ÖNKORMÁNYZAT

Önzetlen felajánlások a koronavírus-járvány
elleni védekezéshez
Számos felajánlás, köztük maszkok, fertőtlenítőszerek és jelentős anyagi támogatások is érkeztek az önkormányzathoz és intézményeihez, kiemelten a veszélyhelyzet
első időszakában.
– Örömmel fogadtuk az önkéntesek jelentkezését, az anyagi felajánlásokat és
azt is, ha valaki nem anyagi támogatással
segítette a védekezést – mondta el dr. Papp
Antal polgármester, hozzátéve, hogy a
maszkok gyártása és felajánlása is nagy segítség volt a lakosság részére. – Volt, amit mi
osztottunk ki, a családsegítő szolgálat segítőin keresztül, de számos maszk adományt
továbbított Földi Edina önkormányzati képviselőnk is.
Több magánszemély, vállalkozó és szervezet kereste meg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot is. – Volt, aki ruhafelajánlással, volt, aki maszk készítéssel vagy meleg
étellel támogatta a nehéz helyzetbe kerülőket, a családsegítők szervező közreműködésével – tájékoztatott Gonda Lajosné Erika, a
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetője.
– Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a maszkok felajánlásáért Tokodi Annának és Gonda Sándorné Ilikének. Több családnak okozott meglepetést és örömöt a Ciceró Pizzéria tulajdonosa Kiss Mihály, aki

friss, illatos pizzával kereste meg a családokat.
A konyha dolgozói, alapfeladataikon túl,
ételkiszállítással is segítették a szociális étkezőket az intézményi gépjárművel. A gépjármű ózon generátoros fertőtlenítését szintén vállalkozói felajánlással sikerült megoldani, köszönet érte Oláh Gábornak, a Körforgó
Autócentrum társtulajdonosának.
A Városszépítő Egyesület vezetője, Vinczéné Balogh Magdolna is megkereste a
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, közös gondolkodását kérve
egy pályázati lehetőség kihasználására,
amit a településen a veszélyhelyzet okozta
feladatok segítésére lehetett fordítani. A pályázat sikeres volt.
A támogatók sorát a Magyar Vöröskereszt
zárta, személyre szabott csomag osztásával, melyben 15 család részesült a családsegítők közreműködésével.
A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ valamennyi területe a veszélyhelyzet elrendelését követően is működött, a kötelező feladatai mellett a megváltozott helyzet adta feladatok ellátásában is komoly szerepet vállalt.
Az önkormányzati intézmény vezetője ezúton is köszönetét fejezi ki minden munkatársának, akik a nehézségek ellenére példa értékűen helyt álltak, és a naponta változó sza-

Gyógyszerfelíratás
TELEFONON MEGHATÁROZOTT IDŐSZAKBAN,
VAGY EMAILEN 2020.06.15.
Dr. Solt Magdolna, a Martfűi Egészségügyi Központ vezető főorvosa június közepén azzal a kéréssel fordult a betegekhez,
hogy recept, labor- és beutaló igényüket
telefonon, mindhárom háziorvosi körzetben
a rendelési idő meghatározott időszakában
tegyék meg, a rendelés további idejében
csak sürgős esetben telefonáljanak. A
gyógyszerek felíratására emailen is lehetőséget kínálnak városunk háziorvosai, amit
időbeosztásukban munkatársaikkal rugalmasabban tudnak kezelni.
A betegellátás közben történő telefonok
zavaróak, a beteg és az orvos kapcsolatot
rosszul befolyásolja, ha közben az orvos telefonon keresztül másokkal kommunikál.
Ma még elsősorban a Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ családsegítőitől kapják meg azt a segítséget, hogy a gondozónők már emailben kérik a gondozottak
gyógyszereinek kiírását.
– Fontos, hogy telefonon és emailen is
tételesen sorolják fel a felírandó gyógyszereket – hívta fel a figyelmet dr. Solt Magdolna.
A betegek azon panaszáról is beszélt,
hogy időnként nem tudják felhívni az Egészségügyi Központot, sokszor olyan leterhelt a
rendszer. – Három rendelőben három vonal
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van, az asszisztensnő egyik kezében a mobil-, a másikban a vonalas telefon, közben az
éppen zajló vizsgálatra is figyelnie kell. Ezért
is fontos, hogy a recept, labor- és beutaló igényeket telefonon, a meghatározott időszakokban jelezzék.
Herbályné Kalmár Irén

Háziorvosok
nyári szabadságolása
A korábbi évektől eltérően, a koronavírusjárvány miatt, a háziorvosok nyári szabadságolásának időpontjai sem ismertek – tudtuk meg dr. Solt Magdolnától.
A martfűi Egészségügyi Központ vezetője
arra kéri a betegeket, hogy érdeklődjenek,
figyeljék a szabadságolásra vonatkozó,
későbbi tájékoztatást.

Tisztelt Betegeink!
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz,
hogy recept, labor kérés, beutaló kérés
stb. igényüket telefonon keresztül az
alábbi időpontokban tegyék meg. A betegellátás közben történő telefonok
nagyon zavarják a korrekt ellátást.

bályozásoknak is megfelelve biztosították az
intézmény zavartalan működését, valamint a
lakosság teljes körű segítését.
Több cég komoly, milliós nagyságrendű önzetlen felajánlással támogatta önkormányzatunkat – tudtuk meg városunk polgármesterétől. – Ilyenek voltak a Bunge Zrt.
illetve a Csüllög és Társa Kft. is. Ezeket a felajánlásokat a védekezéshez szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk. Az önkormányzatunk a védekezés alatt közel tízezer
maszkot és sok-sok kesztyűt, arcvédőplexit,
fertőtlenítőszert, védőruházatot szerzett be.
Több háti motoros permetezőt is vásároltunk,
amit, ha szükségessé válik, akkor az utcák
fertőtlenítésére is tudunk hasznosítani.
A beszerzett védőeszközök nagyrésze
szintén a lakossághoz került, illetve a háziorvosok számára is az önkormányzatunk biztosította a szükséges felszereléseket, tisztítószereket. A dr. Zentay Márton Egészségügyi
Központban a fokozott takarításra is kiemelten figyeltünk, és nagy mennyiségben használtuk a fertőtlenítő szereket.
Jelentős megmozdulás volt a városban a
felajánlások terén, ami jólesik, és azt jelenti,
hogy Martfűn összefogás van – hangsúlyozta dr. Papp Antal. – Az emberek együttműködnek és figyelnek egymásra, a fiatalok is figyelnek az idősebbekre, próbálják segíteni
őket. Bízom benne, hogy ez az összefogás
ezután is megmarad, és ez egy jóleső érzés,
jó városban élünk!
Herbályné Kalmár Irén

Orvosi vizsgálatra csak telefonon keresztül lehet időpontot kérni, kivéve a
sürgős eseteket.
A gyógyszerek felíratására emailen
is lehetőség van.
Telefon: 56/452-138, 452-139 (mellék
száma a nevek mellett)
I.-es körzet
Dr. Magyarósi László (3. mellék)
magyarosi@martfu.hu
Hétfő 7 - 9-ig
Kedd 7 - 9-ig
Szerda 11 - 13-ig
Csütörtök 7 - 9-ig
Péntek 7 - 9-ig
II.-es körzet
Dr. Solt Magdolna (1. mellék)
soltmagdolna@martfu.hu
Hétfő 11.30 - 14-ig
Kedd 7.30 - 9-ig
Szerda 7.30 - 9-ig
Csütörtök 11.30 - 14-ig
Péntek 7.30 - 9-ig
III.-as körzet
Dr. Despotov Svetozar (2. mellék)
szvetimedic@martfu.hu
Hétfő 7 - 9-ig
Kedd 11 - 13-ig
Szerda 11 - 13-ig
Csütörtök 7 - 9-ig
Péntek 7 - 9-ig
Dr. Solt Magdolna
vezető főorvos

EGÉSZSÉGÜGY

A járványveszély nem múlt el
MARTFŰT EDDIG ELKERÜLTE A KORONAVÍRUS 2020.06.15.
A veszélyhelyzet márciusi kihirdetése, a
koronavírus terjedésének időszaka teljesen
átalakította az egészségügyi ellátás rendszerét. Azóta az alapellátás, ezen belül a háziorvosi feladatellátás is másként működik.
Előzetes telefonos időpontegyeztetés,
lázmérés az Egészségügyi Központ bejáratánál. Ezeket a lépéseket én sem kerülhettem el, mielőtt a járványidőszak eddigi tapasztalatairól kérdeztem dr. Solt Magdolna
vezető főorvost, a Dr. Zentay Márton Egészségügyi Központ vezetőjét.
– Martfűn milyen változások voltak a háziorvosi ellátásban, és hogyan hatott mindez a
betegekre?
– A legdurvább időszak az április volt, de
szerencsére a betegeink ebben az időszakban is rendkívül fegyelmezettek voltak. Elsősorban telefonon megbeszélt időpontra jöttek, illetve az orvosok is telefonon adtak beteggel kapcsolatos véleményezést, információt, tanácsot.
– Volt-e arra példa, hogy valaki jelentős
hátrányt szenvedett volna, akár a helyi alapellátás, akár az emeltszintű egészségügyi ellátórendszer megváltozott körülményei miatt?
– Nagyobb baj nem fordult elő. Háziorvosként dr. Magyarósi László volt elsősorban
„hadba állítható”. Kor és más szempontok
alapján, utasítás szerint, én és Despotov
doktor sem vehettünk részt ebben az időszakban a közvetlen egészségügyi ellátásban. Május 16-tól, miniszteri rendelkezés
alapján, a saját felelősségünkre vállalhatjuk
ismét a munkát.
Szeretném megköszönni minden egészségügyi dolgozó, a háziorvosok, a gyerekorvos, a betegekkel közvetlenül érintkező ápolónők, a védőnők és a folyamatos fertőtlenítést végző technikai dolgozók áldozatos
munkáját, segítő hozzáállását.
A március közepén kezdődő, kritikus időszakban elsősorban telefonos konzultációval
dolgozhattunk. Nem volt könnyű ez, hiszen a
személyes találkozásnál a tapasztalt orvosnak rögtön kialakul egy benyomása a beteg
állapotáról.
A betegek fegyelmezettek, pozitívan álltak hozzánk, ami igazán jólesett. Voltak, akik
még süteményt is hoztak nekünk.
Az önkormányzaton keresztül jelentős
anyagi támogatást kapott az Egészségügyi
Központ a járvány elleni védekezéshez a
Bunge Zrt-től. A támogatás a szükséges védőfelszerelések, különböző maszkok, kesztyűk, fertőtlenítő- és tisztítószerek vásárlását
segítette. Külön is szeretném megköszönni
Gonda Lajosné Erika, a Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének a
járványidőszakban rendkívül nehézkes beszerzések terén végzett munkáját.
Úgy tudom, hogy Martfűn igazoltan koronavírus fertőzött nem volt. Karanténba
többen kerültek, elsősorban kamionsofőrök,

külföldről hazaérkezők, önkéntes karantént
is többeknek javasoltunk, amit be is tartottak.
A jellemző tünetek - láz, fáradtság, száraz köhögés - alapján vírustesztelést három esetben kértem. Despotov doktornál nem, de Magyarósi doktornál is volt erre példa.
A koronavírus gyanús tüneteket konkrét
forgatókönyv szerint jelenteni kell a Nemzeti
Népegészségügyi Központnál és az Országos Mentőszolgálatnál. Kijöttek, teszteltek,
majd az önkormányzati ASP informatikai
rendszeren keresztül láttuk az eredményt.
Május 16-án volt az utolsó olyan gyanús betegem, akinél megkértem a vizsgálatot, de az
sem igazolódott be.
– Azokról is van információ, akik nem a
háziorvosuknál, hanem közvetlenül a központi elérhetőségeken jelentkeztek a betegség gyanújával?
– Mindenkit visszairányítottak a háziorvoshoz, önkéntes jelentkezés alapján nem
teszteltek, a háziorvos kérhette a vizsgálatokat. Volt, aki a jellegzetes tüneteket produkálta, tüdőgyulladása is kialakult, és végül mégsem bizonyult koronavírusosnak.
– Az országos tájékoztatás alapján végre
kezd visszaállni az emelt szintű ellátások, a
járó- és fekvőbeteg-szakellátás rendszere.
Június 15-től már nem érvényes a háziorvosoknál és a szakorvosoknál bevezetett négy
ember/óra szabály, az ellátás azonban továbbra is csak telefonos bejelentkezés után
vehető igénybe.
– Az időpontkérés mindenhol, így a szakrendeléseknél is nagyon fontos. A betegek
megkeresésére azonban sokszor visszadobják a labdát, hogy kérjen időpontot a háziorvos, ami számunkra sem egyszerű, épp anynyi időbe telik, mint a betegnek. Most még viszonylag korai időszakra kapnak a betegek
időpontot, a részleteket azonban konkrétan
le kell beszélni, amit a telefonos ügyintézés
ez esetben sem egyszerűsít.
– Számítani lehet az alapellátásra, így a
háziorvosi ellátásra vonatkozó korlátozó intézkedések további részleges feloldására is?
– Most még nincs változás. Mi azt az infót
kaptuk, hogy várhatóan szeptember 30-ig
tart a jelenlegi állapot. Erről tájékoztatta a háziorvosokat, a június 1-től kezdődő időszakra

vonatkozóan, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ. Továbbra is előírás az intézménybe érkezők előzetes kikérdezése,
előszűrése, a létrehozott vizsgálati pontok működtetése. Valamennyi egészségügyi ellátás biztosítása kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban történhet. Az egyeztetett időpontok megtartására,
a váróban töltött idő és az ott tartózkodó személyek számának minimalizálására az
egészségügyi szolgáltatóknak és a betegeknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk.
A szakrendeléseken is az épületen kívül
kell várakozni, az előzetesen egyeztetett időpont valósságát is ellenőrzik, ezt követően lehet igénybe venni az ellátást.
Az időpontra beosztás jó a betegnek
és jó nekünk is, ha ezt sikerül betartani! –
hangsúlyozta dr. Solt Magdolna.
– Az ellátásban nagy segítséget jelent az
e-recept bevezetése. Ez a betegek számára
is nagyon kényelmes, örülnek neki. Reméljük, marad az a rendszer, hogy más is kiválthatja a gyógyszereket, ha nem, akkor meghatalmazással biztosan megoldható lesz.
Szintén időpontkéréssel, de lassan Martfűre is kezdenek visszatérni a szakrendelések. Már rendel a nőgyógyász, a bőrgyógyász, viszont az ultrahangos doktornő
többet nem vállal itt magánrendelést. A fülorr-gégész és a szemész sem kezdte meg
még a rendelést – tájékoztatott az Egészségügyi Központ vezetője.
Dr. Solt Magdolna a vírusok természetére
utaló, figyelmeztető adatokkal zárta beszélgetésünket: a nemzetközi összehasonlító világtérképen sokáig Magyarországé fölött volt
pár százzal a fertőzöttek száma Bahreinben.
A Közel-Keleti országban most, a hazai 4 ezres adathoz képest, 15 ezer fölött van az igazolt megbetegedések száma. Az elején egyformán haladtunk, ott azonban időközben kirobbant a járvány.
A vírus a következő időszakban sem tűnik
el, és a szakemberek szerint számítani lehet
a járvány második hullámára. A megelőző intézkedések továbbra is érvényben maradnak az élet minden területén, így a háziorvosi
ellátásban is.
Herbály Jánosné
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GONDOSKODÁS

Margit Idősek Otthona Alapítvány a martfűi bentlakásos
idősek otthona létrehozásáért
Az önkormányzat gazdasági programjában kiemelt helyen szerepel bentlakásos
idősotthon biztosítása, amelyre a településen nagy igény van. A Margit Idősek Otthona
Alapítvánnyal együttműködve és pályázati
forrás bevonásával, most elérhető közelségbe került az idősek otthonának létrehozása
Martfűn.
A Mártírok úti volt iskolaépület az idősek ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak
bővítésére, az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítására, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 178
millió forint pályázati forrást nyert az önkormányzat. A pályázati támogatásból megvalósuló beruházások óriási előrelépést jelentenek a leendő idősek otthona kialakításában.
Martfű Város Önkormányzata a szociális
ellátórendszerben a szociális alapszolgáltatás megszervezésével és települési támogatás nyújtásával vesz részt. A szociális alapszolgáltatás feladatait a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása útján biztosítja, martfűi
telephellyel. Itt működik az idősek klubja és itt
található a házi segítségnyújtást igénybevevők számára nyitva álló helyiség is.
A Mobil Fizikoterápia Kft. 2012. óta üzemeltet fizioterápiás rendelőt, reumatológia,
gyógytorna tevékenységgel. Sagátné Fülöp
Anikó, a kft. vezetőjeként, munkája során és
a környezetében napi szinten tapasztalja,
hogy az idős, gondozásra szoruló emberek
egy élet munkája után segítségre, támogatásra szorulnak. Az új alapítvány kuratóriumi
elnökeként, most az idősek otthona létrehozásán fáradozik, szoros együttműködésben
Martfű Város Önkormányzatával.
Sagátné Fülöp Anikót május 29-én a leendő bentlakásos idősek otthonának létrehozásáról kérdeztem.
– Egy év alatt sikerült idáig, az alapítvány
létrehozásáig eljutnunk. Megpróbáltuk, hogy
cégként milyen állami támogatást kaphatnánk, azonban ez nem működött. Alapítványként viszont létrejöhet a bentlakásos
idősotthon, amelynek a feltételeiről mindenfajta instrukciót megkaptunk a Nemzeti Népegészségügyi Központtól.
Ebben a formában, az önkormányzattal
együttműködve, szociális alapon is biztosítható emeltszintű ellátás, ami bentlakásos.
Forrásainktól függően 50-60 férőhely kialakítására nyílik lehetőség, amely akár 100 férőhelyesre is bővíthető.
– Pályázati támogatással komplex szociális alapszolgáltatási telephely kialakítására
kerül sor az önkormányzati épületben, ahol a
szolgáltatások átjárhatósága egymásra
épülve biztosítható az ellátottak részére. A
fejlesztéssel a volt iskola épületrész földszintjén vonnak be újabb helyiségeket a szociális ellátásba.
– Az épület alsószintjén, a volt üzlet területén alakítják ki a nappali és szociális helyiségeket, az orvosi, valamint a pihenő- és lá-
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togatószobákat. Az emeleten kapnak helyet a bentlakásos idősotthon összkomfortos vagy komfortos szobái. Minden
szinten lesz nappali, konyha, tv- és társalgóhelyiség, különböző fejlesztésekkel, memóriafejlesztéssel, társasjátékkal – osztotta meg
az önkormányzattal közös terveiket Sagátné
Fülöp Anikó. Az alapítvány kuratóriumi elnöke szerint fontos az iskolásokkal, óvodásokkal való együttműködés, a labdajátékok, a
sakkozás, a szellemi és a szabadtéri tevékenységek visszahozatala az idősek életébe. Az otthoni, a tv előtti, magányos leépülés
helyett gazdag programokat és szolgáltatásokat kínál az alapítvány az otthon leendő lakóinak.
– Pályázati támogatással a komplex szociális alapszolgáltatási telephely létrehozására irányuló önkormányzati beruházás még
ebben az évben elkezdődhet, és várhatóan a
jövő nyár végére fejeződik be. A Margit Idősek Otthona Alapítvány a bentlakásos idősotthon kialakítására vonatkozó beruházása
mikor indulhat?
– Egy alapítványnak először a szükséges
tőkét kell összeszednie. Most mi is azon
igyekszünk, hogy minél több támogatót és
befektetőt találjunk. Ahogyan folyamatosan
sikerül a finanszírozást összehoznunk, az
önkormányzattal együttműködve úgy tudjuk
kiépíteni a bentlakásos idősotthont. Ezt egy
éven belül tervezzük, amit igyekszünk tartani.
Számos jogi dolog még tisztázásra vár.
Az épület az önkormányzat tulajdonában
van, az idősotthon üzemeltetését viszont az
alapítvány végzi majd.
Többen jelezték, hogy ha kész az üzleti
tervünk és ki van számolva, már most befizetnék az önrészt, hogy biztosan legyen helyük. Ezt nem szeretnénk, mindenképpen sa-

ját forrásból kell elindítanunk az idősotthont.
Inkább támogatók megnyerésében gondolkodunk, és vannak pályázati lehetőségeink
is. Gyűjtőpontokat alakítottunk ki, és büszkén
mondhatom, hogy kapcsolatba léptünk a holland nagykövetséggel is. Úgy gondolom,
hogy befektetőkkel és támogatókkal össze
lehet szedni az induláshoz szükséges összeget. A korábbi tantermek szobákká alakítására építési tervet készíttetünk, és az önkormányzattal szorosan együttműködve eldöntjük, mi az, amit mi és az önkormányzat fel tudunk vállalni. Az országos lefedettség mellett
elsődleges a helyi idősek ellátásának megoldása.
Az előírásoknak megfelelő számú szociális dolgozó, szakápoló, gazdasági munkatárs
biztosításával, 15-20 munkahely teremtése
is benne van a projektben, amire szintén figyeljük a pályázatokat.
Most már harmadik körben egyeztettünk
a jegyzőasszonnyal, a polgármester úrral, és
egy az önkormányzattal kölcsönösen előnyös projekt kezd kialakulni. Az alapítvány az
édesanyámról kapta a nevét, nekem is érdekem és szándékom is, hogy Martfűn létrejöjjön ez az idősotthon. A városban egyre több
idős ember él, napi szinten találkozunk olyan
emberekkel, akiknek szükségük van ilyen intézményre. Szívügyem az idősek ellátása,
arra tettem fel az életemet, hogy segíteni tudjak, viszont a hozzátartozók együttműködése
és lelki állapota is nagyon fontos. A hozzátartozónak meg kell élnie azt, hogy ha az anyukája - apukája beteg lett, hogyan tudja megoldani az ellátását, ha neki dolgoznia kell.
Hogy a szülei olyan helyre kerüljenek be,
amit nyújtani szeretne nekik.
Tizenkét éve dolgozom az egészségügyi
szférában, ebből nyolc évet vezetői szinten.
Maga a szakmai tapasztalatom úgy gondo-

Martfű Város Önkormányzata a szociális ellátórendszerben a szociális alapszolgáltatás
megszervezésével és települési támogatás nyújtásával vesz részt.
A szociális alapszolgáltatás feladatait a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása útján
biztosítja, martfűi telephellyel. Itt működik az idősek klubja és itt található a házi
segítségnyújtást igénybevevők számára nyitva álló helyiség is.
Az önkormányzat az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében benyújtott
és ez év áprilisában elnyert pályázata a Mártírok úti volt iskolaépület az idősek ellátását
szolgáló tereinek és funkcióinak bővítését célozza.

GONDOSKODÁS

lom, hogy ennyi idő alatt már kialakult, hogy
ebbe a nagy feladatba nyugodt szívvel bele
merjünk fogni! – hangsúlyozta Sagátné Fülöp Anikó, hozzátéve, hogy a Margit Idősek
Otthona Alapítvány és a leendő szociális intézmény szakmai csapata is szépen alakul,
amihez szintén sok segítséget kap.
A martfűi bentlakásos idősek otthonában
is elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végezhetik majd, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem
igényel.
Az alapítvány célja, hogy az idős emberek életük alkonyán kényelmes, megnyugtató környezetben, szakszerű ellátás mellett,
gondtalanul tudják időskori életüket folytatni.
Ehhez valamint a martfűi bentlakásos idősek otthona létrehozásához és működtetéséhez bármilyen támogatást, segítséget
szívesen fogadnak!
Herbályné Kalmár Irén

Fogjunk össze!
MARGIT IDŐSEK OTTHONA ALAPÍTVÁNY
A kor előrehaladtával gyengülő fizikai, mentális és
egészségügyi problémák mellett a mindennapok nehézséget okoznak az idős embereknek, amiket egyénileg már
nem, vagy csak külső segítséggel tudnak megoldani. Ezek
sok esetben lelki problémát is okoznak.
Nehéz kérdéseket kell megoldani és nehéz döntéseket kell hozni, amikor elérkezünk
oda, hogy idős hozzátartozónk állandó gondoskodásra szorul. Ennek a helyzetnek a
kezelésére, megoldására jött létre a Margit Idősek Otthona Alapítvány.
Az intézmény alapfilozófiája az emberi méltóság megőrzése, az emberhez méltó élet
biztosítása az életkor legvégső határáig, a személyre szóló gondozás - ápolás
megvalósítása.
Ahhoz, hogy mihamarabb elérjük célunkat, segítségre van szükségünk. Amennyiben
lehetőségük van támogatni tevékenységünket, a Takarékbanknál vezetett 5046927110000489 számlaszámon tehetik meg.
Tisztelettel:

Magyarországon közel 60 ezer idős ember
él idősek bentlakásos otthonában, amelyek
legnagyobbrészt önkormányzati
fenntartásúak.
A 30 ezer főnél nagyobb településeknek
kötelező ilyen intézményeket fenntartani, de
az ehhez szükséges forrásokat már csak
nagyon korlátozottan biztosítja az állam.
A kormányzat közvetlenül is tart fenn
idősotthonokat.
Az idősek számának növekedése miatti
egyre nagyobb igény ellenére, 2010 óta
nem emelkedett az állami finanszírozású
férőhelyek száma.

Veszélyhelyzet helyett
járványügyi készültség
2020.06.18-tól megszűnt a veszélyhelyzet, ugyanakkor a kormány kihirdette a járványügyi készültség bevezetését. Ettől a
naptól megszűnt a 65 év felettiek vásárlási
idősávja, de egyelőre kötelező marad a
maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben.
A járványügyi készültség bevezetését a
kormány azért tartotta szükségesnek, mert a
járványnak nincs vége, a fertőzés még szigetszerűen felütheti a fejét. A járványügyi készültséget a kormány most hat hónapra hirdette ki, fenntartásának szükségességét háromhavonta felülvizsgálja.
Az idősek vásárlási idősávja ugyan megszűnt, de hatályban marad még több védelmi
intézkedés. Továbbra is köteles mindenki
maszkot viselni (avagy a szájat és az orrot eltakaró sálat, kendőt használni) a tömegközlekedési eszközökön, valamint az üzletben
történő vásárlás során. Ez alól kivételt a 6 év
alatti gyerekek jelentenek.
Továbbra sem lehet 500 főnél nagyobb
zenés, táncos rendezvényt tartani.
Az Operatív Törzs a járványügyi készültség alatt is működik.
Forrás: koronavirus.gov.hu

Sagátné Fülöp Anikó
Kuratóriumi elnök
Margit Idősek Otthona Alapítvány
5435 Martfű, Széchenyi út 6. Telefon: 06 70 382-4888 Adószám: 19248446-2-16

A veszélyhelyzetben
hozzánk is elért a
Magyar Vöröskereszt
támogatása
15 martfűi családnak adtak át kiegészítő
csomagot a Magyar Vöröskereszt munkatársai a martfűi család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködésével, 2020. május 29-én. A
humanitárius szervezet a Covid-19 járvány
okozta nehéz helyzet miatt meghirdetett
gyűjtésének eredményeként átadott csomagok elsősorban tartós élelmiszerekből álltak
– tájékoztatott Szabados Tünde családsegítő, az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központjának munkatársa.
A lehetőség szerint személyre szabott tartalmú csomagokat Piros Csaba és Gulyás
Barbara, a Magyar Vöröskereszt területi

szervezői adták át az adományt örömmel fogadó, a járvány miatt hátrányosabb élethelyzetbe került családoknak.
Herbály Jánosné

Közlekedési baleset
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
közúti baleset okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy ceglédberceli lakos ellen.
A 76 éves férfi 2020. május 17-én 12 óra
35 perc körül közlekedett személygépkocsival és a hozzákapcsolt utánfutóval a 442-es
számú úton, Martfű és Tiszaföldvár között,
ahol elveszítette az irányítást a járműszerelvény felett, és az árokba hajtott.
Az elsődleges orvosi vélemény alapján a
gépkocsi egyik utasa könnyű, míg a másik
utas súlyos sérülést szenvedett.
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Tanévzárás és nyári programok a martfűi általános
iskolában 2020.06.05.
„Nem volt kicsi feladat, de nyugodt szívvel
mondhatom, hogy teljesítettük azt a feltételt,
amit kitűztünk magunk elé.” – mondta Földi
Edina a Martfű Média 2020. június 5-én készült interjújában. Június 2-től engedélyezték
az iskolákban tanulók és a pedagógusok oktatási célú találkozását. A Martfűi József Attila Általános Iskola igazgatónője többek
között erről, az elmúlt 80 nap nehézségeiről,
eredményeiről és természetesen már a tanévzárásról, valamint a szintén rendhagyó
ballagásról is beszélt.
mint az iskolai. Az ebben a rendszerben tanúsított munkát is szeretnénk egy kicsit elismerni – tájékoztatott az igazgatónő.
Június 28-ig a tanév lezárása után is valamennyi iskolában meg kell szervezni az
oda járó gyerekek felügyeletét. A martfűi
általános iskola ebben az időszakban napközis tábor formájában működik.

– Azt gondolom, hogy emberileg és jellemileg a kollégáim, a szülők és a gyerekek is
maximálisan igyekeztek olyan rugalmasak
és alkalmazkodóképesek lenni, ami sokszor
a teljesítőképességük határát is súrolta. Az
iskola pedagógusai arra törekedtek, hogy azt
a minimumot tanítsák meg júniusig, ami ahhoz szükséges, hogy a következő évfolyamot biztonsággal el tudja kezdeni a gyermek.
Ebben nagyon jó partnereink voltak a szülők
– hangsúlyozta az intézményvezető.
– Nagyon sok kontakt óránk volt. Próbáltuk minden csoporttal napi szinten megvalósítani a „személyes” jelenlétet. Az alsó tagozatos korosztálytól még nem várható el az
önálló munkavégzés, ezért itt különösen
szükség volt a tanítónénik és a szülők összehangolt munkájára. A felső tagozatos diákoknál klasszul bevált ez a módszer.
Minden reggel osztályfőnöki órával kezdtünk, így sikerült felkészíteni őket arra, hogy
elinduljon a nap. Azt kellett megértetni a gyerekekkel, hogy bár otthon vagyunk, ugyanúgy egy szabályozott napirendet kell követni.
Ebben nagy segítséget kaptunk az iskolapszichológusunktól és a szülői munkaközösségtől. Olyan ötleteket, videókat és jó tanácsokat osztottunk meg egymással, ami segítette a gyerekeket egyfajta rendhez, rendszerhez hozzászoktatni ebben az időszakban.
A tanulók és a pedagógusok oktatási célú
találkozásának engedélyezése az iskolában
a martfűi oktatási intézményt nem érte váratlanul, hiszen azokat a kisgyermekeket, akiket
akadály elé állított az online feladatmegoldás, korábban is behívták és segítették sze-
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mélyes konzultációval. Ezzel kapcsolatban
az iskola kérdőívet küldött ki a szülők felé –
tudtuk meg Földi Edinától.
– Érdekes tapasztalat volt, mert nem az
elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért
vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatásáért gondolták azt a szülők, hogy
a diáknak be kellene jönni az iskolába. A gyerekeknek borzasztóan hiányzik a társközeg,
az életkori sajátosságaiknak megfelelő játék,
tevékenység és kommunikáció.
Ebből adódóan egyre növekvő számban érkeznek gyerekek az iskolába. A minimális létszám 14-15 fő. A 2-3-fős kiscsoportos foglalkozásokon a pedagógusok tanítanak és felügyeletet is biztosítanak.
Amikor az intézmény teljesen üres volt, hiányzott a gyerekhang, az udvarról felhallatszó nevetés. Most, hogy egy picit meglendültünk, és itt vannak a gyerekek, egészen más
bent lenni az iskola épületében.
Június 15-én véget ér a tanév. Azt már
elárultam, hogy bukás nem lesz, viszont
számtalan dicséretet fogunk kiosztani.
Sajnos nem úgy, ahogy azt megérdemelnék
a gyerekek, gondolok itt a ballagásra például
– mondta Földi Edina. – Rengeteg kitűnő tanulónk van, és számos művészeti teljesítményt tudunk elismerni még úgy is, hogy
gyakorlatilag a tanulmányi versenyek időszaka és a sportversenyek igazi nagy fináléja
mind elmaradt.
Idén új kategóriával bővül az elismerések
palettája. Az iskola a „digitális időszakban
nyújtott teljesítményt” is értékeli. – Voltak
nagyot fejlődő gyerekeink, akiknek ez a fajta
munkamódszer valahogy jobban kézre állt,

A július 1-től kezdődő időszakot, hogy a
gyerekeknek egész nyárra, azaz augusztus
31-ig legyen felügyelete, vagy önkormányzati feladatként, vagy pályázati formában fogja
biztosítani az intézmény. A kettő között az óriási nagy különbség az, hogy amennyiben
nem nyerünk a pályázaton, akkor térítési díjköteles lesz az étkezés a gyerekeknek – tette
hozzá Földi Edina.
– Nehéz helyzetben van jelenleg az önkormányzat, és nem fog tudni plusz forrásokat biztosítani arra, hogy a különböző programokat, akár egy kimozdulást, kirándulást finanszírozzon. Ezért dolgozunk azon, hogy
ezt a pályázatot minél hamarabb be tudjuk
adni, minél több kisgyereknek lehetőséget
biztosítva.
A martfűi általános iskola igazgatónője a
gyakran ismételt kérdéseket is összefogta.
Ezek között szerepel az osztálykirándulások és a nyári táborok sorsa. Sajnos az idei
évben az intézmény egyiket sem szervezi
meg, de a Határtalanul pályázatról kedvező hírei voltak.
– Újra felmértük a szülői igényt, hogy a
szeptemberi kirándulással kapcsolatban mi a
véleményük és hozzáállásuk. Az körvonalazódik, hogy a nagy többségük el fogja engedni a gyermekét. Így lehet tervezni, és beadjuk
a pályázatot újra, hogy a szeptemberi időszakban a már 8. osztályos évfolyam el tudjon menni a kirándulásra.
Földi Edina arról is beszámolt, hogy a tavalyi tanév elején a teljes tantestület elvégezte a Komplex Alapprogram képzéseit. A
program célja, hogy a pedagógus, a megtanult tudását alkalmazva, könnyebben tudja
segíteni a tanuló egyéni képességeinek kibontakoztatását, készségfejlesztését.
– A komoly, közel 120 órás felkészítést követően, a Komplex Alapprogramot a következő tanévtől felmenő rendszerben fogjuk bevezetni. A jelenleg alsó tagozaton tanuló gye-
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rekeink és azok a kis elsőseink is, akik érkeznek, már ezzel a rendszerrel fognak tanulni,
illetve a most 4. osztályos tanulók, akik jövőre
az 5. évfolyamot kezdik.
Lesznek változások az iskola napirendjében, házirendjében is. Hétfőnként közös
kis beszélgetéssel kezdenek a gyerekek. Itt
minden kiderül, mindent gyorsan a helyére
lehet tenni. A kérdéseket, amik felmerülnek
bennük a hétvégén vagy az előző hétről, át
lehet beszélni, így indítva a hetet, akár a negatív, de nagyon sokszor a pozitív dolgok kimondásával.
Az iskola törekszik arra, hogy a gyerekek
több olyan dologban is kipróbálhassák magukat, ami segíti, hogy rájöjjenek, mi is az a

szakemberünk. Ők még decemberig velünk
lesznek.
Szeretném nekik megköszönni, hogy
ennyi mindent adtak nekünk, a városnak, a
gyerekeknek. Egy biztos, nekünk nagyon
nagy hiányérzetünk lesz, és nagy munkabírású embereket engedünk el most!
Szeptembertől új pedagógusunk még
nem lesz, de a jövőévben már biztosan fogunk találkozni új arcokkal is.
Földi Edina elismeréssel szólt a technikai
dolgozók munkájáról is, akik ebben a hoszszú, csendes időszakban az egész épületet
rendbe tették.
– Mindent megpróbáltunk felújítani, rendbe hozni, újjávarázsolni. Büszke vagyok rá-

A martfűi általános iskola június 20-án,
szombaton búcsúztatja a ballagó nyolcadikosokat.
– Elcsúsztatva, három időpontban tartjuk
meg a három végzős osztály ballagását, két
fős hozzátartozói limittel. Máshogy nem tudunk a létszámkorlátoknak megfelelni. Bízom benne, hogy szép időnk lesz! Fát avatunk, amit szeptemberben ültettek az osztályok, a facsemetéknél emléktáblát helyezünk
el szalagokkal és idézetekkel.
A tanévzárókat az osztályfőnökök egyénileg bonyolítják le, amit csak osztályszinten
szervezünk meg. Minden tanévzáró ünnepségen ott lesz a vezetőség, hiszen ez mégiscsak ünnep! – mondta az igazgatónő.

csodálatos képesség, ami bennük rejlik, de
talán a tanórákon nem tudják ezt kibontakoztatni. Számos alprogramot biztosítunk a gyerekeknek, a testneveléstől a művészeteken
át, a digitális kultúrával bezáróan.
Az igazgatónő az iskolát érintő személyi
változásokról is beszélt. – Nagy veszteség
éri a tantestületet, mert nagyon erős tölgyfák
mennek el tőlünk, kezdve Sulákné Erikával,
aki már a szeptembert nem kezdi, folytatva a
sort Szikszainé Angyal Marikával és Szabó
Józsefné Margóval, aki a minőségirányítási

juk és örülök, hogy ők is velünk együtt, csapatban gondolkozva vitték végig ezt az időszakot. Ahogy a gyerekfelügyeleteink elindultak márciusban, mindig volt olyan teljes
folyosónk, olyan játszóterünk, olyan higiénikus, kitakarított, rendberakott életterünk,
ahol a gyerekek tanulni tudtak, ahol lehetett
velük foglalkozni.
Átgondoltan, kevesebb résztvevővel, az
egyidejű tömeges jelenlétet mellőző módon,
a ballagás és a tanévzáró megszervezése
is lehetséges.

Földi Edina a tanév végéhez közeledve a
pihenés fontosságára is felhívta a figyelmet.
– Keressetek alkalmat, lehetőséget arra,
hogy feltöltődjetek, mert nagyon nehéz volt
ez az időszak mindenkinek. Valamennyi szülőnek, gyermeknek, kollégámnak kívánom,
hogy érezzék, amit letettünk az asztalra, annak nagyon komoly súlya van. Helyt álltunk
becsülettel, és ezért a helytállásért megérdemli mindenki a pihenést. Szép nyarat kívánok mindenkinek!
Székács Szidónia

Mert bringázni jó…
ONLINE VERSENY MARTFŰI SIKEREKKEL
Csendes a Martfűi József Attila Iskola már
lassan három hónapja. De tanulóink és pedagógusaink nem pihennek. A tanítás az online térben, digitálisan zajlik. Sőt még arra is
kaptak lehetőséget, hogy online versenyezzenek.
A Szolnok Városi Baleset-megelőzési
Bizottság ebben az évben a járványügyi
helyzetre tekintettel nem tudott egyik iskolába sem eljutni személyesen, találkozni a gyerekekkel és felhívni figyelmüket a biztonságos közlekedésre. Így a digitális oktatás minden jó és kevésbé jó gyakorlatát – főként a jót
– kihasználva, 10 részből álló sorozatban
hívták fel a közlekedésben már magabiztosan, vagy éppen kezdő kerekező gyermekek
figyelmét arra, hogy mi az, amit kerékpárosként ŐK is tehetnek a balesetek elkerülése
érdekében.
5 héten keresztül az osztályfőnökök segítségével, megosztásával kaptak egy linket,
amelyen tudnivalók, feladatok voltak a biztonságos kerékpár-közlekedésről.

A legutolsó linken egy kvíz megoldására
volt lehetőség. A mai napon pedig azzal a jó
hírrel érkezett hozzánk a Szolnok Városi Baleset-megelőzési Bizottság két munkatársa,
hogy a megyében beadott kvízmegoldások
közül 8 diákunk lett díjazott.
Közülük hárman a fődíjat is magukénak
tudhatják. Így Pintér Mónika 3.a, Kovács

Kamilla 6.b és Pintér Attila 5.a osztályos tanuló egy-egy 10.000 Ft értékű ajándékutalvánnyal lettek gazdagabbak.
Ajándékcsomagot vehettek át Mészáros
Jázmin 2.b, Mári Zea 7.a, Pintér Alexandra
7.a, Szabados Milán és Mészáros Péter
6.b osztályos tanulóink.
Szeretettel gratulálunk ehhez a rangos
eredményhez!
Mészáros Ágnes
intézményvezető-helyettes
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EMLÉKEZÜNK

HEGEDŰS JÁNOS
halálának 25.évfordulója alkalmából.
”Lelked remélem békére talált
Te már a mennyből vigyázol majd ránk!
Soha nem feledünk, szívünkben
szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!
Szerető feleséged, fiaid:
János, Zoltán, lányod Ildikó

EMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

PEKÁRIK JÁNOS
(1932-2019)
halálának 1. évfordulója alkalmából.
„Tudja jól az elme,
hogy a sorsot megváltoztatni nem lehet.
Mégis, mégis a szív tovább szeret,
kit a szív egy életen át sem felejt."
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a legjobb feleség,
anya és nagymama,

GERE LAJOSNÉ
Bezdeg Mária,
(1953-2020)
temetésén részt vettek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

PETYKÓ MIHÁLYNÉ
szül.: Mátyás Erzsébet
(1944-2000)
20 éve már, hogy elmentél, azóta
„Őrizzük az arcod, a mosolyod,
a hangod s minden mozdulatod.
Emléked örökké itt van velünk,
míg élünk, te is élsz velünk.”
„Rövid volt életed, hosszú lesz álmod,
Nővérünk, nyugodj békében!”
Húgod Juditka és családja
Öcséd Pali és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
"akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse. "
Kosztolányi Dezső
A drága Férj, a szerető Édesapa, a
felejthetetlen Nagyapa

EMLÉKEZÉS

BILICZ SÁNDOR

PESTI SÁNDOR
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(1942-2013)
7 éve „Ha megállok a sírod előtt,
könnyeimből gyöngyöt fűz a bánat.
Ilyenkor az én szívemben
bús sirató nóták muzsikálnak.
Eszembe jut nagy szerelmünk,
ifjúságunk sok-sok boldog perce.
De Ővele minden elment,
bús sivárság tört az életembe.”
„Szívünkben a helyedet nem pótolja
semmi, míg e Földön élünk,
nem fogunk feledni.“
Szerető Feleséged, Fiad, Lányaid,
Unokáid és Dédunokáid

egy boldog pillanatban örökre
megpihent.
Köszönjük szépen az együttérző,
vigasztaló szavakat, a virágokat, a soksok gyászoló megjelenését, akik az
utolsó útjára kísérték.
Emlékét megőrizzük, vigyázunk álmára,
szeretetünk vele lesz a láthatatlan úton.
A gyászoló család

A járványügyi
helyzetben is folyamatos
a toborzás
A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra munkájukat vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni.
A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélhetése került veszélybe. A honvédség őket is megszólítja, biztos megélhetést
és kiszámítható pályaképet kínálva számukra. A toborzás folyamatos országszerte, a
szakemberek azonban arra kérik az érdeklődőket, hogy első körben lehetőség szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék
őket. Elérhetőségeik megtalálhatók a
www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon.
Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses katonai
szolgálat folyamatos munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos szolgálat azoknak
szól, akik tanulmányaik vagy meglévő
munkahelyük mellett szeretnének részt
vállalni a honvédelmi feladatokból.
A jelentkezési feltételek között szerepel a
magyar állampolgárság, az állandó belföldi
lakóhely, a betöltött 18. életév, a büntetlen
előélet, valamint az egészségügyi, fizikai és
pszichológiai alkalmasság.
A megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon kívül változatos munkakörülmények, valamint számos szakmai kihívás várja a leendő katonákat: nálunk a tehetségtől, a hozzáállástól és a kitartástól
függ, hogy ki milyen sikeres lesz, a honvédség pedig támogatja a katonák további szakmai fejlődését.
Sokan a katona szó hallatán egyből a terepen lévő, aktív harcoló katonára gondolnak, viszont a támogató beosztások ugyanolyan fontos szereppel bírnak, és – nem utolsósorban – lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy a korábban megszerzett civil képesítéseiket is hasznosíthassák.
Személyes jelentkezésre a megszokott
rendben, hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 óra
között, pénteken pedig 8:00-12:00 óráig van
lehetőség. A toborzóiroda munkatársai kérik
ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes
ügyintézés mellett döntenek, előzetesen jelezzék érkezésüket telefonon vagy elektronikus úton, elkerülve a járványügyi rendszabályok miatt előforduló várakozást.
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ
Cím: 5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.;
Telefon: +36 (56) 505-159
E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan 2020. augusztus 13-án, csütörtökön jelenik meg. Írásaikat, hirdetéseiket
augusztus 5. szerdáig hozhatják be a szerkesztőségbe, vagy küldhetik el a
martfumedia@gmail.com címre.
Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

HIRDETÉS

Parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos
helyszíni ellenőrzések
A területileg illetékes járási hivatalok földhivatali osztályai, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, megkezdik a parlagfű elleni
közérdekű védekezéssel kapcsolatos ellenőrzéseiket, melyek a parlagfűvel fertőzött területek felderítésére irányulnak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály a földhivatali osztályok által végzett, parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőzrésekről szóló tájékoztatója alapján:
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály ezúton is
tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, kezelőket, a termőföldek használóit és minden további érintettet, hogy Jász-Nagykun-Szolnok
megye településeinek külterületén (beleértve
a zártkerti ingatlanokat is) a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztályai megkezdik a
fenti kötelezettség betartásának ellenőrzését. A rendszeresen végzett ellenőrzések a
vegetációs időszak végéig tartanak.
Belterületen az ellenőrzéseket a település
jegyzője végzi.
A helyszíni ellenőrzéseket a földhivatali
osztályok munkatársai a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki

Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növényés Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelőivel közösen is végezhetik. A helyszíni
ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv alapján a további intézkedéseket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály foganatosítja.
Külterületi földrészlet parlagfű fertőzöttségére vonatkozó bejelentést szóban, írásban
vagy elektronikus úton lehet tenni a területileg illetékes földhivatali osztályoknál. Lehetőség van a Kormányablakok és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.) részére
történő bejelentésre is.
Interneten a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/
Content/User/Login.aspx címen elérhető
Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül is
lehetőség van a parlagfűvel fertőzött területek bejelentésére. A bejelentéshez javasolt a
parlagfűvel borított terület beazonosítására
alkalmas lehető legtöbb adat megadása. A
külterületi parlagfűvel fertőzött területeket jelző lakossági bejelentések helyszíni ellenőrzését a földhivatali osztályok munkatársai
minden esetben elvégzik.
A földhivatali osztályok elérhetősége a
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykunszolnok és a www.foldhivatalok.hu honlapokon megtalálható.
Szolnok, 2020. június 5.

Megfejtették és nyertek
Május végén lezárult a Martfű Magazin
2020. évi „Fejtse meg és üdüljön a Balatonnál” rejtvényjátéka. Egy szerencsés nyertes
másodmagával egy hetet tölthet az önkormányzat üdülőjében, Fonyód-Bélatelepen,
és más értékes nyeremények is gazdára találtak a június 8-án, dr. Papp Antal polgármester közreműködésével, a Polgármesteri
Hivatalban megtartott sorsoláson.
A Martfű Termál Spa 50%-os kedvezményre jogosító fürdőutalványát Vassné Fekécs Erzsébet (Martfű, Munkácsy út), valamint Feketéné Demecs Éva (Martfű, Munkácsy M. út) vehetik igénybe, két-két darab,
egy alkalomra szóló családi jegy (két fő + egy
gyermek részére) és wellness kiegészítő jegyek vásárlásához, a Termál-Medical Zrt. felajánlásaként.
A Robi Gazdabolt (Martfű, Rákóczi út
28.) árukínálatára vonatkozó, 5.000 Ft értékű
vásárlási lehetőséget Vámos Ferenc (Martfű, Móra F. út) nyerte.
Az Éva Kozmetika, Takácsné Nádi Éva
5.000 Ft értékű ajándékutalványát Bobály
Dorina (Martfű, Levendula út) veheti át.

A rejtvényjáték fődíját, a két fő részére, az
önkormányzat Fonyód-Bélatelepen lévő
üdülőjébe szóló egyhetes üdülési lehetőséget Kemenczei Jánosné (Martfű, Szolnoki
út) szerencsés nyertesünk veheti át ajándékutalvány formájában a Martfű Magazin szerkesztőségében.
Nyerteseinknek gratulálunk és további
eredményes rejtvényfejtést kívánunk!
Herbály Jánosné

Szombatonként délelőtt
ismét kinyit a posta

2020. 06. 20.-tól újra nyitva tart szombaton délelőtt Martfűn a posta. A veszélyhelyzet előtt megszokott időszakban, 8-tól 11
óráig várják szolgáltatásaikkal az ügyfeleket.

„Virágos balkonok, virágos
kertek" pályázat

2020-ban az önkormányzatoké helyett
az egyéni erőfeszítéseket ismerik el
A Magyar Turisztikai Ügynökség „Virágos
balkonok, virágos kertek" címmel pályázatot
hirdet. Május 15. és július 1. között várják
azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen
dísznövények, egynyári és évelő virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket.
A negyedszázadosnál is hosszabb múltra
visszatekintő Virágos Magyarország verseny
hazánk legnépszerűbb környezetszépítő
kezdeményezése, idén, a pandémiás körülményekhez igazodva átalakul. A verseny 27
éves fennállása alatt még egyszer sem maradt el, így ebben az évben, a helyzethez alkalmazkodva is meghirdették a Virágos Magyarország pályázatot, más, különleges formában.
2020-ban az önkormányzatok helyett az
egyéni erőfeszítéseket ismerik el, így kaphat
díjat a legszebb balkonkert, a legvirágosabb
előkert tulajdonosa.
Pályázni összesen 6 db balkonkerti/
előkerti fotóval és egy, legfeljebb 400 karakteres leírással lehet, 2 kategóriában
(„Legvirágosabb balkon" és „Legvirágosabb előkert"). A fotókat július 1-jéig várják a
szervezők a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny honlapján: palyazat.
Viragosmagyarorszag.hu.
A verseny fővédnöke Borbás Marcsi, a
szakmai zsűri tagja Bálint Gyuri bácsi és más
neves kertészeti szakemberek, akik kategóriánként az első 3 legvirágosabb balkont
és előkertet díjazzák majd, 150 ezer forintos
kertészeti utalványokkal, az augusztusi
eredményhirdetésen. Ezen kívül 7-7 pályázatot 100 ezer forint értékű kertészeti utalvánnyal jutalmaznak, továbbá egyedi, tematikus díjakat is kiosztanak a különleges pályaműveket beküldők között.
A közönség is szavazhat kedvenceire,
mindkét kategória 3-3 legnépszerűbb pályázata 100 ezer forint értékű kertészeti utalványt nyer.
További információ:
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu/v
ersenyfelhivas
www.viragosmagyarorszag.hu
www.facebook.com/viragosmagyarorsza
g/
Herbály Jánosné
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Tájékoztató az illegális szemétlerakás jogkövetkezményeiről
Az illegális módon lerakott hulladék
szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában.
Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A
hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, szennyezve azt. Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan
növekszik, mert sokan úgy gondolják, adott
helyre bármit le lehet rakni, hiszen már valaki
ezt előttük is megtette.
Súlyos problémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre,
elhagyatott területekre, magántulajdonú, de
bekerítetlen, illetve önkormányzati közterületeken, külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény értelmében TILOS a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni,
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
Martfűn - közszolgáltatás keretében - a
kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése, a zöldhulladék és a műanyag hulladék kezelése megoldott. Ezzel biztosítható a hulladékbirtokos
azon kötelezettsége, amellyel a hulladék kezeléséről gondoskodik.
Martfűn szelektív gyűjtőszigetek is működnek. A szelektív gyűjtőszigeteken lévő
konténerekbe a lakosság ingyenesen, szelektíven válogatva minden nap 0-24 óráig elhelyezheti a konténereken feltüntetett típusú
(üveg, papír, műanyag és fém) hulladékát. Tilos szelektív gyűjtőkbe és mellé - építési és
egyéb - hulladékot elhelyezni.
Lakásfelújítás során keletkezett építési
hulladék, sitt, betontörmelék, egyéb csak
az NHSZ Szolnok Kft-től megrendelt KONTÉNERBEN helyezhető el a közterületen (utcán), konténer nélkül nem tárolható szabadon, és közterület-használati engedély sem
adható ki rá.
A lakosoknak lehetőségük van saját maguk a hulladéklerakó udvarokba (Szolnok,
Kétpó, Szelevény) elszállítani az ilyen jellegű
hulladékokat, lerakási díj megfizetése ellenében.
A veszélyes hulladékot is csak a kijelölt
hulladéklerakó udvarokba lehet lerakni
(használt olaj, gumi, elektromos anyagok
stb.).
A Martfűn évente egy alkalommal megrendezett ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS során csak olyan elektromos hulladékot lehet leadni, amely nincs szétbontva
(pl.: hűtőgépet kompresszor, motor nélkül
nem lehet leadni, stb.)
Tilos kommunális illetve szelektív hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot elhelyezni!
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A lakótelepen jellemző, hogy a hulladékgyűjtő edények mellé helyeznek el egyéb
nem oda való hulladékot, aminek a gazdája
általában megvan, mivel tudják az ott lakók,
hogy kik újítanak fel lakást.
Tilos a Kövér-majorban bármilyen hulladékot (sitt, betontörmelék, zöld hulladék,
egyéb) elhelyezni!
Tilos a város területén lévő 3 db eb ürülék
gyűjtőbe kommunális, vagy egyéb hulladékot
elhelyezni!
Tilos a fűnyírás során összegyűlt füvet a
közterületi árkokba rakni, mert a víz elvezetését akadályozhatja! A szelektív hulladéktároló edényben kell elhelyezni, amit hetente
elvisz a szolgáltató, illetve lehetőség van vásárolni hulladékzsákot, ha nem elegendő az
edény.
A nagyobb mennyiségű zöldhulladékot
(pl.: faág, gally stb.) kisebb „kévékbe” összekötve, a hulladéktároló edény mellé kell elhelyezni úgy, hogy az balesetveszélyes helyzetet ne idézzen elő.
A városban évente 1 alkalommal, ősszel
szokott megtörténni a LOMTALANÍTÁS,
amely során csak háztartási hulladék helyezhető ki a közterületre, veszélyes hulladék
(gumi, akkumulátor stb.) nem. A lomtalanítás
során csak akkor helyezhető ki a közterületre
az elvitelre szánt háztartási hulladék, amikor
a heti kommunális hulladékot szállítják,
annak a reggelén.
Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, Martfűn a biztosított közszolgáltatást igénybe véve, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.
Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények
között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége
a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.
Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi
birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól megvált, akkor a kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.
Az ingatlanhasználó mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan
területén vagy közterületen elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi
hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.
A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének önként nem
tesz eleget.
Ha a kötelezés nem vezet eredményre, a
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet alapján a jegyző a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1.500 - 50.000 forint
között állapítja meg, amely az elkövetőt nem

menti fel a szabálysértési, vagy büntető felelősségre vonása alól.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b)
pontja szerint természeti területen - beleértve
a védett természeti, Natura 2000 területet is aki a természetvédelmi célokkal össze nem
egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, TERMÉSZETVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉST követ el.
A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen
engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a
kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el,
KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYSÉRTÉST követ el.
E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott
150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.
Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről
szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A
büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes
hulladékkal követik el.
Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint
hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy
azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére.
Kérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről, a
hulladék elszállíttatásáról gondoskodjon, ellenkező esetben a jogszabályi lehetőségekkel fogunk élni!
Martfű Város Önkormányzata

EGÉSZSÉGÜGY

Új mentőautó Martfűn
HATÉKONY SEGÍTSÉG A MINDENNAPI BETEGELLÁTÁSBAN
Holnap reggel héttől már használatba is
veszik az új mentőautót! – tudtuk meg Bontovics Jánostól, a Martfűi Mentőállomás vezetőjétől. Kormányzati forrásból, egy év alatt,
országosan 254 mentőautó cseréjére kerül
sor. Városunk mentőállomásának munkatársai ünnepélyes keretek között, a megyében
elsőként vehették birtokba a korszerű Volkswagen crafter mentőautók egyikét 2020. május 21-én.
Sok-sok balesetmentes kilométert kívánt
bajtársainak az átadóünnepségen dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat
Észak-Alföldi Regionális igazgatója, számokra is lefordítva a Martfűi Mentőállomás
tevékenységét:
– Az év minden napján két mentőautó teljesít itt szolgálatot, egy 24 órás és egy nappalos mentőgépjármű, 14 bajtárssal biztosítva a környező hat település közel 28 ezer lakosának sürgősségi ellátását.
Az elmúlt évben ez a két mentőegység
136 ezer kilométert tett meg, és közel 2500
mentőfeladatot végzett sikeresen, hozzájárulva bajbajutott embertársaink gyógyulásához. Ezért is örülünk annak, hogy Szolnok
megyében elsőként erre a mentőállomásra
kerülhetett a legkorszerűbb Volkswagen típusú mentőautó, számos olyan újdonsággal,
amely segíteni fogja a bajtársakat a mindennapi betegellátásban.
A legújabb fejlesztése ennek a gépjárműnek az a betegmozgató, betegszállító rendszer, amellyel biztonságosabban, hatékonyabban lehet a mozgásukban korlátozott
betegeket szállítani. Más korszerű technikai
újdonságokat is hordoz, és olyan fejlesztéseket is, amelyek most, a járványügyi helyzetben kifejezetten nagy előnyt jelentenek, mint
a légtér, utastér egymástól való teljes izolációja. Egy ilyen típusú és felszereltségű mentőautó a világon bárhol megállná a helyét! –
hangsúlyozta dr. Korcsmáros Ferenc.
– Négy-öt évente ezek az autók elérik azt
a futásmennyiséget, amivel ildomos, hogy lecseréljék őket – erősítette meg Boldog István
a mentőautó átadásakor. – Főleg ma, amikor
hónapok óta azok az emberek, akik az
egészségünkre vigyáznak, az orvosok, mentők, ápolók, a legjobb körülményeket kell,
hogy kapják, hogy a saját egészségüket is
megóvják.
Térségünk országgyűlési képviselője köszönetet mondott az egészségügyben, kiemelten a mentésben dolgozók áldozatos
munkájáért. – Nélkülük nem tarthatnánk ott,
hogy gyakorlatilag talán-talán normalizálódik
az élet az országban.
– Nagy öröm és megtiszteltetés a város
számára, hogy a megyében elsőként kapunk
egy ilyen korszerű mentőautót – hangsúlyozta dr. Papp Antal polgármester, tisztelettel
adózva a mentőszolgálat munkatársainak áldozatos tevékenysége előtt.

Az új mentőautót ünnepélyes keretek között, nemzetiszín szalag átvágásával adták
át a mentőállomás dolgozói részére, akik ez-

zel a kor színvonalának megfelelő gépjárművel hatékonyabban végezhetik mindennapi
segítő, életmentő munkájukat.
Herbályné Kalmár Irén

135 éves a 130-as vasútvonal
Tiszatenyő és Kunszentmárton között
135 évvel ezelőtt új távlatok nyíltak a környék lakosai és gazdasága előtt. Tenyőpusztától (Tiszatenyő) új szárnyon indult meg a
vasúti közlekedés Kunszentmártonig, szolgálva a személy- és teherforgalommal a fejlődő Magyarországot.
5 évvel ezelőtt, azaz a 130-as vasútvonal
(ma is ezen a számon fut) 130. évfordulóján
emléktáblát avatott a Martfűi Városszépítő
Egyesület az Önkormányzattal, valamint egy
mini Vasúttörténeti kiállítás nyílt a váróteremben.
Az alkalomra Martfűre látogattak a MÁV
vezérigazgatóság és a Szegedi Területi Igazgatóság képviselői és a Vasúttörténeti Alapítvány főtitkára is, más meghívottak társaságában. Minden martfűi örömére az ünnepi alkalomra a vasútállomás külseje egy felújításon is átesett.
Az idén, a 135. évfordulón - a vírushelyzet
miatt - csak szűk körben, az egyesület koszo-

rúzott. Jelen volt az 5 évvel ezelőtti megemlékezés ötletgazdája, Csíder István, a MÁV
képviseletében pedig Tengeri László forgalmi szolgálattevő.
Az egyesület tervei szerint az idei Vasutas
napon valósítjuk meg a teljes programot.
Vinczéné Balogh Magdolna
elnök
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EMLÉKEZTÜNK

Trianon 100
EGYÜTT EMLÉKEZTÜNK, MERT ÖSSZETARTOZUNK!
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet….
(Juhász Gyula: Trianon)
1920. június 4. a megalázó trianoni „béke”szerződés aláírásának gyászos napja. A
Magyar Királyság területe 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre
csökkent, míg a közel 21 millió lakosból csupán 7,6 millió maradt a győztesek által meghúzott határok között. Ám a veszteségek
nem csak számokban mérhetőek.
A Trianon-trauma immár száz esztendeje
gyötri a magyarságot, sem szabadulni nem
tud tőle, sem megoldani nem tudja az ország
kétharmada és a magyarság harmada elvesztésének tragédiáját. De egy remény és
bíztatás van a jelenben, hogy mi magyarok a
békediktátum után 100 évvel is megmaradtunk.
2020. június 4-én, csütörtökön együtt
emlékeztünk, mert Összetartozunk!
Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét
címmel országos összefogás indult, hogy felhívja a figyelmet összetartozásunkra és közösségünk hagyományaiból sarjadó életerejére, egy, a Kárpát-medencét behálózó kisfilm-sorozattal. Célja bemutatni néptánc hagyományainkat, kifejezve ezzel azt a folytonosságot, amelynek ezeregyszáz éves létünket és jövőnket köszönhetjük a Kárpátmedencében.
A Martfű Néptáncegyüttes is csatlakozott a felhíváshoz, vasvári verbunkot és gömöri csárdást táncoltak Martfűn, a Szent István téren, a magyar államiságot jelképező királyunk szobra előtt, a Szent Tamás-templom
és a Református Templom ölelésében.
Eiler Zita
muzeológus

Zúgtak a harangok
2020. június 4-én, magyar idő szerint 16
óra 30 perckor 100 másodpercig Martfűn is
szóltak a harangok és a miatyánk a magyar
nemzet egységéért.
„Boldogasszony, Anyánk, régi nagy
Pátrónánk,

Nemzeti összetartozás napja 2020
DAMJANICH KÖZÉPISKOLA
Június 4. a trianoni békeszerződés aláírásának napja, egyben 2010-től a nemzeti öszszetartozás napja is. Ezen a napon a Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János
Szakképző Iskolája és Kollégiuma közössége hagyományosan egy kis műsorral emlékezik a békediktátumra, a szétszakított nemzettestre.
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Az idén a járványhelyzet ezt a közös megemlékezést személyesen nem tette lehetővé, ezért a 12.B osztály tanulói, magyar nyelv
és irodalom tanáruk Molnár Aranka és történelem tanáruk Bányász Beáta irányításával,
rendhagyó történelem és irodalom órával
elevenítették fel az évszázados történelmi
eseményeket.

nagy ínségben lévén így szólít meg
hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél meg szegény
magyarokról.”
(Boldogasszony Anyánk - Régi magyar
himnusz)

A Martfű Városi
Könyvtár
2020. június 23-án,
kedden újranyit!
Kedves Olvasóink!
Az első héten 9-12 óra és 13-16 óra között
várjuk látogatóinkat (12-13 óra között fertőtlenítést végzünk). A megszokott nyitvatartásra fokozatosan térünk vissza.
További intézkedésig csak a könyvtári
alapszolgáltatások (kölcsönzés, visszavétel)
igénybevétele lehetséges.
Kötelező a maszk viselése, a 1,5 méteres
távolság megtartása és a kézfertőtlenítés.
A visszahozott könyvek 48 órára karanténba kerülnek, csak ez után válnak újra kölcsönözhetővé.
A számítógépek nem használhatók, a
WiFi saját eszközzel igénybe vehető.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

NEVELÉS

Elballagtak a Játékvárból
„Induljunk el dalolva, vár minket az iskola.” – A Játékvár Óvoda és Bölcsőde, a szabályok betartása mellett, méltó ünnepséget
rendezett a ballagó nagycsoportosoknak.
A Munkácsy úti Óvodától a Méhecske és
Csiga csoport nagycsoportosai, a Kossuth úti
Óvodától a Süni csoport búcsúzott versekkel
és dalokkal az intézménytől, óvodatársaiktól
és az óvónőiktől 2020. június 12-én.
– Kedves ballagó nagycsoportosok, leendő iskolások! Örülök, hogy személyesen is el
tudunk tőletek köszönni. Már nagyon vártunk
benneteket! Rossz volt az óvoda nélkületek,
de most megtöltitek a szívünket szeretettel! –
mondta Turnyánszkiné Enyedi Andrea, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde vezetője.
– Kívánom nektek, hogy legyen tele az iskolatáskátok nagyon sok pirosponttal és
ötössel! Szeressetek iskolába járni, mert nagyon sok tudást kaptok, és ott is jókat fogtok
játszani – bíztatta az iskolába készülő óvodásokat az intézményvezető, hozzátéve, hogy
egy-egy élménybeszámolóra, vagy nosztalgiázásra bármikor visszavárnak minden cseperedőt.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde Munkácsy
úti Óvodájából Horváth Endréné Andrea, Kávási Istvánné Mariann és Kovács Imréné
Mártika, a Kossuth úti Óvodából Kiss Lajosné Évike és Tóth Pálné Valika már nem a következő óvodai nevelési évet, hanem a nyugdíjas éveiket kezdik meg. Búcsúztatták őket
az óvodások és a kollégák, akik megköszönték sokéves munkájukat.

A köszöntő szavak után nem maradt el a
ballagók oldaláról a tarisznya, kezéből a virág sem, büszkén köszöntek el az ismerős
arcoktól, terektől, játékoktól.
Minden családnak jó pihenést a nyárra,
az óvodától búcsúzó, iskolába induló gyerekeknek pedig vidám iskolakezdést kívánnak
az óvónénik és mi is.
Székács Szidónia

A Martfű Városi Művelődési
Központ és Könyvtár
2020. június 22-én,hétfőn
újra kinyit!
Kedves Látogatóink!
Örömmel értesítjük önöket, hogy városunk kulturális intézménye ismét fogadhat
látogatókat.
Folyamatosan bővülő programkínálatunkról rendszeresen tájékoztatjuk Önöket!
Mindenkit szeretettel várunk!

Üdvözöljük
újszülötteinket

Május 25-től Martfűn is kinyitott az óvoda
és a bölcsőde
A járványveszély csökkenésével, a kormány döntése alapján, vidéken május 25-től
az óvodák és a bölcsődék visszatérhettek a
veszélyhelyzet előtti, szokásos működési
rendhez. Az óvodáknak és a bölcsődéknek
külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyerekeket.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde is felkészült a szociális és gyermekintézmények nyitására. Május 25-től a Munkácsy úti Óvoda
és a Bölcsődei Intézményegység is fogadja a gyermekeket, azzal a most különösen
fontos kitétellel, hogy az intézményeket csak
egészséges gyermek látogathatja!
Az intézményekbe járó gyermekek védelme érdekében belépési protokollt vezettek
be. Az intézményekbe lépéskor maszk viselését kérik, és használni kell a cipőfertőtlenítő
tálcát.

A gyermekintézményeket rendszeresen
és alaposan fertőtlenítik, és a személyi higiéniára is nagyon ügyelnek, a gyermekek, a
szülők és az intézmény munkatársai esetében egyaránt.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ
ajánlása szerint az óvodákban és a bölcsődékben napjában többször fertőtleníteni kell
azokat a felületeket, amelyeket kézzel gyakran érintenek, illetve a vizes egységek padló
és csempe falburkolatait. Különös gonddal
kell tisztítani az étkezés során használt eszközöket, a textíliák fertőtlenítése pedig magas hőmérsékleten mosással történik.
Az újranyitott óvoda és bölcsőde igénybevételére vonatkozó tájékoztatók a városi
honlapon olvashatóak.
Herbályné Kalmár Irén

2020.06.05.
Terenyei Medárd Miklós
Terenyeiné Juhász Petra - Terenyei Miklós, Szolnoki út
2020.06.05.
Balogh Maxim
Csüllög Gabriella - Balogh Máté
Ifjúság út
2020.05.19.
Bárány Viktória
Bárányné Kiss Viktória - Bárány András
Mandula út
2020.05.22.
Bella Dániel
Boros-Nagy Zsanett - Bella István
Szolnoki út
2020.06.09.
Kovács Viktória
Kovácsné Kókai Lili - Kovác Ádám,
Petőfi út
2020.06.16.
Keresztes Noémi
Keresztes-Csébi Anett - Keresztes Attila,
Tisza Antal út
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

A Martfű Városi Sportegyesület Természetbarát
Szakosztály története
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Mit jelent maga a szó: Túra, túrázás?
Nem mást, mint „sportszerű kirándulást, gyaloglást, szórakozási, illetve sportolási céllal”.1
A magyarországi túramozgalom, a természetjárás szokásának kialakulása a 17. század elejére tehető. A század végére egyre
több tudósításban írnak túravezetőkről, akik
iskolai csoportokat kísérnek föl addig zordnak, vadnak tartott magasságokba. 1879.
augusztus 10-én Tátrafüreden megalakult a
Magyarországi Kárpát Egyesület. Ez volt a
Földön a hatodik ilyen jellegű társaság, s ezzel megkezdődött hazánkban a szervezett
turizmus korszaka.
A trianoni békeszerződést követően Magyarországon a kulturális tárca vette át a turizmus szervezését.
A II. világháború után csak 1952-ben kap
újra szárnyra a természetjárás, benne a kéktúra bejárása. Ekkor a Budapesti Lokomotív
Sportkör túramozgalmat indított a Kéktúra útvonalon, majd 1961-ben, az országos méretűvé vált túrázási kedv hatására, megalakult
a Magyar Természetbarát Szövetség. A jelenlegi országhatárt körbeölelő Kéktúra útvonal csak 1996-ra, a millecentenárium évére
válik teljessé, az alföldi szakaszok kijelölésével.
Martfűn, az ipar fellendülésével, a Tisza
Cipőgyár helyzetének stabilitásával vált elérhetővé a sportélet egyre nagyobb kiteljesedése. Az 1969. évi előkészítést követően
1970 januárjában, a Magyar Természetbarát
Szövetség megyei szervezetéhez csatlakozva megalakult a helyi Természetbarát Szakosztály, 150 taggal. Támogatója a Tisza Cipőgyár társadalmi és gazdasági vezetése
volt, illetve sok önkéntes, aktivista, az akkor
még Tisza Cipő Sportegyesület keretein belül. Szakosztályvezetője Móczár Ferenc, helyettese Szabados Géza, túrafelelőse Csizmadia Gyula lett.
Bár ez a mozzanat nem első megvillanása a természet, a kaland szeretetének a
martfűi munkásság körében. A Nők Lapja újság egy 1957-es cikkében arról számolt be,
hogy a martfűi Tisza Cipőgyárból azok, akik
nem kaptak beutalót a vállalati üdülőbe, letáboroztak a Balaton partján, Révfülöpnél.2
Valós igények kielégítését szolgálta, a
családi kirándulások mellett, a sportjellegű
természetjárás bevezetése. Ez az időszak a
martfűi túrázás aranykorát jelentette. Teljesítménytúrák, családi kirándulások, egy- és
többnapos részvétellel voltak a palettán,
ahonnan mindenki kedvére válogathatott.
A szakosztály nagy tömegeket tudott
megmozgatni. Divat volt túrázni, kimenni a
természetbe, próbát tenni állóképességből,
helytállásból. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a tárgyalt időszakban Magyarországon nem volt mód és lehetőség az extrém
sportok gyakorlására. Például magashegyi
alpin hegymászásra, siklóernyőzésre, vadvízi evezésre, sziklamászásra, stb, ami manapság már csak pénz és elhatározás kérdése.

Nem véletlen, hogy 1987-ben a sportegyesületi közgyűlés méltán megállapíthatta, hogy: „A természetjáró szakosztály az
egyesület legeredményesebb szakosztálya”.
Azt az esztendőt hívták az aranykorban a
„teljesítménytúrák évének”.3

Az 1990-es esztendő hozta meg az egyik
legnagyobb volumenű helyi vállalkozást. A

- Martfűi túrázók csoportja, 1980-as évek. Első sorban balra
Szabados Géza szakosztályvezető
- Csizmadia Gyula szakosztályvezető
- Túrázók pihenője 1980 körül. A kép jobb oldalán Csizmadia
Gyula
- A Martfűi Természetjáró Szakosztály emblémája

Sajnos ettől az évtől kezdve a hanyatlás
jelei egyre inkább mutatkoztak. Az országon
belül tapasztalható társadalmi, gazdasági
változások, a budapesti politikai tüntetések,
a munkahelyek bezárása, a piac változásai
nem kedveztek a szabadidő ilyenfajta eltöltésének. Forrt és változott minden, változott a
sport is.
1989-ben rendezték az első „Damjanich
emléktúrát”, az 1848-49-es Forradalom és
szabadságharc hős vezére előtt tisztelegve.
A márciusi időpontot a szolnoki csata napja,
március 5.-e generálta.

megújító gondolat szárba szökkent, s szeptember 29-én „Tisza Cipővel a Tiszazugba”
címmel országosan meghirdetett teljesítménytúrát szervezett a szakosztály. 2000-től
a gyalogos teljesítménytúrával egyidőben,
„Tiszazugi karikatúra” néven, 60-80 km-es
kerékpártúrát is rendeznek az általános iskolával közösen.
Szintén a rendszerváltás utáni időkben
merült fel a kínálatbővítés gondolata. 1992ben a martfűi Természetbarát Szakosztály
csatlakozott a Magyar Kerékpáros Túrázók
Szövetségéhez. 1992 és 1998 között minden
esztendőben csatlakozott a szakosztály az
Országos Kerékpárút Napok rendezvénysorozathoz. Nem véletlenül állítják, hogy az
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„1991-1998 közötti időszak a kerékpártúrák
évei a szakosztály életében”.4
A szakosztályi vízi túrák meghonosítása
magánkezdeményezésre nyúlik vissza.
1992, 1993 és 1994 nyarán Hegedűs István,
Kiss András és Kiss Andrea vállalkozók Martfű-Mindszent között vízitúrákat szerveztek a
Tiszán. Ennek a nyári programnak a sikerén
felbuzdulva, egy-két lelkes fiatal javaslatot
tett a sportág szervezett keretek közötti művelésére. Kedvező, önköltséges áraikat kihasználva sikerült a figyelmet a vízi táborokra irányítani.
A város vezetése szintén szívügyének tekintette az idegenforgalmat, mint a gazdasági fellendülés egyik kitörési pontját. Természeti értéknek tekintette a Tisza-partot, amely
megfelelő fejlesztés esetén jelentős vonzerőt
gyakorolhat az idegenforgalomra. Deklarálta, miszerint „mindazokat a természeti, táji értékeket meg kell őrizni, ami színfoltja lehet a
városnak”.5
A Természetjáró Szakosztály életében sokan és sokat dolgoztak azért, hogy a túrázókedv fennmaradjon, hogy a túraszakosztály
ne szűnjön meg. Szabados Géza, aki hosszú
évekig töltötte be a szakosztályvezetői posztot, 2002-ben elhunyt. Csizmadia Gyula, aki
2011-ben a szakosztályvezetői feladatokat
látta el, így vallott tagságáról: „Szakosztályunk tagjainak kettő harmada nő, édesanya,
nagymama. A családon belüli értékrend kialakításánál meghatározó módon tudják befolyásolni a fiatalok természetszeretetét, és
példát mutatnak az emberi teljesítőképességből is”.6 Sajnos 2017-ben ő is eltávozott
közülünk.
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A hónap műtárgya I. – Tisza sportcipő porcelánból
A TELEPÜLÉS ÖNÁLLÓVÁ VÁLÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELJÜK IDÉN
A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény az évforduló alkalmából elindítja A hónap műtárgya című sorozatot, melyben egyegy érdekes, városunk történetéhez kötődő
műtárgyat mutatunk be pár mondatban.
Az első tárgyunk a Tisza Cipőgyárhoz kötődik. Berényi Ferenc, a cipőgyár egykori vezérigazgatója ajándékozta Gyűjteményünknek ezt a különleges, 25 cm-es, fekete alapon arany logós, finoman megmunkált, porcelánból készült darabot.
A sportcipők voltak azok, melyek meghozták az országos ismertséget a vállalatnak, és
amelyek segítségével az 1980-as évekre az
ország legnagyobb, vezető cipőipari gyárává
válhatott.
– „A cipő a hollóházi porcelángyár terméke. A 90-es évek elején láttam meg egy kecskeméti üzlet kirakatában és megvásároltam.
Sem előtte, sem utána soha nem láttam a

gyárnak ezt a termékét. Egyébként az ún.
vulkanizált talpú stoplis futball cipőt modellezi. Ebből a 80-as évek elejéig 100-120
ezer párat értékesítettünk évente a hazai piacon. Kicsik és nagyok tömegesen használ-

ták, nagyon népszerű volt a maga idejében.”
– mesélt az eredeti és a porcelán cipőről Berényi Ferenc.
Eiler Zita
muzeológus
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