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Karácsonyvárás az óvodában
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Hagyományainkhoz híven a Játékvár
Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjában fontos helyet foglal el az Adventi Innováció, melynek állomásaiként több ünnepi
programon is részt vehettek a gyerekek és a
szülők. Karácsonyi játszóházat, mese délelőttöt terveztünk, megtekintettük a Városházán a feldíszített, nagy karácsonyfát.
Karácsonyi játszóházunkban óvodásaink
szüleikkel, testvéreikkel együtt eltölthettek
egy kellemes délutánt az óvodában. Boldogan és lelkesen járták be az idei nevelési
évben megújult és újra birtokba vett óvodánk
öt csoportját, és vetették bele magukat a
felkínált tevékenységekbe. Közben szinte
észrevétlenül valósult meg a rendezvény
célja, hiszen az óvodánkba járó gyermekek
szülei megismerkedhettek más csoportokkal, beszélgethettek az ott dolgozó felnőttekkel.
A Munkácsy úti óvoda Cica-, Katica-,
Pillangó-, Méhecske- és Csiga csoportjában
a családok többféle kézműves tevékenységben vehettek részt a gyermekeikkel az
ünnepi díszbe öltöztetett csoportszobákban.
Készíthettek karácsonyfadíszeket, képeslapot, díszíthettek mézeskalácsot és narancsot. Nagy izgalommal és lelkesen készülődtünk mi is, az intézmény dolgozói, a karácsonyi kézműves délutánra, és közösen
készítettük elő a szükséges eszközöket. A
rendezvény sikerességét mi sem bizonyította jobban, mint a magas számú részvétel a
szülők részéről és a csillogó szemű gyermekek, testvérek, szülők, akik büszkén vitték
haza alkotásaikat.
A karácsonyi mese délelőttön Székácsné
Tálas Gabriella és Kengyel Éva a Városi
Gyermekkönyvtár munkatársai hangulatos
mese előadásukkal, szép karácsonyi énekekkel varázsolták el a kicsiket és a nagyokat.
Adventi programjaink zárásaként, közös
séta alkalmával megtekintettük a Városházán felállított „Mindenki karácsonyfáját”, ahol
az intézmény összes csoportja együtt ünnepelt. Zenére, közös énekléssel a gyerekek,
az óvoda dolgozói, az érdeklődő szülők
körbejárták a feldíszített karácsonyfát. A
nagy és középső csoportosok tánccal is
készültek, ami még vidámabbá tette programunkat. Boldog karácsonyt szaloncukor
elfogyasztásával és meleg tea kortyolgatásával kívántunk egymásnak.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde minden
dolgozója boldog újévet kíván minden bölcsődés és óvodás kisgyermeknek és családjaiknak!
Maróti Katalin,
a Bóbita Munkaközösség vezetője

Az összefogás és a gondoskodás szép példájaként Martfűn Karácsonykor azokra a
családokra is kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat, amelyek szerényebb anyagi
lehetőségeik mellett is több gyermeket nevelnek. December 18-án a Városházán, a
Nagycsaládosok Karácsonya rendezvényen az idei évben is sok család, gyermek számára
került sejtelmes ajándékcsomag a város jelképes karácsonyfája alá.

Csoóri Sándor Alap nyertes pályázatai
A Csoóri Sándor Alap keretein belül idén
is két pályázatunkat támogatja az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő. A 2018/19-es
évhez hasonlóan a Martfű Néptáncegyüttes
ruhatárát szeretné tovább bővíteni. Áprilisra
tervezik 65 éves jubileumuk megünneplését,
a pályázati hozzájárulással a Dűvő zenekar
fogja őket kísérni az ünnepi műsorszámokon.
Népművészeti pályázatunk célja, hogy a
Művelődési Központ a Kézművesházzal
együttműködve az idei évben is minél több
alkalommal szervezhessen kézműves foglalkozásokat, játszóházakat a népi kismesterségek, a népművészet megismertetésére, a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak közreműködésével.
A Művelődési Központ három dolgozója
Békéscsabán képzésen vesz részt januártól,
ők más-más népi kismesterségben szereznek jártasságot. Szeretnénk szakmai kapcsolatokat kialakítani a határon túli Gömöri
Kézművesek Társulásával, a kezdő lépésekhez a pályázati támogatás nyújt segítséget.
Szeretettel várjuk a Csoóri Sándor Alap
által támogatott programjainkra 2020-ban is!
Eiler Zita
muzeológus
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Ingatlanvásárlás, telekalakítás
KÉT UTCA KÖZMŰVESÍTÉSÉT EL TUDJA KEZDENI AZ ÖNKORMÁNYZAT
Már meglévő területei mellé további 20 ingatlant vásárolt az óváros déli részén Martfű
Város Önkormányzata. Ezen a területen, a
város szerkezetét és a terjeszkedési lehetőségeket figyelembe véve, további telkeket
alakítanak ki. Az ingatlanok megvásárlására
a város lakónépességének megtartása, valamint az arra szándékozók számára letelepedési lehetőség biztosítása érdekében került
sor. A vásárlásra vonatkozó határozatot a
2019. november végi ülésén fogadta el a
képviselő-testület.
A Martfű belterületi, „kivett beépítetlen területként” nyilvántartott ingatlanokra elővásárlási jog volt bejegyezve Martfű Város Önkormányzata javára.
A területek korábbi tulajdonosa, a Nagy és
Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatát elfogadva, az önkormányzat nettó 21 millió forintért vásárolta meg a 20 ingatlant.
Az előterjesztéshez mellékelt, az ingatlanok fekvése szerinti térképen jól látszik, hogy
az ingatlanokat a Vasvári Pál út, Kossuth út,
Hunyadi János út fogja össze, ezeknek az utcáknak a végén találhatók. Ezen a település
részen az önkormányzat már rendelkezik ingatlanokkal. Azzal, hogy a képviselő-testület
további területek megvásárlásáról döntött,
két utca közművesítését el tudja kezdeni az
önkormányzat.
A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési
Bizottság támogatta az ingatlanvásárlást. – A
bizottság tagjai örömüket fejezték ki, hogy lehetőség lesz 20 ingatlan megvásárlásával
építési telkek kialakítására. A lakónépesség
megtartása és a letelepedés érdekében erre
már nagy szükség volt. Most ez a folyamat elindulhat, a későbbiekben megkezdődhet a
közművesítés – tájékoztatott Vass Éva, a
szakbizottság vezetője.
Rágyanszky István alpolgármester szerint a telekvásárlás jelentős pénzkiadással
jár, ez azonban hosszú távon megtérül, a telkeket, a közművesítést követően, el tudja
majd adni az önkormányzat valamikor.
– Próbáljuk a költségeket úgy alakítani,
hogy minél kevesebbe kerüljön a közművesítés. A telkek áráról is a közművesítés költségeinek figyelembe vételével dönt majd a képviselő-testület – mondta el dr. Papp Antal. A
polgármester szerint még nem ismert, hogy a
gázhálózatot kiépíti-e a szolgáltató. A víz-,
szennyvíz- és úthálózatot az önkormányzatnak kell kialakíttatnia.
– Ma ingatlanba fektetni jó üzlet – fogalmazott dr. Despotov Svetozar, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
vezetője. – Az ingatlan a város vagyonát növeli, és ezen a területen az árak az elkövetkező időszakban sem fognak csökkenni, inkább emelkednek.
Az építési telek beépítésre szánt területen
fekvő, az építési szabályoknak megfelelően
kialakított, egy köz- vagy magánútról gépjár-

művel közvetlenül megközelíthető. Építeni
csak olyan telken lehet, amely a szükséges
közművekkel ellátott. Egy teleknek minimálisan ivóvízzel és villamos energiával kell rendelkeznie.

Az önkormányzat azon dolgozik, hogy a
most megvásárolt ingatlanokból, a szükséges közművek kiépíttetését követően, minél
hamarabb valódi építési telkek legyenek.
Herbály Jánosné

Parkolási rend, idősek ellátása, testnevelés
és sport
ÚJ ELEMEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉVES MUNKATERVÉBEN
A korábbi évekhez viszonyítva három új
terület is bekerült a képviselő-testület 2020
évi munkatervébe: parkolási koncepció készítése, amely segíti a forgalom biztonságosabbá tételét a város területén, az idősek ellátását biztosító szociális tevékenység áttekintése, valamint az önkormányzat testnevelési és sportkoncepciójának felülvizsgálata.
A testnevelési és sportkoncepció felülvizsgálatára a februári, a város parkolási
koncepciójának illetve a Martfűn működő idősek ellátását biztosító és szociális tevékenységet végző szervezetek munkájának értékelésére a szeptemberi képviselő-testületi
ülésen kerül sor.
– A 2020-as év munkaterve alapos, részletes, a hagyományokra és a korábbi évek tapasztalatára épülve foglalja magában azokat
a napirendeket, amelyek az önkormányzat
működési, gazdálkodási tevékenységének
olyan legfontosabb alappilléreit határozzák
meg, mint a költségvetés elfogadása és
pénzügyi teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint a gazdasági program. A munkaterv további légyeges elemeket, köztük a
közművelődési és ifjúságvédelmi koncepció
felülvizsgálatát is tartalmazza – ismertette a
Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság véleményét Vass Éva, a bizottság
vezetője.
– Ez egy váz, amely majd év közben felépítésre, kiegészítésre kerül – hangsúlyozta
dr. Papp Antal polgármester.
A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény értelmében a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6

ülést tart. A testület tevékenységét Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, munkaterv alapján végzi.
A munkaterv összeállításához az önkormányzati képviselők, intézmények és a helyben működő szervezetek javaslatait is várta
a képviselő-testület. A beérkezett javaslatok
turisztikai, sport- és szabadidős fejlesztésekre, környezetvédelmi beruházásokra és a
közszolgáltatások színvonalának emelésére
irányultak.
A dokumentum tartalmára vonatkozó javaslatok beépülnek a munkatervbe, a képviselő-testület gazdasági programjába, fejlesztési tervébe, a Testnevelési és Sportkoncepcióba és az önkormányzat éves költségvetésébe.
A munkaterv összeállításakor figyelembe
vették a jogszabályok által előírt beszámolási
kötelezettségeket, az önkormányzat feladatait és a lakosság széles körét érintő területeket.
A 2020. évi munkatervét a november végi
ülésén hagyta jóvá Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Az erről szóló határozat alapján: a testületi ülések nyilvánossága érdekében biztosítani kell, hogy az ülések anyagait a lakosság
megtekinthesse, megismerhesse. A lakosság tájékoztatása a helyi médián és a városi
honlapon keresztül történik. A képviselő-testületi ülések döntés előkészítő anyagai, valamint a bizottsági és a testületi ülések jegyzőkönyvei a www.martfu.hu honlapon, az önkormányzat menüpontnál érhetőek el.
Herbály Jánosné
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Martfű további fejlesztésére és a helyi közösség erősítésére
törekszik az önkormányzat
ÉVINDÍTÓ BESZÉLGETÉS DR. PAPP ANTAL POLGÁRMESTERREL
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Az elmúlt év őszén alakult, új képviselőtestület első költségvetésén már dolgoznak
Martfű Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának munkatársai. Az önkormányzati választást követően megismerhettük dr. Papp Antal az újabb ötéves önkormányzati ciklusra vonatkozó terveit, elképzeléseit. Városunk polgármesterét most a
2020-ban az önkormányzat előtt álló kihívásokról, az önkormányzati rendszer folyamatos változásáról, a helyi adóbevételek várható alakulásáról, valamint a város idei pénzügyi és fejlesztési lehetőségeiről kérdeztem.
– Az utóbbi években önkormányzati feladatok sorát vették át a kormányhivatalok,
ahol hivatalos ügyeink egyre nagyobb részét

– Az ASP rendszer a tavalyi évben önkormányzatunknál is bevezetésre került. Az
egységes önkormányzati, inkább úgy mondom: állami rendszerre történő átállás központi követelmény volt. Mindenütt ezt használják, az iktatástól kezdve a könyvelésig és
az adónyilvántartásig. Bármilyen önkormányzati adatra, ami ebben a rendszerben
van, központilag rálátnak, ellenőrizhetik azokat.
Lehet, hogy ellenőrzés szempontjából ez
egyszerűbb. Nekünk azonban nem volt egyszerű, mert sokkal jobb, nagyobb tudású és
hatékonyabban kezelhető programmal dolgoztunk eddig. Az új program használata
több munkát igényel, és pont a munkaerővel

náljuk, meg örülünk is neki, hogy a hölgyek
negyven év munkaviszonnyal, erejük teljében elmehetnek nyugdíjba, de jó szakembereket veszítünk így el. A Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központnál a szociális

intézhetjük (a helyi okmányiroda sem az önkormányzat keretében működik). A szakképzés, a középiskolai képzés szervezésének, a
kórházak és az általános iskolák működtetésének állami átvállalása is ezt az irányvonalat célozzák.
– Egy furcsaság van ebben: elvisznek feladatokat, pl. a gyermekvédelem terén a kormányhivatalokhoz, amelyek egy része mégis, megkeresésben visszajön az önkormányzathoz, hisz itt vannak a problémák,
nem Szolnokon. Itt kell az ügyintézőnek kimenni a családdal beszélni, majd ezek tartalmát megküldik a Kormányhivatalnak. Jellemzően a munkavégzés itt folyik, igaz, a határozatokat nem mi hozzuk meg.
Az okmányiroda itt működik, szó volt a későbbi bővítéséről is, de már évek óta nem az
önkormányzathoz tartozik. Telefonon sem
tudjuk kapcsolni, külön számon, vonalon érhetőek el, és más munkarendben is dolgoznak, mint az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal.
- Az egységes digitális önkormányzati
ügyviteli rendszer (ASP) révén a Magyar Államkincstár (MÁK) minden önkormányzati
adathoz hozzáfér. Martfű önkormányzatának
gazdálkodására milyen hatással van az ASP
bevezetése, az önkormányzati adatok teljes
körű átadása?

van gond az önkormányzatoknál is. Főleg a
fizikai állományból hiányoznak dolgozók, de
lehetnek problémák más területeken is, hisz
egyre kevesebb az ezekhez a rendszerekhez értő szakember.
– Az önkormányzati hivatalokban és
egyes háttérintézményekben dolgozók a mai
napig nem kaptak központi béremelést. A
köztisztviselői illetményalap összege a Pénzügyminisztérium közlése szerint 2020-ban
sem változik, de az önkormányzatoknak lehetőségük van saját forrásból emelni.
– Ez egy összetett kérdés. Külön kell venni a polgármesteri hivatalban dolgozókat, ők
24-en köztisztviselők. A köztisztviselői illetményalap 12 éve nem emelkedik. A fele állomány már minimálbéren vagy garantált bérminimumért dolgozik önkormányzatunknál
is. Az illetményalapot emelhetik ugyan az önkormányzatok, ha olyan adóerőképességgel
rendelkeznek.
A közalkalmazottaknál, az önkormányzati
intézmények dolgozóinál látjuk, hogy megosztó politikát folytatnak, egyes szakágakat
kiemelnek, és azokat különböző mértékben
eltérítik az illetményalaptól. A kulturális ágazatban kulturális pótlék, a szociális ágazatban szociális pótlék jelenik meg. Az óvónők
fizetését is rendezték évekkel korábban. Közülük többen most nyugdíjba vonulnak. Saj-

részen kapnak állami kiegészítést, de az önkormányzati intézmény Településüzemeltetési Ágazatának (volt TESZ, később nonprofit kft) dolgozóinál, fizikai állományban, semmilyen központi kiegészítő pótlék nincs. Ha
nem térítenénk el valamilyen szinten a béreiket, akkor szinte mindenki minimálbéren, garantált bérminimumon dolgozna.
Számításaink alapján jelenleg az önkormányzat 116 dolgozójának közel fele, 57 fő
minimálbéren (garantált bérminimumon) dolgozna a hivatalos illetményalap vagy a közalkalmazotti besorolása szerint.
Jellemzően fiatalok nem nagyon vannak
már, és különösen fizikai állományban egyre
kevesebben szeretnének az önkormányzatnál dolgozni.
– Martfű azon települések közé tartozik,
ahol, saját forrásként, jelentős adóbevételek
is hozzájárulnak a helyi döntések megvalósításához. 2020-ban mekkora helyi adóbevétellel számolhat az önkormányzat?
– Azt már tudjuk, hogy az egyik legnagyobb adózó több adót fizet az idén, a sörgyár viszont valamennyivel kevesebbet, mint
a tavalyi évben. Az adóbevételeink minimálisan, de folyamatosan nőnek, úgy, hogy évek
óta nem volt helyi adóemelés, és az idén sem
kívánunk élni ezzel a lehetőséggel. Más forrásokból próbálunk bevételeket szerezni.
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- Az adóbeszámítás mértéke, az önkormányzat adóerőképessége miatt jelentős
összeget tart vissza a központi költségvetés
az általános támogatásként az önkormányzatot megillető összegből. A szolidaritási
hozzájárulás tovább csökkenti az állami finanszírozást.
– Ez az évekkel ezelőtt bevezetett elvonás komoly problémát jelent az önkormányzatunknál. A feladatfinanszírozás összege
jelenleg kb. 180 millió forint, de egyetlenegy
fillért nem kapunk a település adóerőssége
miatt. A szolidaritási adó terén befizetők is vagyunk, olyan 30 millió forinttal, és lehet, hogy
ez a szám még emelkedni fog. Van olyan
cég, ami feltölt ilyenkor rendszeresen, aztán
meg vissza is igényli májusban ugyanazt az
adóösszeget, ami az adóbevétel szempontjából zavaró tényező.
Az adónövekedésből nem feltétlenül látszik, de más visszajelzésekből tudjuk, hogy a
városban letelepülő cégek többsége elégedett az itteni munkaerővel és a munka menynyiségével is.
Martfű térségi pozíciója erősödik, várhatóan városunk veszi át a Tiszazugi kistérség
településeinek vezető szerepét.
– Javában zajlik a 2020. évi pénzügyi terv
előkészítése. Az előző évek nagyszámú támogatott vagy saját erős önkormányzati beruházásait követően, milyen nagyobb beruházásokra, fejlesztésekre számíthatunk az
idei évben?
– Február végére befejeződik az új játszótér építése a Munkácsy úti Óvodán belül, 30
millió forint fölötti nettó értékben. A sok eszközzel, nagy játékkal felszerelt, gumiszőnyeges ütéscsillapítással rendelkező játszótéren
a megnövelt csoportszám mellett is el fog férni minden óvodás.
Bízom benne, hogy a városi nagy játszótéren elkezdődik az idén a gördeszka pálya
kiépítése is. Folytatni akarjuk a temető kerítésének a felújítását. Tervezés alatt van a temetőtől Zsófiába egy kerékpárút kialakítása,
remélhetőleg ez is elkezdődik az idei évben.
Megvalósítás előtt áll a Coop Abc melletti
parkoló felújítása, útkialakítással, parkoló bővítéssel. Májusig el kell kezdődnie a Béke út
felújításának. Gondolkodunk a Nefelejcs utca és az ott körbezárt emeletes házak területén parkolók kialakításában is.
Új építési telkek közművesítésébe fogunk, első körben az óváros déli, a Kossuth
úttól a vasútig terjedő részén, itt folyamatban
van a belvízelvezetés, az ivóvíz-, a szennyvíz- és az elektromos hálózat tervezése.
A közvilágítási rendszer felújításának kezdése februárra várható. A közbeszerzés kiírásától függően, remélem, hogy nyáron már
élvezhetjük az új közvilágítás áldásos hatását. Jelentős megtakarítást eredményez a
városnak, javulni fog a közvilágítás színvonala, és sok új helyre is telepítünk világítást.
Martfűn már most is LED-es rendszer működik pl. Zsófiában, a sportpályánál a Strand
úton, és a Gesztenye sor egy részén is LEDes világítást szereltettünk fel, próbaképpen,
hogy hogyan működik.
Pályázatot adtunk be az idősek nappali ellátására szolgáló épület bővítésére. Ez a 180

millió forintos beruházás alapja lenne az idősek otthona kialakításának is, hisz azok az
intézmények szorosan kapcsolódnának egymáshoz.
Pályáztunk a garzonlakások felújítására,
de a pályázat várható eredményétől függetlenül, elkezdtük az épület felújítását, a tető
szigetelését.
– Körvonalazódnak-e további pályázati
lehetőségek?
– Utolsó körben várhatóan megnyitásra
kerülnek a Vidékfejlesztési és TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatok is, amelyekben eddig Martfű
nem szerepelt túlságosan jól, mi sok pályázatot ezeken nem nyertünk.
A Magyar Falu Program mintájára, az idei
évben várható a Magyar Kisváros Fejlesztési
Program elindítása. 2020-ban pályázatok indulnak kisvárosok részére, amelyek 180 települést, köztük Martfűt is érintenék. Az eddigi
információk szerint évi 300 milliárdos keretet
szán a kormány erre a célra, ami hatalmas
összeg, komoly fejlődés alapja lehet.
– Polgármesteri programodban hangsúlyosan szerepel egy olyan településkép kialakítása, amelyben minden martfűi állampolgár megtalálja majd a számára legkedvezőbb feltételeket.
– Arra törekszünk, hogy Martfű kulturális,
bolthálózat és más szempontokból is élhető
kisváros legyen. Ennek az alapjai már meszsze-messze megvannak. Visszahoztuk a
szórakoztatásba a Művelődési Központot, öt
éve hivatalosan is működik a múzeum, és
négy éve a mozi is újraindult. Minden rendezvény, így a Kolbásztöltő és az ÖrökZöld
Fesztivál is az önkormányzat, a Művelődési
Központ szervezésébe került. Helyben megtalálhatók a szórakozási lehetőségek, jó iskoláink, jó óvodáink vannak, jó az infrastruktúra. Hamarosan az utolsó önkormányzati
épületek felújítása is megtörténik.
– A fejlődés legnehezebb, de egyben legfontosabb elemeként, a munkahelyteremtés
szintén kiemelt része a programnak.
– A munkahelyek terén valóban nagyon
nehéz előrelépni, hisz egy-egy nagyobb vál-

lalkozást a városba hozni, nem egyszerű feladat. De erre is van törekvés. Kialakítottuk
az új ipari park helyét, és több földterületet is
vásárolt az önkormányzat az előző öt évben,
amit folytatni akarunk. A telekosztást is azért
tudjuk megkezdeni, mert bővítettük a földterületeinket. Most már van földünk, tudjuk az
infrastruktúrát bővíteni, tudjuk, hogy merre
akarunk haladni.
- Az egységes és előremutató közösségi
szellem megvalósítását is célként fogalmaztad meg.
- Martfűn mindig fontos volt a közösségi
élet, hisz a Tisza Cipőgyár annak idején öszszefogta a közösségeket, a sportéletet és
minden egyebet ilyen téren. Időközben a
martfűi önkormányzat vette át ezt a szerepkört. Összefogja a sportegyesületeket, elég
jelentős összeggel támogatva a sportközösségeket. A lakosságszámhoz viszonyítva,
megyei és országos szinten is az egyik legmagasabb a helyi sporttámogatás. Azt is
hozzátenném, hogy itt nem csak egy-egy kiemelt sportágat, hanem minden sportágat
próbálunk támogatni. Sajnálatos, hogy
egyik-másik sportágban az utánpótlás nevelése nehéz.
A helyi civilszervezetekkel is nagyon jó
kapcsolata van az önkormányzatnak. Közel
negyven civilszervezet működik Martfűn,
amelyeket próbálunk bekapcsolni a közösségi rendezvényeinkbe. Gondolok itt a legközelebbi, márciusi Kolbásztöltő Fesztiválra, ahol
már most is sok jelentkező van.
A városi rendezvényekhez újabb sátrakat
vásároltunk, és a sörpadok számát is bővítettük, hogy minél többen részt tudjanak venni a
martfűi fesztiválokon vagy főzhessenek május 1-jén. Örülök, hogy évek óta folyamatosan nő a jelentkezők száma, és bízom benne, hogy az idei évben is jól tudunk együtt
szórakozni, jól érzi majd magát ezeken a rendezvényeken a város közössége! Ezzel kívánok Martfű minden lakójának boldog és eredményes új évet!
Dr. Papp Antal
polgármester

Ovisok a város karácsonyfájánál
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Sportoló fiatalok, akikre büszke lehet a város
SPORTGÁLA
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Teljesítményük, hozzáállásuk és küzdeni
akarásuk alapján az év legeredményesebb
gyermek és ifjúsági sportolóit köszöntötték a
minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő Sportgálán, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár pódiumtermében, 2019. december 9-én.
Az edzők, sportvezetők, egyesületek,
szakosztályok és oktatási intézmények önkormányzati sportdíjakra vonatkozó javaslatait évente az Oktatási, Művelődési, Sport,
Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága
gyűjti össze és terjeszti a képviselő-testület
elé.
A szervezők az idei sportfotókból készült
slide-schow-val vezették fel az ünnepséget.
A martfűi sportolók 2019-ben is számtalan

akikre büszke lehet a város! Ehhez gratulálok nektek és a díjátadáshoz is.
Az idei Sportgála újításaként, nem sportáganként, hanem korcsoportokra bontva vehették át az elismeréseket a fiatal sportolók,
elért eredményeik alapján. Az arra érdeme-

hamar túllépett és egyre bátrabb lett. A sikerek is hamar jöttek, hiszen 2019-ben 3x is különdíjasnak választották a Bozsik Fesztiválokon. Az U7-es korosztályban a legtechnikásabb játékosok közé tartozik. Gólveszélyes
támadó, aki a védekezésből is kiveszi a részét. Az edzéseken fegyelmezett, egy ideje
együtt készül az U9-es korosztállyal. Tehetsége alapján kijelenthető, hogy igen szép jövő áll előtte.
Boros-Nagy Lili négy éve sportol. A Martfűi Úszó és Triatlon Klubban kezdte el sportéletét. Itt sajátította el az úszás alapjait, majd
bekapcsolódott a kerékpár és a futás rejtelmeibe is, és így lett a választott sportága a triatlon. Megyei Úszó Bajnokság Karcag: 3.
hely, gyors úszásban 3. hely; Fergeteges

szép sikert arattak versenyeken, bajnokságokon, kupákon és tornákon.
A Sportgála vendégeit Földi Edina, a
sportbizottság elnöke köszöntötte szeretettel.
– Lélekben, támogatásban és szurkolásban mindig ott vagyok mellettetek és ott vagyunk valamennyien, akik ma azért gyűltek
össze, hogy nektek ehhez a teljesítményhez, amit a szakvezetők véleménye alapján
ma értékelni fogunk, gratuláljunk és tisztelegjünk előttetek.
A sportbizottság elnöke kiemelten köszöntötte dr. Papp Antal polgármestert, a
képviselőtestület tagjait, az intézményvezetőket és az edzőket, szakvezetőket, azokat a
mestereket, akiknek a keze alatt a növendékek nap mint nap alakulnak, akiknek a vezetésével eljutottak oda, ahol most tartanak, és
valószínűleg még sokkal-sokkal messzebbre is el fognak jutni.
– Martfűn a sportnak nagy hagyománya
van, a sportélet szinte egyidős magával a várossal, hiszen a Cikta illetve a Tisza Cipőgyárban nagyon komolyan segítették a sportolást – mondta dr. Papp Antal ünnepi beszédében. – Ezt a hagyományt az önkormányzat az 1990-es években átvette és tovább
folytatta. Úgy gondolom, Martfű azokhoz a
városokhoz tartozik, aki próbál minden sportágat támogatni kirívóan nagy összeggel.
Büszkék vagyunk rá azért is, mert ti itt
vagytok, mint sportolók, és az utánpótlást
nagyon fontos dolognak tartom. Remélem, a
jövőben is sok sportolónk, élsportolónk lesz,

sek 2019-ben is Martfű Város Önkormányzatának elismerő oklevelében és sportutalványban részesültek.
A sportolók eredményeit Földi Edina, az
önkormányzati sportbizottság vezetője és
Farkas Roland, a bizottság tagja sorolták
büszkén, színpadra szólítva a fiatalokat.
A gyerekek mellett az edzőket is köszöntötték, akik sokszor erejükön felül is mindent
megtesznek azért, hogy a tehetségeket támogassák. Szakmai tudást, erőnlétet és biztos támaszt jelentenek a növendékeiknek,
így együtt osztoznak a nehézségekben és a
sikerekben is a fiatalokkal.
1. csoport:
Vágner Hunor gyermek karate 0 korosztályban lépett küzdőtérre 2019-ben, bátorságával, harcos küzdőszellemével, példaértékű edzésmunkájával korosztálya kiemelkedő
tagja.
Tichy Réka az előkészítő korosztályban
részt vett Szlovákiában 03.23-án karate versenyen, ahol bronz érmes lett. Az edzéseken
folyamatosan részt vesz, és példaértékű az
edzésmunkája.
Pető Zoltán - Pintér Mónika Mária táncosok: 2019.04.06. XI. Danza Kupa Gyermek I. E Standard 3. hely; 2019.04.14. „E”
Országos bajnokság Standard 1. hely;
2019.09.21. Klubközi verseny Gyermek I. E
Latin 1. hely; 2019.10.05. XII. Kner Kupa
Gyermek I. E Standard 1. hely.
Terenyei Zétény 4 éves kora óta jár foci
edzésre. Családjából hozta magával a sportág szeretetét. A kezdeti megilletődöttségen

Aquatlon Verseny, Abony 4. hely; Aquatlon
Regionális Döntő, Bélapátfalva 3. hely; Triatlon Ranglista verseny, Lengyeltóti 10. hely;
Triatlon Ranglista verseny, Baja 10. hely; Duatlon MIX Országos Bajnokság, Balatonboglár 5. hely; Triatlon Országos Bajnokság,
Pécs 17. hely.
Tichy Luca Sára a József Attila Általános
Iskola tanulója. A diákolimpia megyei döntőben 1., az országos döntőben 15. helyezést
ért el sakkozóként. Egyéni versenyeken egy
2. és 4. helyet szerzett. Eredményes karate
versenyző is.
2. csoport
Tichy Bence gyermek 1. korosztályban
küzdött a 2019-es versenyszezonban. Eredményei alapján korosztálya legeredményesebb karate versenyzője. 02.09. Tata Országos Bajnokság 3. hely; 03.09. DO Elődöntő
Debrecen legjobb 8.; 03.23. Dunaszerdahely
nemzetközi verseny 2. hely; 04.06. DO Döntő Veszprém 2. hely; 04.27. Oyama Emlékverseny Szlovákia 2. hely; 10.12. Dunaszerdahely nemzetközi verseny 3. hely; 11.09.
utánpótlás MB Budapest 3. hely.
Pető Dániel - Kocsis Liliána táncosok:
2019.04.06. XI. Danza Kupa Gyermek II. E
Standard 1. hely, Latin 2. hely; 2019.09.14.
„E” Országos Bajnokság Standard 4. hely;
2019.06.02. XI. Hatvan Kupa Gyermek II. E
Latin 1. hely.
Dorogi Edina Anna táncos - 2019.02.02án megrendezésre került Tánc Magyar Bajnokságon elért eredményéért - Gyermek II.
Standard 2. hely, Latin 3. hely -, valamint
egész éves kiemelkedő szorgalmáért.
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Bartusz Gergő 5 évesen kezdett el focizni a Martfűi LSE-ben. Édesapja rendkívül sikeres pályafutását igyekszik túlszárnyalni.
Cselezőkészsége, lövőtechnikája és futómennyisége már most átlagon felüli, s ezt a
Bozsik-tornákon egész évben bizonyította.
Kedvenc tantárgya természetesen a testnevelés, de kedveli a környezetismeretet és a
számítástechnikát is. A foci mellett szívesen
íjászkodik, de szabadidejének legnagyobb
részét a sportpályán tölti, ahol édesapjával
gyakorolnak. Ez is a sportág iránti elkötelezettségét jelzi.
Burján Tamás 2 éves kora óta sportol. A
Martfűi Úszó és Triatlon Klubban kezdte el
sportéletét. Itt sajátította el az úszás alapjait,
és így lett a választott sportága a triatlon. A
martfűi klub színeiben a versenyeken egyre
eredményesebben képviselte városunkat.
Megyei Úszó Bajnokság Karcag: hátúszásban 1. hely, gyorsúszásban 2. hely; Fergetes

Szabó József Bence - Tiszaföldváron ismerkedett meg a labdarúgással. Még óvodás volt, amikor a Martfűn védőnőként dolgozó édesanyja áthozta Martfűre. Mivel igazi
csapatember, könnyen beilleszkedett az új
közösségbe, s hétről-hétre fejlődött. Nem
csupán a Bozsik Fesztiválokon jutalmazták,
hanem rangos tornákon is megkapta a legjobb játékosnak járó különdíjat. Csupaszív,
nem ismer elveszett labdát, kiválóan szereli
az ellenfeleket, lendületes játékával átsegíti
csapattársait a holtponton. Ahogy egyik csapattársának édesanyja fogalmazott - Bencét
sosem láttam rosszul játszani. Ez mindent elmond róla.
Danku László Botond 4 éve sportol. A
Martfűi Úszó és Triatlon Klubban kezdte el
sportéletét. Itt sajátította el az úszás alapjait,
lett a választott sportága a triatlon. - Aquatlon
Regionális Döntő, Bélapátfalva 8. hely; Duatlon Ranglista Verseny, Újszilvás 8. hely; Triat-

tagja. Kiskorától kezdve nagy örömmel és kitartóan vesz részt az edzéseken, a fokozatok
megszerzésében. Bár családja szűkös anyagi helyzete miatt ritkábban jut el megmérettetésekre, de így is 10 érem büszke tulajdonosa. Ezek között bronz, ezüst, arany vegyesen szerepel. Megszerzett érmei nagy büszkeséggel töltik el. Kitartó, céltudatos, együttműködő, csapatszelleme kiváló, edzéseken
rendszeresen részt vesz. Emellett iskolai tanulmányaira is a szorgalom, kitartás jellemző, tanulmányai jók.
Tor Sándor serdülő korcsoportban versenyzett 2019-ben. A karate edzések mellett
kiemelkedő a tanulmányi eredménye. Megbízható, becsületes. A karate edzések mellett
heti két alkalommal végez Kettlebell edzést,
ami erőnléti állapotán jól látható fejlődést
eredményezett. - 02.09. Tata Formagyakorlat 3. hely, küzdelem 3. hely; 03.09. DO Elődöntő Debrecen 3. hely; 03.23. Dunaszerda-

Aquatlon Verseny, Abony 2. hely; Aquatlon
Regionális Döntő, Bélapátfalva 4. hely;
Aquatlon Országos Bajnokság, Balassagyarmat 19. hely; Triatlon Váltó Országos
Bajnokság, Pécs 11. hely; Triatlon Országos
Bajnokság, Pécs 13. hely.
Vágner Hanna a József Attila Általános
Iskola tanulója. A diákolimpia megyei döntőiben egyéniben második, csapatban első helyen végzett sakkozóként. Az országos csapatdöntőn a 15. helyet szerezte meg. 2019.
évben minden egyéni versenyén a dobogón
végzett (2-1-1).
3. csoport:
Oláh Barnabás gyermek karate 2 korcsoportban versenyzett 2019-ben. Korosztályából a versenyeredményei mellett példaértékű, elhivatott edzésmunkájával a gyermek
csoport példaképe. 02.09. Tata Formagyakorlat 2. hely, küzdelem 3. hely; 03.09. DO
Elődöntő Debrecen 1. hely; 03.23. Dunaszerdahely nemzetközi verseny 1. hely;
04.06. DO Döntő Veszprém 3. hely; Ukrajna
Lviv Open nemzetközi KO verseny 3. hely;
10.26. Siklós Damashi kupa országos bajnokság 1. hely; 11.09. utánpótlás MB Budapest 1. hely.
Pótár-Bóta Zalán táncos - 2019.02.23.
„E” 6Tánc Országos Bajnokság Junior II. E
Standard 2. hely; 2019.03.24. XI. Kner Kupa
Junior II.E Standard 1. hely; 2019.04.06. XI.
Danza Kupa Junior II. E Standard 1. hely;
2019.04.27. Klubközi Verseny Junior II. E
Standard 2. hely.

lon MIX Országos Bajnokság, Lengyeltóti 5.
hely; Triatlon Ranglista Verseny, Baja 16.
hely; Triatlon Váltó Országos Bajnokság,
Pécs 11. hely; Triatlon Országos Bajnokság,
Pécs 6. hely.
Pintér Alexandra a József Attila Általános Iskola tanulója. 2019. évben a diákolimpia megyei döntőiben egyéniben és csapatban is 1. helyen végzett sakkozóként. Az országos döntőkön egyéniben 7., csapatban
10. helyezést ért el. Más egyéni versenyeken két 1. és egy 3. helyet szerzett. Eredményesen szerepel a megyei bajnokságban játszó felnőtt csapatban is.
4. csoport:
Nagy Viktória 1. osztályos korában egy
betegség kapcsán lett a Martfűi Karate Klub

hely nemzetközi verseny 3. hely; Ukrajna
Lviv Open nemzetközi KO verseny 3. hely;
10.26. Siklós Damashi kupa országos bajnokság 2. hely.
Varga Kata táncos - 2019.04.27. Klubközi
verseny junior I.D Standard 1. hely;
2019.06.02. XI. Hatvan Kupa Junior I.D Standard 3. hely; 2019.09.14. Klubközi verseny
Junior I.D Standard 3. hely; 2019.10.05. „D”
Országos Bajnokság Junior I.D Standard 6.
hely.
Korsós Márk igazi csapatjátékos. Az idei
volt a harmadik év, amikor a martfűi színeknek szerzett dicsőséget. Imád futballozni,
valóban csapatjátékos. Gyorsasága, kiváló
helyzetfelismerő képessége és hatalmas
munkabírása emeli ki a többiek közül. Óriási
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akaraterővel veti bele magát a párharcokba.
Hobbija a labdarúgás, testvérével minden
alkalmat megragadnak a focizásra. Példaértékű hozzáállása miatt vált érdemessé az
önkormányzati díjra.
Tóth Zalán 8 éve sportol. A Martfűi Úszó
és Triatlon Klubban kezdte el sportéletét. Itt
sajátította el az úszás, kerékpározás, futás
alapjait, így lett a választott sportága a triatlon. A martfűi klub színeiben a versenyeken
egyre eredményesebben képviselte városunkat. Az elmúlt években országos bajnokságon egyéniben és csapatban is több magyar bajnoki címet és helyezést szerzett. Zalán magatartása, edzőihez, sporttársaihoz
való viszonya az edzésekbe fektetett munkája, szorgalma példaértékű.
Ez évben bekapcsolódott a nemzetközi
versenyekbe is. Csehországban rendezett
Olimpiai Reménységek Versenyen a magyar

5. csoport:
Fehér Áron karate ifjúsági korcsoportban
versenyzett a 2019-es versenyszezonban. 02.09. Tata KO küzdelem 1. hely; 03.09. DO
elődöntő Debrecen, legjobb 8 helyezés;
03.23. Dunaszerdahely nemzetközi verseny
2. hely; 06.28. Prága utánpótlás Európa-bajnokság 3. hely; 10.26. Siklós Damashi kupa
országos bajnokság 2. hely; 11.09. Utánpótlás MB Budapest, 3. hely.
Fodor Bence - Fodor Luca táncosok:
2019.03.24. XI. Kner Kupa Junior II.C Latin 3.
hely; 2019.04.13. Szigo Kupa Junior II.C
Standard 2. hely; 2019.10.05. XII. Kner Kupa
Junior II.C Standard 4. hely.
Bodzsár Balázs az U15-ös korosztály
motorja a labdarúgásban. Szinte minden
poszton bevethető. Védőként és támadóként
is a csapat húzóembere, játékintelligenciája
az egész megyét tekintve is a legjobbak kö-

Váltó Országos Bajnokság, Pécs 3.; kerékpár: Országos Bajnok, Hármas Csapat OBn, Balmazújváros.
Sági Fanni Lili MVSE - kerékpár, atlétika,
MÚTK - triatlon: kerékpár - Maccabi Európa
Játékok Bajnok - abszolút női kategóriában
1. - Bp.; kerékpár - Országos Bajnok - Hármas Csapat OB-n Balmazújváros; kerékpár

csapatot erősítette. A nagy mezőnyt felvonultató versenyen a martfűi versenyző korcsoportjában 9. helyezést ért el. A másnapi versenyen 1. helyezett lett. - Országos Úszó
Diákolimpia Döntő, Győr gyorsúszásban 14.,
hátúszásban 8.; Megyei mezei futás Diákolimpia, Martfű 1.; Klubcsapat Országos
Bajnokság, Tiszaújváros 3.; Aquatlon Regionális Döntő, Bélapátfalva 1. hely; Aquatlon
Országos Bajnokság, Balassagyarmat 1.;
Triatlon Ranglista Verseny, Tiszaújváros 4.;
Triatlon ranglista verseny, Baja 5.; Duatlon
Országos Bajnokság, Balatonboglár 5.; Triatlon Országos Bajnokság, Pécs 8.; Triatlon
váltó Országos Bajnokság, Pécs 3.
Pápai Balázs 8 éve sportol. A Martfűi
Úszó és Triatlon Klubban kezdte el sportéletét. Itt sajátította el az úszás alapjait, itt lett a
választott sportága a triatlon. 3. éve tagja a
Héraklész válogatott keretnek. - Aquatlon Országos Bajnokság, Balassagyarmat 6.; Duatlon Országos Bajnokság, Balatonboglár 3.;
Triatlon Ranglista Verseny, Tiszaújváros 9.;
Triatlon ranglista verseny, Baja 9.; Duatlon
ranglista verseny, Újszilvás 7.; Triatlon MIX
Országos Bajnokság, Lengyeltóti 4. hely; Triatlon ranglista verseny, Lengyeltóti 2.
Farkas Fanni a József A. Ált. Isk. tanulója. A diákolimpia megyei döntőin egyéniben
2., csapatban 1. helyezést ért el sakk sportágban. Az országos csapatdöntőn a 10. helyet szerezte meg. Más egyéni versenyeken
egy 2. és egy 5. helyet szerzett.

zött van. Sikerei ellenére szerény maradt,
sportszerűségét még ellenfelei is elismerik.
Soha nem reklamál, a játékvezetőkkel szemben tisztelettudó. Az edzéseken is szó nélkül
elvégzi az edzője által kiszabott feladatokat.
A fentiek miatt rászolgált arra, hogy megkapja a város elismerését.
Rácz Norbert a szolnoki Pálffy Vízügyi
Szakközépiskola 12. osztályos tanulója.
2008. óta sakkozik. Sportolói pályafutása
alatt 14 alkalommal végzett dobogós helyen
(ebből 5x elsőn), és további 19 esetben lett
díjazott. Korcsoportjában mindig a megyei élvonalhoz tartozott. 2 alkalommal szerepelt a
diákolimpia egyéni országos döntőjében,
mindkétszer díjazott volt. Középiskolai tanulmányai miatt kevesebb egyéni versenyen
tud indulni, de a megyei bajnokságban szereplő felnőtt csapatban rendszeresen és
eredményesen szerepel, a csapat legjobb
pontszerzője.
Kiss Alexandra MVSE - Martfűi Városi
Sportegyesület - kerékpár, Fergeteg Abony
SE - triatlon. Eredményei: kerékpár: Országos Bajnok - Hármas Csapat OB-n - Balmazújváros, Szlovákia Ring 24 órás Nemzetközi
kerékpárverseny - csapatban 2. hely.
Kiss Anna MVSE - Martfűi Sportegyesület - kerékpár, MÚTK triatlon sportága: Úszás
Diákolimpia Országos Döntő, Győr - hátúszás 13.; Triatlon Klubcsapat Országos Bajnokság, Balassagyarmat 4.; Triatlon MIX Országos Bajnokság, Lengyeltóti 4.; Triatlon

- 2. hely csapatban - Szlovákia Ring 24 órás
Nemzetközi Kerékpárverseny; Tereptriatlon
Országos Bajnokság 4.; Magyar Kupa Kerékpárverseny sorozat - Kunhegyes, időfutam 4., országúti 2.; Óballa Maratonka 10
km, futás - kerékpár váltó 1.; Tavasz Kupa,
Országos Közszolgálati Sportverseny 1.
mell- és gyorsúszás; Debrecen Város Úszó
Diákolimpia, váltó 1., mellúszás 2.
Varga András táncos - 2019.03.24. XI.
Kner Kupa Ifjúsági D Latin 3.; 2019.10.12.
Klubközi verseny Ifjúsági D Latin 5.;
2019.11.02. III. Sundance Kupa Ifjúsági D
Latin 2.; 2019.09.14. Klubközi verseny Ifjúsági C Standard 2. hely.
Borhy Zsombor 2007-ben Martfűn kezdte el labdarúgó pályafutását. Összesen 241
alkalommal öltötte magára a mezt. Idén az
U19 játékosai őt választották csapatkapitánynak. A felnőtt csapatban is lehet rá számítani, kapusként és mezőnyjátékosként is.
A labdarúgáshoz való hozzáállása, alázata,
kitartása és csupa szív játéka példaértékű.
6. csoport:
Hornyák Döme több mint 10 éve sportol
a triatlon sportágban. 10 évesen sorra nyerte
a versenyeket, 12 évesen Magyar Bajnok. Ez
évben első alkalommal vehetett részt világversenyen. A hollandiában megrendezett Junior Európa-bajnokságon, elsőéves juniorként, kiváló teljesítményt nyújtva a 26. helyen
végzett. - Országos Úszó Diákolimpia Döntő
- Győr - hát úszás 10., gyors úszás 6.; Mezei

ÖNKORMÁNYZAT

Futás Diákolimpia Országos Döntő - Gödöllő
10.; Aquatlon Országos Bajnokság, Balassagyarmat 1.; Duatlon Ranglista Verseny, Újszilvás 2.; Duatlon Országos Bajnokság, Balatonboglár 3.; Duatlon MIX Országos Bajnokság, Balatonboglár 3.; Triatlon Ranglista
verseny, Lengyeltóti 4.; Triatlon Országos
Bajnokság, Baja 5.
Botka Anikó 10 éve sportol. Tagja a magyar triatlon Héraklész válogatott keretnek.
2019-ben a környező országokban és hazánkban is több nemzetközi versenyen is
rajthoz állt. Ez évben 4 Triatlon Európa Kupán vett részt, Tiszaújvárosban egy kerékpáros bukást követően nagy elszántsággal folytatva a versenyt, a 14. helyen végzett. A szlovákiai Zsolnán 19., Zágrábban 26. és végül
Belgrádban az év legjobb teljesítményét
nyújtva, 6. helyen végzett. Országos Úszó
Diákolimpia Döntő - Győr - gyors úszás 10.;
Mezei Futás Diákolimpia Országos Döntő Gödöllő 10.; Aquatlon Országos Bajnokság,
Balassagyarmat 1.; Duatlon Ranglista Ver-

seny, Újszilvás 2.; Duatlon Országos Bajnokság, Balatonboglár 3.; Triatlon Ranglista verseny, Tiszaújváros 1.; Duatlon MIX Országos
Bajnokság, Balatonboglár 3.; Triatlon Ranglista verseny, Lengyeltóti 2.; Triatlon Ranglista verseny, Lengyeltóti 4.; Triatlon Országos
Bajnokság, Baja 2.; Triatlon Váltó Országos
Bajnokság 3.

Edzőik: Balogh József, Benedek Tibor,
Berta Milán, Botka Tibor, Nagy Ferenc, Szilágyi Dezső, Kovács Péter, Németh Lajos, Sági István, Trencsényi Tamás, Stefanovics József.
Városunk ifjú sportolóinak gratulálunk és
további szép sportsikereket kívánunk!
Herbály Jánosné

Európai Mobilitási Hét
MARTFŰ IS DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT
Elismerő oklevéllel díjazták Martfű Város
Önkormányzatát a 2019-ben megrendezett
Autómentes Nap szervezéséért és eredményes lebonyolításáért, amely az Európai Mobilitási Hét keretein belül jött létre, „Sétálj velünk!” címszóval.
Azokat a hazai önkormányzatokat, amelyek a rendezvények szervezésében, valamint az állandó intézkedések indításában
élen jártak és a legszorgosabb munkát végezték, az Innovációs és Technológiai Minisztérium külön elismerésben részesíti.
A Mobilitási Hét és Autómentes Nap célja,
hogy az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, az embereket pedig arra, hogy az au-

tó helyett a kerékpározást, a gyaloglást vagy
a közösségi közlekedési eszközöket válaszszák.
Magyarország 18. alkalommal kapcsolódott be az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap nemzetközi rendezvénysorozatába, és több mint 290 hazai település részvételével, ismét dobogós helyen végzett.
Martfű immár 5. alkalommal csatlakozott
a kezdeményezéshez, és a jövőben is fontosnak tartja ráirányítani a figyelmet a biztonságos és környezetbarát közlekedés, a fenntartható városi mobilitás megvalósítására,
valamint a településen élők egészségének
megóvására és komfortérzetének javítására.

A rendezvény szervezési feladatainak sikeres elvégzéséért és lelkiismeretes munkájáért Szekeres Mónika Gizella önkormányzati képviselőnek külön köszönetét fejezte ki a
minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztályának vezetője.

Fociünnep sok-sok szurkolóval
Összeszokott klubok, baráti társaságok,
18, elsősorban martfűiekből álló csapat mérkőzött meg a Szilveszteri Teremlabdarúgó
Kupán 2019. december 30-án, a Martfű Városi Sportcsarnokban. Az év utolsó focitornájára már szilveszteri hangulatban várta az érdeklődőket a szervező Városi Szabadidős
Kör.

Eredmények: 1. Time Gold 2006 Kft, 2.
Fire Oil, 3. Team Újfalu. Legjobb kapus: Mol-

nár István - Fire Oil Gólkirály: Czibak Tibor 6
gól, Team Újfalu
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Hulladékszállítás 2020
Tájékoztatást adott ki a lakossági és közületi hulladékszállítás 2020. évi időpontjairól az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. A hulladékszállítás
továbbra is az ünnepnapokra, munkaszüneti
napokra tekintet nélkül, a megszokott módon
történik. A kertgondozásból származó zöldhulladékok gyűjtésére használt 120 literes
zöld fedelű edényeket 2020. április 1. és
december 15. között, csütörtökönként üríti a
szolgáltató. A sárga fedelű, szelektív hulladékok gyűjtésére használt edények ürítésére négyhetente, keddi napokon kerül sor, a
megadott időpontokban. Lomtalanítás az év
második felében, 2020. október 5-én, 7-én
és 9-én lesz, minden városrészben a hulladékszállítással megegyező napon.
Herbály Jánosné
Tisztelt Ügyfelünk!
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet alapján a hulladékszállítás a lakosságtól és a közületektől egyaránt legalább hetente egy alkalommal történik.
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást
igénybe venni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás ünnepnapokra, munkaszüneti napokra tekintet nélkül, a megszokott
módon történik!
Kérjük, hogy az edényeket jól látható és
megközelíthető helyre, reggel 7:00-ig helyezzék ki!
A 120 literes zöld fedelű edényben
gyűjthetők a kertgondozásból származó
zöldhulladékok (pl.: levágott fű, falevél, faapríték, gallyak), melyek gyűjtése 2020. április 1. és december 15. között az eddigi gyakorlatnak megfelelően házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein belül valósul
meg. Az edény mellé kihelyezett max.
50x50x100 cm-es kévékbe kötött ágak is elszállításra kerülnek.
2020. április 1. és december 15. között
a zöldhulladékot Társaságunk a város
egész területéről egységesen a CSÜTÖRTÖKI napokon szállítja el.
Kérjük, hogy a zöldhulladékról távolítsák
el a drótokat, egyéb kötöző elemeket!
A sárga fedelű 120 literes edényekben
gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes
csomagolási hulladékok, mint a műanyag,
papír, italos karton és fém csomagolási hulladék, azonban kérjük, hogy üveg hulladékot
NE helyezzenek el benne!
Társaságunk 2020-ban is négyhetente
végzi Martfűn a szelektív hulladékok begyűjtését és elszállítását az alábbi ütemezés szerint:
ÓVÁROS
Galagonya u., Szabó P. u., Kölcsey F. u.,
Ady E. u., Jókai M. u., Rákóczi u., Móra F. U.,
Kossuth u., Mandula u., Petőfi S. u., Hunyadi
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J. u., József A. u., Vasvári P. u., Bem J. u.,
Arany J. u., Tompa M. u., Tisza A. u., Bartók
B. u., Zrínyi u., Deák F. u., Bocskai u., Veres
P. u., Zsófiahalom utcák.
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK
IDŐPONTJAI (2020)
január 21., február 18., március 17., április
14., május 12., június 9., július 7., augusztus
4., szeptember 1., szeptember 29., október
27., november 24., december 22.
ÚJVÁROS
Gesztenye sor, Tiszavirág u., Tiszaparti
u., Ifjúság u., Nefelejcs u., Kőrizs u., Martos F.
u., Hársfa u., Zöldfa u., Szegfű u., Tulipán u.,
Liliom u., Széchenyi u., Madách u., Damjanich u., Levendula u., Munkácsy u., Napraforgó u., Déryné u., Táncsics M. u., Borostyán u., Virág u., Akácfa u., Rózsa u., Erdő u.,
Juhász Gy. u., Krúdy u., Vajda u., Móricz Zs.
u., Mikszáth K. u., Tóth Á. u., Babits M. u.,
Kassák L. u., Csók I. u., Varga K. u., Dobó K.
u., Radnóti u., Váci M. u., Kérész u., Szolnoki
u., Kövérmajor utcák.
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK
IDŐPONTJAI (2020)
január 7., február 4., március 3., március
31., április 28., május 26., június 23., július
21., augusztus 18., szeptember 15., október
13., november 10., december 8.
Tájékoztatjuk, hogy az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen a 2020. október 5.-i
héten a közszolgáltatás keretében ingyenes közterületi LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT
szervez.
A háztartásokban nap mint nap keletkező
kommunális hulladék mellett selejtezések,
nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel
nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági
gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg
a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Martfű valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lo-

Rendőrségi hírek
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Martfű és Tiszaföldvár
között, a 442-es számú út 20. kilométerszelvényében. Az elsődleges adatok szerint egy
személygépkocsi vezetője sodorta el a
kerékpárját toló gyalogost 2019. december
24-én 18 óra körül. A gyalogos a baleset
során könnyű sérülést szenvedett.
Eltiltás hatálya alatt közlekedett személygépkocsival az a martfűi lakos, akit 2019.
december 31-én 20 óra előtt néhány perccel
vontak intézkedés alá a rendőrök Martfű
belterületén.
A 24 éves férfit előállították a Szolnoki
Rendőrkapitányságra, ahol eljárás alá vont
személyként meghallgatták, majd őrizetbe
vették - tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.

mokat, selejtezésre került, használhatatlan
bútorokat (szekrény, ágy, szék stb.) ingyenesen elszállíttathassa.
A lom hulladék elszállítása az egyes
körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon
történik, ezért kérjük, hogy 2020. október
5-én hétfőn, október 7-én szerdán és október 9-én pénteken a szokott módon, a
hulladékszállítással megegyező napon
helyezzék ki a lom hulladékokat.
A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve nem kerül átvételre:
- Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában vagy Információs
Pontján)
- Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában)
- Kertgondozásból származó zöldhulladék
- Elektronikai hulladék (Ezek a típusú
hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában)
Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy Információs Pontjainkat!
Martfűi Információs Pont
5435 Martfű, Szent István tér 1.
Telefon: +36 56 555 005
E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu
Belvárosi Ügyfélközpont - Szolnok
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 56 503 569
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Üdvözöljük
újszülöttünket
2020. 01. 11.
Nagy Csaba
Nagy-Pesti Melinda - Nagy Lajos
Jókai út

HIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÁSA JÁNOS
(1944 - 2019)
„Én elmegyek kicsit sétálni” - mondta,
miután a gyermekeink 26-án
hazaindultak. Én aggódva néztem rá.
„Iriszkém ne félj, nem lesz semmi baj”
Átölelt és mosolyogva megpuszilt. Hiába
várlak haza, soha többé nem térsz
vissza. Ezúton kell búcsúznunk tőled,
feleséged Irisz, családod és unokáid.
Szívünkben örökké élsz.
Köszönöm mindazoknak, akik
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak.
Feleséged, Irisz

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin
következő lapszáma várhatóan 2020. február 20-án, csütörtökön
jelenik meg. Írásaikat, hirdetéseiket február 12. szerdáig adhatják
le a szerkesztőségben vagy küldhetik el a martfumedia@
gmail.com címre.

APRÓHIRDETÉS
Martfűn kertes házban külön bejáratú, egy szoba, konyha,
fürdőszobás

ALBÉRLET KIADÓ.
MEGEMLÉKEZÉS

Érdeklődni: 20

337-8188

Közvilágítási hibabejelentés új felületen

drága édesapám

PAPP FERENC
(1938-2017)
halálának 3. évfordulójáról
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is
halad.”
Szerető családja

Október 1-től a közvilágítás karbantartására a Mezei-Vill Kft.-vel kötött új, egy évre
szóló szerződést az önkormányzat. Városunk lakói számára is lehetőség nyílik az
észlelt közvilágítási hibák egyszerű, gyors
bejelentésére.
A közvilágításra vonatkozó észrevételeket az önkormányzatnál lehet jelezni, telefonon (56/450-222), e-mail-en: titkarsag@
ph.martfu.hu vagy sbodor@ph.martfu.hu. Ez
esetben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának munkatársai továbbítják a jelzést a
Mezei-Vill Kft-nek.
A szerződésben vállalt hibaelhárítás
MEGKEZDÉSÉNEK határidői:

- Bejelentés alapján egyedi hiba: 14 munkanap.
- Nagy forgalmú csomópont, kijelölt gyalogátkelőhely (Önkormányzat előzetes adatközlése alapján): 48 óra.
- Országos közutak átkelési szakaszain
egyedi hibák: 8 nap.
- Munkavégzési engedélyhez kötött helyeken fellépő egyedi hibák: 14 nap.

(Az előző lapszámban tévesen jelent meg a telefonszám - szerk.)
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Intézmények, elérhetőségek, információk, nyitva tartások
MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL
5435 Martfű, Szent István tér 1.
Tel.: 56/450-222
Email: titkarsag@ ph.martfu.hu
A hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
- Hétfő: 8-12, 13-18 Kedd: 8-12 Szerda: 8-12,
13-16 Csütörtök: 13-16 Péntek: 8-12
***
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Martfű Kirendeltsége
Martfű, Szent István tér 1.
Okmányiroda
Tel.: 56/795-794, 56/795-827, 56/795-826
Hatósági Osztály
Tel.: 56/795-792
Gyámügyi Osztály
Tel.: 56/795-793
Ügyfélfogadás - Hétfő: 7.30-17 Kedd:
nincs ügyfélfogadás Szerda: 8-16 Csütörtök: 13-16 Péntek: 8-12
***
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
Székhely: Martfű, Szent István tér 1. Tel.:
56/450-222
Telephely: 5435 Martfű, Május 1. út 2. (Iskolakonyha) Tel: 56/450-995
5435 Martfű, Május 1. út 1. ( AC Karbantartóműhely)
Intézményvezető Gonda Lajosné
127-es iroda Tel.: 56/450-222/132 mellék
- Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás
Ügyfélfogadás - Hétfő 8-12, 12:30-16
Kedd 8-12 Szerda 8-12, 12:30-16 Csütörtök Péntek 8-12
Étkeztetési számfejtő, szociális segítő:
Szabó Anita 128-as iroda Tel.: 56/450-222/
131 mellék
Családsegítő: Rácz Alexandra 120-as iroda Tel.: 56/450-222/114 mellék
Családsegítő, szakmai egység vezető:
Szabados Tünde 124-es iroda Tel.: 56/450222/133 mellék
Gyermekjogi képviselő: Hollik Zsuzsanna
Tel.: 06 20 489 9637, E-mail: zsuzsanna.
hollik@ijb.emmi.gov.hu
Ellátott jogi képviselő: Árvai Jánosné Tel.:
06 20 489 9602, E-mail:janosne.arvai@ijb.
emmi.gov.hu
- Közétkeztetés
Szakmai egység vezető, élelmezésvezető: Bali Gábor Tel.: 450-995
- Településüzemeltetés
Szakmai egység vezető: Tóth Ferenc Tel.:
06/70-380-6170
- NHSZ Szolnok Martfűi Információs
Pont
Vida Lajosné ügyintéző, 129-es iroda. Tel:
56/ 555-005
Ügyfélfogadás - Hétfő 8-12, 12:30-16
Kedd 8-12 Szerda 8-12, 12:30-16 Csütörtök
12:30-16 Péntek 8-12
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***

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Martfűi Telephelye
Tevékenységi kör: Szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás, idősek klubja
Martfű, Mártírok útja 4. Tel.: 56/580-512
Komáromi Kitti telephelyvezető
***
Martfű Város Önkormányzata
Martfű Város Polgármestere: Dr. Papp
Antal
Tel.: 56/450-222, 06 20/951-4331 E-mail:
titkarsag@ph.martfu.hu; E-mail: dr.papp.
antal69@gmail.com
Alpolgármester, önkormányzati képviselő: Rágyanszky István
Tel.: 06 20/263-7546; E-mail: ragyanszky.
martfu@gmail.com
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
Dr. Despotov Svetozar
Képviselő, Egészségügyi, Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság elnöke
Tel.: 06 20/967-2138;
E-mail: dr.despotov57@gmail.com
Farkas Roland
Képviselő, Oktatási, Művelődési, Sport,
Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagja
Tel.: 06 70/935-4410;
E-mail: farkasroland75@gmail.com
Földi Edina Sára
Képviselő, Oktatási, Művelődési, Sport,
Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnöke
Tel.: 06 70/938-6776;
E-mail: foldiedinasara@gmail.com
Szekeres Mónika Gizella
Képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja
Tel.: 06 70 378-5638; Email: szekeres.
monika.gizella@gmail.com
Gálné Balasi Zsuzsanna
Képviselő, Egészségügyi, Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság tagja
Tel.: 06 30/464-8019; E-mail: vedono0311
@freemail.hu
Turnyánszkiné Enyedi Andrea
Képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja
Tel.: 06 70/977-5956 585; E-mail: tea@
martfu.hu
Vass Éva
Képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Tel.: 06 20 412-8700; E-mail: vass.eva.
kepviselo@gmail.com
***
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
Martfűi József Attila Általános Iskola
Martfű, Május 1. út 2. Tel.: 56/450-025 Email: foldie@suli.martfu.hu Honlap: http://
suli.martfu.hu/
Intézményvezető: Földi Edina
Iskola Konyha
Tel.: 56/450-995 70/978-5984 Étkezéssel

kapcsolatos ügyintézés, tel.: 70 372 0582
(Hétköznap, 6-14 óráig hívható)
Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma - Martfű
Martfű, Gesztenye sor 15. Tel.: 56/450005, Fax: 580-583 E-mail: damjanich@
szolmusz.hu Honlap: http://dami.martfu.hu/
Igazgató: Molnár Aranka
***
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK
Játékvár Óvoda és Bölcsőde
Martfű, Munkácsy út 79. Tel.: 56/ 450-152
E-mail: vob@martfu.hu
Intézményvezető: Turnyánszkiné Enyedi
Andrea
Intézményvezető-helyettes: Bettenbuch
Tünde
- Bölcsőde
Martfű, Május 1. út 19. Tel.: 56/452 155
Bölcsődevezető: Cseriné Gál Katalin
- Kossuth úti Tagóvoda
Martfű, Kossuth út 22-24. Tel.: 56/450-443
Tagóvoda-vezető: Olaszné Kiss Ágnes
***
Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár
Martfű, Mártírok út 1. Tel.: 56/450-146 Email: muvk@martfu.hu www.martfumuvhaz.
hu www.martfu.hu
Intézményvezető: Asztalos Árpádné
Nyitva tartás - Hétfő - péntek: 8-20 Szombat - vasárnap: rendezvények és mozi szerint
Pénztár nyitva tartás - Hétfő: 13-17 Kedd:
10-14 Szerda: 10-14 Csütörtök, péntek,
szombat, vasárnap: mozi jegypénztár nyitva
tartása szerint, vagy belépődíjas rendezvények előtt egy órával.
- Városi Könyvtár
Email: martfuvarosikonyvtar@gmail.com
konyvtar@martfu.hu
Könyvtárvezető: dr. Székácsné Tálas
Gabriella
Nyitva tartás - Hétfő: szünnap Kedd: 1118 Szerda: 11-18 Csütörtök: 14-18 Péntek:
11-18 Szombat - vasárnap: Zárva
- Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, Pécskői Család Alföldi Kerámiagyűjteménye
E-mail: martfugyujtemeny@gmail.com
Muzeológus: Eiler Zita
A Művelődési Központ nyitva tartása szerint. Tárlatvezetés előzetes bejelentkezés
alapján. Tel.: 56/450-146
- Martfű Média
www.martfu.hu E-mail: martfumedia@
gmail.com
Médiavezető: Herbály Jánosné Kalmár
Irén
Nyitva tartás - Hétfő - csütörtök: 9-17 Péntek: 9-15
- CineMartfű Martfű Mozi
Szakmai koordinátor: Deákné Szilágyi
Andrea
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E-mail: info@cinemartfu.hu Honlap:
www.cinemartfu.hu
Jegypénztár nyitva tartás - Vetítés előtt
egy órával. Csütörtök: 16-17 Péntek: 15-18
Szombat - vasárnap: 15-18
Online foglalások esetében a jegypénztárnál módosításra már nincs lehetőség!
Ezért kérjük foglalásukat a kedvezmények figyelembe vételével tegyék meg!
Online foglalt helyjegyek a jegypénztár
nyitvatartási idejében átvehetőek, fél órával a
vetítés előtt.
A műsorváltozás és az időpontváltozás jogát fenntartjuk! Tájékoztatás és internetes
jegyfoglalási lehetőség a www.cinemartfu.hu
oldalon.
***
DR ZENTAY MÁRTON EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Martfű, Gesztenye sor 8. Tel.: 56/452-138,
452-139
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
Dr. Solt Magdolna (1-es mellék)
Rendelési idő - Hétfő: 12-16 Kedd: 8-12
Szerda: 8-12 Csütörtök: 12-16 Péntek: 8-12
Rendelés első órájában gyógyszeríratás
Dr. Despotov Svetozar (2-es mellék)
Rendelési idő - Hétfő: 8-12 Kedd: 12-16
Szerda: 12-16 Csütörtök: 8-12 Péntek: 8:3012:30
Dr. Magyarósi László (3-as mellék)
Rendelési idő - Hétfő: 8-12 Kedd: 8-12
Szerda: 12-16 Csütörtök: 8-12 Péntek: 8-12
Fogorvosi Szolgálat
Dr. Olasin György (5-ös mellék)
Rendelési idő - Páros hét - Hétfő: - Kedd:
7-14:30 Szerda: 11-17:30 Csütörtök: 7-14:30
Péntek: 7-12:30 Páratlan hét - Hétfő: 12-18
Kedd: 7-14 Szerda: 12-17:30 Csütörtök: 7-12
Péntek: 8-11:30
Dr. Szolga Ferenc (4-es mellék)
Rendelési idő - páros hét - Hétfő: 8-14,
Kedd: 14-19, Szerda: 8-14, Csütörtök: 14-19
Péntek: 8-13, páratlan hét - Hétfő: -, Kedd:
13-20, Szerda: 7-14, Csütörtök: 13-20, Péntek: 7-13
Fogorvosi ügyelet - Szolnok, Móra Ferenc u. 9.: heti pihenőnap, munkaszüneti
nap, ünnepnap, 7-15-ig
Labor (7-es mellék)
6.00-8.00, változó időpontban. Minden
hónap elején tájékoztatás az orvosi rendelőnél. Csak martfűieknek, háziorvosi beutalóval és időponttal.
Központi orvosi ügyelet
Tiszaföldvár, Kossuth út 165.
Tiszaföldvári ügyelet elsősegélynyújtó
pont: Martfű, Gesztenye sor 8.
Tel.: 56/ 470-424, 70 378-8979
Munkanapokon 16-8 óráig. Munkaszüneti
napokon 8-8 óráig
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat
Tel.: 56/452-138 (1 mellék)
Vezető: Dr. Solt Magdolna
Rendelési idő előzetes bejelentkezés
alapján.
Fizikoterápia (6 mellék)
Vezető: Sagáthné Fülöp Anikó
Rendelési idő - Hétfő - Péntek: 8-10

Reumatológiai Szakrendelés (6-os mellék)
Dr. Czifra Mariann
Rendelési idő - Kedd: 13-15
***
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Tel.: 56/450-177
Dr. Bezsilla Erzsébet
Rendelési idő - Hétfő 9-12 Kedd: 13-16
Szerda: 9-12 Csütörtök:13-16 Péntek: 9-12
Védőnői Szolgálat
Tel.: 56/450-200
I. védőnői szolgálat
Nők, várandós anyák részére tanácsadás
Hétfő 11-13
Csecsemő - gyermek - ifjúsági tanácsadás Péntek 8-10
II. védőnői szolgálat
Nők, várandós anyák részére tanácsadás
Hétfő 12-14
Csecsemő - gyermek - ifjúsági tanácsadás Szerda 8-10
III. védőnői szolgálat
Nők, várandós anyák részére tanácsadás
Hétfő 10-12
Csecsemő - gyermek - ifjúsági tanácsadás Csütörtök 9-11
Terhes tanácsadás
Tel.: 56/ 450-200 Hétfő: 10:30-15
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Bezsilla Erzsébet
Tel.: 56/450-177 Kedd: 8-10
***
MAGÁNORVOSI ELLÁTÁS
Nőgyógyászat
Dr. Faragó Béla
Tel.: 20 954-6053 Rendelési idő - Hétfő:
14:30-16:30
Szemészet
Dr. Gondos Anikó Szemerő Kft.
Tel.: 30 592-8012 Rendelési idő - páros
hét szerda 16:00-19:00
Bőrgyógyászat
Dr. Vágó Mihály
Tel.: 06 20 355-4675 Rendelési idő - Hétfő: 17:00-17:30
Dr. Kun Andrea BőrBel Kft.
Tel.: 06 70 387-5566, 06 70 231-7307
Rendelési idő - Páros hét, péntek 16-18
Ultrahang rendelés
Dr. Tőzsér Éva
Tel.: 06 20 408-5655 Rendelési idő minden hónap 3. péntek délelőtt
Fül-orr-gégészet
Tashter Yousef
Rendelési idő - Hétfő, 17:30-18:30
Tel.: 06 70 222-3215
Pszichológiai tanácsadás
Koczka-Kása Nikolett
Tel.: 06 30 958-9660 Rendelési idő Kedd: 14-17 Előzetes bejelentkezés alapján
***
GYÓGYSZERTÁRAK
Arany Főnix Patika
Martfű, Szolnoki út 71. Tel.: 56/450- 627
Nyitva tartás - Hétfő: 8-18 Kedd: 8-18
Szerda: 8-18 Csütörtök: 8-18 Péntek: 8-18
Diana Gyógyszertár
Martfű, Béke út 2. Tel.: 56/450-050

Nyitva tartás - Hétfő - péntek: 8-17 Szombat: 9-11:30 - kivétel ünnepnap
Gyógyszertári készenlét
Diana gyógyszertár páratlan hét vasárnap és ünnepnap 16 -17 óráig
Arany Főnix patika páros hét vasárnap
17-18 óráig
***
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet
5000 Szolnok, Tószegi út 21. Tel.: 56/503603 E-mail: info@hetenyikorhaz.hu
***
MÁV Kórház és Rendelőintézet
5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8. Tel.: 56/
524-633 Email: foig@mavkorhaz-szolnok.hu
***
Martfű Posta
Martfű, Május 1. út 3. Tel.: 56/450-540
Nyitva tartás - Hétfő - péntek: 8-17 Szombat: 8-11
***
OTP Bank Martfű
Martfű, Szolnoki út 142. Információs vonal: (+36 1/20/30/70) 3 666 666
Nyitva tartás - Hétfő: 8:00-16:30 Kedd:
8:00-14:30 Szerda: 8:00-14:30 Csütörtök:
8:00-14:30 Péntek: 7:45-12:30
Ebédidő - Hétfőtől - csütörtökig: 12.0012.30
***
Martfűi Rendőrőrs
Martfű, Május 1. út 6/a. Segélyhívó: 112
Központi tel.: 107 Martfűi tel.: 56/450-007
Fogadóóra - Szerda 13-15 Rendőrparancsnok: Halász Csaba rendőr főtörzs zászlós Tel.: 06 20 555-9650
Iskolarendőr: Balasi István Tel.: 06 30 782
7676
***
Martfű Mentőállomás
Martfű, Kossuth Lajos út 17. Központi tel:
112
***
Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky utca
2. Tel.: 06 56/470-080
***
MÁV Martfűi Vasútállomás
Martfű, Szolnoki út 125. MÁVDIREKT
ügyfélszolgálat Tel.: +36 (1) 3 49 49 49, +36
(20/30/70) 499-4999
***
Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területi Igazgatóság
5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.
Tel.: 56/420-111
***
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Martfűi Önkéntes Csoportja
Martfű, Május 1 út 21.
Tel.: 06 20 412-8700
Nyitva tartás - Szerda: 10-18 óráig, a többi
napokon valamint sürgős ügyekben telefonon előre egyeztetett időpontban
***
Falugazdász - Papp Katalin
Martfűi Polgármesteri Hivatal 5435 Martfű, Szent István tér 1. I. emelet 112. iroda
Telefon: 06 70 436-4519
Ügyfélfogadás: Páros heteken hétfő 8-12. 13

ÜNNEPVÁRÓ

Ajándék mozgásművészeti közösségeinktől
ADVENTI GÁLA
Városunk életében hagyomány, hogy a
karácsonyt megelőző adventi időszakban
ünnepi programsorozat indul útjára, amelyben a tánc is fontos szerepet kap. 2019. december 17-én a Művelődési Központban Adventi Gálára várták az itt élőket, ahol Martfű
tehetséges tánccsoportjai mutatták be produkcióikat a közönség számára.
A vendégeket Székácsné Tálas Gabriella
köszöntötte szeretettel. – Ilyenkor advent
idején törekszünk arra, hogy lelassítsuk lépteinket, hogy legyen időnk észrevenni a csodát, észrevenni egymást, hogy békével várhassuk az ünnepet. A ma fellépők műsora
segítségünkre lesz ebben. Városunk kulturális intézményének igazgatóhelyettese Juhász Gyula: Karácsony felé című versével kívánt mindenkinek áldott, békés ünnepeket.
A Művelődési Központ és a város művészeti közösségeinek közreműködésével sokszínű, igazán remek előadásokat láthattunk,
sok-sok tehetséges táncossal. Az egészen fiataloktól a felnőttekig, szinte minden korosztály képviseltette magát. Színpadra léptek a
Modern Táncműhely, a Balance Művészeti
Egyesület, a Damjanich középiskola 12. B
osztálya, a Dalma Dance Klub, a Szilver Mű-
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vészeti Iskola növendékei és a Street Feelings Break Csoport táncosai. A műsort a
Martfű Néptáncegyüttes Ördöngösfüzesi
táncok produkciója zárta.
Az idei évben is a balett, a néptánc, a társastánc és a break-tánc műfajait gyűjtötte

csokorba az Adventi Gála, hogy gyönyörködjünk a gyermekek, a fiatalok és az alkotókedvű felnőttek meghitt hangulatot teremtő, karácsonyt idéző ajándékműsorában.
Székács Szidónia

ÜNNEPELTÜNK

Együtt ünnepeltünk Martfű fenyőfájánál
Meghitt hangulatban telt a városunk adventi programsorozatának záróakkordjaként
megrendezett Mindenki Karácsonya, ahol az
ünnepi köszöntők mellett szeretetvendégség, Betlehemes játék, adventi műsorok és
tűzijáték is várta az itt élőket, december 21én, Martfű főterén.
– Azt üzeni a karácsony, hogy meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni. S
az igazi öröm csak akkor és úgy születhet a
szívünkben, ha másokat, embertársainkat is
örvendeni látjuk.” – hangsúlyozta dr. Papp
Antal ünnepi beszédében.
Városunk polgármestere boldog, békés
és áldott karácsonyi ünnepeket kívánt a
Martfűn élőknek.
– Kívánom, hogy mindenkinek teljesüljön
legfőbb vágya, mindenki találja meg a boldogulását, s mindenki boldog, vidám legyen legalább ilyenkor karácsonykor. Kívánom,
hogy kevesebb vita és baj legyen. Kívánom
továbbá, hogy az ünnepek alatt minden család találkozzon szeretteikkel, együtt ünnepeljenek közösen örömben és boldogságban,
és hogy jövőre több szeretetet tudjunk adni
egymásnak!
Az esős idő ellenére is sokan gyűltek öszsze városunk karácsonyi ünnepén, Martfű fenyőfájánál. A vendégeket finom ételekkel és
italokkal várták: babgulyás, forraltbor, tea és
sütemények bőséges választéka volt terítéken. A szeretetvendégség a Szil Trade Kft., a
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Főzőkonyhája, martfűi civilszervezetek
és oktatási intézmények támogatásával jött
létre.
A város karácsonyfáját, a szép fa felállítását, a hangulatos térberendezést és az ünnepi kivilágítást az Önkormányzat Településüzemeltetési Csoportjának köszönhetjük.
Az elmúlt adventi időszakban sok szívhez
szóló program és esemény hozta össze városunk közösségeit, értékes adománygyűjtési akciók, melyekkel sokan hozzájárultak a
rászoruló családok, idős emberek támogatásához – számolt be Deákné Szilágyi Andrea.
– Nagyon örülünk, hogy ez a segítőkészség,
ez az egymásra figyelés aktívan él városunk
közösségében – tette hozzá kulturális intézményünk közművelődési munkatársa.
– 2019 adventjén és karácsonyán Martfű
és a martfűiek, örömmel jelentem: befogadták az Úr Jézust! Helyet adtak a szeretetnek,
a hálának, a jótékonyságnak és a meghitt készülődésnek – mondta Kupai-Szabó Tímea
református lelkipásztor ünnepi köszöntőjében. – Példa értékűen jótékonykodott a város
apraja és nagyja. S tették ezt a martfűiek
kedvesen, kreatívan, csendesen és hálaadással a szívükben. Egymás örömhírt hozó
angyalaivá váltunk, mely örömmel és békességgel töltötte el sokunk szívét. Martfű jól
vizsgázott ezen az ünnepen, s az Úr Isten
büszkén mosolyoghat most ránk!
– 2019 évvel ezelőtt Mária igent mondott
Isten akaratára, megszületett az Úr Jézus
Krisztus, és az ő életére áldás és boldogság
forrása áradt ki. Ugyanúgy a mi életünkre is

ez a kegyelem áradhat ki, ha igent mondunk
Isten akaratára. Mária akkor még nem tudta,
hogy nem csak az ő életére áradt ki ez a nagy
kegyelem, hanem az egész emberiségre, hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Közénk jött, emberek közé, vállalta emberi sorsunkat, mindenben hasonló lett hozzánk, egyedül bűnt nem
követett el sohasem – mondta Kovácsik Antal diakónus, áldott, békés karácsonyt kívánva valamennyi martfűi lakosnak.
A Martfűi Református Egyházközség hittanos gyermekei előadták Betlehemes játékukat, melyre nagy szeretettel készültek. A
műsort összeállították és a gyerekeket felkészítették: Kupai-Szabó Tímea és Kupai-Szabó Kornél lelkipásztorok.
Bozorádi Miától hallhattuk a Mesedalok Volt egy régi december című dalt, mely elsőként városunk általános iskolájának nagysikerű karácsonyi mesejátékán csendült fel.
Az este folyamán kis színpadunkon köszönthettük Völgyesi Gabit, az Unique énekesét, aki közismert dalaival színesítette az
ünnepi műsort.
Emlékezve a tűzijáték sok éven keresztüli
egyik támogatójára, főszervezőjére, hagyományosan fényjáték zárta az idei Mindenki
Karácsonya rendezvényt, kívánva áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és örömökben
gazdag új esztendőt!
Székács Szidónia
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Homokon jártunk
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Még az előző évi karácsony előtt kezdődött, amikor is 3-4 civilszervezet hölgytagjainak jóvoltából, az önkormányzat segítségével süteményeket vittünk Homokra, a „Beniczkybe” a Karácsonyi ünnepségük végén
megvendégelni a gyerekeket, a szüleiket.
(Beniczky: korábbi tulajdonosairól a környék
így nevezi röviden a Révay György gyógypedagógiai iskolát és kollégiumot.)
Örömmel rakosgattuk szét az általunk vitt
és az ottani tanárok, dolgozók, a gyerekek
szülei által készített szebbnél szebb, finomabbnál finomabb süteményeket. De mindez eltörpült ahhoz képest, ami a színpados
„nagyteremben” várt bennünket. Ünneplőbe
öltözött gyerekek és felnőttek készültek izgatottan a szereplésre.
Mi, „átlagemberek” bizony nyeltük a könynyeinket, látva azt a hihetetlen akarást, a
szemükben a csillogást, némelyik kamasznál
a szégyellős, mégis büszke tudatot, hogy
„megcsináltam”. Énekeltek, szerepet mondtak. Egyes csoportokban önállóan a gyerekek - természetesen a tanárok, nevelők segítő tekintetétől kísérve -, máshol együtt a felnőttekkel, attól függően, hogy melyik csoport
tagjai mennyire sérültek. Általuk életre kelt
Mária és József, a három királyok, láttuk az
angyalok táncát, hallgattunk sok karácsonyi
verset.
Itt fogalmazódott meg bennem: minden
felnőttnek és gyermeknek látni kellene egy
ilyen rendezvényt, részt venni egy ilyen öszszejövetelen. Úgy, mihez tartás végett. „Érzékenyítésként”. Megbecsülni saját problémamentességét, alázatot tanulni azoktól,
akik nem olyan szerencsések, látni, hogy lehet örülni a tapsnak, 3-4 szelet süteménynek. Amilyen szeretettel köszönték azokat,
amennyi mosolyt kaptunk a kínálás alatt! Sőt
simogatásokat, öleléseket!
Így aztán nem volt kérdés: megyünk-e az
idén is? Természetesen! Azzal, hogy adunk,
mi is jobbá válunk, az ismét átélt élmények
hatására még inkább. A Kossuth úti és a Városi Nyugdíjas Klub valamint a Városszépítő

Karácsonyi ünnepségen köszöntöttük
gondozottjainkat
Az SZKTT Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ martfűi telephelyén idén
is megrendezésre került a Karácsonyi Ünnepségünk. Nagy Örömmel tölt el, hogy évről-évre egyre magasabb a rendezvényünkre érkező ellátottak száma. Idén közel 40
gondozottal töltöttünk el egy csodaszép estébe nyúló délutánt december 13-án.
Dr. Papp Antal polgármester úr, karácsonyi jókívánságai után, az intézmény minden

Az ünnepi műsort Sülyi Károly nóta- és
operetténekes szolgáltatta. A műsor befejezését követően vendégül láttuk az időseket,
hagyományos ételekkel: töltött káposztával
és különböző ízű rétesekkel. Az ünnepség
táncos mulatsággal zárult, melyhez a talpalávalót Jónás Imre biztosította. A gondozottak
szállítását az ünnepség helyszínére intéz-

Egyesület hölgytagjai sütötték a süteményeket, az önkormányzat mikrobusza biztosította az átjutást.
Ismét átélhettük a tavalyi érzéseket, ismét
örömet okoztunk, ismét segíthettünk! Természetes, hogy jövőre ismét megyünk!
Vinczéné Balogh Magdolna
Civil Kerekasztal vezető

ményi gépjárművel oldottuk meg.
Azon időseket, akik egészségi állapotuk
miatt nem tudtak részt venni a gondozási
központ karácsonyi ünnepségén, személyesen látogattuk meg, és jelképes ajándék kíséretében kívántunk kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet.
Komáromi Kitti
telephely-vezető

gondozottjának személyesen adta át az önkormányzat ajándékát.

Fenyőfa látogatás veterán járművekkel
Karácsony veterános módra elnevezéssel hirdettünk találkozót a Martfűhöz közel lakó veteránjárművesek körében. Tizenhat,
ünnepi díszbe öltöztetett autó, motorkerékpár gyűlt össze a Művelődési Központ melletti parkolóban 2019. december 21-én.
Vállalásunk szerint a Martfű - Tiszaföldvár
- Cibakháza - Tiszainoka - Tiszakürt - Cserkeszőlő - Kunszentmárton útvonalon meglátogattuk a települések fenyőfáit, betlehemes

jászlait. Jelképes ajándékokat helyeztünk el
az ünnepi helyszíneken, és szaloncukrot
osztogattunk az érdeklődő nézelődőknek.
Örülünk, hogy újféle programunk tetszést
aratott, és reményeink szerint az idén is megrendezzük majd. Jó hír azonban, hogy nem
kell egy évet várni azoknak, akik szeretik a
régi járműveket, hiszen 2020 júniusában ismét lesz martfűi veteránjármű találkozó.
Kengyel Éva és Szilvási József szervezők

OKTATÁS

Igazi hősök születtek a három teltházas
előadás alatt
„Történetek. Miért is szeretjük őket időtlen
idők óta? A mesék mindannyiunk alapélményei. Annyira jó ezekbe belemerülni, például
azért, mert rólunk szól. A mi örömünkről, bánatunkról. Vagy éppen azért, mert egyáltalán
nem rólunk szól. Hanem egy távoli, elérhetetlen, sosemvolt világról, amelynek minden
részlete és rezdülése kizökkent minket a
mindennapi állapotunkból.„
Varázsnyelv, mesejáték 2019.

És ezen a két napon a három teltházas
előadás alatt igazi hősök születtek…
209 gyerekszereplő, aki mondataival, táncával, csodálatos énekhangjával varázsolta
el a nézőket. Vagy a pedagógusok és technikai segítők, akik meseszép díszletet alkottak
varázskezükkel, vagy tanították be a gyerekeket fáradtságot nem kímélve, vagy helyettesítettek az iskolában. Vagy azok, akik színpadra állították a darabot, és igazi színházi

A Martfűi József Attila Általános Iskola diákjainak, pedagógusainak és Szülői Munkaközösségének és „A Boldog Gyermekekért
Alapítványnak”az idei mesejáték megrendezésekor a fő célja az volt, hogy a nézőket kizökkentse egy kicsit a mindennapokból, és
egy varázslatos világba repítse el két óra erejéig.
A varázslatos világban természetesen élnek „varázsnyelvű” szereplők. Ők azok, akik
ki tudják olvasni a könyvből a hősöket. Valamikor jókat és valamikor gonoszokat. Valamikor mesehősöket, valamikor szuperhősöket.
Persze a története végén Alexnek, a varázsnyelvű kisfiúnak köszönhetően mindenki
visszakerül a helyére, és elveszettnek hitt
anyukáját is visszakapja. A történet végére
az is nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy a
hősök attól igazán hősök, amit a szívükben
éreznek.

ügyelőként és súgóként tették gördülékenynyé, vagy éppen a hang- és fénytechnikát kezelő kollégánk, akinek segítségével a történet igazán megelevenedett előttünk. Vagy a
csodálatos szülői közösség, amely a gyönyörűbbnél gyönyörűbb jelmezeket megalkotta, meseszép és ínycsiklandó büfét rendezett be, hogy az előadások szüneteiben
sem maradjon senki éhes, és pakolta a díszletet és jelmezeket.
Köszönjük mindazoknak a támogatóknak, magánszemélyeknek, vállalkozóknak,
akik a mesejáték idei sikeréhez ismét hozzájárultak!
Mészáros Ágnes
Támogatóink voltak:
Szekeres Mónika Gizella, Gonda Lajosné, Oros Róza, dr. Papp Antal, Kossuth
Nyugdíjas Klub, Petróczkiné Oravecz Anikó,
Czinege József, Illés Karolina, Ivankovics

Dalma, Szabó Ferenc és Túróczi Katalin, Kovács Zsolt és Kovácsné Gál Márta, Pápai Zita, Sági István, Simon Mária, Bártfai Ilona,
Gál Attila - Lilla Papír-Írószer, Rágyanszky
István, Kovácsikné Gonda Anna, Jagasits
Zsuzsanna, Bognár Brigitta és Kontos Tibor,
Farkas Zsolt - Cibaki Farkas Pékség, Szekeres Mónika Gizella - Ibolya Virágszalon, Deszán Kft. - Szántóné Herczeg Klára, Szilver
Alapfokú Művészeti Iskola, Szatmári-Nagy
Szilvia, Szolnoki SZC Damjanich János
Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Játékvár
Óvoda és Bölcsőde, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Martfű Média,
Martfű Város Önkormányzata, Martfűi József
Attila Általános Iskola Szülői Munkaközössége, Martfűi József Attila Általános Iskola osztályközösségei (1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b,
4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a,
8.b, 8.c)
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Restaurálták a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény
47 cipőjét
A Nemzeti Kulturális Alap 2018 tavaszán
pályázatot írt ki műtárgyak, dokumentumok
restaurálására. A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény a Tisza Cipőgyár által 19501991 között gyártott cipők restaurálására
nyert támogatást.
Ezekben az évtizedekben a központi
martfűi gyárhoz tartozott a debreceni, kunszentmártoni, mezőtúri, majd a tiszakeszi
üzem is, így az ország egyik legnagyobb cipőgyára lett. Martfű a katonai és a munkavédelmi cipők mellett a sportcipőkről volt ismert,
itt készültek az Adidas sportmodelljei is. Műtárgyaink között is ezek a típusok szerepelnek legnagyobb számban.
Cipőink, a gyűjteménybe kerülésük előtti
sokéves szakmai felügyelet hiányában károsodtak: a bőr, műbőr repedezve, a ragasztások elválva, a habosított gumitalp néhol töredezett. Ebben az állapotában nem helyezhettük el állandó kiállításunkban sem műtárgyvédelmi, sem esztétikai szempontok mi-

A Városi Könyvtár
felnőtt olvasótermének
felújítása – 2020
Intézményünk 2019 nyarán pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához a felnőtt szolgáltató tér szakmai eszközfejlesztésére és
korszerűsítésére. Elmúlt év novemberében
kaptunk arról tájékoztatást, hogy a támogatást elnyertük. A támogatás teljes összege
3.471.042 Ft, melynek 10%-t önrészként Önkormányzatunk biztosítja.
A pályázat megvalósításával célunk az
egész életen át tartó, nem formális tanulás
támogatása, oktatási-képzési szerepünk
erősítése, a célcsoportok számának növelése, olvasóink, látogatóink számára kényelmes helyszín kialakítása a helyben használatra, mindennek érdekében a felnőtt szolgáltatási tér korszerűsítése.
A támogatásnak köszönhetően a felnőtt
olvasóterem 2020 tavaszára teljesen megújul. Új, korszerű polcrendszer, könnyen
mozgatható asztalok, székek, kényelmes fotelek, ízléses környezet várja majd látogatóinkat. A felújításnak köszönhetően egy egyszerűen átalakítható, többfunkciós tér jön
majd létre, amely a kényelmes helyben olvasás mellett alkalmas lesz többféle rendezvény, különböző formájú foglalkozások, oktatási célú programok, csoportfoglalkozások,
kihelyezett tanítási órák, könyvtári órák, tanfolyamok megtartására, filmvetítésre, nagyobb közönség számára rendezett előadások befogadására is.
A felújítási munkák február-március hónapokban zajlanak. Könyvtárunk ez idő alatt
korlátozott szolgáltatásokkal, a gyermekkönyvtár helyiségében várja látogatóit. Teljes
zárvatartást csupán két hét időtartamra tervezünk (pontos dátum később).
Székácsné Tálas Gabriella
könyvtárvezető
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att. A Nemzeti Kulturális Alap 400.000 Ft-tal
támogatta a cipőgyűjtemény legfontosabb,
leginkább károsodott, a szakember által javasolt darabjainak restaurálását.
Hugyecsek Balázs tárgyrestaurátor végezte a cipők restaurálását, preventív megóvásuk érdekében minden darabhoz, egyedi
méretre betétet is készített. Munkája jóvoltá-

ból a cipők megtekinthetőek a Martfűi Helyés Ipartörténeti Gyűjtemény „Város születik”
című állandó kiállítás negyedik termében, a
Tisza Cipő Mintabolt árusító polcait idéző installáción.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Eiler Zita
muzeológus

Tehetséggondozás és a tánc szeretetének
erősítése
A tehetséggondozás nagy értékeire építve kiemelten fontos, hogy már egészen fiatal
korban segítsük és támogassuk a tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatását, fejlesztését.
Nemrég a modern tánc és balett területén
sikerült együttműködést létrehozni a Magyar
Táncművészeti Egyetemmel és a Táncpedagógusok Országos Szövetségével – számolt
be Asztalosné Kocsis Enikő, a martfűi Művelődési Központ igazgatója. – Az egyetem
szeretné népszerűsíteni ezt a művészeti
ágat és segíteni a hallgatók fogadását, odafigyelnek a tehetséges táncosok művészeti
munkába való beintegrálására.
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége ajánlott magas színvonalon működő művészeti együtteseket, csoportokat a részvételre. E szakmai értékelésen keresztül a
martfűi Modern Táncműhely ifjú növendékei is bekapcsolódhattak a programba.
Első alkalommal - még az ősz folyamán Tóth Nóra, a Modern Táncműhely művészeti
vezetője és növendékei ellátogattak a Táncművészeti Egyetemre, ahol megismerkedtek

az idősebb növendékek tanulmányaival,
szakmai órákon vehettek részt, és kisebb
műsorokat tekinthettek meg. A martfűi táncműhely művészeti vezetőjének beszámolója
szerint már ez az egy látogatás is segítette a
gyerekek további munkáját, inspirációt merítettek jövőbeni céljaik eléréséhez, és még inkább megerősítette bennük a tánc szeretetét.
Második alkalommal az együttest családbarát programra várták, utazási költségüket
is támogatva: a tanítványok szüleikkel közösen tekinthették meg a december 7-i Diótörő
című előadást a Táncművészeti Egyetem
színháztermében. A szülőkkel közösen átélt
előadás szintén nagy élményt jelentett a gyerekeknek – mesélte Asztalosné Kocsis Enikő.
A Művelődési Központ igazgatónője szeretné, ha az együttműködés folytatódna, célt
és lehetőséget biztosítva azoknak a modern
tánc és balett terén tehetséges gyermekeknek, akik ezen a pályán szeretnének majd érvényesülni.
Székács Szidónia

PROGRAMAJÁNLÓ

Az intézmény nyitvatartási rendje:
hétfőtől - péntekig 8.00 - 20.00 óráig,
szombat - vasárnap rendezvények szerinti
nyitva tartásban.
Tel.: (56) 450-146, 450-552
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére:
Január 23. csütörtök,18 óra:
„Akik maradtak” - Oscar jelölt magyar
filmdráma – VETÍTÉS A MARTFŰ MOZIBAN.

Január 24. péntek, 15 óra:
ÚJ ÉV KÖSZÖNTŐ BÁL a Városi Nyugdíjasklub szervezésében. Térségi nyugdíjas találkozó az intézmény pódiumtermében.
Január 31. péntek, 15 óra:
A TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK EMLÉKNAPJA
Amit elvettünk és visszaadtunk a Tiszának – folyószabályozás régen és
most. Előadó: Horváth Béla vízmérnök
Martfű tüdeje – A gallérerdők szerepe és
jelentősége. Előadó: Ficzere András erdőmérnök
Szervező: Martfűi Városszépítő Egyesület
Február 8. szombat, 15-18 óra:
Papagáj kiállítás az intézmény tanácstermében.
Belépő: 800 Ft
Február 12. szerda, 19 óra:
Filharmónia Bérlet 2. előadása az intézmény színháztermében
MIKLÓSA ERIKA koloratúrszoprán és
HORVÁTH ISTVÁN tenor, harmonikaművész közös estje
Belépőjegy: 3.900 Ft
Diákoknak, nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény
Belépőjegyek még kaphatók a www.
jegymester.hu oldalon, vagy az intézmény pénztárában.
Február 14-15-16.
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 2020.
„Mindennap értéket adunk”
Országos rendezvénysorozat városi
programjai:
Február 14. péntek, 13.15:
Bohém trió – Általános iskolai filharmónia
bérlet előadása
Február 14. péntek, 17-20 óráig:
TINI DISZKÓ a József Attila Általános Iskola diákjai számára.

Kísérő programok: Játékos vetélkedők,
Bálint-napi kézműves szöszmötölő, „Szerelmes Sorok” sarok /versek, rímek játékosan/, Szívküldi…stb.
Zene: DJ. Johnnie Taylor

A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódik, amelyre várjuk csoportok jelentkezését a 06 56/450-146-os
telefonszámon vagy a martfugyujtemeny
@gmail.com email címen.

MARTFŰ MOZI rendezvény programja:
Február 14. péntek, 16 óra: Közel a horizonthoz, 18 óra: Úriemberek
Február 15. szombat, 16 óra: Dolittle, 18
óra: 1917
Február 16. vasárnap, 16 óra: Közel a horizonthoz, 18 óra: Hivatali eltávozás
NYÍLT NAP a Művelődési Központban,
látogass be csoportjaink foglalkozására:
Február 14. péntek:
17-19 óra: Martfűi Sakk Szakosztály foglalkozása
16.45-19.00: Dalma Dance Club táncpróbája

MÁRCIUSI ELŐZETES
Március 8. vasárnap, 15 órakor:
SÜLYI KÁROLY NŐNAPI MŰSORA az intézmény színháztermében
Március 21. szombat, 9-19 óráig:
X. MARTFŰI HURKA- ÉS KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁL a martfűi Sportcsarnokban.

„Múzeumi érdekességek”
Február 15. szombat, 15-18 óráig:
Téli cipő és csizmadivat - Szemezgetés
a Tisza Cipőgyár kínálatából a Martfűi
Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény állandó
kiállításában.
Február 22. szombat, 18 óra:
Rajtunk áll – KERTÉSZ IVÁN lemezbemutató nagykoncert az intézmény színháztermében.
Közreműködnek: True Smile Jam Band,
Gór-Nagy Era és a Dalma Dance Klub
táncosai
Február 28. péntek, 9 óra:
„Jazz főváros” – zenés, táncos műsor a
József Attila Általános Iskola diákjai számára, az intézmény színháztermében.
KIÁLLÍTÁSOK
Január 16-tól február 16-ig:
CZINEGE JÓZSEF fényképész fotó- és
fotótörténeti kiállítása az intézmény
emeleti galériáján és kiállító termében.
Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény
időszaki kiállítása február - március hónapokban:
„Földrejtette kincsek” BRONZKORI
LELETEGYÜTTESEK A TISZA-VIDÉKEN
Régészeti kiállítás a debreceni Déri Múzeum, a kisvárdai Rétközi Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum és a szolnoki Damjanich János Múzeum leletanyagából
Érdekesség: a kiállításon bemutatjuk a
Martfűn előkerült bronz kardot!
Bővebb információ hamarosan!

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Január 27. hétfő, 14.00: DJP-foglalkozás okos eszközök használata
Január 30. csütörtök, 17.00: MESÉLDE zenés, játékos, mesés családi foglalkozás
Február 3. hétfő, 15.30: LAPOZÓ OLVASÓKÖR - 90 éve született Csoóri Sándor
Február 10. hétfő, 15.00: REJTVÉNYFEJTŐK KLUBJA
LAPOZÓ OLVASÓKÖR - 2020
Február 3. hétfő, 15.30: 90 éve született
Csoóri Sándor
Március 2. hétfő, 15.30: 120 éve született
Szabó Lőrinc
Április 8. szerda, 17.00: Költészet Napja
Május 4. hétfő, 15.30: Esterházy Péter előadó: Biliczné P. Szabó Gyöngyi
Június: Ünnepi Könyvhét - irodalmi piknik
a Könyvtár Fájánál, az irodalom és a zene
találkozása (Temesi Ferenc: Bartók - 75
éve hunyt el Bartók Béla). Előadó: Bozorádi János
Július 6. hétfő, 15.30: 120 éve született Antoine de Saint-Exupéry
Szeptember 7. hétfő, 15.30:
1 0 0
éve szüle-tett Isaac Asimov - előadó:
Halmai István
Október: Országos Könyvtári Napok
November 2. hétfő, 15.30: Dél vs Észak (A
kortárs dél- és észak-európai irodalom)
December 14. hétfő, 16.00: Karácsonyvá-

MARTFŰ MOZI FILMEK
(3D jelzéssel)
Január 23. csütörtök, 18:00: Akik maradtak
Január 24. péntek, 16:00: Jojo nyuszi,
18:00: 1917
Január 25. szombat, 16:00: Latte és a
titokzatos varázskő - 18:00: 1917
Január 26. vasárnap, 16:00: Kémesítve,
18:00: Jojo nyuszi
Január 30. csütörtök, 18:00: Jojo nyuszi
Január 31. péntek, 16:00: Judy, 18:00: Bad
Boys - Mindörökké rosszfiúk
Február 1. szombat, 16:00: Dolittle, 18:00:
Bad Boys - Mindörökké rosszfiúk
Február 2. vasárnap, 16:00: Dolittle, 18:00:
Bad Boys - Mindörökké rosszfiúk
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