TÁJÉKOZTATÓ
Kábítószer egyeztetõ fórum alakult
Az önkormányzat kezdeményezésére,
dr. Despotov Svetozár alpolgármester valamint Szappanos József mentálhigiénés
szakember, a szolnoki Humán Szolgáltató
Központ keretein belül mûködõ Drog
Konzultációs és Információs Központ vezetõje segítségével, kábítószer egyeztetõ
fórum alakult a nyár elején Martfûn.
A drogegyeztetõ fórum tagjai a lehetõ
legszélesebb körbõl kerülnek ki: a rendõrség, az önkormányzat, az egészségügyi,
szociális és oktatási intézmények, a polgármesteri hivatal delegáltjai, az önkormányzati képviselõ-testület tagjai, az egyházak, a Martfûn mûködõ számos civilszervezet képviselõi. – Olyan fórumot hoztunk
létre, amely széles körben tud információt
gyûjteni, összegezni, feladatokat meghatározni a kábítószer-fogyasztás és más szenvedélybetegségek visszaszorítására, megelõzésére – tájékoztatott Gonda Istvánné, a
fórum tevékenységét koordináló szociális
és egészségügyi önkormányzati bizottság
vezetõje.
– Martfû a kábítószer-fogyasztás terén
nem tartozik a legveszélyeztetettebb települések közé, de a figyelmeztetõ jelek mellett mi sem mehetünk el. A megelõzés
egyértelmûen fontosabb, mint amikor már
csak “a tüzet lehet oltani”. Ennek jegyében
hoztuk létre a kábítószer egyeztetõ fórumot. Az alakuló ülésen a drogfogyasztással
és más szenvedélybetegségekkel, mint pl.
az alkohol- illetve a játékszenvedély, kapcsolatos országos, megyei és helyi tendenciák felmérését, megismerését segítõ adatok, elõadások hangzottak el.
Meghatároztuk a legfontosabb feladatokat, hogy mit tehetünk az itt élõ fiatalok
érdekében, akár a szülõket, a családokat
segítve. Összegyûjtjük a helyi elképzeléseket, információkat, kezdeményezzük a
kapcsolat felvételét a segítségre szoruló
családokkal, igyekszünk bekapcsolódni az
ezen a területen várhatóan kiírásra kerülõ
pályázatokba, együttmûködve a szolnoki
drogkonzultációs központtal.
Felmérést kezdeményeztünk a helyi általános és középiskolában, a 7-8. osztályos
és idõsebb tanulók drogfogyasztására vonatkozóan. Szeptembertõl az óvodás korosztálytól a középiskoláig, valamennyi
szülõi értekezleten kitérünk a kábítószerfogyasztással kapcsolatos jelenlegi legfontosabb információkra. Szülõi fórumokat
szervezünk, ahol szakemberektõl tudhatják
meg, hogy mire kell figyelniük.
Martfûn egyértelmûen a diszkókban, a
vendéglátóhelyeken a legjellemzõbb a
drogfogyasztás. Éppen ezért a kábítószer
egyeztetõ fórum tevékenységébe minél
több vendéglátóegységet be szeretnénk
vonni.
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Az alakuló ülésen elhangzott adatok
alapján Szolnokon 1998-ban a középiskolások 6%-a fogyasztott legalább egyszer
kábítószert, 2000-ben ez az arány 13%,
2003-ban 26%, 2007-ben pedig 30% volt.
2003-ban az általános iskolások 11%-a,
2007-ben pedig már a 14%-a számolt be
arról, hogy kipróbált valamilyen drogot.
Martfûn 2003-ban, kiterjedt rendõrségi
akció keretében 12 fogyasztót és két kábítószer-terjesztõt fogtak el. 2006-ban, egy
nagyobb hálózat felgöngyölítése során,
három itt élõt, 2008-ban pedig újabb nyolc
martfûit, köztük két terjesztõt tartóztattak
le. Martfû ún. végpont, vagyis nem a terjesztés, inkább a kábítószer-fogyasztás a
jellemzõ. A rendõrség álláspontja szerint itt
nem mûködik kábítószer maffia.
Következõ ülését õszre tervezi a kábítószer egyeztetõ fórum, ahol a megalakulása
óta összegyûjtött információkat rendszerezik, hogy minél hatékonyabban léphessenek fel a drogfogyasztás és más szenvedélybetegségek visszaszorítása érdekében.
Herbályné

VAN KIÚT!
Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat segítõ szolgálat Szolnokon
A szolnoki Humán Szolgáltató Központ
Drogkonzultációs és Információs Központjának tájékoztatója
Korunk egyik alattomos, mégis sokak
által helytelenül nem betegségnek tartott
problémája az alkoholizmus, mely emberek
százezreinek életét keseríti meg. Hazánkban
kb. 800 ezerre tehetõ az alkoholproblémával
küszködõk száma. Egyre több ember hal meg
az alkohol okozta májcirozisban. Magas a
dohányosok száma, a tüdõrákban elhunytak
aránya is. A kábítószereket kipróbálók vagy
azokat rendszeresen fogyasztók tábora folyamatosan növekszik, miközben az elsõ kipróbálás életkora csökken. Nem ritka a 13-14
évesek körében az alkalmi kábítószer fogyasztó, ahogy a pénzét játékgépeken
elvesztõ, adósságot adósságra halmozó fiatal
és idõs sem, és még sorolhatnánk a szenvedélybetegségek tárházát az internet függõségtõl a bulimián át a munkaalkoholizmusig.
E betegségek gyógyítására nincs csodaszer. A legfontosabb maga a szerhasználat
vagy kóros szenvedélykeltõ magatartás megelõzése, aminek a legfontosabb színtere a
pozitív példákat mutató család (lenne). Saj-
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nos sok családban ez nem sikerült, s egyre
több embertársunk esik bele a szenvedélybetegség csapdájába, ahonnan nehéz, ám
nem reménytelen a kiút.
Csak akarat kérdése abbahagyni az alkoholfogyasztást, a dohányzást, a játékgépezést
– mondják sokan. Az akarat önmagában
sajnos nem elég. Próbálják meg csak akarattal megállítani a hasmenést. Többnyire
nem fog sikerülni. Ez van a szenvedélybetegségek esetében is. Egyedül nem megy, kell az
elszánás, kitartás, de a segítõ támogatás is. A
„már megint ittál” jellegû „támogatás” nem
használ, csupán a lelkiismeret furdalást fokozó üres pedagógiai szófordulat. A szenvedélybetegségek hátterében sokszor találni a
külvilág számára rejtve maradó családi
zavarokat, feloldatlan konfliktusokat, melyek a betegség elmélyüléséhez, fenntartásához vezetnek. A problémák egyfajta „vakfoltként” többnyire a család számára is rejtve
maradnak. Csak szakember tudja kívülállóként észrevenni õket. Enélkül nincs siker.
Az utóbbi idõszakban a szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmények száma
jelentõsen csökkent, s a meglévõkben is
jellemzõ a forgóajtószerû betegellátás. Be-ki,
be-ki, hiszen a visszaesés e betegségcsoport
esetében sokszor elõfordul. Fõleg akkor, ha a
család, a környezet körében nincs változás,
ha a család, a szenvedélybeteg magára marad. Fontos annak hangsúlyozása, hogy a
szenvedélybetegség lényegében gyógyíthatatlan, csupán a tünetmentesség tartható
fenn a szenvedélybetegséget okozó szerek
használatának végérvényes feladásával. Ám
annak elérése sem egyszerû, hogy a szenvedélybeteg vagy családtagja segítséget kérjen. Fõleg, ha nincs hova fordulniuk.
A szociális törvény változása e területen is
kíván segíteni azzal, hogy a szenvedélybetegek ellátását segítõ szolgáltatások létesítését határozta meg. Ezek egyike a szenvedélybetegek és családtagjaik közösségi ellátása, és az annak keretében mûködõ úgynevezett „alacsonyküszöbû” szolgálat. Ez utóbbit
biztosítja a HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ. Tel.: 56/420-614/131-es
mellék. Cím: Szolnok, Városmajor út 67/a.
Mit takar az „alacsonyküszöbû” szolgálat? Nem építészeti szakkifejezés, bár tagadhatatlanul könnyebb fizikai értelemben is
átlépni az alacsony küszöböt az alkoholos befolyásoltság állapotában lévõnek, mint a magasat. A kifejezés a minimális elvárást jelenti.
Nem kell szermentesnek lenni. Önkéntes.
A névtelenség megtartható. A szolgáltatás
ingyenes. Nem kell TAJ szám. Akár egyszeri
alkalommal is igénybe vehetõ.
Sokszor a kapcsolatfelvétel elõször a
szenvedélybeteg családtagjával történik, hiszen számára szenvedést jelent a beteg életvitele. A család egység, melynek bármelyik
részébe történõ beavatkozás az egész mûködésének megváltozását hozhatja. Ha a
családjában a szenvedélybetegség vagy annak kockázata jelen van, keresse munkatársainkat. Mit veszíthet? Számíthat segítségünkre és diszkréciónkra.

AKTUÁLIS
Játszóteret „fõztünk” magunknak
Februárban a Martfû Magazin is hírt
adott arról a helyi kezdeményezésrõl,
amely az egyik ételízesítõt gyártó cég kampányában való részvételre buzdította az itt
élõket. A „Fõzzünk 8 játszóteret” akcióban
hét játszótér kisorsolására kerül sor, a
nyolcadik pedig azon a településen épülhet
meg, ahonnan a lakosság számához viszonyítva a legtöbb pályázatot küldik be.
A játék január 15-tõl augusztus 15-ig
tart, de számunkra már szerencsés véget ért.
A július 3-án megtartott sorsoláson Martfû
megnyerte az egyik, minimum nettó ötmillió forintból megvalósuló játszóteret. A
szervezõ, az Unilever Magyarország
Kereskedelmi Kft. tervezteti, kivitelezteti a
nyertes településeken a játszótereket, a sorsolástól számított három hónapon belül –
tájékoztatta lapunkat a helyi gyûjtést szervezõ, összefogó Szekeres Mónika Gizella.
Plakátok, gyûjtõdobozok sora, sok-sok
szervezõmunka és végül a szerencse vezetett oda, hogy a martfûi gyerekek hamarosan birtokukba vehetik az új, modern
játszóteret.
Június közepéig 292 kg-nak megfelelõ
vonalkód gyûlt össze. Ahogyan a www.
delikat.hu honlapon olvasható: Ennyi erõfeszítés után senki nem vitathatja, hogy a
martfûiek megérdemelten nyerték meg 8+1
Delikát8 játszótér egyikét. Szekeres Mónika Gizella már most köszönetet mond
mindazoknak, akik segítettek a szervezésben, részt vettek a játékban.
Az új játszótér átadásának idõpontjáról,
a játszótér helyérõl még nem született döntés, arról a késõbbiekben tájékoztatjuk
olvasóinkat.
Az önkormányzati képviselõ a központi
játszótér felújításának megszervezésében
ugyancsak meghatározó szerepet vállalt,
neki is köszönhetõ, hogy gyermeknapra a
város meglévõ játszótere ismét használhatóvá vált.
Herbályné

A mûvész tulajdonában
maradnak a fõtér új szobrai
Újabb alkotásait láthatjuk Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászmûvésznek a
Szent István téren.
A részben Martfûn élõ mûvész kezdeményezésére egyfajta szoborpark alakul a
szemünk elõtt. Az új szobrok ideiglenesen
díszítik városunk fõterét, idõvel más alkotások kerülhetnek a helyükre. Gyurcsek
Ferenc tulajdonában maradnak, bemutatásukhoz az önkormányzat az alkotások
talapzatának kialakításával járul hozzá.
Herbályné

Üdvözöljük újszülötteinket
Május 27.
SZÕRÖS GÁBOR
Molnár Aranka – Szõrös Gábor
Lenin út
Június 15.
FÁBIÁN MILÁN
Fejes Anita – Fábián Attila
Kossuth út
Június 18.
SÁNDOR MÁTÉ
Bán Klára – Sándor József
Liliom út
Június 27.
SAMU DOMINIK
Bodó Enikõ – Samu László
Bajcsy-Zs. út
Július 10.
TÓTH LÁSZLÓ
Hornyik Csilla – Tóth László
Munkácsy út
PÉTER GÉZA ISTVÁN
Forgács Zsuzsanna – Péter Géza
Árpád fejedelem út

A szerkesztõség postájából
VÁRTUK, ELÉSZÜLT, DE HOGYAN!?
A kerékpárútról van szó. Az emberek bosszankodása valamennyiünk sérelme. A
sportpályától Tiszaföldvár irányába végig, szép, de nem jó! Most már csak arra lennénk
kíváncsiak, mi, akik naponta többször is igénybe vesszük, hogy végig biciklizett-e rajta
az, aki átvette?
Szegény kisgyerekek, abban a kemény mûanyagülésben! De szétrázza ez az egész
gerincoszlopot, pedig fáj már enélkül is. Nem hiszem el, hogy egy kis odafigyeléssel,
szakmai ellenõrzéssel nem lehetne ez jobb!
Bizakodó ember lévén, én csak reménykedni tudok…
Tisztelettel egy helyi lakos
(Név és cím a szerkesztõségben)
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Visszaéltek a személyes adataival
Megtalált kerékpárok
Híreinket Filyó János õrsparancsnokhelyettes jelentése alapján állítottuk össze.
Július 2-án az éjszakai órákban megszólalt a polgármesteri hivatal riasztórendszere. Ezzel kapcsolatban két személyt
igazoltattak a rendõrök. Ellenük államigazgatási eljárás keretében indul nyomozás.
Július 5-én a 442-út növényolajgyári
szakaszán egy kidõlõ fa ráesett egy arra haladó gépkocsira. Ugyancsak ezen a napon
kirabolták a férfi munkásszálló egyik lakóját.
Július 9-én a Lidl áruház elõtti tárolóból
tûnt el egy lezáratlan, 40 ezer Ft értékû,
MTB kerékpár.
Július 11-én illegális faárusítást jelentettek be az Akácfa útról.
Július 16-án a Lidl áruház elõtt hagyott
kerékpár kosarából loptak el egy szatyrot,
amelyben benne volt egy mobiltelefon.
Július 17-én egy helyi lakos jelentette az
õrsön, hogy az interneten visszaéltek személyi adataival és fényképével. Nevében
ismeretlenek szexuális szolgáltatást hirdettek.
Július 18-án összevitatkozott, majd
összeverekedett két személy a körforgalmi
csomópontnál, mert egyikük, aki gépkocsival közlekedett, tolatás közben majdnem elütött egy arra haladó gyalogost. Garázdaság miatt indul ellenük eljárás.
Július 25-én ittas vezetõ okozott balesetet autójával a Bocskai úton.
Július 26-án jelentették, hogy a növényolajgyár horgásztanyájáról különbözõ
berendezési tárgyak és egy alumínium
csónak tûnt el.
Július 27-én éjszaka a Korona Diszkóból
telefonált egy ott szórakozó az õrsre, mert a
szórakozóhely belsõ parkolójában megverték. A bántalmazót a kiérkezõ járõr elfogta, ellene garázdaság és könnyû testi
sértés okozása miatt indul eljárás.
Július 30-án a MÁV állomásnál egy
kamion nekitolatott a váltóberendezésnek.
Vezetõjével szemben a vasúti közlekedés
biztonságának veszélyeztetése miatt indul
eljárás.
Augusztus 2-án a Kossuth út és a Kun
Béla út keresztezõdésében két kerékpáros
ütközött össze. Egyikük nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Augusztus 4-én egy õrizetlenül hagyott,
ötezer forintot és személyes iratokat tartalmazó táska tûnt el az egyik helybeli szórakozóhelyrõl.
A rendõrök több mint tíz elhagyott kerékpárt gyûjtöttek be Martfû belterületén. A
biciklik a polgármesteri hivatalban vehetõk
át.
K.É.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK
Közel száz építési telket alakítanak ki az óváros déli részén
Ipari park – új feltételek, új adásvételi szerzõdés
Rendkívüli üléseken, hosszas egyeztetést, bizottsági üléseket követõen,
nagy horderejû kérdésekben döntött
július 3-án és 9-én a képviselõ-testület.
Az ipari park korábban bioetanol üzem
építésére megvásárolt részét új feltételekkel értékesíti az önkormányzat. Az
óváros déli részén tervezett telekalakítással kapcsolatban sor került az önkormányzat és a beruházó közötti együttmûködési megállapodás elfogadására.
Újabb fordulójához érkezett a helyi
alapfokú oktatási intézmény tagintézmény-vezetõhelyettesi státuszának
megszüntetésével kapcsolatos interpelláció is.
Júniusban módosította az önkormányzat a város településrendezési tervét. A
telekalakítást kezdeményezõ Németh
Lászlóné kérésére a módosítás egy, az
óvárosrésszel határos 9,2 ha „általános
mezõgazdasági terület” belterületbe vonását, „kertvárosias lakóterületté” minõsítését is érintette. A június 3-án megtartott
testületi ülésen került sor az új lakóövezet
kialakítására vonatkozó megállapodás
véglegesítésére, elfogadására.
Az elõzetes házhelyosztás, átnézeti
helyszínrajz alapján, több mint kilencven
telek kialakítása várható, két ütemben, két
és három éven beül. Ez idõ alatt, a megállapodás melléklete szerinti mûszaki
leírásnak megfelelõen, a beruházó elvégzi
a terület teljes közmûvesítését (pormentes
út, víz, villany, gáz és szennyvízcsatorna
kiépítése). A közmûvek és az utak a telekalakítást követõen térítésmentesen az
üzemeltetõk, valamint az önkormányzat
tulajdonába kerülnek.
A mûvelésbõl való kivonás költsége, az
építési telkek kialakításával, az ügyintézéssel és a közmûvesítéssel kapcsolatos
költségek a terület tulajdonosát terhelik. A
megállapodás alapján a beruházó 11 teljes
közmûvesített telket térítés nélkül az önkormányzat tulajdonába ad. A szerzõdés
elõvásárlási jogot biztosít a leendõ telkekre, emellett jelentõs összegû jelzálogjog bejegyzését is lehetõvé teszi az önkormányzat számára.
A tervezett telekalakításhoz egy három2
ezer m -es, önkormányzati tulajdonban
lévõ, forgalomképtelen területet beépítetlen, forgalomképes területté minõsített a testület. Az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján ez a terület a beruházó tulajdonába kerül.
A képviselõk arról is döntöttek, hogy az
önkormányzat október közepéig vizsgálja
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meg egy újabb helyi önkormányzati
adónem, a telekadó bevezetésének lehetõségét a beépítetlen, üres telkek vonatkozásában.
***
Az elsõ, majd a második júliusi ülésén
is tárgyalt a képviselõ-testület egy, “a
megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása céljára bérlemény biztosítására” vonatkozó elõterjesztést.
Újabb, megváltozott munkaképességû
munkavállalókat foglalkoztató cég kezdi
meg tevékenységét Martfûn. A Szivárvány

Rehab Bt. ehhez bérbe veszi az önkormányzattól a Mártírok úti, volt iskolaépület egy részét.
Az önkormányzat a városunkban több
éve mûködõ Fõkefe Kht-nak is felajánlotta
az épület hasznosítását, ez a cég azonban
jelenleg Martfûn nem tervez munkahelybõvítést.
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A bérleti feltételek (óvadék, bérlõ által
elvégzendõ átalakítási, felújítási munkák,
bérleti díj) véglegesítését követõen, a képviselõ-testület július 9-i ülésén hozzájárult
az iskolaépület 439 m2-es részének (négy
tanterem, szociális helyiségek, elõtér egy
része) öt évre történõ bérbeadásához. A
cég a bérleti szerzõdésben 12 új munkahely létrehozását vállalta.
***
Ugyancsak mindkét testületi ülés napirendjén szerepelt „Az Ipari Parkban lévõ

ingatlanra 2006. július 27-én kötött
adásvételi szerzõdés felbontásáról és az
ingatlanra új adásvételi szerzõdés
megkötésérõl” szóló elõterjesztés.
A területen korábban bioetanol erõmû
építését tervezõ tulajdonos szerzõdésmódosítási javaslata a képviselõ-testület
ügyrendi és kommunikációs bizottsága

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
valamint pénzügyi és városfejlesztési
bizottsága több órás együttes ülésein,
majd a testületi üléseken is számos vitát
váltott ki.
Az elõzményekrõl: a Consorg '90
Tanácsadó és Befektetés Szervezõ Kft.
2006. július 27-én kötött adásvételi szerzõdést a martfûi önkormányzattal az ipari
park területének kb. felét jelentõ, 80 ezer
m2-es terület megvásárlására. A közel 300
milliós vételár egyötödét (56 millió forint
+ áfa) elõlegként át is utalták az önkormányzatnak. A teljes vételár kifizetését a
szerzõdés a jogerõs építési engedélyhez
kötötte.
A bioetanol üzletág megítélése az elmúlt években, uniós és hazai szinten egyaránt, jelentõsen megváltozott. Az élel-

én, zárt ülésen, két ellenszavazat és egy
tartózkodás mellett, végezetül ez utóbbi
lehetõség mellett döntött a képviselõ-testület jelenlévõ kilenc tagja.
Emlékeztetõül: az önkormányzat a
Bunge Zrt. és a Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt. közvetlen szomszédságában,
a növényolajgyártól északkeletre fekvõ
területen, az ott már meglévõ infrastruktúrára alapozva szeretne ipari parkot létrehozni. Júniusi ülésén döntött a képviselõ-testület az erre szánt 63,7 ha-os terület
„ipari gazdasági terület” kategóriába sorolásáról, módosítva Martfû településrendezési tervét. Az önkormányzat pályázatot
nyújtott be az ipari park cím megszerzésére, majd ugyanezen az ülésen a terület
tulajdonjogának megszerzésére (megvá-

kábelek kiváltása, valamint a területen
lévõ aknák, az esetleges környezeti szenynyezés megszüntetésének többletköltségeivel indokolták.
A képviselõ-testület hozzájárult az építési engedély megszerzését követõ fize-

miszerárak emelkedését, a bioetanol elõállítását kísérõ környezeti
szennyezést jelzõ tanulmányok
hatására csökkennek az ez irányú
támogatások, az erõmûvek építése
leállt vagy el sem kezdõdött.
Emellett az infrastruktúra hiánya, a korábban megkötött adásvételi szerzõdés alapján esedékes
illetékfizetési kötelezettség is közrejátszhat abban, hogy a kft. felvetette a szerzõdés egyoldalú felmondását, a szerzõdéstõl való elállást,
valamint a szerzõdés bírósági úton való
felmondásának lehetõségét is.
Elõterjesztésében a szerzõdés közös
megegyezéssel történõ felbontását, új
adásvételi szerzõdés megkötését javasolta
dr. Bakonyi Péter polgármester. Az új
szerzõdéssel a korábbi vételár egyötödéért, a még 2006-ban elõlegként kifizetett, 56 millió Ft + áfa összegért értékesítené az önkormányzat a területet, elkerülve a bírósági utat, illetve az elõlegként
kifizetett összeg esetleges visszafizetését.
Hosszas mérlegelést követõen, dr. Varga József, az önkormányzat jogászának a
véleményét is figyelembe véve, július 9-

sárlására vagy kisajátításának kezdeményezésére) vonatkozó elõterjesztés elfogadására is sor került.
***
Egy másik, a leendõ Spar áruház
területét érintõ ingatlan adásvételi szerzõdését is módosította a képviselõ-testület
július 3-án. A beruházó kezdeményezte a
korábbi szerzõdésben szereplõ fizetési
határidõ megváltoztatását. Az elõleg
kifizetését követõen még fennálló, több
mint nyolcvanmilliós összeg teljesítését az
építési engedély jogerõssé válásához
kötnék.
A módosítást az ingatlanon átvezetõ, de
az ingatlannyilvántartásban nem szereplõ

téshez, 2008. december 31-et jelölve meg
végleges fizetési határidõként.
***
Az önkormányzat új szennyvíztisztító
építésére ez év elején benyújtott pályázata eredménytelenül zárult. A június 3-i
testületi ülésen a pályázat ismételt
benyújtásáról is döntöttek a képviselõk. A
tervezett, 1.800 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító a város külterületén épülne
meg. A beruházás tervezett költsége 971
millió Ft, a szükséges önkormányzati
önerõ 146 millió Ft. A pályázat benyújtásának támogatásával ez utóbbi biztosítására is kötelezettséget vállalt a kép(Folytatás a 6. oldalon)
viselõ-testület.
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A fotók a pénzügyi és városfejlesztési, valamint az ügyrendi és kommunikációs bizottság
júliusi együttes ülésén készültek.
A polgármesteri hivatal vezetõi, a képviselõtestület tagjai és a külsõs bizottsági tagok sorrendben: Balogh Edit címzetes fõjegyzõ, Sági
István, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság
vezetõje, Szász Éva aljegyzõ, Papp Antal, a pénzügyi és adóügyi iroda vezetõje, dr. Bakonyi Péter
polgármester, Hegedûsné Blaskó Anikó, a hatósági iroda vezetõje, Máté Gizella, Farkas Roland
képviselõ, Kontér Sándor képviselõ, dr. Despotov
Svetozár alpolgármester, Kurenkov Vlagyimírné,
Gonda Istvánné, a szociális és egészségügyi bizottság vezetõje, Farkas Imre
képviselõ, Zákány Lajos, dr.
Enyedi Mihály, az ügyrendi és kommunikációs
bizottság vezetõje, dr. Urbán - Szabó Béla alpolgármester, Horváth Endréné
képviselõ, Tomasovszky
László, Tarjányiné Tasnádi
Edit, az oktatási, mûvelõdési, sport, civil- és egyházi kapcsolatok bizottsága
vezetõje, Antal László képviselõ és Szekeres Mónika
Gizella képviselõ.

5. oldal

EZ IS, AZ IS
***
Továbbra is szükségesnek tartja a testület a képviselõk notebook használatának
elõsegítését. A készülékek árát pályázati
forrásból, és/vagy a képviselõi tiszteletdíjakból fedeznék. A tervezett eszközbeszerzést a július 3-i ülésen késõbbre halasztották.
***
Július 3-án, zárt ülésen döntött a testület
arról, hogy ebben az évben kik vehetik át
augusztus 20-án a megújult „Martfû
városért” elismeréseket.
***
A májusi képviselõ-testületi tudósításban olvashattak arról, hogy a Damjanich J.
Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium szervezeti keretének
tervezett változtatásával kapcsolatban
interpellációt nyújtott be dr. Bakonyi Péter
polgármesterhez Sági István, a pénz-ügyi
és városfejlesztési bizottság vezetõje,
valamint dr. Despotov Svetozár alpolgármester. Arra vártak magyarázatot,
hogy milyen szakmai, gazdasági és törvényességi indokok támasztják alá az intézmény vezetõjének a szervezeti felépítés
megváltoztatására vonatkozó döntését.
Dr. Bakonyi Péter polgármester az
interpellációra adott válaszát július 3-i ülésén tárgyalta a képviselõ-testület. Számos
kérdést fogalmaztak meg a képviselõk a
vezetõ beosztás megszüntetésével, az
oktatás színvonalára gyakorolt hatásával,
az oktatási intézmények összevonásával,
az intézmény mûködõképességével, a
tényleges mûködési költségek, a várt
emelt normatívák alakulásával kapcsolatban.
Dr. Bakonyi Péter végül maga is javasolta, hogy ne fogadja el válaszát a testület, a vitás kérdések tisztázására pedig a
mûvelõdési, oktatási, sport, civil- és egyházi kapcsolatok, valamint az ügyrendi és
kommunikációs bizottságokat kérte meg.
A bizottságok kérésére a munkába bekapcsolódik dr. Despotov Svetozár alpolgármester is. A képviselõ-testület döntése
szerint szeptember végéig kell számot adniuk a vizsgálat eredményérõl.
Az interpellációra adott válasz tárgyalása során elhangzottak alapján még ebben
az évben módosítja a képviselõ-testület az
önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatát, áttekintve többek között a
polgármester átruházott hatáskörben hozható döntéseinek körét is.
Herbályné

6. oldal

Vízvezetéket cseréltek
A Tisza Ipartelep belsõ elosztó hálózata
és a Hõsök terén lévõ, az ipartelepet ellátó
ivóvízmû között új, mûanyag, hegesztett
kivitelû, 125 mm átmérõjû vezetékre cserélte a korábbi, 35-40 éves, 250 mm átmérõjû, azbesztcement és acél vízvezeték csöveket a Tisza Joule Kft. – tájékoztatott Varga Imre, a társaság mb. mûszaki vezetõje.
A munkálatok a munkaügyi központot,
az OTP-t, a volt cipõbolt épületét, az ipartelep elõtti és a mûvelõdési központ melletti park területét is érintették.
A korábbi vízvezeték-rendszer folyamatos javítást, karbantartást igényelt, rendszeresek voltak a csõtörések. Az elmúlt években drasztikusan csökkent az ipartelep belsõ vízfogyasztása, emellett a hálózati veszteség is jelentõs volt.
A vízvezeték-rekonstrukciót az ipartelep belsõ hálózatával kezdték az elmúlt
évben. Az új vezetékek, az ipartelepen belül
és kívül is, részben a korábbitól eltérõ
nyomvonalon haladnak.
Július 13-án helyezték üzembe a teljes új
vízvezeték-hálózatot. A közel tízmilliós beruházás nagyobb üzembiztonságot és jobb
vízminõséget biztosít az ipartelepen belüli
és kívüli felhasználóknak egyaránt.
A rekonstrukció során kialakított hálózat a tervezett Spar áruház ivóvíz-ellátását
is lehetõvé teszi a Tisza Joule Kft. számára.
Herbályné
A Jóreménység Klub tagjai június 16tól 23-ig pihenhettek Martfû város FonyódBélatelepen lévõ üdülõjében. A kellemes
környezetben, kitûnõ hangulatban eltöltött
napokat ezúton is köszönjük a TESZ vezetõjének, akitõl lehetõséget kaptunk erre a
pihentetõ üdülésre.
Az összefogás és az együttlét öröme a
Balaton partján is megmutatkozott. A klubtagok együtt fogyasztották el a közösen készített ételeket, s a fürdõzésre, az esti sétákra is igyekeztek többen együtt menni.
Egyik reggel, dr. Kiss Edit vezetésével,
a koránkelõk parlagfû-mentesítették az
üdülõ füves területeit.
MG
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Hatékonyabb fellépés
a rongálók ellen
Egyre jelentõsebb károkat okoz néhány vakmerõ fiatal az éjszaka leple
alatt a város közintézményeiben.
Júniusban a mûvelõdési központ egyik
helyiségét kinyitva, az ott található székeket, az épület hátsó oldalán lévõ, zárt
tûzlétrán feljutva, a tetõ szélére sorakoztatták. Bármikor, bárkire ráeshettek volna.
Augusztus elején a volt Mártírok úti
iskolaépület tetejérõl dobáltak le minden
mozdíthatót (járólapokat, lombkosarakat).
Folyamatosan rongálják az udvari eszközöket, és még tüzet is gyújtottak belõlük az
épület mellett.
Legutóbb, a Városháza legmagasabb
pontjára feljutva, a tetõ egyik díszítõ elemét
mozdították el, komoly veszélyhelyzetet
teremtve.
Ebbõl elég. Az önkormányzat, a településellátó szervezet, a rendõrség és a polgárõrség összefogásával elõbb-utóbb kiderül, hogy kiknek köszönhetjük a kellemetlenségeket. Nekik, vagy a szüleiknek(!),
komolyan felelni kell a tetteikért.
Herbályné

Optikai kábelt fektetnek
A Szolnoki úton és a Szent István téren is
jelentõs földmunka zajlik. Optikai kábelt
telepít a Teleoptika Kft. a tévétoronytól
egészen a vasút nyomvonalig, a Vodafone
cég számára. Az új kábel a templomok és a
benzinkút mögött haladva, a vasúti sínek
mellett csatlakozik a már korábban kiépített kábelhez augusztus végén.
A munkálatok végeztével, az útkezelõi
hozzájárulásnak megfelelõen, a kivitelezõnek rendezetten kell átadnia a földmunkával érintett területet.

EZ TÖRTÉNT
A Jóreménység Klub tizennégy éve
meghatározó civil közössége városunknak.
A jelenleg 32 taggal mûködõ klub fontos
egészségügyi feladatokat
vállal a különbözõ szûrõvizsgálatok, egészségügyi kampányok szervezésével, a Martfûn és környékén élõ gyógyult daganatos és más krónikus
betegek számára színes
kulturális és szabadidõs
programokat, egészségügyi elõadásokat szerveznek, életmódbeli tanácsokat adnak.
Herbályné
Emlékeztetõül: Semmelweis Ignác 1818. július 1-jén született Budapesten.
Idõvel rájött, hogy az
nyomdokain járva törekszenek az új eljá- akkoriban sok halálos áldozatot követelõ
rások, módszerek megtartására, alkalma- gyermekágyi lázat vérmérgezés okozza,
zására a beteg emberek érdekében.
amit az alapvetõ higiénés szabályok
A kitüntetést Máté Gizella klubvezetõ, betartásával meg lehet elõzni. Õ ismerte fel
valamint Varga Istvánné és Somorjai Im- elõször a fertõtlenítés fontosságát, de újító
réné klubtagok vették át. Az elismeréshez szellemû törekvései hatalmas ellenállást
Martfû Város Önkormányzata nevében váltottak ki.
Gonda Istvánné, a képviselõ-testület szoHalálát nem elmebetegség vagy agyciális és egészségügyi bizottságának veze- bántalom, hanem vérmérgezés okozta
tõje is gratulált a díjátadás során.
1865-ben.

Megyei egészségügyi díjat vehetett át a Jóreménység Klub
A JNSZ Megyei Önkormányzat
hagyományosan a Semmelweis-nap alkalmából adja át a megyei közgyûlés
által adományozott egészségügyi díjat, a
JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelõintézettel közösen rendezve meg
ezt a szakmai ünnepet.
Ebben az évben június 27-én, lelkiismeretes háziorvosi munkájáért, a betegek iránt
érzett mély humánumáért, a gyógyítás
területén elért eredményeiért, közéleti szerepvállalásáért dr. Bagi Imre abádszalóki
háziorvos, a rendelõintézet rekonstrukciója
alatt végzett felelõsségteljes, példamutató
munkájáért a Hetényi Géza Kórház - Rendelõintézet kollektívája, és nem utolsósorban a martfûi Jóreménység Klub vehetett át
megyei egészségügyi kitüntetést, a lakosság egészséges életmódra neveléséért, a
településre kiterjedõ szûrõvizsgálatok
szervezéséért, a rákbetegség megelõzésének és gyógyításának propagálásáért, a
rákbetegek támogatásáért.
Búsi Lajos, a megyei közgyûlés alelnöke
köszöntötte a kitüntetetteket, elismerésének adva hangot áldozatkész, felelõsségteljes munkájukért, hogy az egészségügyet
jellemzõ nehézségek ellenére Semmelweis

A Jóreménység Klub hírei
Július 10-én, „Tudatosan a mellrák ellen” címmel, kerekasztal beszélgetésen
vehettünk részt Varga Istvánné klubvezetõhelyettessel, amelyen Nancy G. Brinker, a
Susan G. Komen for the Cure alapítója, az
Amerikai Egyesült Államok volt budapesti
nagykövete, dr. Dobrev Klára, Magyarország miniszterelnökének felesége, Mikéné
Bodor Mária, a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke, dr. Falus Ferenc, az
ÁNTSZ vezetõje, dr. Odor Andrea vezetõ
védõnõ, dr. Vass László, a Magyar Szenológiai Társaság elnöke és dr. Medgyasszai
Melinda, az Egészségügyi Minisztérium
államtitkára, valamint gyógyult emlõmûtöttek és a szûrésekben sokat vállaló civilszervezetek képviselõi is részt vettek.
A kerekasztal beszélgetés célja elsõsorban az volt, hogy Nancy Brinker asszony
jobban megismerje a magyarországi emlõrák ellenes küzdelem helyzetét, s az ebben
részt vevõk nézõpontjait.
Nancy Brinker elmondta, hogy haldokló
nõvérének, Susan G. Komennek ígéretet tett
annak idején: mindent elkövet, hogy a világ
legyõzze az emlõrákot. A testvérérõl elnevezett alapítvány világméretû küzdelmet
indított a mellrák ellen, s napjainkra a világ
legnagyobb fiókszervezeteken alapuló
hálózata. Eddig több mint egymilliárd dollárral segítette az emlõrák elleni küzdelmet.

fektet az egészségtudatos magatartás
támogatására és a korai felismerés fontosságára. A betegszervezetek szaktudására
alapozva helyi civil szervezetekkel, szakemberekkel és állami szervezetekkel együttmûködve dolgozik.
Szakemberek vezetésével a gyógyult
emlõmûtöttek olyan lelki segítséget, tudást,
lehetõségeket nyújtanak, amelyek mind
hozzájárulnak a betegségben szenvedõ nõk
és családtagjaik életének könnyebbé tételéhez. Az idén a program új elemmel bõvül:
a vidéki nõk számára szeretné könnyebben
elérhetõvé tenni az emlõszûrést.
Magyarországon az emlõdaganat a veNancy G. Brinker bejelentette, hogy 100
ezer dollárt adományoz az American Jewist zetõ halálozási okok között szerepel, évente
Joint Committe (JDC/Joint) szervezet ma- több mint kétezer áldozatot követel. A kb. 40
ezer magyar emlõmûtött száma sajnálatos
gyarországi irodájának.
A Susan G. Komen for the Cure és a JDC módon évente további 7.500-zal nõ. Az
2008-ban e program keretében segíti a nõ- ijesztõ számok ellenére a magyar nõk
ket az emlõrák olyan korai szakaszában való részvétele az ÁNTSZ által szervezett
felismerésében, amikor a betegség még hivatalos emlõszûrésen igen alacsony:
2007-ben a megjelenési arány 37,8 % volt.
könnyen gyógyítható.
(Megjegyzem, 2008 tavaszán a MartfûA magyarországi „Nõi Egészségmegõrzõ Program” a hazai civil szervezetekkel rõl behívott 300 nõbõl, mindössze 108-an
együttmûködve elsõsorban arra koncentrál, jelentek meg a mammográfiai vizsgálaton!)
A kerekasztal beszélgetés résztvevõi
hogy segítse ezeket a szervezeteket intézményi kapacitásuk megerõsítésében, a fris- egyetértettek abban, hogy komoly társadalsen diagnosztizált betegek számára a Susan mi feladat a rákellenes program, melynek
G. Komen for the Cure alapítvány kiadvá- keretében a szûrõvizsgálatokat közelebb
nyait lefordítsa, a helyi sajátosságoknak kell vinni a lakóhelyhez, a második szûrésmegfelelõen adaptálja. Segítsen a betegség nél pedig az embereket kell eljuttatni a
feldolgozásában az érintetteknek, szerette- korszerû onkológiai központokba.
iknek. A program különösen nagy hangsúlyt
Máté Gizella

2008. augusztus
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HIRDETÉS
APRÓKÁK

FEJTSE MEG, ÉS
ÜDÜLJÖN A BALATONNÁL!

Homok Óvirághegy I. úton padlásteres,
téglaépület, 2000 m2 szõlõ-gyümölcsössel
eladó. Tel.: 06/20 255-8141
***
Martfûn kétszobás, összkomfortos, kertes családi ház eladó. Érdeklõdni: 56/451349, 17 órától.
***
Kertészkedésben jártas munkavállalót
keresek. Nyugdíjas is lehet. Tel.: 30/9602845
***
Elsõ emeleti, 54 m2-es, kétszobás, erkélyes lakás eladó a Munkácsy út 97. sz.
alatt. Érdeklõdni: 06/20 5563-989
***
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 február, március, április, május, június havi lapszámokban megjelent rejtvények helyes megfejtéseit, nyereményszelvényeit közel száz megfejtõ juttatta el a
szerkesztõségbe június 30-ig.
A sorsolásra július 3-án, a Polgármesteri Hivatalban került sor, Tarjányiné Tasnádi Edit, az oktatási, mûvelõdési, sport,
civil- és egyházi kapcsolatok bizottságának vezetõje közremûködésével.
Egyhetes szálláslehetõséget nyert két fõ
részére az önkormányzat Fonyód-Bélatelepen lévõ üdülõjében Szabó Nóra (Martfû, Szabó Pál út).
A Toma-Bau Zrt. Martfûi Gyógykempingjének 10.000 Ft értékû bowling - szauna - szolárium utalványát Varga Zsuzsanna (Martfû, Simon F. út) kapja. Az
utalványt a szerkesztõségben veheti át.
Gratulálunk!

A Martfû Magazin következõ
lapszáma várhatóan szeptember 11-én,
csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket szeptember 5-ig
adhatják le. Tel.: 70/3806-187

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

HÕSZIGETELÕ-RENDSZER AKCIÓ:

Mátratherm 30-as N+F

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

SZÜNIDEI PROGRAM
a Városi Könyvtárban
2008. augusztus 25. (hétfõ) 15 óra:

„Az olimpia lázában”
– Kína gyermekszemmel
Videovetítés a gyermekkönyvtárban

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ

ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyam
indul SZEPTEMBERTÕL MARTFÛN,
egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.

A vizsgára bejelentkezett tanulóink 95%-a
sikeres nyelvvizsgát tett!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a jelentkezési
határidõ meghosszabbítva 2008. augusztus 19-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

Régi ár (Ft/db) Új ár (Ft/db)
378,308,-

Építõanyagok alaptól a tetõig, házhozszállítással!
Ingyenes szaktanácsadás, mennyiségszámítás!
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
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Június 23-tól augusztus 29-ig

Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely
minõségi garanciát és Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra (havi részletfizetés).

Polisztirol 3 cm
462,- Ft/m2
Ragasztótapasz
382,- Ft/m2
Üvegszövet
152,- Ft/m2
Alapozó
103,- Ft/m2
Royal dörzsölt vakolat összes szín 504,- Ft/m2
Összesen:
1.603,- Ft/m2
Polisztirol 5 cm
762,- Ft/m2
Ragasztótapasz
382,- Ft/m2
Üvegszövet
152,- Ft/m2
Alapozó
103,- Ft/m2
Royal dörzsölt vakolat összes szín 504,- Ft/m2
Összesen:
1.903,- Ft/m2
Polisztirol 8 cm
1.194,- Ft/m2
Ragasztótapasz
382,- Ft/m2
Üvegszövet
152,- Ft/m2
Alapozó
103,- Ft/m2
Royal dörzsölt vakolat összes szín 504,- Ft/m2
Összesen:
2.335,- Ft/m2

TÉGLA AKCIÓ:

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
a nyári hónapokban

2008. augusztus

01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974

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
AUGUSZTUSI 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!

AUGUSZTUSI AKCIÓ!
20% kedvezmény minden szemüvegkeretre!
30-50% kedvezmény minden napszemüvegre!
MARTFÛ, Piactér 5. Tel.: 30/2279-745 ; 70/3873-317
Nyitva: H-P: 9°°-17°°-ig; Szo: 9°°-12°°-ig

2008. augusztus
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EZ IS - AZ IS
REFORMÁTUS HÍREK
A református gyülekezet ünnepi alkalmai augusztusban:
• Augusztus 17., 10.00 óra – Kengyel
Éva mûsora az istentisztelet keretén belül
• Augusztus 20., 10.00 óra – Ünnepi
istentisztelet, majd Biblia kiállítás megnyitása és megtekintése 20.00 óráig a református templomban
• Augusztus 24., 10.00 óra – Újkenyéri
úrvacsorás istentisztelet.

„Keresd az igét!”

Bibliaismereti vetélkedõ

A Bibliaismereti vetélkedõ augusztus
havi megfejtendõ igéje a következõ:
„Nekem adatott minden hatalom menynyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve
õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek,
és íme, én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig.”
Beküldési határidõ: augusztus 31.
Beküldési cím: Református Lelkészi Hivatal, Martfû, Szent István tér 3.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
TIMÁR PÉTER (1984-2008)
temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

EMLÉKEZÉS

Sanghaji nyár a Pandával
Ezekben a forró, augusztusi napokban
minden sportszeretõ ember Kínára, az
olimpiára figyel. Az utóbbi hét évben, miközben megalakult a Panda Nemzetközi
Gyermekalapítvány Martfû és Térségének
Csoportja - 15 martfûi fiatal járhatott ebben
a távoli, csodás országban kulturális delegáció tagjaként a Panda és a kínai székhelyû Soong Ching Ling testvéralapítvány
szervezésében. Kötélugró sportolók, modern- és társastáncos diákok a kimagasló
tehetségüket bizonyítva tölthettek felejthetetlen napokat Pekingben. Az õ szívük talán
az átlagosnál hevesebben dobog az olimpia
városát látva, a híreket hallgatva.
Július közepén több mint 50 kisdiák
képviselte hazánkat pekingi és sanghaji
kulturális fesztiválokon. Ez utóbbira kísérõ
pedagógusként utazhattam, részese lehettem a „leg”-ek kirándulásának 10 napig.
Sanghaj a legnépesebb kínai nagyváros
a 14 millió lakosával, szubtrópusi égövben,
a Jangce folyó torkolatvidékén. A leghoszszabb út, amit eddig megtettem, BudapestHelsinki-Sanghaj és vissza, közel 18 ezer
km, melyet csak növeltek a világváros környéki kirándulások. A rákóczifalvai utazó
kurucmaci lábába is belekerült az úthossz,
küldetését teljesítve népszerûsítette a már
világhírû Macimúzeumot.
A világ legnagyobb repülõterére érkezve
rendkívüli biztonság, vendégszeretet, tisztaság, rend és forróság fogadott bennünket
és jellemezte végig napjainkat. Különös
tiszteletet érezhettek a delegációtag gyerekek is, fellépéseiket a látványos produkcióikkal /akrobata show, kötélugró bemutató, társastánc, fuvolaszóló, néptánc…/
hatalmas érdeklõdés és siker kísérte.
Vendéglátó testvéralapítványunk jóvoltából jártunk Ázsia legmagasabb TV tornya
kilátójában, 250 méter magasan, kicsit közelebb kerülve légvonalban az egyre sokasodó felhõkarcolókhoz. Meglátogattuk az
állatkertben névadónkat a Panda macit,
igazi kincseket láthattunk a múzeumban,
mely önmagában is építészeti remekmû.
Gondolázhattunk Sozhou „víziváros” romantikus utcáin, ahol megmaradtak a

cölöpökre épült házak, régi kereskedõ
utcák, maga a „földi paradicsom” valóban.
Sétálhattunk 2500 éves köveken õsi, harci
eszközöket megismerve csodás õsparkban
egy óriás pagoda árnyékában. Hangzouba
utazva halászfaluban, egykori uralkodók
nyári kertjében, buja növényzet adta ligetekben felfrissülhettünk, de a zöld tea hazájába, a teaültetvényekre is ellátogattunk
és kóstolhattuk a zamatos italokat. Egésznapos hajóúton ismerkedhettünk meg a
mesterségesen elárasztott vízi képzõdménnyel, benne ezer kis szigettel.
Éhségünket átlagosan 10-14 fogásos
ebéd, vacsora, svédasztalos reggelik csillapították. A kezdeti válogatás után már egyre
biztosabban falatoztunk pálcikáinkkal.
Emlékeimben és az ajándéktárgyak
között kutatva tárgyi bizonyítékai vannak a
selyemgyárban, az igazgyöngy, illetve jade
csiszoló üzemekben tett látogatásoknak.
Sok-sok élmény, emlék kavarog mindanynyiunk fejében, akik Sanghajban járhattunk, ott, ahol rohamos fejlõdés tapasztalható /építkezések, daruk számában,
kultúra és közlekedés fejlõdésében …/.
Van forró nyár, magas páratartalommal, világvárosi hangulat, mosolygó emberek,
zsúfolt plázák, sétálóutcák, modern autók,
motorok, magasság - mélység, szegénységgazdagság.
Napjaink olyan gyorsan száguldottak,
ahogyan az utolsó órákban megtapasztalt
mágnesvonat, mellyel a repülõtérre utaztunk /440km/h sebesség/.
Mindazt, ami e röpke élménybeszámolóból kimaradt, õrzik az útikönyvek, melyeket alapítványi vezetõink, Kartali Zsuzsanna és Udvari Gábor írtak, emlékkönyveink, tárgyak, fotók, az emlékezet.
Köszönjük az alapítványoknak, a pártoló
szülõknek, tolmácsainknak, hogy ezúttal is
gazdagodhattunk egy csodás utazás élményével.
A már Kínában járt martfûi diákok
útifilmjeibõl a nyári szünetben vetítést
tervezünk a Városi Könyvtárban minden
érdeklõdõnek, miközben izgatottan nézzük
az olimpiát Pekingbõl, és szurkolunk a
magyar sportolóknak.
Kécskeiné Vad Ibolya

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a szeretett férj, édesapa, nagypapa,

Köszönetünket fejezzük ki rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak,
munkatársaknak, mindazoknak, akik

STANGA ISTVÁN
születésének 100.,
halálának 30.
évfordulójára.
Nem múlnak õk egészen el,
akikre még emlékeznek.
Szeretettel gondol rád lányod, vejed,
menyed és unokáid, István, Zsolt, Endre
és Richárd, valamint dédunokáid,
Eszter, Péter és Kíra

KISS GÁBOR
temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal együttérzésüket kifejezték.
Külön köszönet a kiérkezõ martfûi
mentõsöknek áldozatkész munkájukért.
A gyászoló család

2008. augusztus

BALOGH KÁROLYNÉ
(Nagy Erzsébet, 1939-2008)
temetésén részt vettek, mély gyászunkban osztoztak.
Lányai, unokái
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EZ TÖRTÉNT
A Városi Nyugdíjasklub hírei
Június 19-én Tiszakécskére, a strandfürdõbe látogattunk 45-en, a Bács-Kiskun
megyei nyugdíjastalálkozóra. Az 1200
fõs rendezvényen egésznapos mûsorral,
fürdési lehetõséggel várták a résztvevõket.
Koraesti záróraként Sülyi Károly énekes
szebbnél szebb nótáit hallgathattuk meg. A
jól szervezett rendezvényen mindenki remekül érezte magát.
Június 26-án tartottuk a klub féléves
taggyûlését, értékelve eddigi tevékenységünket. Ekkor egyeztettük Pécsre tervezett kirándulásunk programját is.
Július 6-án, az Almási Nyugdíjasklub
meghívására, huszonöten Törökszentmiklósra utaztunk, ahol nosztalgia aratáson vettünk részt, fõzéssel egybekötve.
A nagy meleg ellenére mindnyájan jól
éreztük magunkat. Aratásban és tésztafõzésben egyaránt a harmadik helyen végeztünk a tizenhat csapat közül.
Július 16-17-én Pécs - Siklós - Harkány
kiránduláson vettünk részt, 45 fõvel. A
szállásunk a Nagy Lajos Gimnázium kollégiumában volt, ahol egyben az étkezést is
megoldottuk. Az elsõ nap Pécs várost, a
belvárosi plébániát, a Bazilikát, a Herendi

Ehhez a kiránduláshoz jelentõs támogatást nyújtott az Idõsek Napközijének
üzemeltetõje. Köszönjük.
Klubunk tagjai júliusban
ismét rendbe tették a napközinek helyt adó mûvelõdési
központ elõtti rózsaágyást,
hogy teljes pompájában gyönyörködhessenek benne az
arra járók.
Végezetül még egy örömteli eseményrõl beszámolhatok. Egy hétgyermekes
családnak ajándékba adtuk a

Porcelánmúzeumot, a Csontvári festményeket tekintettük meg, idegenvezetõ közremûködésével. Este szabadprogram
keretében a sétálóutcában nézelõdtünk.
Másnap a Siklósi Várat jártuk be, de a sok
kínzóeszköz nem volt szemet gyönyörködtetõ látvány. Annál inkább tetszett a borkiállítás és vásár. Innen Harkányba, a fürdõbe
vettük utunkat. A fürdõ hatalmas területen
fekszik, számos medencével és vendéglátóegységgel. Kora este indultunk, és éjszaka érkeztünk haza.

klub korábban használt, jó állapotú színes
televízióját. A gyermekek örömét látva, jó
döntés volt az ajándékozás.
Farkas

Párban is hihetetlenül erõsek voltak
Rendhagyó módon, párosok mérték
össze erejüket augusztus 2-án, a Szent
István téren megrendezett erõsemberversenyen. A párosok tagjainak eredményei összeadódtak, kisegíthették egymást a nehéz versenyszámok végrehajtásában.
Ezúttal is számos nézõt vonzott a látványos küzdelmet hozó rendezvény.
Minden erejükre és akaratukra szükségük
volt a szolnoki, karcagi és martfûi versenyzõknek, már-már teljesíthetetlen feladatok követték egymást: farönk-nyomás
(110 kg), teherautó húzás, -tolás, koffercipelés (két db. egyenként 120 kg), autótartás, majd a 100, 135 és 155 kg-os kõgolyók autóra rakásából, zsák vállra vételébõl, atlaszrúd-nyomásból, kofferemelésbõl
álló vegyes szám.
A többórás, emberpróbáló verseny fejfej melletti küzdelmében végezetül, minimális különbséggel, de a szolnoki Németh
Roland - Torda Tibor páros végzett az elsõ
helyen, a martfûi Bíró István és Hajnal
Tamás lett a második, az ugyancsak szolnoki Tari Péter, Varga Dániel kettõs a harmadik, a karcagi Kovács Sándor, Varga
László a negyedik, és a tisztesen helytálló,
fiatal, martfûi páros, Kürti Csaba és Laszli
Gábor ötödik helyezést ért el.

12. oldal

Kürti László szervezõ ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik lehetõvé
tették a verseny megrendezését.

Fõ támogatók: Martfû Város
Önkormányzata, Duplajó Autókereskedés - Szolnok, Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet, Húskuckó, Piktor Festékbolt, Varázs Garázs, AD Mérnöki Iroda Kft., Jakab Atuószerviz,
Mester István, Kehely Cukrászda, TESZ, Martfû Magazin.
Herbályné

2008. augusztus

EZ TÖRTÉNT
X. Tiszazugi Nyugdíjastalálkozó
Összetartóak kultúrában, táncban, dalban és együttérzésben
Így jellemezte a Tiszazug településeinek
nyugdíjasklubjait Tóth Fekete Mihályné,
tizedik alkalommal köszöntve õket Martfûn, a jubiláló Tiszazugi Nyugdíjastalálkozón. Egy évtizede azzal a céllal hívták
életre ezt a rendezvényt, hogy a térségünkbõl korábban a Tisza Cipõgyárban dolgozó,
egymást jól ismerõ nyugdíjasok számára
találkozási lehetõséget teremtsenek.
A vendégek között köszönthették Farkas
Imre országgyûlési képviselõt, dr. Bakonyi
Pétert, Martfû város polgármesterét, Nagy
Andrásnét, a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjasok Egyesületének vezetõjét, Bánfi
Miklósné Gabikát, a 7.200 tagot számláló
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete
vezetõségi tagját, a jelenlévõ számos település polgármesterét.
Tóth Fekete Mihályné Irénke, a házigazda Kossuth Nyugdíjasklub vezetõje
örömmel üdvözölte a kétszázötven résztvevõ között a Tiszaföldvári Dalosklub tagjait, vezetõjüket, Arany Jánosné Emikét, az
ugyancsak tiszaföldvári Õszidõ Nyugdíjasklubot és vezetõjüket, Tyihák Zoltánnét,
Molnár Károlyné Marika klubvezetõt és
tiszakürti nyugdíjastársait, a cibakházi klubot és irányítójukat, Herkó Bélánét, Kelemen Sándornét, a mezõtúri nyugdíjasklub
vezetõjét és nyugdíjastársait, a martfûi
Cukorbetegek Klubját és vezetõjüket,
Nagy Jánosnét, a martfûi Mozgáskorlátozottak Klubjának tagjait, élükön Modrovits
Józsefné Marikával, a tiszainokai Szõke
Tisza Nyugdíjasklubot és vezetõjüket,
Gácsi Istvánnét, a Tiszaföldvári Rendõrklub tagjait, akik elsõ alkalommal vettek

részt a nyugdíjastalálkozón, és
nem utolsósorban saját közössége, a Kossuth
Nyugdíjasklub
tagjait, a “kis
arany csapatot”.
Martfûi büszkeségeink, az
Ambrus Adél és
Hegyes Bertalan
társastánc páros
fellépésének, a
kellemes zenének, a finom vacsorának és a többi fellépõnek köszönhetõen vidáman telt az
éjszakába nyúló, táncos baráti találkozó.
Ahogyan Farkas Imre fogalmazott:
természeti kincseink mellett a Tiszazug

legnagyobb értékei az itt élõ emberek. Erre
a mostani találkozó is tanúbizonyságul
szolgál.
– A Tiszazugi Nyugdíjastalálkozó
tízéves hagyománya
további erõt, ötleteket és energiát adhat,
adjon a jövõben is
térségünk nyugdíjasainak összefogásához – hangsúlyozta
Bánfi Miklósné, a
megyei nyugdíjasok
kulturális és érdekvédelmi egyesületének nevében.
Tóth Fekete Mihályné ezúton is köszönetét fejezi ki a

rendezvény valamennyi támogatójának,
kiemelten is a Bunge Zrt. Martfûi Gyárának, a Brau-Union Hungária Sörgyárak
Nyrt.-nek és a martfûi vállalkozóknak.
Herbályné

Hangverseny a Kastélyszálló parkjában
A franciaországi, Boulogne-sur-Mer-i Fúvószenekar adott
hangversenyt Martfûn, augusztus 3-án. A helyszín a Kastélyszálló parkja volt, ahol a hatalmas fák, a lemenõ nap sugarai
igazi nyáresti hangulatot kölcsönöztek a jelentõs zenei

eseménynek. A fúvószenekart Marc Lajouanique vezényelte, nagy
sikerrel.
A zenekar Jász-Nagykun-Szolnok megye francia testvérmegyéjébõl, Pas-de Calais-ból érkezett, a megyei közgyûlés, valamint a
Szolnoki Szimfonikus Zenekar meghívására.
Szállásuk és egyik megyei koncertjük helyszíne is volt egyben a
martfûi Kastélyszálló.
Herbályné

2008. augusztus
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EZ TÖRTÉNT
Martfûi delegációk jártak testvérvárosainkban. Viszontlátogatásra
várjuk Tuchów és Misztótfalu képviselõit az ünnepi napokra
Önkormányzati delegáció utazott Misztótfaluba, Martfû romániai testvérvárosába június 20-22-én. Romániában június 1jén tartottak önkormányzati választásokat. A
települést továbbra is irányító, Anton Ardélean polgármester és a jelentõsen megújult
képviselõ-testület elsõ hivatalos városi ünnepére várták a martfûi delegációt. A szép
ünnepségsorozaton dr. Bakonyi
Péter polgármester is köszöntötte Misztótfalu lakóit.
Testvérvárosunk vezetõi
büszkén mutatták meg a martfûieknek a közelmúltban felújított és kibõvített polgármesteri
hivatal és mûvelõdési központ
épületet.
A Martfûrõl érkezõ tizenkét
fõs, városunk polgármesterébõl, az oktatási intézmények,
a mûvelõdési központ, a településellátó szervezet vezetõibõl
és önkormányzati képviselõkbõl álló delegáció erdélyi kiránduláson is részt vett a házigazdák szervezésében.
Vendégeskedtek a közigazgatásilag
Misztótfaluhoz tartozó Láposbányán is, ahol
megismerkedtek Bíró Norbert plébános
atyával és az egyházközösség tagjaival. Az
augusztusi Martfûi Ünnepi Napok idejére
városunkba érkezõ romániai delegáció tagjai
között õket is üdvözölhetjük majd.
A testvérvárosi kapcsolat folytatásaként Tuchów-ban tett látogatást egy martfûi delegáció július végén. A lengyel kisváros 2000 óta európai uniós pályázatok
segítségével szervez sikeres testvérvárosi,
önkormányzati találkozókat.
Martfût harmincfõs, önkormányzati
képviselõkbõl és kulturális delegációból, a
Modern Táncmûhely idõsebb növendékeibõl, a Szilver Mûvészeti Iskola Társastánc
Tagozatának martfûi növendékeibõl és egy
versmondó fiatalból álló csoport képviselte, rendkívüli sikerrel (fotó a címlapon) a
háromnapos, gazdag kulturális programon.
A nemzetközi találkozót azzal a céllal
szervezték meg, hogy a testvérvárosok által
közvetített európai kultúra egy-egy szeletét
közös kohóban hozzák össze.
– 2008 áprilisában európai uniós pályázatot nyújtott be önkormányzatunk az „Aktív
polgárokat Európának” pályázati program keretén belül. A napokban tudtuk meg,
hogy nyert a pályázat, amelynek segítségével
mi is népesebb delegációt tudunk fogadni
testvérvárosainkból – tájékoztatott Asztalos
Árpádné, a mûvelõdési központ igazgatója.
Az augusztusi ünnepi napok idejére közel
hatvanöten érkeznek hozzánk Misztótfaluból, Láposbányáról és Tuchów-ból. Az ön-
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kormányzati delegációk mellett kulturális
csoportokat, civil közösségek tagjait, vezetõit
várjuk. Ehhez próbálunk olyan programot
nyújtani, ahol a martfûiek is találkozhatnak a
delegációk tajgaival, és a vendégek is megmutatkozhatnak, részt vehetnek a Napraforgó
Fesztivál rendezvényein. Ellátogatnak a
Bunge Zrt. Martfûi Gyárába, bekapcsolódnak

a sportprogramokba, a kirakodóvásáron
bemutatják közösségeiket, mûvészi alkotásaikat, de szeretnénk, ha részt vennének a
fõzõversenyben is. Tuchów-ból egy zenekar
is érkezik, fellépésük beépül az ünnepi programba.
A testvérvárosi kapcsolatok egyre bõvülnek. A kultúra, az oktatás és az önkormányzat területén már kiváló az együttmûködés, amit tovább szeretnénk erõsíteni
a város lakói, a civil kapcsolatok terén. Ehhez a sikeres uniós pályázat, a Martfûi
Ünnepi Napok Napraforgó Fesztivál remek
lehetõséget biztosít.
A szervezõk mindenkit szeretettel várnak az ünnepi rendezvényekre. Legyünk
sokan, és érezzük jól magunkat!
Herbályné

FELHÍVÁS FÕZÕVERSENYRE
Várjuk a jelentkezõket, családokat,
baráti társaságokat
2008. augusztus 20-án, szerdán 13 órára
a Szent István térre, a

“Középkori lakoma”

nemzetközi
fõzõversenyre.
A legjobbakat értékes tárgyjutalomban
részesíti a zsûri.
Jelentkezés augusztus
18-ig a mûvelõdési
központban.

2008. augusztus

OLIMPIAI TOTÓ
1. Ki az újkori olimpiák történetének elsõ
bajnoka?
1 Robert Garrett
2 Hajós Alfréd
X James Conolly
2. Hány aranyérmet nyert Lengyelország
a 2004-es athéni olimpián?
1 8
2 10 X 12
3. Az 1972-es olimpia labdarúgó döntõjében melyik országtól kapott ki a
magyar válogatott?
1 Bulgária
2 Románia
X Lengyelország
4. Románia melyik sportágban nyerte
eddig a legtöbb olimpiai aranyérmet?
1 vívás 2 torna X atlétika
5. Ki az az atléta, akinek doppingbotránya
megrázta a közvéleményt az 1988-as
szöuli olimpián?
1 Carl Lewis
2 Ben Johnson
X Szergej Bubka
6. A II. világháború után melyik olimpián
szerezték a magyarok a legkevesebb
aranyérmet?
1 1972 München
2 1976 Montreal
X 1980 Moszkva
7. A cselgáncs melyik olimpián szerepelt
elõször a programban?
1 Róma 1960
2 Tokió 1964
X Mexikóváros 1968
8. Ki az olimpiák történetének legeredményesebb labdarúgója?
1 Novák Dezsõ
2 Puskás Ferenc
X Oleg Blohin
9. Melyik sportágban szerezte eddig a
legtöbb aranyérmet Magyarország?
1 Vízilabda
2 Kajak-kenu X Vívás
10. Ki a legeredményesebb magyar sportoló az olimpiák történetében?
1 Darnyi Tamás
2 Papp László
X Gerevich Aladár
11. Ki a legeredményesebb magyar nõi
sportoló az olimpiák történetében?
1 Egerszegi Krisztina
2 Keleti Ágnes
X Nagy Tímea
Név, cím:

Vágja ki, és hozza el augusztus 20-án
délután a kitöltött olimpiai totót a Szent
István térre! Ezen a délutánon a fõtéren
is lehet majd kitölteni totószelvényt.
Eredményhirdetés értékes nyereményekkel: 18 óra után.
A totót Farkas Roland állította össze.

PROGRAMAJÁNLÓ
MARTFÛI ÜNNEPI NAPOK
I. Napraforgó Fesztivál
2008. augusztus 16-20.

MEGHÍVÓ
MARTFÛ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
tisztelettel meghívja Önt a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ÁLLAMI ÜNNEPE
alkalmából rendezendõ
ÜNNEPSÉGRE

Augusztus 15. péntek, 18 óra:
Kiállítás – Gyurcsek Ferenc
Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállításának
megnyitója a Városi Mûvelõdési Központ galériáján
A kiállítást megnyitja: Dénes Éva mûvészettörténész
A kiállítás megtekinthetõ: szeptember 8-ig

Augusztus 16. szombat:
9.30 óra: I. Napraforgó Kerékpáros Teljesítménytúra és Verseny – Indulás a Szent
István térrõl
11 óra: Országos Rejtvényfejtõ Verseny a Városi Mûvelõdési Központban
Augusztus 16. szombat – 17. vasárnap (9-21 óráig):
F. Nagy Géza Teniszverseny a Városi Sportpályán. Rendezõ: MVSE
Augusztus 17. vasárnap, 10 óra:
Református Istentisztelet – Zenés irodalmi összeállítás Kengyel Éva
írásaiból a Református Templomban

Augusztus 18. hétfõ:
15 óra:
19 óra:

Testvérvárosok delegációjának fogadása a Szent István téren
Családi Mozi – ” Mammamia” Angol-amerikai zenés vígjáték a
mûvelõdési központban. A belépés díjtalan.

Augusztus 19. kedd:
Testvérvárosi Konferencia a Városháza tanácskozótermében
„Napraforgó Kupa” kispályás labdarúgó mérkõzések (serdülõ, ifi) a Városi
Sportpályán
17 óra: Martfû - Magyar Színész Válogatott barátságos labdarúgó mérkõzés
Rendezõ: Labdarúgó Sportegyesület. A belépés díjtalan.
19-24 óráig: Utcabál a Termálhotel Martfû*** elõtti téren Rendezõ: Toma-Bau Zrt.
10 óra:
13 óra:

Augusztus 20. szerda:
8-11 óra: Horgászverseny a Tiszán Szervezõ: Tisza Cipõgyár Horgászegyesület
10 óra: Ünnepi Istentisztelet a református templomban. Biblia kiállítás megnyitója
11 óra: Városi Ünnepi Megemlékezés a Szent István téren
“Martfû városért” kitüntetések átadása
kb. 13.10 óra: Schirilla György “Jókedvet és egészséget viszek a gyerekeknek”
jótékonysági futása Martfûn
14 órától: Európai Városok bemutatkozása – kirakodóvásár és kiállítás a Szt. István téren
Mathias Rex Történelmi Hagyományõrzõ Egyesület játszóháza – lovagi
torna, hadipróbák, középkori játszóház korhû jelmezekben, fegyverkiállítás, stb.
Középkori lakoma – Nemzetközi fõzõverseny családok, baráti társaságok
és a testvérvárosok delegációjának részvételével
15 óra: Gólyalábas lovagi torna a Madzag Bábegyüttes elõadásában
16 órától: Új kenyér szentelés a Szent István szobornál. Ünnepi szentmise a Szent
Tamás-templomban
16.15 óra: Táncbemutatók 16.30 óra: Fõzõverseny eredményhirdetése
17.15 óra: TÓTH VERA, a Megasztár gyõztes énekesnõjének koncertje
18.00 óra: Táncbemutatók – break, balett, társastánc, akrobatikus sport-tánc, divattánc,
néptánc
kb. 18.30 óra: Nyáresti koncertek: Tuchowi zenekar mûsora,
kb. 19.30 óra: a szegedi MOLNÁR DIXIELAND BAND mûsora,
kb. 21-24 óráig: TÛZIJÁTÉK, UTCABÁL
Lovaglás, ugrálóvár, kirakodóvásár, kozmetikai bemutató, nonstop vendéglátás és még
sok érdekesség várja a látogatókat.
Rendezõ: Martfû Város Önkormányzata
Fõ támogatók:

Idõpontja:
2008. augusztus 20. szerda, 11 óra
Helye: Szent István tér
AZ ÜNNEPSÉG PROGRAMJA
• Himnusz
• Az ünnepséget megnyitja:
Dr. Bakonyi Péter polgármester
• Ünnepi köszöntõt mond:
Fejér Andor, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyûlés elnöke
• Ünnepi mûsor
• Kitüntetések átadása
A kitüntetéseket átadja:
Dr. Bakonyi Péter polgármester
• Szavalat
• Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas
szobrászmûvész által
adományozott szobor avatása
A szobrot avatja:
Iváncsik Imre, a Nemzetbiztonsági Hivatal államtitkára
• Szózat
• Koszorúzás a Szent István
szobornál

Zrt. Martfûi Gyára

2008. augusztus
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