ÖNKORMÁNYZAT

A lerakási díj fejében elszállíttatja az
építési hulladékot az önkormányzat
A Tisza-parton, a volt Kövér-major területén és a város számos más pontján sok-sok
köbméter építési hulladék, aszfalt- és betontörmelék halmozódott fel az illegális lerakások során. Pedig a lakosságnál keletkező
inert, építési, bontási és betonhulladék elhelyezésére legális lehetőség is van. Az elmúlt
évtől csak a hulladék lerakásának díját kéri
az itt élőktől a hulladékgazdálkodási közszolgáltató.
– Az építési hulladékok közül a betontörmeléket – mert azt tovább lehet hasznosítani
– az önkormányzat ingyen átveszi, depózza,
majd a későbbiek folyamán összedarálva,
építési útalapokba felhasználjuk. A többi, a
tégla, a törmelék, malter és mindenféle más
egyéb építési hulladék teljesen más kategóriának minősül, amelynek a lerakásáért az önkormányzatnak is fizetnie kell – tájékoztatott
dr. Papp Antal polgármester. – Ezeket a hulladékokat a kétpói lerakóba szállítjuk, ahol a
lerakása 4500 forint + áfa összegbe kerül
köbméterenként. Ugyanezt az összeget kérjük a lakosságtól, amennyi köbmétert raknak
a konténerbe, annyit kell fizetni.
A hulladékkezelési törvény megsértése
bűncselekmény kategóriának minősül. Nem
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szabálysértési, hanem büntetőügyi eljárást
indíthatnak a hulladékot illegálisan lerakók
ellen. Erre nagyon felhívom a lakosság figyelmét, hogy ilyen helyzetbe senki ne kerüljön.
A korábbi rendkívül magas, 60-90 ezer forintos konténerdíjakon tavaly változtattunk.
Próbáltunk összhangot teremteni, ezért kérjük csak azt az összeget, ami megjelenik a
hulladéklerakásnál is. Nem akarunk nyerészkedni, egyszerűen el szeretnénk szállítani
ezeket a hulladékokat a városból, megelőzve
az illegális lerakást – tájékoztatott a polgármester.
A jelentősebb mennyiségű beton- és építési törmelék elszállítására alkalmas, 5 és 7
köbméteres konténereket a Városfejlesztési
Kft-nél lehet igényelni. A vállalkozások esetében azonban minimális díjat felszámol a
szállításért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző önkormányzati cég.
A konténerekbe egyvalami, azbeszt hulladék, így pl. pala biztosan nem kerülhet, mert
veszélyes hulladéknak minősül, nem szállíthatja el az önkormányzati szolgáltató.
Herbály Jánosné

„Induljunk el dalolva,
vár minket az iskola”
ELBALLAGTAK, ÉVET ZÁRTAK
Nyolc óvodás csoport zárta a 2015/2016os nevelési évet június első hetében, az év
során tanult versekkel, dalokkal, táncokkal
és vidám műsorokkal színesítve a nyarat nyitó rendezvényeket. A nagycsoportos gyermekek búcsúztató ünnepségei, az óvodák
hagyományai szerint szépítették meg a kis
ballagók és családtagjaik egyik utolsó közös
óvodai eseményét.
Gonda Istvánné intézményvezető, óvodapedagógus kollégái nevében búcsúztatta
a szeptemberben már iskolába induló gyermekeket. Közös emlékeket, élményeket felidézve kívánt nekik nagy szeretettel iskolai
sikereket az óvodák ballagási ünnepségein.
A Játékvár Óvodában összesen 41 gyermek ballagott; a Munkácsy úti Óvodában 16
nagycsoportos, a Május 1. úti tagintézményben 10 nagycsoportos, a Kossuth úti tagintézményben 15 kisgyermek mondott búcsút
az óvodás életnek, óvó néniknek, dajka néniknek.
Ahogyan a ballagáson a búcsúdalokkal,
úgy az évzáró műsorokban a vidámság jegyében zárták az évet a csoportok, szüleiknek is megmutatva, mit tanultak az év során.
Magyar Mária
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Beruházásokkal és pályázatokkal is jól állunk
További tervek, újabb pályázatok nyomán
szépül városunk. Napjaink út-, kerékpárútés járda felújításai is jó ütemben haladnak, a
határidőket tartva, a városlakók örömére
újulnak látványosan a település útjai.
– Sok munkálat van még folyamatban, ez
még csak az eleje a kivitelezésnek – mondja
örömmel a város polgármestere is. – A Mandula út készen van, még kisebb igazítások
lesznek rajta, mint burkolatfelfestés, táblák
kihelyezése, és máris birtokba veheti mindenki. A kerékpárút felújítási munkáival kb.
három hét még, mire elérik a Május 1 utat, tehát júniusban még biztos, hogy tartanak ezek
a munkák.
Régi terv, a sűrűn kifogásolt, rendkívül
rossz állapotú Rákóczi út is megújulhat végre. A Magyar Közút Zrt. JNSZ Megyei Igazgatósága – mint az út kezelője – őszre ígéri a kivitelezés terveit, jövő tavaszra pedig a munkálatok kezdését. A Rákóczi utat szegélyező
kerékpárút felújítását azonban hamarosan,
már idén nyáron elkezdi az önkormányzat.
– A talajszerkezet miatt a Mandula út felújítása egy kicsit túlnyúlt az eredeti tervekhez
képest. A tervezett érintőmarás helyett teljes
aszfaltfelszedésre volt szükség, jobban bele
kellett nyúlnunk, de igazán minőségi munkát
végzett az alvállalkozónk. Itt is maximálisan
próbálunk a lakosok elvárásainak eleget tenni, a bejárókat helyreállítani – mondta el Veres Gábor, a beruházásokat kivitelező Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője.
– A Mandula úti járda másfél méterre történő kiszélesítése a következő feladatok
egyike. Döntött a képviselő-testület a közbeszerzés kiírásáról a Kérész utca és a Május
1. út felújítására is – tájékoztatott dr. Papp
Antal. Emellett, pályázatot nyújtott be az önkormányzat az ipari park kialakítására és a
hozzá vezető új, a 442-es utat és a Kérész utcát összekötő út megépítésére is.
A polgármester arról is beszámolt, hogy
jogszabály szerint újabb pályázatot nyújthat
be az önkormányzat az adósságkezelésben
nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat
keretében. Várhatóan további 181 millió forintot fordíthat az önkormányzat beruházásokra, fejlesztésekre.
A kormány 2011-ben döntött az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról, és
2014-ig több mint kétezer önkormányzat
1369 milliárd forintnyi adósságát vállalta át
az állam.
Mivel Martfű önkormányzatának nem volt
adóssága, az előző pályázaton elnyert 181
millió forintból újulhat meg a Szolnoki úti kerékpárút és járda, kerül sor a Május 1 út és a
Mandula út burkolatának felújítására és szélesítésére valamint a Kérész utca burkolat
felújítására, és több önkormányzati intézménynél telepítenek újabb napelem-rendszereket.
– Köszönöm Boldog István képviselő úrnak, hogy támogatja Martfű érdekeit, és segíti ezeknek a beruházásoknak a megvalósu-

lását, melyekben nagyon bízunk – utalt az
adósságkonszolidáció keretében és azon kívül beadott önkormányzati pályázatokra dr.
Papp Antal. – Nagy öröm, hogy ilyen sok pályázatunk van beadva. Országosan másodikként adtuk be az új ipari park kialakítását
célzó pályázatunkat, és elsőként a bölcsőde,
óvoda épületének felújítására vonatkozót.
Jól állunk pályázatokban, és ezt szeretnénk
fenntartani a jövőben is – hangsúlyozta a polgármester.
Boldog István országgyűlési képviselő
martfűi látogatásán elmondta: reményei szerint, ha az idén nem is, de a jövő évi költségvetésben lehetőség lesz az újabb 181 milliós
összeg elnyerésére.
– A kormánynak az a célja, hogy a lehető
legtöbb és legjobb szolgáltatást tudja nyújtani az embereknek. Akár úgyis, hogy utakat,
járdákat, kerékpárutakat építenek vagy újítanak fel. Martfűn is ez a cél ezzel a felújítással.
A kerékpárút és a járda újjáépítése teljesen
megváltoztatja az utcaképet, és biztonságosabbá teszi a közlekedést is, ami szintén fontos szempont – hangsúlyozta Boldog István.
A kivitelező önkormányzati cég vezetője
is pozitív tapasztalatokról számolt be, mind a
pontos kivitelezés, mind a lakosság elégedettsége, hozzáállása kapcsán.

– Jó érzés azt mondani, hogy nagyon sok
munka áll előttünk, sok változás lesz a városban. Ezt az itt élők is pozitívan értékelik. Nincsenek problémák a járdák, utak bekötésével. Némi plusz költséggel, de minden megoldódott eddig. Az ütemtervben maximálisan
benne vagyunk, a június 30-i átadás szerintem bőven meglesz – emelte ki Veres Gábor.
– Örülünk, hogy – az időjárásnak is köszönhetően – jól haladunk.
Magyar Mária

Pályázat régi családi házak energetikai felújítására
Az Otthon Melege program hatodik elemeként családi házak energetikai célú felújítására ír ki pályázatot a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM). A pályázatra vonatkozó
tájékoztató elérhető a tárca honlapján. A pályázati kiírás július első hetében jelenik meg.
A program az 1996 előtt épült családi házakra vonatkozik, amelyek 135 négyzetméternél kisebbek. Külső szigetelésre és nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére vagy cseréjére, illetve megújuló energetikai berendezésekre, napelemekre, napkollektorokra lehet támogatást kapni.
A keretösszeg 5 milliárd forint, amely a következő időszakban kétszer 5 milliárd forinttal megemelhető az igények függvényében.
Egy pályázó maximum 2,5 millió forint támogatást nyerhet el.
A támogatás mértéke a fejlesztés 40-55
százaléka között lehet. Négy kategória lesz;

a beruházási költség 40 százalékára jogosult
például, aki egy elemet vállal, 55 százalékot
kaphat, aki három elemre, szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre és megújuló energetikai
fejlesztésre is vállalkozik.
A szükséges forrást a hazai költségvetésből, illetve a szén-dioxid-kvóta értékesítéséből befolyó pénzből biztosítja a kormány.
Herbály Jánosné

3

ÖNKORMÁNYZAT

„A szeretet, az értő figyelem és segítőkészség a legfontosabb”
VÁROSI PEDAGÓGUSNAPON ÜNNEPELTÜK MARTFŰ TANÍTÓIT
„Akinek szerencséje volt, az élete, tanulmányai során – legalább egyszer – találkozott olyan pedagógussal, aki valamit megmozdított benne, aki életre szóló példát adott
egyéniségével, cselekedeteivel, tudásával” –
hangzott el 2016. június 6-án Rágyanszky
István önkormányzati képviselő ünnepi gondolatai között, a Városi Pedagógusnap rendezvényén, melyen – településünk valamennyi oktatója, nevelője elismerése mellett
– az ünnepi műsor keretében öt köztiszteletben álló pedagógust köszöntöttek, díjaztak
városunk vezetői.
– „Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, a hiábavaló erőfeszítés, s nincs még
egy hivatás, ahol ilyen sok a siker, az öröm, a
kellemes meglepetés is. És igaz ez a másik
oldalról nézve is. Mindannyian tisztelettel
gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de
hálát elsősorban azok iránt érzünk, akik
megérintették a lelkünket. Az elvégzett tananyag, az új ismeretek átadása is fontos, ám a
szeretet, az értő figyelem és segítőkészség a
legfontosabb. Megköszönöm, hogy a soksok kötelező feladat mellett pedagógusainknak jut ideje és ereje a város életében is részt
venni, gyermekeink szabadidős és sport
programjainak szervezésében, felügyeletében közreműködni, s olyan kulturális értékeket, színes, olykor megható élményeket nyújtani a gyermekeknek, a szülőknek, a város
lakosainak, ami szükséges és nélkülözhetetlen egy város életében” – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében az Oktatási, Művelődési,
Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnöke.
Az ünnepi műsor részeként óvodások köszöntője, majd a kiváló pedagógusaink munkáját méltató díjak átadása következett.
– „Talán az egyik legszebb és legfontosabb hivatás művelőit köszöntjük e napon,
akik munkájukkal, személyiségükkel nemzedékek jelenére és jövőjére, egy életre szólóan hatással vannak” – emelte ki Asztalos Árpádné igazgatónő, felkérve dr. Papp Antalt a
díjak átadására.
2016-ban „Martfű Város Pedagógiai,
Nevelési Díjában” részesült, több éves kiváló óvodapedagógiai munkájáért Hovodzák
Ferencné óvónő, a Május 1. úti óvoda óvodapedagógusa; Bíró Veronika pedagógus,
a Martfűi József Attila Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa és Bencsikné Kocsis Eszter tanárnő, a Szolnoki Szolgáltatási
SZC Damjanich János Szakképző Iskolája,
Gimnáziuma és Kollégiuma pedagógusa.
Két örömteli esemény is alkalmat adott a
köszöntésre ezen a pedagógusnapon: pedagógusi diplomája megszerzésének 60. évfordulója alkalmából dr. Papp Antal polgármestertől Gyémánt díszoklevelet vehetett át Farkas Erzsike nyugalmazott pedagógus.
Martfű polgármestere Aranyoklevél átadásával fejezte ki elismerését Kozma Imréné Márkus Gabriellának is, 1966-ban szerzett - biológia-földrajz, mezőgazdasági isme-
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retek és gyakorlatok szakos - általános iskolai tanári diplomája megszerzésének 50. évfordulója alkalmából.
Az ünnepi műsorban - megzenésített versekkel, dalokkal - a Misztrál Együttes előadása is a nap ünnepeltjeinek szólt.
Az idei - és az évekkel ezelőtt - kitüntetettekre utalva Rágyanszky István elmondta: az
elismerés mindegyikük esetében jó helyre
került. Ünnepi beszédében azt is kiemelte:
„Számukra a pedagógus pálya hivatás, s
nem valamilyen kényszerből végzett munka.
Olyan pedagógusok Ők, akiknek nem okoz
gondot a példamutató életvitel, akik méltóak
a szülők által kifejezett bizalomra, akik meg
tudják tanítani a gyermekeknek, hogy mindenkinek van helye és feladata ebben a világban”.
Az ünnep pohárköszöntővel, gratulációkkal zárult, valamennyi martfűi pedagógus,
óvodapedagógus, tanító, tanár, szakoktató
és nevelő áldozatos munkája, hivatástudata
előtt tisztelegve.
Magyar Mária
***
2016-ban „Martfű Város Pedagógiai és
Nevelési Díjában” részesült, többéves kiváló óvodapedagógiai munkájáért, HOVODZÁK FERENCNÉ óvónő.
Hovodzák Ferencné 34 éve dolgozik óvodapedagógusként, 1987. óta a martfűi Május
1. úti óvodában, ahol 1999. óta tagóvoda-vezetői feladatokat is ellát.
Az általános iskola elvégzése után Tiszaföldváron az óvónői szakközépiskolában
érettségizett, majd 1987-ben a szarvasi Óvónőképző Intézetben szerzett óvónői oklevelet. 2002-ben az ELTE Tanító- és Óvóképző
Főiskolai Karán eredményes Vezető Óvodapedagógus szakvizsgát tett.
2009-ben a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakvizsgát szerzett,
amelynek révén elsajátította a bölcsődés korú gyermekek magas szintű gondozásának,
nevelésének elméletét és gyakorlatát.
Tudásának folyamatos gazdagítása érdekében továbbképzésen, konferenciákon, fó-

rumokon vett részt, az ott szerzett ismereteket legjobb tudása szerint átadta munkatársainak, beépítette a mindennapi pedagógiai
munkájába.
A megszerzett kompetenciáit az intézmény Pedagógiai Programjának átdolgozásában, Minőségfejlesztési Programjának kidolgozásában és megvalósításában is kamatoztatta.
Aktív pályázatíróként vett részt a „Teljesítménymotivációs alap" (2006. 2007. 2008.)
elnevezésű sikeres pályázatokban, a projekthez kapcsolódó „Teljesítményértékelési
rendszer" kidolgozásában, melyet a minisztérium „Jó gyakorlatnak" minősített.
Szakmai vezetőként részt vett a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetésében,
megvalósításában, több pályázatban közreműködött az intézményében és más intézmények projektjeiben is aktív szerepet vállalt.
Jelenleg egy új pályázaton dolgozik, ami a
„Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” címet viseli, a pályázat szakmai feladatait látja el.
A Pedagógus Életpályamodellhez kapcsolódó ellenőrzési - értékelési folyamatokban is részt vesz, az intézményben működő
Önértékelési Csoport vezetőjeként igyekszik
megfelelni az új kihívásoknak.
Mariann nénit a gyermekek feltétlen szeretete, tisztelete jellemzi, optimizmusa, em-
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pátiás készsége, az ovisokkal való közös
nyelv használata révén elnyerte a gyermekek szeretetét, akikkel „saját" gyermekként
bánik. Mindig van ideje egy ölelésre, a gyermekek élményeinek meghallgatására, fontos
számára, hogy a kicsik biztonságban, harmonikus, családi légkörben töltsék mindennapjaikat az óvodában.
Biztosítja számukra az önfeledt játék, a
felfedezés, a társas együttlét örömét, a gyerekek számára példát mutat egymás és a felnőttek tiszteletére. Igényes, a magyar hagyományokra épülő értékeket közvetíti a mindennapi tevékenységekben, és az óvodai
rendezvények során.
Nagyon fontos számára, hogy a szülőkkel
is jó kapcsolatot alakítson ki, mely az együttnevelés szempontjából is elengedhetetlen.
Fontos vezetői feladatának tekinti a magas
szintű szakmai munkavégzést, amelyben
munkatársai is partnerek.
Irányításával megvalósultak a tagóvoda
helyi nevelési gyakorlatának specifikus elemei, kialakult az óvodakép, a csoportszobák
színvilága, a műhelysarkokban a gyermekek
elmélyülhetnek a vizuális technikák, a zene,
a mesék birodalmában. Az ovigalériában
már sok helyi művész alkotása került kiállításra, mely mindig nagy élményt jelent a
gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
Nevéhez fűződik az immár hagyományos
óvodai Mihály-napi vásár megrendezése,
amely lehetőséget biztosít a különböző mesterségek, különleges hangszerek megismerésére, a törökszentmiklósi testvéróvodával
és az intézmény többi tagóvodájával való
kapcsolattartásra.
Munkatársaival, az intézmény összes dolgozójával jó kapcsolatot tart fenn, bekapcsolódik a városi rendezvények szervezésébe,
lebonyolításába. Magánéletében is a szeretetteljes gondoskodás jellemzi, gyermekei az
általa képviselt értékeknek megfelelő életet
élik.
Hovodzák Ferencné emberi magatartása,
példamutató nevelői, vezetői tevékenysége,
humánus személyisége, kiváló szakmai tudása, az általa képviselt értékek, példát jelenthetnek az itt élők számára.
Munkájához nagyon sok szeretettel gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!
***

Martfű Város Pedagógiai és Nevelési
Díjában” részesült, több éves kiváló pedagógiai munkájáért, BÍRÓ VERONIKA
pedagógus.
Bíró Veronika 1982 augusztusa óta dolgozik az általános iskolában, Martfűn. Képesítés nélküli nevelőként kezdte pályafutását,
levelező tagozaton végezte el a főiskolát,
szerezte meg a testnevelés szakkollégiumot.
Szakmai tudása, pedagógiai munkássága kiemelkedő, állandóan képzi magát, tartja a
kapcsolatot volt tanítványaival, jó közösségi
ember, akit kollégái is elismernek.
Minden gyermeket megfertőzött a mozgás szeretetével, megyeszerte nem volt
olyan sportverseny, ahol Vera néni és csapata ne jelent volna meg, ne hozta volna el a kupát, az első helyek valamelyikét. Mindig betartotta a pedagógus etikai normáit, napi
rendszerességgel beszélte meg és alakította
ki a feladatokat az osztályában tanító nevelőkkel, napközis csoportvezetőkkel.
Folyamatos önképzéssel, lendületesen
tájékozódott az új szakmai törekvésekről,
megismerte és kereste a reform tanítási
programokat, eszközöket.
Tanári munkáját mindig a tanulók adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezte. A gyerekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással,
sokoldalú szemléltetéssel szolgálta. A tanulás megszerettetésére, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfedeztetésére,
a tanulók spontán érdeklődésének fenntartására, fejlesztésére törekedett munkája során. Tiszteli és tisztelte a gyerekek emberi
méltóságát, a másik ember tiszteletét megkövetelte tanítványaitól is.
Szervezőkészségével, pedagógiai alázatával jelentős mértékben hozzájárult az iskolai élet gazdagításához, színesítéséhez. Ta-

nítóként nagy felelősséggel, pedagógiai következetességgel irányította az osztályában
tanuló gyermekeket. Önmagával és a gyermekekkel szemben is magas követelményeket állított.
Kedves, ugyanakkor állhatatos munkatársaival szemben is. Kollégái tiszteletét és szeretetét vívta ki megbízhatóságával, korrektségével. Fogékony az új kezdeményezésekre, az intézményben lehetőséget teremt azok
alkalmazására.
Sokat tett a család és az iskola nevelési
összhangjának megteremtéséért. Példaértékű volt a hátrányos helyzetű és a tehetséges
gyermekekkel való törődése.
A kollégákkal, szülőkkel egyaránt humánus, empátiakészsége követésre méltó. Demokratikus pedagógus. Magas szintű szervezőkészsége az intézmény fejlődését, korszerűsítését maximálisan segíti. Jó képességekkel rendelkezik, a lehetőségeket kihasználva törekedett az iskola gyarapítására,
megújítására infrastrukturális és pedagógiai
területen is.
A gyógytestnevelés, úszás tantárgy oktatása során áldozatos, odaadó munkát végzett. Lendületes, aktív személyisége magával ragadta és ragadja ma is a gyerekeket.
Nem ismert lehetetlent, nála mindenki tudta a
szorzótáblát, segít, támogat, motivál.
A tehetségeket versenyre vitte, a megfontoltan haladókat maga mellé vette és mindkét
csoportot meggyőzte, mindenre képesek.
Motivál hittel, személyiségével, humorával.
Évekkel ezelőtt pom-pom csoportot szervezett, a siker mellett megmutatta a gyerekeknek azt is, hogy mire jó egy közösség. Vidámsága, kreativitása, nem csak osztályában nyilvánult meg, a felnőtt közösségnek is
szerzett vidám, nevetéssel teli pillanatokat.
Vera néni igazi közösségi ember, aki munkájával és hitével örökérvényű mintát ad a tanítványainak.
Nagyon szép és örömökben gazdag éveket kívánunk!
***
”Martfű Város Pedagógiai és Nevelési
Díját” vehette át többéves kiváló pedagógiai munkájáért BENCSIKNÉ KOCSIS
ESZTER tanárnő.
Bencsikné tanárnő pedagógia és Dami
iránti elkötelezettsége határtalan, hiszen
minden tevékenysége, szakmai munkája városunk szakközépiskolájához köti. A tanárnő
1988-ban lépte át az akkor Cipőipari Műszaki
Szakközépiskola nevet viselő iskolánk kapuját azzal a céllal, hogy könnyűipari tanulmányokat folytasson, valószínűleg ekkor még ő
maga sem sejtette, hogy évtizedek élménye,
munkája, emberi és kollegális kapcsolatai
kötik majd ehhez az intézményhez.
Kocsis Eszter 1992-ben tett érettségi vizsgát, és ekkor már önmaga bevallása szerint
is nagyon tudatosan készült arra, hogy ott végezzen tanári munkát, ahol tanulmányait
folytatta.
Az 1992/93-as tanévben cipőipari technikus oklevelet szerzett, majd a Könnyűipari
Műszaki Főiskola bőr- és bőrfeldolgozó ipari
szakán folytatta tanulmányait. A főiskolai
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képzés 2. évében azonban már várta vissza
iskolája, s Kocsis Eszter tanárnő örömmel
vállalta el álmai állását: tanított és folytatta tanulmányait tovább levelező tagozaton, ahol
szép eredménnyel 1996-ban diplomázott.
Ettől az évtől folyamatosan jelen van középiskolánkban. Pedagógusi pályájának 20
éve iskolánkhoz köti: itt volt nehézségekkel
küzdő kezdő tanár, diákok életét megismerő
többszöri osztályfőnök, munkaközösségvezető, igazgatóhelyettes.
Bencsikné Kocsis Eszter tanárnő kiváló
érzékkel fejlesztette pedagógus kompetenciáit: látva a cipőipar nehézségeit, az iskolai
képzés visszaszorulását, azonnal vállalta a
szakmai kihívást, a tanulásban rejlő lehetőségeket és 1997-ben bőrdíszműves képzést
is elsajátított és kiváló ötletekkel, kreativitással kezdte el tanítani ebben a képzésben is
tanítványait.
Pedagógussá, tanárrá nem a diploma formál valakit, ennek ellenére tanárnő számára
kihívás volt, hogy ne csak szakoktatóként
foglalkozzon a gyerekekkel, hanem ténylegesen tanári végzettséget is szerezzen. E
gondolat jegyében 1999-ben megszerezte
mérnök-tanári diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen.
A tanulmányaira való felkészülés mellett
tanítványait is készítette a szakmai versenyekre, legmeghatározóbb versenynek az
SZKTV/szakma kiváló tanulója verseny/ bizonyult.
Bencsikné Kocsis Eszter tanárnő szakmai életútja igen gazdag, hiszen nem csak
tanítványait ösztönzi az élethosszig tartó tanulásra, önmaga is alkalmazza, hiszen ahogyan változott az iskola szakképzési profilja,
ő úgy képezte tovább magát.
Kereskedő-boltvezető végzettséget, majd
kereskedelmi menedzser képesítést szerzett. A továbbképzéseken, átképzéseken
szerzett ismereteit folyamatosan továbbadja
tanítványainak, elsősorban az áruforgalom,
csoportos gyakorlatok, pénzforgalmi ismeretek területén. Nagy gondot fordított informatikai ismereteinek bővítésére is, a tanítási órákon is gyakran alkalmazza a számítástechnikai eszközöket, ezzel is szemléletesebbé teszi a tananyagot.
Bencsikné tanárnő pedagógiai aktivitása
nagyon gyorsan megmutatkozott, szervezőkészségével nagyon jól tudott mind a diákok
mind a kollégák életében közreműködni,
ezért fiatal kora ellenére munkaközösség-vezetői megbízatást kapott.
Ebben a munkakörben is kiválóan teljesített, nagyon sokat segített a gyakorlati oktatásvezetőnek a mindennapi gyakorlati teendőkben, a precizitást igénylő szakmai programok kidolgozásában.
Az utóbbi években is kimagasló munkát
végez: szokásához híven készíti az iskolai
órarendet, digitális naplót szerkeszt, koordinál.
A sokrétű tanári, nevelői munkának minden oldalát odaadással és lelkesedéssel
képviseli. Alaposan, motiváltan készül a tanítási óráira, mely gyakorlati megvalósításának sikeréhez közvetlensége és szaktudása
nyújt segítséget.
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Bencsikné Kocsis Eszter tanárnő 2012-től
igazgatóhelyettesi feladatokat lát el, a szakmai munkát szervezi, irányítja. A műszaki tanári tevékenysége mellett osztályfőnökként
is meghatározó személyiség. Egyéni stílusa,
szervezőképessége mind a kollégák, mind a
diákok körében elismerést vált ki.
A jelenlegi iskolavezetésben az együttműködése jó, konstruktív ötletei, gondolatai
megfontolásra méltóak. Óriási lendülettel és
munkabírással végzi vezetői feladatait, kellő
empátiával tud odafordulni a diákokhoz, kollégákhoz és az iskolavezetőség tagjaihoz is.
Az ő munkáját dicsérik a szakmai vizsgák
szervezései, a szintvizsgák lebonyolításai, a
szakképzéshez kapcsolódó adatszolgáltatások elkészítései. 2013-óta a felnőttoktatásban is hatékonyan részt vesz, szervezte a téli
közfoglalkoztatás tanítását, gyakorlatait, tanít esti képzésekben.
Nagy kihívásként élte meg, hogy cipész
mesterképzést szervezett az iskola kamarai
felkérésre, ebben a képzésben oktatóként,
vizsgaszervezőként is nagyon sokat tevékenykedett.
Az iskola külső kapcsolataiban is meghatározó pedagógus, szervezi a beiskolázáshoz kapcsolódó nyílt napokat, tartja a kapcsolatot az iparkamarával és a külső képzőhelyekkel. Tanítványaival való kapcsolata határozott, a kellő szigor jellemzi, mindemellett
nagyon szociális, együttműködő, sokat beszélget a tanítványaival, gyakran mentorként
is tevékenykedik, a pályázatokban ezeket a
feladatokat részesíti előnyben. Szívesen táboroztat, szakkört vezet, segíti a lemaradókat. Nagyon jó érzékkel fordul a diákok felé,
tudja, mikor kell a bátorítás, mikor a dorgálás,
mikor kell csupán hallgatni, mikor kell megsimogatni. Mindenki felé úgy fordul, ahogyan
szeretnék, ahogyan elvárnák. Sokszor említett, hitvallásként is felfogható idézete:
„Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni,
ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk,
ahogy tanulni tud”
Többéves kiváló szakmai munkájához
gratulálunk és eredményekben, örömökben
gazdag éveket kívánunk!
***

Gyémánt díszoklevelet kapott pedagógusi diplomája megszerzésének 60. évfordulója alkalmából FARKAS ERZSIKE
nyugalmazott pedagógus.
Farkas Erzsike az általános iskolát
Abonyban végezte. Tanárai biztatására továbbtanult és felvételt nyert Budapesten a
Cinkotai Állami Tanítónőképzőbe, 1950
szeptemberében. Itt érettségizett 1954-ben,

majd egyéves martfűi gyakorlóév után tanítói
oklevelet szerzett ugyancsak Cinkotán.
Erzsike néni kezdetektől fogva Martfűn tanított 1-2. osztályos kisiskolásokat, mely sok
örömet jelentett számára. A kicsik oktatásánál még hatékonyabban foglalkozott nevelésükkel,
eközben folyamatosan képezte
szakmai tudását, érdekelte minden olyan új
módszer, amellyel az oktatás-nevelés folyamán élni lehetett. Sok hasznos társadalmi
munkát végzett tanártársaival együtt.
Erzsike néni szívesen járt munkája mellett
logopédiai és könyvtárosi továbbképzésekre. Az itt szerzett ismereteket munkájában és
nyugdíjas éveiben is hasznosította.
36 éven keresztül végzett aktív pedagógusi munkát, majd 1990-ben nyugdíjas lett.
Ez alatt megszakításokkal 3-4 évet dolgozott
segítőként a Művelődési Központ gyermekkönyvtárában és egy könyvesboltban.
Munkáit örömmel és szívesen végezte.
Hálát érez kollégái segítségéért, valamint tanítványai és azok szüleinek odaadó ragaszkodásáért.
Erzsike néni számos dicséretet, kitüntetést szerzett, legutóbb Aranyoklevelet kapott
tanulmányaiért.
Nagyon jó egészséget és boldog éveket
kívánunk!
***

Aranyoklevelet vehetett át KOZMA IMRÉNÉ MÁRKUS GABRIELLA, a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1966-ban szerzett biológia-földrajz, mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári diplomájának 50. évfordulója alkalmából.
Gabi Néni, Gabika Néni, sokszor egybeírva GABIKANÉNI. Akik látták már őt tanítani
vagy akiket tanított, azok számára fogalom: a
klasszikus pedagógus megtestesítője, iskolánk és a város meghatározó tanáregyénisége. Azon kevesek egyike, akik hivatásuknak
és egyben örömforrásnak is tekintették és tekintik a mai napig munkájukat. Már fiatal tanárként is könnyen teremtett kapcsolatot diákjaival és kollégáival is. Hamar beilleszkedett a tanári közösségbe, nem szégyellt kérdezni, tanulni a tapasztaltaktól. Mindazt a segítséget, amit diákkorában kapott, adja pedagógusként tovább.
Pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása, stílusa mindig kifogástalan, példaértékű volt. Óráit az igényesség, gondosság,
tervszerűség, kreativitás, a gyermekekkel
(folytatás a következő oldalon)
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Környezetvédelmi program
PÁLYÁZATOK ÉS BERUHÁZÁSOK AZ ÉLHETŐ VÁROSÉRT
Elfogadta a képviselő-testület Martfű város a 2016-2021. közötti időszakra szóló környezetvédelmi programját, a 2016. április 28i ülésén. A sorban harmadik önkormányzati
környezetvédelmi program tartalmazza a korábban meghatározott célok megvalósulását, valamint azokat az eredményeket, melyek a különböző uniós és hazai pályázati forrásokból illetve helyi önkormányzati költségvetési finanszírozással jöttek létre, az önkormányzat környezetvédelmi célkitűzéseit,
azok forrásait, költségigényét, ütemezését
és megvalósulásuk nyomon követését is.
A program elkészítésére a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján került sor. A törvényi előírásnak
megfelelően, a Környezetvédelmi Program
tervezetét a JNSZ Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Szolnoki Járási Hivatala Földhivatali Osztálya, Népegészségügyi Főosztálya,
a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (vízügyi szakterület), a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság valamint a JNSZ Megyei Önkormányzat
is véleményezte.
A települési környezetvédelmi program
céljainak, feladatainak meghatározása az
önkormányzat 2016-2020 évekre szóló programja, rendezési terve, a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a magasabb
szintű tervek, jogszabályi előírások figyelembevételével történt.
A környezetvédelmi program átfogó képet
nyújt a város környezeti állapotáról, a felszíni
és felszín alatti vizek, a levegő minőségéről,
a kommunális szennyvíztisztításról, a természet- és tájvédelemről, a település területének művelési ágak szerinti megoszlásáról, a
demográfiai változásokról, a lakosság
egészségügyi állapotáról, a település zöldfelület gazdálkodásáról, a környezet és a közterületek tisztaságáról, a hulladékgazdálkodásról, az energiahatékonyságról és a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználásáról, a közlekedési feltételekről, a bel- és csapadékvíz elvezetésről, az
épített környezetről, a zaj- és rezgésvédelemről, a környezetbiztonságról, a környezeti
nevelés és a társadalmi részvétel fontosságáról.
A program számot ad az elmúlt öt évben,
vissza nem térítendő állami és európai uniós
támogatással megvalósult energetikai beruházásokról is, amelyek eredményeként
az önkormányzat intézményeinél a foszszilis energia felhasználás jelentősen csökkent. A földgáz energia felhasználás
58,4%-kal lett kevesebb, a villamos energia
felhasználás pedig a napelemes rendszerek telepítése eredményeként 45,6%-kal
csökkent, mely maga után vonta a CO2 kibocsátás 53%-os csökkenését is.
A környezetvédelmi program ötéves
időszakára megfogalmazott célok között
szerepel többek között a régi acél és eternit
vízvezetékek cseréje, a Bata lakótelepen a

szennyvíz és csapadékvíz hálózat különválasztása, fűtéskorszerűsítéssel, épületszigeteléssel a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, az allergén növények, főként a parlagfű terjedésének megakadályozása, az egészségügyi szűrések bővítése, a zöldfelület gazdálkodás terén a növényállomány szükséges megújítása a Tisza
Ipartelep és a Bata lakótelep közötti területen, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítása a lakosság körében, a településen keletkezett építési-bontási hulladékok szervezett gyűjtése és hasznosítása, a
klímavédelem, a megújuló energiaforrások
részarányának további növelése, a Kengyel Martfű és Cibakháza - Tiszaföldvár - Martfű
kerékpárutak megépítésének elősegítése, a
belterületi kerékpárút felújítása, forgalomszabályozási terv készítése, bel- és csapadékvíz elvezetés a város belvízzel veszélyeztetett részein, önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése, szociális város
rehabilitációs program megvalósítása - szegregátumok épület felújításai és további térfi-

gyelő kamerák telepítésével, a közbiztonság
növelése is.
– A környezetvédelmi program fontos dokumentuma az önkormányzatnak. Az ebben
leírtak segítik, hogy élhető legyen a város –
hangsúlyozta a képviselő-testületi ülésen
Gonda Istvánné. – A program részletes elemzés és tájékoztatás, hogy az elmúlt években
mi valósult meg környezetünk védelme érdekében Martfűn. Városunk alpolgármestere
arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt az anyagot saját helyi szakembereink készítették el.
A környezetvédelmi program készítését
Baloghné Juhász Erzsébet környezeti menedzser szaküzemmérnök fogta össze. A
polgármesteri hivatal műszaki irodavezetője
bízik abban, hogy a jövőben is ilyen eredményes lesz a város a környezetvédelmi beruházások terén, köszönhetően az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységének.
Martfű város a 2016-2021. közötti időszakra szóló környezetvédelmi programja a
www.martfu.hu oldalon olvasható.
Herbály Jánosné

(folytatás az előző oldalról)

felnövekvő nemzedékek oktatása-nevelése
jár. Aki megtiszteltetésnek és nem napi nyűgnek, nem megélhetést biztosító munkának
fogja fel a gyermeknevelést.
Gabi Néni nagyon jól tudta, érezte, hogy a
hivatás – amit választott – nagy felelősséggel
jár, de ugyanilyen sok szépséget is rejt magában. Csak rá kellett néznünk, ahogy lehajolt a gyerekekhez: törődés volt minden mozdulata, okító volt minden szava. Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott gyermekek jövőjét tartotta szem előtt. Kollégái gyakran
emlegetik mindennapjaik gyakorlatában a
mindenki által elfogadott és megbecsült pedagógiai szigorát. Irigylik optimista humorát,
vidám kisugárzását. Irigylik azért, mert alig
van ház a városban, ahol valamely családtagot ne tanította volna. Ő az a tanár néni, kinek személye olyan emlékezetes portrét jelent, amely időtálló és alátámasztja a tanári
pálya iránti elhivatottságot.
Az aranyoklevélhez gratulálunk, nagyon
jó egészséget és örömökben gazdag éveket
kívánunk!

való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemzik. Kitűnő pedagógiai érzékkel nevelt, igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok és ezzel környezetének
is újból és újból erőt, lendületet ad.
1966-ban kezdett el dolgozni a Martos
Flóra Általános Iskolában Martfűn. Komoly
szerepe volt a szemléletváltást, nyitottságot
hozó, kreatív pedagógiai koncepció kidolgozásában, az iskola alapértékeinek megteremtésében és főként, annak gyakorlati
megvalósításában, kiérdemelve ezzel a diákok, a tantestület és a szülők bizalmát, a város megbecsülését. A városi gyermek- és ifjúsági programok lebonyolításában is részt
vállalt, megannyi nyári tábor, szabadidős
program kitalálója és megvalósítója volt.
Több osztály osztályfőnökeként, később
igazgatóhelyettesként igazi közösségformáló ember. Neki sikerült a klasszikus értelemben vett pedagógusnak maradnia – mélyen
érző, alázattal bíró, aki évtizedeken keresztül
magára vállalja azt a felelősséget, amellyel a
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Ami a gyerekről szól, abban nem ismernek pardont
MARTFŰI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Kihívások és átalakulások, a közoktatási
rendszer folyamatos megújulásának sodrásában, mégis biztos pontként neveli - oktatja
a gyermekeket a Martfűi József Attila Általános Iskola. Az intézmény sikereinek és vezetői munkájának elismeréseként, újabb öt évig
Földi Edina foghatja össze ezt a pedagógusok, szülők és gyerekek alkotta nagy közösséget.
Az iskola igazgatónőjével – a 2015/2016os tanév befejezéséhez közeledve –, az intézmény működéséről és megújított kinevezéséről beszélgettünk. Kérésemre a diákok
legkiemelkedőbb tanulmányi és sporteredményeit is rendszerbe szedték, mely a tanévzáró ünnepséget követően felkerül az iskola
és a város honlapjára. A sok szép eredmény
elérői közül a legjobbak a tanévzárón is
elismerésre számíthatnak.
– A Pedagógiai Programban rögzített jutalmazási rendszer alapján év közben is értékeljük, elismerjük a gyerekek teljesítményét,
tanulmányi, művészeti és sport területen
egyaránt. Év végén külön jutalomkönyvvel
díjazzuk azokat, akik, bár kiemelkedő eredményeket nem értek el, de valamiben kiválóan teljesítettek. A József Attila Általános Iskola kupa a tanulmányi eredményről szól, a Jó
tanuló, jó sportoló kupát egy nyolcadikos
kaphatja, emellett még az év alsós és felsős
kiemelkedő sportolóit is kupával díjazzuk.
A döntésnél, az esélyegyenlőség jegyében, mindig egy, a legjobb megyei vagy országos eredményt vesszük alapul. Ettől az
évtől tanulásmentes nappal is elismerjük és
motiváljuk a gyerekeket, amit a szabadban,
vízparton tölthetnek.
– Az újabb ötéves iskolaigazgatói kinevezés azt jelzi, hogy elégedettek a munkáddal.
– 2016. július végén telik le az ötéves vezetői megbízásom. Ez a vezetői időszak
2011 augusztusában, a két intézmény, a középiskola és az általános iskola szétszedésével kezdődött. Visszaállni egy önálló intézményre, felállítani a stábot, elvégezni az ehhez tartozó összes adminisztratív feladatot,
egy iskola „létrehozása” jó lecke volt. Ebből a
tanulós, önállós iskolaidőszakból jutott két
év, mert 2013 januárjával fenntartóváltás következett, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) Szolnoki Tankerületéhez kerültünk.
A második ciklust megkezdő vezetők esetén pályáztatás nélkül, a szakmai indokok
mentén eldöntheti a fenntartó, hogy kiírja-e a
vezetői pályázatot, vagy dönthet úgy, hogy
az előző időszakban felmutatott eredmények, teljesítmény, együttműködési forma
alapján felterjeszti miniszteri döntésre azokat
a vezetőket, akiknek a helyét nem szándékozik megpályáztatni. Én ez utóbbiak közé tartozom, és 2016. augusztus 1-től újabb öt évre megbízást kaptam a martfűi általános iskola vezetésére.
– Fenntartás és üzemeltetés szempontjából most milyen helyzetben van az intézmény?
– 2013 januárjában még megvolt a lehetősége az előző fenntartónak, hogy döntsön,

vállalja vagy sem a működtetést. Sok más iskolához hasonlóan, abba a helyzetbe kerültünk, hogy a fenntartást a KLIK, az üzemeltetést viszont az önkormányzat látja el.
A kezdeti időszakban nagyon nehezen lehetett megállapítani a határt, hogy ki miért felel. Törvényileg sem volt teljesen szabályozott ez a terület. Az első év a költségmegosztással kapcsolatos folyamatos egyeztetésről
és véleménykérésről szólt. A leg eklatánsabb
megfogalmazás az volt, hogy amihez a gyerek hozzáér, az a KLIK, ami a háttér feltételrendszert biztosítja, az az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Végigjártuk azt az utat is, hogy hogyan
kufárkodjunk az erőtartalékainkkal. Az önkormányzat az átadás-átvételnél és azóta is sokat segít nekünk. Nem feltétlenül csak az
anyagiakban, abban is. Nem tudnék – és
nem csak a mostani, hanem az előző képviselő-testületről is beszélek –, olyan anyagi
kérést mondani, amit elutasított volna az önkormányzat. Ha az valóban indokolt, és a
gyerekekről szól, akkor itt soha nem volt
nem. Jogi, pénzügyi problémákban is bármikor segítséget kapok a hivatal munkatársaitól.
Nagy veszteségként élem meg, hogy már
nem tartozunk az önkormányzathoz minden
tekintetben, mert különlegesen jó helyzetben
voltunk. Gyerek és iskola a városban, az önkormányzatnál mindig prioritást kapott. Ezt
már számtalanszor megköszöntem, de sosem elég. Jól eső érzés, hogy a városban
bárhová fordulunk segítségért, támogatásért, ötletért, az minden alkalommal értő fülekre és segítő szándékra talál.
Július 1-jétől átalakul a KLIK, Klebelsberg
Központ lesz helyette, amely intézményi
szinten sokkal nagyobb mozgásteret kíván
biztosítani, visszakerülnek jogkörök a helyi
döntési folyamatokba. Az azonban még nem
látható, hogy milyen mértékű lesz ez a korrekció.
Bízom benne, hogy a Köznevelési Kerekasztallal való egyeztetés során a gyerekek
terhei jelentősen csökkennek, és a Nemzeti
Alaptanterv (NAT) követelményrendszerét is
csökkentik. Ha sikerül a gyerekek terheit,
akár az iskolában töltött időt csökkenteni, az
már nagy eredmény lesz. A Nemzeti Pedagógus Kar elküld minden törvénytervezetet,
amelyeket a tantestület, az érdekképviselet
folyamatosan véleményez. A cél az, hogy a
gyerekek óraterheit, a tananyag tartalmát tekintve, életszerűbb ismeretátadás felé való
gondolkodásmóddal érjük el, hogy örömmel
jöjjenek a gyerekek az iskolába.
December 31-gyel megtörténik a következő nagy átalakulás – amit országos szinten is nagyon sok önkormányzat ellenez –, a
működtetés is átkerül állami feladatellátásba.
– A martfűi általános iskola esetében, az
önkormányzattól való teljes függetlenedéssel, egy nagyon biztos háttér kerülhet ki az intézmény mögül.
– Ez teljesen így van. A jó gazda szemével
gondolkodó önkormányzat azonnal javít,
azonnal küld szakembert. Mi is ennek kö-

szönhetjük, hogy az elmúlt években nem
romlott az épület állaga. Azt szoktam mondani, hogy olyan iskolánk van, ahol hőszigetelt
az épület, napkollektor van a tetőn, wifi, nagy
sávszélességű hálózat biztosítja az internethasználatot. Infrastrukturálisan kiváló állapotban van ez az intézmény.
– Az iskola eredményei is önmagukért beszélnek. Erős pedagóguscsapat fémjelzi ezt
az intézményt, amely jól veszi az akadályokat, és ahol mindig a gyerekek érdeke az első.
– Igazán edzett a tantestület az átalakulásokat illetően. Sokszor emlegetem, hogy huszonhatodik éve dolgozom ugyanazon a
helyrajzi számon, de hétféle neve volt az intézménynek.
Minden abból fakad, hogy ami a gyerekről
szól, abban a kollégáim nem ismernek pardont. Ha kell, hétvégén is viszik a gyerekeket
versenyre, ha a szülő nem ér ide, este hétig
is megvárják a fogadóórán. Nálunk általános,
hogy a kollégák telefonszáma ismert. Erős
partneri kapcsolat van a szülők és a pedagógusok között, a vezetés szintjén is. Ha az ember szeme előtt az lebeg, hogy amit csinál, az
örömben, sikerben, elismerésben, mosolyban végződik, jó lesz a gyereknek, akkor ebben tényleg nincs kérdés a kollégák esetében.
Persze rajtuk is nagy a terhelés. Nem a 32
órás benntartózkodás – egyébként ebben is
várható változás –, hanem az iszonyú adminisztráció, a folyamatos adatszolgáltatás miatt. Mennek a kihívások után, sokszor előtt,
és ezt meg is osztják egymással, erős a
szakmai kommunikáció is köztük.
Önmagában azonban kevés a pedagógus akarata, hozzáállása. Ezen, és a nagyon
jó infrastruktúrán túl legalább annyit, ha nem
többet jelent a szülői hozzáállás. Martfűn a
szülők fontosnak tartják, hogy tanuljanak a
gyerekeik, sokféle hatás érje őket. Negyven
fajta délutáni szakkörünk működik, a kézművességtől, a sporton, a táblajátékon át a digitális képzésekig. A szülők mindenre fogékonyak, amit úgy ítélnek meg, hogy a gyereknek hasznos. Számon kérik a gyerekeket, jól
reagálnak a pedagógusok jelzéseire, és a
gyerekeknek szervezett programokban is
mellénk állnak. Jó kis lelkes szülői munkaközösség működik. Kiment egy „nagy csapat”,
és a most bejövő első-másodikos szülők is
pozitívan, kezdeményezően, segítő szándékkal fognak össze velünk.
– Kiváló kompetenciamérési eredmények
születnek, ami fontos visszajelzése az itt folyó munkának.
– Az idei évben is minden területen nagyon jól teljesítettek a gyerekek. Önmagában
a pedagógus ezt nem tudja elérni. Egy jó
kompetencia eredmény az nem a magyar
órán születik meg. A szövegértés az attól fog
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fejlődni, hogy olvas a gyerek. Megvizsgáljuk,
hogy kinek milyen típusfeladatban van hátránya, mit kell gyakorolnia. A fejlesztésből mindenkinek ki kell venni a részét, a kollégák
mellett a szülőknek is, az otthoni gyakorlással.
A kompetenciamérés fontos eleme a családi háttér index. A szülők kapnak egy kérdőívet, amely alapján a kompetenciamérés
eredményét, a hozzáadott pedagógiai értéket, a családi háttér, a szokásrendszer tükrében is vizsgálják.
A szülő is meg tudja nézni a gyerek eredményeit, hogy mely területen van hiányossága. A magyar-matematika tehetséggondozásos óráinkon, amit a köznevelési törvény kötelezően előír osztályonként, ezeket a feladatokat gyűrik a gyerekekkel a kollégák.
– Mérvadó visszajelzés az iskola számára
a továbbtanulás, a gyerekek, szülők orientációja és a felvételi arányok alakulása is.
– A felvételi lapok leadását komoly előkészítő munka előzi meg. Szeptemberben szülői értekezletet tartunk. Meghívjuk azoknak
az iskoláknak a vezetőit, ahová az előző
években a gyerekek felvételiztek. Ezek a találkozások a szülők számára közvetlenebb,
személyesebb egyeztetést is lehetővé tesznek, mint az iskolák nyílt napjain való részvétel.
Az iskolák szeretettel várják a gyerekeinket, azt szokták mondani, ha a jelentkezési
lapon ott van, hogy Martfű, az még mindig érték. Az, hogy tanulmányilag hogyan alapozzuk meg, az, hogy a szülővel együttműködünk és nevelünk is – a továbbtanulás során
ebből az erős tartásból kell, hogy táplálkozzanak a gyerekek, amit itthon összeszedtek.
A beiskolázás során komoly elbeszélgetésekkel irányítjuk a gyerekeket, amelyekbe
szakszolgálatot, pszichológust, pályaorientációs szakembert is bevonunk. Teljesen kielemzett előrejelzést kapnak, hogy ezek
alapján milyen pálya, iskolatípus lenne való a
számukra. Alapos együttműködéssel és
együttgondolkodással előkészítjük azt, hogy
a jelenleg kimenő gyerekek közül 84% az első helyen megjelölt iskolába kerül.
Döbbenetem, hogy a most kimenő 74
gyerekünkből csak hatan mennek szakmunkásképzőbe, választották a kétkezi munkát.
Még mindig nincs elég megbecsülése a
szakmunkásképzésnek, pedig egy jó szakma akár kincset érhet.
– Az idejáró gyerekek családi háttere,
szociális helyzete, a gyermeklétszám csökkenése milyen hatással van az intézményre?
– A mi szociális mutatóink a legjobbak a
megyében. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma, attól függetlenül, hogy nagyon rosszul van kitalálva,
hogy ki a hátrányos helyzetű és ki nem, a legalacsonyabb nálunk a tankerületen belül. Jelenleg 12 hátrányos helyzetű gyermeket tartunk nyilván a 450-ből. Nincs kisebbségi csoporthoz tartozó tanulónk. Halmozottan hátrányos helyzetűnek a két, nevelőszülők által
nevelt tanulónk számít, de csak besorolás
szerint. Ez, a gyerekösszetételt tekintve is
nagyon jó kis társaság azonban hátrány minden pályázatnál, de annál nagyobb előny a
mindennapi munkánkban.
A gyermeklétszámot tekintve rá kell állnunk a legjobb esetben évfolyamonkénti két-

osztályos gondolatra. Mindösszesen négy
évfolyamon lesz szeptembertől három osztály. A következő tanévben 420 körüli gyermekkel számolunk.
Összehasonlításként: amikor a Mártírok
úti és a Martos iskolákat összevonták, 985 iskolás gyerek volt. Az óvodával, az önkormányzattal való egyeztetés alapján, egyre
kevesebb gyerekre számíthatunk. A jelenleg
idejárók közül sem mindenki martfűi. A bejáró
gyerekek száma 70 fő, ami két és fél osztálynak felel meg. Ha hetven család vállalja ezt a
fáradságot, ez valamit jelent.
A szülők kedvelik az iskolát és a települést, az itteni szociális hálót, biztonságot, kulturális és sportkínálatot. Sokat tesznek azért,
hogy a gyerekeik Martfűre járhassanak. Ha
ez a tendencia megőrizhető – és azt gondolom, hogy igen –, nekünk ez a jövő.
Nyáron több táborunk is lesz, sok-sok feladattal. Zajlik a felújítás a tornateremben. Két

nagy projekten dolgozunk. Az egyik, „Védőháló” címmel, kifejezetten a család és az
intézmény kapcsolatának megújításáról,
erősítéséről szól, a másik egy szemléletformáló pályázat, a megújuló energiák a gyerekek mindennapi gondolkodásába való bevitelét szolgálva. Augusztusban pedig ismét
lesz fecsketábor az óvodásokkal – sorolja a
nyári időszak tennivalóit az igazgatónő.
Földi Edina beszélgetésünk során azt is
elmondta, hogy nekivágva a következő „ötéves tervének”, vezetőként három nyomvonalon szeretne elindulni. – Békés és harmonikus kommunikációra törekszem minden
partnerünkkel a gyerekek érdekében. A kollégáim jövőjét tekintve jól igyekszem gazdálkodni a személyi állománnyal, és valamilyen
módon meg is szeretném újítani az intézményt, további lehetőségeket keresve, hogy
minél többen válasszák a jövőben is a martfűi
iskolát.
Herbály Jánosné

Köszönet a Cibakházi CI-VIL Egyesületnek
Ilyen nap sok van a mi életünkben, hiszen
a gyerekek bőven gondoskodnak arról, hogy
minden napra jusson „hozadék” – azaz öröm,
elégedettség, siker, büszkeség, mosoly, nevetés… Azt persze csak remélni tudom, hogy
az iskola bennük is hasonló érzéseket, érzelmeket kelt, mint ők bennünk. Minden esetre
egy „ici-pici” kis összefogással, 2016. május
27-én sikerült 27 gyereknek olyan élményt
adni, amiből a mai napig táplálkoznak, amiről
a mai napig mesélnek. És ez a lényeg. De
hogyan is jutottunk el május 27-ig? A sztori
két szálon futott, de sikeresen összetalálkozott.
Iskolánk együttműködési megállapodást
kötött a cibakházi CI-VIL Egyesülettel, melyben az egyesület vállalta, hogy a Tiszazug települései részére lehetőséget kínál nyári táborozásra és a vízi sportélet megismertetésére.
Céljuk, hogy a holtág adta lehetőségeket
kiaknázzák, Cibakházán a vízi sport és vízi
turizmus lehetőségeit és feltételeit előteremtsék, a rendelkezésre állást biztosítsák.
Szakmai vezetőket, lelkes segítőket bocsájtanak rendelkezésre, hogy az oda látogató gyerekeknek a legteljesebb elégedettséget biztosítsák.
A másik vonalon párhuzamosan közösen
gondolkodtunk gyerekekkel és pedagógusokkal, hogy minden osztályunkból 1-1 arra
érdemes diákunkat elismerjük, megdicsérjük
a tanév folyamán elért szép teljesítményéért.
A kiválasztásnál szempont volt a kiemelkedő tanulmányi eredmény, a közösségi
munka, a szorgalom, a tanulmányi, sport,
művészeti versenyeken elért eredmény, a
magatartás javulása, az akarat és az igyekezet. A jutalom pedig egy tanítás mentes nap
volt, közösen, Cibakházán, ahol a gyerekeknek alkalmuk volt részt venni kajakozáson,
íjászaton és horgászaton.
A nap ”hozadékáról” mesélnek a rajzok és
a beszámolók. Én arról mesélnék, hogy
mennyire jó volt velük lenni, mennyire profi
csapat gyűlt össze a CI-VIL egyesület részé-

ről, mennyire gyerekközpontú-gyerekízű volt
minden megmozdulás, minden róluk, értük
szólt. A bevezetőben írtam, hogy „ici-pici”
összefogás kellett csak. A CI-VIL Egyesület a
maga 20 fős gárdájával önkéntesen és fülig
érő szájjal okították, szerették a gyerkőcöket,
a Vital Life Szabadidő és Sportcentrum Nonprofit Kft. Doroginé Bálint Edinával és Dorogi
Attilával az élen, a Martfűi Úszó és Triatlon
Klub Balogh József vezetésével, valamint
Gáspárné Fodor Andrea a Fodor Farm Kft
ügyvezetője ingyen biztosították az utazásunkat. Az ebédre valónkat, a pizzát és a finom hűtött italokat névtelen támogatóktól
kaptuk. Külön köszönet a fotózásért, a helyszíni közvetítésért Ivankovic Dalmának, aki
élő adásban adta a világ tudtára, hogy megéri
tanulni, sportolni, táncolni és énekelni, mert
az eredményeidet a környezeted elismeri, díjazza és tiszteli. S, hogy ebből az elismerésből hosszú időn át táplálkozol és erőt merítesz? Nem kérdés! Gyerekek! Jövőre újra
megyünk Cibakházára, örülünk, pihenünk és
élvezzük a munkátok gyümölcsét. A barátaink visszavárnak minket. Mert a CI-VIL Egyesületet a szívünkbe zártuk, és arra biztatunk
mindenkit, ismerje meg őket! Nem fog csalódni. Nekünk nagyon bejöttek.
Tudjátok: „Minden nap, ami úgy telik el körülötted, hogy a hozadékából” hosszú időn át
táplálkozol, nem volt hiába!”
Martfű, 2016.06.02.
Földi Edina
intézményvezető
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Az elmúlt hetekben városunk több idős lakóját köszönthette 90. születésnapja alkalmából dr. Papp Antal polgármester. A tisztelet
és a hála kifejezéseként a Magyar Kormány
emléklapját is átvehették, Magyarország miniszterelnökének jókívánságaival.

zöget is. Szellemi frissessége megőrzése érdekében neki is a rejtvényfejtés a fő elfoglaltsága, de a természetfilmeket is kedveli.
Lánya féltőn óvja, és két unokája, dédunokája is sűrűn látogatja.
Erzsike néni négy lánytestvérével a me-

ben. Ilona néni is ötgyermekes családból
származik, talán innen a gyermekek szeretete, amely végigkísérte egész életén. Az öcsödi bölcsődében dolgozott, gondozónőnek
szeretett volna tanulni, de a sors őt is Martfűre vezette. Férjével, aki szabó volt, a cipőgyárban helyezkedtek el. Ilona néni lerakóként, utójavítóként dolgozott, egészen nyugdíjazásáig, 1981-ig. Azóta leginkább olva-

Egyed Péter 2016. április 20-án töltötte
be a 90. évét. Nefelejcs úti otthonukban, kedves feleségével szeretettel fogadták a köszöntésre érkezőket, az önkormányzat képviselőit.
Péter bácsi Törökszentmiklóson született,
a szülei kereskedelemmel foglalkoztak.
1954-ben jött Martfűre, a cipőgyárban helyezkedett el, ahol feleségével is megismerkedett, és ahol egészen 1986-ig, nyugdíjba
vonulásáig dolgozott. Aktív éveiből 30 esztendőt igazán nehéz munkával töltött el, a
Keverőben, négy műszakban.
Két lányuk, két vejük, négy unokájuk és
egy dédunokájuk bearanyozzák ma is szorgalmasan töltött napjaikat. Bár mindketten
gyengén látnak, rejtvényt fejtenek, kertészkednek, aktívan töltik idős napjaikat.
***
Berta Pálné Tóth Erzsébet is 90 éve,
1926. május 13-án született, Cibakházán.
Szolnoki úti lakásában, lányával, örömmel
vártak bennünket. Erzsike néni jól bírja magát. Aktív életet él, van egy kis kocsija, azzal
jár bevásárolni, postára, mindenhova, és fő-

zőgazdaságban dolgozott. Az egyik gazdánál ismerkedett meg a férjével. 1957-ben jött
Martfűre, a cipőgyárba, ahol talpkenőként
helyezkedett el. 35 éve, 1981-től nyugdíjas.
Néhány éve gond van a szívével, de a betegségen is felülkerekedett. Vallja: a hosszú élet
titka az életszeretet, és hogy az ember ne
hagyja el magát.
Molnár Lajosné Domokos Ilona május
23-án, szintén 90 éve született, Nagykörű-

sással, varrással tölti egyre hosszabbodó
napjait.
Két lánya, négy unokája és négy dédunokája rendszeres vendég otthonában. Ott jártunkkor is szeretettel vették körbe lányai,
unokái.
90. születésnapjuk alkalmából mindhármójuknak jó egészséget és további boldog
éveket kívánunk!
Herbály Jánosné

90 éves születésnapjukat ünnepelték

Vízi vetélkedő az általános iskolában
Már több éve hagyománnyá vált, hogy iskolánk megrendezi tanév vége felé az alsó
tagozatosok számára a vízi vetélkedőt. Az elmúlt években a vetélkedő főszervezője és levezetője Bíró Vera tanító néni volt. Mivel kedves kolléganőnk az idén nyugdíjba vonult,
így nyomdokaiba Kiss Rita tanító néni lépett.
Izgalmas, vicces feladatokkal bűvölte el a
gyerekeket.
Az 1. és 2. osztályosok a délelőtti órákban
mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat
és akaraterejüket. Ebéd után őket követték a
3. és 4. osztályosok. A verseny sikeres lebonyolításában szinte az összes tanító lelkesen
segített. A jól szervezett, színvonalas versenyen minden tanuló jól érezte magát. Azok is
tevékenyen szerepeltek, akik még nem tudtak úszni, de már nagyon bátrak voltak a víz-
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ben. A szurkolás pedig fantasztikus volt. Nem
is tudni, hogy az izmuk vagy a torkuk fáradt-e
el jobban.
A végén nem maradt el az eredményhirdetés sem. Minden osztály megkapta megér-

demelt jutalmát. Nagyon örültek a labdáknak,
asztalitenisz felszerelésnek, homokozó
készletnek.
Köszönjük a ”Tehetséges Tanulókért” Alapítványnak a verseny támogatását. Köszönjük az uszoda dolgozóinak a helyszín biztosítását.

CIVIL VILÁG

Tizennyolc éve minden évben találkoznak

Térségünk nyugdíjasai találkoztak újra
Martfűn 2016. május 27-én, hagyományos
nyár eleji rendezvényükön felelevenítve baráti kapcsolataikat. A Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó 18. eseménye ez alkalommal is a
martfűi Kossuth úti Nyugdíjasklub szervezésében várta vendégeit Kengyelről, Nagyrévről, Homokról, és a baráti helyi klubok mellett
Tiszaföldvárról három klubból is.
A vendégek között köszönthettük többek
között a megyei nyugdíjas szervezetek vezetőit, településünk vezetőit, a helyi civil szervezetek képviselőit. A műsorokban gazdag délutánhoz a város polgármestere és alpolgármestere mellett, a házigazda klub újonnan
megválasztott vezetője, Fejes János kívántak kellemes kikapcsolódást.
Az új klubvezető közösségi munkájához
sok sikert kívánva mondtak köszönetet az
idei találkozóért is a meghívott klubok vezetői.
Dr. Papp Antal köszöntő szavai között
hangsúlyozta: – Martfű városának mindig
fontosak voltak a nyugdíjasok. Nagy tisztelettel, szeretettel gondolunk rájuk, hiszen ők
építették városunkat. Örömmel osztom meg
Önökkel, hogy városunkban 30 fő felett van a
90 évet betöltött martfűi lakosok száma, akik
közül egy kedves városlakónk az idei évben
a 103. életévébe lép. Büszkék vagyunk rájuk,
és fontosnak tartom, hogy alpolgármester
asszonnyal együtt személyesen meglátogassuk 90 évet betöltött nyugdíjasainkat.
– A nyugdíjas közösségek nemcsak a közös szórakozásban, de összetartásban, segítségnyújtásban, empátiában, az egymásra
való odafigyelésben, a karitatív tevékenységben is kiemelkednek a civilszervezetek
közül. És abban is, hogy egy-egy tag örömének mindenki egyformán örül – emelte ki
Gonda Istvánné alpolgármester, amikor a
versek, dalok, táncos műsorok között egy különleges esemény is megszépítette a rendezvényt. Aranylakodalmas, idén 50 éves
házasságukat ünneplő házaspárt, Csató Ferencet és feleségét Piroskát köszöntötték
nagy szeretettel a találkozó vendégei és
Gonda Istvánné, aki kedves szavakkal idézte
a martfűi házaspár öt évtizeden át tartó közös életútját.
További tervek, nyári programok is szóba
kerültek a rendezvényen, mely estig tartó
táncos mulatsággal, vacsorával, tombolahú-

zással színesítette ismét a Tiszazug összetartó nyugdíjas klubjainak martfűi találkozóját, melyért – az eddigi évekhez hasonlóan –
gondoskodó vendéglátásért a Kossuth Úti
Nyugdíjasklub tagjait illeti az elismerés.
A nyugdíjasklub tagjai és vezetője ezúton
is köszönik a tombolatárgyak felajánlói, helyi
nagyvállalatok, vállalkozók, üzletek, pártoló
tagok és egyéni hozzájárulók önzetlen segítségét, amellyel színesebbé tették a találkozó
programját.
Magyar Mária

Megfejtették és nyertek
Május végén lezárult a Martfű Magazin
2016. évi „Fejtse meg és üdüljön a Balatonnál” rejtvényjátéka. Egy szerencsés nyertes,
másodmagával egy hetet tölthet az önkormányzat üdülőjében, Fonyód-Bélatelepen,
és más értékes nyeremények is gazdára találtak a 2016. június 3-án, dr. Papp Antal polgármester közreműködésével, a Polgármesteri Hivatalban megtartott sorsoláson.
Az Éva Kozmetika, Takácsné Nádi Éva
5.000 Ft értékű ajándékutalványát Frankó
Mária (Martfű, Móricz Zs. út) vehette át.
A Martfű Termál SPA 50%-os kedvezményre jogosító fürdőutalványát veheti
igénybe, öt darab, egy alkalomra szóló családi jegy (két fő + egy gyermek részére) és
wellness kiegészítő jegyek vásárlásához, a
Termál-Medical Zrt. felajánlásaként, Sipos
Istvánné (Martfű, Munkácsy út) és Dr. Veres
Éva (Martfű, Munkácsy út).
A két fő részére, az önkormányzat Fonyód-Bélatelepen lévő üdülőjébe szóló, egyhetes üdülési lehetőséget Szabó András
(Martfű, Zrínyi Miklós út) szerencsés nyertesünk veheti át ajándékutalvány formájában a
szerkesztőségben.

Nyerteseinknek gratulálunk és további
eredményes rejtvényfejtést kívánunk!
Herbály Jánosné

Martfűi Gyerekek
Találkozója
NYÍLT LEVÉL
Örömmel gratulálok a csodálatos gondolat megvalósításához a találkozó szervezőinek és közreműködőinek. Személyesen nem
lehettem jelen, azonban az ünneplőkről megjelent fényképeket, videókat látva, a méltató
cikket olvasva, mégis van egy szívet-lelket
melengető élményem.
Köszönöm annak reményében is, hogy
várhatóan lesz folytatás...
"Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány
percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel."
Márai S.
Tisztelettel és szeretettel:
Apágyiné Csiszár Magdi Budapestről
'1966. évében elszármazott "Marfűi Gyerek', aki immár szépkorú
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Martfűn is emelkedik a házasságkötések száma
Élénkül a házasságkötési kedv – a hazai
statisztikai adatok alapján, 2016 első hónapjaiban közel egynegyedével többen kötöttek
házasságot, mint az elmúlt évben. Különösen igaz ez Jász-Nagykun-Szolnok megyére, ahol a növekedés aránya a legmagasabb.
Amikor jön a jó idő, a tavasz, nyár, a házasulandók száma még inkább emelkedik.
Martfűn Tóthné Jenei Andrea látja el az
anyakönyvvezetés feladatát, ha szükséges,
kolléganője, Perecz Ágnes helyettesíti. Andreát arról kérdeztük, hogy - mint ahogyan országosan -, Martfűn is emelkedett-e a házasságkötések száma? Szívesen mesélt nekünk arról is, milyen feltételei vannak, ha valaki ezt a szép hivatást választja magának, illetve mi a menete, ha két szerelmes össze
akarja kötni az életét.
Andrea 2007 óta látja el az anyakönyvvezetést, amihez speciális anyakönyvi vizsgát
kellett tennie, majd a jegyző megbízásával
kezdhette el ezeknek a fontos életeseményeknek a levezetését és dokumentálását.
– 2014. július elseje óta a hagyományos
anyakönyvezést felváltotta az elektronikus
úton történő nyilvántartás, a lényeg azonban
változatlan. Három témakör körül forog a feladatunk: a születéseket, a házasságokat és
a haláleseteket dokumentáljuk.
A házasságkötés menetének első lépése
a szándék bejelentése. Mindkét félnek meg
kell jelennie az anyakönyvvezető előtt a személyes okmányaikkal, születési anyakönyvi
kivonatukkal, és - ha már esetleg volt korábbi

házasságuk - az azt megszüntető okirattal.
Ahhoz, hogy egy házasság megköttethessen, a bejelentéstől számítva el kell telnie 31
napnak – hívja fel a figyelmet Andrea.
– Azt, hogy ki mit és hogyan szeretne lebonyolítani, mindenki maga választhatja ki a
lehetőségek közül. A megvalósíthatók palettája nem túl széles, de ide tartozik pl. a pezsgős pohárköszöntő, a gyertyák, vagy a zeneszolgáltatás. Ha valakinek mégis különleges
igényei vannak, azt is meg lehet oldani. Nagyon szeretik a párok, ha saját zenei cd-t írnak, és arra vonulnak be, ez hangzik el a ceremónia alatt. Volt már olyan is, hogy repülőről szórtak szalagba csomagolt cukorkát.
Külső helyszínekre is szívesen kimegyünk
anyakönyvvezetőként. Igen közkedvelt helyszín pl. a martfűi kastélykert, de volt már esküvő a Művelődési Központban és a Termál
Hotelben is.
A legintenzívebb időszak a házasságkötések terén a májustól augusztusig tartó időszak, de volt példa év végi, decemberi esküvőre is. Az idén a május hónap tűnik eddig a
legsűrűbben lekötöttnek, eddig 21 párt adtunk össze, de van már júliusi és későbbi időpont is egyeztetve. A házasulandók fele
martfűi, van ahol mindketten, és persze
olyan is, ahol csak az egyikük. Az év végére a
házasságkötések száma meghaladhatja a
negyvenet. 2015-ben 39, 2014-ben 27 pár
mondta ki az igent a közreműködésünkkel.
Jönnek Szolnokról, Tiszaföldvárról, Hódmezővásárhelyről és még Budapestről is há-

Sakk eredmények

Gyermeknap fesztivállal, vidámparkkal,
ismert előadókkal

A martfűi sakk sport eddigi legnagyobb
sikerét érték el fiatal sakkozó leányaink. A
Diákolimpia Egyéni Országos Döntőjében a
8. osztályos Pál Ágnes Manlaj bajnoki címet
szerzett. A 10.-es középiskolás Arlett Vanda
ugyanitt a második helyen végzett. Eredményükhöz gratulálunk, és további sikereket
kívánunk.

Üdvözöljük
újszülötteinket!
Május 17.
Kovács Anna Magdolna
Bécsi Magdolna - Kovács Zoltán
Móra Ferenc út
Május 26.
Bíró Dávid
Dr. Parti Csilla - Bíró Antal
Mandula út
Május 27.
Forgó Zsombor
Szabó Anikó - Forgó Ádám
14 Simon Ferenc út

Az ország nagyvárosai között Martfűn is
óriási érdeklődés övezte a gyermeknapi
fesztivál élményparkjának valamennyi szórakoztató programját. Greznár Attila utazó vidámparkja és a hozzá kapcsolódó színpadi
fellépések közkedvelt előadói 2016. május
21-22-én nem csak a martfűieket, de számos
közeli és távolabbi település lakóit is a Szent
István térre csalogatták.
A polgármester, egyben a rendezvény fővédnöke dr. Papp Antal szerint több ezren
kapcsolódtak be a hétvégi programokba, ami
Martfű térségi szerepét is kedvezően befolyásolja.
Greznár Attila elárulta, martfűi születésű
párja és sráckorának élményei miatt Martfű
mindig is a szíve csücske marad, mint mondta: ezért is élvez előnyt országjáró útjuk során kisvárosunk.
A fesztivál színpadán fellépett Csordás Tibor, az egykori Fiesta énekese és Kefír, a VTech együttesből, Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus. Tapsolhattunk a
martfűi tánccsoportoknak is, éjjel pedig latin
dallamokkal marasztalta a közönséget az utcabál.
A gyermekekről szólt a Művelődési Központ vasárnapi játszóháza is, ahol a Városi
Szabadidős Kör tagjai és az óvó nénik is velük játszottak. A játéksátorban a kikapcsolódás mellé vidámparki kuponok is jártak a
résztvevőknek. A martfűi Dalma dance-sek,
breakesek mellett a Szilver Táncsportegye-

zasulandó párok. Ideális a környezet, szép a
Városháza, a főtér, itt a két templom, ha valaki egyházi esküvőt is szeretne a polgári mellé, ahhoz is adottak a feltételek. Az egy napra
eső esküvők között hosszabb szünetet tartunk, hogy mindenki kellően fel tudjon készülni erre a nem mindennapi eseményre.
Ritka, de annál nagyobb öröm, különleges élményként élem meg, ha aranylakodalmon közreműködhetek. Nem mindennapi érzés, ha két olyan embert adhatok újra össze,
aki leélt együtt 20-30-40 évet. Kérdezem is
olyankor: - Ugyan árulják már el, mi a titka annak, ami ennyi éven keresztül egymás mellett tart két embert? – idézi beszélgetésünk
végén Andrea.
Legyenek martfűiek, vagy érkezzenek
bármely más településről, ezt a titkot jó lenne
minden házasulandó fiatal párnak megismernie, akik városunkat választják életük e
rendkívüli eseményének helyszínéül.
Kiss Angelika

sület bemutatói színesítették a délutánt,
majd Ásós Attila előadása és a legnagyobb
közönséget számláló Jolly és Suzy műsora
szólt. A vidámpark különleges és hagyományos élményelemei szintén a fiatalokat, gyerekeket szórakoztatták, míg a fesztiválprogram a B52 rocklegendáival búcsúzott Martfűtől.
A város vezetése és a szórakoztatásáról
híres élménypark tulajdonosa összefogása
ezúttal is sikeres két napot tudhat maga mögött, gyermekek, családok, zenerajongók
örömére.
Az önkormányzat és a Művelődési Központ együttműködő, korrekt támogatását
hangsúlyozva Greznár Attila a martfűi közönségtől kapott gratulációkat, személyesen átadott köszöneteket is jó szívvel vette és ígéri,
martfűi kötődése és az itt kapott fogadtatás
miatt, élményt nyújtó országjáró útján szívesen jön legközelebb is.
Magyar Mária

SPORT

Ismét Hajnal Tamás az ország „legerősebbje”

Az erő sportok három martfűi elkötelezettje, élükön edzőjük, mentoruk, Hajnal Tamás
remekeltek ismét 2016. május 13-14-én, a
HSMA (Hungarian Strongman Association)
Magyarország Legerősebb Embere idei országos döntőjén. Tamás a Celldömölkön
megrendezett rangos verseny tizenkét hazai
erősemberét legyőzve szerezte meg az első
helyet, így már második alkalommal birtokolhatja a Magyarország Legerősebb Embere
címet.
A 26 éves martfűi „erősember” közel tízesztendős, sikeres sportkarrierjét – példamutató kitartása, elszántsága és szorgalma
nyomán – számos magyar, európai és világkupa is jelzi.
Eredményei között nem csak a saját, de
tanítványai sikereire is büszke, így a celldömölki versenyben vele egy mezőnyben induló és ötödik helyen végző Varga Ferencre, és
a tízedik helyen végző Bíró Istvánra is.

– Nekem 2014-ben már sikerült megszerezni a bajnoki címet. Tavaly egy ponttal kikaptam Szabó Zsolttól, de idén sikerült viszszaszereznem, így 2016-ban ismételten én
lettem Magyarország legerősebb embere –
meséli Tamás, hozzátéve, hogy a top 12-be
bejutni eleve nagy teljesítmény. Azt mondja,
neki szerencséje volt, mert szabadkártyával
kvalifikálta magát a 2016-os döntőre. – Az ország 12 legjobbjával mérettettem meg magam. Közöttük volt két helyi versenyző még,
Varga Feri és Bíró Pisti, akik nagyon szép
eredményt értek el.
Az országos döntő mindkét selejtezőjét
Martfűn rendezhettük meg, amiért köszönetünket fejezzük ki a város vezetésének. Az
első a Herkules kupa volt, majd két hétre rá
volt a Kelet-Magyarország Legerősebb Embere verseny, szintén Martfűn, melyen Varga
Ferenc a harmadik hely megszerzésével
kvalifikálta magát az országos döntőbe. Ez
magában hatalmas eredményt jelentett számára, de hogy még az országos bajnoki döntőn is a top5-be került, egyszerűen elképesztő. Ezzel az eredménnyel ő fogja képviselni
Magyarországot a junior világbajnokságon,
Írországban. Gratulálok neki, mint edzője,
barátja! – hangsúlyozta Tamás, aki azt vallja,
igazi bajnok az lehet, aki minden számban –
most két nap alatt nyolc versenyszámban –
kiegyensúlyozottan szerepel, és nem az, aki

„Ki a jobb? Magyarok!
KYOKUSHIN KARATE EURÓPA-BAJNOKSÁG
„Ki a jobb? - Magyarok!” – zendült fel a
magyar szurkolók harsány kiáltása Tbiliszi
sportcsarnokában a Shinkyokushin Karate
Európa-bajnokságon. Az év legrangosabb
bajnokságát 2016. május 13-án és 14-én
rendezték meg Grúzia fővárosában, ahová
közel húsz fő versenyző utazott Magyarországról. A Victory Martfűi Kyokushin Karate
Klub idén is szép számmal képviselte hazánkat és városunkat, hiszen négy versenyző
összesen öt kvótával szállt harcba a bajnoki
címekért. A rendkívül erős európai mezőny
ellenére karatésaink közül idén is volt, aki
éremmel térhetett haza Martfűre.
Iglódi Gergő junior korcsoportban lépett
tatamira élete első kontinens bajnokságán,
ahol egyből egy hazai versenyzővel mérkőzött meg. A hazai pálya kevés volt a grúz versenyzőnek, mivel Gergő pontot érő fejrúgásaival magabiztosan győzte le riválisát. A második körben már jóval szorosabb összecsapásra került sor, amelyben egy vitatható bírói
döntés következtében a magyar fiú búcsúzni
kényszerült az Európa-bajnokságtól, így a
legjobb 8-ban, pontszerző helyen zárt. „Láttunk nagyszerű dolgokat, és javítani valót is.
Dolgozunk tovább és jövőre Koppenhágában éremre váltjuk a következő 1 év munkáját és tapasztalásait.” – mondta Sensei Stefanovics József klubvezető, válogatott szövetségi kapitány.
Magyari Dóra két kvóta tulajdonosaként
utazhatott Grúziába, így formagyakorlatban
is és küzdelemben is megmérettethette magát az Európa-bajnokságon. Formagyakorlat

versenyszámban sikerült a legjobb 8 közé
jutnia versenyzőnknek, majd másnap a küzdelemre került sor, ahol nagyon szoros 5 percet követően a későbbi ezüstérmes litvánt
juttatták tovább a bírók. Dóra első felnőtt EB
szereplése ígéretesnek tűnik a legújabb, 50
kg-os női súlycsoportban.
Popovics Tamás súlycsoportot váltva,
közel 10 kg-ot leadva állt küzdőtérre a grúz
tatamin. Hazai ellenfelével szoros küzdelmet
vívott, amelyben egy hajszállal jobbnak is bizonyult, ez azonban kevés volt a győzelemhez, így a bírók a folytatás mellett döntöttek.
Hosszabbításokkal egészen a mérlegelésig
jutottak a versenyzők, ami ez alkalommal a
könnyebb súlyú grúznak kedvezett, így Tamás sajnos nem jutott tovább. A következő
EB-n reméljük, éremre váltja szorgalmát versenyzőnk, aki már tavaly is megmutatta tehetségét a Tokiói Világbajnokságon.

egyben kiemelkedő, de van „lyukas” száma,
amiben sok pontot veszít.
– Én már 12 éves koromban lelátogattam
az edzőterembe, még anno Kürti Laci bácsihoz – emlékezik a kezdetekre az országos
bajnok. – Hamar szenvedélyemmé vált ez az
egész. Tizenöt évesen már versenyeztem,
17 éves korom óta igazából már ebből is
élek, minden egyéb dolgomat ehhez igazítom. Úgyhogy mondhatni: ez az életem!
A hazai erősemberek között is legerősebb
martfűi bajnok további kihívásokra, versenyekre készül, melyekről szerényen még
nem sokat árult el, amiben azonban biztosak
lehetünk: a 15 éves kora óta megszerzett
több mint kétszáz kupa mellé hamarosan
újak is érkeznek majd.
Magyar Mária

Körmöndi Lídia már sokadik alkalommal
szerzett európai kvalifikációt. Első küzdelmében magabiztosan győzte le francia ellenfelét, majd rögtön a második körben a VB 5. helyezett litván versenyző várta. Nagyon nehéz
küzdelem zajlott az elődöntőben, ahol alapidőben a litvánnak egy, majd a hosszabbításban Lídiának kettő zászlót ítéltek a bírók. A
martfűi versenyző és edzője nagyon bízott a
győzelemben, azonban a küzdelem hevében
Lídia egy véletlen szabálytalanságot ejtett,
melynek következményeként a litván jutott
tovább. A Victory versenyzője így a harmadik
helyezettnek járó bronzérmet hozta el egy
rendkívül erős mezőnyből, melynek résztvevői többnyire rutinos ellenfelek,VB, EB helyezettek voltak.
Összegezve 3 arany-, 2 ezüst- és 7
bronzéremmel, a negyedik helyen zártak a
magyarok az európai ranglistán, ezzel is felhívva Európa és a világ figyelmét a magyar
karate sikereire, kimagasló szakmaiságára.
Szép volt magyarok! Szép volt Martfű!
Victory Martfű Kyokushin Karate Klub
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A Martfűi Labdarúgó Sportegyesület hírei
2016. JÚNIUS 05.-IG
Június 05-én befejeződtek a bajnokságok, melyekben a martfűi utánpótláscsapatok versenyeztek. Elsőként a Bozsik programsorozat ért véget, és csapataink nem
vesztettek lendületükből, magabiztosan
nyerték meccseiket.
Egyéni díjazottak: május 07. U-7 Bozorádi
Máté, U-9 Sütő Bence, Sápi Zádor. Május
21. U-7 Bartucz Gergő. U-9 Szőrös Gábor,
Bakondi Bence. Május 13. U-11 Kun Ábel, U13 Sipos Roland. Május 28. U-11 Berta Tibor,
U-13 Bodzsár Balázs.
U-14-es csapatunk a Martfűn és Rákóczifalván májusban megrendezett tornákon 4
győzelmet aratott, 17 gólt rúgott és csak 3
gólt kapott. Ezekkel a győzelmekkel megszerezték az U-14-es bajnokság 2 csoportjában
az ezüstérmet. Első helyen a Szanda focisuli
végzett, harmadik Újszász csapata lett. A
csoport gólkirályi címét 10 góllal Sipos Roland nyerte el, Almási Gergő 6 góllal negyedik, Rupa Csaba és Molnár Dániel 3-3 góllal
a tizedik helyen végzett.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Perjési Gergő, Varga Bence, Molnár Dániel, Székely
Zoltán, Almási Gergő, Erdei Viktor, Sipos Roland, Bodzsár Balázs, Rupa Csaba, Gál
Krisztián, Siró Barnabás, Deák Gergő, Bekker Zsolt, Földi Milán, Abonyi Gábor.
U-16-os csapatunk a (területi 1 csoport)
bajnokságban május - júniusban lejátszott
mérkőzéseken 5 győzelmet (Szajol, Kunhegyes, Túrkeve, Fegyvernek, Tiszaföldvár) és
1 vereséget (Rákóczifalva) ért el, 36 gólt
szerzett és 3 gólt kapott. Becsik Richárd 55
góljával gólkirály lett a csoportban. A góllövőlistán Szabó György 23 góllal 9. helyen, Borhy Zsombor 22 góllal 10. helyen, Szegfű Patrik 13 góllal 20. helyen, Oltyán Péter 9 góllal
29. helyen szerepel még jelentősebb gólterméssel. Csapatunk a csoportban bronzérmet szerzett Rákóczifalva és azonos pontszámmal, csupán gólkülönbséggel (5 gól) lemaradva Túrkeve mögött.
A bronzérmes csapat tagjai: Borhy Zsombor, Tóth Bence Máté, Szabó György, Szegfű
Patrik, Gál István, Németh Csaba, Kecskés
Milán, Bradács Kevin, Gál Albert, Oltyán Péter Áron, Kocsis Olivér, Sagát Kornél, Bagi
Ádám, Bencsik Richárd, Csank Zoltán, Bekker Zsolt, Földi Milán, Perjési Gergő.
U-19-es csapatunk ugyanebben az időszakban csupán 1 döntetlent (Rákóczifalva)
és 5 vereséget (Túrkeve, Tiszaföldvár, Szajol, Fegyvernek, Kunhegyes) összeszedve
elvesztette esélyét arra, hogy megnyerje a
bajnokságot. Az utolsó meccsen elszenvedett vereségének köszönhetően leszorult a
dobogó második fokáról, és bronzérmet
szerzett Túrkeve mögött szintén gólkülönbséggel (7 gól) lemaradva. A csapat a bajnokság végére kicsit fejben elvesztette a fonalat,
ennek köszönhető Molnár Dániel kiállítással
szerzett hosszú eltiltása is. A góllövőlistán
Varga Zoltán 14 góllal a 6. helyen, Kovács
István 13 góllal a 9. helyen, Csikós Norman
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János 11 góllal a 11. helyen végzett. A bajnokságot Rákóczifalva nyerte 46 ponttal, második Túrkeve 38 ponttal, harmadik Martfű,
szintén 38 ponttal.
A bronzérmes csapat tagjai: Tóth Gergő,
Tóth Ádám, Molnár Dávid, Hervay Csaba,
Nyitrai Krisztián, Sándor Tamás, Szabó Sándor, Bagi Norbert, Molnár Dániel, Varga Zoltán, Ökrös László, Fekete Kristóf, Csikós
Norman, Kovács István, Csikós Szabin, Balogh Károly, Kiss Roland, Gál Bordács Dávid,Vizi Róbert, Abonyi György valamint az
ősszel még a csapatban szerepelt Rojkó Zoltán és Pataki Bence.
A teljes szezon június 26-án a harmadik
alkalommal megrendezendő Honti Gyula
emléktornával zárul, melyre szeretettel várunk mindenkit a sportpályán.
Ezúton szeretnénk gratulálni a martfűi
labdarúgóknak az elért eredményekért, kö-

szönetet mondani a támogatóknak, valamint
megköszönni a szülőknek az egész évi munkát.
Külön elismerés illeti Hevesi Tóth Tamásné Rózsika Néni teljes évi munkáját, valamint
id. Balassi Mihály rendező lelkes hozzáállását a csapathoz.
Kellemes nyaralást kíván az edzők csapata: Farkas Roland, Farkas Tamás, Erdei
László, Németh Lajos, Hovodzák Ferenc valamint Benedek Tibor.
Csík Zoltán

Sikeres labdarúgóink
A sportegyesület kiemelt figyelemmel kíséri labdarúgóinak sorsát akkor is, amikor
más egyesületekben folytatják pályafutásukat, megmutatva az egyesületnél folyó nevelési munka eredményeit és megismertetve a
város nevét az országgal. A teljesség igénye
nélkül néhány Martfűről indult labdarúgó idei
szezonban elért eredményei.
A Kisvárda színeiben szereplő Kardos
Norbert 4. helyezést szerzett csapatával a
másodosztályú bajnokságban. Sajnos térdsérülése miatt tavasszal kevés mérkőzésen
lépett pályára, jelenleg teljes erővel készül az
új szezonra.
A Szigetszentmiklósnál játszó Hevesi
Tóth Tamásnak nem úgy sikerült a szezon,
mivel csapatával kiesett az NB 2-ből a harmadosztályba, lelkes játéka is kevés volt,
hogy csapatát másodosztályban tartsa.
Szőke Ármin, aki Hódmezővásárhelyen
vitézkedik az U-17 és már az U-19-es korosztályban, szintén Martfűn kezdte pályafutását. Jelenlegi csapatában U-17-ben bronzérmet szerzett, 16 gólt rúgva, U-19-ben
ezüstérmes, 10 gólt szerezve a másodosztály dél-keleti csoportjában.

Fehér Csanád a Puskás Akadémia játékosaként U-14-es korosztályban az NB1-ben
ezüstérmet szerzett, 2 góllal és csupa szív játékával járult hozzá csapata sikeréhez.
A Ferencváros labdarúgója, Ángyán Richárd 4. helyen végzett az U-15-ös bajnokságban az NB1-ben. 19 mérkőzésen játszva
segítette csapatát a negyedik helyhez.
A Szolnoki MÁV utánpótlás csapatainál
több korosztályban szerepel volt martfűi labdarúgó. U-19-es korosztályban Melis Bence
és Polák Gergő (10 gólt szerzett) 4. helyen
végzett az NB2 közép A csoportjában, és
már kopogtatnak a felnőtt csapat ajtaján. Az
U-14-es korosztály bajnokságot nyert az
NB2 közép A csoportjában, és jogot szerzett,
hogy rájátszásban kivívja az első osztályú
tagságot (jelenleg is zajlik). A csapatban szerepel Palatinusz Patrik, Csik Zoltán Bence (5
gólt lőtt) és Varga István (9 gólt lőtt).
Végül, de nem utolsósorban Székely Dávid volt martfűi labdarúgó, aki a Túrkeve játékosaként lett a Szolnok megyei I. osztály gólkirálya 33 góllal.
Gratulálunk az elért eredményekhez a
labdarúgóknak.
Csík Zoltán

A Martfűi VSE női csapata lett a bajnok
A dobogó legfelső fokára állhatott a Martfűi VSE
női csapata a Jász-Nagykun-Szolnok megyei női
kézilabda bajnokság záró
mérkőzését követően,
2016. május 28-án.
A fordulatos, mégis kiegyenlített mérkőzésen az
idegenben játszó martfűi
lányok egy góllal, 20-19
arányban győzedelmeskedtek a hazai pálya előnyét élvező Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület ellen.
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Újra Autós Ügyességi Megmérettetés Martfűn
Az esős időjárás sem szegte kedvét a
2016. június 5-én vasárnap, 9 órától megrendezett Martfűi Autós Ügyességi Megmérettetés résztvevőinek, akik felnit, karosszériát
nem kímélve vágtak neki az akadályokkal
színesített versenypályának.
Martfűn nem újdonság az efféle verseny,
ám idén még látványosabb, nehezebb pályán kellett bizonyítaniuk rátermettségüket,
ügyességüket az autóversenyzőknek. Szép
számmal érkeztek jelentkezők Martfűről,
csakúgy, mint a környező településekről.
Mintegy huszonöt versenyző adott le nevezést, így Martfű mellett Tiszaföldvár, Cegléd,
Szentes, Kunszentmárton, valamint Szolnok
is képviseltette magát a rendezvényen.
Lovász Tamás, a verseny főszervezője –
aki maga is komoly autós múlttal rendelkezik
– elmondta, nagy igény volt már egy ilyen
ügyességi megmérettetésre, hiszen itt kiélhetik versenyzési vágyukat a fiatalok, mindezt szabályokkal kordában tartva, egy jól
megszervezett, körülhatárolt területen, több
kategóriában. Maga a pálya egy közepesen
tempós szlalom útvonal volt, ami technikásabb vezetést követelt a versenyzőktől, mint
az utóbbi évek keskenyebb pályáin, emellett
látványosabb versenyzést eredményezett a
nézők számára.
A rajt a Kikötő térről indult, a Gesztenye
sor rövid szakaszán haladva, a Mártírok út
érintésével folytatódott a pálya, végül a Tisza
Ipartelep II-es portájának parkolójából fordulva, újra a Gesztenye sor érintésével érkezhettek vissza a résztvevők a rajtvonalhoz.
Izgalomban nem volt hiány az autós sportok szerelmeseinek, annak ellenére sem,
hogy a rendezvényt végig szakadó eső kísérte. Baleset, sérülés ugyanakkor szerencsére
nem történt. Az ügyességi verseny zárásaként minden célba érő résztvevő oklevelet vihetett haza, továbbá az összesített eredmények alapján, az első három helyezett kupát
is kapott.
Helyezettek:
Utcai II. kategória: 1. Veress Viktor
Utcai III. kategória: 1. Bubor Tamás, 2. Tímár László, 3. Sziráki Martin
Verseny I. kategória (0-1000cm3): 1. Major Tamás (Martfű), 2. Kökény Gábor (Martfű), 3. Vidinszki József
Verseny II. kategória (1001-1600cm3): 1.
Gulyás Péter, 2. Kozáry-Biczó András (Martfű), 3. Károlyi László
Verseny III. kategória (1600cm3 felett): 1.
Juhász Lajos, 2. Mózsik József, 3. ifj. Kanizsa Attila
Összesített eredmények: 1. Gulyás Péter,
2. Major Tamás (Martfű), 3. Kökény Gábor
(Martfű)
Lovász Tamás és Fróna Erika köszönetüket fejezik ki azoknak, akik segítettek a rendezvény megszervezésében, akik nélkül
nem jöhetett volna létre ez a nap. Martfű Város Önkormányzatának, a Martfűi Művelődési Központ és Könyvtárnak, Papp Lászlónak
és Németh Gézának. Köszönet a martfűi lakosoknak a türelemért, a szurkolóknak a ki-

tartásért, hogy az eső ellenére is buzgón lelkesítették a versenyzőket, akik ezáltal is izgalmassá tették a rendezvényt. A szervezők
külön köszönetüket fejezik ki a Mesterszállási Önkéntes Tűzoltóknak, a mentőszolgálatnak és a Martfűi Rendőrőrsnek, hogy biztosították a helyszínt, valamint a Kisújszállási
MSE Autós Szövetség nagylelkű támogatásáért.
Gratulálunk a versenyzőknek az elért
eredményekhez!
Kupeczki Ádám

Ezüstérmes a férfi kézilabda csapat
A martfűi férfi kézilabdások 2016. május
21.-én szombaton játszották a 2015/16-os
megyei I. osztályos bajnokság záró mérkőzéseit Törökszentmiklóson. Az első mérkőzésen magabiztosan győzték le a fiúk a Törökszentmiklós KE II gárdáját 30:21 arányban.
Sajnos a második – a bajnoki cím sorsát el-

döntő – összecsapás nem sikerült jól, azon a
Túrkeve gárdája diadalmaskodott, így a mieink a szépen csillogó ezüstéremmel térhettek
haza.
A Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület ezúton is köszöni minden érintettnek mind az
anyagi, mind a szurkolói támogatást!
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Ünnepi Könyvhét Martfűn is
„Az évnek egyik napján […] az ország
minden városában és falujában könyvnap
rendeztessék, amely […] az írót és a közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy ezen a napon egyszer egy évben a
könyvírás és a könyvkiadás művészete is kimenjen az utcára, éspedig ingujjban, közvetlen, bohém formában.” – mondta 1927-ben
Supka Géza nagy műveltségű újságíró, író,
történész, művelődéstörténész, polihisztor,
így téve javaslatot egy évenként megrendezendő könyves eseményre, a könyv népszerűsítése érdekében. A Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők Egyesülése az idén már
87. alkalommal rendezi meg a könyv ünnepét, elsősorban a kortárs magyar irodalom
ünnepét. Az Ünnepi Könyvhét a maga nyolc
évtizedes múltjával egyedülálló esemény
Európában. Központi helyszíne a budapesti
Vörösmarty tér, de országszerte több mint 80
településen rendeznek ez alkalomból programokat. A Martfű Városi Könyvtár is minden
évben csatlakozik a kezdeményezéshez, ünnepeljük mi is minden év júniusában a könyvet igényes programokkal. A központi helyszínen az 5 nap alatt több mint ezer szerző
várja dedikálásra az olvasóközönséget. Nekünk pedig oly nagy szerencsénk volt, hogy
ki sem kellett kis városunkból mozdulni, mert
a kortárs magyar irodalom, a dedikáló szerző
a helyünkbe jött. Eljött hozzánk, hogy meséljen, hogy beavasson bennünket kulisszatitkokba, hogy kedves személyiségével mosolygóssá tegye délutánunkat. Régóta álmodunk róla, hogy vendégül látjuk itt minálunk,
az idén vált valóra álmunk: Ugron Zsolna írónő jött el közénk 2016 június 9-én. Kíváncsian vártuk a beszélgetést, melyben társa Kengyel Éva versírónk, könyvtárosunk, irodalmi
programjaink megálmodója volt.
Ugron Zsolna kolozsvári születésű író, újságíró. Regényeinek főhősei karakteres
egyéniségek: a történelem viharaiban hol
megbotló, hol talpra álló, de mindenképpen
saját útjukat kereső nők. Eddig megjelent
művei: Úrilányok Erdélyben (2010), Szerelemféltők (2011), Hét évszak-receptes könyv
(2013), Erdélyi Menyegző (2013), A nádor
asszonyai (2014). Gasztronómiai műsora a
Kastély a Kárpátokban a TV paprika egyik
legsikeresebb magyar gyártású műsora lett.
Író-olvasó találkozónkon többek között arra kerestük a választ, hogyan sikerült mindez
vendégünknek, Ugron Zsolnának. A beszélgetésből megtudtuk, nem készült gyermekkorában írónak, szerényen sokáig nem is
vallotta magát annak. Beszélt, mesélt arról,
mit jelent számára a kortárs szerzői lét. Hogyan éli meg, hogy érettségi tétel lett, mekkora boldogság számára, hogy egykori iskolájában a tanév végén a jó diák jutalma az ő
könyve. Bízik abban, hogy így hozzájárulhat
az olvasóvá neveléshez, regényeinek köszönhetően a fiatalok érdeklődni kezdenek
történelmük iránt. A beszélgetés során hallottunk érdekes történeteket munkájáról,
családjáról, életéről. Szívesen hallgattuk volna ízes meséjét még sokáig, de az Ünnepi
Könyvhét időszaka mozgalmas egy író számára, tőlünk egy másik író-olvasó találkozóra igyekezett.
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Hálás köszönet azért, hogy eljött közénk,
közelebb hozta számunkra a kortárs irodalmat, kimozdított bennünket a hétköznapokból. Az élményből sokáig táplálkozhatunk, tovább adhatjuk azt a körülöttünk élőknek.
Köszönjük Kengyel Évának, hogy vezette
a beszélgetés fonalát, hogy segített jobban
megismerni az írónőt, az írói létet. Egy ilyen
színvonalas program soha sem jöhetne létre
a háttérben dolgozó kollégák munkája, segítsége nélkül. Köszönet nekik is!
És végül, de igazán nem utolsósorban
nagy köszönet azoknak, akik eljöttek, és élte-

tik tovább bennünk a hitet, hogy érdemes
ilyen programokkal kínálni városunk lakóit.
Reméljük, a rendezvény híre eljut azokhoz
is, akik ezúttal kimaradtak az élményből, nem
részesülhettek egy gazdagító délutánban, és
legközelebb eljutnak ők is hozzánk.
Az Ünnepi Könyvhéten igyekszünk minden korosztályt megszólítani. Ezért péntek
estére egy rendhagyó pizsama-partit rendeztünk kisiskolás gyermekeknek. Harminc kisdiák jött el pizsamáskodni plédjével, plüssmacijával, elemlámpával a gyermekkönyvtárba június 10-én este. Lelkes gyermekhangok töltötték be a könyvtárat 18 órától 21 óráig. A pizsama-partin volt lecsendesült meseés zenehallgatás, közös muzsikálás, rajzolás, zajos játék, móka, kacagás, falatozás.
Úgy láttuk, élménnyel, vidámsággal telve távozott a gyereksereg, köszönhetően egy lelkes könyvtáros csapatnak.
Székácsné Tálas Gabriella
Könyvtárvezető

Pünkösdi kórustalálkozó Martfűn
Harmadik alkalommal rendezte meg a
Római Katolikus Egyházközség Martfűn, a
Szent Tamás-templomban a Pünkösdi Kórustalálkozót.
A kórustalálkozón – immár hagyományosan – először nem az emberi hang, hanem
az orgona szólalt meg. Rácz Zsombor (harmadéves orvostanhallgató) egy nagy, monumentális művet, J. S. Bach: Esz-dur preludiumát játszotta, amelyet Szentháromság preludiumnak is szokás nevezni.
A köszöntők után – amelyeket Kovácsik
Antal diakónus plébániavezető, majd dr.
Papp Antal polgármester mondott – a helyi
egyházközség Szentháromság Kórusa mutatkozott be elsőnek, vezényelt Kovácsikné
Gonda Anna.
Őket a Tiszaalpári Jubilate Deo Énekkar
követte, egy fiatal zenetanár, Almási-Szabó
Tibor vezetésével. Ők mindössze kilencen
voltak, de nagyon szépen szólaltatták meg a
főként gregorián énekekből álló műsorukat.
Ezután az Erdős Mihályné által vezetett,
idén 10 éves jubileumát ünneplő Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar következett, majd a helyi, Martfű Városi Nőikar, Szabó Zsolt irányításával. Mindkét nőikar nagyon szép műsorszámokat választott, és a művek egységesen, tisztán szólaltak meg.
Leginkább létszámuk miatt – mintegy 35en voltak – emelkedett ki a Szolnoki Jubilate
Kórus éneke, Kómár István atya vezetésével. A mutatós, szép vegyeskari műveken túl
azért is különleges volt az előadásuk, mert a
hangszerkíséret nem a lenti szintetizátoron
történt, hanem a templomi nagy orgonán, miközben a kórus tagjai – a többi énekkarhoz
hasonlóan – a szentély lépcsőin álltak.
Az énekkarok után ismét az orgonáé lett a
főszerep. Rácz Zsombor C. Franck: a-moll
korálfantáziáját játszotta, jól érzékeltetve a
hangszeren a nagy francia romantikus mester életérzését és hangzásvilágát.

A hangverseny befejezéseként a kórusok
újra felálltak a szentélyben, hogy a három közös művet megszólaltassák. A közel száz
énekes hangja csodálatosan töltötte be a
templomot a hallgatóság nagy gyönyörűségére. Az órát tekintve ez az este is kicsit
hosszúra sikeredett, de az orgonát és a kórusokat hallgatva észre sem lehetett venni az
idő múlását.
A találkozó a Művelődési Központban
folytatódott, ahol az énekesek a különféle finomságok elfogyasztása mellett egymással
ismerkedtek, beszélgettek.
Köszönet mindenkinek, aki a kórustalálkozó megvalósításáért fáradozott, és munkájával vagy süteményekkel, szendvicsekkel, italokkal járult hozzá ehhez a felejthetetlen estéhez.
Kovácsikné Gonda Anna

A Római Katolikus
Egyházközség hírei
Július 2-án, szombaton este 18 órai kezdettel orgonahangverseny lesz a martfűi
Szent Tamás-templomban. Vendégünk Dinyés Soma orgonaművész Budapestről.
Július 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor
kezdődik a Szent Tamás-templom búcsúünnepsége. A szentmise és körmenet után
szeretetvendégséggel várunk minden résztvevőt.

PROGRAMAJÁNLÓ

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Június 24. 17.00 óra: Mesélde – zenés, mesés foglalkozás gyermekeknek szüleikkel, nagyszüleikkel
FOCI EB - vetítések folyamatosan a Suszter
Kávézó szervezésében. Információ:
Suszter Kávézó facebook oldalán
Az intézmény nyitvatartási rendje:
hétfőtől - péntekig 8.00 - 20.00 óráig,
szombat - vasárnap rendezvények és mozi
szerinti nyitva tartásban.
Tel.: (56) 450-146, 450-552
Június 25. szombat,16-24 óráig:
MAGASFÜVESPART ROCK FESZTIVÁL
16-18 óra: hangszeres bemutató és nyílt
próbák
18.30-19 óra: A MICS egyesület előadása
terveikről, eddigi eredményeikről
19.30-tól: Koncertek
Fellépők: My Mother Knows, If you See
Kaye, Effrontery, Kilimanjaro
A belépés díjtalan!
Támogatók: Martfű Város Önkormányzata, MVMKK Szervező: MICS
Június 30. csütörtök, 17 óra:
Városi ünnepi megemlékezés a Köztisztviselők Napja és a Semmelweis-nap alkalmából.
MARTFŰI HELY- ÉS IPARTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY – MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Június 25. szombat,16-22 óráig:
Helyszín: Kézműves Ház és a Pécskői
család Alföldi kerámiagyűjteménye
„A villany az új, a csillag a régi” (Babits)
16.00 óra: Miről mesélnek a tárgyak? Rendhagyó tárlatvezetés a Pécskői család kerámiagyűjteményében. Játékok a kiállításhoz kapcsolódóan
17.00 óra: „Élet a 3D előtt” – Híradástechnika történeti foglalkozás. Játékos rádió- és
televízió történet, hírolvasás, diafilmek és
Mézga-család…
18.00 óra: Nosztalgia családi est Táncversennyel, családi- és társasjátékokkal és
sok bakelittel! PIKI-DISCO
Hozz magaddal egy gombot! Csatlakozz a Femin'art martfűi csoportjának
programjához! Készítsünk egy közös ruhadarabot!
Továbbá: 3 dimenziós párosítós játék,
kézműves foglalkozás, felnőtteknek borkóstolás, mézeskalács, málnaszörp, tematikus szendvicsek hada, és elkészítjük
Martfű lábnyomát.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Info: martfugyujtemeny@gmail.com,
martfumultidezes@gmail.com

NYÁRI SZÜNIDEI PROGRAMOK
Kedves Gyerekek! Szeretettel várunk
Benneteket nyári programjainkon!
Június 21. kedd: Kalandozások Japánban
Június 23. csütörtök: Filmvetítés: Egyiptom
hercege
Június 28. kedd: Fáraók kincse –
Agyagozás, régészet
Június 30. szombat: Filmvetítés – Némó
nyomában
Július 5. kedd: Vízi világ – akváriumkészítés
Július 7. csütörtök: Filmvetítés – Le a cipővel
Július 12. kedd: Autó- és vonat makett készítés
Július 14. csütörtök: Filmvetítés – Indul a
bakterház, utána indul a táncház…
Július 19. kedd: Szabad szappanozni – Nemezelés
Július 21. csütörtök: Filmvetítés – Fehérlófia
Július 26. kedd: Sző, fon, nem takács –
Szövés
Július 28. csütörtök: Filmvetítés – A hercegnő és a béka
Augusztus 2. kedd: Képzelet-bazár –
Könyvtári drámás - mesés - zenés foglalkozás
Augusztus 4. csütörtök: Filmvetítés – Csillagpor
Augusztus 9. kedd: Babra-munka kézműves foglalkozás
Augusztus 11. csütörtök: Filmvetítés –
Nanny McPhee, a varázsdada
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A
Művelődési Központ munkatársai
„ELMÉS JÁTÉKOK - AGYTORNA - SAKK„ –
szünidei program minden héten szerdán és
pénteken 15 órától.
Vezeti: Szilágyi Dezső, a Martfűi Sakkszakosztály vezetője
NYÁRI TÁBOROK – 2016, a Művelődési
Központban
Július 11-15-ig:
NYÁRI TÁNCTÁBOR
Gyere, töltsd hasznosan és jó társaságban a szünetet, ismerkedj a klasszikus és
modern balett, a moderntánc elemeivel és
a kontakt technikával.
Óvodás kortól középiskolás korig várjuk a
jelentkezőket!
Időpontok, hétfőtől csütörtökig:
Ovi csoport: minden nap 9-10:30-ig (szünettel)
Kisiskolás csoport: 9.00-10.30-ig modern,
10.45-12.00-ig balett
Nagycsoport: 10.30-12.00-ig modern,
12.45-13.30-ig balett, 13.45-14.45-ig kontakt.
Pénteki nap nagyszínpadon – szülői bemutató:

Ovi csoport: 16-16.30-ig, kisiskolás csoport: 16:30-17:30-ig, nagycsoport: 17:3018:45-ig, este pedig kerti parti a Művelődési Központ teraszán.
A tábor díja: ovi csoport 3000Ft/fő, kisiskolás csoport 5000Ft/fő, nagycsoport
6000Ff/fő. Testvéreknek kedvezmény:
testvérpáronként 1000 Ft
Tanárok: Tóth Nóra táncművész, a Modern Táncműhely művészeti vezetője,
Markóth Franciska táncpedagógus
Július 18-22.:
„Ahogy a nagymamám mesélte” – JÁTÉKOS
HELYTÖRTÉNETI TÁBOR
Vezeti: Eiler Zita muzeológus, a Martfűi
Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény szakmai vezetője
Augusztus 11-12-13., csütörtök, péntek,
szombat:
„Három napig úgy járom” – GYERMEK NÉPTÁNCTÁBOR alsó tagozatosok részére
Vezeti: Stonawskiné Busi Ildikó néptáncpedagógus
Jelentkezés és részletes tájékoztatás:
személyesen munkatársainknál vagy telefonon: 06/56 450-146, email: muvk@martfu.hu

Augusztus 13. szombat, 12 óra:
ORSZÁGOS REJTVÉNYFEJTŐ
VERSENY – Martfű
Várjuk a martfűiek jelentkezését is! Nevezési díj: 800Ft, martfűieknek ingyenes.

MARTFŰ MOZI FILMEK
(korhatár, 3d és szinkron jelzéssel)
Június 23. csütörtök, 17:00: Warcraft (12,
sz, 3d)
Június 24. péntek, 16:00: Sarkköri mentőexpedíció (12), 18:00: Szemfényvesztők
2 (12, sz)
Június 25. szombat, 14:00: Izzie nyomában
(sz), 16:00: Sarkköri mentőexpedíció
(12), 18:00: Neon démon (16, sz)
Június 26. vasárnap, 14:00: Izzie nyomában (sz), 16:00: Sarkköri mentőexpedíció
(12), 18:00: Szemfényvesztők 2 (12, sz)
Június 30. csüt., 16:00: Sarkköri mentőexpedíció (12), 18:00: Neon Démon (16)
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