüket, de fejleszteni kell e tekintetben az aktivitásukat.
Pályázati forrás rendelkezésre állása esetén az Önkormányzatnak az ifjúsági kapcsolatok
fejlesztését is támogatnia kell a fiatalok közéleti aktivitásának fokozása érdekében.
Az iskolai diákönkormányzatoknak kiemelten fontos szerepe van az érdekérvényesítésben,
ezért be kell vonni őket a döntések előkészítésének folyamataiba, lehetőséget kell adni
számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslattételre.
A helyzetelemzés megállapításai, a kérdőívre adott válaszok alapján szükséges, hogy a témát
illetően számba vegyük az erősségeinket, a gyengeségeinket, a lehetőségeinket és a veszélyeket
ahhoz, hogy a fiatalok által kitöltött kérdőívek válaszait is figyelembe véve meghatározásra
kerülhessenek az ifjúságpolitikai stratégiai célok és az ehhez tartozó feladatok, ütemezésre
kerüljenek az Önkormányzat által teendő intézkedések.
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III.

SWOT ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

- kiváló földrajzi, infrastrukturális adottság,
kiemelkedően jó városi közbiztonság

- kevés elhelyezkedési lehetőség elsősorban a
szellemi munkát végző fiatalok számára

- a munkanélküliség aránya
kedvezőbb, mint az országos, regionális, megyei
átlag
-jól kiépített gyermekjóléti, gyermekvédelmi és
szociálpolitikai rendszer, jól működő egészségügyi
szolgáltató rendszer, folyamatosan fejlődő, kiváló
alap- és középfokú oktatás

- fiatalok számára megfizethető, megfelelő
színvonalú önkormányzati bérlemények
alacsony száma
- diákönkormányzatok közéletbe való
bevonásának hiánya

- fiatalok lakásépítéséhez, vásárlásához
önkormányzati támogatás biztosítása

- ifjúság igényeihez igazított szabadtéri
sportpályák (pl. extrém pálya, gördeszka
pálya) hiánya

- sokrétű, minőségi kulturális,
művelődési lehetőségek helyben

- kifejezetten az ifjúság számára
rendelkezésre álló szórakozóhelyek hiánya

- fejlett sporttámogatási rendszer,
sportlétesítmények működtetése

- az ifjúság egészségügyi szűrővizsgálatokon való
részvételére vonatkozó nem megfelelő aktivitás

- történelmi egyházak és egyéb vallási
szervezetek részéről aktív jelenlét az
oktatás-nevelés terén

- a vallási közösségekben részt vevő
oktatásból kikerült fiatalok és
fiatal felnőttek alacsony száma

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

- a fiatalok lakhatási lehetőségeinek
bővítése építési telkek kialakításával

- a jogszabályi környezet gyors, nem tervezhető
változásainak hatása az önkormányzati gazdálkodásra
(növekvő elvonások, csökkenő állami támogatások)
veszélyeztetve a feladat ellátásának színvonalát

- a Bérlők Háza III. pályázati forrásból
történő átalakítása fiatalok
számára is igénybe vehető lakásokká,

- a fiatalok elvándorlásának veszélye a számukra nem
megfelelő munkaerő piaci és lakhatási helyzet miatt

-a város kiváló földrajzi,
infrastrukturális adottságának további kiaknázása
a turizmus fejlődéséhez, munkahelyteremtés
céljából

-a fiatalok alacsony közéleti aktivitása, önszerveződésük
hiánya

- munkahelyteremtő beruházások
önkormányzati
támogatása
a
elhelyezkedési esélyeinek növelésére,

- csökken a fiatalok aránya, a középfokú oktatási
intézményben tanulók száma

fiatalok
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- az együttműködés erősítése az ifjúság és az
önkormányzat között a diákönkormányzatok
döntés előkészítésbe történő bevonásával

-a fiatal generáció egészségi állapotának
romlása, a szenvedélybetegségek terjedése

-A fiatalok számára igényeik szerinti
közösségi tér kialakítása az ifjúsági
újraindításával

- az ifjúság igényeinek megfelelő
civil szervezetek által szervezett
programok kevés száma

klub

- pályázati forrásból ifjúságsegítő alkalmazása
a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez

-az online világ erősödése, a nem megfelelő
internethasználat miatt a fiatalok személyes
emberi kapcsolatainak leépülése

a
települési
média
adta
modern
infokommunikációs lehetőségek kihasználása a
fiatalokkal
való
kommunikáció
további
fejlesztéséhez
- pályázati források kihasználásával
a fiatalok igénye szerinti, további térítésmentes
sportolási lehetőségek biztosítása (extrém
pálya, gördeszka pálya, stb.)
-a fiatalok és a szülők motiválása az
egészségfejlesztő weboldalak
népszerűsítésével
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IV.

STRATÉGIAI CÉLOK, FELADATOK MEGHATÁROZÁSA,
MEGVALÓSÍTÁSUK FINANSZÍROZÁSA:

Stratégiai célok:
1. A fiatalok helyben tartásának, munkavállalásának, otthonteremtésének elősegítése.
2. A fiatalok aktív közéleti szerepvállalásának elősegítése.
3. A fiatalok társadalmi- és egyéni felelősségtudatának, életmódjának, egészségi
állapotának fejlesztése.
4. A fiataloknak szóló kulturális értékteremtés, kultúraközvetítés elősegítése.

Feladatok:
1. A fiatalok helyben tartásának, munkavállalásának, otthonteremtésének
elősegítéséhez:


A város népességmegtartó erejének és a betelepülők számának növelése
érdekében építési telkek biztosításával kell segíteni a fiatalok
otthonteremtési törekvéseit.
Felelős: Polgármester
Forrásigény biztosítása: Önkormányzati költségvetés



Pályázati forrás igénybevételével a város kiváló földrajzi, infrastrukturális
lehetőségeinek, a gyógyhellyé nyilvánított településrészben rejlő
lehetőségeinek további kiaknázására van szükség a turizmus fejlődéséhez,
a munkahelyteremtés, a fiatal munkavállalók számára rendelkezésre álló
helybeli munkalehetőségek bővítéséhez.
Felelős: Polgármester
Forrásigény biztosítása: pályázati forrás



Pályázati forrást, befektetőt kell keresni a fiatalok által megfizethető
önkormányzati bérlemények kialakításához.
Felelős: Polgármester
Forrásigény biztosítása: befektetői tőke



A fiatalok lakáshoz jutásának elősegítéséhez és a már önálló otthonnal
rendelkező fiatalok számára továbbra is lehetőséget kell teremteni a vásárlás,
építés, valamint az energetikai felújítás támogatására a mindenkori
önkormányzati költségvetésben, pályázati keret biztosításával.
Felelős: Polgármester
Forrásigény biztosítása: Önkormányzati költségvetés



A tanulmányaik területén kiemelkedő eredményt elérő fiatalokat –
ösztönözve őket a munkavállalásuk sikeressége érdekében minél magasabb
szintű szakmai képesítés megszerzésére - a továbbiakban is ünnepélyes
keretek között átadott kitüntetéssel, elismerő oklevéllel, tárgyi ajándékkal
kell jutalmazni.
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Felelős: Polgármester
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Közreműködők: Köznevelési intézmények vezetői
Forrásigény biztosítása: Önkormányzati költségvetés
2. A fiatalok aktív közéleti szerepvállalásának elősegítéséhez:


Támogatni és segíteni kell az érdekképviseleti tevékenységet, be kell vonni
a fiatalokat a diákönkormányzatok útján a döntések előkészítésébe,
lehetőséget kell adni számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslattételre.
Felelős: Polgármester
Közreműködők: Iskolai diákönkormányzatok,
Köznevelési intézmények vezetői



Pályázati forrással megvalósított programok lebonyolításával a nemzetközi
ifjúsági kapcsolatokat erősíteni kell a testvérvárosi találkozók rendszeres
szervezésével, lehetőséget biztosítva ezzel a fiatalok közéleti
szerepvállalásának ösztönzésére, nyelvgyakorlásuk elősegítésére.
Felelős: Polgármester
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Közreműködők: Köznevelési intézmények vezetői
Civil szervezetek vezetői
Forrásigény biztosítása: pályázati forrás

3. A fiatalok társadalmi és egyéni felelősségtudatának, életmódjának, egészségi
állapotának fejlesztéséhez:


Az ifjúság számára a Művelődési Központ és Könyvtár
intézményben meg kell vizsgálni az újonnan indítandó Ifjúsági Klub
működésének lehetőségét.
Felelős: Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Forrásigény biztosítása: Martfű Város Művelődési Központ és
Könyvtár költségvetése



A helyi média által a fiatalok számára közvetíthető modern
infokommunikációs lehetőségeket ki kell használni az ifjúsággal
történő hatékony kommunikáció érdekében az őket érintő témákkal
kapcsolatos rendszeres tájékoztatásához.
Felelős: Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője



Az együttműködést folytatni kell az állami és civil szervezetekkel,
köznevelési intézményekkel, a gyermek- és ifjúságvédelem területén
működő szakemberekkel a szenvedélybetegségek, az ifjúság testi,
lelki, érzelmi egészségét veszélyeztető hatások csökkentése, illetve
megelőzése érdekében.
Felelős: Polgármester
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Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltatási Központ vezetője
Közreműködő: Szolnoki Rendőrkapitányság
Köznevelési intézmények vezetői
Civil szervezetek vezetői


Az Önkormányzatnak továbbra is segítséget kell nyújtani a bűn- és
baleset megelőzést, áldozattá válás megelőzését szolgáló
figyelemfelhívó akciók, programok szervezéséhez.
Felelős: Polgármester
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Közreműködők: Szolnoki Rendőrkapitányság
Polgárőrség
Civil szervezetek vezetői



Elő kell segíteni az „Ifjúsági őrjárat” kortárs segítők bevonásával
történő megszervezését, a Polgárőrség munkájának megismertetését,
amely segítheti a bűncselekmények elkövetésének, az áldozattá
válásnak a megelőzését, egyben a Polgárőr szervezet fiatalítását,
utánpótlásának biztosítását.
Felelős: Polgármester
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltatási Központ vezetője
Közreműködők: Szolnoki Rendőrkapitányság
Polgárőrség
Köznevelési intézmények vezetői



Az önkormányzati költségvetésben biztosított civil keret felosztására
évente kiírt pályázati felhívásban kiemelt célként kell meghatározni
azon programok megvalósításának támogatását, amelyek a fiatalok
egészségesebb életmódjának kialakítását és fejlesztését, a kulturált
szórakozását és szabadidejének eltöltését, a környezettudatos
nevelését, az ifjúsági kapcsolatok fejlesztését célozza meg.
Felelős: Polgármester
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője,
Közreműködők: Civil szervezetek vezetői
Forrásigény biztosítása: Önkormányzati költségvetés



Továbbra is támogatni kell az egészségnevelési munkát a fiatalok
motiválásával: az egészségfejlesztő web-oldalak Média által történő
rendszeres népszerűsítésével.
Felelős: Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője



A város anyagi lehetőségei szerint az Önkormányzat
Sportkoncepciójában foglaltaknak megfelelően a sportolási
lehetőségeket fenn kell tartani és pályázati források felhasználásával
fejleszteni kell a rendelkezésre álló sportlétesítményeket.
Felelős: Polgármester
Forrásigény biztosítása: Önkormányzati költségvetés
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Pályázati forrás felhasználásával a rendelkezésre álló kültéri
sporteszközök kínálatát bővíteni kell.
Felelős: Polgármester
Forrásigény biztosítása: Önkormányzati költségvetés



Törekedni kell a fiatalok érdeklődésére számot tartó extrém pálya,
gördeszka pálya, egyéb kültéri sportolásra alkalmas pálya pályázati
forrás felhasználásával történő megvalósítására.
Felelős: Polgármester
Forrásigény biztosításának módja: pályázati forrás



A sport területén kiemelkedő eredményt elérő fiatalokat a
továbbiakban is ünnepélyes keretek között átadott kitüntetéssel,
elismerő oklevéllel, tárgyi ajándékkal kell jutalmazni.
Felelős: Polgármester
Forrásigény biztosítása: Önkormányzati költségvetés

4. A fiataloknak szóló kulturális értékteremtés, kultúraközvetítés elősegítéséhez:


Pályázati úton törekedni kell a Művelődési Központ és Könyvtárban egy
kifejezetten az ifjúsági programokkal foglalkozó ifjúságsegítő munkakör
kialakítására a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése, valamint a
művelődés és a kultúra népszerűsítése érdekében.
Felelős: Polgármester
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Forrásigény biztosítása: pályázati forrás



A kultúra és a művészetek területén kiemelkedő eredményt elérő fiatalokat
a továbbiakban is ünnepélyes keretek között átadott kitüntetéssel, elismerő
oklevéllel, tárgyi ajándékkal kell jutalmazni.
Felelős: Polgármester
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Közreműködők: Köznevelési intézmények vezetői
Forrásigény biztosítása: Önkormányzati költségvetés
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