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Tájékoztatás szájmaszkok igénylésének lehetőségéről,
valamennyi településünkön élő személy számára
2020.04.16.
A 2020. április 07.-én közzétett tájékoztatónkban olvashattak az önkormányzat által
biztosított szájmaszkok igénylésének lehetőségéről, melyet első körben a 65 év felettiek
és a krónikus betegek vehettek át. Összességében eddig, az igénylések alapján, 411
darab maszkot osztottunk ki a Család- és
gyermekjóléti szolgáltatás családsegítője és
a kistérségi intézmény gondozónőinek közreműködésével.
2020. április 20.-tól valamennyi településünkön élő személy számára nyitottá válik a
szájmaszkok igénylése, melyre az alábbi telefonszámokon lesz lehetőség:
56/ 450-222 / 102-es mellék
56/ 450-222 / 114-es mellék
A szájmaszkok beszerzéséről folyamatosan gondoskodik az önkormányzat, érkezése ütemezett formában történik, a gyártók és
forgalmazók kapacitásától függően.
Kérünk mindenkitől egy kis türelmet, hogy
az igénylést követően lehetőségünk legyen a
maszkok átadásának megszervezésére.
Az igényelt szájmaszkok első alkalommal átvehetőek 2020. április 28.-án (kedden) és 2020. április 30.-án (csütörtökön)
délelőtt 8.00-10.00 óra, valamint délután
14.00-16.00 óra között, a Polgármesteri Hivatal földszintjén. Ezt követően továbbra is

minden héten a keddi és csütörtöki napokon
és a fenti időszakokban van lehetőség a
megigényelt szájmaszkok átvételére.
Kérjük, a megigényelt és átvett maszkot
mindenképp használják elsősorban forgalmas helyeken, közterületen, illetve minden alkalommal, amikor személyes kapcsolatba kerülnek embertársainkkal.
Azt azonban mindenkinek tudnia kell,
hogy a szájmaszk viselése nem nyújt 100%os védelmet a koronavírussal szemben. A
legfontosabb védelem, hogy kezünkkel
ne nyúljunk az arcunkhoz, orrunkhoz,
szemünkhöz, ebben akadályoz meg bennünket a maszk viselése. A maszk helyes
használata mellett (takarja az orrot és az
állat) legalább ennyire fontos a megfelelő,
rendszeres kézmosás.
Továbbra is kérem, támogassuk, segítsük
egymást, különösen az időseket és beteg
embertársainkat. Vigyázzunk mindannyiunk
egészségére, és ennek érdekében tartsuk
be a szükséges óvintézkedéseket.
Gonda Lajosné
intézményvezető
Martfű Város Önkormányzata
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ

Veszélyhelyzetben a
képviselő-testület
hatáskörét a polgármester
gyakorolja
2020.03.23.
A veszélyhelyzet miatt ráruházott rendkívüli döntési jogkörével élve, a képviselő-testület jogkörét gyakorolva megerősítette, jóváhagyta a veszélyhelyzet kihirdetését
követően meghozott képviselő-testületi
döntéseket dr. Papp Antal polgármester
2020. március 23-án.
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a
veszélyhelyzet kihirdetését követően meghozott, következő kiemelt döntések polgármesteri megerősítésére került sor:
- Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020.(III.19.) határozata a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
az ellátások térítési díjainak megállapításáról
szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról.
- Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020.(III.19.) határozata a
Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző
Iskolája és Kollégium átszervezésének véleményezéséről.
Herbály Jánosné

Maradj otthon! Mosoly
otthon
ALKOSS, KÜLDD EL, SZAVAZZ!

Hetven éve önállóan
1950. január 21-i hatállyal Martfűt önálló
községgé nyilvánították. Tavaly a várossá
avatás 30. évfordulóját ünnepeltük, míg idén
70 éve annak, hogy városunk, mely közigazgatásilag Tiszaföldvárhoz tartozott, már nem
Martfű-puszta. Ahogyan a Martfű könyvben
Gere Péter történésztől olvashatjuk, telepü-

lésünk 3339 kh területtel és 1447 lakossal
kezdhette meg új életét. Szinte ezzel egy időben államosították cipőgyárunkat is, mely
1950. január 12-étől Tisza Cipőgyár Nemzeti
Vállalatként folytatta működését.
Erről a 70 évről és az 1950 körüli eseményekről szeretnénk az újság hasábjain és
honlapunkon megemlékezni az év során.

A közterület fertőtlenítésére is készülnek – Martfűn
összefogás van 2020.04.17.
A szükséges fertőtlenítőszerek és permetező eszközök is az önkormányzat rendelkezésére állnak, ha városunkban is felütné a fejét a vírusfertőzés. Jelenleg azonban
Martfűn egyetlen bizonyítottan koronavírus-fertőzött személy sincs – tájékoztatott
dr. Papp Antal polgármester április 17-én. A
hatósági karanténban lévőkről kapott tisztifőorvosi tájékoztató adatok alapján hatósági
karanténban ezen a napon 15 fő volt, ami
nem azt jelenti, hogy ők betegek.

Városunk polgármestere köszönetét
fejezte ki azoknak, akik felajánlásaikkal,
anyagi támogatással, maszkokkal vagy a
munkájukkal segítik, segítenék a fertőzés
elleni védekezést. – Elég komoly a megmozdulás a városban ezen a téren, ami jóleső
érzés, hiszen azt jelenti, hogy Martfűn
összefogás van, az emberek együttműködnek és figyelnek egymásra!
Herbály Jánosné

Kedves Ovisok, Diákok és Szülők!
Felhívásunkban rajzokat, fényképeket
várunk arról, hogyan tölti együtt a CSALÁD
az idejét otthon úgy, hogy betartja a kényszerintézkedések során bevezetett új szabályokat.
…HOGYAN TANULTOK, JÁTSZOTOK,
SEGÍTETEK A HÁZIMUNKÁBAN…
Ezekből a képekből látható néhány a
címlapon, és továbbiakat is várunk!
Ha a Martfű Mozi újraindul, a sok szavazat CSALÁDI MOZIJEGYET ér.
Fogjunk össze, legyél te is a VIRTUÁLIS
KIÁLLÍTÁS résztvevője!
Felhívás a hátsó borítón.

Üdvözöljük újszülötteinket
2020.03.10.
Molnár Olívia
Lapu Nóra - Molnár Tamás, Iskola út
2020.03.18.
Pálinkás Alíz
Bagi Mercédesz - Pálinkás Zoltán,
Móricz Zs. út
2020.03.27.
Ulacs Attila
Csáki Mónika - Ulacs Attila, Napraforgó
utca
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Önkormányzati segítség a leginkább veszélyeztetetteknek
GYÓGYSZERKIVÁLTÁS, BEVÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK BEFIZETÉSE,
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
2020.04.07.
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Martfű Város Önkormányzata rendkívül
fontos feladatának tartja, hogy segítséget
nyújtson valamennyi rászorult polgára számára, kiemelten a jelen helyzetben leginkább
veszélyeztetett csoportba tartozókat, a 65 év
felettieket, krónikus betegeket, fogyatékkal élőket.
Az elmúlt hetekben az önkormányzat,
erőforrásait átcsoportosítva, megkezdte a
koronavírus terjedésének csökkentése érdekében intézkedéseit, többek között a különféle védőeszközök és a fertőtlenítővegyszerek
beszerzését. A védőeszközök megrendelése
nehéz feladat, sok helyen tömegesen felvásárolták a maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítőszereket, de sikerült azokat a beszerzési
helyeket, cégeket megtalálni, ahonnan ténylegesen meg is érkezik a termék. Igyekeztünk elsősorban a magyar gyártókat megkeresni, ahol 1-2 hetes beszállítási idővel vállalták a termékek eljuttatását az önkormányzat
felé.
Több területen is készülünk a fertőtlenítésre, illetve jelenleg is végezzük közintézményeink fokozott fertőtlenítését. Beszereztük a közterület fertőtlenítésére alkalmas, virucid (vírusölő) vegyszereket, melyek
kijuttatását a nagyobb forgalmú helyeken, a
közeljövőben megkezdjük.
Jelenleg kiemelt feladatunk az arcmaszkok eljuttatása a veszélyeztetett csoportba tartozók számára. Az elmúlt hetekben
felmértük az igényeket, és 2020. április 3.-tól
megkezdtük azok átadását. Az arcmaszkot
eddig közel 200 fő 65 év feletti idős igényelte,
de a kérések folyamatosan érkeznek az önkormányzat felé. Igyekszünk mindenkihez a
lehető legrövidebb időn belül eljutni, de itt is
kérem azokat, akik igényelték a védőeszközt, hogy hozzátartozóik bevonásával keressék meg a Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ munkatársait a mielőbbi
átadás érdekében. Az idősellátást biztosító kistérségi intézmény közreműködik az
ellátottakhoz való kijuttatásban.
A későbbiek folyamán, ha szükséges
lesz, és elégséges védőeszközzel fogunk
rendelkezni, akkor elkezdjük szélesebb körben, a lakosság felé is a védőeszközök osztását, kérve akkor már az arcmaszkok használatát is.
Az időskorúak támogatása érdekében
folyamatosan fogadjuk a segítséget kérő telefonhívásokat. Közreműködünk a gyógyszer kiváltásában, bevásárlásban és a
szolgáltatási díjak befizetésében is. Több
esetben igényelték a szociális étkeztetést,
melyet valamennyi igénylőnek kiszállítunk
ételtároló dobozban a konyhai gépjármű és a
konyhai dolgozók közreműködésével. Jelenleg 80 fő számára állítjuk elő és juttatjuk el
háztartásába az ételt.
A gyermekes családok támogatásában
is igyekszünk szerepet vállalni. Biztosítjuk, a

szülői igényeket felmérve, a gyermekétkeztetést elvitellel. Az ételt ételdobozokban adjuk ki, ezáltal is megteremtve a szükséges higiéniai feltételeket. A gyermekintézmények
közreműködnek az igények felmérésében.
Célunk, hogy minden gyermek, ahol nehézséget jelent a szülő számára az étkezés biztosítása, továbbra is hozzájusson ehhez a
szolgáltatáshoz.
Jelenleg 46 iskolás és 23 bölcsődés, illetve óvodás gyermek számára biztosítjuk a
gyermekétkeztetést.
A munka folyamatos, törekszünk további
védőeszközök beszerzésére, hogy ez ne legyen gátja a megfelelő védekezésnek. Az
arcmaszkot igénylőket ellátjuk a helyes használatát segítő tájékoztatóval, útmutatással.
Az önkormányzat törekszik a körültekintő, jelen helyzetben elvárt magatartásra, például

szolgálva valamennyi itt élő számára. Kérjük
tegyenek így Önök is!
Gonda Lajosné
intézményvezető
Martfű Város Önkormányzata
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ

Hat megyében loptak, a Békés megyei
rendőrök elfogták őket
Országszerte több ezer méternyi kábelt
lopott el három jászkiséri férfi. A vezetékeket
egy szentmártonkátai társuknak adták tovább, aki eladta azokat. A rendőrség a csoport tagjai ellen indított büntetőeljárás iratait
továbbította az ügyészségre – tájékoztatott a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2020.
04. 13-án.
Hat megyében követett el lopásokat a
gyanú szerint az a három férfi, akiknek az
ügyét a Békés megyei rendőrség továbbította az ügyészségre. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság és a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei 2019. május 22-én fogták
el őket a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Jászkiséren.
A nyomozás adatai szerint 2019 januárja
és májusa között országszerte követtek el
bűncselekményeket, különböző helyekről
kábeleket loptak. Voltak olyan esetek, amikor
egy-egy utcaszakasz szerelőaknájába
másztak le, majd a bekötési pontoknál elvágták és kihúzták az ott futó rézkábelt. Hasonló

módon loptak vezetékeket a Tolna megyei
Bátaszéken, Dunaföldváron és Pakson, a
Bács-Kiskun megyei Kiskőrösön, a Békés
megyei Mezőkovácsházán, a Csongrád megyei Makón, a Hajdú-Bihar megyei Debrecenben és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Martfűn. Emellett egy Debrecenben történt
lopás kísérlettel is gyanúsíthatóak. A HajdúBihar megyei megyeszékhelyen egy elosztószekrényből próbáltak meg lopni, de nem sikerült nekik, azonban a rongálással több
ezer forint kárt okoztak a szolgáltatónak. Az
ellopott kábeleket egy szentmártonkátai férfinak adták tovább, aki átvette és értékesítette
a fémeket.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztálya a három jászkiséri férfit lopás bűntett és lopás bűntett kísérlet, míg a
szentmártonkátai férfit orgazdaság bűntett
elkövetésével gyanúsítja. A nyomozás vizsgálati szakaszában a rendőrség a szükséges
eljárási cselekményeket elvégezte, és az ügy
iratait 2020. április 9-én átadta az ügyészségnek.

Büntetőfékezett a mentőautó előtt - A szolnoki
rendőrök előállították a jogsértőt
Egy törteli lakos személygépkocsival közlekedett Martfű külterületén 2020. március
28-án 18 óra 30 perc körül, amikor utolért egy
megkülönböztető fény- és hangjelzéssel
közlekedő mentőautót. A személygépjármű
vezetője meg akarta előzni a mentőautót,
ezért a járműve távolsági fényszórójának
felvillantásával, továbbá hangkürttel többször jelzést adott a sürgősségi ellátást végző
autó sofőrjének. Miután a 23 éves férfi
megelőzte a mentőautót, büntetőfékezett a
sérültet szállító gépjármű előtt, aminek a

vezetője csak úgy tudta elkerülni az ütközést,
hogy erőteljesen lassítania kellett.
A rendőrök elfogták és előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra a jogsértőt, akit
gyanúsítottként kihallgattak.
A Szolnoki Rendőrkapitányság közúti veszélyeztetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást Á. András
ellen, akinek a rendőrök a helyszínen elvették vezetői engedélyét – tájékoztatott 03. 30án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság.
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Együttműködésre szólít fel az itt élők és a város megóvására
Martfű polgármestere
2020.03.25.
A koronavírus-járványra való felkészülés
az önkormányzatok számára is komoly kihívást jelent. Az országos tisztifőorvos szerint
az új vírussal bárki megfertőződhet és bárki fertőzhet, a kórokozó az országban
mindenhol jelen van. A tünetszegény vagy
tünetmentes fertőzöttek már köztünk járnak.
Dr. Papp Antalt, Martfű város polgármesterét március 25-én az önkormányzat aktuális járványügyi feladatairól kérdeztem.
– A szakemberek a fokozott védekezés és
az otthonmaradás fontosságát hangsúlyozzák. Mik a tapasztalataid, a martfűiek betartják ezeket az ajánlásokat?
– Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus terjedésében a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk. Én is fokozott
óvatosságra intek mindenkit, mert nem lehet
már azonosítani, hogy honnan indult és hogy
kapta el valaki a kórokozót.
Az otthonainkon kívüli találkozások, vagy
a bevásárlások során ténylegesen fontos a
szájmaszk, a kesztyű használata. Az önkormányzat dolgozói számára beszereztük,
biztosítjuk a szükséges védőeszközöket,
szájmaszkokat, kesztyűket, védőszemüvegeket. A napokban felmérjük a 65 év felettiek
szájmaszk és kesztyű igényeit is, ezekkel a
védőeszközökkel segítve a vírussal szembeni védelmüket.
A szájmaszk valóban nem jelent tökéletes
védelmet a vírus ellen, de ha két ember ezekben beszélget, a maszk a vírusok jelentős részét kiszűri, és attól is véd, hogy a szájunkhoz, orrunkhoz nyúljunk. Védőszemüveggel
pedig az is kivédhető, hogy a szemünkhöz
érjünk.
Valószínű, hogy a vírus az ország minden
területén jelen van, de Jász-Nagykun-Szolnok megyében igazolt koronavírusos fertőzésről még nem tudunk. Elővigyázatosságból, karanténban lévő személyek Martfűn
is vannak, ez azonban nem azt jelenti, hogy
valóban érintettek a betegségben. Sajnos
közülük néhányan ugyanúgy járnak-kelnek a
városban. Ez igaz a nemzetközi áruszállítást
végzőkre is, akik, a veszélyhelyzet ellenére,
egyelőre szabadon mozoghatnak a lakhelyükön. Szükséges az áruszállítás, de a lakóközösség félelme, biztonsága miatt, kiemelt
óvatosságra kérem az ezen a veszélyeztetett területen dolgozókat.
Az önkormányzat mindent próbál megtenni a saját dolgozói védelme érdekében.
Emellett, most a lakossághoz fordultunk, első körben a 65 éven felülieknek törekszünk
beszerezni a védőeszközöket, még a nagyobb járvány kitörése előtt. Később az itt élő
fiatalabb korosztály körében is igyekszünk
segíteni szájmaszkokkal és védőkesztyűkkel.
Ha bárkinek segítségre lenne szüksége,
forduljon bizalommal az önkormányzathoz!

Elérhetőségeink megtalálhatók a városi honlapon, megjelentek a Martfű Magazin januári
számában, de szórólapokon is tájékoztatást
adunk azokról.
Az idősek étkeztetésének, gondozásának segítése is folyamatban van, amire jelentős igény merült fel, számuk napról napra
emelkedik.
Egyre kevesebb idős embert látunk az utcán, és aki mégis megjelenik, védőeszközöket használ, kerüli a közvetlen kontaktust,
ami a fertőzés szempontjából nagyon lényeges dolog. Az üzletekben is kisebb a forgalom. Folyamatos az árukészlet feltöltése, folyamatos az ellátás, és úgy gondolom, hogy
ezzel a későbbiekben sem lesz gond.
Elkezdődött a háziorvosi és az ügyeleti
rendszer átalakítása. Várhatóan összevonják a körzeteket és az ügyeleti rendszereket,
és elővizsgálati csomópontokat jelölnek ki,
hogy minél hamarabb meg tudják állapítani,
ki a fertőzött.
Közel ezer fő 65 év feletti lakos él Martfűn, ami magas szám. Az önkormányzati iskolakonyha kapacitása elegendő. Az ételek
kiszállítására, a kistérségi ellátás mellett, az
önkormányzat saját gépjárművét is biztosítjuk, és szükség esetén, kellő létszámot csoportosítunk át erre a területre.
Ha kijárási tilalmat rendelnének el, akkor
ténylegesen otthon kell tartózkodni, meghatározott helyekre és időszakokra vonatkozóan lehet elhagyni az otthonainkat. Látunk erre példákat más országokban. Reméljük, erre nem kerül sor.
– A kihirdetett veszélyhelyzetben a polgármester egyszemélyben dönthet különböző feladatokról. Utasításokkal vezetheti a
várost, nem kell összehívnia a képviselőtestületet.
– Ezzel a lehetőséggel még élni is óvatosan szeretnék! Elsősorban a megelőzésre, a
szükséges eszközök beszerzésére koncentrálok, hisz ezekre komoly előirányzat nincs
önkormányzati szinten. A saját dolgozóinkon
túl, a 65 év felettieknek, illetve minden itt élőnek igyekszünk védőeszközöket biztosítani.
A fertőtlenítőszerek beszerzése önkormányzati szinten megoldott, de a lakosságot is
szeretnénk segíteni ezek további vásárlásával.
Valóban nagy a teher most a polgármestereken, hogy minél biztonságosabb legyen
a város. A jelenlegi, leterhelt egészségügy
mellett, a helyi ellátásra vonatkozó felelősséget elsősorban az önkormányzatokra
tették rá.
Sokan jelentkeztek, hogy segítenének az
önkormányzat rendkívüli ellátási feladataiban. A felajánlásokat nyilvántartásba vettük,
soha nem lehet tudni, a segítség még jól jöhet… Mindenképpen segítünk a lakosoknak,
és viszont is köszönettel fogadjuk a segítséget, ha felajánlják.

Attól függetlenül, hogy járványhelyzet
van, az önkormányzatnál, megfelelő óvintézkedések mellett, folyamatos a munkavégzés. Az önkormányzat és intézményei
munkatársai lehetőség szerint otthon, vagy
felváltva végzik a feladataikat. Folynak a beruházások, javítások: a Városháza, a Művelődési Központ könyvtár- és műszaki tanácstermeinek felújítása, megújult a Nefelejcs út
burkolata, és lehetőség szerint, pár héten belül elkezdődik a CCOP parkoló építése is.
Természetesen most a koronavírus-járvány elleni védekezés a legfontosabb! Én is
azt tudom mondani, hogy lehetőleg maradjunk otthon! Tudom jól, hogy sokaknak dolgoznia kell menni, ami veszélyforrást jelent,
de az is érthető, hogy az ország ellátásához
a gazdaságnak működnie kell.
Próbáljuk megóvni az itt élőket, a városunkat a vírustól és minden mástól – hangsúlyozta dr. Papp Antal, hozzátéve, hogy ebben
a védelemben mindenkinek együtt kell működnie, figyelni kell az országos és a helyi felhívásokra!
Herbály Jánosné
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Tájékoztatás a 70. életévüket betöltött személyek részére
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 2020.03.23.
A Kormány 46/2020.(III.16.) rendeletében
arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el!
Erre tekintettel a 70. életévét betöltött személyek étkeztetésében, gondozásában,
gyógyszereik felíratásában, vagy más jellegű, halaszthatatlan, az élethelyzetükben felmerülő feladatok ellátásában segítséget
nyújtunk annak, akinek ezt családja, személyes környezete vagy más módon nem
tudja megoldani.
Segítséget kérhetnek 8.00 - 16.00 óráig:
Városháza: + 36 56 450-222/ 102-es
számon
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ:
+ 36 56 450-222/ 114-es és + 36 56 450222/ 132-es számon
16.00 óra után a +36 70 434 0554-es
számon vagy közvetlenül az
SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ martfűi telephelyének munkatársaitól:
+ 36 30 871 9298, + 36 70 331 1743 vagy
a + 36 70 243 6454 telefonszámon.
Aki a jelen tájékoztatást olvassa, és tudomása van olyan 70. életévét betöltött személyről, akinek segítségre lenne szüksége,

azt kérjük, hogy hívja a megadott telefonszámokat.
Kérem, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben is őrizzük meg emberségünket, támogassuk egymást, különösen az időseket, és
tartsuk be a szükséges óvintézkedéseket!
Dr. Papp Antal
polgármester

Felhívás a 65. életévüket betöltött személyek
részére
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 2020.03.23.
A koronavírus megállítása, illetve terjedésének csökkentése érdekében nagyon fontos, hogy városunk idős állampolgárai otthonukban maradjanak.
Ennek érdekében önkormányzatunk gondoskodik ellátásukról (étkezés, bevásárlás,
gyógyszerkiváltás, csekkek befizetése).
A mindennapi, elkerülhetetlen emberi
kapcsolatokhoz igyekszünk védőeszköz biztosításával is segítő védelmet nyújtani (kesztyű, szájmaszk).
Tudni kell, hogy a szájmaszk viselése
nem nyújt 100%-os védelmet a koronavírussal szemben. A legfontosabb védelem,
hogy kezünkkel ne nyúljunk az arcunk-

hoz, orrunkhoz, szemünkhöz, ebben akadályoz meg bennünket a maszk viselése.
Kérjük, igényeiket jelezzék az Önkormányzat felé: Tel: +36 56 450-222 /102-es és
a +36 56 450-222 /132-es számon.
Fontos, hogy a maszk és a kesztyű használatát kizárólag abban az esetben javasoljuk, amikor otthonukban fogadnak valakit.
Nyomatékosan kérem önöket, az otthonukat ne hagyják el, éljenek a segítő környezet és az Önkormányzat támogatásával!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Dr. Papp Antal
Polgármester

Kijárási korlátozás - Más napszakban mehetnek élelmiszerboltba
és patikába a 65. éven felüliek és a fiatalabbak
2020.03.27.
Kijárási korlátozást vezettek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között a koronavírus-járvány miatt. Két
héten keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket
csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök március 27-én.
Az intézkedést nemzetközi példák alapján állították össze, "elviselhető módon" elválasztva a veszélyeztetett időseket a fiataloktól. A továbbra is nyitva tartó élelmiszerboltok, drogériák, patikák esetében olyan
speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek délelőtt 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üzleteket. Ebben az időszakban más nem mehet be ezekbe.
A cél a kontaktusok számának csökkentése, a járvány terjedési sebességének lassítása.
Az eddigi korlátozások eredményeként a
társadalmi érintkezések mennyisége egytizedére csökkent. Az újabb, a kijárási korlátozás elrendelése is ezt célozza.
A kijárási korlátozásról szóló rendelet felsorolja azokat az alapos okokat (mellékletben), amelyek esetében elhagyható a lakó-
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vagy tartózkodási hely. Ilyen alapos indok pl.
a gyermekek óvodába, iskolába vitele. Ki lehet menni a szabadba is, kerülve a csoportosulást, és távolságot tartva egymástól. A hozzátartozókra megengedőbb szabályok vonatkoznak. Ha valaki nem tartja be az előírásokat, az szabálysértésnek minősül.
A magyar gazdaságvédelmi intézkedésekről szólva a miniszterelnök azt mondta,
"most nem a gazdaság az első, hanem az
emberek", de már dolgoznak a gazdaság védelmén, újraindításán.
Az emberek mintegy 80 százaléka csak
hordozó, szinte észre sem veszi, hogy benne
volt a vírus. Van ugyanakkor 15-20 százalék,
aki megbetegszik, tünetei lesznek - ez Magyarország esetében a teljes népességre kivetítve mintegy kétmillió ember -, egy része
kórházi ellátásra is szorul. Az idősek, illetve a
komoly alapbetegséggel rendelkezők intenzív ellátásra is szorulhatnak. Ha a fertőzést
nem tudják lelassítani, akkor ők egyszerre
igényelnének kórházi ellátást, ezt pedig a
magyar egészségügyi rendszer nem bírná ki.
Amikor Magyarország eljut a járvány
tetőpontjára, akkor körülbelül tízszeres
terhelésnek lesz kitéve az egészségügy,

anyagban, ágyban, lélegeztetőgépben, orvosban, ápolóban, így az egyik legnagyobb
feladat az orvosok védelme.
A kórházakban hétfőtől a járványügyi előírások betartása, betartatása, a készletek
rendelkezésre állása, a személyzettel gazdálkodás "kórházparancsnokok" feladata
lesz – közölte a kormányfő. Hangsúlyozta:
ha a következő néhány hétben, hónapban
jól működik ez a rendszer, a kórházak ki
fogják bírni a terhelést.
"Ahogyan az ország most működik, az
egy katonai, harcászati akcióterv. (...) Ha ezt
jól csináljuk a következő két hétben, akkor a
kontaktusok száma nagyon visszaesik, és a
járvány terjedése le tud lassulni" – mondta a
miniszterelnök.
Herbály Jánosné
Forrás: MTI
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Változatosabb ételek és javuló munkakörülmények
FELÚJÍTOTTÁK AZ ISKOLAKONYHÁT
Fontos beruházások műszaki átadására
került sor a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ önkormányzati konyháján,
március közepén. Az intézményegység új
lég-technikai berendezéseket kapott, légkezelővel, nagy elszívóernyőkkel és egy nagy
teljesítményű split légkondicionálóval.
A részben a Vidékfejlesztési Program keretében, részben pedig önkormányzati forrásból megvalósult, új légtechnikai berendezés próbaüzeme február végén volt, ahol a
gépeket a gyártó maga üzemelte be.
Az önkormányzat saját beruházásaként
napelemes rendszer telepítésére, valamint,
a hatékony és biztonságos működés és
munkavégzés érdekében, a gázellátás és a
használati melegvíz rendszer komplett felújítására is sor került.
A légtechnikai beruházással egy időben,
amit a GO-4-GO Vállalkozási Kft. végzett, a
konyha felújítása is megtörtént, a Csüllög és
Társa Kft. kivitelezésében. Kifestették az
érintett belső helyiségeket, hulladéktárolót

építettek, és az akadálymentes megközelítéshez rámpát alakítottak ki.
Az önkormányzati pályázat keretében új
eszközök beszerzésére is sor került: új sütőpároló berendezéssel gazdagodott a konyha, a hozzá tartozó kiegészítőkkel, így viszszakerülhetnek az étlapra a rakott ételek és a
szelethúsok. A sütő-pároló mellett két gázzsámoly cseréjére és két melegen tartó pult
beszerzésére is lehetőséget kapott a konyha.
A pályázatban szereplő beruházások tervezett költsége bruttó 59,1 millió forint volt. A

kivitelezés sikeres megvalósítása érdekében, az elnyert bruttó 20 millió forintos pályázati támogatáson túli fedezetet az önkormányzat biztosította.
A műszaki átadáson résztvevő szakemberek szerint szükség van az elszívó és légbefúvó rendszer további finomhangolására.
A felújításoknak köszönhetően az ott dolgozók korszerűbb környezetben végezhetik

mindennapi tevékenységüket, amely fontos,
hiszen a konyha biztosítja a város gyermekintézményeinek étkeztetését, kiegészítő
tevékenysége a szociális étkeztetés, és külső étkezési igényeknek is eleget tesz.
A beruházások igazi nyertesei mégis a
gyermekek, akiknek gazdagabb, változatosabb ételek kerülhetnek az asztalukra.
Herbály Jánosné
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Tájékoztató a Felnőtt Háziorvosi ellátás eljárásrendjéről
2020.03.19.
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A Koronavírus járvány elleni védekezés,
valamint az egészségügyi dolgozók egészségének védelme érdekében 2020. március
19. napjától a betegellátás az alábbi rend
szerint történik:
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend szerint az orvos - beteg
találkozások számát minimalizálni kell, a 65
életévüket betöltött és krónikus betegséggel élő orvosok és szakdolgozók betegekkel történő érintkezését el kell kerülni.
Ennek érdekében kérjük, hogy kizárólag halaszthatatlan, feltétlenül szükséges ellátás
érdekében keressék fel a háziorvosokat. A
légúti fertőzésre utaló tüneteket (láz, köhögés, torokfájás, nehézlégzés) mutató beteg
ne keresse fel személyesen a háziorvost, hanem telefonon jelezze azokat. Az ilyen légúti
tünetekkel rendelkező pácienst tilos otthonában vizsgálni, csak telefonon kaphat betegségével kapcsolatban kezelésre vonatkozó
tájékoztatást. Súlyosabb légúti tünetek esetén az Országos Mentőszolgálatot a 1824 telefonszámon kell értesíteni.
Az egészségház épületében egyszerre
három beteg tartózkodhat. Kérjük, hogy
ezt saját érdekükben, fegyelmezetten tartsák
be. Várakozni az egészségház előtt, egymástól legalább egy méter távolságot
tartva kell.
Dr. Solt Magdolna és dr. Despotov Svetozar háziorvosok a rendelési idő alatt az
egészségházban tartózkodnak, de a betegellátást távkonzultáció formájában, a beteggel történő személyes érintkezés nélkül, a
szakdolgozók közreműködésével végzik.
A rendelési idők rövidítettek, de a telefonos konzultáció lehetősége a teljes rendelési időre vonatkozik.
Recept felíráshoz a betegek vegyék
igénybe az elektronikus recept felírási lehetőségét. Az állandóan szedett gyógyszerek felíratása e-mailben, telefonon lehetséges.
A gyógyszerigényléshez kérjük, az alábbi
adatokat szíveskedjenek megadni: 1. Név 2.
Születési idő 3. Az állandóan szedett gyógyszerek megnevezése
A fogorvosi ellátás kizárólag sürgősséggel, a megszokott rendelési időben történik.
A járvány ideje alatt az egészségházban a
magán szakorvosi rendelések szünetelnek.
Elérhetőségek és rendelési idő:
Dr. Solt Magdolna
Telefon: 06/56/452-138 1. mellék
06/56/452-139 1. mellék
e-mail: soltmagdolna@martfu.hu
Rendelési idő:
Hétfő: 14 00 - 16 00
Kedd: 10 00 - 12 00
Szerda: 10 00 - 12 00
Csütörtök: 14 00 - 16 00
Péntek: 10 00 - 12 00
Dr. Despotov Svetozar:
Telefon: 06/56/452-138 2. mellék
06/56/452-139 2. mellék
e-mail: szvetimedic@martfu.hu

Rendelési idő:
Hétfő: 10 00 - 12 00
Kedd: 14 00 - 16 00
Szerda: 14 00 - 16 00
Csütörtök: 10 00 - 12 00
Péntek: 10 00 - 12 00
Dr. Magyarósi László:
Telefon: 06/56/452-138 3. mellék

06/56/452-139 3. mellék
e-mail: magyarosi@martfu.hu
Rendelési idő:
Hétfő: 10 00 - 12 00
Kedd: 10 00 - 12 00
Szerda: 12 00 - 14 00
Csütörtök: 10 00 - 12 00
Péntek: 10 00 - 12 00

Tájékoztató a Házi Gyermekorvosi
ellátás eljárásrendjéről
2020.03.19.
A koronavírus járvány elleni védekezés,
valamint az egészségügyi dolgozók egészségének védelme érdekében 2020. március
19. napjától a betegellátás az alábbi rend
szerint történik:
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend szerint az orvos - beteg
találkozások számát minimalizálni kell, a 65
életévüket betöltött és krónikus betegséggel
élő orvosok és szakdolgozók betegekkel történő érintkezését el kell kerülni. Ennek érdekében kérjük, hogy kizárólag halaszthatatlan, feltétlenül szükséges ellátás érdekében
keressék fel a háziorvosokat. A légúti fertőzésre utaló tüneteket (láz, köhögés, torokfájás, nehézlégzés) mutató beteg ne keresse
fel személyesen a háziorvost, hanem telefonon jelezze azokat. Az ilyen légúti tünetekkel
rendelkező pácienst tilos otthonában vizsgálni, csak telefonon kaphat betegségével kapcsolatban kezelésre vonatkozó tájékoztatást.
Súlyosabb légúti tünetek esetén, az Országos Mentőszolgálatot a 1824 telefonszámon
kell értesíteni.
A gyermekorvosi rendelő bejárati ajtaja belülről bezárásra kerül, rendelési időben a betegeket a szakdolgozó egyesével
engedi be.

A betegrendelőbe, illetve a vizsgáló helyiségekbe egyszerre csak egy szülő és gyermek léphet be. Kérjük, hogy a gyermekeket
csak egy egészséges felnőtt kísérje, aki lehetőleg NE IDŐS hozzátartozó legyen.
A várakozás a rendelő előtt, a szabadban,
egymástól legalább egy méter távolságot
tartva, vagy saját autóban javasolt.
Az orvosi ellátást a lehető legrövidebb
időre kell korlátozni, ezért kérjük a szülőket,
hogy a kérdéseikre, panaszokra pontosan
készüljenek fel a gyors és célirányos ellátás
érdekében.
A recept felíráshoz 14 éven aluli gyermekek esetében is igénybe vehető az e-recept.
A csecsemő tanácsadás csak a kötelező védőoltásokra korlátozódik, és előjegyzés
alapján történik.
Elérhetőségek és rendelési idő:
Dr. Bezsilla Erzsébet
Telefon: 06/56/450-177,
e-mail: bezsilla.e@gmail.com
Rendelési idő:
Hétfő: 09 00 - 12 00
Kedd: 13 00 - 16 00
Szerda: 09 00 - 12 00
Csütörtök: 13 00 - 16 00
Péntek: 09 00 - 12 00

Tájékoztató a Védőnői Szolgálat működéséről
Tisztelt Gondozottak!
A Védőnői Szolgálat tanácsadóban, családlátogatással történő munkavégzése korlátozásra került, a megszokott rend szerinti
munkavégzés visszavonásig szünetel.
A védőnők feladataikat elsődlegesen otthoni munkavégzéssel látják el.
A személyes kontaktusok minimális szintre csökkentése elengedhetetlen a vírus terjedésének mérséklése, illetve megakadályozása érdekében.
A vészhelyzeti jogrend rendelkezései
alapján, az elkészült eljárási szabálynak
megfelelően, a következők tudomásul vételét kérem:
• A tanácsadói kapcsolat és a családlátogatások helyett telefonos, illetve elektronikus
kapcsolatfelvételre van lehetőség
• A kampányoltások, szűrővizsgálatok elmaradnak.
Elérhetőségeink:

Intézményi e-mail: vedono@martfu.hu
Dávid Tünde
Telefon: +36 70 323 0575
Elektronikus elérhetőség: d.tunde00@
gmail.com
Gálné Balasi Zsuzsanna
Telefon: +36 70 3310954
Elektronikus elérhetőség: vedono0311@
freemail.hu
Mikes Anita
Telefon: +36 30 312 6520
Elektronikus elérhetőség: mikesanita
1014@freemail.hu
Óvintézkedéseink célja, hogy biztosítsuk
intézményünk és szolgáltatásaink további
zavartalan működését.
Kérjük a leírtakat szíveskedjenek tudomásul venni. Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
Gonda Lajosné
intézményvezető

HIRDETÉS

Martfűi Okmányiroda

URNAFÜLKÉK MEGVÁSÁROLHATÓAK

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS
ELŐZETES
IDŐPONTFOGLALÁSSAL
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 19.
napjától a martfűi Okmányirodában az
ügyfélfogadás és a személyes ügyintézés
kizárólag előzetes időpontfoglalással történik.
Időpontot az alábbi telefonszámokon foglalhat munkaidőben:
56/795-826, 56/795-827,
Szolnok város három kormányablakába
(Széchenyi krt. 22., Ady Endre út 9., Kossuth
tér 5/A.) a
06-56/795-695 és a 06-56/795-359
telefonszámokon.
Megértésüket köszönjük!

Változott a
hulladékgyűjtő
zsákok vásárlásának
időpontja
A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
hulladékgazdálkodási ágazata, a rendkívüli
helyzetre való tekintettel, biztonsági előírások betartásával, a hulladékgyűjtő zsákok
vásárlását
minden héten szerdán 08-tól 12 óráig
és szerdán 13-tól 16 óráig
tudja biztosítani.

A Martfűi Református Egyházközségben az elmúlt
esztendőkben bővítettük urnatemetőnkben az urnafülkék számát, s megszépült az épület homlokzata és
bejárata is.
Kolumbáriumunk a Református Templom belső udvarán,
külön épületben, gondozott környezetben található.
Urnafülkéink bárki számára megvásárolhatóak a
következő vételáron:
2 urna elhelyezésére alkalmas urnafülke: 120.000.-Ft
vagy 150.000.-Ft
4 urna elhelyezésére alkalmas urnafülke: 200.000.-Ft
vagy 250.000.-Ft
A feltüntetett árbeli eltérések az urnafülkék elhelyezkedéséből adódnak.
További információt a Református Lelkészi Hivatalban
lehet kérni.
Elérhetőség: Martfűi Református Egyházközség
Lelkészi Hivatal, 5435 Martfű, Szent István tér 3. Tel.: 0630/352 6434

Komposzt,
műanyag hulladék és
raklap is égett
Komposzt kapott lángra március 24-én
kedden délután Martfűn, egy Rákóczi úti családi ház udvarán. A tűz átterjedt a közelben
tárolt műanyag hulladékra és raklapra is.
A tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók egy
vízsugárral avatkoztak be. A ház tulajdonosát
a mentők kivizsgálásra kórházba szállították
– tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

BOROS KRISZTINA
(1976-2017)
halálának 3. évfordulója alkalmából
Örök az arcod, nem száll el
szabad, minden mosolyod a
szívünkben marad
A gyászoló család

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin
következő lapszáma várhatóan 2020. május 21-én, csütörtökön
jelenik meg. Írásaikat, hirdetéseiket május 13. 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!
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
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REJTVÉNY

72

77

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!
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Főnök a beosztottjához:
– Kovács, ezen a héten már ötödször késett a munkából! Tudja mit jelent ez?
/A válasz a vízszintes 1. és 43. sorokban
található./
Vízszintes:
1. A beküldendő megfejtés első része; 11.
1971-ben készült francia-olasz-görög akciófilm Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif és
Dyan Cannon főszereplésével; 18. Nagyszerűt alkot, a legjobbját hozza; 19. Magot a föld-

Balatoni üdülést nyerhet!

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2020. ÁPRILIS
Megfejtés:

be szór; 20. … Lake – a legendás Emerson,
Lake & Palmer együttes frontembere volt
(1947-2016) /GREG/; 21. Idomtalan, alaktalan; 22. S.N.L.; 23. Feszült, nyugtalan; 25.
Két (birtokos jelzős szerkezetes) film címében is szerepel ez a szó: az egyik a vadnyugaton {Mackenna … (Gregory Peck, Omar
Sharif, Telly Savalas)}, a másik jórészt a tengeren {Bolondok… (Kate Hudson, Matthew
McConaughey, Donald Sutherland)} játszódik; 27. B.D.E.; 28. „A” hideg évszak; 30.
Deutsche Presse-Agentur (német hírügynökség, röv.); 31. Nem mellette, vagy érte,
hanem vele szemben; 33. Ki … tudós? (tantárgyi vetélkedő címe volt egykor a tévében);
35. A Kassai kerületben található szlovákiai
község lakója /ISKEI/; 37. T.S.B.; 39. Telep
közepe!; 40. Ám; 42. Múlt, elmúlt, angolul
/PAST/; 43. A beküldendő megfejtés második, befejező része; 48. Hosszú életéveket
maga mögött hagy; 50. Emelet, röv.; 51. Horgász vágja a jégen; 52. E.É.K.; 53. Irodalmi
mű egyik formája lehet; 55. Szag; 57. Magasabbra tartva valamit az egyik helyről a másikra helyez, vagy csatár a védő fölött labdát
túljuttat; 60. Kecskebeszéd; 62. A Duna jobboldali ausztriai és németországi mellékfolyója; 63. … Ilus (magyar színésznő (19232008); 64. … Tikaram – 1969-es nyugatnémetországi születésű brit popénekes, dalszerző, legismertebb dala a Twist in My Sobriety, mely 1988-ban tarolt a slágerlistákon;
66. Akadálytalanul figyelni tudja, szemmel
tudja tartani azt a helyet; 69. Némán zubog!;
70. Az egyik (kellemes) íz; 72. Szór; 73. Fohász; 74. Eltulajdonítja, elcseni; 76. Koholt,
valótlan vádakkal illet; 77. „A” menekülőajtó.
Függőleges:
1. Magyar nemesítésű csemege- és fehérborszőlő fajta; 2. Angol nyelvű felirat lehet
a férfi mosdók ajtaján /GENTS/; 3. A posta ál-

tal jellemzően valamely esemény vagy évforduló alkalmából kibocsátott (levélre is ragasztható) értékcikk; 4. Tiltószó; 5. Amely
személy; 6. A hét egyik napja; 7. Beteges lopási kényszer; 8. R.V.E.; 9. Csodás történet
(nem csak) gyerekeknek; 10. Keresztül; 11. szigetek – három szigetből álló szigetcsoport
Írország nyugati partjainál, a Galway-öbölben /ARAN/; 12. Nagy mesemondónk – újságíró, szerkesztő, meseíró (1859-1929);
13. A legkisebb pozitív egész szám; 14. Fél
tíz!; 15. Veszélyes anyag (a hadászatban
vagy iparban, bányászatban is használatos);
16. Durva felületű; 17. IV. Béla királyunk lánya, Budapesten az egykori Nyulak szigete
az ő nevét viseli (1242-1270); 20. Graham …
– angol író volt, számtalan műve közül az
egyik legismertebb „A csendes amerikai” c.
regény (1904-1991); 24. … István – 1952-es
putnoki születésű magyar labdarúgó, sikereit
a Vasas csapatában érte el /GASS/; 25. Széles, árnyas fasor; 26. Annyi mint, röv.; 29.
Arab, ill. héber eredetű női név (itt nem a magyar kiejtés szerinti írásmóddal) – jelentése:
este, éjszaka; 32. Pillangó; 34. A nemzetgazdaság egyik nagy ágára vonatkozó (indusztriális); 36. Rizs közepe!; 38. Művészi táncjáték; 41. Európa Kupa; 44. Magad; 45. Hangtalan; 46. Beszéd, vagy írásmű tárgya; 47. A
vanádium és a foszfor vegyjele; 49. „Áruba
bocsátá”, „értékesíté”; 54. A lószerszám része, szájvas; 56. A múlt idő egyik jele; 58.
Travel Insurance New Zealand – a londoni
Lloyd's által jegyzett egyik utasbiztosító
/TINZ/; 59. Togo fővárosa; 61. …-medence –
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része
(1984-től védett); 65. A.H.M.; 67. Der, die, …
(német határozott névelő – a semleges nemű); 68. Fehér színű tápláló ital; 71. Súlyarány, röv.; 73. Római 4-es; 75. Omán közepe!

KÖZÉLET

Húsvétvasárnap
NEM NYILVÁNOS SZENTMISE MARTFŰN, A SZENT TAMÁS-TEMPLOMBAN, FELVÉTELRŐL
Az egyházi előírások szerint zárt ajtók
mögött megtartott szentmisén, az azt közvetítő technika segítségével, a martfűi hívekért
és minden itt élőért, szeretteinkért imádkozott, értük ajánlotta fel az ünnepi szentmisét
Kálinger Roland szolnoki tábori lelkész atya,
kérve Isten áldását mindannyiunkra ezekben
a nehéz időben.
– A húsvét és a hit nagyon szorosan öszszekapcsolódik. Jézus feltámadása bizony
hit kérdése. Hit kérdése, hogy ezt a valóságot elfogadja vagy elutasítja az ember –
hangsúlyozta Kálinger Roland atya a húsvétvasárnap este megtartott igehirdetésen.
A szentmisében a Jóisten segítségét kérte Kovácsik Antal állandó diakónus is, hogy
nézzen le teremtett világára, nézzen le az
emberekre, akikért az Ő fia meghalt, feltámadott, örök életet szerzett.
– Imádkozzunk ebben a nehéz időben
mindazokért, akik betegségben szenvednek.
Imádkozzunk az orvosokért, az ápolókért,
minden emberért, aki a kórházakban helytáll.
Imádkozzunk szeretteinkért, adjon nekik az
úr sok türelmet és jó egészséget! Imádkoz-

zunk, hogy az emberek felelősségteljesen
gondolkodjanak magukról és egymásról.
Krisztus feltámadása pedig töltse el reménynyel és örömmel szívünket!
Ahogyan az egyházközség felhívásában
olvastuk, a vasárnapot most nem a szentmisén való részvétellel, hanem a Szentírás ol-

Tisztelettel emlékezünk

EMesélde
A Városi Könyvtár is megpróbált alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Törekszünk rá, hogy valamilyen módon megőrizzük a kapcsolatot olvasóinkkal. A legkisebbekhez megtaláltuk az utat az interneten keresztül, itt folytatjuk Mesélde elnevezésű családi programunkat. A Martfű Média, Székács
Szidónia segítségével készítünk videókat,
amelyekben egy-egy aktuális, az évszakhoz,
a jelen helyzethez kötődő mesék hangzanak
el gyerekdalokkal, népdalokkal, mondókákkal. Így szeretnénk segíteni a félelem távoltartásában, a helyzet feldolgozásában. A me-

sékben rejlő ősi bölcsességekkel fordulunk a
gyerekekhez.
Sorozatunk facebook oldalainkon (Martfű
Média, Martfű Városi Művelődési Központ,
Martfű Városi Könyvtár), a Youtube-on érhető el.
Székácsné Tálas Gabriella

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde felhívásai az
óvodásokhoz és a szülőkhöz 2020.03.19.
Kedves Óvodásaink!
Egy ideig nem találkozunk, mi azért szeretnénk továbbra is játszani veletek!
Arra gondoltunk, hogy a mai naptól rendszeresen küldünk nektek játékokat, meséket,
verseket, dalokat, színezőket. Tudjátok, úgy,
mint a nagyok, akik otthonról tanulnak. Kérjétek meg apát, anyát, hogy segítsenek megnézni az általunk küldött meglepetéseket.
Kellemes, hasznos időtöltést, jó játékot kívánunk! Reméljük, nemsokára találkozunk!
Óvó nénik
Kedves Anyukák, Apukák!
Előreláthatólag egy ideig zárva lesz az
óvodánk. Mi, óvodapedagógusok úgy döntöttünk, hogy szeretnénk legalább online
kapcsolatban maradni Önökkel és a gyermekekkel.

vasásával, egyéni és családi imádsággal, valamint a szentmise közvetítésekbe való bekapcsolódással tudjuk megszentelni.
A Martfű Média húsvétvasárnap, a Szent
Tamás-templomban, a nem nyilvános szentmiséről készült felvétele is ezt szolgálja.
Herbályné Kalmár Irén

Elhatároztuk, hogy segítséget fogunk
nyújtani abban, mivel töltsék otthon hasznosan az időt gyermekükkel. Minden héten,
kedden és csütörtökön, a szülői zárt csoportokba töltünk fel ajánlásokat, olyan témákat,
amelyekkel az óvodában foglalkoznánk. A tevékenységtartalmakhoz ötleteket jelölünk
meg, internetes linkeket csatolunk.
Akinek van kedve, foglalkozhat vele, okosíthatja gyermekét. Örömmel fogadjuk, ha az
elkészült munkákat megosztják velünk.
Természetesen ezek csak ajánlások, amit
mindenkinek szeretettel küldünk. Tartalmas,
örömteli játékban, kreatívkodásban gazdag
együttlétet, és ami a legfontosabb, JÓ
EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!
A mielőbbi viszontlátás reményében:
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde dolgozói

Szomorúan vettük hírül, hogy dr. Mészáros Endre, városunk köztiszteletben álló polgára március 25-én, 99 éves korában elhunyt. Temetésén szerettei és tisztelői április
8-án búcsúztak tőle, a martfűi Szent Tamástemplomban.
Nagy tisztelettel emlékezünk a martfűi katolikus templom megépülését is elhivatottan,
önzetlenül segítő gyógyszerészre és sokoldalú művészre, aki közösségépítő tevékenységéért a „Martfű Városért” és a „Martfű Város Kultúrájáért” önkormányzati kitüntetéseket is átvehette.
– „Túlságba vinni semmit nem szabad! Én
mindig azt mondom, dolgozni kell, dolgozni,
dolgozni, de nem látástól vakulásig, hanem
dolgozni az első elfáradásig! Akkor pihenni
kicsit, és lehet folytatni. Ahogyan a munkát, a
szórakozást, a jó dolgokat, az evést, ivást
sem szabad túlzásba vinni, és mindig kell találni valami hasznos feladatot” – osztotta
meg velünk 2018-as beszélgetésünk során
Martfű igazi polihisztoraként ismert, köztiszteletben álló úriembere, aki a mértékletességet és pontosságot, mint legfőbb erényeket
hangsúlyozta búcsúzóul, harmóniát sugárzó
lényével láthatóan a legjobb példával elől járva e napjainkban is követendő emberi értékekben.
Herbály Jánosné
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ÖNKORMÁNYZAT

Művelődési Központ – Beruházások és az intézmény belső
feladatainak elvégzése, zárt ajtók mögött
2020.04.05.
Megelőzve a koronavírus okozta veszélyhelyzet elrendelésére vonatkozó, 2020. március 11-i kormányrendeletet, már korábban
jobbnak látta az intézmény és az önkormányzat, hogy március 13-tól bezárjon a Művelődési Központ, mivel nem tudunk olyan feltételeket biztosítani, hogy a fertőzést elkerüljük. Ezt követően más megyei kulturális intézmények is a bezárás mellett döntöttek.
Az élet azonban nem állt le a Művelődési
Központban, jelentős beruházások, a sűrű
programok miatt eddig háttérbe szorult, régen tervezett munkálatok zajlanak, és új
utakon jár az intézmény a látogatók virtuális elérésének terén is. Minderről Asztalosné
Kocsis Enikő igazgatónőt kérdeztem.
– Új munkarend és új munkavégzés alakult ki az intézményben. A kollektívával átbeszéltük, rendszereztük a feladatokat minden
területen, és ennek megfelelően, a dolgozók
biztonságát is figyelembe véve végezzük a
munkánkat.
Elsődlegesen a takarítás, a bútorok átmosása, fertőtlenítése indult el. Arra törekszünk,
hogy a több száz ember számára, akik naponta látogatták intézményünket, olyan biztonságot, tisztaságot teremtsünk, ami majd a
nyitáskor ismét lehetővé teszi a fogadásukat.
Technikai munkatársaink közül többen részt
vesznek az orvosi rendelő, a bérlők háza és
a Városháza takarításában, figyelembe véve
a város feladatainak elvégzését.
Nagy örömünkre februárban a képviselőtestület elfogadta a Városi Könyvtár felújítását, amit pályázat előzött meg, és amellyel elindult a felnőtt könyvtári részleg teljes fel-
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újítása. A festés, a világítás cseréje, a parkettalakkozás, ezek az alapfeladatok az elmúlt napokban fejeződtek be. Megérkezett a
pályázatból vásárolt, új polcrendszer is. Az
1961-es régi polcaink kikerültek, más feladatot látnak el, a továbbiakban irattári polcokként használjuk a Városháza padlásán.
A gyermekkönyvtár és az informatikai terem pormentesítését, majd a szép, korszerű
és biztonságos, minden követelménynek
megfelelő polcrendszer takarítását követően, elkezdődött a könyvek visszapakolása. A
pályázatból különböző, nagyon szép bútorelemeket is be tudtunk szerezni, ezek összerakása, összeszerelése is zajlik.
Nem így terveztük mi sem, hogy ilyen zárt
körülmények között végezzük ezeket a munkákat, de próbáljuk folyamatosan tájékoztatni a lakosságot, a Médiacsoport és a könyvtárosok is hírt adnak a munkálatokról.
Olyan közösségi teret hozunk itt létre,
ahol, kisebb átalakítással író-olvasó találkozók, különböző csoportos foglalkozások is
megvalósíthatóak. Ezt új projektor tartó állvány és vetítővászon fix elhelyezése is segíti.
Új helyre kerül a kölcsönzőpult is. Bízom
benne, hogy látogatóinknak tetszeni fog az új
könyvtári tér.
A költségvetésben megszavazott és biztosított pénzügyi kereteknek megfelelően, az
elmúlt hetekben elkezdődött a műszaki tanácsterem és a két kapcsolódó folyosó
felújítása is. Sikerült beszerezni a felújításhoz szükséges anyagokat, itt is megtörténik
a parketta csiszolása, festése, a világításkorszerűsítés, a folyosók festése, szép új kőlapokkal való burkolása. Olyan szabvány minőségi ajtók kerülnek a folyosókra, amelyek
a különböző bútorelemek mozgatását is
könnyítik.
A veszélyhelyzet a múzeum két időszaki
kiállítását is érintette. A látogatók nem tudták
olyan nagy számban megnézni a bronzkori
régészeti kiállítást. Itt komoly múzeumpedagógiai foglalkozásokat terveztünk, amelyek
egy része meg is valósult. A médiacsoport
szép, értékes kisfilmmel mutatta be a kiállítást, ezzel most is meg tudjuk osztani a különleges kiállítás értékeit a lakossággal.

Ebben az időszakban nyílt meg Holló
Ádám grafikai kiállítása is az emeleti galérián, így ez a tárlat sem tudott teljes időtartamában a látogatók rendelkezésére állni. A
Médiacsoport kisfilmjével, ez esetben is a virtuális térben is élvezhető kiállításlátogatásra
invitáljuk a nézőket.
Most van idő arra, hogy átnézzük, rendezzük tárgyi, dokumentum- és fotóleltárainkat,
és el tudjuk végezni a raktárak rendezését is.
Martfű 70 éve vált önálló községgé.
Szeretnénk ezt a jubileumot is megjeleníteni
ebben az időszakban.
Több szakmai terv is készült ebből az alkalomból, amelyek rendezvényeit a múzeumi munka területén koordináljuk. Tervezünk
várostörténeti vetélkedőt a gyerekeknek,
visszaemlékező sorozat megjelentetését az
újságban és internetes felületeinken, felelevenítve, csokorba szedve várostörténeti filmeket. Kollégáim az elmúlt évek során végzett munkájának köszönhetően, már innen
visszanézve is nagyon értékes film- és dokumentumsorozat áll a rendelkezésünkre.
Pályázati támogatással lehetőséget kaptunk a Nemzeti Filharmóniától egy tizenhat
előadásból álló, szabadtéri koncertsorozatra, ami március 14-én indult volna. Bízunk
abban, hogy nyáron, vagy az ősz elején elindulhatnak a koncertek. Zenés történelmi barangolásra invitáljuk az itt élőket. Martfű több
pontja ad helyszínt majd a koncertsorozatnak, felelevenítve azokat a történeti emlékeket, amelyek ahhoz a városrészhez kötődnek.
A 70 éves jubileumi ünnepi sorozat értékes eleme lesz ebben az évben a „Ki kicsoda Martfűn” című könyv megjelenése, amit
nagyon várunk. Április - május elejére tervez-
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tük a könyv megjelenését, amivel az előkészítés ezen fázisában is sokat foglalkoztunk.
A nyomdai munkálatok befejezésénél tartunk. Az új várostörténeti kiadványt ünnepélyes könyvbemutatóval szeretnénk átadni a
martfűi lakosságnak és az érdeklődőknek.
A közművelődési területen komoly tárgyalások folynak az elmaradt rendezvények új
időpontjaira vonatkozóan. Most úgy néz ki,
hogy miden rendezvényünk az év második
felére szerveződik, és ennek az egyeztetése
zajlik. Szeretnénk, ha a korábbra tervezett,
szép programok, a Zorán koncert, a Filharmónia Bérletsorozat keretében a Jazzation
Énekegyüttes koncertje és a Duma Színház
fellépése is megvalósulnának, és a már befizetett jegyek is érvényesek lennének.
Szívfájdalmunkra, a helyi civilszervezetek
olyan nagysikerű rendezvényei, mint a Sámli
bál, a nyugdíjas és más rendezvények, találkozók is későbbi időpontra kerülnek vagy elmaradásra kényszerülnek ebben az időszakban.
Nagy erőkkel szervezzük, egészen december - januárig, az év második felének
programjait, színházi rendezvényeket, pót
filmesteket. Az ÖrökZöld Tisza Martfűi
Fesztivál kimenetele még bizonytalan. A
fesztivál fő rendezvényeit lekötöttük, egyeztettük a zenekarokkal a programjainkat, a
szerződések is előkészítés alatt vannak,
majd eldől, hogy mire lesz lehetőségünk.
Olyan, nagyobb ívű szakmai anyagok is
készülnek az intézményben, mint az új Kulturális stratégia. Martfű Város Önkormányzata a tavaszi időszakra tűzte ki feladatul egy
középtávú városi kulturális stratégia összeállítását. A készülő dokumentum fontos eleme
és alapja a lakosság véleményének összegzése, amit kérdőíves rendszerrel szeretnénk megoldani. Most a szakmai területekkel
történő egyeztetés és az elkészült tervezet
társadalmasításának háttérmunkálatai folynak.
Középtávú szakmai tervünkben célul tűztük ki az intézvény minőségbiztosítási rendszerének kialakítását és a „Minősített közművelődési intézvény” cím elnyerését. Elindultak azok a szakmai munkák a háttérben,
amelyek majdan lehetővé teszik az erre vonatkozó pályázat előkészítését és a minőségbiztosítási rendszer létrehozását.
Fontos elemei az intézmény feladatainak
a jelenleg futó pályázatok. Az EFOP (Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program), és
a Nemzeti Kulturális Alap és Erasmus+ pályázatok, az Európai Unió oktatást, képzést,
ifjúságügyet és sportot támogató programja
több pályázatába is sikerült bekapcsolódnunk. Külön egyeztetések zajlanak ebben a
helyzetben az időpont módosításokra, átütemezésekre és a feladatok koordinálására.
Jelentős munkát adott maga a pályázatok
elérése, megvalósítása, és most sajnos
azoknak az átalakítása is további feladatot
jelent.
Óriási szerencse, hogy elkezdtük ebben
az évben a felnőtt könyvtári részleg és a
műszaki tanácsterem felújítását! Azzal a
szándékkal indítottuk el a munkát amilyen

hamar csak lehetett, és ebben partner volt
Martfű Város Önkormányzata is, hogy a téli,
kora tavaszi idényben jobban tudunk a beltéri
munkálatokhoz kivitelezőt, munkaerőt biztosítani. A felnőtt könyvtár felújítása jól sikerült,
ott a pályázatnak megfelelve, határidőre készen leszünk. Bízom benne, hogy a tanácstermi felújítást is meg tudjuk valósítani még
ebben az időszakban.
Technikai munkálatok is zajlanak, az intézmény takarítása, fertőtlenítése és bútorzatának átmosása, tisztítása. Elkészült a
közművelődési iroda padlójának cseréje is,
ami már nagyon időszerű volt. A padlócsere
az önkormányzat támogatásával és a Településellátó csoport munkatársainak segítségével valósult meg.
Az intézmény jelentős közművelődési
szakmai területe a mozi. Napi kapcsolatban
vagyunk a társ mozikkal, a Nemzeti Filmirodával és a filmforgalmazó cégekkel. Mindenki keresi a megoldást, hogy milyen módon lehet a mozifilmekkel jelen lenni a virtuális és
digitális térben. Az egyeztetések során körvonalazódik, szakmai kidolgozás alatt áll egy
olyan rendszer, amellyel esetleg, online értékesítéssel, mindenkinek a saját otthonába vihetjük a mozifilmeket.
Mint minden mozi, mi is készítjük az első
negyedéves statisztikát, a mozis pályázatok
elszámolását, lezárását. Nagy öröm, hogy az
Art mozi pályázatokon, a mozi működtetésére évről évre kapunk támogatást az Emberi
Erőforrások Minisztériumától. Bízzunk benne, hogy minél hamarabb újra jelen lehet a
palettán a mozi.
A veszélyhelyzet idején előtérbe került a
Médiacsoportunk, amely nagyon sok hasznos feladatot látott el az elmúlt hónapokban
is a lakosság tájékoztatásában. Most ez a
legfontosabb, a kollégák hétköznap, hétvégén, mindig az önkormányzat és a városlakók rendelkezésére állnak, és eddig is olyan
gazdag és korrekt információkat adtak át,
ami segítette az életet és a városon belüli
együttműködést.
Továbbra is erre készülünk, elsődlegesen
ezt a tájékoztatást tartjuk szem előtt. Emellett
mindig születnek olyan anyagok, videók és a
havi újság, amelyek bővebb híreket adnak az
itt folyó védekezésről, az idősek szociális ellátásáról, az oktatásról és azokról a hétköz-

napi fontos dolgokról, amelyek segítik a város közösségének tájékoztatását.
A közönségkapcsolat új módjain dolgozunk, látva szerte a világban, az internetes világhálón, hogy hasonlóan hozzánk,
minden ilyen jellegű intézmény keresi a kapcsolatot a látogatóival. Időről időre hírt ad
magáról, és olyan eseményeket vagy lehetőségeket mutat meg, ami az otthonokba bezárt időszakban is sokat jelent és feltöltődésre ad lehetőséget a városlakóknak.
Az első ilyen kezdeményezésünk a Városi Könyvtár és a Médiacsoport Mesélde sorozata, amellyel szeretnénk házhoz szállítani
a meséket a gyerekeknek és a felnőtteknek
egyaránt.
Terveink között szerepelnek virtuális kiállítások, régi nagy sikerű rendezvények videóinak felelevenítése, várostörténeti filmsorozat
összeállítása, ami azt gondolom, hogy szintén örömet okozhat a most kényszerűségből
otthon maradóknak – mondta Asztalosné Kocsis Enikő, bízva abban, hogy hamarosan újra személyesen találkozhatunk mindenkivel
városunk kulturális intézményében.
Herbály Jánosné
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OKTATÁS

A martfűi gyerekek ilyen tekintetben is állják a sarat,
és türelemmel várják a feladatokat!
DIGITÁLIS OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN - 2020.03.17.
A koronavírus járvány megelőzése érdekében, kormányrendelet alapján, 2020. március 16-tól a tanulóknak nem kell bejárniuk az
általános iskolákba, gimnáziumokba és oktatási intézményekbe, országszerte áttértek a
digitális oktatásra.
A felkészülésre egy hétvégéjük volt a tanintézményeknek. Számos helyen hirtelen
kellett megoldani a kialakult helyzet okozta
bonyodalmakat, így a Martfűi József Attila Általános Iskolában is. Erről az átállásról Földi
Edina, az intézmény igazgatója tájékoztatott
2020. március 17-én.
– Most olyasmit csinálunk, amit még
soha senki előttünk, ami nem egy másolható, nem egy rutinszerű feladat. Mindezek ellenére azt gondolom, nagyon klasszul álljuk
a sarat! Hatalmas köszönet illeti első körben
a munkatársaimat, akiknél nem az volt a kérdés, hogy miért és mi nem fog működni, hanem az, hogy hajrá! Nem csak azt várták tőlem, hogy én mondjam meg mit kell csinálni,
hanem nagyon sokat segítettek az ötleteikkel, a javaslataikkal.
Az iskola igazgatónője nagy köszönettel
illette a Martfűi József Attila Általános Iskola
szülői közösségét is, akik kellő komolysággal
álltak a rendkívüli helyzethez. Az osztályfőnökök még azon a hétvégén megtették a
megfelelő tájékoztatást, és a szülőknek köszönhetően teljes pontossággal fel tudták
mérni a 403 gyerek ellátását, étkeztetését
és felügyeletét.
– Megnyugvással feküdhettünk le aznap
éjjel, annak tudatában, hogy minden kisgyerek jó helyen lesz, van felügyelet. Mi pedig
bent az iskola épületében hétfőn reggel elkezdhettük azt a munkát, ami igazándiból a
valós pedagógiai feladatokra koncentráló
helyzetet kell, hogy előkészítse.
Nagyon köszönöm az önkormányzat hozzáállását, minden szinten – hangsúlyozta
Földi Edina. – A polgármester úr együtt gondolkodását, és hogy tekintettel voltak arra,
hogy más, tankerületi feladataimnak is eleget
kell tennem. Minden segítséget és támogatást megkaptunk az informatika és a tájékoztatás terén, illetve védőeszközök tekintetében is. Követendő példaként tudtam erről a
tankerületben is beszélni.
Az intézményvezető köszönetét fejezte ki
a támogatók felé is. Földi Edina volt tanítványokról, akik ma már aktív dolgozóként teszik
a dolgukat saját területükön, és volt kollegákról is beszámolt, akik számítógépeket és
más eszközöket ajánlottak fel. Ma képzésben lévő diákokról, akik jelezték felé, hogy
gyermekfelügyeletet vállalnak, amennyiben
ezt az iskola nem tudja megoldani, vagy korrepetálást ajánlottak fel online módon.
– Nagyon széles összefogásról beszélhetek. Volt tanítványaink azzal is megkerestek
minket, hogy pedagógusainknak segítenek,
akár az informatika, akár a digitális eszközök
használatában, az azzal való oktatásban.
Volt tanítványunk, aki jelenleg pszichológus14 ként dolgozik, támogatását és a teljesen in-

gyenes kontakt, nyilván online kapcsolat
megsegítését is felajánlotta.
Még nem beszéltem a legfontosabbakról, a gyerekekről – hangsúlyozta az igazgatónő. – Arról a türelemről és elfogadó nyugalomról, ami felénk irányult tőlük. Az nyilvánvalóvá vált számomra, hogy digitális
kompetenciákban messze felettünk állnak.
Pillanatokon belül megtaláltak Facebook-on
és felvették velünk a kapcsolatot, ahol olyan
kérdéseket és felvetéseket fogalmaztak
meg, hogy mikor fogják megtudni, hogy mi a
dolguk, milyen házifeladatot kapnak, azt hogyan kell majd elkészíteni. A martfűi gyerekek ilyen tekintetben is állják a sarat, és türelemmel várják a feladatokat!
Az iskola a szülők felé kiküldött kérdőívekkel mérte fel a digitális oktatás technikai feltételeit, hogy milyen digitális eszköze, internethozzáférési lehetősége van a gyerekeknek.
Támogatóik és az intézmény saját digitális eszközeit azok a gyerekek kapták meg,
akiknek nincsen ilyen eszközük otthon.
A tananyagot nem mindenki kapja digitális
formában, hiszen van olyan, aki nem rendelkezik otthoni internethozzáféréssel – tudtuk
meg az intézményvezetőtől. Ezek a gyerekek mindent, ami digitálisan kiküldésre kerül,
papíralapon kapnak meg, az erre a célra az
iskola aulájában kialakított polcokon.
– Minden osztálynak felcímkézetten van
egy bejövő és egy kimenő postaládája. Ez picit hasonlít az e-mail rendszerre, csak most
gyalog el kell érte jönni és haza kell vinni,
majd ugyanígy vissza. Az intézmény reggel
7-től este 19-ig ezt a részét nyitva tartja. A határidőket úgy szabtuk meg, hogy a feladatok
kényelmesen, megfelelő tempóban és terheléssel feldolgozhatóak legyenek.
Nem csak nekünk, a gyerekeknek is új ez
a helyzet. A pedagógusok felmérték, hogy
mik a további követelmények a tanév végéig,
itt kifejezetten minimum követelményekről beszélünk – hangsúlyozta Földi Edina. –
Azt kell megtanítanunk júniusig, ami ahhoz
szükséges, hogy a következő évfolyamot
biztonsággal el tudja kezdeni a gyermek.
A kiküldésre kerülő anyagok, feladatok arra
koncentrálnak, hogy a gyerekek be tudják fejezni ezt a tanévet, azt megtanulják. Ez kerül
értékelésre is.
Nagyobb gond a kisebb gyerekek online tanítása, akik még önállóan nem használják az online felületeket. Itt nagyobb szerepe van a szülők segítő, ellenőrző munkájának is.
– Fontos, hogy mindenkinek legyen szülői
kontaktja, ami friss és naprakész, hiszen
alapvetően a pedagógusoknak a szülőkkel
kell megbeszélniük azokat az instrukciókat
és teendőket, amiben az ő segítségüket várjuk. Bár a diákok digitálisan előttünk járnak,
az nem biztos, hogy egy feladatmegoldásban vagy feladatelküldésben, vagy az elmentett anyag visszaküldésében jártasak
lennének.
Valamennyi gyerek újként éli meg ezt a
helyzetet, ki kell alakulnia egy új bioritmus-

nak, annak a képességnek, hogy beosszuk a
napirendünket. Élünk egy bizonyos fajta új
helyzetben másként, de mégiscsak szabályozottan és rendszerben gondolkodva –
ezért most különösen nagy jelentősége van a
testnevelés és a művészeti tantárgyaknak.
Ehhez többek között egy-egy testnevelés-,
vagy énekórára is nagy szükség van.
Fontos hangsúlyozni az osztályfőnökök
szerepét, akiknek most elsősorban az a dolguk, hogy ne csak a feladatok megoldásában, hanem lelkileg is támogassák a gyerekeket. Megalakultak, illetve felfrissültek az
eddig is működő online csoportok, ahol tanár-diák tartja egymással a kapcsolatot.
– Az osztályfőnökkel mindenről kell, hogy
beszélgessetek és fogtok is beszélgetni: a
tananyagról, a lelkiállapototokról, a félelmeitekről és a közösségről is – szólította meg a
gyerekeket Földi Edina.
Rossz kérdés nincs, csak az a rossz kérdés, amit fel sem teszünk – hangzott el az interjú során. – Ha eddig azt mondtam, hogy
fontos egy osztályfőnök, most talán ő lesz
a legfontosabb a ti életetekben. Hallgassatok rájuk, fogadjátok meg a tanácsaikat, a javaslataikat és merjetek kérdezni!
Most különösen fontos, hogy próbáljuk
megakadályozni a rémhírterjesztéseket.
Van egyfajta láncolat, ahol azt kell látni, hogy
kinek a szava számít. Nektek anya-apa,
anya-apának az osztályfőnök, illetve nektek
is az osztályfőnök információja a fontos, az
információt pedig az osztályfőnök tőlem fogja
kapni. Zárjuk ki, ne is engedjük befurakodni
azokat a rossz gondolatokat és rémisztgetéseket a mi kis terünkbe, ami bárkinek is
félelemre vagy aggódásra adna okot!
Felmerülhet a „Mit kezdjek magammal?”
kérdés, hiszen a gyerekek eddig 8-9-10 órát
az iskolában töltöttek. Most pedig van egy
nagyobb űr, ezért az intézmény az online
anyagokon kívül gondolkozik könyvek, társas- és fejlesztőjátékok kihelyezésén is.
Ez az időszak alkalmas lehet a betegségek alatt elmaradt vázlatok, tananyagok pótlására. – Segítsetek be anyáéknak a házimunkába, ezt vezessétek naplóba, rajzoljátok le! – tanácsolja a diákoknak az iskola
igazgatója.
Egy utolsó gondolat, amit nem véletlenül
hagytam a végére. Dr. Papp Antal, Martfű város polgármesterének megjelent egy nyilatkozata, amiben tiltja valamennyi gyerek
esetében a nyílt és zárt területen történő
csoportos összejövetelt – emlékeztetett
(Folytatás a 15. oldalon)
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A magyar költészet napja
„A költészet szerintem mégiscsak egy
bensőséges műfaj, a lélek fényűzése.
Pilinszky azt mondta, még az sem érdekes, hogy elolvassák-e, fő, hogy megszületett.
A költészet mindentől független, annak is
kell lennie, talán csak a Jóistentől nem.”
Ezek a mondatok Csukás Istvántól valók,
egy vele készült interjúban hangoztak el.
Országszerte minden évben 1964 óta József Attila születésnapjához kötődve ünnepeljük a KÖLTÉSZETET. Ekkor a költészetnek szentelünk egy egész napot, így lesz saját napja a költészetnek.
Fontos ez, mert a költészet nem mindig
van jelen mindennapjainkban.
Készültünk erre a napra. A hagyományokhoz híven az idén is elkészült a költészet napi
műsor forgatókönyve, a közreműködők felkérése, most mégis más, új módon szólítjuk
meg a versszerető közönséget. Pozitív gondolatok karantén idején - ez is lehetne a címe
annak a versválogatásnak, amellyel most,
rendhagyó módon, digitálisan ünnepelnek
költészet napot a martfűi versírók, versszeretők. Az alkotásokat Nagy Eszter, tiszaföldvári
pedagógus, versmondó olvassa fel, és rögzíti telefonja kamerájával. Ezt tesszük közzé
elektronikus médiafelületeinken, hogy mindenki meríthessen belőle, aki úgy érzi szükségét. Pozitív gondolatok. Igen, most erre
van szükség. Járvány van. De szépség is
van. Lélek is van.
Kengyel Éva, Székácsné Tálas Gabriella

özv. Szilágyi Józsefné:

Mit adnék?
Árvának kicsiny családot, betegnek gyógyító csodát, hajléktalannak egy meleg szobát, kéregetőnek egy szelet kenyeret.
Öregeknek szívből jövő meleget. Erőt az
anyának, ki sok gyermeket nevel. Elesettnek
segítő kezet.
Haldoklónak egy utolsó imát, családoknak szívemnek dobbanását. Még élek, gondolatban mindenkinek adnék egy jó szót, egy
vigasztalást, egy biztatást, egy köszönetet,
hogy még itt lehetek. Nem kell hozzá más,
csak sok-sok szeretet.
Grafika: Holló Ádám

Ha bánat ér

Czető László:

Elmúlás -

Sulyok Imréné:

részlet

Életünkben, mint egy csobogó patakban
keverednek dolgok hömpölygő, zúgó habban. Itt rejlik minden kellemes és hűvös,
legyen az ember nyugodt, vagy éppen nyűgös.
Lehet, hogy éppen nyakig érő vízben,
vagy hulló leveleknek ölelő selymében,
dermesztő hidegnek csikorgó markában,
lágy, tavaszi szélnek gyönge illatában.
Ha nehéz is az élet, bátran kell venni,
boldog időkben óvatosnak lenni, szomorúságban a vigaszt keresni.

Ha bánat ér, engedj a sírásnak, hulljon
könnyed, nem szégyen. Ne bújj el, lássák,
hogy lelked van, s háborog a világ ellen. S,
ha már fáj a világ összes kínja, ah már fáj a
szíved, akkor is mondd azt, hogy igen,
érdemes élned!
Urbán-Szabó Béla:

Bevezetés
A vers az embert vallja leírva és elhagyatva, s mint a hajnali álom, valahol a határon
megérinti széleit, s a holnapba sóhajtja részeit.

Táncművészeti Ösztöndíjjal mélyítheti tovább tudását
a tánctudományok terén a martfűi fiatal
Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjban részesült Asztalos Dóra táncművész,
táncpedagógus. A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium táncpedagógusaként és a Magyar Táncművészeti Egyetem
korábbi óraadó tanáraként is sikeres, tehetséges fiatal táncos a tánctudományok terén
benyújtott pályázatáért vehette át márciusban a kivételes táncművészeti szakmai elismerést.
A Fülöp Viktor Kossuth-díjas balettművészről elnevezett ösztöndíjat 1998-ban alapította az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
segítve a tehetséges fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal – elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel
– foglalkozók pályakezdését.
Az ösztöndíj egy éven át tíz fiatal részére
jelent havi bruttó kétszázezer forint összegű
támogatást. Egy pályázó az ösztöndíjat legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
A balett, koreográfus, kortárs tánc, néptánc és tánctudományok kategóriában várt
pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, hat tagú szakértői
kuratórium bírálta el.
Asztalos Dóra táncművész, táncpedagógus a Pécsi Művészeti Szakközépiskolát kö-

Makrancos (Asztalos Dóra - C.iC, Bethlen Téri
Színház)

vetően, a Magyar Táncművészeti Főiskolán
modern tánc szakirányban szerzett táncos és
próbavezető, majd okleveles tánctanár
végzettséget. Pályája kiemelt állomásaiként a
MU Terminál Kortárs Táncműhely, a Szegedi
Szabadtéri Játékok, majd a Közép-Európa
Táncszínház táncművészeként bizonyított.
Erasmus Ösztöndíjjal Hollandiában képezhette magát, majd ismét a MU Terminál
Kortárs Táncműhely, ezt követően pedig a
Vígszínház és a Pesti Színház táncművészeként kapott értékes szakmai lehetőségeket.
2016 szeptemberétől a Magyar Táncművészeti Egyetem óraadó tanáraként dolgo-

zott, jelenleg a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium táncpedagógusaként
segíti a következő generáció tehetséges táncosait. Szabadúszó táncművészként, majd a
C.iC - Compagnie inter Contemporain és a
Zadam Társulat táncművészeként keres új
utakat a táncművészet terén. Hálás városának, Martfűnek és első tánctanárainak Kuthy
Mercédesznek és Szent-Ivány Kingának,
hogy lehetősége volt megismerni, megszeretni a Modern Táncműhely keretében a táncot, és mindezt hivatásának választhatta.
Herbály Jánosné
Földi Edina. – Ez azt jelenti, hogy otthon
vagytok, online keresitek egymást és beszélgettek. Ebben a határozatban az is szerepel,
hogy a tilalom fokozott ellenőrzését a Martfűi
Polgárőr Egyesület és a rendőrség is végzi. A
hazaküldés után a következő elbeszélgetés
velem lesz, azt ne várjuk meg!
Az iskola igazgatónője arra kéri a gyerekeket, hogy vigyázzanak magukra, testvéreikre, szüleikre és nagyszüleikre. – Ígérem,
hogy élvezni fogjátok ezt az időszakot. Nagyon szeretünk benneteket, koncentrálunk
arra, hogy ti jól érezzétek magatokat, és
eredményesek legyetek. Ez a legfontosabb,
amihez mindenkinek nagyon jó egészséget,
kitartást és türelmet kívánok!
Székács Szidónia
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