ÖNKORMÁNYZAT

Rendkívüli intézkedések a koronavírus járvánnyal kapcsolatban
1/2020. (III.16.) POLGÁRMESTERI UTASÍTÁS
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (4) j) pontjában, az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet
2.§-ában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi normatív, polgármesteri utasítást
adom ki:
1. A JÁTÉKVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2020. március 18. (szerda) napjától ZÁRVA
tart.
2. A MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 2020. március 17. (kedd) napjától a
személyes ÜGYFÉLFOGADÁS elsődlegesen SZÜNETEL. Az ügyfelekkel telefonon, emailen, ügyfélkapun keresztül kell a kapcsolatot tartani.
Amennyiben az ügyintézéshez a személyes egyeztetés nélkülözhetetlen, akkor erre
az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor.
3. Martfű város közigazgatási területén
MINDEN ÖNKORMÁNYZATI, CIVILSZERVEZETI éS MAGÁN RENDEZVÉNY megtartását és megrendezését határozatlan időre
FELFÜGGESZTEM.
4. BETEGSÉG esetén az önkormányzat
és intézményeinek a MUNKAVÁLLALÓI KÖTELESEK OTTHON MARADNI, fizikailag távol maradni a munkahelyéről. A dolgozó a
megbetegedéséről köteles értesíteni a munkáltatóját és a háziorvosát.
5. Az önkormányzat és intézményeinek a
munkavállalója a külföldi utazását köteles a
munkáltatója részére bejelenteni, és a hazaérkezését követően 14 napra köteles a munkahelyétől távol maradni. Ha olyan országból
érkezik hozzá családtagja, vagy fogad látogatót, ahol a hivatalos megbetegedések száma meghaladja az 5.000 főt, szintén 14 napra távol kell maradnia a munkahelyétől.
6. A Családsegítő és a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai a CSALÁDLÁTOGATÁSOKAT CSAK RENDKÍVÜL INDOKOLT
ESETBEN VÉGEZHETIK.
7. A Védőnői Szolgálat CSAK A VESZÉLYEZTETETT TERHESSÉG ESETÉN és a
HÁZIORVOS ÁLTAL INDOKOLTNAK tartott
esetben TARTHATJA meg TANÁCSADÁSAIT.
8. A FOGORVOS CSAK SÜRGŐSSÉGI
ELLÁTÁST VÉGEZHET.
9. MINDEN ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYBEN A LEGMAGASABB SZINTŰ HIGIÉNIAI TAKARÍTÁST RENDELEM EL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGHÁZRA, MELYET NYITVATARTÁSI IDŐ
ALATT ÓRÁNKÉNT KELL TAKARÍTANI. Az
önkormányzati dolgozók, ügyfelek, vendégek és a házi gondozásban részesülők kerüljék egymással a személyes kontaktust.
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10. Az intézményvezető ettől eltérően,
szigorúbb intézkedéseket is meghatározhat
az általa vezetett intézmény látogatására vonatkozóan.
11. Az intézkedésekkel kapcsolatos LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS A MARTFŰ MÉDIÁN KERESZTÜL TÖRTÉNIK.
12. A HIVATALBAN MEGRENDEZETT
HÁZASSÁGKÖTÉSEN A HÁZASULANDÓK
ÉS 2 TANÚ VEHET RÉSZT! Az intézkedés
bevezetésének indoka a torlódások megakadályozása, mellyel jelentősen csökkenthető
a járvány terjedésének kockázata. NÉVADÓ
ÉS HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ MEGRENDEZÉSE, MEGTARTÁSA SZÜNETEL!
13. TILTOM VALAMENNYI GYEREK
ESETÉBEN A NYÍLT ÉS ZÁRT TERÜLETEN

TÖRTÉNŐ CSOPORTOS ÖSSZEJÖVETELT (BANDÁZÁST), ennek fokozott ellenőrzését a Martfűi Polgárőr Egyesület és a
rendőrség is végzi.
14. Jelen utasítás 2020. március 16. napjától visszavonásig hatályos.
Dr. Papp Antal
polgármester

Lakossági tájékoztatás
Tisztelt Martfűiek!
A koronavírussal kapcsolatban az alábbi
óvintézkedéseket javaslom az Önök érdekében megtenni:
Arra kérem Önöket, hogy a munkaidőn túl
maradjanak otthon! Indokolt esetben, rövid
időre, a legszükségesebb időtartamig (bevásárlás, egészségügyi ellátás) hagyják el otthonaikat. Kerüljék a társas érintkezést, és
amint hazaértek, alaposan mossanak kezet!
Kérem, hogy minden egyéb ügyintézést
online, vagy telefonon tegyenek meg, és ahol
lehet, online vagy bankkártyával fizessenek!
A koronavírus-járvány tömeges terjedésének megelőzésére fontos, hogy az idősek
és betegek is lehetőleg maradjanak otthon,
még a házi orvosi rendelőt is kerüljék el, hiszen ott általában sok ember van. Kérem,
hogy az idősek és krónikus betegek különösen kerüljenek minden olyan helyet, ahol sokan vannak, kiemelten a zárt helyeket!
Kérem az ismerősöket, hozzátartozókat,
szomszédokat, hogy az idős korosztályra figyeljenek oda, és segítsenek nekik a bevásárlásban, gyógyszervásárlásban. Amenynyiben segítségre szorulnak, jelezzék felénk
a +36 56 450-222/102-es számon.
Kérem, hogy fokozottan mossanak kezet,
használjanak kézfertőtlenítőt, a gyakran

használt eszközöket is fertőtlenítőszerrel töröljék át.
Javaslom a munkáltatóknak, hogy ha tehetik, rendeljék el a távmunkát, vagy szervezzék át a munkavégzéseket.
Tiltom valamennyi gyerek esetében a nyílt
és zárt területen történő csoportos összejövetelt (bandázást), ennek fokozott ellenőrzését a Martfűi Polgárőr Egyesület és a rendőrség is végzi.
Valamennyi üzlettulajdonostól, üzemeltetőtől kérem, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, tegyenek meg minden intézkedést a
fertőtlenítés érdekében.
Valamennyi martfűitől higgadtságot,
együttműködést, megértést kérek.
Dr. Papp Antal
polgármester

Tájékoztató oldal a koronavírusról
A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni küzdelem
érdekében.
A koronavirus.gov.hu honlapon hiteles
és naprakész információkat talál a hatósági
intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről, a panaszok
esetén.
Tegyünk mindannyian az egészségünkért!
Információs vonalak:
06 80 277 455, 06 80 277 456
koronavirus@bm.gov.hu
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A leghatékonyabb védekezés az elszigetelés
MÁRCIUS 16-TÓL ÚJ, TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND AZ ISKOLÁKBAN, MÁRCIUS
18-TÓL RENDKÍVÜLI SZÜNET A MARTFŰI ÓVODÁKBAN ÉS A BÖLCSŐDÉBEN
Folytatódott az egyeztetés a koronavírus
elleni védekezés önkormányzatot érintő
feladatairól 2020. március 15-én, vasárnap
délelőtt. A gyermekek felügyeletét a bölcsődében, az óvodában és az iskolában is csak
fokozottan indokolt esetben, egyedi elbírálást követően biztosítják.
Martfű Város Önkormányzata és az érintett intézmények vezetői a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének
március 13-i leállítását követően, más önkormányzati intézmények, a Játékvár Óvoda és
Bölcsőde, a Gyermekvédelmi és Szociális
Szolgáltató Központ, illetve az intézmény kereteiben üzemelő iskolakonyha további működtetésére vonatkozó, fontos döntéseket
hoztak.
A dr. Papp Antal polgármester által összehívott megbeszélés résztvevői a martfűi általános és középiskolát is érintő munkarend
gyakorlati megvalósításáról is tájékozódtak.
A koronavírus járvány terjedése miatt,
március 16-tól érvényes új, tantermen kívüli
digitális munkarend és tanulási forma bevezetéséről Földi Edina, a Martfűi József Attila Általános Iskola igazgatónője számolt
be.
Az oktatási intézmény látogatását az elkövetkezendő időszakban, előre nem látható
időtartammal szünetelteti az intézmény. A
gyermekek felügyeletét a szülőknek kell
megoldaniuk, ahogyan az igazgatónő fogalmazott, csak nagyon-nagyon indokolt esetben tudja az intézmény a felügyeletet biztosítani. A gyermekfelügyeletre vonatkozó igények felmérését már március 15-én elkezdték az osztályfőnökök.
Napi egyszeri alkalommal a gyermekek
étkeztetését is megoldják, a szülők az iskolában vehetik át az ebédet, amit a diákok otthon fogyaszthatnak el.
A taneszközök, egyéb felszerelések elvitelére, előzetes egyeztetéssel, három napon,
március 16-17-18-án, munkaidőben volt lehetősége a szülőknek.
Az oktatásszervezés részleteinek kidolgozásán folyamatosan dolgozik az intézmény. Felmérték a digitális tanulási forma
technikai hátterét, kinek milyen számítástechnikai eszköze, internet hozzáférése van.
Az oktatási anyagok, az oktatáshoz, az
értékeléshez és a számonkéréshez elengedhetetlen digitális felületek adottak, és szükség esetén, a digitális oktatásra alkalmas
eszközöket is használatba tud adni az iskola
a diákok számára. Szűk körben, az oktatási
anyagokat papír alapon is biztosítják.
Az elvárások a jelenleg hatályos kerettantervi továbblépési feltételeken alapulnak, abban gondolkodva, hogy mit tudnak a gyerekek önerőből elsajátítani. Ezen a téren a legnagyobb feladat az osztályfőnökökre hárul –
tájékoztatott Földi Edina.

Egy nappal korábban, március 14. szombaton is egyeztettek az önkormányzati és
intézményvezetők a koronavírus elleni teendőkről
A koronavírus járvány terjedése miatt, a ják, az egészségügyi intézményben óránkormány március 14-i döntése alapján, a ként fertőtlenítenek.
bölcsődei és az óvodai ellátást végző inAz idősellátás miatt az iskolakonyhán az
tézmények esetében a polgármesterek ebéd kiszállításának lehetősége korlátozott,
rendelhetnek el rendkívüli szünetet. A kia- ezen a téren is további önkormányzati felmélakult járványügyi helyzetet figyelembe véve, rés történt. Az ebéd kiadására alkalmas, zára március 15. vasárnapi önkormányzati ható ételdobozokat szereztek be, az ebéd elegyeztetésen az a döntés született, hogy vitelére csak ilyen dobozokban van lehetőMartfűn, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde ség.
óvodái és bölcsődei intézményegysége
Keddtől a Polgármesteri Hivatalban
2020. március 18. szerdától visszavoná- nincs ügyfélfogadás, telefonon és emailen
sig zárva tart.
biztosítják az ügyintézés lehetőségét.
Az óvodák és a bölcsőde március 16-17A hivatalban és más önkormányzati intézén még kinyitottak, de ezen a két átmeneti ményeknél is felmérték, hogy dolgozóik könapon megkezdődött az új munkarendre tör- zül ki tudja vállalni a további munkát. A követténő átállás.
kező hetekben várhatóan az önkormányzatA gyermekfelügyeleti igényekről az önkor- nál és intézményeinél is sokan lesznek szamányzati óvoda és bölcsőde is felmérést in- badságon.
dított, arra kérve a szülőket, hogy a gyermeJárványügyi szakemberek szerint a vírus
kek, a dolgozók és mindenki családja egész- terjedésével szembeni leghatékonyabb
ségmegóvása érdekében, mindenképpen védekezés az elszigetelés.
próbálják megoldani gyermekük otthoni felA polgármester arra kéri a szülőket, gonügyeletét. A bölcsődés és óvodás gyerekek doskodjanak arról, hogy közterületen öt főszüleinek is nyilatkozatban kell indokolniuk, nél nagyobb csoportok ne legyenek
ha nem tudják megoldani a felügyeletet, együtt, a gyerekek és a fiatalok valóban ottamelyről minden esetben az intézmény dönt. hon tartózkodjanak. A közterületeken gyüleAz étkezési igényeket is felmérte az intéz- kező fiatalokat az önkormányzat felkérésére,
mény.
a rendőrség és a polgárőrség is figyelmezteAz óvodákban és a bölcsődében is 3-5 ti.
fős csoportos felügyelet engedélyezett, a
Az önkormányzat köszöni a lakosság edcsoportok teljes térbeli elhatárolásával, digi önkéntes felajánlásait. - Szükség esetén,
külön helyiségekben. A szülők a szociális minden segítségre, az itt élők összefogására
és nevelési intézményekbe sem léphetnek számítunk! – mondta a megbeszélésen dr.
be, a gyermekeket az épület előtt fogadják a Papp Antal.
kisgyermeknevelők és az óvodapedagóguMartfűn közel ezer 65 éven felüli él. Fonsok.
tos, hogy segítsük az időseket, az élelmiszerA 3-5 fős gyermekfelügyeletnek a nevelé- vásárlásban, gyógyszereik kiváltásában. A
si-oktatási intézmények helyiségeinek szá- polgármester arra kéri a város lakosságát,
ma is határt szab, szükség esetén a felügye- hogy figyeljenek az idősebb szomszédokra,
let a Művelődési Központban is biztosítható.
ha szükséges, éljenek jelzéssel az önkorA Polgármesteri Hivatal, az önkormány- mányzat felé, hogy mindenkihez eljusson a
zati szociális és nevelési intézmények helyi- segítség.
ségeit hétfőtől még fokozottabban takarítHerbály Jánosné
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A fejlesztésekből újabb megtakarítások lehetnek
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS, TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2020-BAN
Szép reményekre ad lehetőséget a költségvetés. A megtakarítások, az előző évek
fegyelmezett gazdálkodása eredményeként
létrejött pénzügyi fedezeti forrás alapján, biztosan tekinthetünk a megvalósítása elé. Így
összegezte a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság álláspontját a képviselőtestület legutóbbi ülésén Vass Éva, a bizottság vezetője. A Martfű Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot, II. fordulóban, a február 27-i ülésén
tárgyalta a képviselő-testület, egyhangúlag
támogatva az abban leírtakat.
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.
A képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét
2.192.835 ezer forint összegben határozta
meg.
A tárgyévi költségvetési bevételek tervezett összege 1.210.318 ezer forint (működési
célú bevételek 1.193.442 ezer forint, felhalmozási célú bevételek 16.876 ezer forint). A
költségvetési kiadások tervezett összege
2.184.476 ezer forint (működési célú kiadások 1.385.273 ezer forint, felhalmozási célú
kiadások 799.203 ezer forint).
A bevételek és a kiadások tervezett
egyenlege -974.458 ezer, a finanszírozási
műveletek bevétele 982.517 ezer, az előző
évi maradvány 982.517 ezer, a finanszírozási műveletek kiadása 8.359 ezer, a finanszírozási műveletek egyenlege 974.158 ezer forint összegben szerepel az önkormányzat
2020. évi pénzügyi tervében. A költségvetési
bevételek és kiadások egyenlegének fedezete a 2019. évi maradvány.
Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a képviselő-testület 118 fő főállású,
1 fő pályázatból foglalkoztatott és 50 fő
közfoglalkoztatott munkavállalóban állapította meg.
Martfű Város Önkormányzatánál az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (intézmények): Martfű Város Önkormányzata, Martfűi Polgármesteri
Hivatal, Játékvár Óvoda és Bölcsőde, Martfű
Városi Művelődési Központ és Könyvtár,
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti
és Szociális Szolgáltató Központ.
Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatására 643.465 ezer forintot különítettek el az idei évre a pénzügyi terv
összeállítói.
A civil szervezetek támogatását 2.1 millió forintban, az egyéb nonprofit szervezetek
támogatását 1.550 ezer forintban, a sportszervezetek támogatását 14 millió forintban
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határozta meg a képviselő-testület, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságát hatalmazva fel a támogatás felosztására vonatkozó javaslat kidolgozására.
Az önkormányzat 2020-ban is több, európai uniós forrásból finanszírozott projektet valósít meg, vagy projektben vesz részt. A
TOP „Helyi foglalkoztatási paktum” pályázat
keretében 2020-ban elszámolható költség
17.7 millió forint. Az EFOP „Közösségépítés,
felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” pályázat idei támogatási összege 34.6
millió forint. A VP „Közétkeztetés fejlesztése
Martfűn” pályázat éves elszámolható költsége 16.7 millió forint. Az EFOP „Tehetség-nyitogató” program időarányos támogatása
13.2 millió forint.
Az önkormányzat 2020. évi tervezett, jelentősebb felhalmozási kiadásai, beruházásai (nettó költség):
- kerékpárút 50 millió Ft,
- településrendezési terv készítés 1.6 millió Ft,
- járda kialakítás, Móricz Zsigmond út 2.8
millió Ft,
- régi temető kerítés, járda, út és parkoló
kialakítása 7.9 millió Ft,
- konyha pályázat és önerő 46.9 millió Ft,
- járdaépítés - kis Szolnoki út 1.2 millió Ft,
- közvilágítás korszerűsítés Martfű belterületén 100.6 millió Ft,
- Bölcsőde, külső járda építés 7.1 millió Ft,
- Béke út, útépítés 50 millió Ft,
- COOP ABC parkoló építés 18.1 millió Ft,
- extrémpálya építés 7.1 millió Ft,
- rézsűkasza (adapter) beszerzése 2 millió Ft,
- útseprő adapter beszerzése 2 millió Ft,
- utcaseprő gépjármű beszerzése 6.3 millió Ft,
- térfigyelő kamerák felszerelése 2.4 millió
Ft,

- új építési telkek közművesítése 94.8 millió Ft,
- ipari parkhoz közműterv készítése 2.5
millió Ft,
- 3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése
6.5 millió Ft,
- mezőgazdasági vontató beszerzése 12
millió Ft.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde saját, kiemelt beruházásai:
- kerítéscsere, Munkácsy úti Óvoda 1.2
millió Ft,
- térburkolat, térkövezés, járdák, Munkácsy úti Óvoda 5 millió Ft.
A Martfű Városi Művelődési Központ
és Könyvtár saját, kiemelt beruházásai:
- park locsolórendszer kiépítése 2.4 millió
Ft,
- terasz korlát hiányzó elemek pótlása,
rámpa lezáró, biztonsági korlát 1 millió Ft.
A tervezett önkormányzati és intézményi
beruházások körében, többek között új kerékpártároló épül a Polgármesteri Hivatalnál
és az Egészségháznál, és kutat fúrnak a locsolóvíz biztosítására a bölcsődénél.
A kis értékű tárgyi eszköz beszerzések
keretében számos KRESZ tábla pótlására és
cseréjére kerül sor a városban, utcanév táblákat helyeznek el oszlopokon, bővül az óvoda bútorzata és a karácsonyi díszkivilágítás.
Az idei évben, 5 millió forintért motoros
vetítővásznat vásárolhat a Művelődési Központ, stúdió beruházásra is 2,3 millió forintot
terveznek az intézménynél, és a könyvtárban is további beruházások lesznek, 3,5 millió forint értékben.
A tervezett önkormányzati beruházások összege nettó 457.8 millió Ft.
Az önkormányzat és intézményei felújításaira nettó 143.9 millió forintot különít el
az önkormányzat 2020. évi pénzügyi terve.
Kátyúzásra 2.4 millió, járdafelújításra
szintén 2.4 millió, a Tisza Ipartelep útjainak
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újjátervezésére 2 millió, a Nefelejcs út burkolat-felújítására 4.7 millió, a Babits és a Kassák utak burkolat-felújítására 7.9 millió, a Városháza homlokzat-felújítására 61.3 millió, a
Garzon lakások tetőszigetelési munkáira
39.4 millió, önkormányzati lakások felújítására 3.4 millió forint nettó összeg áll rendelkezésre a költségvetésben.
A Művelődési Központ és Könyvtár tanácsterme, folyosó és mosdó felújítása várhatóan nettó 8.7 millió forintba kerül. A Településüzemeltetési ágazat karbantartóműhely - gépjárműtároló tetőszigetelése 7.8 millió forint nettó összegben szerepel az önkormányzat idei pénzügyi tervében.
A költségvetés első fordulós tárgyalása
óta beépített, jelentősebb pénzügyi módosítások:
- A költségvetési tárgyalások során a
Szolnoki Kistérségi Társulás Gyermekjóléti
és Szociális Szolgáltató Központ működéséhez a martfűi önkormányzat hozzájárulása
13.4 millióról 12.6 millió forintra csökkent.
- A Top Foglalkoztatási Paktum pályázat
működésének kilenc hónapos meghosszabbítása 2.2 millió forint összeggel került be a
pénzügyi tervbe.
- A Művelődési Központ könyvtári épületrésze, műszaki tanácsterme és mosdói megújítását, a képviselő-testület döntése alapján,
10.9 millió forint összeggel építették be a
költségvetésbe.
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása 1.8 millió forinttal
emelkedett.
- Az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményénél, a
konyhai feladatok ellátására további 1 fő létszámot, bérét és annak járulékát építették be
az intézmény költségvetésébe, 2.7 millió forint összegben.
- A Munkácsy úti óvoda intézmény területén térburkolat építésére 6.3 millió forint, a
Művelődési Központ eternit cső víz elvezetésére 326 ezer forint összeg szerepel a pénzügyi tervben.
- A „Ki kicsoda Martfűn” kiadvány nyomdai
költsége 1.386 ezer forint összegben szerepel.
- A 2020. évi pénzügyi tervbe beépítették
a várható 2019. évi maradvány teljes öszszegét, amely 982.517 ezer forint.
– Pontos, reális költségvetési javaslat került a bizottság és a képviselő-testület elé,
amely szakmailag kifogásolhatatlan, megvalósítható és ezért elfogadható – foglalta öszsze a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési
Bizottság véleményét Vass Éva. – Komoly,
szakszerű költségvetési javaslat van előttünk, ami alapot ad a város további egyenletes fejlődésére. Az állami hozzájárulás öszszege már ismert, ezért a bevételi és a kiadási oldalon is valószínűleg szép, magas öszszeggel, 2.193 millió forinttal számolhatunk,
ami, a tárgyévi pályázati kiírások megjelenésével, várhatóan még emelkedik. Ez a lehetőség, ez a bevétel a város feladatellátását,
működtetését fogja ugyanazon, vagy magasabb színvonalon szolgálni.

A tartalékképzés is ezt célozza, hiszen
376 millió forint tartalékkal rendelkezünk a
költségvetésben, aminek egy része, 114.1
millió forint céltartalék, meghatározott célokra lehet felhasználni, 261 millió forint pedig
általános tartalék, egyéb kiadásokra, új fejlesztésekre és előre nem látható tételek fedezetére. Az előző évi maradványösszeg
982 millió forint, ami alapot ad arra, hogy a
későbbi fejlesztésekre rendelkezésre álljanak a források. Tudjuk, hogy a fejlesztések
tekintetében elsősorban a saját erőnkre
kell támaszkodnunk! – hangsúlyozta a
pénzügyi bizottság vezetője. – A felhalmozási kiadások is majd 800 millió forinttal szerepelnek a költségvetésben, ami kimagasló és
reményteljes összeg. Elindulhatnak azok a
fejlesztések, amelyeket régen szerettünk volna: az új telkek kialakításával kapcsolatos
közművesítés, a közvilágítás korszerűsítés
első üteme, folytatódnak az út- és járdafelújítások, gépek és haszonjárművek vásárlása.
A Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és
Egyházi Kapcsolatok Bizottsága nevében elismeréssel szólt a Polgármesteri Hivatal, a

Pénzügyi és Adóügyi Iroda valamint az önkormányzati pályázatok előkészítésében és
megvalósításában résztvevő kollégák beruházásokat megvalósító, a város tartalékait
erősítő munkájáról Földi Edina, a bizottság
vezetője.
– A tartalékképzés az iparűzési adó terén várható változás miatt is fontos – hívta
fel a figyelmet a polgármester. – Valóban számos pályázat valósult meg a városban az elmúlt időszakban, ennél azonban jóval több
pályázatot nyújtott be az önkormányzat,
amelyek viszont nem jártak sikerrel.
Dr. Papp Antal szerint is megalapozott az
önkormányzat 2020. évi pénzügyi terve. –
Vannak már ismert számok, amik tovább fogják emelni a költségvetési sarokszámot, bízom benne, hogy sikeresen fog ez is megvalósulni. Martfű polgármestere továbbra is
kulcskérdésnek tartja a takarékos működést,
hiszen ez az alapja a fejlesztéseknek, a fejlesztésekből pedig újabb megtakarítások lehetnek!
Herbály Jánosné

Önkormányzati elismerésre méltó munka
és teljesítmény

A 2019 és 2020 évi iskolai tanulmányi versenyeken elért kiváló eredményei alapján
Önkormányzati Elismerő Oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át Czene Csaba, a Martfűi
József Attila Általános Iskola 8. osztályos tanulója.
A Bolyai János megyei matematika csapatverseny 7., az ószőlői megyei matematikaverseny 3., a Hajnóczy - Mátyás nyomán
történelmi csapatverseny 1., a Szegő Gábor
megyei matematikaverseny 4. helyezése
mellett, Csaba személyisége, munkavégzése, társaihoz és tanáraihoz való hozzáállása,
emberségessége alapján is méltán érdemelte ki az önkormányzati elismerést.
Az oktatási intézmény által kezdeményezett önkormányzati oklevél odaítéléséről a
2020. január 30-i ülésén döntött Martfű Város
Önkormányzata Képviselő-testülete. Az elismerő oklevelet és könyvutalványt dr. Papp
Antal polgármester adta át a tehetséges

martfűi fiatalnak, a képviselő-testület 2020.
február 27. ülésén.
A képviselő-testület azon személyeknek
és közösségeknek adományoz „Önkormányzati Elismerő Oklevelet”, akik Martfű
városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykedtek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a gazdasági élet, a pedagógia, a nevelés, a szociális
terület, a civilszféra, a közszolgálat, a városfejlesztés, az egészségügy, a kultúra, a művészet, az iskolai tanulmányok, valamint a
sport területén.
– Az a munka és teljesítmény, ami e mögött az elismerés mögött van, tényleg tiszteletre méltó az iskolában – fogalmazott a díj
átadásakor Földi Edina, az általános iskola
igazgatója, önkormányzati képviselő, hozzátéve, hogy az „Önkormányzati Elismerő Oklevél” másolata Csaba középiskolai felvételi
dokumentumai közé is bekerült.
Herbály Jánosné
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Gyermekvédelmi tanácskozás az észlelő-jelzőrendszer
hatékonyságáért
ÖSSZEFOGÁS A GYERMEKEKÉRT

6

A gyermekek veszélyeztetettségét, elhanyagolását elsősorban azok észlelik, akik
közel élnek és nap mint nap találkoznak
velük. Kiemelten fontos a lakókörnyezetben
élők, a közeli és távolabbi hozzátartozók, a
civil közösségek felismerése és cselekvése a
gyermekek támogatáshoz való hozzáférésének elősegítésében és mentális, erkölcsi,
fizikai védelmében.
A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ által szervezett éves gyermekvédelmi
tanácskozásokon ezért találkoznak azok,

jelzések időbeni megtétele. A jelzések nyomán kiemelkedően fontos az esetek követése, ami mindenkinek egyéni felelőssége és
feladata.
A szakmai konzultációk, esetmegbeszélések és esetkonferenciák mind a
szakmai együttműködést, együtt gondolkodást szolgálják.
A párbeszédek során nem feltétlen lehet
azonnali megoldásokat találni, de törekedni
kell a helyes segítési és problémakezelési
mód, a megfelelő eszköztár megtalálására
és folyamatos alkalmazására. Ezek telje-

konfliktuskezelésben, kríziskezelésben, közvetítésben pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, más szolgáltatáshoz, család- és gyermekjóléti központhoz, felkérésre környezettanulmányt készítettek, családlátogatást
tettek és adományt közvetítettek, 2019-ben
1352 alkalommal, 808 ügyfelet segítve.
Esetkonferenciát 6, esetmegbeszélést
25, esetkonzultációt 30 és szakmaközi megbeszélést 7 alkalommal tartottak.
Az elmúlt évben, a jelzőrendszeri tagok
leterheltségét figyelembe véve, az intézményeket személyesen is felkeresték, hogy

akik számára fontos a gyermekvédelem, a
munkájuk részét képezi, vagy úgy érzik,
hogy a gyermekek támogatása, segítése,
védelme fontos feladat településünkön –
hangsúlyozta Gonda Lajosné intézményvezető a 2020. 02. 25-én, a Művelődési
Központban megtartott tanácskozáson.
– Ismét eltelt egy év az utolsó gyermekvédelmi konferencia óta, így fontos
számot adni mindarról, amit az eltelt időszakban tettünk gyermekeink védelmében.
Értékelnünk kell az elvégzett feladatokat és
meghatározni, hogy mit tehetünk még annak
érdekében, hogy a gyermekvédelmi háló teljesebb, erősebb legyen, és az észlelő-jelzőrendszer egyre hatékonyabban működjön.
Kiemelt feladatunk a munkánkon keresztül megmutatni, hogy a gyermekvédelemben elhivatott, megfelelő szakmaisággal és hivatástudattal rendelkező,
felelősségtudó szakemberek tevékenykednek, és mindent megtesznek a rendelkezésre álló eszközeikkel és forrásaikkal, hogy
értékelhető, a családok és a társadalom
számára egyaránt fontos támaszt biztosítsanak az arra rászorulóknak.
Egyre inkább felértékelődik a védelmi
háló szerepe, és talán soha nem volt ennyire
fontos a jelzőrendszeri intézmények felelőssége, cselekvése, mint most.
Kiemelt a gyermekintézmények, egészségügyi szolgáltatók, hatósági személyek,
az egyház szerepe, akiken sok esetben
múlik, hogy az elhanyagolás, vagy veszélyeztetés ténye a felszínre kerüljön és eljusson a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.
Nagy felelőssége mindannyiunknak a helyes
kompetenciahatár ismerete, és szükséges a

sülése szoros kapcsolatot feltételez és vár el
a család- és gyermekjóléti szolgálat és az
észlelő- jelzőrendszer tagjai között.
A feladatok, felelősségek megosztása, a
másik szakember segítségül hívása elősegíti
a terhek egyenletesebb megosztását.
Senkinek nem kell egyedül lennie a gyermekek védelmében folytatott munkában,
ebben áll a szakmai közösségünk ereje! –
hangsúlyozta Gondáné Erika.
Az önkormányzati intézmény családés gyermekjóléti szolgáltatás intézményegységének 2019. évi tevékenységét
Szabados Tünde családsegítő, szakmai
egység vezető ismertette.
A tavalyi évben együttműködési megállapodással 25 család, 54 fő gondozását
látták el, közülük 24-en 0-17 éves korúak.
Eseti ügyfélként, nem együttműködési megállapodás keretén belül, 94 család, 106 fő,
köztük nyolc 0-17 éves korú fiatal került a
gondozásukba.
Kiskorúak vonatkozásában 17 írásbeli
jelzés érkezett a szolgálathoz az elmúlt évben: gyermekorvostól 1, köznevelési intézménytől 7, rendőrségtől 1, állampolgártól
(külön élő szülő, szomszéd, stb.) 6, önkormányzattól, jegyzőtől 2.
A család- és gyermekjóléti szolgálat az
írásbeli jelzés érkeztetésétől számítva 15
napon belül, krízis, azonnali intézkedést
igénylő esetben 1 munkanapon belül tájékoztatást nyújt a jelzőrendszeri tagnak arról,
hogy ki az esetfelelős, a kapcsolatfelvétel
módjáról, az intézkedés megtételéről.
Szakmai tevékenységük szerint segíttek
az információnyújtásban, segítő beszélgetésben, tanácsadásban, ügyintézésben,

egy-egy gyermek, eset kapcsán közösen
gondolkodjanak, ezzel is segítve az esetkezelést, a családok helyzetét.
A család- és gyermekjóléti központ által
biztosított szolgáltatásként pszichológiai és
jogi tanácsadást is közvetítenek.
2019-ben 8 gyermek esetében kötöttek új
megállapodást, 7 fővel a jelzőrendszer, 1
fővel pedig a gyámhatóság kezdeményezésére.
Nyilvántartásukban, a veszélyeztetett kiskorúak vonatkozásában a veszélyeztetettség fő okai - környezeti főcsoport szerint:
nevelési probléma; szülők, család életvitele
(szenvedélybetegség, antiszociális viselkedés); családi konfliktus; gyermek családon
belüli lelki elhanyagolása, kortárs csoport negatív hatása, - magatartási: a tankötelezettség elmulasztása, egészségi: fogyatékosság; magatartás; tanulási zavar problémák szerepelnek, és külön főcsoportként,
az anyagi problémák is megjelennek.
A statisztikai adatok alapján településünkön 25 családban élnek veszélyeztetett kiskorúak.
2019-ben, együttműködési megállapodás
keretében 4 gyermek állt védelembe vétel
alatt, 21 gyermeket alapellátás keretében
gondoztak, 3 fő esetében családsegítős
gondozást végeztek.
Szabados Tünde beszámolóját követően
a jelzőrendszer tagjai, a gyermekjóléti szolgáltató központtal a gyermekek érdekében
együttműködő intézmények képviselői
összegezték a gyermekvédelemmel és a
jelzőrendszer működésével kapcsolatos,
elmúlt évi tapasztalataikat és javaslataikat.
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– A gyermekjóléti szolgálat reagálása az
általa felvetett problémákra gyors és hatékony – állapította meg Mikes Anita, a martfűi
Egészségügyi Központ keretében működő
Védőnői Szolgálat munkatársa.
2019-ben 47 csecsemővel bővültek a
Védőnői Szolgálat körzetei. Az előző évekhez képest kissé csökkent a csecsemők száma. A családlátogatások mennyisége meghaladta az 1200 alkalmat. A várandós gondozottak esetén az egészségügyi problémák közül kiemelkedő volt a magas vérnyomás, a trombózishajlam és a pajzsmirigy
betegség. Az idősebb korú, 37 év feletti 5
kismamát egészségileg veszélyeztetettként
tartották nyilván. A szociálisan veszélyeztetett kismamák száma 3 volt. 2019-ben 4
csecsemő és 1 kisgyermek igényelt fokozott
gondozást, mindannyian egészségügyileg

Györgyné látja el, míg a Kossuth úti Óvodában Dósa Attiláné végzi a továbbiakban
ezt a tevékenységet.
– A gyermekvédelem terén a Munkácsy
úti Óvodában tavaly a létszámhoz képest
elhanyagolható számú kritikus helyzettel
kellett megbirkózniuk – számolt be Czene
Árpádné Évike.
A martfűi óvodákba 2019-ben 159 gyermek járt. Az elmúlt év végén halmozottan
hátrányos helyzetűként egy gyermeket tartottak nyilván, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben decemberben 12 gyermek
részesült, és 3 veszélyeztetett gyermek is
volt a nevelési intézményben.
2019 évben is a családok helyzete illetve
anyagi gondjai okozták a nehézségeket. Jó a
jelzőrendszer az óvodán belül, rögtön jelzést
kapnak, ha egy-egy családban gond van.

dolja, hogyan is kell viselkednie. Így a harmadik eset utáni kötelező jelzéssel sem
kellett élni a gyermekvédelmi szolgálat felé.
Jelzést, Martfű vonatkozásában, más
okból sem kellett tenniük. Városunk általános
iskolájába azonban 8-10 településről járnak
gyerekek. Jelzéseiket követően az érintett
önkormányzatok, családsegítő szolgálatok
nagyon együttműködőek. A nehezen kezelhető gyerekek esetében iskolai szociális
segítő és pszichológus is bekapcsolódik az
oktatási intézmény gyermekvédelmi munkájába.
A közlekedés felügyeletével a rendőrség
és a polgárőrség is nagy segítségére van az
oktatási intézménynek. A gyermekvédelmi
szolgálattal való kapcsolatrendszerben
hasznos az új elektronikus ügyintézés, és a
helyi családsegítő szolgálat munkatársának

veszélyeztetettnek minősülnek. Az óvodás
korú gyermekek közül 7 fő került valamilyen
veszélyeztetettségi fok alá, egészségügyi
vagy szociális okból.
Az elmúlt évben Martfűn nem volt kiskorú
várandós, és titkolt terhesség sem jutott a
Védőnői Szolgálat tudomására.
– A bölcsődében továbbra is a legfontosabb feladatunk a gyermekvédelem –
hangsúlyozta Cseriné Gál Katalin. A bölcsőde vezetője hasznosnak tartja a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetkonferenciákat, amelyekkel betekinthetnek más
intézmények munkájába is.
Az elmúlt évben, a 40 férőhellyel működő
szociális intézményben, 4 kisgyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, három családban. A helyzet javult a
bölcsődébe járó gyermekek körében, nem
volt igazán nehéz helyzetben, nagyon rossz
szociális körülmények között élő kisgyermek.
Nem növekedett azoknak a gyermekeknek a
száma, akik szociálisan illetve hátrányos
helyzetüknél fogva rászorultak a bölcsődére.
A jelzőrendszer jól működik, 2019-ben
nem is volt szükség arra, hogy írásban
tegyenek jelzést a gyermekjóléti szolgálat
felé.
– Az óvónők számára is nagyon fontos a
gyermekvédelmi feladatok ellátása – erősítette meg Bettenbuch Tünde, a Játékvár
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőhelyettese. – Az óvodában szerkezeti átalakulás történt, a Május 1. úti Óvoda megszűnésével a Munkácsy úti Óvoda öt
csoporttal, a Kossuth úti Óvoda három
csoporttal működik. A gyermekvédelmi
feladatokat Czene Árpádné és Varczag

Nagyon odafigyelnek rájuk, mindent megtesznek, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek, de igazából csak a családok tudják
elrendezni a gondjaikat.
Az előző évben is jól működött a kapcsolatrendszer a szolgálattal. A gyermekvédelmi felelős a szakmai továbbképzések,
a kiélezett helyzetek megoldására vonatkozó, különleges előadások hasznosságáról
is beszélt, javasolva azok egy-egy témájának
szülői értekezletekre, akár fórumokra való
kiterjesztését is.
A Martfűi József Attila Általános
Iskolába több mint 400 gyermek jár. Szerencsére Donkó Ágnes, az iskola gyermekvédelmi felelőse sem számolt be nagy
problémákról a 2019-es évre vonatkozóan.
Az alapfokú oktatási intézményben is
nyugodt légkörben folyik a munka, amihez,
megfogalmazása szerint, a családsegítők
profizmusa is hozzájárul.
Egy szeptemberben bevezetett házirend
módosítás alapján a gyerekek mobiltelefont
csak kikapcsolt állapotban hozhatnak be az
iskolába, a szünetekben sem használhatják
a telefonkészülékeket. A gyerekek gyorsan
alkalmazkodtak az új szabályhoz. Ha volt rá
eset, hogy a pedagógusoknak el kellett venni
a telefont, a szülők nagyon támogatóak
voltak.
Az Arizona programmal a tanórákon a
diákok társaikkal illetve a tanárokkal
szembeni agresszív magatartását próbálják
visszaszorítani. A második éve futó programnak még mindig van létjogosultsága az
iskolában. Nincs visszatérő esetük, tapasztalatuk szerint az a gyerek, aki egyszer az
Arizona szobában volt, megérti és átgon-

személyes megkereséseit is jónak tartja az
iskola gyermekvédelmi felelőse.
Az oktatási intézmény szeretné elérni
olyan ifjúsági csoport létrehozását, ifjúsági
referens alkalmazását, aki a fiatalokat öszszefogná, lehetőséget teremtve, hogy kibeszéljék a problémáikat.
– A gyermekjóléti szolgálat munkatársaira mindig lehet számítani – mondta Széll
Anikó, a Szolnoki Szakképzési Cent-rum
Damjanich János Szakképző Iskolája és
Kollégiuma gyermekvédelmi felelőse. A
szolgálattal a kapcsolattartás automatikus,
az iskola is igyekszik gyorsan reagálni, amit
ennél az intézménynél is hatékonyabbá tesz
az elektronikus ügyintézés.
Az iskola jelenlegi tanulói létszáma 259
fő, köztük 13% a martfűi. Elsősorban nem a
martfűi tanulókkal vannak problémák, amikből egy az elmúlt tanévben iskolaváltással
oldódott meg. Egy részben martfűi vonatkozású, másik ügyben is volt kapcsolatuk a
rendőrséggel és a gyermekjóléti szolgálattal.
Ebben az ügyben is csillapodnak a problémák, amihez a család együttműködése is
szükséges.
Az iskola fokozatosan újul, a közösségi
terek, a tantermek egyre családiasabbak,
esztétikusabbak, maga az intézmény is, amit
a gyerekek nagyon élveznek.
Az iskola házirendje szerint a 18 év
alattiak nem dohányozhatnak az intézményben. Ezt azonban képtelenek betartatni a
gyerekekkel. Széll Anikó hasznosnak tartaná, ha egyszer-egyszer a jövőben is igazoltatnák a rendőrök az iskola előtt dohányzó
kiskorúakat. Örömmel fogadják a helyi
rendőrőrs képviselőjének látogatásait. Maga

7

ÖNKORMÁNYZAT

8

az egyenruha, a rendőri jelenlét nagyon
fontos. A dohányzás miatt a késésekből
származó igazolatlan órák száma emelkedik.
Nem a martfűi tanulók között, de az elmúlt
tanévekben is több terhességgel kellett számolniuk a 18 év alattiak körében. A szülés
után is igyekeznek a tanulókat az iskola
rendszerében tartani.
Nagy segítség a középiskolában az iskolai szociális segítő munkatárs jelenléte, és
heti egy alkalommal pszichológus is a gyerekek rendelkezésére áll.
Széll Anikó az ifjúsági őrjáratok fontosságát, visszatartó erejét is hangsúlyozta. Az
őrjáratok során tapasztalatot szerezhettek,
hogy mi folyik a tanulóik körében, a piactéren, a parkban, a templomoknál.
– Az iskolákban rendszeresen tartanak a
bűnmegelőzést célzó tájékoztatókat, és az
iskolarendőr jelenléte is folyamatos – számolt be Bánkúti Lídia, hozzátéve, hogy idő és
kapacitás függvényében, valószínűleg ismételten várható az ifjúsági őrjáratok elindítása. A Martfűi Rendőrőrs munkatársa is
megerősítette, hogy a nem helyi tanulók magukkal hozzák a problémáikat, ami azonban
kezelhető.
– Szolnokon az ifjúsági őrjáratba a szülőket is bevonják, akik megfigyelhetik a fiatalok viselkedését és a rendőri intézkedés
folyamatát – tájékoztatott Halász Csaba, a
Martfűi Rendőrőrs 2020. január 1-jétől megbízott, új őrsparancsnoka. – Mostanában a
társhatóságokkal a szórakozóhelyek ellenőrzése a jellemzőbb, amelybe szintén bekapcsolódtak a szülők. Jelenleg kiélezett dolgok
a kábítószer, a tabletták, a herbálos (szintetikus marihuánás) cigaretták. Ezekben a
témákban felvilágosító anyagokat folyamatosan továbbítanak az iskolák felé, akár
Martfűn is.
– A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban két módon találkozunk a gyerekekkel. Egyrészt szervezett
programjainkon, rendezvényeken, nyári
napköziben, önállóan, vagy pedig a családdal, a szüleikkel együtt. A másik módja,
amikor maguktól bejönnek a házba, egyfajta
találkozóhelyként használva a tereinket,
vagy a körülöttünk lévő parkban, teraszon
találkozunk velük – mondta Székácsné Tálas
Gabriella. A Művelődési Központ korábbi
jelzéseit megerősítve, az intézményvezetőhelyettes ezúttal is támogatást kért a kiskorú
fiatalok és az általános iskolás gyerekek a
művelődési intézmény körüli alkoholfogyasztásának visszaszorítása terén.
A Szolnok Járási Hivatal Martfűi Kirendeltsége két települést, Martfűt és Rákócziújfalut látja el.
– Martfűn jól működik a gyermekjóléti és
családsegítő szolgáltatás, a legtöbbször az
alapellátás keretében meg tudják oldani az
eseteket – erősítette meg Fróna Erika, a
gyámhatóság munkatársa, köszönetét fejezve ki a jelzőrendszer tagjainak hatékony
munkájáért.
Szám szerint nincs sok védelembe vett
martfűi gyermek, viszont az ügyek minőségében van változás. A problémák egyre
súlyosabbak, úgy a rendőrség, mint az is-

kolák vagy a családsegítő kollégák szempontjából. A kapcsolattartások, a „szülőháborúk” a gyermekért megjelennek az óvodában és az iskolákban is.
2019-ben három Martfűt érintő kapcsolattartási ügy volt, amelyek végül rendeződtek.
Ezen a téren a gyámhatóság munkatársa
fontos jogszabályi változásról is tájékoztatott:
március 1-jétől a végrehajtást, a kapcsolattartás érvényesítését a bíróság intézi.
Más jogszabályi változás szerint, a továbbiakban apai elismerő nyilatkozatot az
anyakönyvvezetőknél tehetnek a szülők.
Kiskorú kismama esetén pedig jogszabály
írja elő a gyámhatóság segítségét, illetve
gyám kijelölését a születendő gyermekhez. A
tavalyi évben Martfűn nem kellett ilyen
ügyben gyámot kirendelni.
– Az éves gyermekvédelmi tanácskozás
Martfűn mindig több, mint más településeken. Az elhangzott beszámolókban
megjelenik a rendszerszintű együttműködés
– hangsúlyozta Gólya Krisztián, a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása Humán
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának munkatársa. – A martfűi
kiskorúak, fiatalkorúak olyan előnyöket élveznek más településekkel szemben,
amelyek megteremtik számukra a szociális
hálót, a biztonságot és a gondoskodást.
Gólya Krisztián köszönetét fejezte ki
minden jelzőrendszeri partner munkájáért,
remélve, hogy ebben az évben is sikeresen
folytatják az együttműködéseket az alap- és
a speciális szolgáltatások terén.

– Alapos átgondoltságot igényel és
feltételez, ha a probléma kialakulás helyszínétől egyre távolabbra kerülnek azok a
szereplők, akiknek ebben tevőleges feladataik vannak – utalt az elmúlt évek központosítási folyamataira és a várható jogszabályi
változásokra Gondáné Erika, hozzátéve,
hogy a változásokról folyamatosan tájékoztatják a jelzőrendszer tagjait.
Az intézményvezető jónak tartja egy-egy
téma szülői értekezletek keretében való
feldolgozását, az aktuális helyzetek megoldására, a csellengés, a csavargás megelőzésére, és az ifjúsági őrjárat fontosságáról
is beszélt.
A martfűi gyermekjóléti intézmény, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a
tanácskozáson és azon kívül is várja a témákat és javaslatokat a 2020. évi intézkedési és
munkatervéhez. Tájékoztató csomagot is
összeállítanak a segítés lehetőségeiről,
szakemberek elérhetőségéről és a jogszabályi változásokról, szülőknek, kollégáknak, a jelzőrendszer tagjainak.
– Látjuk a családoknál a kis eredményeket, a nehézségek leküzdését, a krízishelyzetek enyhítését – mondta a tanácskozás zárásaként Szabados Tünde családsegítő. – Így vagyunk hitelesek, így vagyunk
jó szakemberek, ha ezekből építkezünk, és
összefogunk, hogy egy-egy gyermeknek,
egy-egy családnak minél jobb legyen.
Herbályné Kalmár Irén

„Itt a farsang áll a bál”
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
intézményegységében, 2020. február 18-án
farsangi mulatságot tartottunk a gyermekek
számára. Az ünnep előtt egy hónappal elkezdtük a ráhangolódást a farsangra. Feldíszítettük a csoportszobákat, és különböző vizuális tevékenységekkel, mondókákkal, énekekkel hangolódtunk az ünnepre.
Farsangi szemüvegekre ragasztottunk,
színes bohócrajzokat készítettünk a gyerekekkel. A csoportokból már a farsangot megelőző hetekben zeneszó hallatszott, így készülve a bálra. Vidám, mókás farsangi dalokkal és mondókákkal ismerkedtünk meg. Elérkezett a várva várt nap. A gyermekek izgatottan érkeztek a bölcsődébe, kora délelőtt vég-

re elkezdődött a farsangi mulatság. A bölcsőde csoportjai megteltek hercegnőkkel, boszorkányokkal, rendőrökkel, tűzoltókkal,
nyuszikkal, cicákkal, pókemberekkel. Daloltunk, táncoltunk, jót mulattunk, igazi mesevilággá varázsolva a csoportszobákat.
Elfáradva és élményekkel telve vártuk a
tízórai érkezését, ami nem is lehetett volna
más, mint a helyben sütött farsangi fánk.
Fergeteges délelőttöt tudhattunk magunk
mögött. Mindenki boldogan ment haza, és
lelkesen mesélt szüleinek, hogy milyen csodaszép napunk volt.
Feketéné Hegedűs Adrienn
kisgyermeknevelő
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Pályázati kiírás civil szervezetek önkormányzati támogatására
A helyi civil szervezetek 2020. évi támogatására pályázatot írt ki Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A pályázat kiírásáról a február 27-i ülésén döntött
a testület. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. március 31., 16 óra.
A civil szervezeteknek nyújtható támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján a képviselő-testület minden év március
15. napjáig pályázatot ír ki a civil keret felosztására.
Az önkormányzati támogatás célja a helyi
civil szervezetek működésének, a közösség
érdekében végzett közcélú tevékenységének elősegítése, a civil szervezetek öntevékenységre épülő szakmai, szociális, egészségügyi, szabadidős programjai, környezetvédelmi, kulturális, művészeti és ifjúsági rendezvényei, pályázati céljai megvalósításának támogatása.
Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható működési kiadásaik finanszírozásához, rendezvényeik,
programjaik megvalósításához, pályázataik
önrészének biztosításához, a hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével összefüggő kiadásaik fedezésére.
A képviselő-testület a civil szervezetek támogatható tevékenységei, kiadásai közé sorolta kiemelten:
- a 2020. évi ünnepi városi programokhoz
(május 1., augusztus 20., Mindenki Karácsonya), valamint a település 70. évfordulójához
kapcsolódó, civil szervezetek által szervezett
rendezvények lebonyolításához, a városi ünnepségek programjai megvalósításához köthető, azt elősegítő tevékenységükkel összefüggő kiadásaik finanszírozását, valamint
- a civil szervezetek által benyújtott vagy
benyújtandó, működésük feltételeinek fejlesztését, alapító okiratukban meghatározott
céljaik megvalósítását elősegítő, más szervek által meghirdetett pályázatokra vonatkozó pályázati önerő biztosítását,
- a civil szervezetek szervezett programja
keretében rendszeresen megvalósított környezet- és városszépítési célú közterületi virág- és növényápolási, gondozási akciók lebonyolításával összefüggő kiadásaik finanszírozását.
A támogatás a civil szervezetek 2020. január 1-től december 31-ig, a pályázati célok
között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjainak megvalósításához
nyújt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Pályázatot a Martfű város közigazgatási
területén működő, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság
nyújthat be.
Pályázatot az önkormányzati rendelet
szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt lehet
benyújtani, Martfű Város Polgármesterének

címezve, az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként. Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az önkormányzati honlapról.
A pályázatokat 2020. március 31-én 16
óráig lehet benyújtani, személyesen a Martfűi Polgármesteri Hivatal I. emelet 118. irodájában, postai úton a Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1.
címre.
A pályázatokat az Oktatási, Művelődési,
Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága véleményezi, a támogatás odaítélésé-

ről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésén.
A támogatásban részesített szervezettel
az önkormányzat támogatási szerződést köt.
A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél
Martfű város hivatalos internetes honlapján
közzétételre kerül.
A pályázattal kapcsolatos egyeztetés
ügyében a Polgármesteri Hivatalban Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyzőt lehet keresni,
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az
56/450-222-es telefonszámon.

Hirdetmény
NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK
NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS ÉS ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL
TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSE
A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében
és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi
Központ (NKF), a Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha térmértéket meg nem haladó
nagyságú földrészleteket kíván nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni - tájékoztatott 2020.03.02-án kiadott
hirdetményében az NFK.
A listában szereplő ingatlanokhoz tartozó
minimális ellenértéket az eljárás során - a vételi ajánlatok beérkezését követően elkészítendő értékbecslési szakvélemény és az
NFK vagyonnyilvántartásában rögzített
könyv szerinti érték figyelembevételével - határozzák meg.
Az NKF az értékesítés során Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR) alkalmaz,
amely az alábbi elektronikus felületen érhető
el: https://epr.nfk.gov.hu/
A vételi ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidő: 2020. április 1., 23 óra 59’.

Az NFK felhívja a figyelmet arra, hogy
amennyiben egy adott ingatlan vonatkozásában több vételi ajánlat is érkezik, akkor a legmagasabb érvényes árajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést. Azonos
ajánlati árak esetén az elővásárlási rangsorban előrébb álló személy lesz az NFK által támogatott vevő.
Az ajánlatot követően értékbecslést készít az állam, a földeket pedig az értékbecslésben meghatározott, vagy ha annál magasabb az ajánlat, az abban szereplő áron értékesítik.
Az EPR rendszer használatához a vételi
ajánlatot tevő személyeknek a Kormány által
biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval kell rendelkeznie.
Az NFK az értékesítési eljárás során kizárólag a hirdetmény lista részében szereplő
földrészekre vonatkozó vételi ajánlatokat veszi figyelembe.

Utolsó lehetőség!
TISZA CIPŐGYÁRI TÖRTÉNETEK 3.
Kedves Martfűiek, Egykori Cipőgyári Dolgozók!
A decemberben megjelent újabb könyvünk sikere, további buzdítások és ajánlkozások hatására még egy könyv elkészítését
tervezzük.
Ehhez kérjük az Önök segítségét! Legyenek társszerzői a gyárról, még inkább a valaha itt dolgozó emberek életéről, munkájáról
szóló harmadik, egyben befejező kötetnek!
A könyv az előzőekhez hasonlóan nézne
ki, 40-50 szerző írása kapna benne helyet.
Ezúttal is komoly és humoros történeteket,
sorsfordító pillanatokat, a korra jellemző,
vagy abból kirívó epizódokat szeretnénk
megörökíteni. Írhatnak a szüleiktől hallottakról, régi kollégáikról, vezetőikről, személyes
élményeikről. Szükség esetén a megfogalmazásban is segítünk.

Most a tavalyinál még több egyedi történetet (a második kötet 145-165. oldalán
megjelentekhez hasonlót) szeretnénk közreadni! Várjuk a történeteket hitelesítő, színesítő képeiket, irataikat. Akik nem akarnak írni,
de érdekes fényképeik, vagy még meg nem
jelent Tiszás ajándéktárgyaik vannak, azokat
is közzétesszük.
A történeteket, képeket május 31-ig kérjük
leadni! Megfelelő érdeklődés esetén a könyv
novemberben fog megjelenni.
További részletek, feltételek az alábbi internetes oldalon olvashatók: www.martfu.hu
/Tisza cipőgyári történetek. Hívjanak bennünket, ha bármilyen kérdésük van!
Üdvözlettel: a szerkesztők
Farkas Imre (tel.: 06 20 466 8030, e-mail:
farkasimre53@t-online.hu )
Máté Gizella (tel.: 06 70 325 4231, e-mail:
mategizi50@gmail.com)
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ÖNKORMÁNYZAT

Ideiglenesen zárva tart a Művelődési
Központ Martfűn
Összeírók
jelentkezését várják

A kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel, azt fokozottan komolyan véve, az itt
élők egészségének és életének védelme érdekében, Martfű Város Önkormányzata azt a
döntést hozta, hogy a város kulturális intézménye 2020. március 13-tól határozatlan
ideig zárva tart – tájékoztatott Asztalosné Kocsis Enikő, a Művelődési Központ igazgatója.
A kormány veszélyhelyzetet hirdetett és
rendkívüli intézkedéseket hoz az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány hazai megelőzésére. Kormánydöntés
alapján március 11-től zárt helyen tilos megtartani a 100 főt, nem zárt helyen pedig az
500 főt meghaladó rendezvényeket.
– Ebben a helyzetben a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeinket lemondtuk, későbbi időpontra helyeztük, és nem
tudjuk fogadni a kiscsoportjainkat sem. A

március 14-i térzenei program és a március
15-i városi ünnepség is elmaradt. Várhatóan
új időpontban lesz a szervezés alatt álló Zorán koncert is. További programjaink időpont
változásáról is folyamatosan hírt adunk. Felelősségteljesen biztosítva a szükséges feltételeket, a mozit sem tudjuk üzemeltetni.
A véradókat azonban várjuk a meghirdetett időpontban. Megszervezzük, hogy biztonsággal lehessen vért adni az intézményben, március 17-én 13.30-tól 17 óráig.
A Művelődési Központban a munkavégzés, határozatlan ideig, zárt ajtók mögött történik. Elérnek bennünket a muvk@martfu.hu
email címen és az 56/450-146-os telefonszámon – mondta az intézményvezető, köszönettel bízva az intézmény látogatóinak megértésében ebben a rendkívüli helyzetben!
Herbályné Kalmár Irén

Szünetel a személyes ügyfélfogadás
Tisztelt martfűi Lakosok, kedves Ügyfeleink!
A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Család- és gyermekjóléti szolgálata,
valamint a hulladékkezeléshez kapcsolódó Információs Pont és az üdülő ügyintézés személyes ügyfélfogadása 2020. március 17. napjától visszavonásig szünetel.
Annak érdekében, hogy megóvjuk munkatársaink, ellátottjaink, ügyfeleink és hozzátartozóik egészségét, arra kérjük Önöket,
hogy a fent megjelölt naptól halaszthatatlan
ügyeiket az alábbi elektronikus levélcímeken, illetve telefonos elérhetőségeinken intézzék:
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
e-mail: raczszandi@martfu.hu
Telefon: 56/450-222 / 114. mellék
gondaneerika@martfu.hu
Telefon: 56/ 450-222 / 132. mellék
Hulladékkezelés Információs Pont és
Önkormányzati üdülő:
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Étkeztetés, általános ügyintézés:
szaboanita@martfu.hu
Telefon: 56/ 450-222 / 131. mellék
Mivel a jelzőrendszeri intézményeink működése a központi és a helyi rendelkezések
értelmében szünetel, illetve korlátozott, szeretnénk felhívni a lakókörnyezet, szomszédok felelősségét a jelzések megtételében,
amennyiben valakinek nehéz körülményei
miatt segítségre van szüksége.
Óvintézkedéseink célja, hogy biztosítsuk
intézményünk és szolgáltatásaink további
zavartalan működését.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

evidane@martfu.hu

Gonda Lajosné

Telefon: 56/555-055

Intézményvezető

2020 júniusában teljes körű összeírást
hajt végre az egyéni gazdaságok körében a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH), „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az
ország valamennyi települése, összesen
750 ezer cím érintett.
Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500
összeíróra van szükség. Ahhoz, hogy a
KSH ezt a létszámot biztosítani tudja, összeírói toborzást indít. Az adott település, településrész összeírására az összeírók kiválasztása az adatkezelési követelmények szigorú érvényesítése mellett, illetve adatkezelési tájékoztató elfogadásával történik.
A toborzás 2020. február 15-től március
végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb április közepéig kerül sor.
A felvétel kiemelkedő jelentőségű a gazdálkodók, a döntéshozók és az érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az ágazat
strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A felvételhez uniós adatszolgáltatási kötelezettség is társul. A felvétellel kapcsolatban további információk a KSH honlapján érhetők el:
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2
020
Az elvégzendő feladatot, a határidőket és
az összeírótól elvárt kompetenciákat toborzó
felületen mutatja be a statisztikai hivatal.
A toborzó felület linkje: Összeírókat keresünk a júniusi Agrárcenzus, 2020 adatfelvételünkhöz.
A link elérhető a KSH honlapján is.
A KSH felhívása alapján, a jogi szabályozó környezet nem teszi lehetővé korbetöltött
öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.
Herbály Jánosné

Bezár a Martfűi Református
Egyházközség és a
Rákóczifalvai Református
Egyházközség
A Martfűi Református Egyházközség és a
Rákóczifalvai Református Egyházközség
határozatlan időre, embertársaink védelme
és a vírus terjedésének megállítása/lelassítása érdekében, BEZÁRJA kapuit.
Minden Istentisztelet, igei alkalom, hivatali nyitvatartás és rétegalkalom elmarad.
Szeresd felebarátodat, mint magadat: a
jézusi parancs ma így értelmezhető: ha felelősséget érzel a társaidért, ne találkozz velük
személyesen.
Telefonon, messengeren, e-mailben elérhetőek vagyunk.
Reméljük, hogy hamarosan személyesen
is találkozhatunk!
Szeretettel és tisztelettel:
Kupai-Szabó Tímea és Kupai-Szabó Kornél

HIRDETÉS

Ha nem muszáj, most ne keresse fel orvosát!
A koronavírus-járvány tömeges terjedésének megelőzésére fontos, hogy különösen
az idősek és a betegek maradjanak otthon,
még a háziorvosi rendelőt is kerüljék el, hiszen ott általában sok ember van - olvashatjuk a koronavirus.gov.hu, a kormány által létrehozott, tájékoztató honlapon.
Ennek érdekében több olyan könnyítésről
született döntés, amelyek csökkentik az orvos-beteg találkozás szükségességét.
A közgyógyellátásra való jogosultság a
kormány döntése értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét
követő 90 napig fennmarad. Emiatt tehát
senkinek nem kell elmenni a háziorvoshoz.
A keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell 2 hetenként kiállítani.
Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok
is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet

időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet
megszűnését követően 90 napig.
A stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszerei elektronikus vényen (e-recept) is rendelhetőek, a gyógyszer kiíratása
ez esetben telefonon is történhet. A martfűi
Egészségügyi Központ telefonszáma:
56/452-138, 56/452-139.
Bárki kiválthatja hozzátartozója, ismerőse gyógyszereit, rendeletben egyszerűsítették az e-recept kiváltásának feltételeit. A
gyógyszer kiadható annak, aki megmondja a
beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolja. Ez a papíralapú és az e-receptre is igaz.
Aki a koronavírusra utaló tüneteket érez
magán, koronavírussal fertőzött területről érkezett haza, vagy esetleg érintkezhetett ilyen

ÁLLÁSHIRDETÉS
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Településüzemeltetési
szakmai egysége munkatársat keres az alábbi munkakörbe

1 fő VILLANYSZERELŐ

TÁJÉKOZTATÁS:

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

2020.02.21.
Czifra Márton
Czifráné Petykó Mária - Czifra Péter,
Rákóczi út
2020.03.10.
Molnár Olivia
Molnár-Lapu Nóra - Molnár Tamás,
Iskola út
2020.03.03.
Csősz Diána
Csőszné Papp Anikó - Csősz Péter,
Galagonya út
2020.03.10.
Nagy Zsolt István
Nagy Zsoltné - Nagy Zsolt, Tisza A. út

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin
következő lapszáma várhatóan 2020. április 23-án, csütörtökön
jelenik meg. Írásaikat, hirdetéseiket április 15. szerdáig küldhetik el
a szerkesztőségbe, a martfumedia@gmail.com címre.
A koronavírus-járvány miatt a Művelődési Központban és a
szerkesztőségben ideiglenesen zárt ajtók mögött folyik a munka.
Tel.: 56/450-146, 70 380 6187
Tisztelt Lakosok!

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
A 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 munkakörre 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

Üdvözöljük
újszülötteinket

beteggel, az semmiképpen se menjen el a
háziorvosi rendelőbe, hívja fel orvosát.
Az eljárás szerint a háziorvos ilyenkor egy
kérdőív alapján telefonon kérdezi ki a beteget, és megerősíti vagy elveti a fertőzés gyanúját. Amennyiben a betegség gyanúja felmerül, egy külön telefonszámon értesíti a
mentőszolgálatot, amely az érintettet a lakhely szerinti területileg illetékes kórház infektológiai osztályára szállítja, ahol elkülönítik.
Herbály Jánosné

A MARTFŰI POLGÁRŐR EGYESÜLET tagjai
önzetlenül, juttatás nélkül, saját szabadidejükben, Martfű és az itt
lakók jó közbiztonságáért dolgoznak. Azért, hogy ez továbbra is
így maradjon, kérjük, támogassák az Egyesület munkáját adójuk
1%-ával!
Adószámunk: 18838271-1-16
A támogatni szándékozók támogatásaikat
a 69300224-10007297 számlára történő
utalással tehetik meg, amit előre is köszönünk!
Szeretettel VÁRJUK TAGJAINK KÖZÉ
a közbiztonságért tenni akaró lakosokat!
Információ, részletek: Forgács László elnök Tel.: +36 70 967 1974

EMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,
akik szeretett testvérünk,

KÁVÁSI GÁBORNÉ
(született Erdei Ilona)
halálának 2. évfordulója alkalmából
„A búcsú, mit nem mondtál ki,
elmaradt.
Elmentél, de gondolatban örökké
velünk maradsz.“
Szerető családja

HŐGYE ÁRPÁD
(1960-2020)
búcsúztatásán részt vettek,
utolsó útjára elkísérték,
virágaikkal, részvétnyilvánításukkal
enyhítették fájdalmunkat.
A gyászoló család
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CIVIL ÉLET

Rajzpályázat környezetünk értékeinek megőrzéséért
ISMÉT SOK SZÉP ALKOTÁS SZÜLETETT
Hat évvel ezelőtt kezdődött. Egyesületünk csatlakozott a Város- és Faluvédők
Szövetségének felhívásához, amelyben pályázatot hirdettek a „Fiatalok az épített és
természeti környezet védelméért” címmel.
Azóta a természettel kapcsolatban sok
szép rajzot, fotót, a Tisza-part növényeiről,
állatairól, a madáretetők látogatóiról és a
madárodúk fajtáiról értékes összeállításokat
küldtek be a pályázatra a gyerekek. De kaptunk dolgozatot is, amelyben a dédunoka írta meg a dédnagymama életét.
Az idén kevesebb alkotás készült a mi
pályázatunkra. Tudomásul kell vennünk,
hogy nagy a konkurencia: különböző cégek,
hivatalok hirdetnek rajzpályázatot általános
iskolásoknak. S nem lehet mindig rajzolni,
tanulni is kell!
De! Nagyon szép és értékes műveket
kaptunk a gyerekektől! Úgy annyira, hogy ismét lett fődíjas alkotás is, 9 rajz pedig különdíjban részesült!
A szép sikerekben részük volt tanáraiknak is: Sulák Tiborné, Hegedűsné Kovács
Zita, Juhászné Hidvégi Edit és Tóth Erika
segítette munkájukat. A Gyurcsek Ferenc
szobrászművész vezette zsűri az alábbi rajzokat díjazta:
Díjazottak:
III. díj: Schmidt Hajnalka 6.o. Tavaszváró,
Kontos Melinda 5.o. Naplemente, Nagy Benedek 2.o. Szelektív hulladékgyűjtés.
II. díj: Farkas Kamilla 6.o. Az út végén,
Árvai Viola 5.o. A Tisza part, Serfőző Sára
2.o. A Tisza Cipőgyár.
I. díj: Turai Boglárka 6.o. Vadlesen, Tóth
Lili 5.o. Téli táj, Sólyom Hunor 2.o. Még nem
késő.
Különdíjasok:
Turai Boglárka 6.o. Ragyogás - Rágyanszky István alpolgármester felajánlása.
Szivajev Viktória 5.o. Az én városom,
Martfű - Földi Edina önkormányzati képviselő adománya.
Döbrei Ivett, Horváth Tamara 2.o. Madarak világa télen - Turnyánszkiné Enyedi
Andrea önkormányzati képviselő felajánlása.
Szabados Milán 6.o. Virágoskert - Szekeres Mónika Gizella önkormányzati képviselő ajándéka.
Karkus István, Kézsmárki Csanád 2.o.
Vigyázzunk a madarakra - Farkas Roland
önkormányzati képviselő ajánlotta fel.
Farkas Zoé 6.o. Évszakok - a Művelődési
Központ felajánlása.
Horváth Tamara 2.o. A tisztaság öröme a Művelődési Központ adománya.
Antal Regina 6.o. A Négyszögletű Kerekerdő szélén - a Városi Könyvtártól.
Hutkai Luca 2.o. Szívügyünk a Föld - a
Martfűi Városszépítő Egyesülettől.
Fődíj:
Ivankovic Milán 1.o. A mi városunk, Martfű - Martfű Város Önkormányzatának díja,
melyet dr. Papp Antal polgármester úr adott
át.
Minden gyermek és az őket felkészítő ta12 nárok emléklapot és szerény édességet

kaptak. A díjazottak és a különdíjasok zöme
könyvjutalomban részesült. S ehhez kapcsolódik a szervezőknek egy nagy öröme. A
rendezvény a Művelődési Központ Pódiumtermében volt megtartva. A „kicsikért” ide jöttek a szülők. Néhány gyerek a várokozás
percei alatt a kapott könyveket lapozgatta,
együtt nézegették, mutogatták egymásnak
a könyvben szereplő képeket. Őket nem kell
félteni! Szeretnek olvasni, barátjuk a könyv!

A fentebb felsorolt díjazott rajzok felkerülnek Budapestre az országos döntőbe. Nagyon bizakodunk, hogy ismét lesznek martfűi alkotások az országos díjazottak között.
S akkor ismét utazunk a gyerekekkel (és
szüleikkel) Budapestre, a Budapest Történeti Múzeumba, hogy a csodálatos Barokk
udvaron, Ráday Mihály elnök úrtól átvehessék jutalmukat.
Vinczéné Balogh Magdolna elnök
Martfűi Városszépítő Egyesület

Adó 1% martfűi egyesületnek, alapítványnak
Adóbevallása során ki-ki rendelkezhet
személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt
legkésőbb 2020. május 20-ig, az SZJA bevallástól függetlenül is megteheti.
A magánszemély az idén is dönthet úgy,
hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil
szervezetnek, további 1%-át pedig valamely, technikai számmal rendelkező vallási
közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési
előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 2020 rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os
felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adatait tartalmazó listája támpontot nyújthat, hogy a 2019. évi személyi jövedelemadónk 1%-át mely martfűi egyesületnek,
alapítványnak ajánlhatjuk fel.
A 2020-ban az egyházi listákon megjelölhető egyházi kedvezményezettek adatai is
megtalálhatók a http://www.nav.gov.hu/ honlapon. Tájékoztatásul: a Magyar Katolikus
Egyház technikai száma 0011, a Magyarországi Református Egyház technikai száma
0066.
Az 1+1 %-os felajánlásról, függetlenül a
2019-es személyi jövedelemadó-bevallás
benyújtásának módjától, a bevallással együtt
vagy akár attól elkülönülten is rendelkezni lehet.
18824773-1-16 „A Boldog Gyermekekért”
Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2.
18826036-1-16 „Portyázó Porontyok”
5435 Martfű, Martos Flóra út 2.
19222002-1-16 „Reménység” Alapítvány
5435 Martfű, Szent István tér 3.

18825073-1-16 A Martfűi Középiskoláért
Alapítvány 5435 Martfű, Lenin út 15.
18842463-1-16 Jóreménység Klub Egyesület 5435 Martfű, Mártírok út 1.
18840715-1-16 Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Kör Egyesület 5435
Martfű, Mártírok út 1.
15577056-2-16 Martfű Városi Művelődési
Központ és Könyvtár 5435 Martfű, Mártírok
út 1.
18518526-1-16 Sportegyesület (Martfűi
Airsoft Taktikai Csapatjáték Sportegyesület)
5435 Martfű, Jókai út 57.
18508857-1-16 Martfűi Gasztronómiai
Egyesület 5435 Martfű, Kassák Lajos út 20.
18727827-1-16 Martfűi Ifjúsági Csoport
5435 Martfű, Mártírok út 1.
18838271-1-16 Martfűi Polgárőr Egyesület 5435 Martfű, Szent István tér 1.
18840409-1-16 Martfűi Úszó és Triatlon
Klub 5435 Martfű, Petőfi út 8.
18139077-1-16 Martfűi Városszépítő
Egyesület 5435 Martfű Munkácsy Mihály út
9.
19866358-1-16 Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3.
19430591-1-16 Növényolajgyár Horgász
Egyesület 5435 Martfű, Szolnoki út 201.
18829905-1-16 R-15 Postagalambsport
Egyesület 5435 Martfű, Münnich Ferenc út
28.
18823947-1-16 Tehetséges Tanulókért
Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2.
19867191-1-16 Tisza Cipőgyár Horgászegyesület 5435 Martfű, Tiszaparti út 3.
18820085-1-16 Victory Martfűi Kyokushin
Karate Klub 5435 Martfű, Mártírok út 1.

REJTVÉNY
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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 Fonyód-Bélatelepen 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 GAZDABOLT (Martfű, Rákóczi út 28.) 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!
- Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
- Anya, ma én voltam az egyetlen, aki
jelentkezett, amikor a tanító néni kérdést tett
fel!
- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a
kérdés?
/A válasz a vízszintes 2. sorban található./
Vízszintes:
2. A beküldendő megfejtés; 17. Spanyol
sziget a Földközi-tengerben, a Baleárok
egyike, híres üdülőhely; 19. Feltéve; 20.

Balatoni üdülést nyerhet!

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2020. MÁRCIUS
Megfejtés:

Templomi hangszer; 21. West … Story
(1961-ben készült, minden idők legtöbb Oscar-díjjal kitüntetett musicalje, zenéjét Leonard Bernstein szerezte); 22. … talál (a cél
kellős közepét eltalálja); 24. Tűvel, cérnával
öltöget; 26. Szicília ismert aktív vulkánja; 28.
For … – eladó, angolul /SALE/; 30. Ami a levesben és a rétesben közös!; 31. Természetes módon kialakult, nagyobb kiterjedésű föld
alatti üreg; 34. Erre a helyre repül; 36. … Skywalker – a Csillagok háborúja c. filmeposz
egyik fő alakja /LUKE/; 38. Lemez, a számítástechnikából is ismert eredeti angol szóval;
39. Noé mentőjárműve; 41. .hu – a felsőfokú
oktatási rendszer közismert információs honlapja hazánkban, a hivatalos felvételi ponthatárokat is itt teszik közzé; 42. Berlin … alatt
(2017-ben készült, a 70-es évek kettészakadt Németországában játszódó TV-sorozat); 43. Készül az ebéd a fazékban a tűzhelyen; 44. Jurij … – az angol Chelsea-t is megjárt orosz válogatott labdarúgó, jelenleg a Zenit játékosa, a legutóbbi foci-VB-n is szerepelt /ZSIRKOV/; 46. A hélium vegyjele; 47.
L.I.R.; 48. Börtöncella, fogda; 50. 1985-ben
született amerikai popénekesnő /CIARA/; 51.
Pozitív érzésekkel teli köszönet; 53. Sötét
színű szénsavas üdítőital (magyar helyesírással); 54. Eszes, jó felfogóképességű;
56. Női név (viselői például a tájfutó Monspart, vagy az énekesnő Zalatnai); 58. Római 2000; 59. Nemfémes elem, módosulatai
többek között a grafit, a gyémánt – ásványként az egyik legelterjedtebb fosszilis tüzelőanyag; 60. Hon; 62. Tinédzser, kamasz; 63.
Szövőipari szakszó, növényi, vagy állati eredetű alapanyagot szálaira bont, sodrásra, fonásra előkészít; 65. Általános Szerződési
Feltételek, röv.; 67. Erősen ittas; 69. Érdektelennek tart; 71. Baranya megye székhelyének lakója; 72. 1990-es amerikai filmdráma,
sötét utópia, egy jövőbeni ultrakonzervatív
államban játszódik – a főszereplők Natasha

Richardson, Faye Dunaway, Aidan Quinn.
Függőleges:
1. Pénzkölcsön folyósítása; 2. K.I.L.; 3.
Gyorsan, hamarjában, népies szóval; 4. Város Egyiptomban, a Sínai-félszigeten /TABA/;
5. A vércsoport faktorokra utaló betűjel; 6.
Meteorológiai jelenség, a népdal szerint vizet
áraszt; 7. Björn … – 1956-ban született svéd
teniszező, minden idők egyik legjobbja; 8.
E.R.R.; 9. Az ezüst vegyjele; 10. A Renault új
elektromos autója /ZOE/; 11. Régi könyvek
kereskedése; 12. Csoport, csapat (többféle
tevékenységre alakulhat, pl. zenész, arató,
vagy akár bűnöző); 13. Az arzén vegyjele;
14. A telet jelképező szalmabábu, amelyet
népszokásként a tél végéhez közeledve elégetnek vagy vízbe vetnek; 15. Arra a helyre
lépő; 16. Svájci mondahős, a magyar kártya
makk felsőjén is látható; 18. A Nap elektromágneses részecskéinek Föld légkörébe történő beáramlása, bolygónk egyik fő energiaforrása; 23. Fákkal borított kiterjedt terület;
25. Az Anna, vagy Anikó név egyik becézése
lehet; 27. Panel magánhangzói; 29. Elhull a
virág, … az élet (részlet Petőfi Sándor Szeptember végén című költeményéből); 32. Római 51-es; 33. Bejglitöltelék; 35. S.F.E.; 37.
Parkok, virágágyások gondozója; 39. Brazília olimpiai sportjele; 40. Száguld, lót-fut; 43.
Épületek helyiségeinek elválasztóeleme; 45.
Kártevőt pusztít; 46. Csendes, alig hallható;
49. … Okada – absztrakt expresszionista japán festőművész (1902-1982) /KENZO/; 50.
Brazília egyik tagállama, az ország északkeleti részén, fővárosa Fortaleza; 52. Lásd
ott, röv.; 53. Szelet (kenyér); 55. Magyar Honvédség; 56. Jel, angolul /SIGN/; 57. Szeged
városrésze, régebben önálló település volt;
61. Magyar népmese egy királyról és annak
három szép lányáról; 62. Teázó eleje!; 64.
T.C.E.; 66. Némán fal!; 68. Zöld páratlan be13
tűi; 70. Tiltószó.

NEVELÉS

Farsangi szokásokkal ünnepeltek az ovisok

Fánk, maszk, álarc, bál, felvonulás, kereplők, vidámság, hogy mi is köti össze ezeket a dolgokat? Hát a farsang!
Óvodáink hagyománya szerint minden
évben sor kerül a farsang megünneplésére,
a gyermekek nagy örömére. Ez a rendhagyó
nap (hét) remek alkalom minden kisóvodás
és bölcsődés korú gyermek számára, hogy a
szívéhez legközelebb álló mesehősének
vagy éppen kedvenc állatkájának öltözzön
be.
Az ünnepekre mindig különös figyelemmel készülünk.
A városi gyerekek élethelyzete messze
került a népszokások világától.
A farsang lényegének, érzelmi tartalmának megértése, átélése tevékenységek útján, különböző feladatok segítségével történik az óvodai csoportokban az óvó nénik,
dajka nénik segítségével. A bölcsődében a
kisgyermeknevelők is a legkisebbeknek tetsző programokkal igyekeztek színesebbé
varázsolni a farsang napját.
Február 17-21-ig farsang hetét tartottunk
a Munkácsy úti és a Kossuth úti Tagóvodában. A farsangi vigadalomba 18-án a legkisebbek, a bölcsisek is bekapcsolódtak. Mindhárom intézményben az ott dolgozó felnőttek
gondoskodtak arról, hogy a farsang az idei
évben is felejthetetlen élmény maradjon az
intézmény gyermekei számára.
Az egész hetet a farsangi szokásokkal
kapcsolatban terveztük. A délelőtt folyamán
verseket, meséket, mondókákat, dalokat,
csúfolódókat, táncokat tanultunk, játékos feladatokat oldottunk meg.
A hét első részében a számítógép és az
internet segítségével megismertettük a gyermekekkel a farsangi szokásokat, a farsangi
fánk történetét, a mohácsi busójárásról és a
télbúcsúztató néphagyományokról érdekes
kisfilmet néztünk. Mindkét óvodában, illetve
a bölcsődében is a hét fénypontja a szerdai
és csütörtök délelőtti álarcos-kolompos felvonulás volt. Jelképesen tüzet raktunk az óvoda udvarán, és a kikiáltók közepette tűzre vetettük a telet, a hideget, fagyot, betegséget
megszemélyesítő tél bábut.
Persze mit sem ér a farsang fánk nélkül,
amit a szorgos nagymamák és édesanyák
segítségével megkóstolhattunk, a finomabbnál finomabb házi baracklekvárokkal kiegészülve, amit ezúton is szeretnénk mindenkinek még egyszer megköszönni.
Gyönyörű, napsütéses időben igyekeztünk, ha csak jelképesen is, de elkergetni a
telet, s várva várjuk egy újabb évszak, a tavasz érkezését.
Jancsó Ágnes óvodapedagógus
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Karneváli hangulat a Martfűi József Attila Általános Iskolában

Farsangi hozzávalók: farsangi fánk, ötletes jelmezek, szülők, akik segítettek az elkészítésben, szülők, akik örömet okoztak az Incsi-fincsi büfében, tombolát sorsoltak, értékeltek. Pedagógusok, akik koordináltak, versenyt szerveztek, felügyeltek, produkciót tanítottak be. Gyerekek, akik táncoltak, buliztak, versenyeztek és nagyon-nagyon élvezték ezt napot!
Gyerekzsivajjal és jelmezesek tarka forgatagával telt meg a Martfűi József Attila Általános Iskola intézménye, ahol a diákok pedagógusaikkal közösen ünnepelték a farsangot és búcsúztatták a telet 2020. február 7én.
A szülőkből álló zsűrinek ezévben sem
volt könnyű dolga. A tanulók ötletes, látványos, humoros maskarákkal készültek a vidám felvonulásra: volt, aki varázslónak, volt,
aki pantomimesnek öltözött, de a szuperhősök sem mentek ki a divatból, Batman és
Pókember is tiszteletét tette. Az alsós lányok
közt hercegnő, boszorkány, angyalka és kisördög is akadt.
Az idei évben is Incsi-fincsi büfé várta a diákokat: hogy senki ne maradjon éhes, a Szülői Munkaközösség lelkes tagjai finom falatokkal készültek a farsangolók számára.
Az egyéni jelmezes felvonuláson túl, voltak osztályok, akik közös produkcióval teremtettek karneváli hangulatot az iskola tornatermében. Az eredmény pedig önmagáért
beszélt: vidám hangulat, taps, mosolygó tanulók és pedagógusok.
Az iskola pénteki mulatsága igazán jó
hangulatban telt. A parádé után az alsó tagozatos diákok játékos sportvetélkedőn vettek
részt Fülöp Zoltán vezényletével, aki a feladatokat e jeles időszak köré szervezte.
A farsangi rendezvény sikeréért ezúton
szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak:
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a,
5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b és 8.c
tanulói és szülői munkaközösségei,
Martfűi József Attila Általános Iskola Szülői Munkaközössége,
Hóvirág Akciós Áruk Boltja - Fehérné Kókai Anita,
Juhászné Hidvégi Edit,
Lilla Papír- és Írószer - Gál Attila,
Szekeres Mónika Gizella önkormányzati
képviselő,
Virág Világ - Bagdán Sándor,
„Boldog Gyermekekért” Alapítvány.
Mészáros Ágnes

Döntőbe jutottak
KÉZILABDA MEGYEI DIÁKOLIMPIA
2020. február 20-án a Martfűi József Attila
Általános Iskola adott otthont a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett kézilabda
diákolimpia területi selejtezőjének. A megmérettetésen négy csapat vett részt. A házigazda martfűi gárda mellett Jászszentandrásról és Szolnokról érkeztek hozzánk kézilabdázni szerető fiúk. Iskolánkat Szikszay
Máté, Kovács Szabolcs, Fekete Benjámin,
Kiss Ádám, Kántor René, Tóth Benedek,
Stoica-Bodor Simon, Balla Róbert és Szikszay Nándor képviselték.
Fiúcsapatunk nagy fölénnyel nyerte mindhárom meccsét. A siker mind a kimagasló
egyéni teljesítményeknek, mind az összetartó, egymásra odafigyelő csapatjátéknak volt
köszönhető. Természetesen a lelkes szurkológárda is kitett magáért, hangjukat nem kí-

mélve biztatták a fiúkat kicsik és nagyok és
pedagógusaink.
A csoportelsőség megszerzésével egyenesen továbbjutottak a megyei diákolimpia
döntőjére.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Kovács Mihálynak és Bali Imrének szervező
munkájukért, Martfű Város Önkormányzatának, hogy biztosította a rendezvény helyszínét. Köszönettel tartozunk Veres Pálnak, a
Megyei Diáksportszövetség elnökének is a
sok segítségért. És természetesen a lelkes
kézilabdás apukáknak, Szikszay Balázsnak
és Kovács Andrásnak is hálásak vagyunk,
hogy fáradhatatlanul és lelkesen adtak jobbnál jobb tanácsokat a csapatnak!
Mészáros Ágnes
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Kispályás foci – Sportszerű játék és lelkes szurkolás
Véget ért a Martfűi Szabadidős Kör által
szervezett amatőr Teremlabdarúgó Bajnokság 2019/2020-as szezonja. Az elmúlt év októberétől tíz csapat 18 fordulón keresztül
küzdött az első helyért.
A tornákon martfűi és környékbeli csapatok, baráti társaságok játékosai mérettetik
meg magukat 25 perces mérkőzéseken, vasárnap délutánonként a Martfű Városi Sportcsarnokban.
Március 7-én, a 2019/2020-as szezon
utolsó tornáját az ilyenkor szokásos ünnepléssel egybekötött eredményhirdetés zárta,
ezúttal a rákócziújfalui művelődési házban,
melyen több mint százan vettek részt. A kupák és helyezések mellett a szervezők különdíjakat is osztottak, valamint megköszönték
a csapatoknak a sportszerű játékot, a nézőknek pedig a lelkes szurkolást.
A városi teremlabdarúgó bajnokságon 1.
helyen Rákócziújfalu csapata, a Sántagiliszta zárt, 2. lett a tiszaföldvári Hunka Punki csapat, a 3. helyen pedig a kengyeli Jóóomen
csapata végzett.
A torna gólkirálya Cseh Milán lett a tiszaföldvári csapatból, a legjobb kapusnak járó
elismerést Kozák Ferenc vihette haza, aki a
Jóóomen csapatát erősítette.
– Baráti és sportszerű mérkőzések jellemezték az idei bajnokságot. Jövőre is ugyan

ebben a szellemben szeretnénk folytatni! –
mondta Szőke Ferenc, a martfűi Városi Szabadidős Kör vezetője. A szervezők a következő szezonban is visszavárják a focizni vágyókat.
Támogatók: Martfű Polgármesteri Hivatal,
Martfű Média, Bélteki Tibor vállalkozó, Almási Péter, Nagy Zoltán vállalkozó, Hevesi Tóth
Rozália, Török Gergő, Kozma József, Magyar Csaba.
Székács Szidónia

Pótfarsangi Fociparádé
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A martfűi Játékvár Óvoda és Bölcsőde
Pótfarsangi Fociparádét rendezett kis focistáinak. Immáron másodjára lehettünk házigazdái az OTP Bank Bozsik-program Grassroots Fesztiváljának, melynek szervezője a
Magyar Labdarúgó Szövetség.
A fesztivált Turnyánszkiné Enyedi Andrea
intézményvezető, Rágyanszky István Martfű
város alpolgármestere és az OTP Bank Bozsik-program részéről Pálinkás Ferenc körzetvezető nyitotta meg.
Szeretettel fogadtuk a Cibakházáról és Tiszakürtről érkező kis focistákat is, akik a
martfűi focipalántákkal együtt, az elmúlt farsangot idéző zenés bemelegítő táncot jártak.
A rendezvény megszervezését és lebonyolítását a „Mozdulj” Munkaközösség lelkes
tagjainak és Farkas Rolandnak köszönhettük.
A focizás mellett érdekes játékokat játszhattak a gyermekek, előkerült a farsangot
idéző bohócsapka, a színes ejtőernyő és
rengeteg lufi is.
A találkozó zárásaként búcsúzóul üdítőt
és édességet kaptak a mozgásban elfáradt
ovisok.
A nevelési év utolsó Bozsik Fesztiváljának majd Kunszentmárton ad helyet, de reméljük, hogy a következő nevelési évben ismét lesz lehetőségünk Grassroots Fesztivált
rendezni Martfűn.
Köszönjük az Önkormányzat és a Martfűi
József Attila Általános Iskola segítségét.
Bíró Gabriella óvodapedagógus
OTP Bank Bozsik-program adminisztrátor

KIÁLLÍTÁS

Kincsek a késő-bronzkorból
A TISZA-VIDÉK BRONZLELETEI MARTFŰN
A ritka bronzkori kardok között is különleges, a Tisza martfűi szakaszán talált kard is
látható azon a tárlaton, amely a Szolnoki
Damjanich János Múzeum és a Martfűi Helyés Ipartörténeti Gyűjtemény együttműködésében jött létre. A szolnoki múzeum népszerű, Földrejtette kincsek - Bronzkori leletegyüttesek a Tisza-vidéken című időszaki kiállítása most Martfűn, a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban várja a látogatókat.

A Jász-Nagykun-Szolnok megye ritka, késő-bronzkori kincsdepóit bemutató tárlaton a
Damjanich múzeum késő-bronzkori ritkaságai a kisvárdai, nyíregyházi és debreceni múzeum korabeli bronztárgyaival is kiegészülnek.
A 2020. február 20-i kiállításmegnyitón
Asztalosné Kocsis Enikő örömmel köszöntötte Hegedűs Gabriella és Mali Péter kurátorokat és csapatukat, akik sokat dolgoztak a
kihelyezett tárlat létrehozásáért. Martfűi kötődésük miatt, az újabb feltárásokban résztvevő régészként Nagy Fannit és Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógust is megismerhettük.
– Itt van, jelentem! – mondta a martfűi művelődési intézmény vezetője a településünkön talált kardról, amelyről a tíz éve megjelent Martfű könyvben is olvashattunk, Vas
Béla muzeológus, néprajzos régészeti és történeti írásában.
A kiállítást dr. Tárnoki Judit régész, a
Damjanich múzeum régészeti osztályának
volt vezetője nyitotta meg, a kiállított tárgyakat Mali Péter régész mutatta be.
– Az időszámításunk előtt 2500 és 900 közötti időszakot hívjuk bronzkornak. Ez a kiállítás a késő-bronzkor tárgyait, tárgyegyütteseit mutatja be. Az volt a célunk, hogy a
bronzkori bronz tárgyak széles választékát
ismertessük meg a látogatókkal, az érdeklődőkkel – mondta megnyitójában Tárnoki Judit.
– A bronzkészítés a késő bronzkorban indult be igazán, ebből az időszakból kerülnek
elő ilyen hatalmas leletegyüttesek, mint amelyek a kiállításon láthatók.
A bronz nem egy természetben előforduló
nyersanyag. Ötvözet, amely elsősorban rézből és ónból áll. A bronz nyersanyag érték
volt, mindig összegyűjtötték. Időtálló nyersanyag, ami újból és újból felhasználható volt.

A kiállítás bronzkori kincsek bemutatását
ígéri. Az őskori és a régészek által használt
kincsfogalom eléggé eltér a mai eszünk
kincsfogalmától.
Vannak olyan tárgyegyüttesek, amikről a
laikus néző is megmondja, hogy biztos valami érték, kincs volt abban az időben: gyönyörűen díszített edények, kardok, ékszerek,
bronzból készült további használati tárgyak.
Ugyanakkor a régészek kincsnek hívják azokat a bronzleleteket is, amelyekben használt,
kopott, törött tárgyakat gyűjtöttek össze, valószínűleg bronzöntő műhelyek készleteként.
Ezen a kiállításon minden változata látható a bronzkori kincseknek, a gyönyörű tárgyakat tartalmazó és a törött, kopott, használt leleteket egyaránt bemutatják.
A kiállítás a Tisza-vidék bronzkori kincseivel ismertet meg bennünket. A kor embere
kedvelte a Kárpát-medence adottságait, nem
ritkák a többszáz éven át lakott települések.
– Elsősorban a Felső-Tisza-vidék múzeumai, a nyíregyházi, debreceni és a kisvárdai
múzeum kölcsönözte ezeket a bronzleleteket, ugyanis ezen a vidéken jól megmutatkozik több bronzműhely körvonala. Valahol itt,
illetve Erdélyben, a nyersanyag lelőhelyek
közelében volt a bronztárgyak egyik gyártási
központja. Egyrészt a Felső-Tisza-vidéken
van jól körvonalazható, Erdélyből átnyúló
bronzműves kör, valamint a Dunántúl egész
nyugati peremén, Velence, Celldömölk környékén található a másik ilyen későbronzkori
kézműves centrum – tudtuk meg Tárnoki Judit régésztől.
– Az utóbbi időben Szolnok megyében is
megszaporodott a fellelt bronzkori kincsek
száma. Rendszer nélkül elásott leleteket
nem lehet keresni. A bronzkincsek általában
véletlenül kerülnek elő, kisebb-nagyobb földmunkák során, illetve nagy teljesítményű

fémkeresőkkel lelhetők fel ilyen leletek, szigorú szabályozás mellett. A szolnoki múzeumnak is kiterjedt fémkeresős hálózata van,
az amatőr fémkeresők sok tárgyat hoznak be
a múzeumba, a régészek felügyeletével.
A martfűi kardot Martfű és Vezseny között,
1959-ben találták, halászoktól vásárolták
meg. Ez egy ún. markolatnyújtványos kard,
úgy lehetett használni, ha valamilyen fa nyelet készítettek neki. Gyönyörű vésett díszítésű, nagy és szép kard. Ez nem egy gyakori
kardtípus, eddig összesen 99 darabot ismernek belőle Európa-szerte. Az elterjedési területe, a gyártási központja Olaszországban
vagy Magyarországon volt, cserekapcsolatok útján jutott egyik területről a másikra
ezeknek a kardoknak a használata.
A ritka bronzkori kardok között is különlegesek az ilyen Boiu típusú kardok. Nem
kincsleletekből kerülnek elő, magányosan,
vagy sírokba temették ezeket, vagy, ami még
ennél is izgalmasabb, folyóvízbe dobták. Az
ilyen leletek fele folyóvízből kerül elő. Valószínűleg fogadalmi felajánlásként, ünnepélyesen dobták a vízbe a kardokat, valami felső erőnek ajánlva – mondta Tárnoki Judit, kiemelve, hogy ilyen a martfűi kard is, amit a Tiszából halásztak ki. A késő-bronzkori harcosok, valamilyen szertartás során, a Tiszába
dobták ezt a gyönyörű kardot.
Köszönet illeti a Damjanich múzeum
munkatársait a Művelődési Központ életében kiemelt régészeti kiállítás megvalósításáért, azért, hogy most Martfűn is láthatjuk a
Felső-Tisza-vidék és Szolnok megye későbronzkori kincseit.
A bronzkori leletegyütteseket, múzeumpedagógiai foglalkozások keretében, Eiler
Zita muzeológus közreműködésével, a martfűi gyerekek is megismerhetik. A rendkívüli
tárlat március 27-ig hétköznap és hétvégén
is látogatható.
Herbály Jánosné 17
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Érzelmek fekete-fehér pillantásával…
A képek megmerevedett fekete-fehér pillanatok, amelyeket, ha egy kicsit tovább
szemlélünk, láthatjuk a pillanatok folytatását
– hangzott el Holló Ádám amatőr alkotó grafikai kiállításán, mely „Feketén-fehéren”
címmel indult útjára 2020. március 5-én a
Martfű Városi Művelődési Központban. Élete első kiállítására ezekből a pillanatokból
válogatott 27 rajzot, rajzocskát: családi képek, portrék, nők-férfiak, tündérek, állatok
és sejtelmes csodák feketén-fehéren, fehéren-feketén.
A megnyitón jelen voltak ismerősök, barátok, családtagok és Gonda Istvánné Zsuzsa, akiket Asztalosné Kocsis Enikő nagy
szeretettel köszöntött. – Nekünk minden kiállítás ünnep, még inkább, ha egy martfűi fiatal alkotót köszönthetünk a Művelődési
Központ galériáján – mondta kulturális intézményünk vezetője. Örülök, hogy Holló
Ádám és családja négy éve itt lakik Martfűn!
Fantasztikus, hogy mit tud kihozni ezekből a
vonalakból, melyeken keresztül csodálatos
érzelmeket közvetít mások felé.
A kiállításmegnyitó műsoraként Székácsné Tálas Gabriella és dr. Molnár Edina
zongorajátékát hallhatta a közönség.
Holló Ádám két csodálatos fiú apukája,
akiket feleségével nevelnek. Nyomozóként
dolgozik Budapesten, előtte katona volt
Szolnokon. A katonaság alatt külszolgálaton
járt Afganisztánban, jelenleg munka mellett
a Közszolgálati Egyetemen tanul.
De miért is kezdett el rajzolni Holló
Ádám? – vetette fel a kérdést Gonda Istvánné megnyitóbeszédében.
– Azt hiszem mindenki tudja, hogy Afganisztánban harcolni nem egy rózsaszín leányszobában való álmodozás. 2009-ben
stresszoldásként kezdett el grafittal alkotni,
úgy, hogy azelőtt soha nem foglalkozott rajzzal. Teljesen autodidakta módon próbálgatta
a formákat, és azóta is rajzol, azt és ahogy
az érzelmei, a hangulata diktálja.
Az is kiderült, hogy Ádám alkotni csak
csendben, elvonulva, zenehallgatás mellett
szokott. – Ezeknek a hatására valami elindul
benne, megmozdul a kéz, a vonalak feketén
vagy fehéren sokasodnak a papíron, és készülnek a rajzok. Beszűkül a tudata, a külvilág megszűnik számára, csak az alkotás
öröme, izgalma, beteljesülése, a lélek tisztulása fontos azokban a pillanatokban –
mondta Gonda Istvánné Zsuzsa, majd így
zárta gondolatait:
– Mi hétköznapi emberek szinte természetesnek vesszük mindazt, ami bennünket
körülvesz, mindazt, amit mindennap látunk.
A most kiállított rajzok valami plusz élményt
nyújtanak számunkra, olyan pillanatot, érzelmek fekete-fehér pillantásával, amelyek
kizárólag az alkotó sajátos nézőpontjából,
meglátásából tükrözik a valóságot.
A különleges tárlat április 5-ig lett volna
megtekinthető a Martfű Városi Művelődési
Központ emeleti galériáján.
Székács Szidónia
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Martfűi néptáncos siker Egerben
Kiemelkedő szerepléséért különdíjban részesítették, valamint a verseny zsűrije az ifjúsági korosztály legmagasabb szólótáncosi
elismerését, a „Gyöngygalléros Táncos” címet adományozta Székács Annának a XI.
Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen.
Az ország legjobb néptáncosait felvonultató verseny döntőjét 2020. február 14. és 16.
között tartották Egerben.
Az ügyes és tehetséges martfűi néptáncos Stonawskiné Busi Ildikó, a Martfű Néptáncegyüttes vezetőjének korábbi tanítványa, jelenleg a szolnoki Tisza Táncegyüttes
tagja.
A verseny az Egri Kulturális és Művészeti
Központ, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Martin György Néptáncszövetség szervezésében zajlott. A több mint
200 jelentkező 150 produkciója közül a zsűri
a budapesti és nyíregyházi elődöntőkön válogatta be a legjobb 62 produkciót az egri
döntőbe.

Az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny
célja, hogy önálló bemutatkozási, találkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítson az ifjúsági korosztályú, tehetséges néptáncosoknak.
Székács Anna és kísérőpartnere, Herke
Tamás Bence, györgyfalvi csárdást, emellett
szlovák néptáncot, raszlavicai krucena és
csárdást mutatott be a szakmai zsűrinek, bizonyítva a néptánc iránti elhivatottságát és
tehetségét. Felkészülésüket Nánási Alexandra és Bólya Dávid segítették.
Székács Szidónia
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„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum”
IGEN MAGAS A PÁLYÁZATBA BEVONTAK SZÁMA, AZ ELVÁRT
CÉLÉRTÉKEK MÁR MOST TELJESÜLTEK
A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében 2020. február
13-án megrendezésre került a soron következő Paktumszervezeti ülés.
Az idei év első ülésének megnyitása után
a Paktumszervezet tagjai megválasztották
dr. Papp Antalt, Martfű város polgármesterét,
a főkedvezményezett képviselőjét a 2020-as
év üléseinek levezető elnökévé. Dr. Papp Antal elfogadta a tisztséget, és felkérte a RIGO
Szerszám- és Formakészítő Kft. képviselőjét, Némethné Hidegkuti Editet, és a Szolnoki
Szakképzési Centrum Damjanich János
Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetőjét, Molnár Arankát az ülésről készült
jegyzőkönyv hitelesítésére, melyet a felkértek elfogadtak. Ezek után ismertette az ülés
napirendi pontjait, melyeket a Paktumszervezet tagjai egyhangú döntéssel elfogadtak.
A Paktumszervezeti ülés első napirendi
pontjában szó volt a Paktum Irodához és a
Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről. Ehhez kapcsolódóan dr.
Papp Antal polgármester és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala tájékoztatást adtak a pályázatba bevontak igen magas számáról,
mellyel az elvárt célértékek teljesültek.
Az ülésen elfogadásra kerültek a projekt
dokumentumok, melyek felülvizsgálata és
módosításra való előkészítése a projekt
meghosszabbítása kapcsán, a projekt záró
időpontjának változása miatt vált szükségessé. A működési dokumentumok (Irányító csoport éves munkaterve, Működési és Monitoring kézikönyv, A paktum Irányító Csoport és
Foglalkoztatási Fórum működési szabályza-

ta (ügyrend), A paktum menedzsmentszervezet éves munka- és költségterve), valamint a
Foglalkoztatási Stratégia és a Foglalkoztatási Akcióterv című dokumentumok módosítását a Paktumszervezet tagjai egyhangú döntéssel jóváhagyták.
Ezt követően a Paktumszervezeti tagok
tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításának tapasztalatairól és eredményeiről.
Eszerint a Paktum iroda munkatársa folyamatos kapcsolatot tartott a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint
a Szolnoki Járási Hivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóságával. A Kormányhivatal által
adott információ szerint a projekt jelenlegi
eredménye meghaladja a projekt záró időpontjára, azaz 2020. szeptember 30. napjára
előirányzott, 246 fős indikátorértéket.
Jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a
Szolnoki Járási Hivatal, valamint a JászNagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara képviselői. Részt vettek az ülésen a konzorciumi partner önkormányzatok
képviselői, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Önkormányzat, a Római
Katolikus Plébánia és a Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium képviselői. Ezen kívül
megjelentek a martfűi vállalkozások: a RIGO
Szerszám- és Formakészítő Kft., a Bunge
Növényolajipari Zrt. és a Lorenz Shoe Group
Kft. képviselői is.
Dr. Papp Antal
polgármester

Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn
2020 | 02 | 27. MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával befejeződött a bölcsődei férőhelyek számának növelését, a bölcsődei és óvodai elhelyezés korszerűsítését
hozó projekt.
Martfű Város Önkormányzata TOP-1.4.115-JN1-2016-00001 azonosító számmal pályázatot nyújtott be még 2016-ban, amelynek
célja a korszerűtlenné és szűkössé vált bölcsődei épület kiváltása, egyidejűleg hat új
bölcsődei férőhely létrehozása volt. A racionális ingatlangazdálkodás érdekében a közeli óvodaépület került teljes felújításra, átalakításra a legkorszerűbb követelmények
szerint. Az itt megszűnt óvodai férőhelyek a
közeli óvoda bővítésével és felújításával kerültek kialakításra, ezáltal létrejött egy szintén korszerű óvoda.
A projekt célja a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők
munkaerőpiacra történő visszatéréséhez,
ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és az
óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez
hozzájárulni. A tervezett beruházás hozzájá-

rul a bölcsődei várólista megszüntetéséhez,
a jövőben várható szükségletekhez illeszkedő színvonalú bölcsődei és óvodai tereket,
épületeket hoz létre. A projekt keretében
megszűnt a 34 férőhelyes, tovább nem bővíthető Bata u. 4/a. alatti bölcsőde, a Május 1.
úti óvoda átépítésre került a bölcsődei funkciónak megfelelően, három gyerekszobával
40 férőhelyes, korszerű, nagy kerttel rendelkező bölcsőde létesült, összesen nettó 457,1
m2 alapterületen. Az épületenergetikai szempontból részben már korszerűsített Munkácsy úti óvoda 40 férőhellyel bővült. A bővítés
a két új csoportszobát és a kapcsolódó helyiségeket foglalta magában, a hasznos nettó
szintterület 224 m2 -rel nőtt meg. A meglévő
lapos tetős felületek a jelenlegi követelményeknek megfelelő hőszigetelést kaptak.
A kiinduló állapothoz képest a földgáz felhasználás több mint 60%-kal csökken, a villamosenergia felhasználás kereken 60%-kal
csökken. A tervezett fejlesztés nyomán kialakuló intézményi struktúra 60%-kal alacsonyabb energiaköltség mellett működtethető,

ami a fenntarthatósághoz és a CO2 kibocsátás csökkentéséhez is hozzájárul. A villamosenergia megtakarítás alapvetően a napelemes villamosenergia termeléssel valósul
meg, így a megújuló energiahordozó hasznosítás mértéke is növekszik. A fenntarthatóság mellett az esélyegyenlőségi követelmények is teljesülnek, a hatályos követelmények szerint akadálymentessé válik mindkét
épület.
A projekt teljes beruházási költsége 335
796 898 Ft volt, ebből 119 989 300 Ft vissza
nem térítendő támogatás volt, amelyet az
Európai Unió és a Magyar Állam biztosított. 19

