EZ TÖRTÉNT
A Városi Nyugdíjasklub hírei
Szeptember 27-én Rákóczifalván járt
klubunk tizenhat tagja, ahová több megyei
nyugdíjasklub kapott meghívást. A sportcsarnok megtelt nyugdíjas társainkkal.
Színvonalas mûsorszámokkal, jó hangulattal vártak bennünket.
Törökszentmiklósi meghívásnak tettünk
eleget szeptember 28-án, harminchét fõvel.
Itt is több település nyugdíjasaival találkoztunk, s jó hangulatban töltöttük a napot. A
házigazdák színvonalas mûsorral, finom
ételekkel készültek, amiért köszönettel
tartozunk.
Október 17-én hazai környezetben tartottuk az õszi nyugdíjasbált, a megyébõl
meghívott nyugdíjas társklubokkal. Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Rákóczifalva, Tiszakécske nyugdíjasai, valamint a
martfûi Jóreménység Klub tagjai is
elfogadták a meghívásunkat, kétszázharmincan voltunk. A rendezvény délután háromkor
kezdõdött, és ugyancsak
az éjszakába nyúlt.
Sok mûsorszám került
a publikum elé: a tiszaföldvári nyugdíjasklub
táncosai megalapozták a
jó hangulatot, amit a rákóczifalviak humoros
elõadása tovább fokozott.
Ezt a tiszakécskei aszszonykórus színvonalas

fellépése követte. Vers is helyet kapott a
programban, ami arról szólt, hogy a nyugdíjas mindig „ráér”. A törökszentmiklósiaktól verset és Molnár József virtuóz
tangóharmonika játékát hallhattuk. A
martfûiek részérõl Vasné Borika verssel,
Jenei Kálmánné pedig nótacsokorral köszöntötte nyugdíjas társait. A mûsor a
martfûiek fergeteges cigánytáncával ért
véget. Ezután jöhetett a közös tánc, a vacsora, tombolahúzás ezen a jó hangulatú
estén.
Az év hátralévõ részében november 19én – szponzorunk támogatásával – Kecskemétre, a Katona József színházba utaznak a
klub tagjai, ahol operettekbõl álló mûsort
nézünk meg. December 17-én fenyõünnepség lesz, 2009. január 30-án pedig pótszilveszter.
Farkas

Az idõseket köszöntötték
Az idõsek világnapja alkalmából
ebben az évben is személyesen, otthonukban köszöntötték városunk tizennyolc 90 év feletti lakóját az önkormányzat munkatársai.
Október 21-én Deák Miklóshoz és kedves feleségéhez, Mária nénihez kopogtatott be Sólyom Dezsõné, a polgármesteri
hivatal referense, Gonda Istvánné, az önkormányzat szociális és egészségügyi bizottságának vezetõje és dr. Bakonyi Péter
polgármester.
Miklós bácsi a neve napján ünnepli
születésnapját is, ebben az évben éppen a
kilencvenediket. Egész gyûjteménye van a
Tisza Cipõgyárról szóló cikkekbõl. Az
elsõk között volt, akik az 1942-ben induló
két mûhelyben dolgoztak. (A www.martfu
.hu honlapon, „Régen puszta, ma város”
címmel olvasható értékes visszaemlékezése a cipõgyár kezdeteirõl.)
Három év múlva 65. házassági évfordulójukra készülnek, szeretetben, békes-
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ségben. Mi mást is kívánhatnánk, mint
elsõsorban jó egészséget mindkettõjüknek.
– Minden év ajándék az idõseknek és nekünk is, nagy örömmel jövünk, és együtt örülünk, ha jó egészségben találjuk õket. – Megint jöttetek? – kérdezik többen, és ezt olyan
jó hallani – idézte fel
ottlétünk során Sólyom Dezsõné.
– Számos kilencven év feletti él közöttünk, aki szellemileg
friss és testileg is jól
mozog. Ahol az utóbbi
már nehezen megy, ott
a hozzátartozók, a család szépen gondozza a
helyi idõseket – osztotta meg tapasztalatait Gonda Istvánné.
Példaként tisztelettel említett egy mart-
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A Kossuth Nyugdíjasklub
újabb sikerei
A megye tíz településérõl érkeztek
nyugdíjasok október 11-én a Törökszentmiklósi Mûvelõdési Központba, hogy a
nyugdíjas Ki mit tud?-on színpadra lépve
megmutathassák tehetségüket a zsûrinek
és a közönségnek. Az óvárosi nyugdíjas
közösség ezúttal is szép sikereket ért el a
megyei versengésben.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Nyugdíjas Ki mit tud? rendezvénysorozatot húsz évvel ezelõtt indította el Sülye
Károlyné, a törökszentmiklósi mûvelõdési
központ ma már nyugdíjban lévõ igazgatója. A martfûi nyugdíjasklub tíz éve kapcsolódott be a kétévente megrendezésre
kerülõ Ki mit tud? rendezvénysorozatba.
Természetesen ez alkalommal is meghívták
õket a szervezõk.
Az egész napos kultúrmûsorban a Kossuth Nyugdíjasklub elõadásában irodalmi
összeállítást, majd egy jelenetet láthatott a
közönség és a zsûri. Petõfi Sándor: Pató Pál
úr címû versét Balasi Mihályné és Kasza
Mária adta elõ, majd, a néphagyományokat
felelevenítve, Egy este a tollfosztóban
címmel, a klub tíztagú népdalköre adott elõ
vidám jelenetet. Két elõkelõ második
helyezést értek el az ének, vers - próza, „nótás”, jelenet, hagyományõrzõ (reneszánsz
jelenet, tánc, vers) és egyéb kategóriákban
induló, közel ötven színvonalas produkció
közül – tájékoztatott Tóth-Fekete Mihályné
klubvezetõ.
A nyugdíjasklub tagjai ezúton is köszönik a martfûi önkormányzatnak, hogy értékes ajándékcsomaggal járult hozzá a rendezvény méltó díjazásához.
Herbályné
fûi nénit, aki két idõs, beteg rokon hölgyet
ápol.
Mindkettõjüknek külön szobája van, patyolattisztaságban, hatalmas energiával látja el az idõs embereket, pedig maga sem
fiatal.
Herbályné

EZ IS - AZ IS
Mindenféle
Emlékszem, éveken keresztül sokan felvetették a képviselõ-testületnek, hogy azért
nincs érdeklõdés a testületi ülések iránt,
mert az ülések délelõtt kilenc órakor kezdõdtek. Kettõ éve az ülések délután tizenhat órakor kezdõdnek, de az ülések iránt
nem lett nagyobb a lakossági érdeklõdés.
Az emberek ugyanúgy nem jönnek el a
nyilvános ülésekre.
Vagyis nem a kezdés idõpontján múlik
az érdeklõdés, illetve az érdektelenség. Hát
akkor min!?
***
Az önkormányzatok manapság leginkább úgy juthatnak pénzügyi forráshoz, ha
sikeresen pályáznak. Pályázni pedig csak
arra lehet, amire van pályázati kiírás.
A martfûi önkormányzat az elmúlt két
évben szinte minden olyan kiírásra nyújtott
be pályázatot, amely a kiírás célja szerint
megvalósítandó fejlesztésekre, beruházásokra a városnak szüksége van.
Ha van sikeres pályázat, az így megkapott pénzt csak arra lehet felhasználni,
amire nyertük és nem másra. Mivel egyidejûleg több benyújtott pályázat is van, arra
semmi garancia sincs, hogy az a pályázat
fog nyerni, amit az önkormányzat legjobban szeretne, amit a martfûiek leginkább
várnának.
Az elõzõekbõl adódik néhány következtetés: Ha csak arra pályáznánk, ami a
legfontosabb, amit a legjobban szeretnénk,
lehet, hogy soha nem nyernénk pályázatot
vagy csak nagyon ritkán.
Ennek az ellenkezõje is elõfordulhat,
mégpedig, hogy kevésbé fontos dolgokra
nyerünk pályázati pénzt. Ilyenkor az emberek könnyen mondhatják, hogy az
önkormányzat miért ezzel foglalkozik és
nem mással. Úgy gondolom, hogy kevésbé
fontos dolgokban is jobb nyerni, mint nem
nyerni semmit.
***
Sosem késõ felismernünk azt, hogy mi a
fontos az életünkben és harcolnunk érte.
***
A napokban hallottam, hogy a nyugati
országrész több határközeli településérõl még Szombathelyrõl és Kõszegrõl is gyerekeket csoportosan hordanak át ausztriai általános és középiskolákba. A megkérdezett szülõknek három érvük volt a kinti
iskoláztatás mellett: egyrészt olcsóbb, mint
nálunk, másrészt a német nyelv elsajátítása,
harmadrészt a nyugodt, stressz nélküli
oktatás. Hát itt tartunk ma, a huszonegyedik
század elején!
***
Egy gazdasági szakíró szerint az egyik
csõdközelbe került bank elnök-vezérigazgatója napi bruttó harmincmillió forintnak
megfelelõ dollárt keres. Ezt a bankot is
akarja most konszolidálni - államosítani az
amerikai állam a drasztikus gazdasági -

pénzügyi világválság elkerülése érdekében.
Úgy tûnik, van, amit az amerikaiak sem
tudnak, õk sem mindenhatóak. Akirõl pedig azt hiszik, hogy mindenható vagy legalábbis ezt szeretnék elhitetni, még jól meg
is fizetik.
Urbán-Szabó Béla

Megyei turisztikai elismerés
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjeggyel ismerte el a Termálhotel
Martfû*** tartósan magas szolgáltatási
színvonalát, a megye imázsát erõsítõ szerepét a JNSZ Megyei Közgyûlés.
Az elismerõ címet Búsi Lajos, a megyei
közgyûlés alelnöke adta át október 15-én a
megyeházán a legjobbaknak.
A pályázatok értékelését a megyei önkormányzat non-profit turisztikai intézménye, a Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat készítette elõ és koordinálta.
A megyei közgyûlés a cím adományozásával szeretné elérni, hogy meghatározhatók, azonosíthatók, kiemelhetõk legyenek a megyéhez kötõdõ, kiváló tevékenységet végzõ turisztikai szolgáltatók és
termékek, amelyek méltán képviselik a megye értékeit.
Herbályné

Segélycsomagot osztottak
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
EU élelmiszersegély program keretében, a
SZ.K.T.T. Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központjának martfûi tagintézménye segítségével, 300 élelmiszercsomagot állított össze és osztott ki a településen élõk között.
A csomagot átvevõk jelentõs része
örömmel fogadta az élelmiszereket. A tavalyi évhez hasonlóan, az osztás lebonyolításához nagy segítséget nyújtottak a TESZ
munkatársai, a szervezésben, az elszállításban és csomagolásban. Köszönetünket fejezzük ki a TESZ vezetõségének és munkatársainak. Az élelmiszerek lerakodásában
komoly segítséget nyújtott a Tisza Mobil
Kft. a térítésmentesen rendelkezésünkre
bocsátott targoncával, amiért ugyancsak
köszönetet mondunk.
Gondáné Erika
intézményegység-vezetõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik LENDVAI TIVADARNÉ
(1932-2008) temetésén részt vettek, együttérzésükkel, virágaikkal fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Híreinket Gazdag Róbert törzszászlós
jelentése alapján állítottuk össze.
Október 10-én egy cibakházi lakos bántalmazott egy, a MÁV 2. számú õrhelyénél
szolgálatot teljesítõ MÁV alkalmazottat. A
támadás oka magánjellegû nézeteltérés, derült ki az elsõdleges vizsgálatokból.
Október 13-án fémanyagokat loptak el a
Tisza Ipartelepen mûködõ Opar Kft. telephelyérõl. A kár 361 ezer forint.
Október 18-án táskát lopott egy szolnoki
férfi az egyik helyi szórakozóhelyen.
Október 19-én 70 liter gázolaj tûnt el egy,
a Vajda J. úton parkoló teherautóból.
Október 24-én nemzeti zászlót tulajdonítottak el az általános iskola épülete elõl.
Ugyancsak ezen a napon több rongálás is
történt. A Szolnoki és a Munkácsy úton
lépcsõházak kaputelefonjait szakították ki
ismeretlenek. A Géza fejedelem úti játszótéren pedig gyerekjátékokat döntöttek ki.
Október 25-én, egy házibulit követõen
hifi-torony tûnt el a Kun Béla út egyik családi házának udvaráról, egy fészerbõl.
Október 27-én egy segédmotor-kerékpár
tulajdonos jelentette be, hogy jármûvét néhány nappal korábban „elkötötték” az egyik
szórakozóhely elõl. A motort késõbb a Szent
István téren megtalálták.
Szintén ezen a napon jelentették, hogy
eltûnt egy számítógép és egy monitor a
MÁV helyi irodájából.
November 1-jén ellopott kerékpárról érkezett bejelentés az õrsre. Egy nappal késõbb a Kossuth út egyik családi házának
kertjébõl tûnt el egy bicikli.
November 5-én a késõ éjszakai órákban
közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket: elektromos sokkolót és „viperát” foglaltak le Martfûn.
November 7-én kerékpárlopásról érkezett bejelentés a Ságvári útról. Ugyancsak
ezen a napon közlekedési baleset történt a
sörgyári kanyarnál. Egyelõre tisztázatlan
okokból megpördült és az út szélére sodródott egy autó. Szintén ezen a napon személyi
szabadság megsértése miatt indult eljárás
egy martfûi lakos ellen.
November 8-án több martfûi és egy kengyeli lakos keveredett szóváltásba és verekedett össze az egyik szórakozóhelyen.
Ellenük garázdaság miatt indul eljárás.
Ugyancsak ezen a napon a Coop boltból egy
üveg unicumot lopott el ismeretlen személy.
Az ital nyitva tartási idõben, a délelõtti órákban tûnt el az üzletbõl.
A törzszászlós arról is tájékoztatta lapunkat, hogy két mobiltelefon is várja gazdáját az õrsön. Az egyiket október 6-án
találták meg a mûvelõdési központ mögött, a
másik készülékre pedig november 6-án
bukkantak a középiskola elõtt.
K.É.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
A jövõ év elsõ hónapjaitól ismét orvosi ügyelet Martfûn
Október 30-án tartotta legutóbbi
soros ülését Martfû Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Elfogadták
a város kulturális stratégiáját, közmûvelõdési koncepcióját, a nevelési, oktatási
intézmények tevékenységérõl szóló beszámolókat, és döntöttek a helyi orvosi
ügyelet jövõ évtõl történõ újraindításáról is.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közmûvelõdési fõosztálya az elmúlt évben
elkészítette a 2007-2013. közötti idõszakra
vonatkozó közmûvelõdési stratégiáját. Az
országos stratégia ajánlásának megfelelõen, önkormányzatunk is fontosnak tartotta a helyi közmûvelõdés irányait meghatározó alapdokumentum összeállítását. Az
állam egyre jobban kivonul a közmûvelõdés közvetlen támogatásából, így talán még
inkább fontos meghatározni, hogy mit tehet, tesz egy-egy település ezen a téren.
A Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár által készített, 2008-2013-ra szóló közmûvelõdési stratégia – Asztalos Árpádné intézményvezetõ megfogalmazása
szerint – komplex fejlesztési program,
melynek fõ célja városunkban a közmûvelõdés irányainak meghatározása, a
kulturális élet fejlõdésének elõsegítése.
Átfogó céljai: – minden korosztály kulturális érdeklõdésének felkeltése, a lehetõségek megteremtése és a kulturális igények
széleskörû kiszolgálása az intézmény szakmai eszköz- és kapcsolatrendszerével. – Az
intézmény munkájának fejlesztése, közösségi és szakmai együttmûködési programok gondozása, bõvítése. – A hagyományok ápolása, gazdagítása, új, kreativitást
segítõ tevékenységek támogatása. – A helyi
tájékoztatás és közélet fejlesztése a városi
médián keresztül. – A gyors információáramlás segítése, a tudásanyaghoz szabad
és korlátlan hozzáférés biztosítása a közgyûjteményi rendszer segítségével. –
Élethosszig tartó tanulás lehetõségének
biztosítása és az esélyegyenlõség megteremtése szolgáltatásaikon keresztül. Törekvés az intézmény külsõ- és belsõ megés felújítására.
Helyzetelemzés, Swot analízis (az
erõsségek, a gyengeségek, a lehetõségek és
a veszélyek számbavétele), a prioritások, a
szakmai célok, a stratégia pilléreinek és a
beavatkozási lehetõségek meghatározása
követik egymást szoros logikai rendben a
több mint húszoldalas dokumentumban (a
város honlapján, az önkormányzat címszó
alatt, a képviselõ-testületi anyagok között
teljes terjedelmében olvasható).
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A közmûvelõdési stratégia megvalósulása esetén, széleskörû közösségi és
szakmai tervezési folyamat eredményeként, a fenntarthatóság szempontjait szem
elõtt tartva, megújulhatna, átalakulhatna
városunk patinás kulturális intézménye.
Ezen a téren is jelentõs átalakulást eredményezhet a kistérségi feladatellátás, a szakmai összefogás. Az intézmény szolgáltatásai mindenki számára elérhetõvé, hozzáférhetõvé válnának.
Az „Aktív idõskor”, „Kreatív ifjúság”,
„Kul-Túra” (kulturális értékeink vonzerõvé fejlesztése, ösztönzése, turisztikai
hasznosítása), „Egyedül nem megy” (fokozott együttmûködés a kultúrához kötõdõ
civil szervezetekkel), az élethosszig tartó
tanulás, az „Esély a munkára” (a munkába
állás, az öngondoskodás képességének
fejlesztése), a hagyomány- és értékõrzés,
az öntevékeny alkotók és közösségeik

kibontakoztatása, a kreativitás fejlesztését
célzó „Múlt - jelen - jövõ”, az „Alkotó emberek a közösségért”, a „Mûvelt-Net”, valamint az „Egységes kulturális portál”
programok önmagukért beszélnek.
A képviselõk megítélése szerint is tartalmas és színvonalas a most elkészült közmûvelõdési stratégia, így egyhangú támogatást kapott a testülettõl.
Asztalos Árpádné, a mûvelõdési központ vezetõje köszönetét fejezte ki a mûvelõdési, oktatási, sport, civil- és egyházi kapcsolatok bizottsága, valamint a civil szervezetek elõzetes munkájáért, amellyel támogatták a dokumentum összeállítását.
***
A nevelési, oktatási intézmények
2007-2008 évi tevékenységérõl szóló
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beszámolók tárgyalásával folytatta munkáját a testület.
A Martfûi Városi Óvoda és Bölcsõde
közoktatási, egyben szociális intézmény,
négy óvodából és egy bölcsõdébõl áll. 2007
január 1-jétõl, kistérségi feladatellátási
megállapodás keretében, Rákócziújfaluból, Kengyelrõl és Mezõhékrõl is fogad
gyermekeket. Közoktatási feladatellátási
megállapodás alapján az elmúlt év szeptemberétõl a mezõhéki, húsz férõhelyes
óvoda a martfûi óvoda és bölcsõde tagintézményeként mûködik.
Az intézmény az elmúlt nevelési évben a
karbantartási feladatokra, az állagmegóvásra helyezhetett hangsúlyt. Az intézmény
tárgyi feltételeinek javítását számos sikeres
pályázat is segítette.
Az óvoda és bölcsõde személyi összetétele létszámában és struktúrájában is
változott. Hét fõ prémiuméves foglalkoztatott nélkül kell az alkalmazotti állomány
munkáját szervezni. A jelenlegi oktatási
évben egy óvodai csoporttal kevesebb
mûködik, a bölcsõdében viszont ismét
három csoport indult.
A beszámoló megállapítja, hogy a
gyermekek egyre több szocializációs gonddal küzdenek, nehezebben alkalmazkodnak társaikhoz, ami a nagyobb létszámú
csoportokban fokozott problémát jelent.
Szociális szempontból megnõtt a bölcsõde szerepe, egyre több olyan kisgyermeket nevelnek, ahol a bölcsõdei ellátással a
családok megélhetését segítik elõ. Többségében kétéves korú gyermekeket íratnak be
a bölcsõdébe, mivel a szülõ a gyes mellett
napi nyolc órában is dolgozhat.
A beszámoló szerint mind az óvodai,
mind a bölcsõdei feladatellátás államilag
alultámogatott, a csoportfinanszírozási
rendszer nem tud igazodni a különbözõ
települési adottságokhoz, a gyermekek érdekében történõ csoportszervezésekhez és
az óvodákra jellemzõ év közbeni feltöltõdéshez.
***
A Damjanich János Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium egyéves tevékenységét értékelõ
beszámoló tárgyalása következett. Ebben
az idõszakban került sor az általános- és a
középiskola összevonására, társulási szerzõdés alapján a mezõhéki általános iskola is
csatlakozott az intézményhez. Ahogyan
Rusvainé Schneider Piroska igazgató fogalmazott, minden területen van még megoldandó probléma, tennivaló, hogy munkatársai és a gyerekek komfortosan érezzék
magukat az új helyzetben.
A pénzügyi szûkítések, az országos közoktatási koncepció hatására egyre kevesebb a tanulókra szánt idõ az iskolákban.
Még több múlik a családokon, akik egyébként sem tudnak a gyermekekkel eleget
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foglalkozni, mert elsõsorban a megélhetésért küzdenek.
A folyamatosan változó jogszabályi környezet mellett a dolgozói létszám csökkenésével, a prémiuméves foglalkoztatás nehézségeivel is meg kellett küzdenie az intézménynek.
Az iskolák összevonása révén hatékony
munkaerõ-gazdálkodás valósult meg a beszámoló szerint. Bíztatóak az új, közös, az
egységes gondolkodás kialakítását célzó
lépések.
A gyermeklétszám csökkenése, az elköltözések miatti kiiratkozások növekedése
számos munkaerõ-gazdálkodási, szervezési, gazdasági gondot okoz az intézménynek.
Szakmailag pozitívnak értékeli a beszámoló, hogy az alapfokra bejáró gyerekek
létszáma évek óta 10-15%. Ez azt mutatja,
hogy a szülõk elégedettek az általános iskola oktatási színvonalával, a képzés erõsségével, a továbbtanulási mutatókkal.
Középfokon igen elõnyösnek bizonyult
a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációs szakmacsoport indítása, ebbõl
eredõen a tanulólétszám növekedése (344
fõrõl 460 fõ). A helyi tanulók aránya közel
30%. Intézményi szinten az alapfokon tanulók létszámának csökkenését kompenzálja a középfokú oktatásban résztvevõk
számának emelkedése.
A beszámoló nem megy el a dolgozók
nagy leterheltsége, az adminisztrációs teendõk növekedése, az elmúlt tanévet terhelõ, a tantestületet érintõ rendkívüli egészségügyi problémák mellett sem. Az intézmény az elkerülhetetlen helyettesítések
ellátására forrás biztosítását kezdeményezi
a költségvetésben.
A tárgyi feltételekrõl szólva, a középiskola épületének és épületrészeinek állapota
hagy maga után a legtöbb kívánnivalót,
amit pályázati források bevonásával igyekszik megoldani az intézmény.
A beszámolási idõszakban helyi cégek
közel 20 millió forint fejlesztési támogatással segítették az iskola mûködését, amit
az informatikai képzés, a kereskedelmi
szakmai képzés feltételeinek javítására, pl.
iskolai tanbüfé kialakítására fordított az
iskola.
Az intézmény és a fenntartó sokat tesz
azért, hogy pályázati forrásokkal is biztosítsa a közoktatás színvonalas mûködtetéséhez a tárgyi és szakmai feltételeket. A
nyertes pályázatok száma, illetve az elnyert
összegek azonban, a beadott pályázatok
számához és a tényleges támogatásokhoz
viszonyítva, elmaradtak a várakozásoktól.
Az iskola nevelõtestülete arra törekszik,
hogy a gyerekek olyan oktatási intézménybe járjanak, ahol, az eredményes tanulmá-

nyi munkán kívül, a nevelés területén is
példaértékû mintát kapnak.
A mûvelõdési, oktatási, sport, civil- és
egyházi kapcsolatok bizottságának álláspontja szerint a nehezedõ feltételek között
is sikerült megõrizni az oktatási intézmény
szakmai színvonalát, amiért az iskola valamennyi dolgozójának köszönetét fejezte ki
Tarjányiné Tasnádi Edit bizottságvezetõ.
Az iskola mûködésérõl komplex tájékoztatást nyújtó beszámoló a www.martfu.
hu oldalon, az önkormányzat címszó alatt, a
képviselõ-testületi elõterjesztések között
olvasható. A Városi Óvoda és Bölcsõde
beszámolója ugyancsak megtalálható ezen
a címen.

***
Döntött a képviselõ-testület az Északalföldi Régió Ivóvízminõség-javító
Program II. ütemének elõkészítésére
vonatkozó önkormányzati társulás létrehozásáról. Az önkormányzat ez év márciusában, alapító tagként csatlakozott az „Északalföldi Ivóvízminõség-javító Konzorcium”
létrehozásához. Az elõkészítési fázis zárásaként létrehozott társulások nyújthatják be
a tényleges pályázatokat.
A képviselõ-testület jóváhagyta, hogy
önkormányzatunk Tiszaföldvár Város Önkormányzatával alakítson ki társulási
együttmûködést erre a célra.
Az Európai Unió az ivóvíz minõségi
direktívái, kémiai, mikrobiológiai szenynyezõ anyagokra vonatkozó határértékei
valamennyi tagállamra nézve kötelezõek.
Az ivóvízminõség-javító program uniós
támogatási lehetõséget biztosíthat az ezeknek a szigorú normáknak teljes mértékben
megfelelõ vízminõség eléréséhez.
Az Észak-alföldi Régióra vonatkozó tervek ötven önkormányzatot érintõen készültek el, 11,9 milliárd forint összegû
fejlesztést elõirányozva.
***
Az egészségügyi ügyeleti rendszer
átalakítására, a helyi orvosi ügyelet
visszaállítására vonatkozó elõterjesztés
tárgyalása következett. 2004-tõl, az önkormányzattal kötött szerzõdés alapján, külsõ
szolgáltató végzi a Martfûn élõk sürgõsségi
betegellátását. Az önkormányzat martfûi
telephely létrehozására irányuló tárgyalá-
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sok egész sorát kezdeményezte az elmúlt
években. Áttörést jelentett Cibakháza csatlakozása a központi ügyeleti rendszerhez.
Október elején a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása elfogadta Cibakháza belépését a rendszerbe, Tiszaföldvár
telephellyel. Ugyanakkor Kengyel is csatlakozási szándékát jelezte a kistérségi feladatellátáshoz, Martfû telephellyel.
A tervek szerint 2009. év elejétõl (várhatóan március 1-jétõl) a hét minden napján
16 órától másnap 8 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon 8 órától másnap 8
óráig egy orvos és egy gépkocsivezetõ lesz
szolgálatban az ügyeleten. A rendelõben
ambuláns ellátás csak kivételes esetben
történhet, a betegek sürgõsségi kezelése
elsõsorban kiszállással, lakáson folyik
majd. (Az ügyeleten asszisztens nem fog
dolgozni. Ha az orvost beteghez hívják, és
az ügyeleten nem tartózkodik senki, a földvári ügyelet telefonszámán lehet segítséget
kérni.)
A telephely mûködtetéséhez a szolgáltató térítésmentesen használhatja az Egészségházban kialakításra kerülõ rendelõt. Az
ügyeleti feladatellátás egészségbiztosítási
finanszírozási összegének átadásán felül
havi 600 ezer forint kiegészítést is fizetnie
kell a martfûi önkormányzatnak. Az állami
normatíva kiegészítésére a jelenlegi, tiszaföldvári telephely esetében is szükség van,
mûködtetéséhez havi 200 ezer forinttal
járul hozzá településünk.
Az ügyeleti ellátásban várható kedvezõ
fordulattal kapcsolatban arról is hallhattunk, hogy az ügyeletrõl senkit nem lehet
ellátatlanul elküldeni, ha az orvos ott tartózkodik, köteles segíteni. Az más kérdés,
hogy a jelenlegi jogszabályok szerint, ha
nem behatárolt sürgõsségi ügyeleti ellátást
igénylõ problémával keressük fel az ügyeletet, fizetni kell az ellátásért – tájékoztatott
dr. Despotov Svetozár alpolgármester, aki
maga is jelentõs szerepet vállalt a martfûi
ügyelet visszaállításáért folytatott tárgyalásokban.
A helyi ügyeleti ellátás megkezdésérõl,
mûködésérõl, a sürgõsségi ellátás körébe
tartozó egészségügyi problémákról a
késõbbiekben részletesen tájékoztatja a
lakosságot az önkormányzat.
***
Ez év októberében döntött a képviselõtestület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásról. Ezen a testületi ülésen sor
került az ösztöndíj feltételeinek rendeleti
szabályozására is.
A havi 2.500 forintos ösztöndíj a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló,
felsõfokú intézményben tanulmányokat
folytató, illetve felsõfokú intézményben
továbbtanulni szándékozó fiatalok esélyteremtõ támogatását célozza.
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Az önkormányzat közvetlenül is tájékoztatta az ösztöndíj lehetõségrõl az érintett martfûi továbbtanuló fiatalokat. Többségük már jelezte is, hogy élni kíván ezzel a
támogatási formával.
***
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával, az Európai Unió belsõ piaci szolgáltatásokra vonatkozó irányelvéhez igazításával folytatódott a munka. Az irányelv fõ
célja, hogy megszüntesse, vagy legalábbis
csökkentse a jogi és adminisztratív korlátozásokat a szolgáltatások piacán. A központi
jogszabályok átvilágítását az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata követi.
Önkormányzatunk ezúttal három, a címer és a zászló használatáról, a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló,
valamint a környezetvédelemre vonatkozó
rendeletek esetében vizsgálta felül a helyi
szabályozást az uniós irányelvnek megfelelõen. Az elsõ két rendelet szükséges
változtatásáról most döntött a testület, a
környezetvédelemrõl szóló új rendelet késõbb, a helyi környezetvédelmi program
felülvizsgálatával együtt kerül a képviselõtestület elé.
***
Módosította a testület a Jász-NagykunSzolnok Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására megkötött megállapodást és a
társulás alapító okiratát. Új településsel
bõvült a társulás, és a hatásköre is nagyobb
lett. A társulás alapdokumentumainak
változását valamennyi érintett település
önkormányzatának jóvá kellett hagynia. A
martfûi önkormányzat támogatási kölcsönnel és mûködési támogatással is segíti a
társulás tevékenységét.
Herbályné

A „Portyázó Porontyok” nyerték el a Heineken egymilliós támogatását
Október elején hirdette meg a Heineken
Hungária Zrt. a társadalmi felelõsségvállalást kifejezõ „Heineken Hungária Sopronért” és Heineken Hungária Martfûért”
programokat. Egy hónapig szavazhattak
interneten a martfûiek arról, hogy kinek
ítélnék oda az egymillió forintos támogatást.
A jótékonysági akció fõvédnökei a városok polgármesterei voltak, a település lakóinak érdekeit szolgáló, támogatható
célokra, alapítványokra is õk tehettek javaslatot. Mint ahogyan arról az októberi
lapszámban olvashattak, a www.heinekenmartfuert.hu oldalon lehetett szavazni,
itt megtalálható volt a program részletes
leírása, szabályzata és az alapítványok bemutatkozása is. A „Martfûi Középiskoláért” Alapítvány 713, az általános iskola
„Boldog Gyermekekért” és „Tehetséges
Tanulókért” Alapítványai 131 - 113, míg a
Városi Óvoda és Bölcsõde „Portyázó
Porontyok” Alapítványa 833 szavazatot
kapott.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a
felajánlás jelképes átadására november 4én került sor a Martfûi Városházán. A
milliós támogatást Herczegné Horváth
Eszter, a „Portyázó Porontyok” alapítvány
vezetõje vette át Diós Lászlótól, a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. emberi erõforrás igazgatójától, és Józsa Zoltántól, a
Heineken martfûi gyárának igazgatójától.
– Óriási mozgósító erõ van a martfûi
közösségben, mindent megtettek a sikerért.
Tetszett a fiatalok dinamizmusa, megható

A fotókon a Jóreménység
Klub tagjai gereblyéznek, extrém sportos fiatalok pedig fát
ültetnek a pályájuk mellett.
A takarítási akcióba a helyi
nyugdíjasklubok és a polgármesteri hivatal munkatársai is
bekapcsolódtak.

SIKERREL PÁLYÁZTAK
A Damjanich János Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium „Iskolai egészségfejlesztési és drogmegelõzési tevékenység” címû pályázati
projektjével 1,2 milliós támogatást nyert a
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól.
Az iskola pályázati programja, kapcsolódva a Nemzeti Drogstratégia fõ céljához,
esélyt teremt arra, hogy a fiatalok képessé
válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.
Sikerrel pályáztak az iskola diákjai az
iskolai szakmai képzés népszerûsítését
célzó, az Oktatásért Közalapítvány által
„Szakmai rövidfilm” készítésére kiírt
támogatásra.
A diáktársaiknak készített filmmel 500
ezer forintot nyertek, amit a filmkészítést, a
média modul oktatását segítõ eszközök
vásárlására fordítottak.
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volt az óvodások, óvónõk, szülõk összefogása. Itt nincs nyertes, nincs vesztes. Bármelyik alapítvány, bármely nemes cél valósul meg, a pénz ebben a városban, ebben a
közösségben marad – jelentette ki Diós
László igazgató. Gratulált a martfûieknek,
hogy ilyen közösségnek lehetnek a tagjai.
Az érdeklõdést jól mutatja a közel 76
ezer letöltés, a honlap 9.200 látogatója, a
2.600 regisztráció.
Herczegné Horváth Eszter köszönetet
mondott az óvónõknek, szülõknek, minden
szavazójuknak, akik céljaikat támogatják.
Komoly kampányt indítottak a szavazatok
gyûjtésére, a Kossuth úti óvoda külsõ tereinek, udvari játékainak megújítására – vette
át a szót Gonda Istvánné, a Városi Óvoda és
Bölcsõde vezetõje, köszönetét fejezve ki
kollégái, a szülõk lelkesedéséért, az országos óvodai szervezetek támogatásáért. Reméli, hogy – ahogyan fogalmazott – még
sok évig folytatódik ez a játék, mindig nagyobb támogatással…
Herbályné

Az elmúlt hétvégén ismét
takarításra invitálta városunk lakóit, fiatalokat, civil
szervezeteket, helyi közösségeket az önkormányzat.
A Településellátó Szervezet munkatársainak közremûködésével számos facsemetét is elültettek a város területén az önkéntes segítõk.
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ÍGY ÜNNEPELTÜNK
“Elkattant a szabadság egy pillanata”
1956 eseményei nem népfelkelést és
ellenforradalmat foglalnak magukban, hanem egy elnyomott nép forradalmát, ami
nemzetünk egyik legbátrabb cselekedete
volt - hallhattuk Sági István ünnepi köszöntõjében október 22-én, a mûvelõdési központban. Pallavicini-Andrássy Borbála
visszaemlékezését idézte: „Tömegek és tömegek zárt sorokban, sokan karonfogva,
ragyogó arccal, fegyvertelenül. Legtöbbje
25 éven aluli, lányok, fiúk, ifjúmunkások,
egyenruhások és pár katona is. Tanárok,
orvosok, mérnökök, postások, bányászok
és munkások. A nép fiai, akiket bábokká,
gépekké akartak tenni. Diákotthonok árva
gyermekei, az ország minden részérõl. Hamis jelszavak zuhatagában áztatott gyermekek. Gyökértelen, hazátlan, istentelen,
téves eszméket hirdetõk kezén felnõtt ifjúság, amely megtalálta magát, amelynek
õsei vére felszabadította gúzsba kötött tagjait, amely akarni tud. Hazát akar, szabadságot akar és azért halni is kész.”
– A gondolataiban elnyomott, már-már
megfojtott ifjúság, értelmiség és munkásság együttesen mondta ki az eddig szót a
Rákosi-rendszer embertelensége ellen.
Azok a fiatalok nem akartak forradalmárok
és hõsök lenni, csupán élhetõbb, emberibb,
szabadabb életet akartak, ugyanúgy, mint
napjaink ifjúsága – fogalmazott Sági István.
Az ünnepi köszöntõt követõen a Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium 10/A
és 10/C osztályos tanulói, valamint az
iskola kórusa lépett a színpadra. A mûsort Lepuschán Éva tanárnõ állította össze,
a kórust Kissné Szél Anikó vezényelte,
zongorán közremûködött Székácsné Tálas
Gabriella.
A diákok színvonalasan összeállított
visszaemlékezése végigkövette a forradalom legfontosabb eseményeit. Megidézték
a „háborúba vágtató utca csöndjét”, s hogy
amelyik nép elfelejti forradalmának mindent betöltõ csöndjét, nem is érdemli meg a
szabadságot.
A romok között mindig haldoklik valamekkora darab idõ, és mindig azt jelentik a
romló kövek, hogy vége van valaminek,
visszavonhatatlanul. Aztán valahogy megöregszenek a romok, s megtartó hagyománnyá válnak, emlékké és emlékezetessé,
õsök példájává, krónikává, hõs harcokká.
Jelet kell hagyni, lássa a világ, kiket hagyott megint magára, jelet kell hagyni, mert
már jönnek, figyelnek, pusztulásunkra lesnek. És aztán csend. Megint elkattant a szabadság egy pillanata – hangzottak el az elgondolkodtató mondatok.

Dr. Enyedi
Mihály, Horváth
Endréné, Kontér
Sándor, Molnár
Aranka és Sági
István önkormányzati képviselõk szervezésében, fáklyás
felvonulással
folytatódott a
megemlékezés 18
órától, a városi

sével kezdõdött, majd itt is Sági István
ünnepi gondolatait hallhattuk.
– Senki ne gondolja, hogy 1956 hiábavaló volt. A forradalom igenis gyõzött. Egy
kis nép nemcsak az emberiségnek adott
ajándékot, de visszaadta népünknek az
egységet és az önbecsülést is. Magyarország elindult egy hosszú úton, kifelé a
kommunizmusból – fogalmazott, majd a
forradalmat ötszáz évvel megelõzõ eseményekre emlékeztetett: – 1456-ban Hunyadi
egy évszázadra megmentette Európát, amikor Nándorfehérvárnál szétverte a török
hadakat. Ötszáz évvel késõbb, 1956-ban a
pesti srácok megmutatták a kommunizmus
igazi arcát, megsebezték a vörös birodalmat, és újra megvédték Európát. Szólt
elitváltás nélküli rendszerváltásról, történelmi tanulságról,
hogy csak magunkra számíthatunk. „1956 megmutatta, hogy
ez a csak nem is olyan kevés, s
hogy amikor mi magyarok
egyetértünk céljainkban, összefogunk, és hiteles, erkölcsös
vezetõket követünk, akkor csodákat tudunk mûvelni”.
A rendszerváltás óta eltelt idõ
sem volt elég arra, hogy széleskörû társadalmi konszenzus jöjjön létre október 23. körül. A
hazai politika számos vezetõ személyisége
máig sem tisztázta viszonyát 1956-hoz.
Nehéz egy olyan eseményrõl objektíven
beszélni, amelynek áldozatai és bûnösei
mind a mai napig köztünk élnek. 1956 fõ
üzenete, hogy higgyünk a jövõnkben,
higgyünk Istenben és szeressük a hazánkat
– bíztatott Sági István.

ünnepséget követõen. A fáklyák imbolygó
fényében, hosszan elnyúló sorban sétáltak át az
ünneplõk a Református Templom kertjében álló
'56-os kopjafához.
A megemlékezés a mûegyetemisták
pontokba szedett követeléseinek felidézé-

KARÁCSONYI VÁSÁR
a Martfûi Református Nõszövetség
szervezésében.
Az érdeklõdõket december 6-án,
szombaton, 15-17. óráig várjuk a mûvelõdési központban.
Ruhanemûket, tésztaféléket és más
adományokat vásárolhatnak meg kedvezõ áron.
Mindenkit szeretettel várunk!
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– Van irgalom és megbocsátás, csak
bocsánatot kell kérni, csak oda kell fordulni
Istenhez – figyelmeztette ünnepi gondolataiban Tamási József plébános atya a
politika, a közélet akkori és mai „forgolódóit”, felidézve és cáfolva a közismert, a
városi megemlékezésen is elhangzott
„Mert a bûn az csak bûn marad / Kezükhöz
vér tapad / Istentõl embertõl / Ne várjon
irgalmat …” musical szöveget. Herbályné

“Keresd az igét!”
Bibliaismereti vetélkedõ
A bibliaismereti vetélkedõ szeptember havi megfejtendõ igéje a következõ:
„Tudom, az én Megváltóm él, és utoljára
megáll a por felett.”
Beküldési határidõ: november 30., 10
óra.
Beküldési cím: Református Lelkészi
Hivatal, Martfû, Szent István tér 3.

7. oldal

HIRDETÉS
MEGEMLÉKEZÉS
ERDEI SÁNDOR
halálának 3. évfordulóján.
“Csillag lett, mert szívbõl szeretett,
s mi is úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tõlünk mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.
Elszorul a szívünk és könnyes lesz a
szemünk,
mert drága lényére már csak
emlékezünk.”
Szeretõ feleséged, lányod,

vejed, unokáid

Üdvözöljük újszülötteinket
Szeptember 6.
MOLNÁR ADÉL
Jenei Réka – Molnár László Babits M. út
Szeptember 10.
BOZORÁDI MÁTÉ LUKÁCS
Molnár Edina – Bozorádi János Jókai út
Szeptember 12.
TÁBOROSI BLANKA
Roszik Tünde – Táborosi Mihály Szolnoki út
HRESKÓ TAMÁS FERENC
Katona Éva – Hreskó Ferenc Május 1. út
Szeptember 22.
DOROGI EDINA ANNA
Bálint Edina – Dorogi Attila Jókai út
Szeptember 24.
GÁL ALIZ ANGELIKA
Gál Judit – Pótár Bóta István Május 1. út
Szeptember 25.
BALÁZS ANNA DORINA
Józan Katalin – Balázs Ferenc Munkácsy út
Szeptember 29.
TAKÁCS FERENC ZALÁN
Kovács Mónika – Takács Ferenc Kassák út
Október 1.
MÉSZÁROS DORIÁN
Kiss Angelika – Mészáros Sándor
Munkácsy út
Október 7.
GALAMBOS GRÉTA
Vörös Magdolna – Galambos István
Munkácsy út
Október 9.
BALOGH KEVIN MÁRK
Szántai Andrea – Balogh Zoltán Kossuth út
Október 15.
FODOR BRÚNÓ
Szántó Melinda – Fodor István Kun B. út
Október 16.
RÓSA MÁTÉ
Nádi Marianna – Rósa Róbert Munkácsy út
SZÛCS MÁRK
Ubora Katalin – Szûcs József Munkácsy út
Október 24.
RIGÓ NÓRA
Hasznos Bernadett – Rigó István Simon F. út
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TYERESKOVA LAKÁSSZÖVETKEZET – FELHÍVÁS
A Tyereskova Lakásszövetkezet Jelölõbizottsága tájékoztatja a szövetkezet tagjait,
hogy az Igazgatóság elnökének /a szövetkezet elnökének/ és tagjainak, valamint a
Felügyelõ Bizottság elnökének és tagjainak mandátuma 2009. március hónapban lejár,
így a szövetkezet teljes vezetését újra kell választani.
A választás 2009 március hónapban kerül sorra, amely öt év idõtartamra szól. Az
Igazgatóság elnöke /a szövetkezet elnöke/ a lakásszövetkezettel munkaviszonyban áll!
A Jelölõbizottság olyan személyek jelentkezését várja az igazgatósági elnök posztra,
aki: a lakásszövetkezetnek tagja; minimum középfokú mûszaki végzettsége van; saját
gépkocsival rendelkezik, és annak a szövetkezet érdekében történõ használatát vállalja.
Jelentkezni lehet az épületek közös képviselõjénél, valamint a Jelölõbizottság tagjainál.
A Jelölõbizottság tagjai: Rákosi György, Gáliczki Jánosné, Balogh Imréné, Fábián
Józsefné, Bozsó Pálné, Árvai Irén, Farkas József, Grúzné Lévai Margit, Kupeczki
Andrásné.
A tisztségviselõk választása a lakásszövetkezeti törvény, valamint a lakásszövetkezet alapszabálya rendelkezéseinek megfelelõen történik. Részletesebb felvilágosítást
a szövetkezeti irodában, munkaidõben kaphatnak.
Jelölõbizottság

ÕSZI LOMB- ÉS HULLADÉKGYÛJTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy õszi lomb- és növényihulladék-gyûjtésünket

november 14-15-16-án (péntek, szombat, vasárnap) végezzük.
A szokásoknak megfelelõen az elszállítandó hulladékot (szállítható állapotban)
november 13-án (csütörtök) estig szíveskedjenek kirakni. Kérjük, hogy veszélyes
hulladékot továbbra se rakjanak ki! A veszélyes hulladékok gyûjtésére a jövõ év
tavaszán kerül sor.
Az elektromos hulladékokat és a használt gumiabroncsokat november 15-én,
szombaton, 9-12 óráig le lehet adni a volt Mártírok úti iskola udvarán.
Aki a fentieket figyelmen kívül hagyva szemetel, az ellen a közterület-felügyelõ
szabálysértési eljárást kezdeményez.
Településellátó Szervezet
A Martfûi Középiskoláért Alapítvány Kuratóriuma ezúton mond köszönetet minden támogatójának, a felajánlott 1%-ért.
Az alapítvány a befolyt összeget 256.259 Ft-ot - az alapító okiratban
meghatározott célokra fordította.
Köszönettel:
A Martfûi Középiskoláért Alapítvány
kuratóriuma

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
CSIKÓS SÁNDORNAK
és feleségének,
PÁSZTOR MÁRIÁNAK
Martfûre
55. házassági
évfordulójuk
alkalmából
sok szeretettel
gratulálnak
lányaik, vejeik és
négy unokájuk.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BALLA EMIL
temetésén részt vettek, és imáikkal, virággal, részvéttávirattal vagy levéllel fájdalmunkat enyhítették.
Szeretetteljes tisztelettel:
a Család
A PORTYÁZÓ PORONTYOK
ALAPÍTVÁNY köszöni, hogy 2007-ben
is segítették az alapítványt jövedelemadójuk 1%-ával, amelynek összege 290.481 Ft.
Ezt az összeget a Városi Óvoda és
Bölcsõde gyermekeinek élményszerzõ kirándulásaira, rendezvényekre fordítottuk.
Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat céljaink megvalósításában!
Adószámunk: 18826036-1-16
Számlaszámunk: OTP Bank Rt.
Martfûi Fiók: 11745169-20034302
Az alapítvány kuratóriuma
Martfûi orvosi ügyelet:

Tiszaföldvár, Kossuth út 169.
Tel.: 470-424, 20/958-4969

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

BETÉTI AKCIÓ NOVEMBER –
DECEMBER HÓNAPBAN
A betétek fix kamatozásúak.
Személyihitel-akció, csak november hónapban.
További kedvezõ hitelek.
Kedvezõ bankszámla és folyószámla vezetés.
Bankkártyák, babakötvény.
Vállalkozói hitel és bankszámlavezetés.
Mezõgazdasági termelõknek:
Jelzáloghitelek

MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK
25-30%-OS KEDVEZMÉNNYEL!

További bõvebb információkért hívjon, keressen minket!

Novemberben a szemvizsgálat ingyenes!
MARTFÛ, Piactér 5. Tel.: 30/2279-745 ; 70/3873-317
Nyitva: H-P: 9°°-17°°-ig; Szo: 9°°-12°°-ig

Megtakarítási akciók minden
idõtávra!
Az OTP Bank biztonságos megtakarítási,
befektetési lehetõségek széles körét kínálja
Rövid, közép és hosszú távú igényekre alapozva az OTP Bank a Bizalom Megtakarítási Program keretében a

következõ kiemelt termékajánlatokat kínálja:
• 4 és 9 hónapos akciós Forintbetét lekötés
• 6 hónapos akciós EUR és USD Devizabetét lekötés
• 1 éves futamidejû, fix kamatozású OTP kötvény
• Direkt akciós betét
• Merkantil Mobil betét akció
• OTP HozamDuó Jubileum Megtakarítási Csomag - lekötött betét és
tõkevédett befektetési alap kombinációja
A tájékoztatás nem teljes körû, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklõdését – a részletes
feltételekrõl az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett mindenkor
hatályos Hirdetményekbõl és Üzletszabályzatokból tájékozódhat.

www.otpbank.hu

06 1/20/30/70 3666 666

06 40 366 666
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HIRDETÉS
PÁSZTOR
ÉPÍTÕANYAG TELEP

A TURBÓ SZOLÁRIUM SZALON ÉS KOZMETIKÁBA
megérkezett az ÚJ, EXKLUZÍV GÉP!
Növekedett a csövek száma és
ereje, külön vállbarnító és testpermet.
Rövidebb idõ alatt gyorsabb, egyenletesebb barnulás.
December 31-ig akciós árakkal és
ajándék zsetonokkal várjuk vendégeinket.

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

Katalin és Erzsébet-napra vásároljon szolárium bérletet!
Kozmetikánkban szeretettel várja szépülni vágyó vendégeit Panyik
Dalma kozmetikus:
• Többfunkciós kozmetikai géppel (gyémántfejes mikroderma-drázió)
• Ultrahangos kezeléssel (krio- és thermo terápia) • Fülbelövéssel
• Fogékszer ragasztással • Sminktetoválással, stb.

Martfû, Május 1. út 10/b. Tel.: 450-996 vagy 30/697-2786

NOVEMBERI ÉPÍTÕANYAGÉS TÜZELÕVÁSÁR!
Cseh kocka szén
Tûzifa akác
Tûzifa tölgy

3.500Ft/q
2.500Ft/q
2.400Ft/q

Fürdõszobatrend Martfûn is,

új, 150 m2-es BEMUTATÓTERMÜNKBEN!

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Szeretettel várunk minden szórakozni vágyó vendéget
2008. november 15-én, szombaton 19 órától.
Helye: martfûi Mûvelõdési Központ Zene: Pezsgõ zenekar
Jegyek: 1.200 Ft Vacsorával: 2.500 Ft
Elõvételben megvásárolhatók a Húskuckóban, ill. Tóth Józsefné fodrász
üzletében a Piac tér 4. sz. alatt.
Tombola a helyszínen kapható!
A bevétellel a martfûi Mikulás
ünnepséget szeretnénk támogatni!

AKCIÓ:
Csempék
Padlóburkolók
Lisztellók

980 Ft/m2
2
1.190 Ft/m
290 Ft/db

A termékekrõl érdeklõdjön bemutatótermünkben, vagy a
www.furdoszobatrend.hu honlapon!
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

Tárt Kapus Sportlétesítmények Programja
Õszi kiültetésre és karácsonyfának is
alkalmas, több fajta
EZÜST- és LUCFENYÕ KAPHATÓ Martfûn,
kedvezõ áron.
Tel.: 06/20-337-8188, 56/450-688

Martfû Város Önkormányzata is csatlakozott az országosan
nagy sikert aratott Tárt Kapus Sportlétesítmények Programhoz.
A sportolni szeretõket várjuk a Damjanich János Általános
Iskola, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium
tornatermében hétfõn és szerdán 16.30-tól.
Bõvebb információ: Balogh József Tel.: 06-70/6398904

FANTASZTIKUS MOBIL
INTERNET AKCIÓ!
Mostantól bárhol és bármikor élvezheti a kötöttségek nélküli Internet
elõnyeit.
30 napos kipróbálási idõszak vagy 3
hónapig 0 Ft akció ajándék adatmenynyiség duplázással!
Gyõzõdjön meg a lefedettségrõl személyesen, kérésre házhoz is megyek!
Ugyanitt kártyás és elõfizetéses Pannon telefonok extra ajándékokkal!

Farkas Roland (20/930-3788)
A Martfû Magazin következõ
lapszáma várhatóan december 11-én,
csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket december 5-ig
adhatják le. Tel.: 70/3806-187

Hirdetési melléklet
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EZ IS - AZ IS
Kovács Magyar András Táltos
munkatársa,

Dr. Pálus Attila
táltos módszerrel gerinc
kezeléseket végez Martfûn.
Gerinc, váll, nyak, hát, térd
problémák, isiász, lumbágó,
meszesedések, teniszkönyök,
izület-beállások gyógyítása, egész
testre kiterjedõ masszázzsal.
Kezelésekre bejelentkezni a
70/554-4850-es számon lehet.

SEBÉSZETI
SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
MAGÁNRENDELÉS

Martfûn, az Egészségházban
Minden csütörtökön:
17,30 - 18,30 óráig!
Rendel:

DR. TUKORA ISTVÁN
sebész szakorvos
– Ambuláns mûtétek
(benõtt köröm, bõrelváltozások,
zsírdaganatok)

• aranyér, • visszér, • sérvek,
• epekõ, • emlõelváltozások.

Tel.: 06-30/246-1348

MEGSZÜLETTEM
Szeptember 22., Budapest.
ÖKRÖS OLIVIA ANNA
Dr. Ökrös Oszkár – Pécskõi Judit

APRÓKÁK
• Lakás eladó, Martfû, Ifjúság út 13. III.
8. Érdeklõdni: 56/450-505.
• Tiszaföldvár központjában családi
ház eladó. Tel.: 70/934-9804
• Tiszaföldváron kertes ház eladó. Érd.:
06-70/3806-187.
• 120 literes fagyasztószekrény eladó.
Tel.: 450-065
• Eladó Martfû, Táncsics Mihály út 18.
szám alatti kertes ház, garázzsal, ipari
árammal, fúrott kúttal, alsóépülettel. Második emeletig szövetkezeti lakást beszámítok. Érdeklõdni egész nap. Tel.: 56/610067, 06-30/265-8051
• Sürgõsen eladó komplett zenei felszerelés: YAMAHA PSR 295 szintetizátor 2
db 350 W-os hangfallal, erõsítõvel, Roland
RE 800-as torzítóval, Shure mikrofonnal.
Érd.: 06-70/ 305-9026

November 17. hétfõ, 15 óra:

“RINGASD EL MAGAD”
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A Damjanich János Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
diákjainak elõadása.
Belépõ: 400 Ft (csoportos, 15 fõ felett,
200 Ft).
Támogatók: a “Martfûi Középiskoláért
Alapítvány” és az iskola IDB testülete.
Hallgató! Egy magyar pár történetét
mutatjuk be, akik az 1969-es altamoni Rolling Stones fesztiválon, számtalan útvesztõn
át keresik helyüket. Ma mi meséljük el József
és Eszter történetét. Énekelünk az embertelen
világról és a szerelemrõl. De hogy valójában
a “mese” mirõl szól, azt te döntsd el!
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DAMJANICH-HÍREK
Diákbolt segíti a szakmai oktatást
Az eddig megvalósult beruházások: a
kereskedelmi kabinet, taniroda, számítógépes oktatótermek, referenciairoda után
újabb beruházás valósult meg a Damjanich
János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégiumban. A szakmai
képzést segítõ diákbolt és a hozzá tartozó
oktatóterem a szakképzési hozzájárulás felhasználásával készült el.
Október 20-án, ahogyan Biliczné Szabó
Gyöngyi általános igazgatóhelyettes fogalmazott: megálltak egy picit, hogy az iskolai
hétköznapokban ünnepi pillanatot teremtsenek a diákbolt átadásával.
Öt évvel ezelõtt profilváltás indult az iskolában, az eddigi cipõipari képzésrõl áttértek a kereskedelmi képzésre. Most újabb
olyan hellyel gazdagodott az intézmény,
amely az új szakmák képzését segítheti.
A kereskedelmi dolgozók munkája,
viselkedése, szakmai felkészültsége jelentõsen befolyásolja az emberek közérzetét.
A kereskedõ tudásának értékét növeli, ha
legalább egy idegen nyelvet ismer. A
szakmai szókincs elsajátítására és bõvítésére is szükség van. Mindezeket három
jelenet elõadásával erõsítették a diákok.
Kovács Tamás és Szunyogh Adrienn Örkény István Választék címû, egyperces novelláját adták elõ. Berta Péter és Magyar
Zoltán, valamint Nagy Erika és Tóth Adrienn vásárlási szokásokat mutattak be
különbözõ idegen nyelveken.
A boltot és a hozzátartozó oktatótermet
dr. Bakonyi Péter polgármester és Kardos
Mihály gyakorlati oktatásvezetõ nyitotta
meg. – Egy iskolánál az a legfontosabb,
hogy milyenek a tanárok, a diákok. Ez az
iskola hisz a jövõjében, diákjai hisznek az
iskolában – fogalmazott városunk polgármestere.

Az ünnepség végén Biliczné Szabó
Gyöngyi elismeréssel szólt Sóvári Sándorné Gizike és Ordõdi Antalné Marika
szakmai oktató munkájáról, amellyel
lehetõvé tették a tanbolt létrehozását,
színvonalas mûködtetését.
Herbályné

ÁLTALUNK LESZ JOBB!
A martfûi fiatalok is csatlakoztak az
Európai Ifjúsági Hét keretében szervezett
„Flash mob” akcióhoz. Az Európa-szerte
egy idõben szervezett akció célja, hogy
felhívja a figyelmet a fiatalokban rejlõ
lehetõségekre, innovatív erõre.
A villámgyülekezõre, november 5-én
este néhány percre sárga pólót, vagy más
sárga ruhadarabot viselõ fiatalok sereglettek a Szent István térre, majd ahogyan
érkeztek, olyan gyorsan el is hagyták az
akció helyszínét.
Az akciót az Eurodesk, a Mobilitás, a
Mix Klub, valamint a Martfûi Diákönkormányzat szervezte.
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„Köztes átmenetek – A Drog”
Tanulmányi kiránduláson vettünk részt
Törökszentmiklóson, egy drogprevenciós
kiállítást néztünk meg Kissné Széll Anikó
tanárnõnek köszönhetõen. A téma a különbözõ drogok típusai és hatásai az emberi
szervezetre volt.
Megdöbbentõ volt látni, hogy azokat,
akik drogokhoz nyúltak, mennyire rossz emberré tette a szer. A kiállítás felépítése megmutatta, hogy az ember honnan indul a függõség, majd a halál felé a drog hatására. Különbözõ szobákba lehetett bemenni, amelyekben képeket, drogosok által használt
tárgyakat, valamint filmeket mutattak be.
(Ezek a drogok mindenki számára elérhetõk.)
Az elsõ helyiségben családias légkör fogadott bennünket.
A következõ szobában mindennek az
ellentéte várt ránk. A ridegség, a szeretethiány és a kitaszítottság volt észrevehetõ. A
falon képek, tárgyak voltak, amelyek a
drogok hatásait mutatták be.
A harmadik helyiségben öt kisfilmet
nézhettünk meg. A kamera szemével láthattuk, hogyan lövik be magukat a drogosok, hogyan támolyognak az utcán, hogyan
buliznak, és viszik bele egymást a rosszba,
és hogy nem találják helyüket a világban.
Riasztó és taszító volt mindezt így látni.
A következõ szobában az elsõ helyiség
feldúlt maradványait láthattuk csupán. Az
idilli, családias álomképet felváltotta a sötét,
rideg valóság. Az ember kifordult önmagából. Nincsenek szabályok számára, pusztít,
rombol maga körül. Nem törõdik a körülötte
lévõ világgal, csak a „napi adagja” meglegyen.
Az ötödik helyiségben már teljes magány, kitaszítottság volt érezhetõ. A „drogostól” már elfordult a családja, a barátai és
ismerõsei. Csak õ maradt és a drog. Az utolsó szobában az egyik falon az volt olvasható,
hogyan büntetik azokat, akik drogot árusítanak és fogyasztanak. A másik oldalon pedig egy drogfüggõségbõl felépült fiú szavai
olvashatók, amelyben megbánta a régi életét, és örül, hogy sikerült kigyógyulnia ebbõl
a függõségbõl.
Különös érzéseket váltott ki belõlünk ez a
kiállítás. Megrémisztett és elkeserített. Lejátszódott elõttünk, hogy dõlhet romba egy
fiatal, egy család élete a drogok miatt, pedig
ennek nem így kellene történnie. Bízzunk
benne, hogy ez a kiállítás elrettentõ volt, és
senki sem fogja kipróbálni ezeket a szereket.
Szeretnénk megköszönni Kissné Széll
Anikó tanárnõnek a lehetõséget, hogy részt
vehettünk ezen a tanulságos kiállításon.
Gál Adrienn és Hornyák Henriett
10.C osztály

EZ TÖRTÉNT
A NAPSUGÁR BABAKLUB HÍREI
Mozgás, szem-, kézkoordináció fejlõdése 3 éves korig. Hogyan segíthetjük
gyermekeink készségfejlõdését címmel
volt beszélgetés a családsegítõ szolgálat
épületében szeptember 23-án. Vendégünk
Tanyi Ilona bölcsõdevezetõ volt, aki írásban is összefoglalta az elhangzottakat.
A teljes cikk és még képek az eseményekrõl a www.napsugarbabaklub.mlap.hu
oldalon találhatók.
A mozgásfejlõdés nagyobb állomásai
3-36 hónap között a következõk: fej kiemelése, hátról hasra fordulás, hasról hátra
fordulás, kúszás, felülés, mászás, állás,
járás, lépcsõn járás (után lépéssel, majd
váltott lábbal), ugrás, futás, kerékpározás.
Hogyan fejleszthet a szülõ?
Elõször is fontos, hogy lehetõséget teremtsünk a gyerekeknek a gyakorlásra: tér,
hely, idõ, megfelelõ eszközök. Lehetnek
olyan idõszakok, amikor a gyerek látszólag
nem fejlõdik a mozgásban, mert másra koncentrál, például a beszédre. Ilyenkor türelmesnek kell lenni.
Ötletek a fejlesztésre:
A gyerekek szeretik a szûk tereket, szívesen üldögélnek párnák között, „papír”
házakban.
A járást a hívogatós játékokkal lehet
gyakorolni két kéz között. Az ún. kapaszkodó járást mezítláb lehet gyakorolni a szobában, vagy esetleg járdán, vizes lábbal
nyomot hagyva. Lehet festékkel lábnyomokat készíteni, kivágni, elhelyezni a talajon különbözõ távolságra, és azon egyensúlyozva járni. Hosszú szalagon sétálni
szobában, kint a járdán flakonból vizet lehet locsolni, majd azon végigmenni.
***
Október 21-én 17 órakor, 0-5 éves korú
babák és gyermekek részére, élõ népzenés
szüreti Baba-táncházban vettünk részt,
melyet Stonawskiné Busi Ildikó néptáncpedagógus tartott. A talpalávalót a Sodrás
Népzenei Kisegyüttes húzta, Juhászné Antal Gabriella vezetésével.
Az élõ népzenés muzsika a gyermekek
és szüleik számára egyaránt különleges
élményt nyújtott.
Megismerkedhettünk a hagyományos
népi zenekar felállásával (hegedû, brácsa és
nagybõgõ), zenei hangzásával, kipróbálhattuk a hangszereket, mindemellett mondókákat, dalokat és Dunántúli táncmotívumokat sajátítottunk el. A délutáni táncházat Ökrösné Tóth Éva kézmûves foglalkozása színesítette.
Örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek a
táncházba, mely maradandó élményt nyújtott mindannyiunk számára!
Legközelebb november 20-án, 17 órakor találkozunk a Baba-táncon!

VERSENYTÁNC
A szeptember hónapot egy újabb
nemzetközi versennyel zárta a Kóródi
Bettina - Sági István Balázs társastáncpáros (Szilver TSE) Füzesabonyban (IV.
Realdance Kupa, 2008. 09. 27.).
Junior I. C standard kategóriában 2. helyen végeztek, két táncot megnyertek, háromban pedig másodikok voltak. Szoros
verseny volt. Ilyen a táncversenyek számítása, hiába jobb az átlaguk, mégis másodikok. A junior I. C latin versenyben viszont olyan négy párt elõztek meg és lettek
elsõk, akiktõl mostanában ki szoktak kapni.
Bár csak heti egyszer tudnak egy rövid
ideig edzeni, így is bravúros eredménnyel
zárták a szeptember hónapot.

TRIATLON
Két versenyen vettek részt a triatlonos
gyerekek: Kunhegyes, szeptember 7., kerékpárverseny.
Eredmények: II. kcs. Kovács Péter 2.,
III. kcs. Balogh Bettina 1., IV. kcs. Borbély
Bence 1., Csató Balázs 2., Sike Zsolt 3., V.
kcs. Balogh Máté 1. hely. A versenyzõk sok
szép ajándékkal tértek haza.
***
2. Szolnoki Repülõrajt Futófesztivál
(szeptember 27.)
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***
Októbertõl újra baba-angol foglalkozás indult Martfûn! A helyszín és az
idõpont változatlan, hiszen minden szerdán
10 órától a gyermekkönyvtár ad otthont a
babáknak és mamáknak, hogy az angol
nyelvvel zenés, énekes, játékos formában
ismerkedjenek, angol dalokat és mondókákat tanuljanak.
A baba angolnak nem a szigorúan vett
nyelvtanítás és -tanulás a célja (nem is lehet), hiszen a legtöbb baba még magyarul
sem tud beszélni, hanem, hogy együtt játszszon, énekeljen és mondókázzon szülõ és
gyermek, mint ahogy ezt egyébként otthon
is teszik. A különbség annyi, hogy a foglalkozásokon mindez angolul történik. Angol
nyelvtudás a baba angolon való részvételhez nem szükséges. A dalok,
mondókák fülbemászóak, és néhány
alkalom után minden erõfeszítés nélkül, észrevétlenül megtanulhatóak.
Annál nagyobb szükség van jókedvre,
nyitottságra és vidámságra! Szeretettel vár minden 6 hónapnál idõsebb és
3 évnél fiatalabb babát, kisgyermeket
és szüleit, nagyszüleit szerdánként 10
órától a gyermekkönyvtárban Szepesiné Kormos Enikõ angol nyelvtanár.
Csüllögné Némedi Gyöngyi
klubvezetõ
Elsõ külföldi versenyén vett részt a
páros november 25-én Szlovákiában,
Kézsmárkon. A Realdance-s csapattal
négy napot Szlovákiában, Poprádon és
Kézsmárkon tölthettek. ,,Vendég" táncosként sikerült minden kategóriát megnyerniük, amiben elindultak. Megnyerték a
junior II. C latin és standard, illetve a junior
I. C latin és standard számokat is.
SI

Eredmények: 1. kcs. Németh Csaba 1.,
Kovács Levente 2., Bakó László 10., Kovács
Vivien 4., II. kcs. Bácsmegi Boglárka 5., III.
kcs. Bérczi Blanka 3., V. kcs. Bakó Márton 3.,
VI. kcs. Balogh Bence 1., Hegedûs Máté 2.
***
Duatlon diákolimpia országos bajnokságba jutottak: Németh Csaba, Kovács Levente, Bakó László, Kovács Vivien,
Bácsmegi Boglárka, Kovács Péter, Bérczi
Blanka, Nyerges Zsanett, Sike Zsolt, Borbély Bence, Csató Balázs, Habranyi Ottó,
Bakó Márton, Hegedûs Máté.
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EZ TÖRTÉNT
ELSÕ MARTFÛI EXTRÉM NAP
“Innen nem küldenek el minket, itt jól érezzük magunkat”
Rendhagyó esemény helyszíne volt október 18-án, szombaton a mûvelõdési
központ melletti, volt kosárlabdapálya. A
Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium, a
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
közös szervezésében extrém napon mutatkoztak be egymásnak és az érdeklõdõknek
a martfûi és környékbeli extrémesek, deszkások, BMX-esek, mountain bike-osok,
triálosok, korisok és break-esek.
Az ebben az évben részben bitumenborítással ellátott területen vascsövek, raklapokból eszkábált ugróelemek jelzik, itt
bizony különleges sportágak helyi képviselõi bontogatják szárnyaikat. Az önkormányzat, amellett, hogy helyet biztosít
számukra, azt is el szeretné érni, hogy a
fiatalok ne a város más közterein hódoljanak ezeknek a sportoknak. Különösen a
Városháza körül okoznak gondokat, kisebb-nagyobb károkat a gördeszkások,
korisok és a biciklisek.
A korábban a cipõgyár melletti parkban,
a város más területein sportoló extrémes
fiatalok örömmel vették birtokukba a számukra kialakított új területet. Saját értékelésük szerint, a pálya létrehozása óta igazán
sokat fejlõdtek. Ahhoz azonban, hogy igazi
extrém paradicsommá váljon a pálya, nagyobb, fejlettebb térre, számos eszközre
volna még szükségük. Jelentõsebb versenyeket is szeretnének itt szervezni. Örülnek
az új ifjúsági terüknek, ahogyan fogalmaztak: innen nem küldik el õket, itt jól érzik
magukat. A bemutatkozás mellett a szervezõk nem titkolt célja az volt, hogy további támogatást szerezzenek az extrém pálya
fejlesztéséhez.
Az extrém napon sorra mutatkoztak be
az igazán látványos sportágak és képviselõik: Kecsõ Kristóf, Tar Viktor, Fazekas
Kornél, Takács Dávid, Hegedûs Zoltán,
Kecsõ Endre, Bagi Dániel, Szõke Soma,
Benedek Roland, Dobos Viktor, Pálinkás
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Dániel, Takács Adrián, Tóth József, Tóth
Ricsi, Király László, Mondok Krisztián,
Kiss Zsolt, Csõsz Olivér, Balogh Dániel,
Nagy Máté, Szõke Róbert, Fábián István,
Bácsmegi Norbert, Jándi Tibor, Szûcs
Gábor, Hatvani Arnold, Hatvani János,
Máté Balázs, Péter Róbert, Papp Róbert,
Soltész Sándor.
Az érdeklõdõk, a nézõk száma is gyorsan gyarapodott. Balogh Blanka irányításával igazán pörgõs, jó hangulatú rendezvényt szerveztek maguknak a fiatalok.
Blanka köszönetet mondott a rendezvény támogatóinak: a fellépõ extrémeseknek, Martfû Város Önkormányzatának, a
Boldog Gyermekekért Alapítványnak, a
Mûvelõdési Központnak és az általános
iskolásoknak.
***
Kecsõ Endre hét éve gördeszkázik.
Végzõs gimnazista Szolnokon, ahol,
emellett, a mûvésztelepen rajzolni tanul.
Jövõjét is a gördeszkázásban és a
rajzolásban képzeli el. Az extrém napon
rákócziújfalui és falvai fiatalokkal együtt
pörgette a deszkákat. Máshol, más pályákon is deszkáznak, és fontolgatják a ver-
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senyzést is. Sok fiatal kapcsolódik a gördeszkásokhoz, keresik a számukra legmegfelelõbb sporteszközöket.
– Támogatókat keresünk, vállalkozókkal egyeztetünk, pályázatokkal próbálkozunk. Alapszinten vas-, mûszálas, és mûanyaglemezekre volna szükségünk, amik
nem áznak szét. Az alapfelszerelések
darabja harmincezer forintba kerülne.
Internetes portálokon több anyagot találhatunk a martfûi extrémesekrõl, így
Endrérõl is. Hétvégenként, a délutáni program elmaradhatatlan részeként, az extrém
pályán gyakorol a barátaival. Itt megtalálhatja õket, aki egy kicsit többet szeretne
kihozni a gördeszkából…

GRATULÁLUNK
Hét éve kezdett el egy társaság görkorizni Martfûn. Bácsmegi Norbert is
csatlakozott hozzájuk, olyan sportot keresett, ami extrém, amivel kitûnhet a többiek

Korosztályában a világ legjobb erõemelõje lett
2008 IPF Masters World Powerlifting
Championships – USA, Palm Springs –
olvasható azon a fényesen csillogó
aranyérmen, amit Petróczki Magdolna
vehetett át az idei, szeptember 30. és október 5. között megrendezett, tizenöt
ország százötven versenyzõjét felvonultató Master Erõemelõ Világbajnokság
master I. (40 év feletti) kategóriájában.
Magdit az erõemelés sportról, a versenyrõl és további terveirõl is kérdeztem.

közül. Szolnokon egy vas- és színesfém
kereskedésben dolgozik.
– Mi még az alapoknál tartunk. Nem volt
helyünk, kevesen voltunk. Amióta azonban
elkészült ez a kis park, megint többen
lejárunk.
Szeretnénk, ha az alapfelszereléseket
meg tudnánk venni. Kellene grind box
(doboz csõvel), szly csövek, amik most is le
vannak téve, de nagyobbak, negyedív, döntött falak, kiugrók. Ötszázezerbõl már öszsze lehetne hozni egy jó kis parkot.
Pesten, Szegeden, Miskolcon, Nagykõrösön, Szarvason tudunk gyakorolni, de az
igazi helyben volna.
A helyi extrémesek bemutatkozását
hallgatva felkaptam a fejemet, amikor azt
hallottam, hogy sok gondjuk van a rongálókkal. Ezek között a fiatalok között is
biztosan van, aki örömét leli a rongálásban.
Az azonban biztos, hogy õk maguk tudják
csak leállítani azokat a társaikat, akik rossz
hírüket keltik az idõsebbek körében az
extrém sportoknak. Többségük nem akar
mást, mint együtt sportolni a barátaival.
Ehhez pedig térre és támogatásra van
szükségük, nem csak anyagi értelemben.
Herbályné

TENISZ
Férfi csapatunk a Megyei Tenisz Csapatbajnokságot a 2. helyen zárta (tavasszal
harmadikok voltunk). Õsszel megvertük a
Szolnoki TC-t, a Szolnoki Honvéd SE-t, a
Szolnoki USE-t, illetve a Tiszafüredet.
Egyetlen vereségünket Kisújszállástól szenvedtük el, ami a bajnoki címünkbe került.
Csapattagok: Bartus József, Kovács Mihály, dr. Despotov Svetozár, Sági István,
Fodor Tibor, Botka Tibor, Szabó Lajos, Bakó
László, Frigyes Csaba, Varga Tamás, Papp
Imre.
SI

– Az erõemelés hasonlít a súlyemelésre,
de nem olimpiai sportág. Hasonló súlyokkal dolgozunk, de kevésbé dinamikus mozgás, inkább nagyobb erõkifejtés szükséges
a gyakorlatokhoz. Az erõemelés guggolás,
fekve nyomás és felhúzás gyakorlatokból
áll. Fogásonként is és összetettben is értékelik az eredményeket. Master kategóriában a 40, 50 és 60 év fölöttiek indulhatnak.
Magyarországon tizennyolc éve létezik ez
a sportág. Nõi sportolók kevesebben
vagyunk, különösen ebben a kategóriában.
A világbajnokságon guggolásban és
felhúzásban aranyérmet, fekve nyomásban
bronzérmet nyertem, így lett meg az aranyérem. A második egy japán, a harmadik egy
kanadai sportoló lett. Abszolút kategóriában, az összes súlycsoport összes versenyzõje közül a második helyen végeztem.
Guggolásban 147,5 kg-ot, fekve 75 kg-ot,
felhúzva 157,5 kg-ot, összetettben 380 kgot sikerült emelnem, ami egy kicsit elmarad
az egyéni legjobb eredményemtõl. Aki mögöttem végzett, összetettben 30 kg-mal
kevesebbet teljesített. A pontversenyben
egy 85 kg-os versenyzõnõt hagytam magam mögött, elõttem pedig egy 105 kg-os
végzett – összegezte a legfontosabb versenyadatokat az 50,5 kg-os martfûi sportoló.
Beszélgetésünk során kiderült, hogy
teljesen egyedül ment ki a versenyre, egyedül készült, kereste a szponzorokat.
Az eddigi eredményei, négy Európabajnoki bronzérme, az elmúlt években elért
fogásnemi érmei láttán érthetetlenül, a
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magyar erõemelõ szövetség nem támogatta
a master világversenyre való kiutazását. A
közel félmilliós költséget magának kellett
elõteremtenie. Korábban, az idei master
összetett erõemelõ EB-re pedig egyszerûen
elfelejtették benevezni egyesületi szinten.
Felkészülését egy térdmûtét, arcidegbénulás, az utóbbival járó újabb mûtét, és
apukája februári halála is nehezítették.
– Meg akartam tudni, hogy mire elég a
teljesítményem világszinten. Eljutni idáig,
a master korosztályig, ennyi idõsen ezt a
szintet elérni, úgy gondolom, hogy nem kis
teljesítmény.
Nincs edzõm, magamnak írtam az
edzéstervet, a nagy nyári melegben a Damjanich középiskola edzõtermében egymagam küzdöttem a vasakkal. Ha valaki tényleg el akar valamit érni, meg tudja csinálni.
A legrosszabb az volt, hogy a dobogón állva, nem volt ott egy magyar sem, aki együtt
örült volna velem. Más versenyzõkkel számos kísérõ és segítõ érkezett.

Magdi most egy mosonmagyaróvári
klub színeiben indul a versenyeken, miután
a szolnoki erõemelõ klub megszûnt. Szerzõdéses katonaként az MH. 86. Szolnok
Helikopter Bázison írnokként dolgozik.
Kétszer egy évet Cipruson volt békefenntartó. Ebben a misszióban késõbb is szeretne szolgálatot teljesíteni. A sport terén is
újabb célt tûzött ki maga elé: 2009-ben
fényesebb érmet szeretne az eddigi bronzérmek mellé az Erõemelõ Európa-bajnokságon Finnországban.
Herbályné
***
Petróczki Magdolna ezúton is köszöni a
világbajnokságon való részvételéhez nyújtott támogatást a Martfûi Polgármesteri
Hivatalnak, dr. Bakonyi Péter polgármesternek, Szolnok Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatalának, az MKB Banknak,
a Honvédelmi Minisztériumnak, Lamos
Imre dandártábornoknak, az MH 86 Szolnok Helikopterbázis parancsnokának.
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EZ IS - AZ IS
„Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!”
Az Informatikai Könyvtári Szövetség és
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
került sor október 7-12. között az Országos
Tini Könyvtári Napokra. A könyvtárak színes programokkal készültek a tíz alatti és
tízen túli fiatalok életkori sajátosságait,
érdeklõdését figyelembe véve, megmutatták, milyen lehetõségeket tartogat számukra a könyvtár.
A martfûi tiniket is tárt ajtókkal vártuk.
Megismerkedhettek a középkori várakkal
dr. Csorba Csaba történész kalauzolásával.
Az alsó tagozatos diákokat Mátyás királyról szóló mondákkal, mesékkel vártuk.
A legfiatalabb olvasók a Baba-mama klub
babái voltak, de a felnõttek is képviseltették
magukat a programokon, reneszánsz vetélkedõ volt a SINOSZ helyi szervezetének
rendezvényén.
Október 12-én, a Könyves Vasárnapon a
könyvtárak nyitva voltak, és várták az érdeklõdõket. Ezen a napon ingyenes volt a
beiratkozás.
A tini lányok körében nagy sikere volt
Kremné Bolváry Boglárka kozmetikus és
Oláh Krisztina mûköröm-építõ bemutatójának.
Kedves vendéget köszönthettünk Gonda
Kata személyében, aki beszélt a Barátok
közt TV sorozat készítésének rejtelmeirõl,
tanulmányairól, arról, hogyan tudja navigálni életét a sorozatbeli Noémi megformálása és a mindennapok kötelezettségei
között. Akik emlékeznek még a kislányra,
aki megrendítõen tudott balladát elõadni, s
úgy tudott mesét mondani, mint kevesen, az
megnyugodva látta, hogy itt ma egy kedves, szép, de határozott, céltudatos nõ
mesélt magáról, aki nem szédült meg a
sorozat nyújtotta nagy lehetõségtõl, tisztában van vele, hogy Noémi csak egy szerep,
s neki még nagyon sok lehetõsége lesz a
bizonyításra. Mi pedig figyelemmel kísérjük sorsát, és mindig szeretettel várjuk viszsza, hogy meséljen.
Immár második éve avattunk könyvlovagokat, õk azok, akik a könyvtár életéhez
hozzátartoznak, ha kell segítenek, szeretik
a könyvet, a könyvtárat. Ezzel a kedves
ceremóniával köszönjük meg egész évi
tevékenységüket.
Idén könyvlovaggá avattuk Csernus
Gyulánét, Dávid Szilviát, Halmai Istvánt,
és a tini könyvlovag címet Molnár Melinda kapta.
„Fogadom, hogy a könyvek szeretetét
halálomig megtartom, és az utókornak átadom” – hangzott a fogadalmi szöveg.
Õket és a Lapozó Olvasókör tagjait köszöntötte mûsorával Horváth József, jászberényi amatõr zenész és Kiss Donát egy
Mátyás királyról szóló mondával.
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alkotója ügyességét hirdeti, nagy sikere
volt a kiállításnak, várjuk az új darabokat.
Köszönjük a segítõk munkáját, a résztvevõknek pedig azt, hogy eljöttek programjainkra. Reméljük, a tinik közül is sikerült néhány új könyvbarátot meghódítani.
„..csak abból lesz a jövõ közönsége, akit
gyermekkorában olvasni tanítottunk, elvisszük színházba, hangversenyre. És ha
valaki legyintene, hogy van ennél fontosabb dolgunk is, jó lenne, ha észbe kapna,
hogy nincs ennél fontosabb dolgunk! ....
nincs ennél jobb befektetés.” (Csukás
István)
Pápai Jánosné

RAJZPÁLYÁZAT
GYEREKEKNEK
Kedves rajzolni, alkotni szeretõ gyerekek! Tegyétek emlékezetessé a várakozás idõszakát!
Várjuk A4-es méretû alkotásaitokat,
melynek témája az ADVENT, a várakozás, a készülõdés karácsonyra.
Rajzoljatok, fessetek, készítsetek tárgyakat. Dolgozhattok ceruzával, zsírkrétával, festékkel, de örömmel fogadjuk a
ragasztott, barkácsolt, bármely technikával készült kézmûves alkotásokat is.
Az elkészült mûveket december 1ig várjuk a Városi Könyvtárba.
Díjakat hat kategóriában osztunk:
óvodások, 1-2. osztályosok, 3-4. osztályosok, 5-6. osztályosok, 7-8. osztályosok és középiskolai tanulók.
Kiállítás megnyitó és díjátadás: december 6-án, szombaton a VÁROSI
MIKULÁS délutánon.

A vasárnap zárásaként képzeletben részt
vettünk egy reneszánsz lakomán. Adamik
Lajos mesterszakács segítségével betekinthettünk a mesterek konyháiba, megtudtuk,
hogyan zajlanak a versenyek, milyen kívánalmaknak kell megfelelnie egy-egy ételkölteménynek. A nagyon érdekes beszélgetés témáját szemléltették Drávai Mária
Nagyszakácsiban, reneszánsz ételekrõl
készített fotói.
Ékszerdoboz címmel Földi Kata
gyöngyékszereibõl láthattak kiállítást az
érdeklõdõk. Minden egyes karkötõ, lánc
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Megrongálták a mûvelõdési központ
hátsó teraszát. Betonoszlop, betonelemek
és korlátok estek áldozatul az “erõs legényeknek”.
Az intézmény rendõri intézkedést
kezdeményezett az ügyben. Az anyagi kár
meghaladhatja a harmincezer forintot –
tájékoztatott Asztalos Árpádné intézményvezetõ.
A további rongálás elkerülése érdekében
a területet fokozottan figyelik a rendõrség
munkatársai és a helyi polgárõrök, de a
lakosság jelzéseire is számít az intézmény.

PROGRAMAJÁNLÓ
GYERMEKSZÍNHÁZ

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

BÁL
November 15. szombat, 19 órától:
JÓTÉKONYSÁGI BÁL

November 18. kedd, 15 óra:
CIPITY LÕRINC címmel
Szalók i Ágnes mûsora
Szalóki Ági az új népdalénekes generáció
egyik legtehetségesebb és legsikeresebb
képviselõje. A Besh o Drom és az Ökrös
együttes énekese évekig, 2005 óta szólóénekes. Gyerekeknek szóló mûsorában
mesék, mondókák, játékok, dalok szerepelnek.
A Csiri-biri színházbérlet elõadása.
Jegyár: 700 Ft. Támogató: Oktatási és
Kulturális Minisztérium

a martfûi gyermekek Mikulás-napi
programjainak támogatására.
Zene: Pezsgõ zenekar
Belépõdíj vacsorával: 2.500 Ft, vacsora
nélkül: 1.200 Ft.

Játékos családi délután – kézmûves
játszóház, ajándékmûsor, vetélkedõk, számítógépes játszóház, kiállítások és a Mikulás vár mindenkit nagy-nagy szeretettel!
A belépés díjtalan!

November 17. hétfõ, 15 óra:
“RINGASD EL MAGAD”

November 19. szerda, 9 óra:
„MESÉK SZÁRNYÁN”
A Szolnoki Filharmonikus Zenekar
hangversenye. Vezényel: Bali József

December 1-6-ig:

December 6. szombat, 15-19 óráig:
ITT A MIKULÁS!

MUSICAL

FILHARMÓNIA

DECEMBERI ELÕZETES
Játékos tudomány – elmés játékok
címmel interaktív kiállítás az intézmény
pódiumtermében.
Nyitva tartás: naponta 9-19 óráig. Belépõdíj: 350 Ft

Jegyek elõvételben a Húskuckóban és
Tóth Józsefné fodrászatában (Piactér 4.)
kaphatóak.

A Damjanich János Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
diákjainak elõadása.
Belépõ: 400 Ft (csoportos, 15 fõ felett,
200 Ft).
Támogatók: a “Martfûi Középiskoláért
Alapítvány” és az iskola IDB testülete.

regionális szakmai találkozója az intézmény kiállítótermében és galériáján.
A kiállítást november 29-én, szombaton
11 órakor megnyitja: Kovács Emese iparmûvész.

December 14., vasárnap, 9 óra:

KONFERENCIA
November 28 . péntek, 10 óra:
Szakmai zárókonferencia
Együtt a hátrányos helyzetûekért –
szociális szakemberek képzése Martfûn és
környékén

KIÁLLÍTÁS
November 6 - 27:
Terecskei Viktória bõrmûves iparmûvész kiállítása az intézmény kiállítótermében.

Mûsor: Rossini, Ravel, Stravinszky, Ránki György, Weiner Leó mûveibõl.
Az általános iskolai filharmónia bérletsorozat 1. elõadása.

VETÉLKEDÕ
November 22. szombat:
NON-STOP VETÉLKEDÕ
a környezõ települések középiskolái
csapatainak részvételével.
November 29. - december 19.:
Szervezõ: Városi Ifjúsági Szabadidõkör.
A Martfûi Napraforgó Foltmozaik
Támogató: Martfû Város Önkormányzata
Varrókör õszi kiállításának megnyitója és
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JÓTÉKONYSÁGI
KARÁCSONYI VÁSÁR
a mûvelõdési központ aulájában.

RETRO SZILVESZTER
AZ ELMÚLT 20 ÉV
LEMEZLOVASAIVAL
a martfûi Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban. Kezdés: 20 óra.
Az est vendége: SOLTÉSZ REZSÕ!
Fellépnek: Takács László, Dobos Dezsõ,
Jackanin Zsolt, Váli Csaba, Eszenyi Imre.
Igazi retro hangulat ajándékokkal, tombolával, mókával, kacagással!
Kétféle menü (a: marhalábszár-pörkölt,
sósburgonya, csemege uborka, b: Csáky
rostélyos, sósburgonya, csemege uborka),
elõtte aperitif, éjfélkor pohár pezsgõ, 1 pár
virsli.
Belépõ: 1.700 Ft (1 pár virslivel)
Vacsorával: 3.700 Ft (a vagy b menü,
aperitif, pohár pezsgõ)
A vacsoraigényeket december 27-ig
tudjuk fogadni a mûvelõdési központban
elõvételben.
Info: 70/5011056
Szeretettel várunk mindenkit! Eszenyi feeling!

B.U.É.K!
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