ÖNKORMÁNYZAT

Járvány külföldön, martfűi fiatalok szemével
Új sorozatunkban külföldön élő martfűi fiatalokat kérdeztünk, mik a tapasztalataik ideiglenes, vagy választott hazájukban a koronavírus-járvány kezeléséről. Hol, milyen körülmények között élnek, dolgoznak, milyen
céllal és mikor vállaltak munkát külföldön?
Mit gondolnak az új típusú vírusról. Hogyan
érintik őket a korlátozó intézkedések? Változtak-e a munkahelyi kilátásaik, az adott ország milyen módon próbálja megtartani a
munkahelyeket, egyáltalán, különbözik-e az
ottani és a hazai gyakorlat a koronavírus
kezelésében?

Varga Péter Londonban él tizenegy és
fél éve. Az Uber-nél és egy másik taxi társaságnál dolgozik, mint magánvállalkozó. Mivel London egész területén és azon kívül is
fuvaroz nap mint nap, ezért mindenféle nemzetiségű utasai vannak. Kérdéseinkre 05.04én válaszolt.
– A tapasztalatom az, hogy sokan nagyon
tudatlanok, és pánikolnak a vírus miatt. A vírusról azt gondolom, hogy az angol kormány
túlreagálta. Kijárási tilalom van már két hónapja, nincs nyitva semmi, csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és a barkácsboltok.
Csakis munka miatt lehet kimenni, ha
kulcsfontosságú dolgozó vagy. Mozogni különböző szabályokat betartva, pl. napi egyszer, maximum két személy és két méter távolságtartással.
A taxizás nem nagyon megy így, ezért
most a Tesco-ban is dolgozom, teljes munkaidőben, plusz a taxizás utána vagy előtte. A
kormány Ł50.000-ot ad cégeknek, hogy túléljék ezt a válságot, a magánvállalkozóknak
és a munkásoknak pedig a bérük 80%-át fizetik. Magánvállalkozóként ez rám is érvényes, de leghamarabb júniustól lesz elérhető.
Semmi sincs ingyen, így úgy döntöttem,
hogy munkát keresek addig, amíg a taxizás
be nem indul újra, a mostani és a jövőre
vonatkozó terveim megvalósításáért.
Nem láttam az ikreimet (4 és fél évesek)
lassan három hónapja, mivel Uber-rel viszek
sokféle embert, és nem akarom, hogy a gyerekeknek valami bajuk essen. Egyelőre nem
tervezem, hogy hazaköltözök.
A vírus miatt az átlagos napom szinte
semmit sem változott, mivel mindkét munkám kulcsfontosságúnak számít, egyedül a
boltok előtti sorok azok, amik extra 30-40 percet vesznek igénybe az emberek idejéből.
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Nagy Gábor 2017-ben költözött ki Stratford Upon Avon-be, ami egy kisváros Anglia
közepén. A város leginkább Shakespeare-ről
híres, aki itt született és élt is. Válaszai a
05.11-i helyzetet tükrözik.
– Nagyon sok a turista és a szálloda is,
bár a város alig nagyobb, mint Martfű, mégis
közel annyi turista érkezik ide, mint Budapestre egy szezonban.
Egy kis házat bérelünk a párommal a város szélén, idilli zöld környezetben.
Mivel otthon is szállodában dolgoztam,
így adott volt, hogy itt is ezt a munkát folytassam. Sikerült is elhelyezkednem egy 450
éves, nagy múltú szállodában, a város közepén. Nagyon jó közösség és jó munkahely
fogadott!
A vírus kitörése után sem állt meg a munka számomra. Bár a szállodát bezártuk, de
ugyanúgy be kell járnom és a háttérmunkákat intézni, hogy amikor ismét kinyitunk, akkor minden simán és zökkenőmentesen
menjen.
Aki bejár így dolgozni, annak kifizetik a teljes fizetését, akit pedig kényszerszabadságra küldtek, az megkapja a fizetése 80%-át.
Szerencsés helyzetben vagyok, azt mondhatom, mert itt mindent elkövetnek, hogy ne
maradjanak pénz nélkül az emberek.

Nagyon komolyan veszik a karantént, az
utcák üresek, alig látni embereket és autókat.
Az egykori nyüzsgő turistaváros egyik napról
a másikra teljesen kiürült és lecsendesedett.
Heti egyszer járunk ki nagybevásárlásra,
és csak ha tényleg nagyon kell valami, akkor
ugrunk ki a közeli kisboltba. A nyitva tartó üzletek, mint pl. a Tesco, nagyon szigorú intézkedéseket tettek a karantén óta. A bevásárlókocsikat fertőtlenítik, kis matricákkal jelzik,
hogy tartsuk a kellő távolságot, külön személyzet figyel ezekre, és a bejáratnál is
egyesével engednek be.
Reméljük, mihamarabb vége lesz ennek,
és minden visszaáll a rendes kerékvágásba!
Kovács Tamás

Elég az illegális építésihulladék-lerakásból
Előzetes becslés szerint 80 tonnányi építési törmeléket, jórészt betonhulladékot helyeztek el illegálisan az elmúlt időszakban
Martfűn, a Kövér majorban. Mivel veszélyeshulladéknak számító azbeszt pala is szenynyezi a lerakott építési hulladékot, az önkormányzat feljelentését követően, a rendőrség
bűncselekmény miatt indított eljárást.
– Nagymennyiségű kőtörmeléket, építési,
bontási anyagot raktak le ezen a területen.
Az önkormányzat feljelentése alapján, a rendőrség már nyomoz az ügyben, amit a közterületi önkormányzati kamerák felvételei is segíthetnek. A vizsgálat a kisebb, a lakosság által lerakott hulladékmennyiségekre is kiterjed – tájékoztatott dr. Papp Antal.
Martfű polgármestere emlékeztet: a hulladék elszállíttatása hatalmas költséget jelent
az önkormányzat számára, ezért nyomaté-

kosan felhívja a szennyezők figyelmét, hogy
ne rakjanak le illegálisan hulladékot ezen a
területen!
– Az építkezés során nem lehet tétel egy
több köbméteres hulladékgyűjtő konténer
bérlésének összege. Egy öt köbméteres
konténert jelenleg 52 ezer forintért lehet
megrendelni.
Megdöbbenésemre, a COOP ABC-nél kihelyezett, az üveghulladék szelektív gyűjtésére szolgáló két konténert is építési bontási hulladékkal töltötte tele valaki, így
azok alja az ürítés során kiszakadt. Nem is
tudjuk, hogyan és mikor, talán valamelyik
emeletes házból hordták oda a több köbméternyi hulladékot – mondta el dr. Papp Antal,
ezzel is ráirányítva a figyelmet az építési törmelékek illegális elhelyezésének elharapódzására.
Herbály Jánosné

Vasúti pályakarbantartási munkák
MÓDOSÍTOTT MENETREND, VONATPÓTLÓ AUTÓBUSZOK
A MÁV-START Zrt. Tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy 2020. május 25-től 2020. május 28-ig, a Tiszaföldvár - Kunszentmárton állomások között végzett pályakarbantartási munkákra tekintettel, a 130 sz. Szolnok - Szentes - Hódmezővásárhely vasút-

vonalon a vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek. Martfű - Kunszentmárton állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Személyszállítási Közszolgáltatási
Igazgatóság

Üdvözöljük újszülötteinket
2020.03.18.
Pálinkás Aliz
Bagi Marianna - Pálinkás Ferenc,
Móricz Zs. út

2020.04.22.
Deák Mira
Deákné Bali Zsanett - Deák Zoltán,
Madách út
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Pályázati forrásból bővülnek az idősellátás feltételei a
volt iskolaépületben
Sikerrel zárult az önkormányzat a TOP4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése felhívására benyújtott pályázata,
amely a Mártírok úti volt iskolaépület az
idősek ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak bővítését célozta meg. – Az elnyert
178.057.126 forint pályázati támogatásból
megvalósuló beruházások óriási előrelépést
jelentenek a leendő idősek otthonának kialakításához – hangsúlyozta dr. Papp Antal,
Martfű polgármestere.
A pályázat alapján a Martfűn élők részére
komplex szociális alapszolgáltatási telephely kialakítására kerül sor, ahol a szolgáltatások átjárhatósága egymásra épülve biztosított az ellátottak részére. A projekt során felújított épületrész helyiségei megfelelő körülményeket teremtenek egy európai színvonalú szociális alapszolgáltatásnak.
A fejlesztéssel a volt iskola épületrész
földszintjén, annak déli részén vonnak be
újabb helyiségeket. Egyrészt felújítják a jelenleg használt tereket a helyiségek részbeni
funkcióváltásával, másrészt a kapcsolódó
épületrész jelenleg nem használt, vagy más
célra használt tereinek felújítása, a tervezett
funkciók szerinti belső átalakítása is megtörténik.

A beruházás része a nyílászárók cseréje, háromrétegű üvegezéssel, kondenzációs kazán beépítése a meglévő kazánházba,
fűtésre és használati melegvíz termelésre,
valamint a világítás korszerűsítése energiatakarékos LED fényforrásokkal.
Az épület új funkciókkal bővül: helyet
kap benne klubhelyiség, pihenőszoba, demens foglalkoztató, betegszoba, akadálymentes mellékhelyiség zuhanyzóval, női és
férfi mellékhelyiség, társalgó, mosókonyha,
étkező, teakonyha, öltöző és interjúszoba.
A projekt keretében melegítőkonyhát is kialakítanak, az elvitelre és a helyben fogyasz-

tásra szóló étkeztetés körülményeinek biztosítására.
Megvalósul a megújuló energiahordozó
hasznosítás is, napelemes villamosenergiatermelés a saját fogyasztás fedezésére.
A beruházás részeként, kb. 1000 négyzetméteren, a volt iskolaépület udvara is új
funkciókat kap, kiülővel, bográcsozóhellyel,
sétaúttal, parkolóval, fedett kerékpártárolóval, akadálymentes bejárókkal szolgálva a
szociális alapszolgáltatások hatékony ellátását.
Herbályné Kalmár Irén

Épületenergetikai beruházások az önkormányzati
garzonlakások megújításáért
Május közepén elkezdődnek a Martfű,
Május 1. úti garzonlakások tetőszigetelési
munkái. Önkormányzati forrásból komplett
hőszigetelést, vízszigetelést és új ereszcsatornázást kap az épület – tájékoztatott
dr. Papp Antal polgármester. A garzonlakások további megújulását sikeres önkormányzati pályázat is segíti.
Május 8-án érkezett a hivatalos értesítés
arról, hogy az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése című felhívásra
benyújtott, TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00008
azonosítószámú önkormányzati pályázat
nyert. A 102.199.431 forint összegű pályázati támogatással a garzonlakások épületének külső hőszigetelése és a külső nyílászárók cseréje is megvalósul várhatóan
még az idei évben.
A pályázat szerint a projekt megvalósítását az épület műszaki és energetikai elavultsága, viszonylag magas működési költsége
indokolja.
A beruházással az épület teljeskörű épületenergetikai felújításon esik át: tető- és
homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje műanyag, háromrétegű üvegezésűre,
gázkazán kondenzációsra cserélése és lakásonként termosztatikus szelepek cseréje, folyosói világítás korszerűre cserélése, napelemes rendszer telepítése a tetőre.
A projekt eredményeként világos, barátságos, komfortos, csökkentett energiaigényű
lakókörnyezet alakul ki a bérelhető önkormányzati garzonlakásokban. Herbályné

Parkolófelújítás, bővítés és útkialakítás
a COOP ABC mellett
A korábbi parkolókat felújíttatja és további
parkolókat is kialakíttat az önkormányzat a
Szolnoki és a Május 1 utak kereszteződésében álló, forgalmas üzlet mellett. A parkoló területén áthaladó forgalom egyirányúvá válik.
Az ottani szelektív hulladékgyűjtők új
helyre kerültek.
Az új parkoló megépítésére nettó 18.1
millió forintot különített el az önkormányzat a
2020. évi pénzügyi tervében.
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„Védenünk kell a lakosainkat!”
2020.04.17.
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Március végétől a 65 év felettiek és a krónikus betegek, 2020. április 20-tól pedig valamennyi, a településünkön élő személy igényelhet védőmaszkokat az önkormányzattól.
A mindennapi, elkerülhetetlen emberi kapcsolatokhoz igyekszik ezzel is védelmet nyújtani az önkormányzat, forrásait átcsoportosítva, erőn felül is eleget téve az igényeknek.

résmentes kézfertőtlenítő adagolókat rendeltünk. A Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményeknél is rendszeres a
fertőtlenítés.
Már most több ezres mennyiségben szereztünk be egyszer használatos szájmaszkokat, és többször használható, mosható, fertőtleníthető textilmaszkokat. Ezek nem véde-

tunk beszerezni. Nem arról van szó, hogy el
akarjuk őket szeparálni, hanem védeni szeretnénk őket. A jelenlegi helyzetben, a biztonságuk érdekében, tényleg az a legjobb, ha
otthon maradnak, és próbálunk róluk gondoskodni, ételkiszállítással, bevásárlással és
akár a szájmaszkkal is.
Most már kevésbé nehéz beszerezni a

A szájmaszkok beszerzéséről folyamatosan gondoskodik az önkormányzat, átadásuk pedig a család- és gyermekjóléti szolgáltatás családsegítője és a kistérségi intézmény gondozónőinek közreműködésével
történik.
A szájmaszkokat első alkalommal április 28-án vehették át azok, akik előzetesen
igényelték a védőeszközöket.
– A 65 év felettieknek és a krónikus betegségben szenvedőknek hetek óta osztjuk a
maszkokat, mostantól pedig már a teljes lakosság igényelheti a védőfelszerelést, csak
igényelni kell – hangsúlyozta dr. Papp Antal,
Martfű polgármestere. – Nem vagyok híve,
hogy minden háztartásba dobáljuk be a
maszkokat. Vagy laknak abban a házban,
vagy nem, hányan laknak ott, martfűi az illető
vagy nem - így nem lehet behatárolni az igényeket. Valljuk be őszintén, a lakosságra vonatkozó nyilvántartásaink sem a legpontosabbak. Sokkal korrektebb, hogy aki kéri, annak biztosítja az önkormányzat a maszkokat.
Tudni kell, hogy komoly elvonások történtek, a gépjárműadót és az idegenforgalmi
adót is elvonták az önkormányzatoktól.
Martfűn ez 14 és további 12 milliós összegű
elvonást jelent. Annak ellenére, hogy közel
10 millió forintnyi önkormányzati sporttámogatást visszavontunk, a védekezési költségek emelkedésével, az általános tartalékokhoz is hozzá kell nyúlni.
Tájékoztatva a képviselő-testületet, saját
hatáskörben döntöttem a sporttámogatások
80%-os visszavonásáról, hisz jelenleg társas
sporttevékenységek nem folytathatóak.
Senki nem gondolhatott a költségvetés
tervezésekor arra, hogy szájmaszkokat, gumikesztyűket, fertőtlenítő szereket ilyen
mennyiségben kell venni. Az orvosok kérésére, a papírtörlő kiváltására, az Egészségházan kézszárítókat szereltünk fel, kézmosó
adagolókat vásároltunk, érzékelős, hozzáé-

nek azon a szinten, mint az FFP3-as maszkok, de ha mindenki viseli, akkor olyan komoly jelentőségük van, mint a gyakori kézmosásnak és a fertőtlenítésnek.
A védőfelszerelésekre, a védekezési
költségekre nincs központi keret, az önkormányzat saját forrásból biztosítja a szükséges összeget. A lakosságnak ingyenesen
biztosított maszkokért is komoly árat kell fizetnie az önkormányzatnak. De mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ez szükséges, hisz
védenünk kell a lakosainkat.
Első körben azért elsősorban az idősek
igényelhettek maszkokat, mert ennyit tud-

maszkokat. FFP2-es maszkjaink is vannak,
amelyek elsősorban az egészségügyi és
szociális területen dolgozó munkatársainknak lesznek kiadva. Közterületi fertőtlenítőszereket is beszereztünk. A Martfűi Városszépítő Egyesülettel együttműködve, pályázaton sikerült hátipermetezőket nyernünk.
Felkészültünk a közterületek fertőtlenítésére
is, ha felütné a fejét a koronavírus-fertőzés a
környezetünkben – tájékoztatott dr. Papp Antal, hozzátéve: karanténba helyezettek
ugyan vannak, jelenleg azonban még egyetlen igazolt fertőzöttről sem tudnak Martfűn.
Herbály Jánosné

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt
körülmények között megtartható, és újra
indulhatnak az edzések is
2020.05.05.
2020. május 4-től új szabályozás lépett
életbe a sportrendezvényekre és sportedzésekre vonatkozóan, a 170/2020. (IV.30.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
Eszerint Magyarország egész területén
sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a
szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.
A fenti szabályozás hatályba lépésével a
sportrendezvények megtartásához az
egyéb feltételek (fertőtlenítőszeres takarítás, vírusölő hatású kézfertőtlenítés) biztosítása a Sportegyesületek részéről mindenképpen szükséges, a rendezvények megtartására csak ebben az esetben kerülhet sor. A
zárt körülmények biztosítása szintén az
érintett sportegyesületek felelőssége –
hívta fel a figyelmét a városunkban működő

sportegyesületek vezetőinek a 2020. május
5-én kiadott, sportrendezvényekkel kapcsolatos intézkedésében dr. Papp Antal polgármester.
A Sportcsarnok és a műfüves labdarúgópálya használatára, a sportrendezvények és
sportedzések újraindítására, a rendezvények lebonyolításának előkészítésére az önkormányzattal történő egyeztetést követően
kerülhet sor.
Herbály Jánosné

OKTATÁS

Virtuális ballagás a Damiban is
VIDEÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁSSAL BÚCSÚZNAK A VÉGZŐS DIÁKOKTÓL
A szerenád, az utolsó osztályfőnöki órák,
majd a ballagás, az iskolától való búcsúzás
fontos elemei. Ezeknek a meghatározó eseményeknek a hangulatát most nem élhetik át
a diákok. Az érettségi vizsgákat megtartják, a
középiskolai ballagások viszont elmaradnak
idén a veszélyhelyzet miatt.
A legtöbb középiskolában, a digitális távoktatás mintájára, virtuális ballagást szerveznek, videó-összeállítást tesznek közzé az interneten, egy előre meghirdetett időpontban.
A Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich
János Szakképző Iskolája és Kollégiuma is
egy videóval búcsúztatja végzőseit.
A csengő most kicsöngetett a végzős diákok számára, abban a Martfű Média által készített videofelvételben is, amellyel őket szólította meg Molnár Aranka, az iskola igazgatónője.
„Csak azok botlanak meg az életben, akik
valahogyan belülről süketek a világ hangjai
iránt.” – idézte Márai Sándor Füves könyvének részletét az igazgatónő, megköszönve a
diákoknak, hogy nem süketek a világ hangjára, kitartással, türelemmel és nagy-nagy
szorgalommal fogtak hozzá a digitális tanrendhez. – Hiszen az elmúlt másfél hónap
igazi megerőltetés volt tanárnak, diáknak,
szülőnek egyaránt. Új próbatétel következett, és a Damis végzős diákok sikeresek voltak ebben a próbatételben. Szorgalmasan
készítettétek a feladataitokat, küldtétek a házidolgozatokat, jelentkeztetek be az órákra,
és ez a hosszú felkészülés most szinte az
utolsó pillanatához érkezik, hiszen az elkövetkező hetekben jön a nagy megmérettetés,
az érettségi és a szakmai vizsga.
Meggyőződésem, hogy azt a munkát,
amit elkezdtünk az elmúlt hetekben, összefogtunk, tanultunk együtt, segítettük egymást, ezt az elkövetkezendő hetekben is
meg tudjuk tenni. Megszervezzük az érettségi vizsgákat, a legbiztonságosabb körülmények között, és bízom benne, hogy
mindenkinek sikeres érettségi és szakmai
vizsga bizonyítványt adhatunk a kezébe.
Igen, ez most egy más vizsgaidőszak,
mint a többi. Sajnos, nem tudtuk megtartani
az utolsó osztályfőnöki órákat, a szaktanároktól való elköszönést, a közös búcsúzkodást. De semmi sem maradhat el. Hiszen
tudjátok, a Dami kapuja ki van tárva. Ezt a kaput az érettségi vizsgák, a szakmai vizsgák
után is kitárjuk, és természetesen itt a helyetek, itt vannak a tarisznyák, a búcsúzás virágai, és hiszem, hogy tudunk egy olyan, későbbi időpontra szervezett ballagást,
utolsó osztályfőnöki órát tartani, amelyen
méltóképpen köszönhetünk el egymástól, tanároktól, az öreg iskola falaitól.
Most arra biztatlak benneteket, hogy forduljatok a család felé, hiszen pontosan ezért
maradtunk otthon a digitális oktatásban,
hogy egymásra, a családtagjainkra, szeretteinkre tudjunk leginkább figyelni, leginkább

képzésre, a következő két tanévre is visszavárja az iskola. A 11.C-s cipőkészítőknek és
számítógépszerelőknek is sikeres szakmai
vizsgát kívánt az igazgatónő, őket is az érettségi megszerzésére bíztatva. Az iskola HÍDprogramos osztálya, kétéves munka után,
részszakmai vizsgára készül. Nem ballagnak, de mégis az iskola végzősei a két osztályban az érettségi utáni szakmai vizsgára
készülők, akik kereskedő, informatika és
ügyviteli szakmákban tesznek vizsgát.

megóvni. Ez a fontos a vizsgaidőszakban is,
hiszen minden más utána pótolható.
Búcsúzott a 12.A-soktól, az érettségizőktől, infósoktól és ügyvitelesektől. A másik
érettségiző osztálytól, a 13.A-soktól. A szakmai vizsgásaiktól, a 11.B-s kis boltosaiktól,
akikkel a város és a környék boltjaiban sokszor találkozhattunk. Őket, az érettségit adó

Molnár Aranka sok sikert és türelmet kívánt a végzősöknek a vizsgaidőszakban is. –
Bízom benne, hogy nagyon sikeresek lesztek a szakmai vizsgákon! Veletek vagyunk!
Hajrá végzősök, hajrá Damisok, hajrá Dami!
– hangzik üzenete a rendhagyó videó ballagás végén. (www.martfu.hu)
Herbály Jánosné

• Vágner Hanna és Vágner Hunor
• Gondi Sankó otthon - Együtt sikerül!
A Maradj otthon! Mosoly otthon pályázatra érkezett fotókból
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Érettségi és szakmai vizsgák egészségvédelmi
óvintézkedésekkel
DAMIS ÜNNEPPEL PÓTOLNÁK A BALLAGÁST ÉS AZ ÉVZÁRÓT
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Az írásbeli vizsgákkal május 4-én megkezdődött a 2019/2020-as tanév május-júniusi érettségi időszaka. Az érettségi vizsgák
sorában ez egy furcsa és mindenképpen
más megmérettetés a veszélyhelyzet miatt a
martfűi Damjanich Középiskolában is.
Molnár Arankát, a Szolnoki Szakképzési
Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatóját arról kérdeztük május 6-án szerdán, hogy a veszélyhelyzet milyen változásokat hozott az érettségi
vizsgákban, illetve a soha nem tapasztalt
korlátozásokat hogyan élik meg a most vizsgázó diákok és pedagógusaik.
– Ez most egy más érettségi. Természetesen ugyanúgy készültünk rá kezdetben, mint
minden évben, és ugyanúgy indultak neki a
diákok is. Mindez március 13-ig így is történt,
azóta azonban sokkal hatékonyabb a készülés diákok, pedagógus, segítők, közreműködők, a fenntartó és a kormányzat részéről,
hogy ezen a héten el tudjanak indulni az írásbeli vizsgák – mondta Molnár Aranka.
A kormány döntése értelmében, a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, a jogszabályban meghatározott kivételekkel, csak
írásbeli vizsgákat tartanak a tanintézmények.
– Annyiban változik az érettségi szerkezete, hogy szóbeli vizsgákra idén nem kerül sor.
Ebben a járványügyi helyzetben sokkal biztonságosabb az, ha a diákok kevesebbet jönnek, kevésbé csoportosulnak az iskolában,
és ezt jól meg tudjuk oldani az írásbeli vizsgákon. Plusz termeket iktattunk be az eredeti
vizsgatermekhez képest, szellősen, 3 főtől 89 főig foglalnak helyet egy-egy teremben a
diákok.
A vizsgákat előírt egészségvédelmi óvintézkedések betartásával szervezik, a diákoknak és a pedagógusoknak központi forrásból
maszkot, kesztyűt és fertőtlenítőszert is biztosítottak – számolt be az iskola igazgatónője.
– Annyi felajánlás, annyi eszköz érkezett
az iskolába, amit minden oldalról meg kell köszönni: a fenntartótól, a kormánytól, a minisztériumtól, de kaptunk eszközöket felajánlóktól, egyéni vállalkozóktól és Martfű Város Önkormányzatától is. Az iskolánk dolgozói is
varrtak maszkokat, a mi iskolánk tanulóinak
és a centrum többi intézményében tanuló,
vizsgázó diákoknak, tehát így biztonsággal
indulhatott el az érettségi vizsga.
A martfűi szakközépiskolában három osztály érettségizik, és minden tanuló részt vesz
a vizsgákon.
Van egy szakgimnáziumi osztályunk, a
12. A-sok. Ők ágazati érettségi vizsgát tesznek, mint irodai titkárok és informatikai rendszerüzemeltetők. Két olyan osztályunk van,
akik már szakmával rendelkeznek és szakma után érettségiznek: a nappali tagozatosok és a felnőttek, akiket nagy dicséret illet.

tott és a kiegészítő tantárgyakból vizsgáznak
a diákok.
Ha megtörténnek a javítások, és minél sikeresebbek tudunk lenni ezen a területen, a
szóbeli vizsganapra csak azért kerül sor,
hogy az adminisztratív feladatokat elássák a
vizsgabizottságok.
Az egyik legfontosabb dolog az érettségi
bizonyítvány átadása lesz. Június 11-re és
12-re tervezzük az adminisztrációs vizsganapokat, bízunk benne, hogy minél keve-

Munka mellett jártak két évig iskolába. Köztük vannak olyanok, akik az egészségügyben dolgoznak, és több fronton kellett helytállniuk az utóbbi hetekben. Ezek ellenére
maximálisan készültek a vizsgára.
Hétfőn lezajlott a magyar érettségi, kedden pedig a leginkább félt matematika. A mai
napon már egy picikét fellélegezve érkeztek
ide a diákok, hiszen a történelem rutinosabban, a harmadik vizsganapon zajlik, illetve
egyetlenegy feladatlapból áll, tehát sokkal
könnyebb kezelni ezt a vizsgarészt.

A következő napokban az idegennyelvre
kerül sor, az ezt követő héten pedig a válasz-

sebb szóbeli felelettel. Akinek esetleg gyengébben sikerül, és az elégségesért még küz-
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denie kell, akkor, a szóbeli vizsgán lesz lehetősége arra, hogy javítson.
Nagy öröm az, ha mindenki kezébe foghatja a keménytáblás, kék érettségi bizonyítványát, amellyel elhelyezkedhet, továbbtanulhat! – hangsúlyozta Molnár Aranka.
De nem mindenki búcsúzik, sokan maradnak még egy vagy két évet újabb képesítést szerezni – tudhattuk meg az iskola igazgatónőjétől.
– Az érettségivel párhuzamosan már a
szakmai vizsgáink is elindultak, hiszen szakképző iskola vagyunk – mondta Molnár Aranka. A szakképző iskolában is megváltozott a
vizsgarend a járványügyi helyzetben. Ebben
az időszakban a szakmai vizsgákon is elmaradnak a szóbeli vizsgák. Gyakorlati vizsgákra és írásbeli vizsgákra kerül sor, hiszen itt
tudjuk jól elkülöníteni a diákokat, megakadályozni a csoportosulást, itt van a legnagyobb
biztonság.
A mai napon a számítógépszerelők és
karbantartók gyakorlati vizsgája zajlik. Ők
már türelmetlenül várják a szakmai vizsgabizonyítványukat. Az elkövetkezendő héten
minden szakmát tanuló diák gyakorlati vizsgát tesz: a cipőkészítők, az informatikai rendszerüzemeltetők, illetve az irodai titkárok is.
Bízom benne, hogy a gyakorlati vizsga, illetve az írásbeli dolgozatok javítása után mindenkinek kezébe tudjuk adni a sikeres szakmai vizsgabizonyítványt. Úgyhogy júniusig
még hajrá van Damisok!
A tanintézmény vezetője hatalmas köszönettel illette kollégáit, akik az érettségi- és
szakmai vizsga lebonyolításában is helytállnak.
– Ez a munka nem tegnapelőtt kezdődött
el. Csak dicsérni tudom a kollégákat a diákokkal együtt. Amikor az érettségi és szakmai vizsgafelügyeletre vártam őket, egy szóra mindenki azt mondta, hogy megvannak a
biztonsági feltételek, teljesen természetes,
hogy itt vannak a diákokkal, adminisztrálják a
bizonyítványokat, elkészítik a vizsgadokumentumokat.
A Damiban is ugyanúgy, mint ahogyan a
városban, a mi szakképzési centrumunkban,
és gyakorlatilag az egész országban példátlan az az összefogás, amely a diákokért zajlik! – hangsúlyozta Molnár Aranka.
Mivel a rendkívüli helyzet miatt elmaradt
az ilyenkor hagyományos ballagás, szerenád és évzáró sem lesz, az iskola szeretné
ezeket egy későbbi időpontban bepótolni.
– Bár elköszöntünk online módon, a végzősök megkapták a tarisznyát, viszont augusztus végén, ha a járványügyi helyzet is
engedi, akkor egy olyan Dami napot tartanánk. Úgy képzeljük el – amennyiben nagyobb létszámot hívhatunk, hogy a szülőket,
barátokat is meghívnánk, kötetlen beszélgetésre, piknikre, ami egy kicsit pótolná a májusi szerenád hiányát. Mindenféleképpen úgy
gondolkodunk, figyelve a híreket, az előírásokat, hogy augusztusban legyen közös Damis ünnep!
Székács Szidónia

Új eszközök Martfű közterületeinek
fertőtlenítésére

Az AKE Debrecen (Alternatív Közösségek Egyesülete) a Regionális Közösségi
Központok Program keretein belül, a 2020.
márciusában kialakult krízishelyzetre reagálva pályázatot írt ki az Észak-alföldi régió közösségeinek segítésére. A nyertes pályázók
között a Martfűi Városszépítő Egyesület is
jelen van, melynek köszönhetően településünkön a koronavírus terjedésének megelőzését és a fertőzés kockázatának csökkentését új eszközök segítik.
– Az elnyert pályázat egy benzinmotoros
háti permetező és az összes hozzátartozó
felszerelés beszerzését tette lehetővé, amivel a közterületek fertőtlenítésére kerülhet
sor – tájékozatott Vinczéné Balogh Magdolna, a Martfűi Városszépítő Egyesület elnöke.
– A városvezetéssel egyeztetve, illetve a
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjével, Gonda Lajosné
Erikával gondoltuk úgy, hogy szükséges

ezeknek a felszereléseknek a megpályázása. Egyesületünk a pályázattal hozzájárulva
szerette volna a város kapacitását növelni,
hogy legyen kellő eszköz, fertőtlenítőszer és
védőfelszerelés – mondta Vinczéné Balogh
Magdolna, hozzátéve: nem használtuk ki a
pályázat maximális lehetőségeit, hagytunk
másnak is, de azt, amit közösen eldöntöttünk, megkaptuk.
– Az eszközöket a közterületek fertőtlenítésére fogjuk használni, elsősorban a buszmegállók, a posta és az üzletek közelében –
mondta dr. Papp Antal polgármester. – Az
önkormányzat saját maga is rendelt két ilyen
gépet, a pályázatban elnyerttel együtt már 3
áll a város szolgálatában. Amennyiben a veszélyhelyzet ezt megköveteli, a biztonsági
körülményeket garantálva, dolgozóink megkezdik a közterületek fertőtlenítését – hangsúlyozta Martfű polgármestere.
Székács Szidónia

Ütéscsillapító felületet kap a sportpark
Gumilapokkal burkolják a központi játszótér melletti kültéri sportpark teljes területét a
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési ágazatának
munkatársai. Korábban csak közvetlenül a
sporteszközök alatt volt ütéscsillapító felület.
Az ezen a területen 2017 nyarán elhelyezett nyolc fitness eszközt a martfűi székhelyű, orvosi eszközök, fitness és aerobic ter-

mékek gyártásával foglalkozó cég adta át
üzemeltetésbe az önkormányzatnak. Az eszközök használatához szükséges terület és a
megfelelő környezet biztosítását az önkormányzat vállalta, azzal a céllal, hogy a kft. referencia kültéri sportparkjaként is működő
eszközök az itt élők egészségét szolgálják.
Herbály Jánosné
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Nálunk a kijárási korlátozás megszűnt, de továbbra is érvényesek
bizonyos védelmi szabályok 2020.05.02.
A védekezés következő szakaszaként, vidéken, a korlátozások fokozatos enyhítésével, szigorú menetrend szerint, újraindulhatott az élet. A 2020. május 4. hétfőtől érvényes, fontos változásokról dr. Papp Antal,
Martfű polgármestere tájékoztatást adott ki
közösségi oldalán, május 2-án.
Tisztelt Martfűi Lakosok!
A 2020.05.01. reggeli Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek több nagyon fontos szabályt tartalmaznak május
04.-től, hétfőtől!
A legfontosabb, amit tudni kell, hogy Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozás továbbra is érvényben marad, az ország minden más területén – így nálunk
Martfűn és a megyében is – a kijárási korlátozás, május 4.-től, hétfői naptól megszűnik, de továbbra is érvényben maradnak bizonyos védelmi szabályok.
Általános védelmi intézkedések
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők
kivételével - a lehető legkisebb mértékűre
korlátozni, és a másik embertől lehetőség
szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
- Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön
való tartózkodás során a szájat és az orrot
eltakaró eszközt (például orvosi maszk,
sál, kendő) viselni.
- A védőtávolság megtartása mellett a
közterületek, parkok is látogathatóak.

A 65. évet meghaladókra vonatkozó
védelmi intézkedések
- Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet,
drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet
9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
- Az élelmiszerüzletben, drogériában,
gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra
és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és
egyéb intézményekre vonatkozó védelmi
intézkedések
- Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
- A vendéglátó üzlet - így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a
presszó - kerthelyiségében vagy teraszán
a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve
ital elfogyasztása megengedett.
- A vendéglátó üzleten belül - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
- A strand, valamint a szabadtéri fürdő
nyitva tarthat és látogatható.
- A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva
tarthat és látogatható.
- A szolgáltatások szabadon bárki által
igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása

céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
Sport (Magyarország egész területén):
- sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
- sportegyesület által szervezett, valamint
az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport edzésen való részvétel megengedett.
A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések
- A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma
hallgatók általi látogatása tilos.
- A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.
A rendezvényekre vonatkozó védelmi
intézkedések
- A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség
szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
- A vallási közösség szertartása, továbbá a házasuló felek kivételével - a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a
védőtávolság megtartását.
De semmilyen tömegrendezvényt, így
az 500 fő alattiakat sem engedélyezik Magyarországon augusztus 15-ig. Vagyis a
lakodalmakat sem.
Dr. Papp Antal
polgármester

A Művelődési Központ továbbra sem fogadhat látogatókat
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A koronavírus miatti veszélyhelyzetben
újabb változások zajlanak az egész társadalom életében, főleg a vidéken, a nem Budapesten és Pest megyében élőkre nézve jelentős kormányintézkedések történtek május első hétvégéjén, hogy a gazdaság és vidéken az élet több más területe is ismét beindulhasson. Sokan szeretnék igénybe venni a
Művelődési Központ szolgáltatásait, lehetőségeit is, az intézmény azonban továbbra is
zárva tart – tájékoztatott május 4-én Asztalosné Kocsis Enikő intézményvezető.
– Nagyon örültünk, mert már a hétvégén
jó néhányan érdeklődtek arról, hogy intézményünket, a Művelődési Központot mindez hogyan érinti, esetleg a szabadidő eltöltésében,
a sport irányában lesz-e valamilyen változás.
Egyelőre azt tudom mondani az érdeklődőknek, hogy a Művelődési Központra,
mint közművelődési, közgyűjteményi intézmény működésére vonatkozóan továbbra is a 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet van érvényben (az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzésére,
illetve következményeinek elhárítására, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről).

A rendelet egyértelműen szabályozza,
hogy rendszeres zenés, táncos rendezvény helyszínén tartózkodni tilos. Az intézményben továbbra is szigorúan csak az
ott dolgozók tartózkodhatnak, más célokra, a funkciójának megfelelően, az intézmény
még nem működhet.
A Művelődési Központ és a mozi zárva
tartása miatt, egyelőre a Suszter Kávézó

2020.05.04.

sem él a teraszon nyújtott szolgáltatás lehetőségével.
Egy kis türelmet kérünk, amint a kormányrendeletek változnak, folyamatosan hírt
adunk a lehetőségekről, internetes oldalainkon és a városi újságban is.
Nagyon hiányzik minden látogató, és mi is
várjuk, hogy visszatérjen a normál élet! –
hangsúlyozta Asztalosné Kocsis Enikő.
Herbályné Kalmár Irén

ÖNKORMÁNYZAT

Újra elindulhatnak a szakrendelések, magán egészségügyi
ellátások Martfűn, az Egészségügyi Központban 2020.05.05.
2020. május 11-től kezdődően feloldotta a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alapján az egészségügyi szakrendelések 2020. március 18-tól elrendelt
szüneteltetését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az egészségügyi ellátás új
rendje tárgyú körlevelében.
A szakrendelések, magán egészségügyi
ellátások újraindítására Martfűn, a Dr. Zentay
Márton Egészségügyi Központban is a közfinanszírozott egészségügyi ellátásokra vonatkozó feltételekkel megegyezően kerülhet
sor. A szakrendelések lebonyolításának
feltételeit teljes körűen, a minisztérium által
közzétett szakmai anyagban meghatározottaknak megfelelően, az egészségügyi szolgáltatónak kötelessége az alábbiak szerint biztosítania:
- kizárólag telefonos előjegyzés alapján történő betegfogadás,
- az egészségügyi szolgáltató és a beteg kiemelt figyelme az egyeztetett időpontok megtartására, a várókban töltött
idő és személyek számának minimalizálása,
- a szakrendelőbe belépéskor a beteg
hőmérsékletmérése,
- a betegek közötti legalább 1,5 méter
távolság biztosítása,
- folyamatos fertőtlenítőszeres takarítás,
- vírusölő hatású kézfertőtlenítő szer,
szükség szerinti védőeszköz alkalmazása.
A szakrendelésre érkező betegeknek az
Egészségügyi Központ épületébe egyenként történő be- és kiléptetésének biztosítása szintén a magán egészségügyi szolgáltatók feladata és felelőssége – tájékoztatott
az érintett egészségügyi szolgáltatók számára 2020. 05.05-én küldött körlevelében dr.
Papp Antal polgármester.
Az egészségügyi szolgáltatók elérhetőségei a Martfű Magazin 2020. januári lapszámának információs mellékletében vagy a

EMLÉKEZÉS

KALÓZ FERENC
halálának 5. évfordulója alkalmából
"Maroknyi fény, tengernyi bánat,
és mélységes csend maradt utánad.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta kicsordul.
És mégis bennünk élsz tovább,
mert az emléked erősebb, mint a halál."
Szerető feleséged, fiad, menyed
és unokáid

www.martfu.hu önkormányzati honlap Önkormányzat/Dr. Zentay Márton Egészség-

ügyi Központ menüpontjánál megtalálhatóak.
Herbály Jánosné

Tájékoztatás nyári szünidei étkeztetésről
Meghatározott feltételek szerint ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a
nevelési, oktatási szünetek idején az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek számára. A 2019/20. tanév nyári szünetére vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés június 16-tól augusztus 13-ig tart. A
nyári szünidei étkeztetés az étel elvitelével lesz biztosított. Az étkeztetés előzetes
kérelem kitöltésével igényelhető. Az önkormányzat részletes tájékoztatója itt olvasható:
Tájékoztatás nyári szünidei étkeztetésről
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási
helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja,
és az e körbe nem tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
A települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban,
óvodai nevelésben részesülő gyermekek
számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az e körbe nem tartozó gyermekek számára a nyári
szünetben legalább 43 munkanapon, legfel-

jebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi
szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles
megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére
biztosítani.
A 2019/20. tanév nyári szünetére vonatkozóan az időtartam: 2020. június 16.
naptól 2020. augusztus 13. napig tart (43
munkanap).
Helye: Martfű Város Önkormányzata
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Iskolakonyha (5435 Martfű, Május 1. út 2.)
A nyári szünidei étkeztetés az étel elvitelével lesz biztosított, melynek feltételeiről és módjáról az igénybevevők a későbbiek során kapnak tájékoztatást.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a
jegyző értesítése alapján felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a
7. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltéséhez
és benyújtásához. A mellékelt nyilatkozat –
az évközi szünet időtartama kivételével – a
nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.
Bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 125. számú irodájában Perecz Ágnes
ügyintézőnél, illetve a 06 56 450-222 telefonszám 109-es mellékén kérhető.
Szász Éva
jegyző

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan 2020. június 25-én, csütörtökön jelenik meg. Írásaikat, hirdetéseiket június 17.
szerdáig küldhetik el a szerkesztőségbe, a martfumedia@gmail.com címre.
A veszélyhelyzet miatt a Művelődési Központban és a szerkesztőségben ideiglenesen
zárt ajtók mögött folyik a munka. Ha ismét fogadhat látogatókat az intézmény, személyesen
is várjuk írásaikat, hirdetéseiket és a rejtvény megfejtéseket.
Tel.: 56/450-146, 70 380 6187
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Városszépítés veszélyhelyzetben Martfűn
2020. a koronavírus megjelenése és
világjárvánnyá válása. Bizonyára így kerül be
a történelembe. Megítélése nem egységes.
Vannak, akik a nagy pestis járványhoz hasonlítják, mások egy erősebb influenzajárványhoz. Egy biztos. Felforgatta az életünket! A Martfűi Városszépítő Egyesületét is.
Már elmaradtak programjaink (pl. a Húsvéti Családi Délutánon a kisállat-simogató és
kreatívkodás, a Majálison tagjaink és támogatóink megvendégelése egy bográcsos
étellel, nem tudtuk folytatni a konyhakertes
találkozóinkat), mások ezután maradnak el
(Rajzpályázat országos eredményhirdetése
Budapesten, a DÖK Nap az általános iskolában a Zöld Sátorral, a ballagáson a Martfű, a
mi városunk kiadvány átadása a végzősöknek). Nagy valószínűséggel a 6. Városszépítő Táborunkat sem tudjuk a szokott időben
megtartani. Bár ebben még titkon reménykedünk! A többi „kérdéses” programot fel sem
sorolom.
Nem tudtuk a szokásos tavaszi városszépítő munkákat sem elvégezni úgy,
ahogy szoktuk. Az egyesület nagy része akik abban részt szoktak venni - 65 évnél idősebbek, így a „Maradj otthon” rájuk is vonatkozott. A fiatalabb tagjaink, az Erdélyi házaspár, átvették a munkák egy részét (háromszögek rendbetétele, a Szolnoki úti zebrafüvek, mahóniák metszése a Kőrizs úttól a Virág útig). S nagy örömünkre, a Kastélyszálló
előtti körforgalom rózsaágyásának is akadt
„gazdája”. Az arra lakók közül a rózsák metszését tagjaink, Bolvári Boglárka és családja, a kapálást pedig, fiatal önkéntesként, Lengyel András és családja végezték el. Köszönet nekik!
2020-ra tovább csökkent az önkormányzatnál azon közfoglalkoztatottak száma, akik
a város zöldterületét szokták ápolni. Az ott lakók zömének a segítsége is elmaradt, így nagyon úgy nézett ki, hogy a Szolnoki út cserjesora a Virág úttól a Kérész útig sem bekapálva, sem megmetszve nem lesz, a koronavírus áldozatává válik! Végül a kapálást csak el
tudták végezni a „város” emberei, de még ott
volt a metszés!
Felhívásunkra - hogy akinek fontos a növények fejlődése, a Szolnoki út, mint Martfű
főutcája, látványa, azok segítsenek rendbe
tenni - jelentkezett a Játékvár Óvoda és
Bölcsőde vezetőnője Turnyánszkiné Enyedi
Andrea képviselőnő, felajánlva a segítségüket! Örömmel fogadtuk! Ezután öt napon keresztül 4-6 óvónő, dada, bölcsődei kisgyermeknevelő fogott metszőollót, kapát, sarlót,
lombseprűt. Megmetszették a cserjéket a
Szolnoki úton a járda és a kerékpárút között,
valamint a Green Diszkont melletti ágyásban, a Tisza Cipő parkban (a Művelődési
Központtal szemben) a két liliomos körágyást megkapálták, és még a Gazdasági
városrészen lévő MOL játszótér cserjéinek
egy részét is rendbe tették: metszették,
gyomtalanították!
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Ki szeretném hangsúlyozni! Nem nekünk,
vagy nem helyettünk csinálták! Mi, városszépítők „csak” pályázunk a cserjékre, megcsináljuk az ültetési tervet, és segítünk
elültetni. De nem tudjuk felvállalni a folyamatos ápolását, főként nem az öntözését!
Minden nagyobb munkák befejeztével átadjuk azt további gondozásra a „városnak”.
De megköszönni, azt megtesszük mindig,
mindenkinek, aki tesz a város szépítéséért,
hogy valóban az legyen Martfű, aminek mindenki tartja: egy szép, rendezett, élhető kisváros!
Megtettük ezt a Játékvárasoknak is,
örömmel és elismeréssel! Az elmúlt több mint
50 év alatt sokféle és különböző korú személlyel dolgoztam. El kell ismerni, hogy az
óvoda és bölcsőde dolgozói kiemelkedően
fegyelmezettek és fáradhatatlanok voltak!

Minden bizonnyal a kisgyermekek edzésben
tartják őket.
Természetesen ne legyen máskor járvány, de jó lenne más évben is együtt dolgozni velük. Még egyszer köszönjük!
Vinczéné Balogh Magdolna
elnök
Martfűi Városszépítő Egyesület

Ismét működik a Bata út
csapadékvízelvezető-rendszere
Lakossági bejelentést követően, két nap
alatt kitakarították a Bata út csatornahálózatában lerakódott szennyeződést a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési ágazatának munkatársai.
A hibafeltárást és az alapos takarítást követően az önkormányzat át is mosatta az
érintett csatornaszakaszt – tájékoztatott Tóth
Ferenc, a Településüzemeltetési ágazat
vezetője.
Herbály Jánosné

REJTVÉNY

47

72

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!
Szereplőválogatást tartanak a filmesek.
Az egyik jelentkezőtől megkérdezi a rendező:
– Uram, el tudná hitelesen játszani egy
gazdag külföldi vállalkozó szerepét?
/A válasz a vízszintes 47. és függőleges 1.
sorokban található./
Vízszintes:
1. Súlyos teherré váló pénztartozást halmoz fel; 10. Az egykori cári családra is nagy
befolyással bíró híres, hírhedt orosz szerzetes (1869-1916) – egyben a Boney M. együt-

Balatoni üdülést nyerhet!

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2020. MÁJUS
Megfejtés:

tes régi diszkóslágerének címe is; 19. Beszél
a kecske; 20. Rejtőzve haladás, osonás; 22.
Sárga nemesfém; 23. Szomjoltó; 24. A magasba; 25. A kenyérsütés mestere; 26. Íme,
nicsak; 28. Ipari, röv.; 29. Svájci folyó /AAR/;
30. … László – 1927-ben született Kossuthdíjas költő, műfordító, a Nemzet Művésze, a
televízió korábbi irodalmi műsoraiban gyakran szerepelt; 32. A juh hímje; 34. Állati eredetű, vagy műanyag szálakból készített tisztító, vagy ápoló eszköz (haj-, köröm-, cipő-,
stb.); 36. Üres jel!; 37. Taps páratlan betűi;
38. Az egyik kórházi osztály; 39. Eltérő, nem
olyan, mint a többi; 41. Hosszúkás bemarás,
horony; 43. 1975-ös születésű, az amerikai
NHL-ben is szerepelt kiváló orosz jégkorongozó /GUSZEV/; 45. Keserű ízű üdítő ital; 47.
A beküldendő megfejtés első része; 48. Annak az aljához, attól lejjebb; 49. Lánggal már
nem égő, kormos, elszenesedett (fa, gerenda); 51. Középen átdob!; 52. K.Á.U.; 53. Az
egyik görög tévécsatorna /ERT/; 54. A természetes logaritmus jele; 55. Paripa; 56. Apró
élősködő (pl. háziporban); 58. Időmérő szerkezet; 60. Hangsor a zenében, vagy egykori
szövetkezeti nagyáruház-lánc közismert neve; 62. … Tolsztoj (a Háború és béke írójának
keresztneve); 63. Savmaradék!; 64. A nigériai joruba törzsből származó Wole Soyinka
saját gyermekkori élményeit felidéző könyvének címe /AKÉ/; 66. Ajtóra szerelt biztonsági
szerkezet; 68. Alattomos, hátulról érkező támadás jelzője; 69. Peru fővárosa; 70. A múlt
egy részletét felidézni hivatott, féltve őrzött
tárgy (vagy tudatunkban rögzült egykori esemény, annak gondolati megjelenése); 73.
Zord időben kellemes viselet ez a felsőruhadarab; 76. Ebédel a gulya a réten; 77. Korholó, ócsároló.
Függőleges:
1. A beküldendő megfejtés második, befejező része; 2. Lábbal legázoló, letipró; 3.
Szándékozik; 4. Mario … Monaco – világhírű
olasz tenor operaénekes (1915-1982); 5. …móg (dohog, zsörtölődve dörmög); 6. Latin

mondás: pecunia non … - a pénznek nincs
szaga; 7. A mészkőhöz hasonló karbonátos
üledékes kőzet (többes száma az Alpok
egyik látványos hegycsoportjának neve
Észak-Olaszországban); 8. Pipa belseje!; 9.
Hozzájut valamihez, részesül valamiből; 10.
Móricz Zsigmond egyik regénye; 11. Juttat;
12. Nyakmelegítő; 13. Eredetileg kender, len,
vagy más szövetből, újabban már műanyag
szálakból, vagy akár papírból is készített tárolóeszköz gabona, egyéb termény, de bármely más ömlesztett vagy darabos szilárd
anyag tárolására; 14. Ugyanaz, röv.; 15.
Észak-Olaszországi kikötőváros közel a
szlovén határhoz (a magyar helyesírás szerinti nevén); 16. Sziget a Csendes-óceánon,
a híres kőpénzek szigete /YAP/; 17. Az indium vegyjele; 18. Evidens, magától értetődő;
21. Az ég színe; 24. Az épület helyiségeit határoló térelem; 27. Az összeadás szava; 30.
Pénzt valamely időre megtakarítási célból
betétként elhelyez; 31. Kabátot valakire felsegítő; 33. Halk segítség a padszomszédnak
felelés közben (vagy színházban is a színész
részére); 35. Ananda … – világhírű vegetáriánus étterem San Francisco-ban /FUARA/;
36. Ábrázol, tulajdonságokat leír, részletez;
38. Eger híres bora; 40. A szorzás eredménye; 42. Te vagy a legény, … pajtás! (kurucnóta részlete); 44. Fordított névelő; 46. Néma
néző!; 50. A jamaicai zene egyik formája
/SKA/; 53. Teória, idea, eszme; 57. Amely
személyé; 59. A teljes magyar ábécé első három betűje; 61. Emelkedik a folyó vízszintje;
62. La … – a spanyol elsőosztályú labdarúgó
bajnokság neve (de egy margariné is); 63. Attól lejjebb; 65. Valaminek a bizonyítására
(vagy cáfolására) előhozott körülmény, tény
vagy megállapítás; 67. Oroszország olimpiai
sportjele; 69. Stanisław … – lengyel író, a scifi mestere (1921-2006); 71. Magyar Honvédség; 72. A kiütés jele az ökölvívásban; 74. A
hélium vegyjele; 75. Új-Zéland nemzetközi
autójele; 76. Azonos római számok.
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VÁROSTÖRTÉNET

Thália nyomában
A MARTFŰI KULTÚRA KLASSZIKUS JELKÉPE
Marosvásárhelyen tanulta ki a fafaragás
mesterségét Székely és Réti bútorgyárában.
Képzőművészeti tanulmányait Orbán Antal
szobrászművésznél kezdte budapesti műter-

Fotó: Szórád Péter
Bizonyára sokan ismerik és a hétköznapokban sokszor elmennek a Művelődési
Központ parkjában álló női szobor mellett.
De vajon tudják-e a szobor és az alkotó szobrász nevét? Várostörténeti sorozatunkban
most ezt járjuk körbe, bemutatva az alkotót
és művét.
Dabóczi Mihály szobrászművész Thália
című alkotását 1964-ben állították fel a Tisza
Cipőgyár megrendelésére, az akkor még a
Cipőgyár és a Bőripari Szakszervezet által
működtetett Művelődési Központ előtti parkban.
Az 1961-ben átadott impozáns épületnek
igazi dísze és jelképe lett hosszú éveken át a
szobor. Kiadványokon, képeslapokon hűen
jelképezte a kultúrát.
Thália a komédia, a színház istennőjét
ábrázoló női alak, haraszti fehér mészkőből
készült, 220 cm magas. A múzsa jobb kezében tartja jelképét, egy görög színházi komikus maszkot.
Így ír a szoborról a kecskeméti Szórád
Péter, egy lelkes ”köztéri értékkutató”, aki
szenvedélyesen fotózta, gyűjtötte ezen értékeket és tárta a közösség elé a Köztérkép oldalain:
„Az egyszerű és klasszikus formai elemekkel megfogalmazott szobor életnagyságnál kissé magasabb, ezzel is érzékeltetve
a földi halandóktól való megkülönböztetést.
Karcsú testét vékony lepel borítja, amelyet
bal kezével kissé felemelve ellensúlyt képez
a színházi maszk okozta aszimmetriában. A
maszk gúnyos mosolya és az arc közömbös
kifejezésének finom ellentétpárja jelenik meg
az alkotáson…”
Mit kell tudni a szobor alapanyagáról?
Anyaga a haraszti fehér mészkő, amelynek e csiszolható faját, éppen a Süttő-vidékit
/a haraszti bányák a süttői határban vannak/
fehérmárványnak is nevezik; pedig nem
igazán fehér ez a mészkőféleség, inkább halványsárga. E kő tartóssága, csiszolhatósága
és nagy teherviselő képessége folytán is, nagyon igényes és értékes alapanyag ma is.
Végül, mit tudhatunk még Thália alkotójáról?
Dabóczi Mihály (1905-1980.) szobrászművész Marosszentkirályon született, kézügyességét édesapjától örökölte, aki fúró-faragó székely ezermester volt. Érettségi után
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Fotó: Szórád Péter
Dabóczi Mihály szobrászművész
mében, majd 1930-ban a Képzőművészeti
Főiskolán folytatta tanulmányait. Kisfaludi
Strobl Zsigmond tanítványa, majd a főiskola
elvégzése után tanársegédje is lett. 1935ben Káldy-díjat kapott, 1936-ban elnyerte a
Szinyei Társaság pénzjutalom díját, majd a
Képzőművészeti Főiskola Ferenczy István
szobrászati díját. 1938-39 között állami ösztöndíjjal a római Collegium Hungaricumban
töltött egy évet feleségével, Palatinus Viktória festőművésszel /1913-1955/, mely időszak nagy hatással volt művészetére, elmélyült a Római Iskola stílusában.
1939 és '42 között több kollektív kiállításon szerepelt Itáliában. 1944-ben bevonult
katonai szolgálatra. 1945-ben szovjet fogságba esett. Ez év végén hazatérhetett Budapestre. 1947-től családja eltartásáért tisztviselői állást vállalt a Ganz Vagon- és Gépgyárban. 1951-ben a Várbazárban kezdett
ismét művészettel foglalkozni, ahol élete végéig dolgozott.

Aktjain, portréin, állatfiguráin az 1950-es
években a sematizmus, az 1960-as években
pedig az absztrakció, sőt a szürrealizmus is
érezhető. Alkotó korszakának utolsó évtizedében kubista - konstruktivista- figuratív kisplasztikákat, faszobrokat is készített.
Közel 50 felállított köztéri szobra mellett
kisplasztikái és érmei is jelentősek. A különböző változatokat is számítva mintegy ötszáz
művet – köztük közel száz érmet, illetve plakettet készített. Munkái megtalálhatók köztereken, épületeken, múzeumokban, magángyűjteményekben.
Több mint harminc szobrát a Magyar
Nemzeti Galéria, számos művét a Testnevelési- és Sportmúzeum őrzi.
Dabóczi Mihály nemcsak művész volt, hanem vérbeli sportember is. Úgy is emlegetik,
mint „Vívók szobrásza -szobrászok vívója” 1932-től az ötvenes évek végéig versenyszerűen vívott. A Marosvásárhelyi SE-ben tanulta a vívást, mestere Santelli Italo híres vívómester volt. A harmincas–negyvenes
években a BEAC első osztályú tőrözője, pár-
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bajtőrözője, de elsősorban kardvívója volt.
Csapatával megnyerték az 1954-es magyar
csapatbajnokságot. Mint kiváló vívó, a magyar sportszobrászat egyik jelese lett.
„Egyenes ember volt és egyenes művész.
Híve volt az igaz szónak, a tiszta művészetnek. Nem stílusokban, hanem formákban, témákban gondolkodott. Alkotásai a hazai művészettörténet figyelmet érdemlő, értékes
darabjai.” – írta róla Prohászka László művészettörténész.
E néhány gondolat remélem, segít, hogy
ennek tudatában egy kicsit másképp nézzünk ezentúl Zeusz és Mnémoszüné lányára, a halhatatlanság szimbólumára - Tháliára, aki hűen őrzi és vigyázza továbbra is városunk kultúráját.
Asztalosné Kocsis Enikő

Fotók és alkotások online versenye
CSALÁDI MOZIJEGYET NYERTEK
Lezárult a MARADJ OTTHON! MOSOLY
OTTHON című pályázatunk. Bár tudjuk,
hogy sokan még otthon vannak, de a kormány arról döntött, hogy a koronavírus-járvány okozta korlátozások fokozatos enyhítésével az élet újraindítható.
Az online Alkoss, küldd el, szavazz! kihívás célja az volt, hogy a veszélyhelyzet ideje
alatt, annak szigorú intézkedéseit felelősségteljesen betartva, kreatívan mutathassa meg

mindenki, hogyan telnek otthon a családok
mindennapjai. Erről számos fotót és alkotást
is küldtetek nekünk, amit minden nevezőnek
köszönünk!

Ahogy a felhívásban is ígértük, a legtöbb
szavazat CSALÁDI MOZIJEGYET ér! Minden beküldött fotó szuper, ezért úgy döntöttünk, hogy nem csak egy, hanem az első három legtöbb like-ot kapott fotót díjazzuk!
A Martfű Média online pályázatának nyertesei:
1. Fórizs Boglárka: Hornyik Lili Boglárka
4.a osztályos tanuló a Föld világnapjára készített alkotása
2. Bártfainé Sivák Bernadett: Bártfai Levente 3 éves, aki már most nagyon sokat segít anyukájának a házimunkában
3. Lenkovics Szilvia: Csébi Alexandra

Kinyithatjuk a templomokat!
2020.05.12.
2020. május 17. napjától visszaáll a vasárnapi Istentisztelet, a hétközi alkalmak
rendje és a Lelkészi Hivatal is megnyit.
2020. március 15-én, Istentisztelet után,
bezártuk templomainkon az ajtót, hogy a járvány megállítását elő tudjuk segíteni. Az ezt
követő 60 napban, hétfőtől vasárnapig, vasárnaptól hétfőig, igyekeztünk ilyen-olyanamolyan módon, naponta, lelki mankót közzé tenni, hogy a bezártságban ne csak a negatív hírek ostromoljanak bennünket!
Tettük mindezt úgy, hogy közben mi is éreztük, az igazi gyülekezeti közösséget nem
tudja semmilyen Facebook poszt pótolni.
Május 11-én azonban a zsinatunk elnökségétől megkaptuk a jó hírt, vasárnap kinyithatjuk a templomokat! Ezzel pedig az “üzenet a zárt templomajtók mögül” sorozat véget
ér! A mai nappal elbúcsúzunk tehát az online
egyházi élettől, reméljük végleg, s vasárnaptól a templomban folytatjuk! Rákóczifalván
09.00, Martfűn 10.00. órától!
Azt hiszem, mindenkinek van mit megköszönni Istennek!
Azt ugyan nem tudjuk, hogy mennyien leszünk, de hisszük, igaz a Biblia mondata:
„Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
Vasárnap találkozunk! Áldás-Békesség!
Kupai-Szabó Kornél és Kupai-Szabó
Tímea lelkipásztorok 13

NEVELÉS

Új kihívások és feladatok az óvónők, a gyermeknevelők
és a szülők számára is
2020. március 18. óta rendkívüli szünet
van a Játékvár Óvoda és Bölcsődében. Az
önkormányzati intézmény, a jogszabályoknak megfelelően, indokolt esetben ügyeleti
ellátást biztosít. A veszélyhelyzet miatt megváltozott körülmények az óvoda és bölcsőde
munkatársai számára is másféle feladatokat,
illetve munkaszervezést jelentenek. A szakmai munkák és az ügyeleti ellátás szervezéséről, valamint az idén szintén rendhagyó
óvodai és bölcsődei beiratkozásról Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezetőt kérdezem.

szeretnének tovább haladni a gyermekük fejlesztése terén.
A tevékenységi javaslatokat az éves tervezésünk szerint alakították ki az óvónők.
A visszajelzések alapján ez a kezdeményezésünk sikeres volt, szívesen fogadták a
szülők, küldték a gyerekek alkotásait vagy fotókat a jó hangulatú közös tevékenységről,
testvérekkel, szülőkkel való együttes játékról.
Ezúton is szeretném megköszönni a szülők
aktivitását, együttműködését.
A bölcsődei kisgyermeknevelők pedig
olyan - a szülők számára fontosnak ítélt és

– A veszélyhelyzet miatti rendkívüli szünet
elrendelését követően azonnal megkezdtük
minden épületünkben az átfogó és fokozott
fertőtlenítést, illetve szabályoztuk a belépés
rendjét, a fokozottan fertőtlenített környezet kialakítása és fenntartása érdekében. A
megfelelő felület- és kézfertőtlenítő-szereket,
a szükséges védőfelszereléseket beszereztük, ami ebben a helyzetben nem volt egyszerű feladat. Olyan eljárásrendet alakítottunk ki, ami a gyerekek és a családok valamint az intézmény dolgozóinak biztonságát
szolgálja. Rendszeres az együttműködésünk
az önkormányzattal, mint fenntartóval, akivel
a szabályozásokat minden esetben egyeztetjük, nyomon követjük. Napi kapcsolatban
vagyunk az étkeztetést biztosító konyhával,
a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központtal is.
A rendkívüli szünet alatt sem szerettük
volna magukra hagyni a gyerekeket és a szülőket. A személyes találkozásokat teljesen le
kellett redukálni, de szerencsére a bölcsődében és az óvodában is működnek olyan online közösségi csoportok, szigorú szabályok alapján, amiben az egyes csoportok értekezni tudnak a szülői közösséggel, és így
volt ez most is.
Szakmai munkánkat különleges munkarendben végezzük. A gyermekek korcsoportját figyelembe véve óvónői teameket alakítottunk ki, akik minden héten két alkalommal küldik a belső online csoporton keresztül
a szülőknek, gyermekeknek azokat a tevékenységi javaslatokat, játékokat, mondókákat, mozgásformákat, vizuális tevékenységeket, amiket a családi környezetben is
együtt tudnak végezni. Ez természetesen
nem ró egyik családra sem kötelezettségeket, inkább egy támpont azoknak, akik az
óvodában megkezdett tematika szerint

segítségként átadható - témákat, területeket
dolgoztak fel, amit majd ezt követően szülői
fórumok keretében szeretnénk feléjük publikálni, mint pl. a szobatisztaságra nevelés,
napirend kialakítása.
Tapasztalataink és a szülők visszajelzései
alapján elsősorban azoknak a családoknak
nehezebb megszervezni a gyermekek mozgásigényének kielégítését, akik nem kertes
házban élnek. A gyerekeknek a mozgás az,
ami nagyon hiányzik, illetve a társaikkal való
kapcsolat. Ez a helyzet mindenkinek nehéz,
mindenkire plusz terheket ró, akár szülő,
akár gyermek, akár óvodapedagógus vagy
kisgyermeknevelő. Amiben tudunk, segítünk,
de úgy látom, a szülők is nagyon lelkiismeretesen próbálják a gyerekeknek azokat a tevékenységeket otthon is biztosítani, amivel
megkönnyítik ennek a helyzetnek az átvészelését.
Folyamatosan egyeztetünk a szakmai
szervezetekkel, akár a bölcsőde, akár az
óvoda esetében, és a helyi sajátosságainkat
figyelembe véve, az ő iránymutatásukat is
követjük a szakmai munkában.
Az óvodában online formában tovább
folytatódott a logopédiai ellátás is. Tassyné
Molnár Ildikó sem engedte el a gyerekek kezét, a veszélyhelyzet kihirdetését követően
felvette az érintett szülőkkel a kapcsolatot, kialakítottak egy online csoportot, és vagy online küldte ki a feladatlapokat, vagy aki kérte,
annak a szakszolgálat postán juttatta el. A
szakember visszajelzése alapján a martfűi
szülők nagyon együttműködőek, hatékonyan
dolgoznak otthon a gyerekekkel.
Munkatársaimra nagyon büszke vagyok,
mert más területen is részt vettünk a feladatok elvégzésében, így a lakosság részére segítettünk az önkormányzat által biztosított
maszkokat is kiosztani. A Városszépítő
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Egyesület felhívására is sokan jelentkeztek
és metszették a cserjéket, gyomlálták a virágágyásokat a város közterein, szabadságuk alatt és a szabadidejükben. Köszönet
nekik!
Időközben a Munkácsy úti Óvodában elkészült új sportudvarnak is folyamatos a
környezetrendezése, füvesítése, új járdák
készültek a könnyebb megközelíthetőség
miatt. A betervezett aszfaltozásra is sor került, illetve a homokozó tetejének zsindelyezése és fa tartószerkezetének felújítása is
megtörtént. Folyamatban van egy fedett kerékpártároló készítése. A Kossuth úti Tagóvoda festési, felújítási, karbantartási
munkálatai is elkezdődtek. Itt szeretném
megköszönni a Településüzemeltetési ágazat dolgozóinak munkáját, akik folyamatos
segítséget nyújtanak a munkálatok elvégzésében.
51 óvodás gyermek kezdi meg majd az iskolás éveit szeptembertől. Az iskolai beiratkozáshoz is segítséget nyújtottunk, folyamatosan egyeztetve a szülőkkel és az oktatási
intézménnyel, hogy az adategyeztetések és
az online beiratkozás gördülékenyen haladjon. A szoros együttműködésnek köszönhetően, sok munkával ugyan, de az iskolai beiratkozás is mondhatni, hogy zökkenőmentesen zajlott.
Központi szabályozás szerint, idén az
egész országban egy időpontban voltak az
óvodai beiratkozások, szintén online, aminek a rendszere teljesen új volt mind az óvoda, mind a bölcsőde tekintetében. Sokat dolgoztunk azon, hogy ebben a helyzetben felmérjük az óvodaköteles gyerekek körét, illetve azokét, akiknek ugyan nem kötelező az
óvoda, de koruk alapján beiratkozhatnak az
óvodába. Ebben a védőnői regiszter, a né-
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pességnyilvántartás adatai és az önkormányzat nyilvántartása volt segítségünkre.
A tájékoztatásban a Martfű Média, az önkormányzat sajtótermékei, a városi honlap
és a közéleti lap, valamint a média közösségi
oldala is rendelkezésünkre állt.
Szeretném minden közreműködő munkáját megköszönni, mert ez nagyon sokat segített. A szülők is várakozáson felül tudták kezelni a helyzetet, a szándéknyilatkozatok online visszaküldését és az azt követő, részletes telefonos egyeztetést is.
A bölcsődei felvételt 25 fő kérte. A bölcsődében maradó gyerekekkel együtt jelenleg 37 fő iratkozott be a 40 férőhelyre, de ez
folyamatosan töltődik még. A Munkácsy úti

Óvodába 36 gyermeket írattak be, a Kossuth
úti Tagóvodába pedig 22 gyermek szülője
kérte gyermeke felvételét. Mindkét óvodában
egy-egy, még nem óvodaköteles korú kisgyermeket majd csak januártól szeretnének
hozni óvodába a szüleik, így ők előjegyzésbe
kerültek. A beiratkozások ebben a rendkívüli
helyzetben is flottul mentek mind a két intézményben, de nagyon sok munkát igényeltek.
Amikor iskolába készülnek a gyermekek,
meghitt ballagási ünnepséget szoktunk szervezni nekik, illetve a szülőknek, ami most
nem megoldható, de ezeket a gyerekeket
sem engedhetjük el üres kézzel, egy kis emlékkel készülünk nekik.
Már mi is nagyon várjuk, hogy az élet viszszatérjen a megszokott mederbe, és a bölcsőde meg az óvoda is megteljen gyermekzsivajjal, de a jelenlegi helyzetben ez még
nem lehetséges. Amennyiben lehetőségünk
lesz rá, és a szabályozások engedik, akkor
egy későbbi időpontban igyekszünk ballagási ünnepséget szervezni a gyerekeknek,
hogy el tudjanak búcsúzni ők is méltóképpen
az óvodától, és mi is elköszönhessünk tőlük
személyesen.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde vezetője
köszönetét fejezte ki kollégái kezdeményező
és kreatív munkájáért, a rendkívüli helyzet
kezelésében tanúsított hozzáállásukért, és
elismeréssel szólt a szülők helytállásáról is. –
Mi a szülők részéről is az együttműködést tapasztaljuk. Most sokkal kevesebb lehetőségünk van a tájékoztatásra, de a türelmük,
amivel hozzáállnak ehhez a helyzethez, az
nagyon elismerendő – hangsúlyozta Turnyánszkiné Enyedi Andrea, hozzátéve, a kollégáival továbbra is igyekeznek mindent
megtenni a gyermekekért!
Herbályné Kalmár Irén

Ötletesség és tálalás, fotón az étel és a család
MINDENKI NYERT A MÁJUS 1-JEI VIRTUÁLIS FŐZŐVERSENYEN

Az alapanyagok bemutatása, a recept,
maga az, ahogyan láthattuk a főzési folyamatot, a hozzávalókat, a terített asztalt, mindebbe bevonta a gyerkőcöt is… Szinte éreztük az illatát, nagyon jó lehetett! – értékelte a
sertéslábbal, borjúfarokkal és velős
csonttal készült, csomboros pacalpörköltről küldött fotókat Asztalosné Kocsis Enikő, a Művelődési Központ munkatársaiból álló zsűri vezetője. Ezzel már el is árultuk: nem
mindennapi, virtuális május 1-jei főzőversenyünk nyereménye, a Dumaszínház - Dombóvári István martfűi, szeptember 11-re halasztott előadására szóló két jegy Sipos Zoltánt és családját illeti.
A további különleges és esztétikus főzős
és ételfotók, kiváló receptek beküldői pedig
családi mozijegyeket nyernek. Értesítjük
őket, hogy mikor vehetik át nyereményeiket a
Művelődési Központban.
Sólyomné Józsa Gabriella húslevese és
gombás, füstölt szalonnás bakonyi csirkehús
receptje is biztosan sikert aratott a család, a
kis kuktái, gyermekei körében.
Juhász József különleges, zellerkrémleveses, egészben sült csülkös, wokban pirított, zöldséges május 1-jei menüje is varázslatosra sikeredett (csak a családi fotót hiányoltuk).
Berki János fokhagymás - tejfölös csirkekocka receptjéből sem sok maradt biztosan
másnapra.
Süveges Katalin és családja szintén különleges ételekkel készült május 1-jére. Tárkonyos raguleves, tiszai ponty fokhagymával
és rozmaringgal, fűszerolajjal és citrommal
locsolva, tojásos gombaraguval töltve. Desz-

szertnek pedig diós és kakaós csiga fehér
rummal, mindez a munka ünnepe tiszteletére
– ez igen!
Nagy Imrénél és családjánál is beindult a
főzés. Apuka csülkös pacalt főzött, a fiúgyermek zúzapörköltet. A kis kukta Szandika volt.
Kissné Évike családi menüje, a körmös
pacal burgonyával, savanyú uborkával, szintén biztos választásnak tűnik.
A képek alapján különleges íz élményt
ígért, kiválóan sikerülhetett Horváth Ágnes
cseréptálban készült, ropogós cipóban tálalt,
vörösboros káposztás sertéscsülök receptje
is.
Szin Dávid az édesszájúaknak kedvezett
házi túrógombóc receptjével, amelyhez vanília sodót kínált.
Bízunk benne, hogy a Martfű Média facebook oldalán most megismert recepteket sokan kipróbálják. Az otthoni családi főzőcske
kihívás résztvevőit pedig várjuk jövőre személyesen is a május 1-jei főzőversenyen!
Köszönjük, hogy együtt játszottak velünk a
virtuális térben.
Herbály Jánosné 15

