EZ TÖRTÉNT
KÖSZÖNTÉS ÉS KÖZÖS ÜNNEPLÉS
A megyei és a városi klubok köszöntötték a jubiláló martfûieket
A Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének minden klubjából érkeztek vendégek június 2-án a Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtárba,
ahol vidám zene és terített asztal várt
rájuk.
A rendezvényt dr. Bakonyi Péter, Martfû
város polgármestere nyitotta meg. Nem
csak a megalakulásának 15. évfordulóját
ünneplõ klub tagjait lelkesítette további
szép feladatok elvégzésére, hanem valamennyi résztvevõnek további jó erõt,
egészséget kívánt az érdekvédelmi- és a közösségi munka folytatásához. „Nagy büszkeség számunkra, hogy a megyei elnök
városunk lakosa. Biztos vagyok abban,
hogy irányításával értékes, szeretetteljes
kapcsolatok fognak kiépülni és megerõsödni.”
A nagyothallók napja alkalmából az ünnepi beszédet Rojkó Istvánné tartotta. Kiemelte az elmúlt év nagy eredményét: sikerült a SINOSZ országos vezetõinek a hallókészülékek TB támogatását 50%-ról 70%ra emelni. Ezt a célt a siket sorstársak is támogatták, ami a közösségi érzést és akaratot erõsítette. – ”Úgy érezzük, hogy az érdekvédelem hajójában továbbra is együtt
kell eveznünk, mert csak így mutathatunk
fel társadalmunkat is formáló erõt” – mondta a mezõtúri klubvezetõ asszony.
Tóthné dr. Gallyas Katalin a martfûi
klub megalakulásának történetét vázolta fel
a meglévõ dokumentumok alapján.
Csiszár Mihály vezetésével a tagtoborzás a ‘90-es évek elején indult meg. 1992ben már a megyei szervezet tudott a klub
mûködésérõl. A létszám jelentõs felfutása
azonban a következõ években történt meg
Kapusi Sándorné és Szabóné Majoros Julianna lelkes és tudatos ösztönzésére. Nekik
köszönhetõ, hogy a Martfûi Hallássérültek
Klubja nem csak a megyében, hanem
országos szinten is kitûnt aktivitásával: jelentõs érdekvédelmi, kulturális és szabadidõs tevékenységével. Az elnök asszony
szomorúan állapította meg, hogy az 1992ben belépett tagok közül már senkit sem
talált meg a nyilvántartásban, ezért a 15 év
óta érvényes SINOSZ tagsággal rendelkezõket kívánja köszönteni és megjutalmazni.
A legnagyobb tapsot Madarász Sándor
kapta, aki 45 éve tagja a szövetségnek. Héja
Erzsébet 20 éves tagsággal rendelkezik. Õ
volt a klubbá alakulás egyik kezdeményezõje. Csõsz Péter és Csõsz Péterné önfeláldozó munkájáról és a szövetségnek
nyújtott jelentõs és rendszeres anyagi
támogatásáról Dénes Pálné, volt megyei
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titkár is megemlékezett. Fazekas Józsefnének, Marton Mihálynénak, Szikszay
Róbertnének és Törökné Farkas Magdolnának a polgármester úr adta át a klub
ajándékát. A többi jubilánst, akik elfoglalt-
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ságuk vagy betegségük miatt nem lehettek
jelen, az augusztusi klubnapon fogják
köszönteni.
A klub szervezeti életét irányító bizalmik közül Hervay Istvánné és Vámos
Mátyásné örült a gratulációnak. Magyar
András és Makó Gáborné példamutató,
önzetlen kulturális munkájával érdemelte
ki az elismerést.
A nagyothallók napjának megyei szintû
rendezvényén a megyei elnök megköszönte Palla Katalin megyei titkár színvonalas munkáját. A nagyothalló embereknek
otthont adó klubok vezetõit: Dénes Pálnét,
Rojkó Istvánnét és Bende Lajost is ajándékkal jutalmazta.
A nagyszabású ünnepségen a
martfûi klub is sok elismerést kapott a vendégektõl. Különösen
emlékezetes marad Tóth Fekete
Mihályné, a Kossuth Nyugdíjasklub vezetõjének köszöntése,
melyben a fogyatékos emberek
mindennapi küzdelmeirõl beszélt.
A színes, zenés, táncos irodalmi
mûsort a Tiszamenti Népdalkör
nyitotta meg. A Szilver Mûvészeti
Iskola országos hírû táncosai, Sági
István Balázs és Kóródi Bettina
bemutatója után Kriston András és
bûvésztársa szórakoztatta a több
mint kilencven résztvevõt. Balla
Tibor népmûvész Kunszentmártonból érkezett. Tekerõlanton játszott alföldi népdalokat és egyházi
népénekeket. A mezõtúri klub
önálló mûsorral szerepelt. A verseket Rojkó Istvánné és Törökné
Farkas Magdolna adta elõ.
Az ünnepségen a finom ételeket
a Szilágyi és Társa Bt. készítette. A
hangulatos zenérõl Magyar András
gondoskodott.
A tombola tárgyak is gazdára találtak. A fõnyereményt, a Tisza
Cipõgyártó Kft. cipõvásárlási utalványát, mezõtúri nagyothalló sorstárs nyerte.
Az emlékezés és az együttlét
öröme új erõt adott a következõ
évre, amit a martfûi klub tagjai a
városvezetés támogatásával terveznek: egymást szeretettel átölelve találkozzon a megye képviselete jövõre is ugyanitt.
TGK
A SINOSZ J-N-Sz megyei szervezete és a Martfûi Hallássérültek Klubja
köszöni a támogatók ajándékait,
amelyek lehetõvé tették a jutalmazást
és a tombolajáték színvonalas megrendezését: BUNGE Növényolajipari Zrt.
Martfûi Gyára, Tisza Cipõgyártó Kft., Tisza Joule
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tisza Park Kft.,
Tóth Károlyné - Poliker Kft. Az értékes ajándékokért köszönet illeti Hervay Istvánnét,
Szmeló Pálnét és Tóthné dr. Gallyas Katalint is.

EZ TÖRTÉNT
RENDÕRSÉGI HÍREK
Poénból gyújtogattak, rongáltak
Híreinket Pinkóczi Sándor õrsparancsnok jelentése alapján állítottuk össze.
Május 10-én két fiatal bántalmazott és
kirabolt egy harmadikat a Munkácsy úton.
Korábban egy szórakozóhelyen töltötték
idejüket, az elkövetõk itt figyelhették ki,
mit rejt áldozatuk táskája, amit az utcán
erõszakkal el is vettek tõle. A bejelentést
követõen azonban rövid idõn belül elfogták
õket, ellenük rablás miatt indul eljárás.
Május 14-én két, a Lenin úton parkoló
autó kerekeit rongálták meg. Az okozott kár
50 ezer forint.
Május 17-én két mikrofont loptak el a
középiskolából. A tolvajok az épület egyik
ablakának rácsát kifeszítve jutottak be az
épületbe.
Május 19-én a Tisza Ipartelep egyik cégéhez törtek be ismeretlen elkövetõk, ahonnan 150 ezer forint értékben szerszámokat,
eszközöket loptak el. Ugyancsak ezen a
napon a Május 1. út egyik lakásának folyosójáról lábbelik és bútorok tûntek el.
Május 23-án a Mártírok úti iskolaépületbõl, feltehetõen jó heccnek gondolva,
kidobtak egy tornaszõnyeget, amit aztán
apró darabokra vágtak. Az okozott kár 200
ezer forint.
Május 24-én, elõzetes személyes vitát
követõen, négy nõ összeverekedett a Munkácsy úton. Nagyobb sérülést egyikük sem
szenvedett. Ellenük garázdaság miatt indul
eljárás.
Május 25-én szórakozásból valaki felgyújtotta az Ifjúság út egyik lépcsõházának
szórólaptárolóját. A tûz a kerékpártárolóba
is átterjedt. A lángokat a tiszaföldvári tûzoltók fékezték meg. Az eljárást szándékos
rongálás ügyében indították meg.
Ugyancsak ezen a napon, az egyik szórakozóhelyen egy láthatóan ittas személy
belekötött egy másik ott szórakozóba, aki
ezen annyira megharagudott, hogy arcul
ütötte a kötekedõt. Ellenük garázdaság miatt indul eljárás.
Május 27-én egy Martfû külterületén
lévõ tanyáról tizenhét tyúkot loptak el.
Május 28-án körözött személyt fogtak el
a járõrök a város belterületén.
Szintén ezen a napon egy, a Lidl áruház
parkolójából kihajtó gépkocsi vezetõje
nem adta meg az elsõbbséget a 442-es úton
szabályosan haladó autónak. A balesetben
senki sem sérült meg, az anyagi kár viszont
jelentõs.
Június 5-én ugyancsak baleset történt. A
442-es út sörgyári szakaszánál megcsúszott
és az út menti árokba borult egy gyorsan
közlekedõ autó. Egyik utasa, egy gyermek,
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
Június 7-én a Tiszaföldvár és Martfû közötti úton az intézkedõ járõr négy fiatal-

korút állított elõ, akik az úttest szélét jelzõ
oszlopokat rugdostak ki. Tettükkel nem
csak anyagi kárt okoztak, hanem a közlekedés biztonságát is veszélyeztették.
Június 11-én közlekedési baleset történt a
Szolnoki út TV torony elõtti szakaszán. Egy
motoros figyelmen kívül hagyta az elõtte
haladó, a Szolnoki útról balra forduló jármû
kanyarodási szándékát. A két jármû összeütközött. Személyi sérülés nem történt. KÉ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, iskolatársaknak, jó
szomszédoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk és a nagypapa,

IGRICZ FERENC
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
Külön köszönet a Bunge Zrt. vezetõségének
az azonnali segítségnyújtásért.
Gyászoló felesége, fiai és unokája

„Keresd az igét!”

Bibliatörténeti vetélkedõ

A június havi Bibliaismereti vetélkedõ
feladványa:
„A teljes Írás Istentõl ihletett, és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre, hogy tökéletes
legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”
Beküldési határidõ - sorsolás: június 29.
10.00 óra
Beküldési cím: Református Lelkészi Hivatal, Martfû, Szent István tér 3.

Ötven év után találkoztak
Az eltelt fél évszázad során többször is
visszatértek az 1958-ban végzett cipõipari
tanulók az akkor még a Könnyûipari Minisztérium Cipõipari Tanintézete nevû, ma
Damjanich nevét viselõ, martfûi középiskolába. Õk voltak az elsõ évfolyam, akik
birtokukba vették a mostani iskolaépület
egyszintes részeit (az emeletes épület késõbb készült el).
Az évfolyamban hat osztályban, közel
kétszáz tanuló kezdte meg az elsõ évet, az
'56-os események során azonban többen
abbahagyták martfûi tanulmányaikat.
Cipõipari tanulókként az iskola tanmûhelyében minden kézimunka-igényes mûveletet megtanultak, majd a legjobbak bekapcsolódtak a tényleges termelésbe. Az utolsó
évben fizetést kaptak, napi nyolc órában,
több mûszakban dolgoztak.
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Nagy szeretettel emlékeztek meg volt
tanáraikról, Gallyas János iskolaigazgatóról, Szuromi Mihályról, a Sebestyén
házaspárról, Fekete Lajosról, Csabai Béláról, Nagy Nándor mûhelyvezetõrõl.
Ez alkalommal negyvenhatan ültek az
iskolapadokba, az ország minden részérõl,
sõt, külföldrõl is. Jó hangulatban, gyorsan
múlt az idõ. Varga István, a találkozó szervezõje idézte az iskolaévek legfontosabb,
legszebb pillanatait, majd Rusvainé Schneider Piroska iskolaigazgató mutatta be a
jelenlegi martfûi középfokú oktatást.
Délután a megújult várossal ismerkedtek, majd együtt vacsoráztak, beszélgettek
Martfû új büszkeségében, a termálszállóban, egészen hajnalig.
Herbályné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
Pályázatok „Ipari park” címre, az Egészségház
felújítására, korszerû mentõállomás kialakítására
Megújult önkormányzati elismerések
Rendkívüli ülést tartott június 5-én
Martfû Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
Elsõként a Martfû város településrendezési terve módosítására vonatkozó
javaslatot tárgyalták meg. A rendezési terv,
a képviselõ-testület 2007-2013. évekre
szóló programjának, az idõközben bekövetkezett törvénymódosításoknak, valamint az országos településrendezési és építési követelményeknek megfelelõ módosításáról már az elmúlt év nyarán döntött az
önkormányzat. Január végére elkészült a
módosított rendezési terv, ezt követõen
többszintû szakmai egyeztetésekre, majd a
tervek nyilvános kihirdetésére is sor került.
A legfontosabb változások: – a Bunge
Zrt. és a Heineken Hungária Sörgyárak
Nyrt. közvetlen szomszédságában, a növényolajgyártól északkeletre található,
63,7 ha, „általános mezõgazdasági terület”
„ipari gazdasági terület” kategóriába sorolása (ezen a területen ipari park létrehozását
tervezi az önkormányzat); – az óváros részszel közvetlenül határos, 9,2 ha „általános
mezõgazdasági terület” belterületbe vonásával ”kertvárosias lakóterületté” minõsítése (Ezen a területen tulajdonosa közmûvesített lakótelkeket alakítana ki. Ehhez
azonban külön megállapodást kell kötnie
az önkormányzattal, amelyre még nem
került sor.).
A településrendezési terv felülvizsgálatát követõen a helyi építési szabályzat
módosítását, az érvényes rendezési tervhez
igazítására vonatkozó elõterjesztést is egyhangúlag támogatta a képviselõ-testület.
***
Az önkormányzat által alapított elismerések, kitüntetések szabályainak felülvizsgálata következett. A képviselõ-testület a módosítás elõkészítésével az oktatási, mûvelõdési, sport, civil- és egyházi
kapcsolatok bizottságát bízta meg. A városi
elismerések átalakítására vonatkozó bizottsági javaslatokat Tarjányiné Tasnádi Edit
bizottságvezetõ ismertette.
A „Martfû városért díj” kitüntetések
értékének megõrzése érdekében ezentúl
ebbõl az önkormányzati díjból évente legfeljebb öt adományozható, bár kiemelkedõ
évfordulók alkalmából ettõl eltérhet a képviselõ-testület. Az ágazati elismerések
lehetõsége kikerült a helyi rendeletbõl,
amivel jelentõsen csökkent az évente adományozható önkormányzati kitüntetések
száma. Ezzel együtt többszörösére emelkedik a díjakkal járó pénzjutalom összege.
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Új kitüntetésként „Martfû város díszpolgára” címet alapított a képviselõ-testület
„azon személyek elismerésére, akik életük
példájával, életmûvükkel maradandó érdemeket szereztek a gazdasági, társadalmi
élet, a tudományok, a mûvészetek, a kultúra
vagy a sport területén maradandót alkottak,
elért eredményükkel, illetve teljesítményükkel a város érdekeit szolgálták, jó
hírnevét öregbítették, hozzájárultak Martfû
város fejlõdéséhez, értékeinek gyarapításához”.
A képviselõ-testület tagjai és állandó
bizottságai, a jegyzõ, a városban mûködõ
közösségek, intézmények, gazdálkodó- és
egyéb szervezetek, egyesületek, érdekképviseletek, egyházak vezetõi mellett mostantól magánszemélyek is kezdeményezhetik a városi kitüntetõ címek és díjak
adományozását. Fontos változás az is, hogy
a javaslatokat az átadás idõpontja elõtt
legalább hatvan nappal korábban be kell
nyújtani a polgármesterhez.
A kitüntetõ címeket és díjakat továbbra
is a képviselõ-testület adományozza, és a
polgármestertõl vehetik át az arra érdemesek.
***
Ismételten benyújtja „Ipari park”
címre vonatkozó pályázatát az önkormányzat. A városunk ipari centrum szerepének erõsítését, munkahelyteremtõ beruházások idetelepedését célzó elmúlt évi,
hasonló önkormányzati pályázat ugyanis
nem járt eredménnyel.
Iparfejlesztésre elsõsorban olyan területet célszerû kijelölni, ahol a közmûvesítés
már megtörtént, ahol már mûködnek vállalkozások. A pályázat benyújtására vonatkozó polgármesteri javaslat szerint erre a
célra településünkön a Bunge Zrt. és a Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., valamint
az ezen vállalkozásokkal közvetlenül szomszédos területek felelnek meg leginkább.
***
Elõzõ ülésén döntött a testület a Martfû Rákócziújfalu - Rákóczifalva településeket
érintõ külterületi kerékpárút építését
célzó pályázat ismételt benyújtásáról is.
Ezúttal a három település közösen nyújtja
be kerékpárút pályázatát. A projekt gesztora Martfû önkormányzata.
A városunk közigazgatási területét érintõ külterületi kerékpárút-szakasz tervezett
költsége 105 millió forint. Mint ahogyan a
pályázat benyújtását, most a megvalósításához szükséges 15,8 millió forintos saját
erõ biztosítását is egyhangúlag támogatták
a képviselõk.
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***
Hozzájárult a testület az Egészségház
felújítására, ezen belül egy korszerû
mentõállomás kialakítására, az épület
fûtéskorszerûsítésére, nyílászáróinak cseréjére, valamint személyi felvonó beépítésére irányuló önkormányzati pályázat
benyújtásához, az ehhez szükséges 10%-os
saját erõ biztosításához is.
Az Észak-alföldi Operatív Program
keretében az „Egészségügyi szolgálatok
fejlesztésére” benyújtott pályázat megvalósulása esetén három mentõautó és állandó
mentõorvosi ügyelet szolgálná a Martfûn
és a környezõ településeken élõk gyors orvosi ellátását. A projekt összköltsége 83,5
millió forint.
Korábban felmerült, hogy az Egészségházban mûködhetne a gyermekorvosi
rendelõ és a védõnõi szolgálat is. Idõközben bebizonyosodott, hogy az épület adottságai ezt nem teszik lehetõvé – tájékoztatott
dr. Bakonyi Péter polgármester.
***
A településrendezési terv módosítását, a
növényolajgyártól északkeletre található,
63,7 ha, „általános mezõgazdasági terület”
„ipari gazdasági terület” kategóriába sorolását valamint az „Ipari park” cím elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásának
támogatását követõen a fenti terület tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó elõterjesztésrõl is döntött június eleji ülésén a
képviselõ-testület. Az önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülésen tárgyaltak
az ingatlanért felajánlható vételárról.
***
Az önkormányzat pályázatot ír ki a
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatói posztjára. A jelenlegi intézményvezetõ megbízása az elmúlt év júniusában
járt le, amit a képviselõ-testület egy évvel
meghosszabbított. A magasabb vezetõi
megbízásra vonatkozó pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
alapján írta ki dr. Bakonyi Péter polgármester, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója.
***
Mint ahogyan arról az elõzõ lapszámban
olvashattak, legutóbbi ülésén úgy döntött a
képviselõ-testület, hogy megvizsgálja a
Szolnoki és a Münnich utak keresztezõdésében lévõ cipõipari üzem tervezett bõvítésével kapcsolatos lakossági észrevételeket.
Az ügyrendi és kommunikációs bizottság a helyszíni egyeztetést követõen megfogalmazott javaslatait dr. Enyedi Mihály, a
bizottság elnöke ismertette. Új telekalakítási vázrajz készítését kezdeményezte,
amely lehetõvé teszi az üzem szomszédságában élõk által ültetett növényzet megmaradását. A tulajdonos pedig vállalja,
hogy fasort ültet a Váci Mihály úti telek-
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határra. A bizottság szerint meg kell vizsgálni, hogy a teherjármûvek közvetlenül a
Szolnoki útról megközelíthetik-e az épületet, s hogy a rakodás lehetséges-e az üzem
ezen oldalán.
Az önkormányzat mind a beruházó,
mind a környéken élõk számára elfogadható telekalakításra, adásvételi szerzõdés
megkötésére törekszik.
***
Hozzájárult a képviselõ-testület egy, a
Juhász Gyula úton lévõ telek bõvítéséhez,
az ehhez igényelt, önkormányzati tulajdonban lévõ, 180 m2-es ingatlanrész értékesítéséhez. A telekalakítás költségei a vevõt
terhelik.
***
Várhatóan még a korábban elõre jelzettnél is alacsonyabb helyi iparûzési adóbevétellel kell számolnia szeptemberben a
városnak – tájékoztatta az ülés végén a képviselõ-testületet dr. Bakonyi Péter polgármester, elõrevetítve, hogy õsszel ismételten át kell gondolniuk az önkormányzat
pénzügyi helyzetét.
Herbályné

A Jóreménység Klubban, a június 4-i klubnapon koleszterin- és vércukor mérést
szerveztek, a háziorvosi szolgálat közremûködésével.

Négyszáz tõ virágot ültettek ki a Jóreménység Klub
tagjai májusban a Szent István térre.
A virágokat a településellátó
szervezet vásárolta nagykereskedelmi áron egy cserkeszõlõi
termelõtõl. A tervezést, az ültetést Szekeres Mónika Gizella
önkormányzati képviselõ irányította.
Önzetlen munkájukért valamennyiüket köszönet illeti.
Jelentõs mennyiségû új és jó
állapotú, használt ruhát, cipõt
adományozott a Martfûn élõ, rászoruló emberek számára egy
holland házaspár. Hendrik Zollinger és felesége a városunkban
élõ, ugyancsak holland, Frits
Niessen barátaiként érkeztek
Martfûre május 26-án. A sok-sok
holmit a gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat munkatársai
vették át tõlük, és juttatták el az
érintetteknek.
Gyermeknapra ismét birtokukba vehették a központi játszóteret a legkisebbek. A játszótér-felújításra benyújtott
önkormányzati pályázattól függetlenül, a
megnyitásához szükséges legfontosabb
munkák elvégzése mellett döntött a képviselõ-testület. Szekeres Mónika Gizella
vezetésével, Horváth Endréné és dr. Despotov Svetozar képviselõkbõl valamint Tolnai
Gábor, a TESZ vezetõjébõl álló bizottság
mérte fel a játékok állapotát, a megnyitáshoz szükséges legfontosabb tennivalókat.
A településellátó szervezet munkatársai
elbontották a teljesen tönkrement, vagy nagyobb javítást igénylõ eszközöket. A javítások, a játékok megújult színei is a TESZ
dolgozóinak munkáját dicsérik. A kerítés
festésébe bekapcsolódtak a Jóreménység
Klub és a Kossuth Nyugdíjasklub mindig

aktív tagjai, valamint a többnyire a szomszédos garzonban élõ, jobbára kisgyermekes szülõk, nagyobb gyerekek (Iracskáné
Juhász Zsuzsanna, Iracska Anett, Szûrös
Jánosné, Bordács Brigitta, Angyal Mihályné, ifj. Angyal Mihály, Ángyán Niki, Ángyán Dániel, Lovas Réka, Lovas Regina,
Nyírõné Holló Piroska, Pádár Andrásné,
Tugyi Ádám, Ágoston Erzsébet, Sipos Sándorné, Sipos Márió, Kiss Ildikó, Blaskó
Petra, Balogh Magdolna, Ripp Józsefné,
Földi Brigitta, Tóthné Jenei Andrea, Tóth
Antal). Egy helyi vállalkozás pedig a homok ideszállításával járult hozzá a játszótér
megnyitásához.
A felújítás anyagköltsége meghaladta a
650 ezer forintot. Idõközben hintát vásároltak, és hamarosan megújul a pihenõpavilon is – tájékoztatott Tolnai Gábor, a
TESZ vezetõje.
Herbályné

SZEMÉTKAKUKK
Árvai Jánosné olvasónk egy, a Simon F.
úti lakása elõtt tapasztalt, sajnos nem egyedinek számító esetrõl számolt be lapunknak.
Lakása felújítása során szemetes konténert hozatott, 16 ezer forintért. Egy reggelre valaki hatalmas nejlon csomagot
helyezett a konténerbe. Hát, így valóban
olcsóbb…
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖZMEGHALLGATÁS
„Az aranykor elmúlt, ezüstkor még lehet”
Közmeghallgatáson tájékoztatta az
érdeklõdõket az önkormányzat ez évi
tevékenységérõl, a tervezett fejlesztési
feladatokról dr. Bakonyi Péter polgármester június 6-án, a mûvelõdési központban.
A képviselõ-testület igyekezett felhagyni azzal a korábbi, ahogyan a polgármester
fogalmazott, rossz gyakorlattal, amely
jelentõs adósságállományhoz vezetett, és
amely az ingatlanértékesítésbõl származó
bevételeket az önkormányzat és intézményei mûködésére fordította. Ezt célozták a
2006 végén végrehajtott kényszerû lépések, amelyeket nagy türelemmel és megértéssel fogadtak az itt élõk. Az intézményi
átalakítások, létszámleépítések mellett
ilyen intézkedés volt az építményadó bevezetése. Ez utóbbival kapcsolatban dr. Bakonyi Péter hangsúlyozta: 2007-ben az önkormányzat nem emelte sem ennek az adónak
a mértékét, sem azoknak a szolgáltatásoknak az árát, amelyekre ráhatása van
(víz- és csatornadíj, szemétszállítási díj).
A város 2008-as pénzügyi terve ugyanazokra az elvekre épül, mint az elmúlt évi
költségvetés: az önkormányzat a bevételeibõl jöjjön ki, ne kelljen hitelt felvennie a
mûködése finanszírozására, az ingatlanértékesítésbõl származó bevételeit pedig fejlesztésekre fordítsa.
2008-ban a tervek szintjén sikerült megteremteni a kiadások és a bevételek egyensúlyát – jelentette ki dr. Bakonyi Péter. Az
infláció, az energiaárak emelkedése azonban akár még ebben az évben ismételten
nehéz helyzetbe hozhatja az önkormányzatot.
A martfûi költségvetés igen komoly
részét az adóbevételek, ezen belül is a helyi
iparûzési adó jelenti. Ezen a téren ismét
jelentõs csökkenéssel kell számolni több
nagy adózó esetében (pl. a növényolajgyár
beruházásainak költségei leírhatóak az
adóból).
Sajnos Martfû, de a környékbeli települések sem jutottak eddig jelentõs európai
uniós pályázati forráshoz a 2006-2013-as
fejlesztési ciklusban. Az önkormányzat,
gazdasági stratégiája alapján, számos
pályázatot készített elõ, nyújtott és nyújt be.
Ezek a közül a négy legnagyobb, még ebben az önkormányzati ciklusban megvalósítandó projektrõl részletesen tájékoztatott a polgármester.
Az új szennyvíztisztító-telep építésére
vonatkozó pályázatot ez év januárjában
adta be az önkormányzat.
A munkahely-teremtés, a város ipari
jellegének megõrzése érdekében új helyen,
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a sörgyár és a növényolajgyár területén,
valamint közvetlenül mellettük hoznának
létre ipari parkot. Ez a terület rendelkezik
a szükséges infrastruktúrával, míg a '90-es
években erre a célra kijelölt, önkormányzati tulajdonú területen jelentõs beruházással tudnák ezeket a feltételeket biztosítani.
Legutóbbi ülésén módosította a képviselõtestület a település rendezési tervét, és döntöttek az ipari park létrehozásához szükséges terület megvásárlásáról vagy kisajátításának kezdeményezésérõl is (képviselõtestületi tudósítás – szerk.).
A harmadik stratégiai beruházásra,
amely a város rehabilitációt célozza, a
jövõ évben szeretne pályázni az önkormányzat. Ez a pályázat egy adott városrész,
konkrétan a Bata-telep élhetõségének,
funkcióinak javítását célozza. Ezen belül
megújulhat a mûvelõdési központ is.
Ahogyan dr. Bakonyi Péter fogalmazott: a
városnak addigra el kell döntenie, hogy
milyen formában tudja az épületet hasznosítani. A mûvelõdési központ nem a
jelenlegi lakosságszámra készült. Mûködési költségeinek csökkentésére, pl. fûtéskorszerûsítésére megoldást jelenthet ez a
pályázat. Segíthet a jelenlegi közlekedési,
parkolási anomáliák megszüntetésében és a
közterületek, parkok megújulásában is.
A '40-es években épült középiskola felújítására ugyancsak pályázatot nyújtott be
az önkormányzat. A képviselõ-testület az
elmúlt évben a középiskola megtartása
mellett döntött, egységes intézményt hozva
létre az általános iskolával. A két intézmény
egyesítése jelenleg is folyik. Eredményeként jobb középfokú beiskolázásról, a Szolnoki Fõiskolával együttmûködve a felsõfokú képzés beindulásáról, kedvezõ nyelvvizsga lehetõségrõl, javuló felsõfokú felvételi arányokról hallhatunk a polgármestertõl.
Kisebb, de jelentõs pályázatok a Martfût, Rákócziújfalut és Rákóczifalvát összekötõ, külterületi kerékpárút megvalósítására, valamint az Egészségház felújítására,
a mentõállomás idetelepítésére vonatkozó
projektek (részletek a képviselõ-testületi
ülésrõl készült tudósításban). Az új, korszerû mentõállomás megvalósulása megerõsítené Martfû szerepét a mentõszolgálat
rendszerében. Másrészt elõsegítheti, hogy
a mentõszolgálattal együttmûködve, hoszszú távon megoldható legyen a helyi orvosi
ügyelet. Az önkormányzat az ügyelet viszszaállítását célzó erõfeszítései eddig nem
jártak sikerrel.
Játszótér-felújításra is nyújtott be pályázatot az önkormányzat. Ennek eredmé-
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nyétõl függetlenül a településellátó szervezet elkezdte a központi játszótér felújítását, a javítható játékok rendbetételét,
amelyeket a gyermeknapon újból birtokba
vehettek a legkisebbek.
Hallhattunk már megvalósult és tervezett útfelújításokról is. A Munkácsy út felújítása több tízmillióba kerülne, erre tavaly
nyújtott be pályázatot az önkormányzat,
eredménytelenül. Az elmúlt hónapban a
Május 1., a Mártírok és a Kossuth utak felújítását célzó pályázatot nyújtott be az önkormányzat.
Az elhangzó kérdésekre adott válaszokból megtudhattuk, hogy a beruházó szeptemberre tervezi a fürdõ megnyitását, s
hogy várhatóan decemberre felépül a Spar
áruház a volt Birka csárda helyén. A három
Munkácsy úti, értékesítésre többször meghirdetett, önkormányzati tulajdonú építési
telek közül kettõ pedig még vevõre vár.
Számos munkanélküli él közöttünk, és a
fiatalok is sorra hagyják el Martfût a jobb
megélhetés reményében. Foglalkoztatási
szempontból jelenleg a Tisza Cipõgyártó
Kft. bizonytalan helyzete nyomasztja leginkább a város vezetõit.
A munkahelyteremtést, Martfû ipari
jellegének megõrzését célozza a már említett ipari park létrehozása. Sokaknak jelent megélhetést a rehabilitációs foglalkoztatás. Ezen a téren a közeljövõben tovább
bõvülhet az elhelyezkedés lehetõsége. Az
önkormányzat várhatóan bérbe adja erre a
célra a Mártírok úti, volt iskolaépület egy
részét.
– Az országos tendenciákhoz hasonlóan
Martfûn is emelkedik az átlagéletkor. Az
utolsó elõtti pillanatban vagyunk, amikor
még megfordíthatóak a jelenlegi demográfiai, foglalkoztatási folyamatok, amikor
sikerrel járhat a város dinamizálása, ipari
jellegének megõrzése – fogalmazott Dr.
Urbán-Szabó Béla alpolgármester. – A '90es évek aranykora már a múlté, de ezüstkor
még lehet, ha bizonyos intézményeket,
szolgáltatásokat meg tud õrizni a város –
tette hozzá az elhangzottakhoz dr. Bakonyi
Péter.
A szolnoki szervezethez kapcsolódva,
Martfûn is megalakult a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum. A helyi oktatási intézmények, a gyermekjóléti és családsegítõ
szolgálat, az egyházak és a civilszervezetek
képviselõibõl álló fórum elsõdleges feladatának a megelõzést tekinti – tájékoztatott
dr. Despotov Svetozár alpolgármester.
A fórum a legjelentõsebb legális kábítószer, az alkoholfogyasztás visszaszorításáért ugyancsak tenni igyekszik.
Dr. Despotov Svetozár is megerõsítette,
hogy a korábbi formában nem állítható
vissza az orvosi ügyelet. A tervezett mentõállomás azonban orvos nélkül nem mûködhet. Ha valaki valóban életveszélybe kerül,

EZ IS - AZ IS
nem fogják elküldeni, és mentõvel is kéthárom percen belül elérhetõ lenne.
Ez alkalommal is felmerült, hogy az
önkormányzatnak segítséget kellene nyújtania a szövetkezeti lakások felújításának
összefogásához. Ehhez az önkormányzat
számít a lakossági kezdeményezésekre,
egy-egy épület lakóközösségének pozitív
példájára.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás több életet mentett meg az elmúlt idõszakban városunkban. Egy mobil eszköz
gombjának megnyomásával azonnali
segítséget kérhetnek az idõs, beteg emberek ezzel az önkormányzat által biztosított,
új szolgáltatással.
A helyi mozgásszervi egészségügyi
feladatellátás masszírozással bõvülhet a
közeljövõben – válaszolta egy kérdésre
Sólyom Dezsõné, a polgármesteri hivatal
szakreferense. A fizikoterápia mellett ezt a
szolgáltatást is a MÁV Kórház rehabilitációs központja mûködtetné Martfûn. Az
ellátásbõvítést dr. Kovács Imre, a martfûi
feladatellátást biztosító reumatológus
szakorvos is rendkívül fontosnak tartja.
Herbályné

Önkormányzati képviselõ a levegõben

SEGÍTSÉG A BAJBAN
Országos ügyeletfigyelõ rendszer magyarul, angolul, németül
A szolnoki székhelyû QN Creative
Studio Kft. kutatásának és fejlesztõi munkájának eredményeképpen jött létre az Országos Ügyeletfigyelõ Rendszer, a www.
ugyelet.hu és a wap.ugyelet.hu, amely
közérdekû és közcélú adatokkal tájékoztatja a magyar és külföldi lakosságot a hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon
igénybe vehetõ ügyeleti ellátásokról, szolgáltatásokról, három nyelven, térképes
melléklettel.
Lakossági tájékoztató felülete felhasználóbarát, egyszerû, áttekinthetõ, könnyen
értelmezhetõ. Felülete bárki számára használható, akár interneten, akár mobiltelefonon kíván ügyeletet keresni.
Az ügyeletfigyelõ rendszer jelenleg
alapellátási (orvosi), nyitva tartó és ügyeletes gyógyszertárakról nyújt országos tájékoztatást, amelynek naprakész adatait a
regionális és a kistérségi ÁNTSZ-ek,
ügyeletellátók és ügyeletszervezõk szolgáltatják.
A rendszer fejlesztése négyéves múltra
tekint vissza, közép-magyarországi régiójának kialakítását a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal támogatta, az ország
teljes kiépítését a cég önerõbõl valósította
meg. Ez a rendszer nemcsak hazánkban, de
Európában is egyedülálló, Magyarország
példájára a többi országban is kiépítésre
kerülhet.

A motoros siklóernyõsök repülése a
városunkban élõknek nem számít szokatlan látványnak. A martfûi Kontér
Sándor és a kengyeli Gál Károly tiszta,
enyhén szeles idõben, elsõsorban az esti
órákban keringenek a magasban, hol
egyedül, hol párban.
A régi földvári út melletti füves területen
szoktak a felszálláshoz készülõdni, itt terítik ki az ernyõiket, várva a kedvezõ szelet.
A felszállás idejét, irányát és magasságát
elõzetesen engedélyeztetniük kell a Szolnoki Repülõtérrel.
Mindketten az északi Mátra területén,
Recsken mûködõ Mátra Extrém Sportrepülõ Klub tagjai. Néhány éve kezdtek
siklóernyõzni. Harminc m2-es ernyõkkel,
kb. 200 cm3-es, húsz kiló körüli motorokkal
repülnek, amelyek a sík terepen tesznek
igazán jó szolgálatot. Kellõ tolóerõt (kb. 50
kg) biztosítanak a felszálláshoz és a repüléshez, és túrázni is lehet velük.
Kontér Sándor egy barátja révén ismerkedett meg ezzel az extrém sporttal.
– Egyszer kipróbáltam, és azonnal beleszerettem. Megvettem a siklóernyõt,
elvégeztem a szükséges tanfolyamot, letettem az alap siklóernyõs vizsgát.
Martfûn nõttem fel, mégis, amikor elõször néztem le 50-60 méter magasból a
városra, úgy tûnt, mintha vadidegen tájon
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járnék. Leírhatatlanul szép
látvány.
Az ejtõernyõ az életmentést szolgálja, azt, hogy
lehozza az embert a földre.
A siklóernyõ azonban kimondottan repülésre készült. Segítségével a talajjal
párhuzamosan, egy-két
méter magasságban is nagy
biztonságban tud repülni a
gyakorlott pilóta. A motor
teljesítménye és üzemanyag-fogyasztása függvényében több ezer méter magasra is fel lehet szállni.
Ezek a motorok 2,5-3 litert
fogyasztanak üzemóránként. Ki lehet számolni,
hogy egy 12 literes tankkal
elég sokáig lehet repülni.
Széllel szemben szállunk
fel. Magát az ernyõt kupolának hívjuk, ami alsó és
felsõ vitorlából áll, amelyeket cellák kötnek össze,
köztük légrésekkel, hogy
minél gyorsabban feltöltõdjön levegõvel. A kupolát egy
zsinórzaton át a heveder köti
össze velünk. Minden zsinórsornak megvan a maga
rendeltetése. A hátsó, negyedik zsinórsor
részei a fékzsinórok is, amelyekkel konkrétan irányt, magasságot tudunk váltani.
A különbözõ ernyõk másként viselkedhetnek az eltérõ szélviszonyok között.
A mi ernyõinket kimondottan motoros
repülésre tervezték.
– Volt már olyan helyzet, amikor nagyobb széllökés vagy más meglepetés ért
fönn?
– Veszélyes helyzetbe szerencsére még
nem kerültem. Mindketten vagyunk olyan
higgadtak, hogy túl szeles, termikes idõben
nem szállunk fel. Nem olyan nagy élvezet,
amikor dobálja az ernyõt a fejünk felett a
szél. Egyébként az ernyõt és a motort is
minden évben mûszaki vizsgáztatni kell.
A siklórepülés felszerelése befér egy
személyautó hátuljába. Ha az idõjárás
engedi, bárhol, bármikor repülhetek, ami
óriási szabadságot biztosít.
Sándor a tandemrepülés lehetõségérõl is
tájékoztatott. Az érdeklõdõket szívesen
felviszik a Mátrába sétarepülésre, de kellõ
jelentkezõ esetén a klub Martfûre is
elhozza az ehhez szükséges felszerelést.
Bárki megnézheti, hogy milyen városunk a
harmadik dimenzióból. Érdeklõdni a
30/279-2095-ös számon lehet.
Herbályné
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EZ TÖRTÉNT
GYERMEKNAP A LEGSZEBB BABÁVAL
Minden korosztályt vonzó programok
vártak az idei juniálison, gyermeknapon
Greznár Attila vállalkozó, valamint az önkormányzat intézményeinek szervezésében május 30. és június 1. között.
Az élményparknak és a légvárvilágnak
az ifjabbak örültek, a koncertek, a kirakodók forgataga, a fogathajtó verseny pedig
az idõsebbeket is vonzotta. A gyermeknapi
rendezvényen kézmûves foglalkozások,
társasjátékok, rejtvények várták az érdeklõdõket. Totyogóknak, karonülõknek való
játékokkal készült erre az alkalomra a Napsugár Babaklub. Szervezésükben zajlott a
martfûi babák szépségversenye, melynek
eredményhirdetésén kiderült, kikre szavaztak a legtöbben. A színpadon a Dalma
Dance, a Yadea és háremlányai hastáncklub
táncosai, valamint a Street Feelings Break
csoport szerepelt.
A sergõk, a zene, a Martfûn fellépõ hírességek forgatagában óvodás és iskolás,
szülõ és nagyszülõ egyaránt jól szórakozott.
K.É.

Foto: SZF

A Napsugár Babaklub március 21-én
ünnepelte elsõ születésnapját. Ezt a jeles
eseményt szerettük volna emlékezetessé
tenni, nemcsak magunk, hanem a város
aprónépe számára is.
Babaszépségversenyt hirdettünk a Martfû Közéleti Magazinban. Pályázni a 0-3
éves korú gyerekek fotóival lehetett, szavazni a Martfû Magazinban megjelenõ szavazószelvénnyel. Nagy örömünkre 387
szavazat érkezett be. A versenyt négy kisgyermek nyerte meg, ugyanis az elsõ helyen két kislány egyenlõ szavazatot gyûjtött össze. Értékes ajándékot kaptak, amelyeket a Városi Gyermeknapon, június 1jén vehettek át. Mivel szép számban érkeztek felajánlások, ezért módunkban állt a
többi résztvevõ gyermeket is megajándékozni.
1. Pató Luca és Kontos Gitta (63), 2.
Forgács Korina (35), 3. Szabó Réka (30).
Gratulálunk nekik!
Köszönjük támogatóink segítségét!
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Csülök Csárda - Lakitelek, Forgács József és
Kontér Ildikó, Stonawskiné Busi Ildikó, Pató
Károly, Fejes Csaba és Adamik Ágnes, Trencsényi Attila, Családsegítõ Szolgálat Martfû,
Somogyi Balázs - Éden Zöldség - Gyümölcs Martfû, Szilágyi és Társa Bt. Húskuckó, Borsos
Ildikó - Pálma Virágüzlet - Martfû, Kondor
Anikó - Micimackó Bababolt - Tiszaföldvár,
Honti Optika, Articsóka Virág - ajándék kreatív
hobbi bolt - Dankuné Györgyi, City Papír
Írószer - Kállai György, Martfû Közéleti
Magazin - Herbályné Irénke, Ili Textilház,
Ibolya Virágszalon, Vargáné Zsuzsa - Oriflame.

Fotó: MG

Kiemelt támogatóink: Martfû Város Polgármesteri Hivatala, Hesztia Egyesület, Gaba
Frézer Kft. (15 fõt foglalkoztató cég, amely a
német ipar számára gyárt forgácsolt alkatrészeket), Termálhotel Martfû, Csüllög és Társa
Bt. További támogatóink: Sense off beauty
Szépségszalon - Martfû - Szilvi és Anita, Lee Wrangler Farmerruházat Martfû, Serfi Lottózó,
Budai Attila és családja, Gyöngyi Praktika,
Újváriné Lantos Éva hiteltanácsadó - Martfû,
Farkas Árpád vállalkozó, Mezõ Orsolya -

2008. június

A babaklubbal kapcsolatos információkról honlapunkról folyamatosan tájékozódhattok (www.napsugarbabaklub.
mlap.hu).
Augusztusi programelõzetes: 20-án, a fõtéren ismét részt veszünk a fõzõversenyen,
valamint baba divatbemutatót szervezünk.
Csüllögné Némedi Gyöngyi
(06-20-472-6312),
Árvainé Szabó Anita (450-817),
Csaláné Ádám Éva

HIRDETÉS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatói állásának betöltésére
A pályázatot meghirdetõ szerv: Martfû
Város Önkormányzatának Képviselõtestülete 5435 Martfû, Szent István tér 1.
A meghirdetett munkahely és beosztás:
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
5435 Martfû, Mártírok út 1. Igazgató
A munkakörbe tartozó, illetve vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok: – intézményi és városi hagyományok ápolása,
helytörténeti gyûjtemény kezelése, – tehetségek felkutatása, – látogatott gyermekprogramok biztosítása, – színvonalas kiállítások szervezésének elõsegítése, – a
város, a kistérség és az ország népmûvészetének bemutatása, – helyi alkotók bemutatkozásának biztosítása, – jó együttmûködés
a civil szervezetekkel, médiákkal, – városi
rendezvények szervezésében, lebonyolításában való közremûködés, – pályázatokon
való eredményes részvétel, – mûvészeti
csoportok mûködtetése, utánpótlás nevelés, – ünnepi kultúra fejlesztése, – európai kultúra megismertetése, – testvérvárosi
kapcsolatok erõsítése, – könyvtári szolgáltatások fenntartása, – szabadidõ hasznos
eltöltésének szervezése minden korosztály
számára, – helyi média fejlesztése, helyi
kiadványok megjelentetése, propaganda
tevékenység bõvítése, – a feladatok ellátásához domináns közösségi jelleg, elkötelezett szakember gárda biztosítása.
A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év
Az állás betöltésének idõpontja: 2008.
október 1.
Juttatások: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvény szerinti bér és pótlék.
A pályázat benyújtásának feltételei: –
szakirányú egyetemi végzettség, vagy –
nem szakirányú egyetemi végzettség és
felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, – vagy, fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség, – legalább ötéves
szakmai gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: – szakmai
önéletrajzot, – intézmény mûködtetésével
kapcsolatos szakmai koncepciót, – erkölcsi
bizonyítványt, – végzettséget igazoló irat
másolatát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: –
legalább 5 éves vezetõi gyakorlat, – muzeológusi, etnográfusi végzettség.
A pályázat elbírálási határideje: A benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye, határideje: Martfû Város Polgármesteri Hivatala
/5435 Martfû, Szent István tér 1./ Dr. Bakonyi Péter polgármesternek, a Mûvelõdési
és Közoktatási Minisztérium hivatalos lapjában történõ megjelenést követõ 30. napig.

FELHÍVÁS
Martfû Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete új rendeletet alkotott a városi kitüntetésekrõl.
A helyi jogszabály lehetõséget nyújt
arra, hogy a városban mûködõ közösségek, intézmények, gazdálkodó- és
egyéb szervezetek, egyesületek, érdekképviseletek, egyházak vezetõi mellett,
magánszemélyek is kezdeményezhetik
a kitüntetõ cím és díj adományozását.
A javaslatokat részletes indoklással,
írásban, az ajánló adatainak (név, lakcím)
feltüntetésével, 2008. június 30-ig lehet
Martfû Város polgármesteréhez eljuttatni.

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
a nyári hónapokban
Június 23-tól augusztus 29-ig
hétfõn
8-11 óráig,
kedden
14-16 óráig,
szerdán
8-10.30 óráig,
csütörtökön 14-16 óráig,
pénteken
8-11 óráig,
felváltva rendelnek a gyermekorvosok, a
rendelõ ajtajára kifüggesztett beosztás
szerint.
A csecsemõ tanácsadás ideje:
kedd, 9-11 óra.
Martfûi orvosi ügyelet:
Tiszaföldvár, Kossuth út 169.

Tel.: 470-424, 20/958-4969

APRÓKÁK
2

Martfû központjában 13 m -es üzlethelyiség
eladó vagy kiadó. Érdeklõdni a 06 70 538-2104es telefonszámon lehet.
***
Martfûn, az Erdõ úton, 893 m 2-es, összközmûvesített építési telek áron alul eladó. Alap,
lábazat kész, Szoc.pol. igényelhetõ. Tel.: 70/2097985
***
Eladó alig használt X BOX eredeti játékokkal. Érdeklõdni az 56/450-035-ös telefonszámon lehet 17 óra után, valamint a saduntrist
@gmail.com címen lehet.
***

Martfûn, az Ifjúság úton kétszobás lakás
eladó vagy kiadó. Tel.: 06 70/597-2420
***
Martfûn, a Posta mögött kétszobás, földszinti lakás eladó. Érd.: 30-913-7083
***
Tiszaföldváron kertes ház eladó. Érd.:
06/70-3806-187
***
Két-három szobás lakást vagy családi
házat keresünk megvételre. Ajánlatokat a
szerkesztõségbe várunk.

A 2008-2009-es tanévre, két fiúgyermek
mellé (10 és 6 évesek) bébiszittert keresek. I Isle of Man (Nagybritannia).
Jelentkezni az alábbi telefonszámon
vagy e-mailen lehet, június 30-ig: Dr.
Csurgó Mária, marcsi@btinternet.com.
Tel.: 00441189503716.

AKCIÓ! Kedvezõ kamatozású
világhitelek! Most éljen a lehetõséggel!
Cserélje le magas kamatozású hitelét,
jelenleg banki költségek nélkül.
Lakásépítésre, lakásvásárlásra, bõvítésre, felújításra.
Közvetítõi díj nélkül!
Idõpont egyeztetés miatt hívjon az
alábbi telefonszámon:
06 20-380-3739
***
Áthúzásra szoruló, fa alapú, elemes,
textilbõr ülõgarnitúra olcsón eladó. Tel.:
06/70-3806-187

PENTA PRINT Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.
MARTFÛ, TISZA IPARTELEP • Tel./fax: 56/450-987 • Mobil: 06 30 9853-857
• e-mail: pentaprint@pentaprint.t-online.hu
Nyomtatvány, szórólap,
prospektus, önátírós tömb,
céges papír, névjegy,
bélyegzõkészítés és egyéb
nyomdaipari termékek tervezése
és kivitelezése, cégtáblák,
autódekoráció készítése,
számítógépes betûkivágás
(plotter).

2008. június
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HIRDETÉS
FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI
TAKARÉKSZÖVETKEZET MARTFÛI KIRENDELTSÉGE
5435 Martfû, Május 1. út 14. Tel.: 56/580-523, Fax: 56/580-524
• Computeres
szemvizsgálat
• Szemüvegek
készítése, javítása
• SZTK vény beváltás
• Kontaktlencsék és
ápolószerek
• Kontaktlencse
illesztés
• Napszemüvegek,
kiegészítõk

– SZEMÉLYI HITEL

VENNI, ÉPÍTENI, FELÚJÍTANI SZERETNE?
– JELZÁLOGHITELEK adósságrendezésre, hitelkiváltásra,
lakásvásárlásra, lakásépítésre.
– BABA KÖTVÉNY
Júniusi betéti akció! • Takarék számlabetétre
• Takarékszelvényre • Jubileumi akciós betétre
A betétet nem terheli kezelési költség, és nincs készpénzfelvételi díja.

Mezõgazdasági termelõknek, õstermelõknek
továbbra is ajánljuk: • Területalapú támogatás
• Jelzálog (föld, lakóépület) típusú hitel
Vállalkozói hitel és bankszámla vezetés.
Folyószámla • bankkártya alacsony díjakkal! • ATM
További bõvebb információkért hívjon, keressen minket!

JÚNIUSI AKCIÓ!
20% kedvezmény minden fényre sötétedõ lencsére,
multifokálisra is.
A abOriginal keretbe készített szemüveghez
abOriginal napszemüveget adunk ajándékba.
Optikai keretek már 1000 Ft-tól.
MARTFÛ, Piactér 5. Tel.: 30/2279-745 ; 70/3873-317
Nyitva: H-P: 9°°-17°°-ig; Szo: 9°°-12°°-ig

PÁSZTOR
ÉPÍTÕANYAG TELEP
Martfû, Tüzép út vége (volt téglagyár)
Nyitva: H-P: 8-16-ig, Szo.: 8-13-ig
Tel.: 56/ 580-601, 06-30-9602-845 Fax: 56/580-602

JÚLIUSI ÉPÍTÕANYAG- ÉS TÉGLAVÁSÁR!
TÉGLÁK: B 30-as:
112 Ft/db
HB 30-as N+F:
298 Ft/db
HB 38-as N+F:
350 Ft/db
10/50-es válaszfaltégla:
282 Ft/db
Kisméretû tégla:
45 Ft/db
YTONG téglák: P2-0,5 600x200x300 796 Ft/db
P2-0,5 600x200x300 N+F
814 Ft/db
Pve 600x200x100 N+F
384 Ft/db
VASANYAGOK: Betonacél 8-as (6m): 737 Ft/szál
Betonacél 12-es (6m):
1.490 Ft/szál
Zártszelvény 20x20 (6m):
1.557 Ft/szál
Zártszelvény 40x20 (6m):
2.430 Ft/szál
Zártszelvény 40x40 (6m):
3.300 Ft/szál
Heggesztett háló 4,2mm vastag: 4.290 Ft/tábla
Cement magyar 350/40-es:
3.085 Ft/q
Falazóhabarcs (40kg/zsák):
654 Ft/zsák
Vakolóhabarcs (40kg/zsák):
990 Ft/zsák
Estrich beton (40kg/zsák):
700 Ft/zsák
2
Fehér szinezõ vakolat, dörzsölt (5kg/m ): 75 Ft/kg
Sóder 0-24:
4.200 Ft/m3
Mosott homok (füredi)
4.200 Ft/m3
Csempék, padlóburkoló lapok:
1.083 - 3.580 Ft/m2-ig

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ

ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyam
indul SZEPTEMBERTÕL MARTFÛN,
egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely
minõségi garanciát és Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra (havi részletfizetés).

A vizsgára bejelentkezett tanulóink 95%-a
sikeres nyelvvizsgát tett!
Jelentkezési határidõ 2008. augusztus 10-ig.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap a Mûvelõdési
Központban személyesen vagy az 56/450-146
telefonszámon, vagy a hét minden napján 8-19 óráig a
nyelviskolánál: 30/931-87-74
Referenciáink: MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM
Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási
Hivatalok, Földhivatal, Hûtõipari Rt., Vám- és Pénzügyõrség, Vízmû,
Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi
Felügyelõség, Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok, Gallicoop Rt.,
HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab
Rt., Takarékszövetkezetek

Építõanyagok alaptól a tetõig, házhozszállítással!
Ingyenes szaktanácsadás, mennyiségszámítás!
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
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HIRDETÉS

Üdvözöljük újszülötteinket

Fogjunk össze, és fõzzünk
játszóteret Martfûnek!
Ne feledjék, a „Fõzzünk 8 játszóteret”
ételízesítõ kampány utolsó sorsolása augusztus 15-én lesz, így az üres tasakokat
legkésõbb augusztus 10-ig kell eljuttatni a
kijelölt gyûjtõhelyekre.
A tudnivalókat keressék a városban elhelyezett plakátokon! Az akcióról a 06
70/378-5638-as telefonszámon, Szekeres
Mónika Gizella önkormányzati képviselõnél is érdeklõdhetnek.

A Martfû Magazin következõ
lapszáma várhatóan augusztus 7-én,
vagy 14-én, csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket augusztus 5-ig
adhatják le. Tel.: 70/3806-187

Május 6.
ÁRVAI VIOLA
Stummer Éva - Árvai Zoltán
Deák F. út
Május 12.
MARKOTH ELIZA
Markoth Zsanett, Ady E. út
TÓTH PETRA
Fehér Anita - Tóth Sándor
Simon F. út
Május 14.
NAGY VIVIEN SEJLA
Antos Szilvia - Nagy Zoltán
Munkácsy út
Május 31.
MOLNÁR MÓNIKA
Veres Mónika - Molnár Antal
Réti tanya
Június 5.
PÁPAI GERGÕ BENEDEK
Murányi Elvira - Pápai Zoltán
Déryné út
Június 8.
BARTUS ANGÉLA
Sárga Angéla - Bartus Csaba
Árpád fejedelem út

2008. június

ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉG
Pihenjen a Balaton déli partján,
Fonyód-Bélatelepen, az
önkormányzat üdülõjében!
A hét négyágyas szobában hidegmelegvíz, hûtõszekrény, televízió van.
Közös helyiségek: konyha, mosdó - zuhanyzó, társalgó.
A Balaton-part kb. 10 perces sétával
elérhetõ.
Az üdülés 6 éves korig ingyenes.
7-18 éves korig és 70. év felett
1.320 Ft/fõ/éj
18-70 év közötti felnõtt részére
2.340 Ft/fõ/éj
Még több turnusra lehet jelentkezni.
Az üdüléssel kapcsolatban érdeklõdjön Dobrasi Zoltánnénál a Polgármesteri
Hivatal 121-es irodájában. Tel.: 450-222
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OTP Lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel nyári akció
§ A 2008. május 13. és 2008. június 27. között benyújtott valamennyi

lakás- és jelzálog hitelkérelmek esetén
-

a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 0 Ft *
a közjegyzõi szerzõdéskötés díját az OTP Bank/OTP Jelzálogbank fizeti meg,
a fedezetkezelési díj 0 Ft*
a TakarNet lekérdezése miatti ügyintézési díj 0 Ft*

§ Rendkívül alacsony kamat
§ Hihetetlenül kedvezõ OTP ingatlanfedezetû hitelének devizanemét akár havonta
lecserélheti, hogy törlesztõrészlete továbbra is különlegesen alacsony maradjon
§ Megdöbbentõen kedvezõ törlesztõrészlet, LTP-vel kombinálva is
*ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében,
Az akció a lakásvásárlásoknál alkalmazható elõzetes értékmegállapításra
nem vonatkozik.

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Örömmel tájékoztatjuk jelenlegi és leendõ ügyfeleinket, hogy 2008. június 2-tól
értékpapír ügyintézéssel bõvül a fiókunk által nyújtott szolgáltatások köre.
Bízunk benne, hogy hamarosan igénye veszi új, széles termékpalettát kínáló
szolgáltatásunkat!

OTP Bank Nyrt.
Martfûi Fiók
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EZ TÖRTÉNT
Ovi-kotyogó
Ballagás a Kossuth úti óvodában
„Tudok egy varázsszót… Anyukám,
Nagymamám”
Meghitt, bensõséges hangulatban köszöntötték a gyermekek az édesanyákat és a
nagymamákat csoportonkénti szervezésben. A sok dal és vers mellett ajándékokkal és virágokkal mondtak köszönetet a
gyermekek.
A kiscsoportosok, az édesanyák köszöntése mellett, megmutatták szüleiknek, a
meghívott vendégeknek, hogy egész évben
mit tanultak, mennyit ügyesedtek, okosodtak. Egy év telt el, hogy átlépték, akkor
még sírva, az óvoda kapuját. Ma már örömmel, jókedvvel járnak és tartózkodnak az
óvodában.
Anyák napja alkalmából a Munkácsy úti
Óvoda nagy-középsõ csoportja köszöntötte
a Városi Nyugdíjasklub tagjait egy csokorra való verssel, dallal.
„Ballag már az óvodás…”
Tagóvodánként szerveztük a középsõés nagycsoportosok évzáró ünnepségét,
ahol a nagycsoportosok búcsúznak az óvoda gyermekeitõl és az ott dolgozóktól. Az
ünnepi mûsorral adnak számot az óvodában tanultakról. Az idén 68 gyermek búcsúzott az óvodától.
„Portyáztak a porontyok”
Hagyományainkhoz híven minden évben legalább egy alkalommal minden csoport részt vesz kirándulásokon, amiket az
intézmény alapítványa támogat. A közös
portyák és kirándulások lehetõséget adnak
az óvodán kívüli környezet megismerésére.
Május végén és június elején Abonyban,
a Vadasparkban jártak a gyerekek. Június
27-én a Május 1 úti óvodások a törökszentmiklósi testvéróvodával közös sport délelõttön vettek részt. Június 9-én a Munkácsy
úti óvodások a szandaszõlõsi lovas tanyán
jártak. Június 10-én a mezõhéki óvodások
és iskolások közös kiránduláson vettek
részt Ópusztaszeren. Június 11-én a nagycsoportosok búcsúkiránduláson jártak Budapesten.
„Családi kör”
Május 27-én közös családi délutánt tartottunk a bölcsõdében. Június 6-án a mezõhéki tagintézményben rendeztünk családi napot.
„Gyerekek, gyerekek, szeretik a …”
Június 2-án tartottuk az intézmény minden gyermeke számára a gyermeknapot a
Kossuth úti óvodában. Itt a gyermekek
vidám, játékos délelõttöt töltöttek el. A
sikeres megvalósításért köszönetet mondunk a közremûködõ, segítõ szülõknek.
Táncgála – június 7.
Az óvoda mozgásmûvészeti csoportjainak tanévzáró ünnepségén a pompon, az

ovi-torna és az ovi-néptánc csoportjai mutatkoztak be.
A meseszínpadra járó gyermekek vidám
mesejelenetekkel, játékokkal köszöntek el
ettõl a tanévtõl.
Pedagógusnap – június 13.
Az óvodánk dolgozóinak vidám pedagógusnapot rendeztünk, ahol mindenki jóllakhatott a Munkácsy úti óvoda „fõzõstábja” által készített fõfogásokból,
játszhatott a Május 1 úti óvoda „boszijai”
által szervezett játékokban, és megkóstolhatta a Kossuth úti óvoda, a Mezõhéki
Óvoda és a Bölcsõde által készített süteményeket.
***
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Ebben az évben öt nagyon kedves
munkatársunk kezdi meg megérdemelt
pihenését: Lipák Lászlóné, Merena Istvánné, Máté Mihályné, Molnár Imréné és
Szabó Ferencné. A kollegák, gyermekek,
szülõk nevében nagyon jó egészséget és
szép, hosszú, boldog életet kívánunk Nekik!
Az ünnepség támogatásáért köszönet:
Dr. Bakonyi Péter polgármesternek, Fehér
Imre vállalkozónak, a Portyázó Porontyok
Alapítványnak.
Minden bölcsis és ovis gyermekünknek és szüleiknek jó pihenést kívánunk a
nyárra!
Gonda Istvánné
intézményvezetõ
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DAMJANICH HÍREK

hangosítás minõsége…. Na, errõl inkább nem
szólnánk…

A zsûri döntése alapján a 4. helyen végeztünk. (Mi ezt alternatív elsõ helynek hívjuk). Eredetileg 27 intézményt vártak a szervezõk. Végül 13-an vállalták a megmérettetést.
A zsûri elnöke, Bali István, nagyon szép
szavakkal méltatta a pavilonunkat és a mûsorunkat is. Jólesõ érzés volt, hogy átvehettük a
helyezésért járó kupát. Ezenkívül kaptunk
egy-egy pólót és egy csokitortát is ajándékba.
A cikk végén álljon itt köszönetünk azoknak, akik lehetõvé tették anyagi támogatásukkal, hogy részt vehessünk ezen a nívós
versenyen: ”Martfûi Középiskoláért Alapítvány”, az iskola diákönkormányzata, iskolánk igazgatónõje.
Nagyon jólesett nekünk, hogy a helyszínen
szurkoltak értünk: Rusvainé Schneider Piroska
igazgatónõ, Borbély István informatikatanárunk
és az alapítvány kuratóriumi elnöke (külön köszönet neki a klassz dvd-ért
és a képekért, amit a versenyrõl készített!), Borza
Andrea tanárnõ, aki a felhívást felfedezte és ajánlotta, Bányász Beáta tanárnõ, aki szintén meglátogatta pavilonunkat. És
nem utolsósorban azoknak, akik az iskolában,
otthon és bárhol is szurkoltak értünk!Viszlát jövõre!
A 9. A osztály és osztályfõnöke

Május 29-én, a Diáknap megnyitójaként
Damis „H”ÕSBEMUTATÓ-t tartottak a
Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjai a
Városi Mûvelõdési Központban. A Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról címû musical adaptációját mutatták be az énekes, zenész, táncos „hõsök”.
A szereplõ diákok és a „technikai személyzet” felejthetetlen élményt szerzett a
szépszámú publikumnak. Az elismerõ szavak
arra ösztönöznek minket, hogy ezt a kezdeményezést folytassuk. A nagy érdeklõdésre,
sikerre való tekintettel 2008 októberében újra
fellépnek iskolánk diákjai.

Szereplõk – Narrátor: Czakó Alexandra,
Szombat Sándor. Szólót énekelt: Vígh Brigitta,
Márton Ármin, Ádám Attila, Szin Dóra, Muzamel Gitta, Nagy András, Csõsz Olívia, Hõnyi Liza, Tõrös Teodóra. A szerepeket eljátszották: Tatár Tímea, Zibrányi Benjámin, Mester Márk, Bathó Szimonetta. Szólót táncolt:
Muzamel Gitta. Zenekar: Balázs Árpád gitár,
Bozorádi János billentyû, Czene Dávid dob.
Díszlet: Márton Ármin, Nagy András. A
darabot színpadra állította: Kissné Széll Anikó, Székácsné Tálas Gabriella, Urbán-Szabó
Hedvig.
Világosítás, hangosítás: Borbély István,
Halász Kornélia, Viktor János.

LITVÁNIÁT MUTATTUK BE
Kedves Olvasók!
Már megint a 9.A osztály a Damiból… De
ezt feltétlenül el kell mesélnünk!
Március végén osztályfõnökünk egy felhívásról tájékoztatott bennünket. A Europe
Direct megyei kirendeltsége hívta az Európai
Unióval kapcsolatos játékra a közép- és általános iskolás csoportokat.
A versenykiírásban az szerepelt, hogy egy
EU tagállamot kell kiválasztani. Errõl az
országról be kell rendezni egy 2x2 méteres
pavilont, és az ország dalaiból, táncaiból és
mûvészeti értékeibõl, tíz percnél nem hoszszabb, gálamûsort kell összeállítani.
Az országok közül Litvániát választottuk.
(Eddig még nem nagyon hallottunk errõl az
országról, de osztályfõnökünk, Lepuschán
Éva tanárnõ, egyetemista korában többször is
járt arrafelé. Több tárgyi emléke volt, amit a
pavilon díszítésénél is fel tudtunk használni.)
Május 9-én felkerekedett a martfûi kis
csapat a szolnoki Kossuth térre, hogy dicsõséget szerezzen az iskolának és a városnak is.
A pavilonok már katonás rendben, az
országok nevével vártak bennünket.
A pavilon három oldalát, ami hat méter
hosszú és két méter magas falat jelent, a litván
nemzeti színekkel megegyezõ színû kartonokkal fedtük be. A sárga, zöld és piros kartonokon megelevenedtek a litván nemzeti parkok, híres emberek képei néztek le a látogatókra (Sabonis, a kosárlabdázó, Alekna, a
súlylökõ, Adam Mickiewitz, a híres költõ).
De egy litván térkép köré képeket is ragasztottunk a legszebb litván városokról, és magáról a fõvárosról is, Vilniuszról. Ez a város
lesz 2009-ben Európa kulturális Fõvárosa.
Bemutattuk még a tablókon a Világörökség
litván részeit, a népviseleteket, a jellegzetes
litván hangszereket is. Sõt! Litvániát maguk a
litvánok Borostyánországnak nevezik, hiszen
nagyon sok borostyánkövet találtak szerte az
országban. Ezért nem hiányozhatott a borostyánkõ története sem a tablókról. Hitték
volna, hogy régebben három ún. ”borostyánút” is létezett?!? És a borostyán ára jóval
meghaladta az aranyét?
Minden csapat kapott egy nagy asztalt is.
Ezt mi eredeti litván terítõvel terítettük le. A
litván színeket idézõ tányérokon finom litván
ételek jelentek meg. Pl.: litván céklaleves,
krumplitorta és háromszínû sajtkrém.
A mûsorunkat farmerben és sárga, zöld,
piros színû pólókban adtuk elõ. A hozzá illõ
sálakat Kispál Vivi nagymamája készítette
nekünk. Ezt nagyon köszönjük!
Gálamûsorként, két rövid népi tánc között
bemutattunk egy kosárjelenetet (a litván kosarasok világhírûek!). A táncokat internet
segítségével találtuk. A betanítást osztályfõnökünk vállalta magára. Majd egy modern
”hiphop” - dance következett (Fekete Mónika
és Arany Ivett koreográfiája).
A mûsort számtalanszor elpróbáltuk. Nagyon jól is sikerült a produkció! Azonban a
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BÜSZKESÉGEINK
Damjanich János
Sporteredmények:
Az angliai Durhamban rendezték március
31-tõl április 3-ig a Challenge 2008 sportfesztivált, amelyen három ország három megyéjének
– Durham (Anglia), Somme (Franciaország) és
Jász-Nagykun-Szolnok – válogatottjai versenyeztek asztaliteniszben, mezei futásban, úszásban, lány és fiú labdarúgásban.
A korábbi években Martfûrõl Balogh Máté
mezei futásban, Uti Krisztián labdarúgásban
szerepelt az összesített versenyben általában a
vándorserleget elhódító J-N-Szolnok megyei
válogatottban. Ebben az évben Balogh Máté 8.
a mezei futásban ismét kiérdemelte az indulási
jogot. Máté a 3400 méteres, sáros, kanyargós,
több emelkedõvel nehezített pályán harmadikként ért célba. A csapatversenyt fölényesen
nyerték a magyar fiúk. A rendezõk érdekes és
szórakoztató programokat szerveztek a három
nemzet több mint százötven versenyzõjének.
Volt sporttal kapcsolatos használt tárgyak
börzéje, esti koncert, amelyen mindenki zenélhetett, diszkó és durhami városnézés, csúszdázás, hajókirándulás a Far ne-szigetekre, ahol
egészen közelrõl lehetett megfigyelni a fókákat.
Az angliai tartózkodás során speciális angol
sportágakkal, a rugbyvel, a krikettel és a netballlal is megismerkedhettek a Challenge résztvevõi.
A NUSI-UPI Aquatlon Országos Bajnokságon, Debrecenben, március 30-án iskolánk
tanulói ismét szép eredményeket értek el, négy
korcsoportban, közel 700 versenyzõ között.
Újonc B kcs.: Bácsmegi Boglárka 27., Botka
Anikó (1.a) 33. Újonc A kcs.: Balogh Zsuzsanna
23., Bérczi Blanka (4.b) 44., Beke Mónika 86.,
Kovács Péter (4.b) 33. Gyermek kcs.: Balogh
Bettina (6.b) 38. Serdülõ kcs.: Borbély Bence
(7.c) 33., Csató Balázs (7.c) 40.
A JNSZ megyei mezei futás diákolimpián
Szolnokon, március 20-án iskolánkat három
tanuló képviselte. A rangos mezõnyben nagyon
szépen megállták a helyüket. Eredményeik: III.
kcs.: Nyerges Zsanett (6.a) 16. IV. kcs.: Balogh
Máté (8.a) 2., Csató Balázs (7.c) 21.
Mezõkövesdi duatlon országos ranglista
versenyt rendeztek április 19-én, ahol tanulóink
ismét nagyon szép eredményeket értek el. Újonc
B kcs.: Bácsmegi Boglárka 12. Újonc A kcs.:
Bérczi Blanka (4.b) 15., Kovács Péter (4.b) 12.
Gyermek kcs.: Nyerges Zsanett (6.a) 21., Balogh Bettina (6.b) 22. Serdülõ kcs.: Balogh Máté
(8.a) 3., Borbély Bence (7.c) 19., Csató Balázs
(7.c) 25.
Mezõtúri városi duatlon verseny - április
25. 2000-ben sz.: Kovács Vivien 1., Kovács Levente 3. 1999-ben sz.: Bácsmegi Boglárka 2.
1997-1998-ban sz.: Bérczi Blanka 1., Kovács
Péter 1.
Újszász – Lövész Triatlon Országos Bajnokság április 27. Serdülõ kcs.: Borbély Bence
(7.c) 1., Csató Balázs (7.c) 3. Ifjúsági kcs.: Balogh Máté (8.a) 1., Bakó Márton 2. Senior kcs.:
Bakó Zsolt 2.

Május hónapban ismét sok úszóversenyen
mutatkozhattunk be, ahol tanulóink nagyon sok
Általános Iskola
érmet szereztek. A Tiszaföldvári Szezonnyitó
Úszóversenyen mellúszásban Eszes Kadosa 6.b
Csapatban az eredmények alapján a Martfûi osztályos tanuló ezüstéremmel, gyorsúszásban
Úszó- és Triatlon Klub elhozta a második Botka Anikó 1.a osztályos tanuló ezüst, Balogh
Máté 8.a osztályos tanuló bronz, hátúszásban
helyezettnek járó kupát.
Május 4-én Duatlon Országos Bajnok- Bakó László 2.b osztályos tanuló ezüst, Balogh
ságot rendeztek Kasszón. A nehéz, fárasztó Máté pedig aranyéremmel térhetett haza. Ezt
versenyek ellenére a gyerekek nagyon szép, követte a nem kevésbé izgalmas szarvasi vertartalmas három napot tölthettek el a gyönyörû, seny, ahol Eszes Kadosa mellúszásban bronzvadregényes kis faluban. Volt strandolás, közös érmet, Botka Anikó gyorsúszásban és hátúszásban aranyérmet szerzett. Ezt követõen egy
disco és tábortûz is.
nemzetközi versenyt rendeztek Harkányban, ahol Eszes
Kadosa mellúszásban bronzérmes lett. A hónapot a karcagi viadal zárta, ahol Botka
Anikó és Bakó László hátúszásban bronzéremmel lett
gazdagabb.
A júniust ismét egy sportverseny nyitotta meg intézményünkben. A testnevelés
munkaközösség tehetségkutató atlétikaversenyt hirdetett,
nagy érdeklõdéssel. Rengeteg
versenyszámban küzdöttek a
fiatalok, közel százhúsz érem
került a versenyzõk nyakába.
Városi futóverseny – Fotó: Borbély István
A slágerszámok (váltófutás,
Eredményeink: Újonc korcsoport: Bérczi 60 méteres futás) mellett távolugrásban, kisBlanka (4.b) 25., Kovács Péter (4.b) 24. Gyer- labda-hajításban, hosszú távú futásban, súlylömek korcsoport: Balogh Bettina (6.b) 30., Nyer- késben és magasugrásban folyt a versenyzés. A
ges Zsanett (6.a) 29. Serdülõ korcsoport: Balogh részletes eredménylista megtekinthetõ az iskola
Máté (8.a) 13., Borbély Bence (7.c) 30., Csató honlapján.
Balázs (7.c) 42.
J-N-Sz. Megyei Triatlon Diákolimpiai
Május 18-án a már hagyományosnak döntõ, június 8., Berekfürdõ. Eredmények:
mondható Kengyelfutásra utaztak tanulóink. Bácsmegi Boglárka 3., Kovács Vivien 9., KoIdén az idõjárás is kegyes volt hozzánk, így na- vács Levente 6., Bakó László 7., Bérczi Blanka
gyon sok éremmel tértek haza. Bácsmegi Bog- 3., Kovács Péter 1., Nyerges Zsanett 3., Balogh
lárka 2., Bérczi Blanka (4.b) 1., Balogh Bettina Bettina 4., Nagyhajú Vivien 5., Balogh Máté 1.,
(6.b) 5., Nagyhajú Vivien (6.b) 6., Csató Balázs Csató Balázs 4.
(7.c) 1., Balogh Máté (8.a) 2.
Az országos versenyre továbbjutott: BácsMájus 15-én futóversenyt rendezett Mart- megi Boglárka, Bérczi Blanka, Kovács Péter,
fû városa. Nagyon sok résztvevõ és rendezõ Nyerges Zsanett, Balogh Bettina, Nagyhajú Viizgulhatta végig ezen a forró májusi napon a vien, Balogh Máté és Csató Balázs.
verseny minden pillanatát. 40 óvodás szülõi és
Borbély Bence 7.c és Rómer Benjámin 7.b a
óvónõi kisérettel teljesítette az alsó tagozatosokkal együtt az 1600 méteres távot. Reméljük, Szegeden megrendezett Régiós Válogatott
hogy velük jövõre is találkozunk! Iskolánkból Kajak-kenu Viadalon Kenu kettesben 1000 mnagyon sok nevezés érkezett, öt osztályunk en 2. helyezést ért el.
szinte teljes létszámmal teljesítette a távot. KöA nyelvi munkaközösség eredményei:
szönet a felkészítõknek! A részletes eredményLezárult az egész évben tartó, 4 írásbeli forlista megtekinthetõ az iskola honlapján.
dulóból álló német háziverseny. Az 5-6. évfoMájus 25-én Mezõtúron, Tur de Tour 50 lyamból 19 tanuló versenyezett. Elsõ helyen
km-es kerékpárverseny zajlott. Balogh Máté végzett Eszes Kadosa (6.b) 211 ponttal, má(8.a) 1., Csató Balázs (7.c) 4.
sodik lett Kiss Donát Márk (5.b) 210 ponttal,
Május 31., Tiszaújváros XVII. Tisza Triat- bronzérmes lett Fekete Kristóf (5.b) 209 ponttal.
lon, országos ranglista verseny. Újonc korcso- Gratulálunk!
port: Bérczi Blanka (4.b) 22., Kovács Péter (4.b)
Májusban rendezték meg a megyei német
14. Gyermek korcsoport: Balogh Bettina (6.b)
28., Nyerges Zsanett (6.a) 27. Serdülõ korcsoport: versenyt Szolnokon, ahol Eszes Kadosa (6.b)
10., Bártfai Zoltán (6.b) 13. helyezést ért el. FelBalogh Máté (8.a) 1., Csató Balázs (7.c) 44.
A szép triatlon, duatlon versenyek eredmé- készítõ nevelõ: K. Nagy Katalin. Angol nyelvnyei Balogh József edzõ munkáját dicsérik. bõl a Litterátum Országos Levelezõs Versenyen
Gratulálunk és további eredményes versenyzést Szécsényi Dóra és Turnyánszki Tamás (4.b)
kívánunk a Martfûi Úszó- és Triatlon Klubnak!
arany minõsítést szerzett.

2008. június

15. oldal

BÜSZKESÉGEINK
(Folytatás a 15. oldalról)

A humán munkaközösség eredményei:
Befejezõdött a több fordulóból álló iskolai
helyesíró verseny. Könyvjutalomban részesültek a hónap helyesírói: Tanka Fanny (5.a),
Barta Barbara (5.a), Nagy Kitti (5.b), Vincze
Viola (5.b), Csótó Viola (6.c), Balogh Alexandra
(6.b), Bártfai Zoltán (6.b), Erõs Kata (6.a), Tasi
Ramóna (6.a), Balogh Blanka (7.b), Tríz Ildikó
(7.a), Halász Lilla (8.c), Tóth Tamás (8.c), Tormási László (8.b).
Iskolánkban április 29-én énekversenyt
szerveztünk, melyen szép számmal szerepeltek
tanulóink. A szakmai zsûri (Takácsné Balla
Magdolna, Bozorádi János) minden versenyzõt
dicséretben részesített. I. helyezettek: Kardos
Dorina 1.a, Kiss Helga 2.a, Viczán Martina 3.c,
Botka Julianna 4.b, Kovács Martin 5.a, Komáromi Alexandra 6.b, Kiss Helga 7.a, Barta Éva
7.a. II. helyezettek: Bacsik Ágnes 1.b, Czakó
Viktória 2.b, Szajli Klaudia 3.b, Bérczi Blanka
4.b, Bozorádi János 5.b, Felföldi Enikõ 6.a, Tríz
Ildikó 7.a, Nemes Anita 7.b. III. helyezettek:
Dancza Boldizsár 1.c, Bene Angelika 2.c, Vigh
János 3.a, Stoica Bodor Sámuel 4.b, Bacsik Csilla
5.a, Treznay Ingrid 6.c. Különdíjasok: Ferenczi
Beatrix 5.b, Pásztor Vivien 6.b, Varga Hajnalka
6.a, Pekárik Zsuzsa 7.b, Virág Diána 7.b.
Május 27-én Nagykörüben zenei vetélkedõt
szerveztek a megye 5-6. osztályosai számára,
melyen iskolánkból egy tízfõs csapat vett részt
kiváló eredménnyel, ugyanis Summa Cum Laude arany minõsítést kaptak. A csapat tagjai:
Halász Lenke, Tanka Fanni 5.a, Kiss Donát
Márk 5.b, Bártfai Zoltán, Komáromi Alexandra,
Pásztor Vivien 6.b, Czapár Boriszláva, Csótó
Viola, Izbéki Ádám, Treznay Ingrid 6.c. Felkészítõ Tanáruk: Kissné Fazekas Ildikó.
Köszönjük a segítséget a szülõknek, akik a
versenyzõk helyszínre szállításában segédkeztek!
Tanulóink egész évben levelezõs versenyeken is részt vettek. Az Apáczai Kiadó és a
Szivárvány Heted 7 Határon gyermeklap Talpra
magyar…. címû országos komplex tanulmányi
versenyén Kiss Donát Márk 5. b osztályos tanuló az elérhetõ 264 pontból 248 pontot
teljesített. Gratulálunk!
A Természettudományi Munkaközösség
eredményei:
Környezetvédelmi vetélkedõt hirdetett
munkaközösségünk, melynek írásbeli fordulóját 21 csapat oldotta meg. A szóbeli döntõre 12
csapat jutott be, melynek megrendezéséhez
Martfû Város Önkormányzata, a mûvelõdési
központ és Baloghné Juhász Erzsébet nyújtott
segítséget.
A versenyen a nemzeti parkokon át, a szelektív hulladékgyûjtésen keresztül a gyógynövények ismeretéig nagyon sok feladatot kellett
megoldaniuk a csapatoknak. A jó hangulatú
megmérettetésen erdei iskolai táborozást nyertek: Fülesbaglyok 1.c, Havasi cincérek 4.b,
Nagy halfarkasok 5.b és a Jégmadarak 7.b.
Az iskola vezetõsége a nyári szünet közeledtével megköszöni valamennyi segítõnknek
az egész év folyamán nyújtott erkölcsi és anyagi
támogatást!
Boros Krisztina szabadidõszervezõ

16. oldal

DIÁKNAP A KÖZÉPISKOLÁBAN
Az idén is eljött a nap, amikor az iskola
nem a tanulás, hanem a szórakozás színhelye
volt. A diáknap hagyományosan sport programokkal indul. Focisták és röplabdások mérkõztek nagy komolysággal, elszántan, nem
lankadó lelkesedéssel estig.
21 órától az énekelni szeretõk karaokeprogramon élhették ki szereplési vágyaikat.
Legnagyobb sikere természetesen mindig
az éjszakai vetélkedõnek van. Micsoda élmény egy egész éjszakát mókázással tölteni
az iskolában! Színvonalas és igazán szórakoztató feladatokkal mérhették össze a vállalkozó szellemûek mindenféle tudásukat,
képességeiket, dacolva a fáradsággal.
Másnap változatos programok, bemutatók
várták az érdeklõdõket. Ügyes kezûek a „kreatív-teremben” találtak elfoglaltságot. Minden diáknapon lehetõség van Honfoglalózni.
Aki mozizni szeret, félrevonulva, filmet
nézhetett. Az idén is volt erõsember-verseny,
break-bemutató, újdonságként íjász bemutató, és koncertezett az iskolánk lelkes rocker
tanulóiból álló Sick Soul zenekar .
A diáknapon ismét kiderült, iskolában lenni jó, és sok izgalmas dolog mûvelhetõ a tanuláson kívül is. Mindez persze nem jöhetett
volna létre lelkes tanári segítség és szorgos
diákok szervezõ munkája nélkül. Külön dicséret illeti a DÖK elnökét (Bíró Eszter 11.C)
és a 11.A-ból, 11. C-bõl, 11.E-bõl szervezõdött kis csapatot. Székácsné Tálas Gabriella

A mezõhéki tagintézményben eseménydúsan teltek az utolsó tanítási napok. A
gyerekek az óvodásokkal együtt kiránduláson
vettek részt Ópusztaszeren. Június 13-án tanévzáró és ballagási ünnepséget tartottunk,
melyre meghívást kaptak a régi tanító nénik is.
Ebben a tanévben nagyon sok versenyen
vettek részt a tanulók, szép eredményekkel. A
nyári szünidõre jó pihenést kívánok.
Ságiné Sipos Erzsébet tagintézmény-vezetõ
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Diáknapi fõzõverseny
Hagyományos és „korszerû” menük elkészítésére vállalkoztak a középiskolai diáknapon hat osztály képviselõi. A zsûri kóstolhatott nokedlis, illetve kolbászos paprikás
krumplit, sertéspörköltet burgonyával, bográcsgulyást, csirkepaprikást, lecsós pörköltet,
de nem hiányzott a kínálatból a grillezett csirkemell joghurtos salátával sem.
Valamennyi résztvevõ csapat munkáját
elismerte az értékelõ zsûri elnök, Adamik
Lajos ismert helyi vállalkozó, hiszen a fõzés
közösségformáló ereje nagyon fontos. Az
ötletesség, kivitelezés, az étel színe, íze, „állaga”, mind fontos szempont volt a döntésében.
Az „aranyfakanál” díjat így a 9.d osztály
kuktacsapata nyerte a vele járó gyümölcstortával, amely Donkó Ágnes tanárnõ felajánlása volt. 41 fõs osztályuknak fõztek lecsós
pörköltet füstölt hússal ízesítve, grilleztek
csirkehúst, és mellé salátákat készítettek.
Nagyon ízletes volt a bográcsos paprikás
krumpli és valamennyi diáknapi eledel, melyekért további édességeket, üdítõket kaptak.
A kóstolgatás, értékelés szünetében az
érdeklõdõk betekinthettek Adamik Lajos
fotóalbumaiba, szakácskönyveibe, emlékeirõl, eddigi szakmai életútjáról faggathatták.
– Hogyan kezdõdött a gasztronómia iránti
érdeklõdése?
– 20 évesen belecsöppentem akkori
munkahelyemen a vendéglátói tevékenységbe, amikor az egyik munkatárs betegsége
miatt, „beugróként” segítettem fõzni 300 fõre
birkapörköltet. A nagy élmény hatására
családi alkalmak sokasága következett változó mennyiségekkel, menükkel. A városi
fõzõversenyek is lehetõséget adtak késõbb a
bizonyításra. Gulyásfõzésben elsõ lettem, és
az akkori zsûri elnök, Benke Laci bácsi külön
megdicsért és biztatott. Azóta több alkalommal találkoztunk és barátságunk ma is tart.
– Mi a jó szakácsmesterség titka? Melyek
a legemlékezetesebb szakmai sikerei?
– Jól kell megválasztani és ismerni az
alapanyagokat, és kellõ bátorsággal, fejlett íz
érzékkel, nagy türelemmel kell fõzni.
A Szolnoki Gulyásfesztiválon kétszer értem el elsõ helyezést, majd évekig visszahívtak a zsûribe. Õszintén szólva, jobban
szerettem alkotni, fõzni, mint kritikusan zsûrizni, hiszen kemény, felelõsségteljes munka
volt a 3-400 bográcsgulyás közül dönteni.
Emlékezetes még az 5-6 éve megrendezett
paprikás ételek fesztiválja Kalocsán és az
ehetõ virágok fõzõversenye Kecelen.
– Mi volt az „Adamik-módra” készült, díjnyertes menü?
– Vargányás paprikás mártásban párolt,
göngyölt hátszín vaddisznó pörkölt ágyon,
kapros juhtúrós csuszával és cumberland
mártással, töltött részeges körtével.
Ma már nem versenyzem, de szívesen eljárok zsûrizni, a fiatalok kérésére külön
örömmel. A nyarat Abádszalókon töltöm családi vállalkozásomban, ahová minden kirándulót szeretettel várunk idén nyáron is.
Kécskeiné Vad Ibolya

SPORT
NÕI KÉZILABDA SIKER
Harmadik helyen végzett a NB. II.
Délkeleti csoportjában a Martfûi Nõi
Kézilabda Egyesület. Május 18-án Tiszakécske ellen is bizonyítottak. Az itthon
játszott mérkõzés elõtt vehették át a
bronzérmeket Lipka Andrástól, a JNSZ
megyei Kézilabda Szövetség elnökétõl.
Dr. Despotov Svetozár alpolgármester
pedig az önkormányzat nevében gratulált a sportolóknak.
– Számítottak erre a remek eredményre?
– kérdeztem Bakóné Gonda Ibolyát, az
egyesület elnökét.
– Az elmúlt években mindig a tabella végén küszködtünk. Most azonban közeljártunk akár ahhoz is, hogy elsõk legyünk. A
nemzeti második bajnokságban harmadiknak lenni nagy siker, ezzel jelenleg Martfûn a nõi kézilabda a legeredményesebb
csapatsport.
– Kiknek a teljesítményét emelnéd ki?
– Sápi Szilvi játékát feltétlenül említenem kell. Õ a csapatkapitány, a leginkább
húzó emberünk, szervezésben, a lányok
összefogásában is. Nélküle nem ez lenne a
csapat. De mindenki hozzáteszi a tudását,
az akaratát a sikerhez. Sok jó góllövõnk
van, jók a kapusaink, ez tényleg csapatteljesítmény – hangsúlyozta az egyesület
elnöke.
Az önkormányzat 2,2 milliós támogatása nélkül nehéz helyzetben lenne az éves
szinten hárommillióból gazdálkodó egyesület. A költségek emelkednek, az utazások, a bírók egyre többe kerülnek.
A csapat tagjainak nyolcvan százaléka
martfûi. Az edzõ, bár Öcsödön él, húsz évig
városunkban játszott. Nehézséget jelent,
hogy a nõi mezõnyben szinte lehetetlen igazolni, kevés a játékos.
– Az ifi, serdülõ játékosok száma is
egyre fogy. Nem könnyû rávenni a gyerekeket, hogy sportoljanak, mozogjanak.
Nem tudni, mi lesz az õszi indulással. Most
dobogón vagyunk, a jövõ mégis bizonytalan. A fiatalok, akiket megtanítunk kézilabdázni, elmennek tanulni, van, aki családot alapít, elköltözik. Nem könnyû, de
lelkesek vagyunk, próbáljuk, küszködünk.
Nem szeretnénk, hogy Martfûn a nõi kézilabda befejezõdjön, mert nehéz lenne újrakezdeni.
Herbályné
Az egyesület elnöke: Bakóné Gonda
Ibolya. Technikai vezetõ, szakosztályvezetõ Pálinkás Zoltán. Edzõ: Budai Ilona.
Sápi Szilvia csapatkapitány, Felber Ágnes, Zelei Bernadett, Mitykó Erzsébet,
Virág Zsuzsanna, Németh Nóra, Lipka
Zsuzsanna, Molnár Éva, Kovács Zsuzsanna, Vida Annamária, Juhász Gabriella,
Antal Réka, Kecskés Judit, Koszta Orsolya,
Balogh Eszter.
www.gportal.hu/portal/martfuinke

A nõi NB. II. Délkeleti csoportjának
végeredménye:
1. Makó
20 0 2 657-504 40
2. Szeghalom 15 2 5 650-528 32
3. Martfû
16 0 6 644-610 31
4. Kistelek
1 8 5 71-531 27
5. Kecskemét 11 2 9 508-491 24
6. Túrkeve
12 0 10 549-600 24
7. Soltvadkert 10 2 10 554-535 22
8. Újkígyós
10 1 11 569-571 21
9. Abony
7 3 12 544-591 17
10. Sárkeresztúr 7 0 15 581-603 14
11. Domaszék 3 1 18 530-622 7
12. Tiszakécske 2 0 20 498-669 4

ISMÉT ERÕSEMBER VERSENY MARTFÛN
Bíró István (Penge)
Hajnal Tamás (Szúnyog)

Augusztus 2-án, 15 órától, a Szent István téren újból színre lépnek Martfû
erõs emberei. Hajnal Tamás, Bíró István és
Laszli Gábor neve már nem ismeretlen az
itt élõk körében sem. Több országos versenyen megmérették magukat, és rendszeresen a legjobbak között végeznek.
Városunkban újszerûnek számít, hogy
ez alkalommal egy-egy rutinos sportolóból
és „fiatal titánból” álló versenyzõ párok
mérik össze erejüket. Várhatóan hat versenyszámban birkóznak egymással a párok: farönknyomás (110 kg), koffercipelés
(120 kg), teherautó-tolás, vegyesszám zsák
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vállra vétellel (120 kg), farönknyomással,
kõgolyó autóra rakásával (150 kg).
A látványos versenyre minden érdeklõdõt szeretettel vár Kürti László fõszervezõ,
a Martfû Fitness Klub vezetõje, háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok súlyemelõ.
Herbályné

17. oldal

4

6

5

7

T

8

9

10

11

12

13

14

15

Ú

20
23

22
27

28

34

48

68

67

Z

FEJTSE MEG, ÉS
ÜDÜLJÖN A BALATONNÁL!
Hogyan nyerhet? Ha a február, március, április, május, június havi lapszámokban megjelenõ rejtvények nyereményszelvényeit kivágja, összegyûjti és
június végéig – a helyes megfejtésekkel
együtt – elküldi vagy behozza a szerkesztõségbe.
A rejtvények megfejtõi között egyhetes szálláslehetõséget sorsolunk ki két
fõ részére az önkormányzat FonyódBélatelepen lévõ üdülõjébe. Egy szerencsés pedig a Toma-Bau Zrt. Martfûi Gyógykempingjének értékes bowling - szauna - szolárium utalványait
nyerheti meg.
A megfejtéseket június 30-ig lehet
leadni a mûvelõdési központ portáján, a
szerkesztõségben, vagy elküldeni levélcímünkre (Mártírok út 1.), névvel, címmel, telefonszámmal.
A nyerteseket július elsõ napjaiban
értesítjük. A rejtvényeket tartalmazó,
elõzõ lapszámok, korlátozott számban,
még kaphatóak a mûvelõdési központ
portáján.
Sok sikert és jó pihenést!
A rejtvények összeállításával Bakos András
támogatja a Martfû Magazint. Köszönjük!

A népszerû színésznõ a harmadik gyermekét várja. Két csemetéje közül a fiatalabb gondolkodni kezd: – Kíváncsi vagyok,
honnan tudta meg anyuka, hogy gyereke
lesz – szólal meg. Nõvére válaszát a rejtvény vízszintes 1. és függõleges 54. soraiban olvashatja.

18. oldal

59

58

64
70

G
Vízszintes: 19. Rögtön; 20. A gólya
hangját utánzó; 21. Hamis indíték; 22. Termetes; 23. Függõzár; 25. Csodatevõ mondai kehely; 26. Úgy, olyannak tûnik népiesen; 27. Ilona becézve; 29. A -nél ragpárja;
31. E.S.; 32. B.M.A.; 33. Noha, azonban;
34. Mûtrágyaféle; 37. Macskaszín; 40. Teherautó márka; 41. B.K.; 42. Szándékozás;
44. E.E.L.; 45. Valaminek a borítója; 48.
N.P.; 49. Szemmel érzékel; 50. Fûtõberendezés; 52. Pincérek egyike; 54. H.E.; 55.
Vuk elsõ zsákmánya; 56. G.I.; 57. Északi
férfinév, 59. Imre becézve; 60. Természetfeletti lény; 62. Gabonaköteg; 64. A pelikánnal rokon tengeri madár; 66. Kenyeret
vág; 67. Fiatalos köszönés; 68. Mondanivalót szövegez; 70. Messzire repül.
Függõleges: 1. Jánoska; 2. Annál lentebbre; 3. Eljárást jogossá tevõ törvény; 4.
Délnyugat röv.; 5. E.N.; 6. Az egyik oldal;
7. …-Ude (Burjátföld fõvárosa); 8. Balatoni üdülõhely; 9. Magot szór; 10. Rangjelzõ; 11. Színházi bemondás; 12. Az yperit
nevû gáz errõl a belga városról kapta a
nevét; 13. Ötórai italt fogyasztanak ilyen
készletbõl; 14. Ellenõr, röviden; 15. Melegség; 16. Díszelõadás; 17. Olyan, röv.; 18.
Húsos csont, népiesen; 24. Község Miskolc
közelében; 26. Tojásétel; 28. Csípõs levelû
növény; 30. Daru, de nem madár; 32. Altestmosó; 35. Igevégzõdés; 36. Idõmérõ
javítója; 38. Föléje; 39. Mutató névmás; 40.
Z.E.; 41. Bizánci hadvezér, leverte a Nika
felkelést; 43. Keresztül; 45. Kis település;
46. Nem fel; 47. Vörösmarty Mihály alkotta nõi név; 48. Tessék, fogd; 50. Nagyon
fáradt; 51. Oda mellé; 53. Magasított; 55.
Csapat, angolul; 56. Nyelõcsõ; 58. Zseblámpa tartozéka; 61. T.I.N.; 62. K.O.D.; 63.
E.L.Ú; 64. Ragadozó madár; 65. Angol sörféle; 66. Cigarettát fogyaszt; 68. F.N.; 69.
M.J.; 71. S.G.
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Balatoni üdülést nyerhet!
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NYEREMÉNYSZELVÉNY

REJTVÉNY Utolsó forduló

Tizenötödik alkalommal rendezte
meg városunk mozgásmûvészeti csoportjainak évzáró, bemutató mûsorát, a
TÁNCGÁLÁT a mûvelõdési központ.
Mozgalmas és változatos évet tudhat
maga mögött az intézmény – utalt Asztalos
Árpádné igazgató a mûvészeti iskolák
teljesítményének értékelésére, a Szilver
Mûvészeti Iskola néptánc, modern tánc és
társastánc képzésének kiváló minõsítésére,
az ezzel járó magasabb normatív állami
finanszírozásra.
Se vége, se hossza a számos sikernek,
eredménynek, amelyeket a mûvelõdési központ csoportjai elértek az elmúlt évben.
Kiváló pedagógusok és sok-sok munka vezetett a néptáncos sikerekhez, a gyermek
néptánccsoport Jászkun Világ Mûvészeti
Szemlén átvett nívódíjához, a Modern Táncmûhely modern tánc kategóriában elért II.,
modern balett kategóriában elért I. helyezéséhez az Országos Táncmûvészeti Fesztiválon, a Dalma Dance Klub sikereihez, a
Street Feelings Break csoport fellépéseihez,
tévés szerepléséhez, a Yadea és Háremlányai Hastáncklub teljesítményéhez.
Ez alkalommal is számos vendég fellépõ
színesítette a gála programját, egészen a
legkisebbektõl, az óvodásoktól, akik az
utánpótlást jelentik a mûvelõdési központ
mozgásmûvészeti csoportjai számára.
Láthattuk a Szilver Mûvészeti Iskola társastánc tagozatának kiválóságait, valamint
Három Anikó és hastáncos klubja elõadását
is. Több mint 250 fellépõ szerzett örömet,
emlékezetes pillanatokat a gála résztvevõinek, adott számot egy év munkájáról, egyfajta köszönetül a támogatóknak, a szülõknek, mindazoknak, akik egész évben segítették, figyelemmel kísérték a csoportok
színvonalas tevékenységét. Herbályné

PROGRAMAJÁNLÓ

VÁROSI
MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény
nyitvatartási rendje:
hétfõtõl - péntekig 8.00 20.00 óráig,
szombat - vasárnap
rendezvények szerinti nyitva
tartásban.
Tel.: (56) 450-146, 450-552

MOZI

Június 25-ig látható Danku Sándor
természetfotóinak kiállítása a mûvelõdési központ kávéházi galériáján, Természet(l)esen címmel. A fiatal martfûi
fotós témaválasztása nem véletlen, ez a
közeg, az állatok fotózása jelent a számára valódi kihívást.
– Egy kis kompakt géppel kezdtem, és
eleinte elsõsorban közeli, makro fotókat
készítettem. Interneten követtem a komolyabb fotósok munkáját. Megtetszett, érdekelt, hogy nekem sikerül-e hasonló fotókat
készítenem. Még van mit tanulnom, nem
vagyok teljesen elégedett a képekkel.
Elindulok a hátizsákommal, hol marmonkannával az itató utántöltéséhez, hol
egy-egy, csaliként szolgáló állattetemmel.
Fix leseket készítek, sátorlapból, terepszínû ponyvából. Még az objektívre is
terepszínû anyagot tekerek. Sokszor több
órát várok, akár mínusz tíz fokban is, míg
odaszállnak a madarak. Volt, amikor vadászoktól egy õz dögöt kaptam, azt használtam csaliként. Igazi élmény, ha egy ragadozó madár tõlem nyolc méterre leszáll.
Hasonló lehet ez ahhoz, amit a vadászok
éreznek az elejtett vad felett.
Danku Sándor egyébként egy ásványvizes cég kelet-magyarországi területi vezetõjeként dolgozik. Örült a mûvelõdési központ felkérésének. Ahogyan fogalmazott:
jó ilyen nagy méretben kinyomtatva, kiállítva látni a képeit. Ezzel nem csak õ van
így, sokak nézegetik elmélyülten a gyönyörû természetfotókat.
Herbályné
Felhívjuk a kedves látogatók figyelmét,
hogy intézményünk JÚLIUS
HÓNAPBAN ZÁRVA TART.
Szíves megértésüket köszönjük.
Nyitás: augusztus 4., hétfõ.

I. Martfûi Napraforgó Fesztivál
2008. augusztus 16-20.
(tervezett programok)
Az I. Martfûi Napraforgó Fesztivált a
város polgárai, civil közösségei, helyi vállalkozók és helyi cégek támogatásával,
közösségi összefogással rendezi meg Martfû Város Önkormányzata. A napraforgó
mindig jelen volt környezetünkben, elõször
a várost körül ölelõ termõföldeken, késõbb
a növényolaj-gyártás alapanyagaként.
Martfûhöz kötõdnek a gyár világhírû, táplálkozástanilag is hasznos termékei.
A rendezvénysorozattal szeretnénk bemutatni, hogy életünk mennyi szálon kapcsolódik a napraforgóhoz. Így lesz étel
bemutató, kozmetikai és gyógyászati kiállítás. „Napraforgó a mûvészetekben” címmel rajz- és festmény kiállítás, folt-mozaikés virágkötészeti bemutató. A Szent István
téren, a város központjában virágórát készítünk Tuchow (Lengyelország) és Misztótfalu (Románia), városunk testvértelepüléseinek képviselõivel. A fõtérrõl indul az
elsõ „Napraforgó Kerékpárverseny”, több
környezõ települést érintõ útvonallal. Lesz
szakmai tanácskozás, látogatás a növényolajgyárban, sportprogramok (tenisz, labdarúgás a „Napraforgó kupáért”, nyáresti
koncertek, utcabál a fõtéren és a Termálhotel Martfû*** elõtt. Számos érdekes
program, látnivaló várja a látogatókat.
Kiemelt programok:
Augusztus 16. szombat:
• Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas
szobrászmûvész kiállítása
• Országos Rejtvényfejtõ Verseny
• Napraforgó Kerékpárverseny

Augusztus 17. vasárnap:
F. Nagy Géza Teniszverseny a Városi
Sportpályán
Augusztus 19. kedd:
Testvérvárosi találkozó a mûvelõdési
központban, látogatás a növényolajgyárban.
16.00 óra: Együtt mozdulunk – játékos
sportvetélkedõ a Városi Sportpályán.
17.00 óra: Napraforgó kupa – Barátságos labdarúgó-mérkõzés a Magyar
Színész Válogatott részvételével.
19.00 óra: Utcabál a Termálhotel Martfû*** elõtt
Augusztus 20. szerda:
10.00 óra: Ünnepi Istentisztelet a református templomban.
11.00 óra: Városi ünnepi megemlékezés a Szent István téren
14.00 óra: Európai városok bemutatkozása – Fotó- és képzõmûvészeti kiállítás
15.00 óra: Új kenyér szentelés a Szent
István szobornál, Ünnepi Szentmise a
katolikus templomban
16.00 óra: Nemzetközi néptáncbemutató, reneszánsz játszóház, középkori
lakoma, vacsorához szól a nóta.
• Nyáresti Koncert – Molnár Dixieland
Band
• Tûzijáték • Utcabál
A végleges programról augusztus elején
részletes programajánló és plakát készül,
és a martfu.hu honlapon is olvasható lesz.
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