KÖZÉLET

Hírek a Református Egyházközségről

Rendőrségi hírek

Gyülekezetünk egy mozgalmas, eseménydús téli időszakon van túl. Hangversenyek, műsorok, karácsonyi csomagok, gyűjtések, jótékonykodás, dekorálás, stb. Minden rétege megmozdult az ünnepek alatt közösségünknek, segített, munkálkodott aki tehette.
Körülbelül 90 gyerekkel készültünk a Mindenki Karácsonyára, ehhez pedig rengeteg
felnőtt támogatására, vagy fizikai segítségére volt szükségünk. Így közösségünk egyre
jobban összekovácsolódik, s barátságok köttetnek a nemes célért való együttmunkálkodás közben. Karácsonykor teli templommal
ünnepeltük az Úr Jézus születését, s boldog
gyermekek izgatott jelenléte varázsolt mosolyt mindannyiunk szívébe.
Az új évben sem tétlenkedünk, rengeteg
tervünk, s célunk van. A heti 130 gyerek hitoktatása s a rendszeres gyülekezeti alkalmak (vasárnapi Istentisztelet, gyermekistentisztelet, ifjúsági óra, konfirmandus óra, Nőszövetség, családi kör, kisgyermekesek köre, stb.) mellett, most preventív jelleggel házaspároknak szóló tréninget szervezünk, s
alakulóban van egy ifjúsági zenekarunk is, hiszen sok tehetséges gyermekkel vagyunk
körülvéve, akik közt zenészek is vannak. Állandó alkalmaink mellett tervezünk idénre
buszos kirándulást is, húsvéti gyermekprogramot, pünkösdi családi napot és hangversenyt, két nyári gyermektábort (egy itthonit a
kisebbeknek, és egy beregdarócit a nagyobbaknak). Épületkomplexumunkat folyamatosan igyekszünk rendben tartani, felújítani, s

Egyedi azonosítójellel
élt vissza és eltiltás hatálya
alatt vezetett
A rendőrök elfogták és
őrizetbe vették

javítani, ahol szükséges. A nyílászárók cseréje és a külső szigetelés elvégzése van tervben jelenleg, ehhez még anyagi forrást kell
találnunk. Ha Isten is úgy akarja, idén is izgalmas, élményekben gazdag évünk lesz.
Gyülekezetünk összetartó ereje közös Istenbe vetett hitünk, s a szeretet. Isten egyedi
és értékes ajándékaiként tekintünk közösségünk tagjaira, s a magunk hibáival együtt,
testvéri szeretetben figyelünk a másikra, s
bíztatjuk és bátorítjuk egymást, ha arra van
szükség.
Ha Ön is szereti Istent, vagy szeretne többet tudni róla, s jobban megismerni őt, várjuk
gyülekezetünkbe!
Minden vasárnap 10 órától tartjuk Istentiszteletünket téli időszakban a gyülekezeti
teremben, jó időben pedig a templomban.
Ezzel egyidőben gyermekistentiszteletet is
tartunk a parókián, ahová óvodáskorú és alsó tagozatos gyermekeket várunk.
Minden szerdán 9-12-ig a Lelkészi Hivatalban tartózkodunk, ahol és amikor bármilyen ügyben meg lehet bennünket keresni
(keresztelő, esküvő, temetés, kolumbáriumi
sírvásárlás, lelki problémák, beszélgetés).
Szerdánként egy rövidített Istentiszteletünk is van, 16:30-tól 17 óráig. Erre az alkalomra azokat is szeretettel látjuk, akik vasárnap nem tudnak eljutni, vagy túl hosszú nekik
az 50 perces Istentisztelet.
Áldást és békességet kívánunk, szeretettel:
Kupai-Szabó
lelkészházaspár

Martfűi LSE
A MARTFŰI ÖREGFIÚK HOZTÁK EL A SERLEGET
A Martfűi Labdarúgó Sportegyesület által
működtetett öregfiúk csapat 2020. február 9én Szarvason szerepelt a tizenegyedik alkalommal megrendezett Unitrans Kupa kispályás labdarúgó tornán.
A rangos eseményt a Martfűről elszármazott Rozsán Csongor hívta életre, aki soha
nem szakadt el városunktól, s többek között
a Martfűi József Attila Általános Iskola sportban kiválóan teljesítő diákjait is támogatja.

Csapatunk kiválóan játszva, veretlenül
szerezte meg a torna első helyét, hazahozva
településünkre a nagyméretű vándorserleget.
Eredmények:
Békésszentandrás - Martfű 1-2
Martfű - Kondoros 8-1
Szarvas - Martfű 1-1
A torna gólkirálya a martfűi Telek Zoltán
lett.
Farkas Roland

Egy abonyi lakos Martfű belterületén közlekedett személygépkocsival 2020. január
29-én 15 óra körül, amikor a járőrök igazoltatták. A rendőrök az ellenőrzés során
megállapították, hogy a gépkocsira egy
másik jármű rendszáma volt felszerelve,
valamint a férfi eltiltás hatálya alatt vezetett. A
26 éves sofőrt előállították, gyanúsítottként
kihallgatták, és szabálysértési őrizetbe
vették – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2020.01.
30-án.
A jogsértővel szemben a Szolnoki Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel viszszaélés bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja, valamint járművezetés az eltiltás
hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt
indított eljárást.

Nem adta meg az
elsőbbséget a
kerékpárosnak
Egy kengyeli lakos személygépkocsival
közlekedett Martfű külterületén 2020. február
11-én 14 óra körül, amikor balra kanyarodási
manővere során - a kihelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla ellenére - nem
biztosított elsőbbséget a neki jobbról érkező,
és balra nagy ívben kanyarodni szándékozó,
kerékpárral közlekedő martfűi lakosnak, aki
biciklijével nekiütközött a személygépkocsi
jobb első sárvédő lemezének és a földre
esett. A baleset következtében a kerékpáros,
az elsődleges orvosi vélemény szerint, nyolc
napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Eltiltás hatálya alatt
vezetett
A Szolnoki Rendőrkapitányság eljárást
indított járművezetés az eltiltás hatálya alatt
szabálysértés elkövetése miatt egy tiszaföldvári lakos ellen. A rendőrök 2020. február
12-én 11 óra körül igazoltatták Martfű belterületén a személygépkocsival közlekedő
42 éves férfit. A járőrök megállapították, hogy
a sofőr eltiltás hatálya alatt vezetett, ezért
előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol, meghallgatását követően, szabálysértési őrizetbe vették.

2

ÖNKORMÁNYZAT

A sportpark új eszközeivel tovább bővülnek a
sportolási lehetőségek Martfűn
Új sportpark épült a városi sporttelepen, a
műfüves sportpálya mellett, a két futballpálya
közötti füves részen. Kategóriájának megfelelően, a 150 négyzetmétert meghaladó
alapterületű sportparkba több mint 15, tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő és fekvőtámasz gyakorlatokra,
valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra és
függeszkedésre alkalmas eszközt telepítettek.
A létesítmény elsősorban a felnőtt lakosság számára biztosít sportolási lehetőséget,
a pályázat alapján azonban, felügyelet mellett, a sportpark integrálható a közoktatási intézményrendszer tevékenységébe is.
A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program célja olyan közösségi terek kialakítása, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el a szabadidejét, igényes szabadtéri létesítményekben. Az állam ingyenesen fejleszt az arra jogosult és a kérelmet benyújtó településeken.
A sportpark megvalósításához az önkormányzatnak megfelelő ingatlant kellett az
építtető Nemzeti Sportközpontok rendelkezésére bocsátania, és öt évig a létesítmény
fenntartásáról is a helyhatóságnak kell gondoskodnia.
A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban történő részvételről 2016ban döntött a képviselő-testület. A programban meghatározott célok alapján az önkor-

Üdvözöljük
újszülötteinket
2020.01.06.
Fazekas Kamilla
Miklós Mónika - Fazekas Kálmán, Zrínyi
út
2020.01.11.
Nagy Csaba
Nagy-Pesti Melinda - Nagy Lajos, Jókai
út
2020.01.27.
Hevesi-Tóth Noémi
Hevesi-Tóth Szilvia - Hevesi-Tóth
Tamás, József A. út
2020.02.04.
Makó Mihály János
Juhász-Fekete Anita - Makó Mihály,
Ifjúság út
2020.02.04.
Székács Bella
Székácsné Tríz Ildikó - Székács István,
Szolnoki út

mányzat két sportpark és egy futókör létesítését kérelmezte. A sportparkok egyike a Művelődési Központ mögötti aszfaltozott terület
egy részén épült volna fel. Ugyanerre a helyszínre igényt nyújtott be az önkormányzat
egy 200 méteres futókör létesítésére is. A városi sportpálya területe a második kérelmezett sportpark helyszín volt.
Hároméves pályázati folyamatot lezárva,
a beruházás novemberben kezdődött és a január végi műszaki átadással fejeződött be.
Az eszközök már használhatók, a sportpark

mellett kihelyezett tájékoztató tábla szerint.
Hamarosan járdával is kiegészül a létesítmény, és kamerás ellenőrzés is vigyázza
majd a sportpark rendeltetésszerű használatát.
Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás,
melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és
ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá
tenni. Ezt a célt szolgálják az új sportpark
szabadtéren felállított testedző eszközei is.
Herbályné Kalmár Irén

Márciusban X. kolbászfesztivál Martfűn
Az Alföld hamisítatlan disznótoros ételeivel, kiváló hangulatával és műsoraival az idei
évben március 21-én, szombaton várja
vendégeit a X. Alföldi Kolbász- és Hurkatöltő Fesztivál, Martfűn a Városi Sportcsarnokban. A fellépők között magyar és határon
túli hagyományőrző együttesek, művészeti
közösségek szórakoztatják a látogatókat. Jó
ebédhez szól a nóta SÜLYI KÁROLY fellépésével. Sztárvendég: POSTÁS JÓZSI. A jó zenéről és a hangulatról a CSÍK-MOLNÁR
TRIÓ gondoskodik.
A fesztivál 2020-ban már tizedik alkalommal kínál kellemes hétvégi programot, a látogatók és versenyzők között számos hazai
nagyváros és határon túli vendégtelepülés
részvételével.
A rendezvényen hagyományos, disznótort kísérő ételek, hagymásvér, sülthurka,
sültkolbász és toroskáposzta kóstolhatók,
kedvező áron.

A fesztivál csapatai kolbász, hurka, száraz vékony- és vastagkolbász, fogópálinka,
édes-, sós sütemény és pogácsa kategóriákban versenyeznek egymással, neves szakmai zsűri közreműködésével.
A X. Alföldi Kolbász- és Hurkatöltő Fesztiválra március 21-én, reggel 9 órától este 19
óráig szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a rendező Martfű Város Önkormányzata
és a szervező, Pásztor Lajos.
A belépés ingyenes!
Információ:
Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár, Deákné Szilágyi Andrea közművelődési munkatárs. Telefon: 06 56/450-146, Email: muvk@martfu.hu, www.martfumuvhaz.
hu, www.martfu.hu
Pásztor Lajos. Telefon: 06 30/960-2845
E-mail: klasszis1960kft@gmail.com
Herbály Jánosné

2020.02.14.
Fekete Anna Korinna
Farkas-Fekete Bianka - Fekete Zsolt,
Gesztenye sor
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Kifeszített” költségvetés, „hatalmas felhalmozási összeggel” és
jelentős tartalékkal
KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS ÉS TELEKALAKÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI TERVÉBEN
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A 2020. évi önkormányzati költségvetés
összességében jónak mondható, és remélem, hogy ezt tartani is tudjuk! – fogalmazott
Martfű Város Önkormányzati Képviselő-testületének idei első, január 30-i ülésén dr.
Papp Antal. – A tavalyi évhez viszonyítva a
költségvetésben ténylegesen 35 millió Ft-tal
emelkednek a személyi kiadások, a dologi kiadások is jelentősen nőnek, és az intézményi
finanszírozás növekedése is nagy terhet ró
az önkormányzatra. Ez a jelenlegi helyzetben fenntartható, és reméljük, hogy a jövőben sem változik, ami elsősorban az adóbevételektől függ! – hangsúlyozta Martfű polgármestere a pénzügyi terv tárgyalása során.
A képviselő-testület a január 30-i soros
ülésén első fordulóban tárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot, melyet alkalmasnak talált arra, hogy a február végi, következő ülésén második fordulóban is napirendjére vegyen és elfogadjon.
– A költségvetés főösszege 2.118 millió
forint, ami 20%-os emelkedést mutat. Ez az
összeg lehetőséget ad a további szép ívű fejlődésre – mondta a képviselő-testületi ülésen
Vass Éva. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetőjének tájékoztatása szerint az önkormányzat előző évi maradvány összege is kiemelten magas, 910
millió forint, amiben benne vannak a még fel
nem használt, megvalósítás alatt álló pályázati összegek is. – A maradvány összeg, az
előző évek fegyelmezett gazdálkodásának
köszönhetően hatalmas, amelyre a korábbi
években nem volt példa. A költségvetés megvalósításának alapja és garanciája a tartalékképzés, amely nagyon fontos előrelátással
készült. Az összes tartalék 314 millió forint,
ebből 200 millió Ft általános tartalék, pályázatok, egyéb, váratlan beruházások fedezetére, és további 114 millió forint céltartalék,
ami az iparűzési adó esetleges ingadozásának kezelésére és meghatározott célra használható fel.
A bevételek tekintetében kedvező az iparűzési adó emelkedése, 600 millió forinttal
számolunk ebben az évben, ami sajnálatos
módon nagyobb beszámítási, befizetési kötelezettségeket is jelent.
A kiadások terén, a bérek, a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járadékok
tekintetében komoly gondot okoz, hogy megfelelően megbecsüljük a szakembereket.
Nagyon alacsonyak a jövedelmek, amelyek
emelése csak saját forrásból történhet, erre
állami forrást nem kapunk. A fejenként 5-20
ezer forint közötti plusz juttatás beépítése a
költségvetésbe nem fedezi azt az igényt, amellyel bizonyos szakmákban jelenleg szakember megfizethető lenne. A későbbiekben
stratégiát kell kidolgozni, hogy a bérek rendezése a jövőben hogyan lesz megoldható.

Örvendetes, hogy a civilszféra, az egyesületek, sportszervezetek önkormányzati támogatása a múlt évi szinten marad. Az intézmények fenntartásához az önkormányzati
hozzájárulás összege, amivel ki kell pótolni
az állami juttatásokat, 50 millió forint. Ennyivel kell támogatni az intézményeket, hogy a
működési színvonaluk továbbra is tartható
legyen.
Igazán magas a felhalmozási kiadások
összege, 792 millió forint, ami szerteágazó,
minden területet felölelő beruházásokat, felújításokat tartalmaz. Ebben az évben a közvilágítás korszerűsítése és az új telkek kialakításához szükséges terület közművesítése a két legnagyobb feladat, amire tételenként 120 és 130 millió forintot fogunk áldozni. Jelentős előrelépés lesz a városüzemeltetés területén munkagépek, járművek vásárlására 40 millió forint, az utak, járdák felújítására 23 millió forint, a Művelődési Központ további felújítására 20 millió forint elkülönítése.
A pénzügyi bizottság úgy ítéli meg, hogy
ezek a célok az önkormányzat gazdasági
programjával összhangban vannak, a megvalósításukat az önkormányzat 2020. évi
pénzügyi terve biztosítani fogja – mondta el
Vass Éva.
– Ennek a költségvetésnek az egyik nagy
előnye, hogy pl. a tartozások tekintetében a
kötelezően feltüntetett kimutatás összeg nulla – fogalmazott a pénzügyi terv tárgyalása
során Földi Edina, az Oktatási, Művelődési,
Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője. A szakbizottság dicséretesnek tartja a pénzügyi tervben megjelenő
béremelést. Javaslatként fogalmazták meg,
és ígéretet kaptak a közért dolgozó civilszervezetek a tevékenységükhöz szükséges
eszközeinek önkormányzati támogatására. A
bizottsági ülésen szóba kerültek a civilszervezetekkel kapcsolatos könyvelési problémák is. Megállapodás született, hogy az önkormányzat rendezi az érintett civilszervezetek 2019 évre vonatkozó könyvelését.

– Minden bizottságnál felmerült témaként
az a hátrányos helyzet, amit az önkormányzat állami pénzügyi támogatása jelent. Jelentős mértékű az az elvonás, amely az önkormányzat sajátos helyzetéből, az adóerő-képességből és a szolidaritási támogatásból
adódik – erősítette meg a pénzügyi terv tárgyalása során Rágyanszky István alpolgármester. – A kialakult bérfeszültségekről szólva elmondta: Jelentős mértékű volt a minimálbér emelése, az önkormányzat is törekedett a béremelésre, de az eredmény így is
nagymértékű összecsúszást okozott a bérekben a régebben itt dolgozók számára. Ha
egy kulcspozícióban lévő személy emiatt kiesik, az komoly problémát okozhat. Ennek tudatában vagyunk mindannyian, fel kell az
ilyen helyzetre is készülnünk – fogalmazott
Rágyanszky István.
– Az adóbevételeknek hátrányai is
vannak, egyrészt az állami
finanszírozást elvonják, illetve
szolidaritási adót kell fizetni.
Jelentős béremelések voltak, főleg a fizikai állománynál az emelés elérte a 20%-ot is
– mondta el dr. Papp Antal a jórészt a minimálbér kötelező emeléséből eredő önkormányzati bérintézkedésről, hozzátéve, hogy
az emelés ellenére sem versenyképesek
ezek a fizetések. Nagyfokú bérfeszültségek
vannak az önkormányzatnál. Sok dolgozónak nem emelkedett kellő mértékben a fizetése, sokan továbbra is minimálbérért, garantált bérminimumért dolgoznak, és a közép- és felsővezetők bérelemei is összecsúsznak.
A költségvetés szakszerű összeállításáért
és részletes kimunkálásáért a képviselő-testület és az önkormányzati bizottságok vezetői is köszönetüket fejezték ki a polgármesteri
hivatal szakembereinek, a pénzügyi és adóügyi iroda munkatársainak.
Az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervére vonatozó javaslatot a képviselő-testület
egyhangúlag támogatta.

ÖNKORMÁNYZAT

***
A költségvetési rendelet határozza meg a
2020. évi gazdálkodás alapjait, az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A
költségvetésen keresztül gondoskodik az önkormányzat a település szociális, kulturális,
egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság
biztosítása és közterület-rendezési feladatairól – olvasható a pénzügyi tervre vonatkozó előterjesztésben.
A 2020. évre irányuló költségvetési elgondolások végrehajtását a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő az intézmények, teljes részletességgel kidolgozva az éves költségvetésüket,
amelyeket a januárban megtartott, kétfordulós költségvetési egyeztető tárgyalásokon
véglegesítettek. Az egyeztetések célja reális,
az intézmények éves szintű működését biztosító pénzügyi tervek készítése.
A tervezés során rendelkezésre állt a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. A költségvetés
megtárgyalását és elfogadását a képviselőtestület is kétfordulóra tervezi, így biztosítva
a költségvetés alapos átgondolását.
Szociális területen, a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az
időskorúak nappali intézményi ellátásának
feladatát megállapodás, illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi
Társulás látja el. A szociális étkeztetéshez az
ebédet továbbra is az önkormányzati intézmény konyhája biztosítja.
A pénzügyi terv a helyi önkormányzatok
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása fejezetében mutatják be az
önkormányzat feladat-finanszírozáshoz
kapcsolódó bevételeit, valamint ezen bevételek tartalmazzák a beszámítás összegét, amely az éves iparűzési adóbevétel
közel egynegyede. A beszámítást a településen keletkező 1 főre jutó iparűzési adó
alapján számolják. Az iparűzési adó összege
évek óta emelkedik Martfűn, melynek negatív hatása a beszámítás összegének növekedése.
Az iparűzési adó megnövekedett összege
miatt „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak működési
támogatása” nem fedezi az elvonás összegét, ezért beléptettek az önkormányzat részére egy elvonási formát, a szolidaritási
hozzájárulást.

A számított szolidaritási
hozzájárulás összegeként az idei
évben 38 millió forint befizetési
kötelezettség terheli az
önkormányzatot. A továbbiakban
minden iparűzési adó növekmény
összegének körülbelül negyedét
az állami költségvetésbe kell
befizetni – hangsúlyozták a pénzügyi
tervre vonatkozó előterjesztés készítői.

Az óvoda működtetés támogatása kis
mértékben csökkent az előző évhez képest,
az óvodapedagógusok támogatása is csökkent, az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása azonban emelkedett.

Idegenforgalmi adót több vállalkozás is
fizet településünkön. Gépjárműadóból a helyi magánszemélyek és vállalkozások által
befizetett összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

A települési önkormányzat szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása a
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti
és Szociális Szolgáltató Központja feladataihoz kapcsolódó önkormányzati bevétel. A támogatás leszűkült a család- és gyermekjóléti
feladat támogatására. A gyermekétkeztetés
is itt került megállapításra. Az üzemeltetés állami támogatási összegénél is figyelembe
veszik a település adóerő-képességét, mely
alapján újabb 8,5 millió forintot nem kap meg
az önkormányzat.
A bölcsődei ellátás feladatait is itt finanszírozzák. Az előző évekhez képest magasabb támogatást kapnak a bölcsődék.
A települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatásaként finanszírozzák a nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatokat, települési létszámadatok alapján.
A védőnői hálózat finanszírozásának
konkrét összege még nem ismert, év közben
a havi finanszírozások változnak. A védőnők
jelentős béremelése miatt a támogatás öszszege is növekedett.
Az önkormányzat továbbra is részt vesz a
közfoglalkoztatás szervezésében. A közfoglalkoztatás létszám- és költségadatai
pontosan nem ismertek, de az önkormányzat
számára fontos foglalkoztatási forma terén
jelentős változás várható.
Az önkormányzat helyi adókból származó bevételei az iparűzési adóból, idegenforgalmi adóból, építményadóból, valamint gépjármű adóból származnak. Az előző évben
kedvezően alakult az iparűzési adó feltöltés,
de ez csak a 2020. május 31-ig benyújtott bevallások után válik véglegessé.
Az építményadó tervezett bevétele a
2019. évi összeggel szinte megegyező.
A tervezett iparűzési adó bevétel 600 millió Ft, az előző évhez képest emelkedést mutat. A helyi adó ciklikussága miatt az önkormányzat minden évben tartalékot képez az
iparűzési adó összegének esetleges csökkenése miatt, melynek összege 90 millió forint.

Az önkormányzat működési bevételeit
összességében 151,4 millió forintra tervezik
(bérleti díjak, egészségház fenntartási költség hozzájárulás, közterület foglalási díjak,
üdülés bevétele, továbbszámlázott energia,
telefon és egyéb költségek bevételei, BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj, a Szolnoki Tankerületi Központ által köznevelési feladatellátásra igénybevett Sportcsarnok használati
díj, lakáságazat bevétele, étkezési térítési díjak, kiszámlázott termékek és szolgáltatások
ÁFA összege).
A felhalmozási bevételekkel kapcsolatban az előterjesztés leszögezi, hogy az önkormányzat az idei évben sem tervez ingatlan értékesítést, a bérbeadást részesíti
előnyben. Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a korábbi években lakásépítéshez,
lakásvásárláshoz és lakásfelújításokhoz
nyújtott önkormányzati kölcsön törlesztő
részletei, valamint a COOP ABC parkoló építésre szerződés szerint átvett összeg jelenik
meg.
A 2020. évi felhalmozási kiadások fedezetére és a költségvetési egyensúly megteremtésére, a 2019. évi maradvány várható
összegéből 909.6 millió Ft-ot különít el a
pénzügyi terv. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati
pénzek fel nem használt bevételeit is.
Költségvetési bevételként és kiadásként 2020-ban összesen: 2.118,1 millió Fttal számol az önkormányzat. Hitelfelvételt az
idei évre sem terveznek.
A kiadások jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki. A személyi kiadások összege
454,1 millió Ft. Az előző évi tervezethez képest csökken az összes bértömeg (több
pályázat pénzügyi része kifutott 2019-ben,
valamint a csökkenő közfoglalkoztatotti létszám bércsökkenése). A minimálbérre és a
garantált bérminimumra történő beállás 78
főt érintett 2020. január 1-től, a bérnövekmény összege 13,4 millió Ft.
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Mivel az illetménytábla több mint tíz éve
nem változott, sok dolgozóknál eltűnt a végzettség és a kor szerinti illetménykülönbség.
Ennek kompenzálására, illetve a munkaerőmegtartás érdekében munkáltatói döntésen
alapuló, dolgozónként átlagban a minimálbérre 5-20 ezer Ft/hó illetménytöbblettel állapították meg a béreket.
Az önkormányzat létszáma 5 fővel nőtt
2019-ben, 1 fő után rehabilitációs befizetés
csökkentő kedvezmény vehető igénybe.
A közfoglalkoztatottak bérét az idén is betervezték a már megkötött szerződés szerint,
csökkenő összeggel az előző évhez képest.
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők
pótlékát beépítették. A kulturális ágazatban
dolgozók átlagos 15%-os pótlék tervezése
megtörtént. A szociális ágazati pótlékot szintén beépítették. Önkormányzati szinten a soros illetményátsorolásokat végrehajtották. A
béren kívüli juttatás megszűnt. A köztisztviselők esetében a cafetéria rendszert az
állami költségvetésben és egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint bruttó 250
ezer Ft-tal tervezték, amely a járulékokat is
tartalmazza.
A dologi kiadások tervezése az előző évi
tényszámok figyelembevételével történt. Az
energia költségek tervezésekor figyelembe
vették az előző évben felújított épületek szigetelését, fűtés korszerűsítését, a telepített
napelemeket, a kazán- és nyílászáró cserét.
A működéshez szükséges feladatokhoz a
pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított. A rendszeres beszállítókat
versenyeztették.
A martfűi önkormányzat létszámkerete
összesen 117 fő. 1 fő pályázat keretében foglalkoztatott létszámmal számolnak ebben az
évben. A közfoglalkoztatottak létszámát 50
főre tervezik, de az idei közfoglalkoztatásról
hivatalos információ még nincs.
Az önkormányzat költségvetési kiadásai között részletesen szerepeltetik a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletben foglalt ellátási formák várható szükségleteit (tervezett összege 14,3 millió Ft).
A támogatások közül a sportszervezetek
támogatása 14 millió Ft, a civil szervezetek
támogatása 2.1 millió Ft, az egyéb nonprofit
szerveztek támogatása 1.550 ezer Ft marad
az idei évben is a tervezet szerint.
A képviselő-testület az önkormányzati
intézmények költségvetési támogatását
várhatóan 640,2 millió Ft-ban határozza
meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozási igénye 49,2 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A bér- és létszámváltozáson túl, dologi kiadások is növelik a finanszírozás összegét.
A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatait tervezéskor öt főágra
bontották: szociális feladatok ellátására,
konyha működtetésére, a karbantartási feladatokra, a zöldterület kezelésére és a védőnői szolgálatra. Ettől az évtől az üdülővel
kapcsolatos feladatokat is ez az intézmény
végzi.
Az intézmény működtetési költségeiben
jelentős változás történt egyrészt a minimálbér emelkedésével, ami szinte az összes
dolgozót érintette, másrész az élelmiszer
nyersanyag árak jelentős változása miatt. A

járművek karbantartására is magas összeget terveznek az előző évhez képest. 5 fő bérének és járulékának beépítése és a védőnők illetmény, járulék emelkedése is növeli a
kiadás összegét. Az intézményi létszám is
változott: 39 fő.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézménynél létszámváltozás nem történt, a dolgozói létszám 41 fő. Az önkormányzati támogatás mértéke az előző évhez képest növekedett, a bölcsődei és az óvodai működtetés
állami támogatása is emelkedett, de így is
48,5 millió forinttal egészíti ki az önkormányzat az intézmény működtetését.
A Martfű Városi Művelődési Központ
és Könyvtár létszámkerete nem változott,
12 fő. Az intézmény feladata nem statikus,
évközben folyamatosan új feladatokat kaphat, ezért a legnehezebb a költségvetését
megtervezni. Az intézmény tervezett éves
önkormányzati támogatási összege emelkedett, 89,8 millió forint.
A Művelődési Központ belső megújulása
tovább folytatódik a könyvtár és a műszaki
tanácsterem résszel, valamint az új, motoros
mozivászonnal.
A Polgármesteri Hivatal intézmény költségvetési támogatása, ha nem lenne adóerő-képesség számítás, több mint 96 millió
forint lenne. Az elvonások miatt azonban erre
a feladatra nem kap állami támogatást az önkormányzat, a tényleges önkormányzati kiegészítés 134,6 millió forint. A hivatal létszáma
24 fő.
A legszélesebb körű feladat-ellátási tevékenységet az Önkormányzat szervezet

végzi. Engedélyezett létszáma 1 fő. A bevételek nagy része az önkormányzatnál jelenik
meg, és elég szerteágazó a kiadási feladatköre is. A város összes ingatlanvagyonát az
önkormányzatnál tartják nyilván, és az intézményi épületek felhalmozási kiadásait is itt
tervezik be.
Az ellátottak pénzbeli juttatása 14.3 millió
forint, összegét az előző évi teljesítéshez igazították. A működési célú támogatási összegeket a tavalyi szinten tervezték. A sport támogatása egy összegben szerepel, felosztását a költségvetés második fordulójának tárgyalásakor határozzák meg.
Általános tartalékként 200 millió forintot
terveztek, az előre nem látható feladatok elvégzésére. Az iparűzési adó ingadozásának
kiküszöbölésére 90 millió forint előirányzattal
számol a pénzügyi terv, a céltartalékok között.
Az előterjesztés szerint „kifeszített költségvetés” készítői az előző évekhez képest
hatalmas felhalmozási összeggel számolnak. Az önkormányzati szinten felhalmozási
kiadásként, beruházásokra, felújításokra javasolt 792 millió forint összegű előirányzat
egy része közvetlenül megjelenik intézmények költségvetési kiadásai között. Ez az
összeg 57 millió forint felhalmozási céltartalékot is tartalmaz.
A 2020. évi pénzügyi terv, a költségvetési
gazdálkodás egyensúlyának biztosítására,
909,6 millió forint összegű előző évi maradványt irányoz elő.
Herbály Jánosné

Tisztítják a Cibakháza - Martfű belvízelvezető
csatornát
Február elejétől június közepéig irtási és
partrendezési munkálatokat végeznek a
Martfű kül- és belterületén található Cibakháza - Martfű belvízelvezető csatornán. A csatornarendezéssel a tiszaföldvári székhelyű
MÖSZE - Mezőgazdasági Vízszolgáltató
Kft.-t bízta meg a Vízügyi Igazgatóság Mezőtúri Szakaszmérnöksége.
A megbízás a belvízelvezető csatorna
8+400-8+550, 8+700-8+800 illetve, a 9+400-

10+400 sz. szelvényei (a régi 442. sz. közút
és a temetőbe vezető út közötti szakasz) irtási és partrendezési feladataira vonatkozik. A
munkálatok várható időtartama: 2020.02.03.
- 2020.06.19. – tájékoztatta az önkormányzatot a MÖSZE Kft, kérve az esetlegesen felmerülő vitás kérdések közös megoldását.
Herbály Jánosné

KULTÚRA

Magyar néptánccal ünnepeltük a kultúra napját
Martfű lakóinak idén is tartalmas kultúrműsorral kedveskedett Martfű Város Önkormányzata a magyar kultúra napja alkalmából
megrendezett ünnepségen, január 21-én a
Művelődési Központ színháztermében.
A Himnusz születésének emléknapján országszerte különböző kulturális és művészeti rendezvényeket tartanak. Városunk magyar néptánccal ünnepelte a kultúra napját:
„Lélekvirágok” címmel a Tisza Táncegyüttes
műsorát láthatta a közönség a Bürkös Zenekar kíséretében.
A rendezvényen Földi Edina önkormányzati képviselő mondott köszöntőt. Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának elnöke Németh
László író máig ható gondolatait idézte. – „A
kultúra nem ismerethalmaz, amelyet zsákolnak, tengelyen vagy hajón átszállítanak a
szomszéd országba. A kultúra egy nagy néptest életében kialakult szellemi és erkölcsi
szokásjog: ízlés, etikett, gondolkozásmód,
amelyben éppolyan otthonosan kell éreznünk magunkat, mint a bőrünkben. A műveltség nem ünneplő ruha, melyet hordani kell. A
műveltség a helytállás eszköze, a kifejezés
szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.”
A kultúra mindennapi életünket mintázza
– fogalmazott a kulturális bizottság elnöke –,
viselkedésünket, jogi és politika kultúránkat,

hogy kizárjuk és ne akarjuk megismerni,
esetleg részesévé válni a XXI. századi globalizációnak. „Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el
szülőföldem talajától.” – zárta Gandhit idézve
ünnepi beszédét Földi Edina.
Az igen elismert és több mint hét évtizedes múltra visszatekintő Tisza Táncegyüttest
a magyar néptánc-mozgalom meghatározó
egyéniségei alapították, vezették. A művészeti csoportnak mára a legszélesebb generációs együttélést sikerült megvalósítania,

de étkezési, lakás-, egészség-, közlekedés-,
oktatás- és munkakultúránk az (sőt még kultúra utalványunk is van), ami megkülönböztet minket más népektől, őrzi egyediségünket.
A magyar kultúra itt van bennünk, szavainkban, cselekedeteinkben. Ezt kell megőriznünk, továbbadnunk, fejlesztenünk, hogy
mindig a világ kultúrájának részesei legyünk.
A hagyományaink tartják össze a nemzetet,
de ez teremt új közösségeket is. A globalizáció világát éljük, ahol gyengülni, sorvadni
kezdenek a nemzeti kultúrák. De nagyon fontos, hogy globalizált kultúra nincs európai,
európai kultúra pedig nincs nemzeti kultúra
nélkül.
Amíg lesz, aki magyarul beszél, magyarul
gondolkodik, addig nem kell attól tartanunk,
hogy a magyar kultúra nem lesz a világ kultúrájának része. Ez persze nem jelenti azt,

hét csoport működésével, az óvodáskorúaktól egészen szeniorkorig.
– Asztalosné Kocsis Enikő, a Művelődési
Központ igazgatója szerint a martfűi kulturális intézmény sok szállal kötődik a Tisza
Táncegyütteshez. – Az elmúlt évek során
több martfűi táncos is részt vett a táncközösség munkájában, nevelkedett fel és kapott az
együttestől életre szóló szakmai útmutatást.
Simon Gyula és Kiss Zsuzsanna táncpedagógusok és koreográfusok évekig a Martfű
Néptáncegyüttes vezetői voltak. Szakmai tudásukat átadták a martfűieknek, ami a mai
napig érezhető.
A Tisza Táncegyüttes a tehetséggondozásban is részt vesz. Az ügyes fiatal martfűi
növendékek is lehetőséget kaptak az együttműködésre, majd a továbbtanulásban is segítették munkájukat, többek között Stonawskiné Busi Ildikót, aki táncpedagógusként és

kiváló néptáncosként is ismert. A martfűi Nevesincs Táncegyüttes tagjai is táncoltak és
jelenleg is közreműködnek az együttes munkájában. Oláh Nóri, aki táncművészeti egyetemen tanult, a Tisza Táncegyüttesnek és a
Martfű Néptáncegyüttesnek is köszönheti a
tánc szeretetét.
Ebben az esztendőben is martfűi táncosokkal büszkélkedhettünk: a közönség Székács Annát és Tóth Nóra táncművészt is láthatta a Tisza Táncegyüttes soraiban. Az
ügyes és tehetséges táncos, Székács Anna
Stonawskiné Busi Ildikó korábbi tanítványa –
számolt be örömmel Asztalosné Enikő.
A program igazán méltó volt a magyar kultúra napjához, hiszen az egyik legcsodálatosabb a tánc nyelve. A szolnoki Tisza Táncegyüttes pedig a legszebb érzelmeket jelenítette meg a Művelődési Központ színpadán,
Martfűn.
Székács Szidónia
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Közös önkormányzati hulladéklerakó, jelentős rekultivációs
költségekkel
MARTFŰ ÖNKORMÁNYZATA VESZI ÁT A TISZAZUGI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS VEZETÉSÉT
Személyi változásokról és a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás térségi bázisa, a
Szelevényi Hulladéklerakó jövőjéről egyeztetett a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
2020. január 20-i ülésén, Martfűn. A társult településeket képviselő polgármesterek dr.
Papp Antalt, Martfű polgármesterét választották meg a társulás új elnökének, az alelnöki pozíciókat Hegedűs István, Tiszaföldvár
polgármestere és Soha Attila, Öcsöd polgármestere látják el a továbbiakban. A személyi
változások mellett, a Szelevényi Hulladéklerakó rekultivációs költsége ügyében folyó bírósági perben közvetítői eljárásban történő
részvételről is döntött az önkormányzati társulás.
A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása a
tiszazugi térség önkormányzati képviselőtestületei feladat- és hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb ellátására jött létre. A társulásban együttműködő települési önkormányzatok (Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Martfű, Öcsöd, Rákócziújfalu, Nagyrév,
Szelevény, Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tiszakürt és Tiszasas) által létrehozott társulás
célja a kistérség területének összehangolt
fejlesztésre, térségi közszolgáltatások
biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása, valamint a településfejlesztés összehangolása.
A társult önkormányzatok képviselő-testületei a társulás létrehozásakor az egészségügyi ellátás (orvosi ügyelet) és a hulladékgazdálkodás feladatok közös ellátására
vállaltak kötelezettséget.
Az önkormányzatok testületi tagot, képviselőt vagy polgármestert delegálhatnak a társulásba. Az őszi önkormányzati választást
követően Molnár Bálint, Öcsöd korábbi polgármestere nem folytathatja tovább elnöki tevékenységét.
Az előző társulási ülésen felmerült az új
elnök választásának kérdése. Dr. Papp Antal
Martfű város polgármestere jelezte, hogy szívesen összefogná a társulás tevékenységét.
Később Soha Attila, Öcsöd polgármestere is
jelezte, hogy ellátná a társulás elnöki feladatait.
Az elnök megválasztása titkos szavazással és minősített többséggel történt, 12 önkormányzatból 11 képviseletében. Egy rontott szavazólap mellett, Soha Attila polgármester személyére 1, dr. Papp Antal polgármester személyére 9 érvényes szavazat érkezett, így a társulás elnöki tisztségére dr.
Papp Antal kapott felhatalmazást. Néhány
hónapon belül a társulás a székhelyét is
Martfűre teszi át.
A személyi változtatásokat követően a
hulladéklerakó rekultivációs költsége
ügyében folyó bírósági perben közvetítői
eljárás igénybevételéről is döntött a társulás.

8

Az ügy jelenlegi állásáról, a Fővárosi Törvényszék első fokú ítéletéről dr. Halmi Franciska ügyvéd tájékoztatta a társulási ülés
résztvevőit.
– 2000 óta a Szelevényi Hulladéklerakóba kerül a kistérség társult önkormányzatai
területén keletkező lakossági hulladék. Az
akkori hulladéktörvény olyan előírást tartalmazott, hogy a hulladéklerakó tulajdonosának gondoskodnia kell a rekultiváció finanszírozásáról. A hulladékszállítási díjba be kellett építeni a rekultiváció költségét. 2005-ben,
jogszabályi változás folytán olyan kormányrendelet született, amely a hulladékszállítási
díjakban akkor tette lehetővé a hulladékdepók kezelési és utógondozási rekultivációs
költségeinek a beépítését, ha arra vonatkozóan a rekultiváció várható költségeiről tanulmányt készíttet az üzemeltető. Az akkori hulladékbegyűjtő vállalkozás ezt a rekultivációs
tervet elkészítette, 180 millió körüli összegre
becsülve a rekultiváció költségét. Ennek a
számításnak az alapján került sor az egyes
önkormányzatoknál a hulladéklerakási díj
árajánlatának kialakítására.
A számos, azóta bekövetkezett, koncepciójában is megváltozott hulladékgazdálkodási jogszabály egyike sem határozza meg
pontosan, hogy milyen módon kell ezt az
összeget nyilvántartani, meg kell-e ennek az
összegnek lennie. 2012-ben - amikor meg-

szűnt a 20 évre kötött vállalkozási szerződés
-, a rekultivációs költséghányadra a kistérségi társulás peres úton igyekezett biztosítékot képeztetni a hulladékgazdálkodó
cégekkel, és egy minta értékű kereseti kérelem benyújtására is sor került, a Fővárosi Törvényszéknél.
Más társulások csak most szembesülnek
azzal, hogy nincs biztosítéka az általuk működtetett hulladéklerakók rekultivációs költségeinek. Az országban számos helyen be
fognak telni a hulladéktározók, és nincs meg
a megfelelő pénzügyi fedezete a rekultivációjuknak.
A jelenlegi jogszabályhiányos környezetben akár a hulladéktörvény, akár a környezetvédelmi törvény, akár az új hulladékgazdálkodási törvény alapján kötelezettsége van
vagy az üzemeltetőnek, vagy a tulajdonosnak a rekultivációs költség képzésére. Hogy
milyen módon kell ezt megtenni, arra azonban nincs konkrét végrehajtási szabály.
A hulladéklerakó lefedése, a gázképződés, szennyvízképződés vizsgálata, a
megfelelő elvezető rendszerek kialakítása, a terület füvesítése, utókezelése ötéves időszakot foglal magába, amelynek
költségei vannak.
Időközben a Szelevényi Hulladéklerakó
lerakási technológiáját korszerűsítették,
megváltoztatták a befogadóképességére ki-
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adott hatósági engedélyt. Két évvel ezelőtt új
szakértői vélemény készült, amely az akkori
árakon kb. 380 millió forintra kalkulálta a hulladéklerakó betelte után felmerülő rekultivációs költségeket. A tényleges költségek viszont ezt az összeget is jelentősen meghaladhatják, akár az 500 millió forintot is elérhetik.
A környezetvédelmi jogszabályok valamint a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási technológiák és a hatósági elvárások
változása is lehetővé teszi, hogy a hulladéklerakó az eredeti tervhez képest nagyobb tömegű hulladékot fogadjon, de ez egy véges
állapot, a lerakó lezárására sor kell, hogy kerüljön.
A precedens jellegű per folyamán a környezetvédelmi hatóság támogatást nyújtott,
és a jövőben is támogatja a Tiszazugi Társulás a hulladéklerakó rekultivációjával összefüggő működését.
Elsőfokú ítéletében, 2019 júliusában a bíróság a korábbi hulladékszolgáltatót arra kötelezte, hogy 193 millió forintot tartson rendelkezésre erre a célra elkülönítve a számláján. Az első fokú ítélettel szemben a kft. fellebbezéssel élt. A Fővárosi Ítélőtábla 2020.
február 19-re tűzte ki a másodfokú tárgyalást
– tájékoztatott dr. Halmi Franciska ügyvéd.
A társulás jogi képviselője döntést várt,
hogy a másodfokú tárgyalást megelőzően
sor kerüljön-e újabb egyeztetésre, a közvetítői eljárás igénybevételére, vagy döntsön a
másodfok, aztán pedig a Kúria kezébe kerül
az ügy.
A Szelevényi Hulladéklerakó befogadóképessége lassan véget ér, és a rekultivációjára törvény kötelezi a tulajdonosokat. A lerakó üzemeltetői és tulajdonosai is egyben a
társult önkormányzatok. A költségeket két
évvel ezelőtt is igen jelentős összegre becsülte a szakértői vizsgálat. Azóta az építőipari beruházásokkal összefüggő változások
következtében, ezek az árak csak emelkedtek.
Az országban korábban számos elhagyott hulladéklerakót rekultiváltak uniós forrásból. A társulási ülésen az is elhangzott,
hogy a kormány is vizsgálni fogja a hulladéklerakók rekultivációjának kérdését, ami valóban országos szintű probléma, megoldására
szervezet kialakítása és intézkedések is várhatóak.
Dr. Papp Antal a további egyeztetés mellett foglalt állást. Martfű polgármestere szerint megoldás lehet, hogy a hulladéklerakót
az összes kötelezettségével együtt átvegye
a szolgáltató. A rekultiváció olyan sokba kerülne, amit az önkormányzatok nem tudnak
előteremteni. Ha az állam veszi át a hulladéklerakót, akkor arra is lenne esély, hogy felújítják és meghosszabbítják a működési idejét.
Mindenkinek az az érdeke, hogy a Szelevényi Hulladéklerakó minél tovább működjön,
mert a térségből oda viszik a hulladékot, Szelevénynek pedig adóbevételt jelent a működése.
A megújult Tiszazugi Önkormányzati Társulás, Kunszentmárton belépésével, rövid

időn belül további taggal bővül, Cserkeszőlő
Önkormányzata pedig kilépési szándékát jelezte.
Az ugyancsak térségi közszolgáltatásként működő orvosi ügyeleti szerződés június 30-án lejár. Az ügyeleti ellátásra közbeszerzést ír ki a társulás, abban bízva, hogy
több jelentkező is lesz. Az ellátás költségeinek egyharmadát fizeti az állam és kétharmadát az önkormányzatok, ami szintén jelentős teher a társult önkormányzatok számára. Az orvosi ügyeletet működtető kft. je-

lezte, hogy az idei működtetéshez még magasabb hozzájárulást szeretne, de ezt már
sok önkormányzat nem tudja kigazdálkodni,
így mindenképpen szükséges az ügyeleti
rendszer felülvizsgálata.
Fotókon: A társulás következő ülése február 12. szerdán volt, ahol újabb, a társulás
2020. évi költségvetésére és az önkormányzatokat terhelő hozzájárulásra vonatkozó,
fontos döntések kerültek napirendre.
Herbály Jánosné

Stratégiai zajtérkép és intézkedési tervjavaslat,
a martfűi vasútvonalra is
VÁRJÁK A VÉLEMÉNYEKET
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló kormányrendelet értelmében a
rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és
rendszeres időközönként felülvizsgálni. A feladat ellátását, a közlekedésért felelős miniszter kijelölése alapján, a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak
(30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú
vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3
millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és
felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi
Nonprofit Kft. végzi.
A stratégiai zajtérkép olyan információs
adatbázis, amelyet nem mérések alapján,
hanem a közúti, a vasúti és a légi közlekedés, valamint az IPPC üzemek zajkibocsátását meghatározó paraméterek figyelembevételével, modellszámítással állítanak elő.
Részleteiben nem tartalmaznak minden utcát, területet, ezért nem lokális, rövid idejű

problémákra, hanem a nagy területet érintő,
hosszabb időtávra jellemző zajterhelésekre
koncentrálnak. A zajmutatók éves átlagértéket reprezentálnak.
A KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).
Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről szóló kormányrendelet előírásai alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbította, amelyek
személyesen is megtekinthetőek. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett
vélemények figyelembevételével véglegesíti
az intézkedési terveket.
A felmerült észrevételeket az önkormányzat összesíti és továbbítja (Polgármesteri Hivatal Martfű, Szent István tér 1. Tel.: 56/450222 E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu).
Az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai
zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken érhetőek el.
Herbály Jánosné

Tovább épül a temető kerítése
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KSH lakossági adatgyűjtés Martfűn
Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre 2020-ban
a Központi Statisztikai Hivatal Martfű településen, a korábbi évek gyakorlata szerint - tájékoztatta az önkormányzatot a KSH.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási
számai és megnevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő
felvételei
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A
válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának
aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai
Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016.

évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli,
azokat más szervek, személyek részére nem
szolgáltatja ki. Az eredményeket név és
egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai
táblázatokban közlik.
A lakossági adatfelvételekkel kapcsolatos
további felvilágosítás munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@
ksh.hu email címen kérhető. Az adatgyűjtés
módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes
oldalon található Adatszolgáltatóknak/
Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin
következő lapszáma várhatóan 2020. márcis 19-én, csütörtökön
jelenik meg. Írásaikat, hirdetéseiket március 11. szerdáig adhatják
le a szerkesztőségben vagy küldhetik el a martfumedia@
gmail.com címre.

MARTFŰ MOZI FILMEK
Február 20. csütörtök, 18:00: A nevek dala
Február 21. péntek, 16:00: Dolittle, 18:00: Ragadozó madarak
Február 23. vasárnap, 16:00: Dolittle, 18:00: Ragadozó madarak
Február 27. csütörtök, 18:00: A hegyek szigete
Február 28. péntek, 16:00: Sonic, 18:00: A vadon hívó szava
Február 29. szombat, 16:00: Sonic, 18:00: Ragadozó madarak
Március 1. vasárnap, 16:00: Sonic
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MEGEMLÉKEZÉS

CSÍKNÉ KATA
(1967-2016),
drága feleségem, gyermekeim
édesanyja halálának 4. évfordulója
alkalmából.
Köszönöm a barátoknak, ismerősöknek, akik gondolnak rá még most is.
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott,
megpihent a szív, mely értünk dobogott.
Könnyes az út, mely hozzád vezet,
örökké őrizzük emlékedet.
Férje, gyermekei és sógornője

Adó 1+1%
Adóbevallása során ki-ki rendelkezhet
személyi jövedelemadója 1+1%-áról, legkésőbb 2020. május 20-ig. A Nemzeti Adóés Vámhivatal a jogszabályi feltételeknek
megfelelő, a 2020 rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os civil kedvezményezettek adatait tartalmazó listája támpontot nyújthat, hogy a 2019. évi személyi
jövedelemadónk 1%-át mely martfűi egyesületnek, alapítványnak ajánlhatjuk fel.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Településüzemeltetési
szakmai egysége munkatársat keres az alábbi munkakörökbe

1 fő KARBANTARTÓ
Elvárás: • szakirányú szakmunkás/szakiskola végzettség • gyakorlati
tapasztalat • munkájára, környezetére igényes, megbízható •
felelősségteljes, pontos munkavégzés • gyakorlatias,
problémamegoldó szemlélet • önálló munkavégzésre képesség •
képesség csapatmunkára.

1 fő VILLANYSZERELŐ
Elvárás: • szakirányú szakmunkás/szakiskola végzettség • gyakorlati
tapasztalat • munkájára, környezetére igényes, megbízható •
felelősségteljes, pontos munkavégzés • gyakorlatias,
problémamegoldó szemlélet • önálló munkavégzésre képesség •
képesség csapatmunkára. Előny: FAM vizsga megléte

1 fő KŐMŰVES
Elvárás: • szakirányú szakmunkás/szakiskola végzettség • gyakorlati
tapasztalat • munkájára, környezetére igényes, megbízható •
felelősségteljes, pontos munkavégzés • gyakorlatias,
problémamegoldó szemlélet • önálló munkavégzésre képesség •
képesség csapatmunkára.
Mindhárom munkakör esetén: • teljes munkaidő • az illetmény
megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezése szerint • a munkavégzés helye: Martfű
közigazgatási területe
A meghirdetett munkakörökre fényképes szakmai önéletrajzzal az
alábbi email címeken lehet JELENTKEZNI: toth@martfu.hu,
gondaneerika02@gmail.com, valamint személyesen az 5435
Martfű, Szent István tér 1. szám I. em. 127. irodában Gonda Lajosné
Intézményvezetőnél
TÁJÉKOZTATÁS:

06 70 380 6170 , 56/ 450-222 132. mellék, 56/ 555-005

LAKÁSOK, HÁZAK VILLANYSZERELÉSE
MARTFŰN ÉS KÖRNYÉKÉN.
VILLANYBOJLEREK JAVÍTÁSA, CSERÉJE.
Tel.: 06 20 322 3166
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Ismét megemlékeztünk a Tisza élővilágának emléknapjáról
A Tisza csodálatos élővilága egy szomorú, katasztrófával felérő esemény után kapott
emléknapot. Éppen 20 éve történt, amikor a
román Nagybánya környéki ércbányák meddőhányójából aranyat és ezüstöt kivonó Aurul román-kanadai vegyesvállalat zagytározójának gátja 25 méteren átszakadt, és 100
ezer köbméter, cianiddal szennyezett víz zúdult a Lápos folyóba, onnan a Szamosba,
majd a Tiszába. A 40 km hosszan elnyúló
cianidfolt két hét alatt vonult le a Tiszán, felbecsülhetetlen károkat okozva a folyó ökoszisztémájában.
A magyar vízügyi szakemberek mindent
megtettek a kár enyhítéséért, a környező települések ivóvizének megóvásáért, a tonnaszámra elpusztult halak folyóból történő eltávolításáért. Mindenki az élővilágért, az ökoszisztéma állapotáért aggódott. A legkritikusabb élőlény, a tiszavirág túlélte a katasztrófát, a természet ismét megmutatta erejét.
A tavalyi megemlékezés után, 2020. január 31-én, ismét vártuk az érdeklődőket az
Emléknapra, a Városszépítő Egyesület és a
Művelődési központ szervezésében.
A két, Tiszával kapcsolatos előadót a legilletékesebb helyről, a KÖTIVÍZIG szakembereiből hívtuk meg. Horváth Béla vízmérnök
előadásának címe: Amit elvettünk és viszszaadtunk a Tiszának. Mondandója a Tisza
folyó méltatásával kezdődött, amelyet legjobban az alábbi sorok fejeznek ki.
„Az ország négy folyója közül a Tiszát érti
meg és szereti legjobban a magyar, annak a
mentén volt legalaposabb a honfoglalás. A
Tisza, a magyar ősfolyó, a magyar Nílus,
mely magyar dalt, magyar mondákat vet ki
zsombékos partjára; a magyar nép rokoni
bensőségben él a Tisza folyóval, párhuzamot von a saját és a folyó kiszámíthatatlan
temperamentuma között, összeveti a maga
észjárását a Tisza szeszélyes folyásával.
Büszkeséggel elegyes méltatlankodásban
emlékezik meg a folyó rakoncátlankodásairól
is. Úgy van a Dunával, mint átutazó szép királynővel, csodálattal tekint rá, de lelkének
dalait a Tiszára önti.”
Az előadó térképeken vezette le a vízrajzi
hálózat változásait. Csodálatos korabeli rajzokon láthattuk az ártéri gazdálkodás életképeit. A jelenlévők megismerhették a fokgazdálkodást, majd az első próbálkozásokat a
Tiszai árvizek pusztításainak mérséklésére.
Az első Mírhó gát építésének kudarcát, majd
a második gát megépítését a „Hatkunság”
összefogásának eredményeként. (Karcag,
Kisújszállás, Kunhegyes, Kenderes, Kunszentmárton, Túrkeve lakosai építették meg
a Nagykunság árvízmentesítésének legjelentősebb gátját, a Mírhó gátat 1785-87 között, 1350 m hosszan.)
A török hódoltság 150 éve alatt „a táj, a régi természeti rendszeréhez képest katasztrofálisan leromlott állapotában, lakosságát
nem bírta eltartani”, mert az elnéptelenedett
területekre történő betelepítések hatására
megnőtt a lakosság, amely művelte, hasznosította volna az Alföld termékeny talaját.
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Horváth Béla vízmérnök előadása: Amit elvettünk és visszaadtunk a Tiszának

E kettősség feloldására Széchenyi István
a vízrendezésben, vízgazdálkodásban látta
meg a lehetőséget.
Vásárhelyi Pál koncepciója alapján kezdődött el a munka 1846. augusztus 27.-én Tiszadobnál, amely a kanyarulatok átvágására
alapult, az áradások gyors levezetése érdekében. Vásárhelyi - e témában folytatott vita
hevében bekövetkezett halála után - egy másik elképzelését is beépítették a munkafolyamatokba, amely a gátépítésekre helyezte a
hangsúlyt. Végül a munkát 1908-ban fejezték be. Korabeli fotókon láthattuk az „Isten
napszámosait”, a kubikosokat, akik talicskával, kézi erővel vitték végbe a Tisza szabályozás gigantikus munkáját.
Néhány adat: 1850-ben 800 ezer ha mentesített terület 1300 km védvonalon, 1900ban 3,5 millió hektár 6.340 km hosszú védvonalon.
Láttunk - szemléltetésként - térképeket,
amelyek a Tisza, a táj, a települések nagyságának változásait mutatták be 1846-tól napjainkig.
S a nagy ellentmondás. Kvassay Jenő
vízmérnök 1875-ben ezt írta: „… utódaink útja és a mi eddigi utunk egymással homlok-

egyenest ellenkeznek: míg mi folyóink szabályozásával azok vizét gyorsan levezetni törekedtünk, addig unokáink gátakkal fogják
azokat torlasztani és az országban visszatartani. Lehetőleg sokat és nagy területeket öntözni…” Ennek szellemében indult el a VTT
(Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése). Mivel a
gátak további emelése hatalmas költségeket
emésztett volna fel (pl. hidak, műtárgyak átépítése), ár-apasztó tározók építése mutatkozott jobb megoldásnak. (Ekkor a káros vízmennyiséget - amely már pl. településeket
öntene el - a folyók mentén /a lapos részeken/ újonnan kiépített tározókba eresztik ki,
majd visszaengedik a folyóba.)
Erre az intézkedésre már csak azért is
szükség volt, mert a 2000-es év árvízszintjét még egyszer megfogni szakmailag
elképzelhetetlen lenne.
Kérdésre válaszolva az előadó elmondta:
a Tisza meder kotrása két okból marad el.
Egyrészt a természetvédelmi szakemberek
az élővilág védelme érdekében megtiltanák,
másrészt már nincs a Tiszán hajózás, ami érdekében kellene.
A másik előadó, Ficzere András erdőmérnök, a galéria/gallér erdők szerepéről
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és jelentőségéről beszélt. Arról a folyó partvonalát követő, helyenként 10, máshol akár
100 m széles erdősávról, amely zömmel nyár
és fűz véderdő (más fafajok is előfordulnak,
de ezek a meghatározóak).
Jó volt hallani, hogy „a Kiskörétől Tiszaugig terjedő Tisza ártér még őrzi a Tisza-menti
táj jellegzetes képét, és gazdag természeti
értékekben”. Érdekes volt térképeken, légifelvételeken látni az un. „Vezsenyi kanyar”
galériaerdőinek változásait. Csodálatos fotókon gyönyörködhettünk a Tisza és a galériaerdeinek változatain. Megtudhattuk, hogy a
galériaerdők fontos élőhelyek növényeknek,
állatoknak, de vonulási útvonal szerepet is
betöltenek a költözőmadaraknak, mintegy folyosóként szolgálnak. Az embernek nyújtott
„szolgáltatásai” közül legjelentősebb a szabadidő eltöltésben betöltött szerepe. A forró
napokon érezhető kellemes hűvös, a horgászat „eredménye”, stb. Más haszna még,
hogy pl. fűzvesszők, vadon termő gyümölcsök, gyógynövények lelőhelyeként is szolgálnak.
A galériaerdőknél is fontos azok megújítása. Leromlásuk után csak gondot, néha tragédiát okozhatnak - főként belterülethez közel eső folyószakaszokon - a leszakadó
ágak, a kidőlő fák. A szakemberek pótlásokkal, természetes megújulások ápolásával segítik a természetet.
Szó esett az invazív fajokról is. Ehhez
kapcsolódóan több kérdés is elhangzott a
hallgatóság köréből. A szakember elmondta,
hogy az invazív fajok betelepülése a legtöbb
esetben emberi tevékenység következménye. Visszaszorításuk nehéz, legtöbbször
sajnos már lehetetlen.
Bodzsár József („fadoktor”) tájékoztatásul
elmondta, hogy sikeres amerikai kísérletek
zajlanak a fák beinjektálására, hogy azok csíraképtelen magvakat teremjenek. Ebben az
esetben maga a fa megmarad, de az invazív
fafajokra jellemző rengeteg mag nem csírázik ki, nem szaporítja a fajt.
Ezt követően a Klímabarát Települések
Szövetségének projektmenedzsere, Teveli-Horváth Dorottya ismertette a Szövetség munkáját, és bemutatta az EU-s pályázati forrásból, Rákócziújfaluban megvalósítás előtt álló Természetes vízmegtartó
megoldások tervet.
Melyek is a természetes vízmegtartás
előnyei? Kisléptékű, azaz olcsó; természetközeli megoldást tartalmaz, azaz nem beton;
hosszútávon fenntartható; jövőbemutató.
Megállapíthattuk, hogy a rákócziújfalui, ill.
a másik, már megvalósult projekt (Rúzsa) területével azonos adottságú és állapotú területünk nekünk is van Martfűn, a Kérész utca
végén lévő „tó” és környéke. Mivel a Klímabarát Települések Szövetségének Martfű is
tagja, figyelmébe ajánljuk a helyi vezetőknek
ezt a pályázatot, a megvalósulási formájával
együtt.
A szervezők a sikeres program végén
tervbe vették a jövő évi megemlékezést is, a
résztvevők új ismeretekkel, elégedetten távoztak.
Az összefoglalót készítette:
Vinczéné Balogh Magdolna
Martfűi Városszépítő Egyesület
Televíziós összefoglaló: www.martfu.hu

Együtt köszöntötték az új évet
Már hagyomány, hogy a Martfű Városi
Nyugdíjas Egyesület újévköszöntő bálra várja a környékbeli aktív nyugdíjasközösségeket, ahol együtt, vidámságban köszöntik az
új esztendőt.
A rendezvényt január 24-én tartották meg
a Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár pódiumtermében. A találkozóra kétszázhetvenen, tizenöt nyugdíjas klub képviseletében érkeztek: Cibakházáról, Tiszaföldvárról, Homokról, Törökszentmiklósról, Rákóczifalváról, Öcsödről, Kunszentmártonról,
Kengyelről, Tiszakürtről és Martfűről, ahonnan más helyi közösségek is részt vettek az
eseményen. Örömmel fogadta a meghívást
a Martfűi Jóreménység Klub és a Martfűi
Mozgássérültek Egyesülete.
– Boldog új évet, erőt és egészséget kívánok! Végtelenül örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, együtt vagyunk, és együtt ünnepelhetünk – üdvözölte a vendégeket Kun Lajosné Évike, a házigazda klub elnöke, köztük
önkormányzati vezetőket, a megyei nyugdíjas érdekképviselet és a helyi civil szervezetek vezetőit.

Dr. Papp Antal is örömmel köszöntötte a
megjelent vendégeket. Városunk polgármestere a közelmúlt névnaposairól is megemlékezett, majd jó szórakozást kívánt a
résztvevőknek.
A köszöntések sorából a Martfű Városi
Nyugdíjas Egyesület tagjai sem maradtak ki,
akik lelkes és odaadó munkájukkal és Kun
Lajosné Évike vezetésével sokat készültek a
rendezvény sikeres és eredményes lebonyolításáért.
Az ünnepi szavakat és ajándékátadásokat többek között finom falatok, táncmulatság
és zene követte. A bál hangulatáról Benedek
Zsolt, a házigazda klub állandó zenésze gondoskodott.
Az idei első nyugdíjas találkozó családias,
barátságos, közvetlen hangulatban telt. Városunk és térségünk szépkorú tagjainak
örömteli találkozásokban és tartalmas beszélgetésekben volt része, tovább mélyítve
ezzel a közösségeik közötti kapcsolatokat.
Székács Szidónia

13

REJTVÉNY

47

FEJTSE MEG ÉS
ÜDÜLJÖN A BALATONNÁL!
Hogyan nyerhet? Ha a február, március, április és május havi lapszámokban
megjelenő rejtvények nyereményszelvényeire ráírja a helyes megfejtést, kivágja, összegyűjti és május végéig elküldi
vagy behozza a szerkesztőségbe.
A rejtvények megfejtői között egyhetes
szálláslehetőséget sorsolunk ki két fő
részére az önkormányzat FonyódBélatelepen lévő üdülőjébe.
Két szerencsés nyertes a MARTFŰ
TERMÁL SPA 50%-os kedvezményre
jogosító fürdőutalványát veheti igénybe,
két darab, egy alkalomra szóló családi
jegy (két fő + egy gyermek részére) és
wellness kiegészítő jegyek vásárlásához,
a Termál-Medical Zrt. felajánlásaként.
Következő megfejtőnk a ROBI BOLT
(Rákóczi út), Kovács Róbert boltjának
változatos árukínálatából válogathat,
5.000 Ft értékben.
Egy kedves olvasónk pedig az ÉVA
KOZMETIKA, Takácsné Nádi Éva 5.000
Ft értékű ajándékutalványával lesz gazdagabb.
A megfejtéseket tartalmazó nyereményszelvényeket május 31-ig lehet
leadni a Művelődési Központ portáján, a
szerkesztőségben, vagy elküldeni levélcímünkre (Mártírok út 1.), névvel, címmel,
telefonszámmal.
Kellemes rejtvényfejtést és jó pihenést kívánunk!
A rejtvények összeállításával Papp
Ferenc támogatja a Martfű Magazint.
Köszönet érte!
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Vízszintes:
1. A beküldendő megfejtés első része; 16.
Ezen a napon; 18. A fogadására (vonathoz,
reptérre); 19. Pedagógus; 20. Daloló; 21. Déli
étkezés; 23. Hegedű tartozéka; 25. Locomotiv … (a magyar rockzene történetének egyik
meghatározó együttese); 26. Az egyik bankjegyünk; 28. Billentyűs (húros) hangszer; 30.
Emelet, röv.; 31. P.M.Y.; 33. Hihetetlen,
megmagyarázhatatlan esemény, történés,

Balatoni üdülést nyerhet!

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2020. FEBRUÁR
Megfejtés:

mirákulum; 34. Súlyarány, röv.; 35. Kastélyban van!; 36. … Salamis – ciprusi futballcsapat /NEA/; 37. Város az USA New Hampshire
államában /KEENE/; 38. Főzés, abálás, főleg a Dunántúlon elterjedt másik szóval; 41. A
beküldendő megfejtés második, befejező része; 44. Valamiről információt adó, azt bemutató, tájékoztató anyag; 45. Folyóvíz mentén
fekvő terület, mely áradáskor jellemzően víz
alá kerül; 46. Érc, angolul /ORE/; 48. Spenótban van (nem a vas)!; 49. A nikkel vegyjele;
50. Nem ilyet, hanem ahhoz a másik fajtához
hasonlót; 51. Európai Levelező Oktatás, röv.;
52. Nevek előtt használatos rövidítés (idősb);
53. Szociológus, a gyermekek jogainak legismertebb hazai szakértője, nemzetközi gyermekjogi szervezetek tagja (Mária); 56. Norvég vagy dán sörök közül a szűretlen fajtákat
jelölő szó /UKLAR/; 57. Kiejtett mássalhangzó; 58. Néhány évtizede népszerű édesség
volt (cukormázzal bevont puffasztott rizs); 60.
Építőipari gépek, emelő berendezések neves spanyol gyártója /OGEI/ ; 61. Telefonon
megkeres; 63. Jár a baba; 66. A buddhizmus
japán ága, iskolája; 67. Kettős betű; 68.
2009-es amerikai romantikus filmdráma, Eric
Bana és Rachel McAdams főszereplésével.
Függőleges:
1. Híres, ismert; 2. Állatok fekvőhelyeként
leterített szalma, széna, vagy egyéb laza
anyag; 3. A DNS örökléssel kapcsolatos információkat hordozó része; 4. Bolt páros betűi; 5. Jókora kiterjedésű; 6. Folyadékot pohárba, edénybe tölt; 7. A tetejére; 8. Belső
tartalmát fokozatosan elvesztő; 9. … jövök
hozzád – Gianni Morandi főszereplésével
készült 1964-es olasz zenés film, illetve annak világhíres címadó dala; 10. Irodabútorok,
ezen belül különleges formatervezésű székek hazánkban is jelen lévő spanyol márkája
/ENEA/; 11. K.E.S.; 12. A nitrogén és a kálium
vegyjele; 13. Elkerget; 14. K.Ő.O.; 15. Mate-

matikai műveletet végez egy számmal (így
eredményként annak többszörösét kapja);
16. Súlyt, kiterjedést megállapít; 17. John …
– 1797. és 1801. között az Amerikai Egyesült
Államok második elnöke volt (1735-1826);
22. Üveg, palack, angolul /BOTTLE/; 24.
Népmesei, nagyon távoli, ismeretlen hely;
27. Zóna, körzet, övezet angolul /ZONE/; 29.
Tévénézés közben édességet, rágcsálni valót eszeget; 32. Tengerész; 33. Minden sorkatonának volt, ezt „vágta”, nap mint nap,
ahogy közeledett a leszerelés ideje; 34. A világos ellentéte; 36. … István – 1944-ben született magyar író, eddig több mint 700 könyve
jelent meg magyarul, ami hazai rekord; 37.
Fogságból szabadon bocsát; 38. Állhatatos,
nem adja fel; 39. Európai Parlament, röv.; 40.
Csokoládéfajta; 41. … mester – csak névbetűiről ismert festőnk volt a középkorban – legismertebb műve a Vizitáció; 42. A két végén
műt!; 43. Kizárólag természetes alapanyagokból készült indiai kozmetikai szer és
szépségápolási termékcsalád /KRYA/; 44. …
kerekedik egy fekete felhő (magyar népdal
részlet); 47. Észak-olaszországi város a
szlovén határtól mintegy 20 km-re; 50. Nevel,
tanít; 51. Lentről magasabbra mozdít; 52. …mozog; 54. A legkisebb páratlan pozitív
egész szám; 55. … Crete – görög elsőosztályú focicsapat /OFI/; 56. Fülesbagoly; 57. A
máj termelte emésztőnedv; 59. Szópótló szó;
62. Puskával tüzel; 64. Sziget Marseille mellett a Földközi tengerben, várában raboskodott a Monte Cristo grófja című Dumas regény hőse, Edmond Dantes; 65. A germánium vegyjele.
A kis molylepke először repül ki a szekrényből.
Amikor hazaér, megkérdi tőle az anyukája: - Na, milyen odakint kicsim?
/A válasz a vízszintes 1. és 41. sorokban
található./
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VIII. Victory Gála Martfű
Ismét Nyílt Klubszemináriumot szervezett
a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub
2020. január közepén. A sportközösség téli
táborába és a hagyományos Victory Gálára
ezúttal is Martfűre várták a meghívott klubok
és a Shinkyokushin Harcművész Szövetség
tagjait.
A vizsga és felkészülési verseny helyszínén napi két-három tréning segítette, hogy a
Victory Gála gyakorlóversenyen mindenki a
legjobb formáját hozza.
– Hagyomány klubunknál, hogy segítve a
következő generációkat, versenyt szervezünk a kezdő sportolóink számára. Riválisokat invitálunk, és verseny küzdelmeket szervezünk, hogy tapasztalatokat gyűjthessenek

az országos versenyzéshez – számolt be a
népszerű sportrendezvényről shihan Stefanovics József klubvezető. – Ez alkalommal is
közel 100 versenyző lépett tatamira, akiknek
a negyede a Victory kötelékéből került ki.
Formagyakorlatban és küzdelemben viaskodtak, egy téli edzőtábor keretein belül. Ez
azt jelenti, hogy minél inkább segítve a felkészülésüket, a verseny előtt már több edzésen
együtt dolgozunk. A dobogóról lelépve, még
azon a napon belépnek ismét az edzőterembe, és dolgozunk tovább, az itt tapasztaltak
alapján! Sőt, néhányan vasárnap még öv
vizsgát is tesznek.
Az eseménydús téli edzőtáborban remekeltek a martfűi fiatalok, és nagyon sok él-

Világszintű kinevezés martfűi sportolónak
Shihan Stefanovics Józsefet a Shinkyokushin WKO (World Karate Organization) világszervezet Shinkyokushin Branch Chiefnek nevezte ki. A Branch chief cím olyan közösségi vezetőket illet meg, akik jelentősen
kiemelkednek a világ karate életében, és a
hazájukban meghatározó sportszakmai és közösségi vezetők.
A Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub
mestere méltán büszke új címére. Magyarországon lassan 50 éve létezik és népszerű a
Kyokushin karate, eddig mégis mindössze
hárman bírtak ezzel a kinevezéssel, közöttük
Furkó Kálmán, a hazai alapítók egyike.
– Számomra nagyon fontos, hogy a Magyar Shinkyokushinért dolgozva, a Shinkyokushin Harcművész Szövetség vezetői közössége egyöntetűen támogatott ebben, ami
önmagában is megtisztelő. Feltehetően annak köszönhető, hogy 35 éve karatézok, klubunk az egyik legsikeresebb csapat, és a
szervezeti életben is már több évtizede dolgozom.
Közel tíz esztendeig válogatott sportoló
voltam, majd a junior, később a felnőtt válogatottnál dolgozva lettem sok éve szövetségi
kapitány. Elnökségi tagként és dan kollégiumi tagként is dolgozom a közösségért. A legmagasabb öv fokozat, amire vizsgát lehet
tenni az az 5.dan (az 5. fekete öv). Erre 2,5

éve vizsgáztam le Kazahsztánban, a világbajnokságon.
Hálával tartozom szülővárosomnak, ennek a Tisza-parti gyöngyszemnek - Martfűnek. Az itteni lakosok, klubtársak, vezetők között virulhat immáron három és fél évtizede a
legsikeresebb sportágunk, a karate klub.

ménnyel gazdagodva, szándékaink szerint
idővel az országos és néhányuk a nemzetközi versenyzésbe is bekapcsolódik! – fogalmazott Shihan Stefanovics József, az elmaradhatatlan bíztatással zárva sorait: Hajrá
Victory Martfű!
Herbály Jánosné

Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a szüleimnek, a csodálatos családomnak. Természetesen köszönöm a hazai Kyokushin és Shinkyokushin társadalomnak is,
hisz rengeteg munkánk volt, van és lesz
együtt. Minden tanáromnak, mesteremnek,
mentoromnak, akik közül kiemelkednek Shihan Karmazin György és Shihan Bencze Antal. És nem utolsósorban az összes valaha
volt és jelenlegi tanítványomnak. Nem kevesen vannak, és nagyon szeretek közöttük
lenni.
Shihan Stefanovics József Shinkyokushin Branch Chief a martfűi fiataloknak is
üzent: – Közületek jövök. Nagyot kell álmodni, nagyon nagyot. Hinni benne, tanulni, nyitottnak lenni és rengeteget dolgozni érte. Adjátok azt a világnak, amit kapni szeretnétek
tőle!
Herbály Jánosné
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Kiváló egyéni és csapateredmények, dobogós helyezések
TRIATLON ÉVÉRTÉKELŐ GÁLA
Meghitt és örömteli pillanatok jellemezték
az idén tizenhárom éves Martfűi Úszó és Triatlon Klub tizenegyedik évértékelő gáláját.
2020. február 2-án a Művelődési Központban gyűlt össze a martfűi triatlonosok nagy
csapata, sportolók, kicsik és nagyok, szülők
és meghívott vendégek, hogy méltóképpen
ünnepeljék együtt a 2019-es évben elért
sportsikereket.
A gála vendégeit a rendezvény háziaszszonya, Tóthné Jenei Andrea üdvözölte szeretettel, aki tizedik éve segíti a klubot triatlonos anyukaként. Külön köszöntötte dr. Papp
Antal polgármestert, a képviselőtestület tagjait és az intézményvezetőket.

Taps köszöntötte a gála főszereplőit, a
sportoló fiatalokat, a klub elnökségének tagjait, Bakóné Gonda Ibolyát, Kissné Saliga Juditot, Kontra Lajost, Borbély Istvánt és a klub
elnökét, Balogh Józsefet.
– Nap, mint nap szemtanúja vagyok a kemény munkának, amit a gyermekeink végeznek hittel, lelkesedéssel és alázattal. Látom a
fejlődést, amely a szorgos munka és a rendszeres edzések nyomán megmutatkozik az
eredményeikben, és ami még fontosabb, a
gyermekeink egészségében és személyiségében is – mondta Tóthné Jenei Andrea.
A Martfűi Úszó és Triatlon Klub elnöke,
Balogh József beszámolt az elmúlt szezon
eredményeiről és sikereiről.
– A tavalyi beszédemet azzal zártam,
16 hogy az eredmények tudatában nem dőlhe-

tünk hátra, nem állhatunk le. E mondat jegyében vágtunk neki a 2019-es évnek. Elmondhatom, hogy ismét sikeres évet hagyunk magunk mögött. Klubunk, a Magyar Triatlon
Szövetség száznégy tagszervezetét alapul
véve, az előző évi eredmények alapján, az
utánpótlás kategóriában az 5. helyen végzett.
Az utánpótlás korúak közül négyen érdemelték ki 2019 évben az aranyjelvényes minősítést: Németh Noémi, Danku Botond,
Tóth Zalán és Pápai Balázs.
A Martfűi Úszó és Triatlonklub 2019-ben is
több sportversenyt rendezett, köztük a Mezei
Futás Diákolimpiát, ahol többszáz résztvevőt

SPORT

sikerült bevonni a Martfűi József Attila Általános Iskola közreműködésével.
A klub vezetője az előttük álló év célkitűzéseit, lehetőségeit is megfogalmazta. Fő
céljuk, hogy a helyi versenyeken minél több
gyereket próbáljanak megmozgatni, majd
bevonni a klub életébe.
– Ennek a törekvésünknek az lesz az
eredménye, hogy egy pár éven belül rendezvényünkön egyre több sportoló jelenik itt
meg, egyre jobban megtöltjük majd ezt a termet, és tovább tudjuk vinni a sikereket, azt,
amit 13 éve elterveztünk.
Az egyéni értékelések sorát Botka Anikó,
Hornyák Döme és Pápai Balázs eredményeivel kezdte az egyesület elnöke, akik a versenyeken nyújtott rendkívüli eredményeikkel ismételten kiérdemelték, hogy 2019-ben Héraklész válogatott kerettagok legyenek. Laczkó
Szabina duatlon országos bajnoki címet
szerzett, illetve triatlon országos ranglista első helyezését is kiemelte Balogh József.
Színpadra szólították Tóth Zalánt, Deák
Dorinát, Burján Tamást és Szabófi Istvánt,
akik kiemelkedő teljesítményükkel, szorgalmukkal a legtöbbet tettek a 2019 évi sikerekhez. Ajándékaikat Rágyanszky István alpolgármestertől vehették át.
– Tizedik alkalommal vagyok itt, és mindig
külön örömöt jelent számomra. A sport ugyanis mindenre megtanít. Aki már felnőtt és a
kenyere javát megette, tudja, hogy az élet
küzdelem. Olyan dolgokkal szembesülünk
felnőtt életünk során, amire talán sose számítottunk. A triatlonnal olyasvalamit tanulnak
meg, amit a későbbiekben tudnak hasznosítani, akkor is, ha élsportoló lesz belőlük, és
akkor is tudják használni, ha hétköznapi emberekké válnak: nyerni, veszíteni, örülni, sírni, egymást segíteni és fair módon sportolni,
fair módon élni. Gratulálok!
A gálán a klub értékes tagjától búcsúzott.
Botka Anikó tanulmányait szeptembertől
Debrecenben folytatja, és az ottani triatlon
klubhoz igazol át.
– Anikót amióta ismerem, a legeslegtöbbet hozza ki magából. Minden egyes edzésen, minden egyes versenyen a maximumot
hozta, és ezt folytatja a tanulásban is, nem
véletlenül a Debreceni Egyetemen tanul tovább. Köszönjük szépen Anikó ezt a 10 évet!
– mondta Balogh József a klub megbecsült
versenyzőjéről.
Legjobb eredményeiket felsorolva és a
versenyeket, edzőtáborokat képekben is felidézve, korcsoportonként léptek a színpadra
a klub sportolói.
Deák Dorina, Forgács Korinna, Németh
Noémi, Haller Noémi, Danku Botond, BorosNagy Lili, Bontovics Márk, Gáspár Kata, Takács Zalán, Pató Luca, Kecskés Attila, Varga
Zoárd, Serfőző Sára és Burján Tamás Farkas
Roland, önkormányzati képviselőtől vehették
át jutalmukat.
Bakó Zsolt, Fekete Szilveszter, Botka Tibor, Laczkó István, Danku László, Lefor Mercédesz, Csató Gergely és Sági Fanni díjazása következett Turnyánszkiné Enyedi Andrea
önkormányzati képviselő közreműködésével.

Danku Csillag, Dobos Bence, Gál Dorka,
Horváth Zoltán, Tóth Lőrinc, Szabófi István,
Szabófi Renáta, Szűcs Lara, Tóth Adél, Csiker Péter, Enyedi Emília, Varga Zóra és Hallgat Dávid a triatlon klub legújabb generációjának tagjai, akikre nagy reménységgel tekintenek az idősebb sportolók. A legkisebbek díjait Földi Edina önkormányzati képviselő adta
át.
Laczkó Enikő, Bácsmegi Laura, Deák
Boglárka, Csüllög Marcell, Bakó Ferenc, Pápai Péter, Gáspár Barnabás, Hevesi Vajk,
Kiss Ádám, Tóth Zalán, Kiss Anna, Pápai Balázs, Hornyák Döme, Laczkó Rozina, Laczkó
Szabina és Botka Anikó szintén ajándékot
vehettek át dr. Papp Antal polgármestertől.
A sportközösség a versenyeken és edzéseken megörökített felvételekből összeállított kisfilmeken keresztül mutatta be a klub
életét.
Az estét tombola is színesítette.
A klub minden évben igyekszik meghívni
különleges embereket. Hegyes Bertalan János és Farkas Boglárka lassan két éve táncolnak együtt a Szentesi Szilver TSE táncosaiként. Különleges produkcióval készültek
erre az alkalomra
Dr. Papp Antal polgármester elismeréssel
gratulált a fiatalok sikereihez, az önkormányzat további támogatásáról biztosítva a sportolókat és a klubot. A közvetlen anyagi támogatás mellett, a polgármester egy hétre ismét
felajánlotta a klub edzőtáborozásához az önkormányzat balatoni üdülőjét.

A Martfűi Úszó és Triatlon Klub mozgatórugói az edzők, akik áldozatos munkájukkal
segítik a gyermekek fejlődését. A szülőknek
fontos, hogy az otthoni és az iskolai biztonságos környezet mellett, az edzéseken is a legjobb helyen tudhatják a sportoló fiatalokat. –
Vigyáztok rájuk, tanítjátok őket, minden élethelyzetben szeretettel közeledtek feléjük –
hangsúlyozta Burjánné Anita, tolmácsolva a
szülői közösség gondolatait. – Családias,
szeretetteljes légkörben tudhatjuk a gyermekeinket és magunkat, szülőket is. Egy mondatban kifejezve érzéseinket: ez a nagy család nélkületek nem lehetne teljes. Mindenki
nevében mondhatom, hogy továbbra is számíthattok ránk szülőkre. Köszönjük nektek a
mindennapi odaadást és szeretetet, munkátokat még egyszer megköszönve kívánunk
további sok sikert és egészséget!
A klub támogatóinak köszöntése is része
a triatlon évértékelő gáláknak, nekik is megköszönve segítő tevékenységüket.
A siker legfontosabb összetevője a kitartás, az a rengeteg munka, amit napról napra,
hétről hétre tesznek bele a triatlonos fiatalok
a sportba.
A Martfűi Úszó és Triatlon Klub kiváló
egyéni és csapateredményekkel, dobogós
helyezésekkel zárta az elmúlt évet. Városunk
összetartó sportközösségének gratulálunk,
és hasonló sikereket kívánunk a következő
idényben is!
Székács Szidónia
Fotó: Botka Tibor
Televíziós összefoglaló: www.martfu.hu

Martfűi LSE – Körzeti téli labdarúgó kupa
2020. február 1-én a Martfű Városi Sportcsarnokban rendezték meg a körzeti téli labdarúgó kupát az U9-es korosztály számára.
A Martfűi LSE abban a szerencsés helyzetben van, hogy két csapatot is ki tudott állítani
erre az alkalomra. Az eredmények önmagukért beszélnek, mindkét gárda dobogón, a
Martfű A csapat az első, a Martfű B csapat a
3. helyen végzett!
Végeredmény:
1. MARTFŰ A
2. RÁKÓCZIFALVA
3. MARTFŰ B
4. KUNSZENTMÁRTON

5. TISZAFÖLDVÁR
Gólkirály: Bali József (Martfű A) 7 góllal
Legjobb játékos: Dékány Dániel (Rákóczifalva)
Legjobb kapus: Szelindi Sándor (Tiszaföldvár)
Az aranyérmes martfűi csapat tagjai: Ferenczi Dávid, Bali József, Szabó Bence, Kontér Bulcsú, Tarjányi Lili, Ivankovic Milán, Berecz Máté.
A bronzérmes MLSE játékosai: Planicska
Martin, Szabó Kristóf, Alács Ábel, Engárt Zétény, Karkus István, Karkus Ádám, Járóka
Szabolcs.
Farkas Roland
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A tárlat a martfűiek közös életét mutatta be
CZINEGE JÓZSEF FOTÓ- ÉS FOTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSA
„Sok van, mi csodálatos, de az embernél
nincs semmi csodálatosabb”. Ezzel a címmel
indult útjára Czinege József fotó- és fotótörténeti kiállítása 2020. január 16-án a Martfű
Városi Művelődési Központ és Könyvtárban.
Kiváló válogatás az alkotó gyűjteményéből. S hogy mi mindent láthatunk? Az életünket finom érzékenységgel, harmóniával ábrázolva – hangzott el a tárlatmegnyitón.
Czinege József része a martfűi családoknak, hiszen minden örömteli pillanatot, ünnepet megosztanak vele és az ő fényképezőgépével – mondta Asztalosné Kocsis Enikő, üdvözölve a vendégeket, kiemelten az alkotót
és családtagjait, valamint Molnár Arankát.
– S hogy mi jut eszünkbe a képekről? –
Megigézően szól az exponált időről, a pillanatnyomatokról vagy a rabul ejtett időről és a
fotótörténeti emlékekről – tette hozzá kulturális intézményünk vezetője.
A megnyitóünnepség a Kossuth úti Nyugdíjasklub Népdalkörének repertoárjával indult, majd Sülyi Károly nóta- és operetténekes előadását is hallhatta a közönség.
Molnár Aranka, a SZSZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatója Korniss Péter időtálló szavaival kezdte megnyitógondolatait. – „A 'fényképez' szónak szerencsés szinonimája a magyar nyelvben: 'megörökít'. Érzékelteti a múló idő megragadásának, a tűnékeny világ megőrzésének szándékát. Idő és fényképezés elválaszthatatlanok. Az exponálás egy pillanatot
búcsúztat: a jelenből a gombnyomás pillanatában múlt lesz. A képen annak lenyomatát
őrizzük, ami volt.”
A kiállításon keresztül Czinege József
igencsak hat az érzékszerveinkre, érzelmeinkre, megállásra, elgondolkodásra késztet,
emlékeket tár elénk. Az alkotó több évtizedes
fotográfusi gyakorlattal készíti fényképeit, hiszen már gyermekkorában elkötelezte magát az élet megörökítése mellett.
A legnagyobb teret a fantasztikus tájképek fogják át. S mi is lehet a tájból Józsi ihletője? A lakóhelyünk: A Tisza minden időben,
télen a Tisza, virágzáskor, a csodálatos búzaföld, Martfű nélkülözhetetlen növénye, az
aranysárga napraforgó, a városi parkok verőfényben, hófödte időben, galambok rebbenése a mályvaszínű lombkoronában, a védett
baglyaink a gesztenyefasorról – sorolta a tárlatot megnyitó Molnár Aranka.
De Czinege József nem csupán az alföldi
táj, a Tisza, a Gesztenye sor és a közösségek fotósa, hanem a családok fotográfusa is.
A családi és portréfotózás bizalmi viszonyt
igényel. Az alkotó az egyéniséget, egyediséget mutatja meg, kreatív ötleteket felhasználva.
Az elmúlt 25 évben neve összeforrt városunkban a fotózással, az ünnepeinkkel, a
rendezvényeinkkel, a tájjal, az életünkkel.
A martfűiek közös életét bemutató tárlat
február 10-ig volt megtekinthető a városi művelődési intézmény emeleti kiállítótereiben.
Székács Szidónia
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A FARSANG lényege, a nevetés és a színek jegyében várták sorstársaikat vidám
összejövetelre a MOZGÁSSÉRÜLTEK MARTFŰI CSOPORTJÁNAK tagjai február 7-én
pénteken, a Művelődési Központban.
A nevetés mindig része a klub hangulatos találkozóinak, a színek változatosságáról
pedig, az ízletes bableves elfogyasztását követően, a farsangi fánkot megkoronázó, finom
házi lekvárok gondoskodtak
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A belépés díjtalan! A belépéshez regisztrációs jegy igényelhető: sulyikaroly64@
gmail.com
Március 11. szerda, 14 óra:
Városi Nyugdíjasklub - Nőnapi ünnepség

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

Február 20. csütörtök, 17 óra:
FÖLDREJTETTE KINCSEK – BRONZKORI LELETEGYÜTTESEK a Tisza-vidéken című kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: dr. Tárnoki Judit, régész. Szakmai tárlatvezetést tart: Mali
Péter, régész.
A kiállításon Jász-Nagykun-Szolnok
megye valamennyi ritka, késő bronzkori kincsdepója bemutatkozik, kisvárdai, nyíregyházi és debreceni tárgyakkal
kiegészítve. Az egyedülálló tárlaton az
utóbbi években előkerült leletegyütteseket is megtekintheti a nagyközönség. A kiállításon látható lesz a Martfűn előkerült
bronz kard is.
A kiállítás megtekinthető 2020. március
27-ig az intézmény kiállítótermében.
Február 21. péntek, 8.15:
BOHÉM TRIÓ előadása a színházteremben. Általános iskolai Filharmónia bérlet

Március 13. péntek, 10 óra és 11.15 óra:
Városi iskolai ünnepi megemlékezések
március 15. alkalmából, a színházteremben.
Március 13. péntek, 10 óra:
A Martfűi Mozgássérültek Egyesülete
nőnapi ünnepsége a pódiumteremben.
Március 15. vasárnap:
Martfű Város ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEI az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából:
9 óra: Ünnepi Istentisztelet a Martfűi Református Templomban
10 óra: Ünnepi Megemlékezés a Művelődési Központ színháztermében.
Ünnepi beszédet mond: Farkas Roland
önkormányzati képviselő. Ünnepi műsor, a Martfűi József Attila Általános Iskola diákjainak előadásában.
10.45 óra: Ünnepi Díszmenet indul az 1848
-49-es emlékműhöz a Szent István térre.
11 óra: Koszorúzás és a megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-49-es emlékműnél
Március 17. kedd, 13.30-17 óra:
VÉRADÁS az intézmény Kamaratermében

Február 22. szombat, 18 óra:
„Rajtunk áll” - KERTÉSZ IVÁN lemezbemutató koncertje az intézmény színháztermében
Közreműködnek: True Smile Jazz Band,
Gór-Nagy Era és a Dalma Dance Klub
táncosai. Belépődíj: 1000 Ft
Február 28. péntek, 9 óra:
„JAZZ FŐVÁROS” - zenés, táncos műsor
a József Attila Általános Iskola diákjainak,
az intézmény színháztermében.
Március 3. kedd, 15 óra:
HETEDHÉT VARÁZSLAT - a Hadart
Színház mesejátéka a színházteremben
A „Csiri-biri” bérletsorozat 3. előadása.
Március 5. csütörtök, 17 óra:
„FEKETÉN - FEHÉREN” - Holló Ádám
grafikai kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Gonda Istvánné
A kiállítás megtekinthető április 5-ig az intézmény emeleti galériáján
Március 8. vasárnap, 15 óra:
„Éljen minden bájos szép Nő!” - SÜLYI
KÁROLY nőnapi zenés műsora

8 - 9 óra: Csapatok regisztrálása
9 órától: REGGELI - hagymás vér
9.30 óra: VERSENY MEGNYITÓJA, alapanyag kiosztása, töltés
10 órától: Kolbásztöltő csapatok bemutatkozása
12 órától: EBÉD - toroskáposzta, sülthurka,
sültkolbász
HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS MŰVÉSZETI
KÖZÖSSÉGEK előadása
SÜLYI KÁROLY nótaénekes műsora
14 óra: Sztárvendég: POSTÁS JÓZSI
15 óra: EREDMÉNYHIRDETÉS, díjkiosztás
A zsűri elnöke: Erdős Hanna cukrász világbajnok
16-19 óráig: Zenés mulatozás - CSÍK - MOLNÁR TRIÓ
TOMBOLASORSOLÁS
Disznótoros ételek kedvező áron vásárolhatók. Kézműves kirakodóvásár, büfé,
tombolasorsolás. A belépés ingyenes!
Martfű Város Önkormányzata rendezésében, Pásztor Lajos szervezésével
Információ:
Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár - Deákné Szilágyi Andrea közművelődési munkatárs 06 56/450-146
www.martfumuvhaz.hu E-mail: muvk@
martfu.hu
Pásztor Lajos 06 30/960-2845 E-mail:
klasszis1960kft@gmail.com; www.martfu
.hu
Színházi buszjáratok
Március 21. szombat:
„VÍGSZÍNHÁZI ESTÉK”
Molnár Ferenc: A doktor úr - vígjáték a
Pesti Színházban. Rendező: Rudolf Péter.
Március 31. kedd, 18 óra:
Szolnoki Szigligeti Színház - Szent Péter esernyője
Március 28. szombat, 10 óra:
„MARTFŰI KÉZMŰVES HÁZ HÉTVÉGÉJE” - Kézműves bemutatók, foglalkozások, kézműves vásár és finom mézeskalács kóstoló, kiállítás. A belépés díjtalan!
ÁPRILISI ELŐZETES
Április 1. szerda, 15 óra:
A Martfűi Díszítőművészeti Kör tavaszi kiállítása

Március 19. csütörtök, 13 óra:
„A MEGIDÉZETT KÁRPÁTALJA” címmel,
a Magyar Állami Népi Együttes műsora
városunk és a térség diákjainak részvételével, a színházteremben.
Közreműködik a Técsői Banda. /Támogatott előadás/
Március 21. szombat, 9-19 óráig:
X. ALFÖLDI KOLBÁSZ- ÉS HURKATÖLTŐ FESZTIVÁL MARTFŰN, a Városi
Sportcsarnokban
HAGYOMÁNYOS HÁZI KOLBÁSZ ÉS
HURKA KÉSZÍTÉSE 4 kg húsból és 3 kg
hurka alapanyagból
VERSENY: kolbász, hurka, száraz vékony- és vastagkolbász, fogópálinka,
édes és sós sütemény kategóriákban

Április 4. szombat, 10 óra:
„Kézműves Házak Országos Hétvégéje” - Nyitott műhely - mesterségbemutató
a Martfűi Kézműves Házban.
Április 4. szombat, 19. óra:
SÁMLI BÁL - a Boldog Gyermekekért
Alapítvány Bálja
Április 6. hétfő, 19 óra:
ZORÁN koncert a színházteremben. Jegyek korlátozott számban kaphatók.
KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
02. 24. - 03.06.: Számítástechnikai képzés
hétköznapokon 15 órától
03. 02. 15.30: Lapozó Olvasókör - 120 éve
született Szabó Lőrinc
03.09. 15.00: Rejtvényfejtők Klubja
03.26. 17.00: Mesélde - játékos családi mesedélután
(MOZI MŰSOR a 10. oldalon)
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