ÖNKORMÁNYZAT

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
ELSŐ LÉPCSŐ AZ IDŐSEK OTTHONA KIALAKÍTÁSÁHOZ
62 millió forintot meghaladó önkormányzati saját erő biztosításáról döntött a képviselő-testület a volt Mártírok úti iskolaépületben
működő szociális alapszolgáltatások fejlesztésére elnyert pályázati összeg kiegészítésére. Az előirányzat költségvetési átcsoportosítására vonatkozó előterjesztést a 2020. október 21.-i, rendkívüli ülésén fogadta el a testület.
Martfű Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038
kódszámú, „A szociális alapszolgáltatások
fejlesztése Martfűn” című pályázatra. A pályázat teljes költségvetése bruttó 178 millió
forint, melyből az épületfelújítás, építés és
bővítés költségvetése összesen bruttó 142.3
millió forint. A tervezői költségbecslés készítésekor azonban kiderült, hogy ez az összeg
messzemenőleg nem lesz elégséges.
A projekt célja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ Martfűi Telephelyének
fejlesztése, bővítése, a régi iskolaépület többi, földszinti részeinek felújításával, átépítésével, az ott funkcionáló szociális szolgáltatások a jelen kor követelményeinek, a korszerű szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalú körülményeinek biztosítása, az érintett személyek magasabb számú bevonásával.
A tervezett beruházás része az elavult, elhasználódott eszközpark és bútorzat cseréje, a szolgáltatások eredményességét növelő eszközök beszerzése és az épület mögött
pihenőpark kialakítása is.
A támogatási szerződésben az épület felújítására, építésre és bővítésre elfogadott
pályázati költségvetés összege bruttó 141
millió forint, az aktuális tervezői költségbecslés bruttó 184,3 millió forint, a közbeszerzés
során a legalacsonyabb ellenszolgáltatásra
adott ajánlat bruttó 203,6 millió forint, így a
szükséges pótfedezet összege 62,5 millió forint.
A képviselő-testület a pályázatban foglalt
műszaki tartalom megvalósításához, az
eredményes és érvényes közbeszerzési eljárást követően szükséges plusz forrást a
pénzügyi terv egyéb felhalmozási céltartalék
és általános tartalék keretei terhére biztosítja.
A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési
Bizottság üdvözölte, hogy a projekt elindításával a régóta várt, igényelt és szükséges
idősek otthona első lépését meg tudják tenni.
– Bízunk abban, hogy a későbbiekben ez
saját erővel megvalósításra kerül – mondta a
képviselő-testületi ülésen Vass Éva, a szakbizottság vezetője.
A szociális alapszolgáltatások fejlesztése
beruházás az épület földszinti helyiségeit
érinti, a bentlakásos idősotthon kialakítását
az emeleti részekre tervezi az önkormányzat.
– Ez egy nagy összegű pályázat volt, aminek a benyújtásakor hat nap állt rendelke-
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zésre, nem voltak kész tervek. Ebből adódik
a pályázati összeg, a tervezett költségek és a
közbeszerzési ajánlat közötti jelentős különbség – tájékoztatott dr. Papp Antal, példaként említve a villamos részre előzetesen tervezett 10 millió forintos összeget, amely, az
1984-ben elkészült épületrész vezeték- és
villamosszekrénycseréivel, több mint 40 millió forintba kerül majd. – Ezek a pénzek nem

mennek rossz helyre, a fejlesztés az idősek
otthona alapjául szolgál – erősítette meg a
polgármester. – Korábbi becsléseink szerint
egymilliárdos beruházás lesz, mire kompletten elkészül az épület, és egy ötven vagy
akár több fő ellátására képes, korszerű igényeknek megfelelő otthonba sikerül elhelyezni az időseket.
Herbályné Kalmár Irén

Pizzázó és melegkonyhás étkező lesz a
piactér és autóbuszállomás épületben
A Martfű Piac épületének bérbeadására
vonatkozó pályázat eredményéről a 2020.
október 21.-i, rendkívüli ülésén tájékoztatta a
képviselő-testületet dr. Papp Antal polgármester.
A pizzázót és éttermet Antos Szilvia egyéni vállalkozó működteti majd. A bérleti jogviszony 5 év határozott időre, 2020. november
1. napjától 2025. október 31. napjáig szól.
A bérleti szerződés a piactér és autóbusz
állomás, 2116 m2 alapterületű ingatlanából
296 m2 alapterületű ingatlanrészre, épületre
vonatkozik, amely három, 25, 26 és 27 m2
alapterületű üzlethelyiségből, kiszolgáló helyiségekből (raktár, közlekedő, szociális helyiségek) és egy 87 m2 alapterületű belső térből, valamint két, 49 és 56 m2 alapterületű
külső térből (fedett, nyitott terasz) áll.
Martfű Város Önkormányzata augusztus
végén hirdette meg a tulajdonában és üzemeltetésében álló, a Városi Piac területén lévő ingatlan kereskedelmi/szolgáltatási célú
bérletét.
A pályázatot szeptember 15-ig lehetett
benyújtani. A nyilvános pályázati bontásra
szeptember 18-án került sor. A pályázat értékelésébe dr. Papp Antal polgármestert háromfős, önkormányzati képviselőkből álló bizottság segítette.
– Június 1-től visszaadta az eddigi zöldségkereskedő bérlő a helyiséget, azzal, hogy
Martfűn sok más helyen lehet zöldséget venni. Akkor több érdeklődő is jelentkezett különböző funkciókra, de miután megpályáztattuk,
egy bérleti ajánlat érkezett – tájékoztatott dr.
Papp Antal. – A bérlő pizzázót szeretne létrehozni, melyet később melegkonyhás étkez-

dévé vagy akár étteremmé is szeretne bővíteni, ezért az étkező nyitva tartását közös
megegyezéssel szabályozni kellett: hétköznap 22 órában, péntek-szombaton 23 órában. Semmiképpen nem lenne jó, ha a közelben lakókat zavarná a létesítmény. Ha valamilyen rendezvényt, főleg, ha zenés rendezvényt tartanak, a bérlőnek bejelentési, engedélyeztetési kötelezettsége van az önkormányzatnál.
Az új bérlő elsősorban pizzázóra, étkezőre adta be a beadványát, aminek a kialakítása 10 és 20 millió forint közötti összegbe kerül majd. Az ezt is figyelembe vevő szerződés
korrekt, az önkormányzatot is kellően védi –
hangsúlyozta a képviselő-testületi ülésen a
polgármester.
A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési
Bizottság örömét fejezte ki, hogy a vendéglátó helyiségre egy pályázó eredményesen pályázott – mondta el Vass Éva, a szakbizottság vezetője. – A vállalkozó felmérte a lehetőségeit, és komoly befektetéssel, várhatóan
további igényeket kielégítő, jó vendéglátóhelyet működtet majd, a város lakosainak megelégedésére.
Herbály Jánosné

AKTUÁLIS

Ez nem influenza, ez az ereket megbetegítő vírusfertőzés!
Sajnos Martfűre is betört a koronavírusjárvány, vannak eseteink, nagyságrendileg
50 alatt – tájékoztatott dr. Solt Magdolna vezető főorvos november 3-i találkozásunkkor.
– A tendencia az, hogy a kontakt fertőzésekkel ez a szám folyamatosan emelkedik. Akinek felső légúti panasza van, és beazonosítjuk telefonon keresztül, hogy a COVID-19-re
jellemzőek a tünetei, leteszteltetjük, mert ez
a biztos, és sajnos a legtöbbször be is igazolódik a fertőzöttség.
A Dr. Zentay Márton Egészségügyi Központ vezetőjét a járványügyi helyzetről és a
háziorvosi ellátásra gyakorolt hatásáról kérdeztem.
– Voltak, vannak idősebb, sőt, krónikus
betegségben szenvedő betegeink is, akik
pozitívak koronavírusra, de szerencsére kórházi kezelésre még nem került sor. Tiszaföldváron eléggé felütötte a fejét a vírus, sok betegünk van, aki onnan hoz át kontaktfertőzést.
Mindenkit arra kérünk, hogy ha a koronavírusra jellemző panasza van, azt telefonon keresztül jelezze, ne jöjjön be a rendelőbe! Az igazolt fertőzöttekkel közvetlenül
kapcsolatban állók se keressék személyesen a háziorvosukat, mert ha valakinek pozitív lesz az eredménye a rendelőben dolgozók közül, Martfűn egy időre megszűnik az
egészségügyi ellátás.
– Szeptember végén megjelent, hogy a
háziorvosok teszt nélkül is koronavírus-fertőzöttnek minősíthetik a betegeiket, akik így
nem is kerülnek hatósági karanténba.
– Mi mindig teszteltetünk. A pozitivitást
csak teszt alapján lehet eldönteni. A vírus jelenlétének igazolására biztos eredményt a
PCR teszt, a torokváladékból vett minta
nyújt, a fertőzést követő negyedik naptól. A
tesztelés során egy erre specializált mentőautó megy ki a beteghez a mintát levenni,
most már csak egy emberrel, és már be sincsenek öltözve úgy, mint korábban, csak egy
maszk van rajtuk.
A jellemző tünetek, köhögés, láz, hőemelkedés, légszomj és a szaglás, ízérzés elvesztése, szinte mindenkinél előjönnek a vírussal, amely elsőként az orr- és a toroknyálkahártyát kezdi megsemmisíteni. A láz kevésbé, de a szag- és ízérzés elvesztése, ami
nagyon speciális tünet, jellemző azoknál,
akiknek ilyen betegsége volt, van – osztotta
meg tapasztalatait dr. Solt Magdolna.
– Ez a vírus elsősorban tüdőgyulladást
okoz, de azért okoz tüdőgyulladást, mert az
erek falát támadja meg. A tüdőnkben van a
legtöbb kis ér, és a vírus ott semmisíti meg a
bronchusokban (hörgőkben) lévő, vércserét
biztosító, pici hajszálerek érfalát, és ezért
van a fulladás, az oxigénhiány, a légcserehiány. De előfordulhat trombózis, agyban, szívben, infarktus, most új, jellemző tünet a lábujjak elszíneződése, lila színűvé válása is.
Az egészségügyi intézmény telefonközpontját óhatatlanul túlterheli a sok hívás,
ezért a háziorvosok más módon is lehetővé
tették az állandóan szedett gyógyszerek felíratását. Az épület bejáratához felszerelt pos-

taládákba és e-mailen is leadhatóak a receptigények.
– Végül is jó megoldásnak bizonyult a borítékos módszer, sokan bedobják, megírják,
hogy milyen gyógyszerek felírását kérik. A receptigények jelzését azonban ne hagyja senki az utolsó pillanatra, ne hagyják kifogyni a
gyógyszerüket, hogy csak 1-2 szem legyen a
dobozában! – figyelmeztet a doktornő. A receptek felírására ugyanis egy-két napot
várni kell, sokszor munkaidő után töltik fel
azokat. A gyógyszerekre vonatkozó, lejáró
szakorvosi javaslatok beszerzését is időben el kell kezdeniük a betegeknek.
A koronavírus-gyanús betegek betartják,
hogy ne jöjjenek be a rendelőbe, hanem telefonon jelezzék a panaszaikat. Úgy tűnik,
hogy Martfűn a járványügyi helyzetben is állja a sarat a háziorvosi ellátás.
– A három háziorvosból ketten is veszélyeztetett korban vagyunk. Tavasszal még tiltottak bennünket az ellátástól, most itt vagyunk, dolgozunk! Ha a nagyobb esetszám
miatt háziorvosok átvezénylésére is sor kerülne, akkor is biztos, hogy nem azokat a háziorvosokat rendelik be, akik egyébként is veszélyeztetettek. Orvosok és asszisztensek
egyaránt azon dolgozunk, hogy mindenkinek
segíteni tudjunk.
Dr. Solt Magdolna a maszkviselés és a távolságtartás szükségességére is fokozottan
felhívta a figyelmet.

– Fontos a maszkviselés, az orrot és a
szájat is eltakaró módon. Az orvosi maszk
valamelyest nagyobb védelmet nyújt, a varrott maszk ritka szövésű, azon sajnos a vírus
könnyen átjut. A megfelelő távolságtartásra
szintén oda kell figyelni, amire a rendelőben
is szükség van, de pl. futás, kerékpározás
közben is, mert az előttünk haladó, tudtán kívül is simán átfertőzhet bennünket.
Ahogyan a szakma tartja, a veszélyeztetettség a korral nő. A koronavírus-fertőzés a
gyerekekre szinte nem veszélyes, a középkorosztályt kicsit megviseli, 60-on fölülieket
már jobban, 70-en felül pedig életveszélyes
is lehet.
Egészségügyi szakmai szervezetek ajánlása szerint a jelenlegi helyzetben minden
eddiginél fontosabb az influenza elleni oltás
beadatása, amely Martfűn is elérhető. Az ingyenes vakcina a házorvosoknál kérhető, és
a korábbinál sokkal többen, eddig 6-700-an
igényelték is már a védőoltást.
A koronavírust szokták az influenzához is
hasonlítani.
– A tünetek hasonlóak lehetnek, de nem
egészen, mert nem jár magas lázzal, inkább
hőemelkedést okoz, az influenzánál pedig
nincs mindig köhögés… Ez nem influenza,
ez az ereket megbetegítő vírusos fertőzés! –
hangsúlyozta dr. Solt Magdolna. – Még mindig sokan nem veszik komolyan, tessék komolyan venni!
Herbályné Kalmár Irén

Hálaadás
dr. Bakonyi Péter
életéért

A Kormány rendkívüli
intézkedései

2020. október 11-én vasárnap, a Martfűi
Református Egyházközségben, Istentisztelet
keretén belül emlékeztek a városlakók dr.
Bakonyi Péterre. 10 esztendővel ezelőtt búcsúztunk el városunk köztiszteletnek örvendő, fiatal polgármesterétől, s gyülekezetünk
gondnokától, ki tragikus hirtelenséggel, 34.
éves korában ment el közülünk.
Az Istentisztelet után megszólaltattuk a
harangunkat életének, munkásságának emlékére, majd kolumbáriumunkban, sírjánál
egy szál virággal róttuk le kegyeletünket.
“…Hisszük a test feltámadását és az örök
életet...” (Apostoli Hitvallás)
Kupai-Szabó Kornél
református lelkipásztor

a következő 30 napban, kedd éjféltől
2020.11.09.
- Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási
tilalom lesz.
- Általános rendezvénytilalom lép életbe.
- Digitális oktatás lesz, az óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva
maradnak.
- Minden gyülekezés tilos, az éttermek
bezárnak.
- Az üzletek, a fodrászatok és az egyéb
kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak.
- Családi összejöveteleken tízen vehetnek részt.
- Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek.
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Idősellátás és szociális tevékenységek Martfűn
„FONTOS, HOGY EGYÜTTMŰKÖDJÜNK, EGYÜTT HALADJUNK!”
Hazánkban, így városunkban is egyre
magasabb az idősek aránya. Többgenerációs családok ma már szinte nem léteznek, így
az egyedül élő idősek száma is emelkedik,
ami növekvő szükségleteket eredményez az
idősellátás területén. Különösen igaz ez a jelenlegi járványhelyzetben folyamatosan változó életforma és egészségügyi szabályok
között.
A Martfűn működő, idősek ellátását
biztosító és szociális tevékenységet végző szervezetek munkájáról a 2020. szeptember végi ülésén tájékozódott a képviselő-testület.
A személyes gondoskodást nyújtó,
idősellátáshoz kapcsolódó két legfontosabb szociális szolgáltatás a házi segítségnyújtás és a bentlakásos idősek otthona. Az előbbi helyi önkormányzati, míg az
utóbbi megyei, fővárosi önkormányzati feladat. Városunkban nincs idősotthon, de az önkormányzat több éve munkálkodik azon,
hogy Martfűn is működjön ilyen intézmény.
Az alapellátás megszervezése a törvényi
rendelkezések alapján egyértelműen a helyi
önkormányzatok feladata, de egyre több az
egyházi és az alapítványi fenntartó is. A megfelelő és időben történő segítségnyújtás nem
kis feladatot ró a szerteágazó intézményrendszer szakembereire.
Az alapellátást a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása közreműködésével,
martfűi telephelyen oldja meg az önkormányzat. A családsegítés feladatait városunkban saját önkormányzati intézményünk végzi. A település szociális ellátórendszeréhez szervesen kapcsolódik a Nyírségi
Szociális Centrum és a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának tevékenysége, így e négy intézmény idősellátással kapcsolatos tájékoztatója is része volt a képviselő-testületi előterjesztésnek.
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A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ kistérségi társulás formájában
az idősek klubja (nappali ellátás), házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató
szolgálat szolgáltatásokat biztosítja a város
lakosai számára.
Komáromi Kitti telephelyvezető 20172019. évi szakmai tájékoztatója alapján a
Martfű közigazgatási területén élő idős személyeket évről-évre egyre szélesebb körben
látja el az intézmény, folyamatosan emelkedik az ellátottak és a gondozással végzett
órák száma. Személyre szabott szolgáltatásaik igazodnak a szükségletekhez, egymásra épülnek és átjárhatóak, nyitott formában,
családias légkör biztosításával, az ellátotti
kör és a lakosság számára egyaránt elérhető
módon biztosítottak.
A szolgálat fontosnak tartja az észlelő- és
jelzőrendszer működésének tökéletesítését,
hogy az információk közvetlenül az ellátási területen dolgozó szakemberekhez jussanak el.
Az elmúlt három és fél évben a szociális
szolgáltatásban résztvevők száma közel

a duplájára emelkedett. Míg 2017-ben 81
igénybe vevőt tartottak nyilván, ez az adat
2020 augusztusáig 175-re nőtt.
Az idősek klubja nappali ellátásban
augusztus végén 23 fő részesült.
A házi segítségnyújtás keretében két
szolgáltatási altípus a szociális segítés és a
személyi gondozás. A szociális segítés az
alacsony szintű szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül ellátható tevékenységeket öleli fel (lakókörnyezeti higiénia
megtartásában, háztartási tevékenységben
való közreműködés), míg a személyi gondozás a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális segítés keretében biztosított szolgáltatásokat foglalja magában.
Az elmúlt három évben átlagosan 30 fő
körül mozgott a házi segítségnyújtás terén
megállapodással rendelkezők száma, míg
2020-ban elérte az engedélyezett 45 főt. A
várólistát 2017-től sikerült megszüntetni.
Martfű Város Önkormányzata egyetlen
idős, rászorult embert sem hagy ellátás
nélkül, főleg a jelenlegi helyzetben.
A beszámoló adatai alapján folyamatosan
emelkedik a szociális étkeztetést igénybe
vevők száma is, amely augusztusban megközelítette a 130-at.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében, az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozó 30 percen belül a helyszínre érkezik,
megtéve a szükséges azonnali intézkedéseket. A személyi térítési díj ellenében működő
szolgáltatást augusztusban 16 martfűi számára biztosították.
A szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos személyek önálló életvitelét segítő támogató szolgálat a személyi segítés, a szállítás és az ügyintézés terén nyújt segítséget

az érintetteknek, szintén növekvő létszámmal, ez év augusztusában 8 fő számára.
Az időskori elszigeteltség, az izoláció
rossz érzésének megelőzése érdekében
számos közösségi programot is kínál a szociális intézmény az ellátottaknak.
A koronavírus okozta veszélyhelyzet idején, a központi utasításokat helyi szintre lebontva, egységes intézményi alapelvek
mentén biztosították az ellátásokat. Kiemelten fontos feladatként kezelték az ellátottak
és a kollégáik egészségének védelmét, ennek érdekében a folyamatos fertőtlenítést.
Komoly szervezést és jelentős túlórát igényelt a megsokszorozódott gondozotti létszám ellátása, valamint a gondozásba vétel
nélküli személyek részére nyújtott szolgáltatások biztosítása.
Komáromi Kitti kitért arra is, hogy a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítésére, fejlesztésére az önkormányzattal
közösen benyújtott pályázat sikerrel zárult, amely a jelenlegi telephely idősek ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak bővítését célozza. A projekt során felújított épületrész helyiségei, berendezése és igényelt
eszközei megfelelő körülményeket biztosítanak majd egy európai színvonalú szociális
alapszolgáltatásnak.
A Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi családsegítő tevékenységéről Gonda Lajosné intézményvezető tájékoztatta a képviselő-testületet.
A családsegítés az önkormányzat által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátás. A martfűi család- és gyermekjóléti
szolgáltatásban jellemzőbb, lényegesen
hangsúlyosabb a gyermekvédelmi tevékenység. A családsegítés önkéntes igénybevétellel, a kliens kérése alapján történik a szolgáltatás keretében. A családsegítés szolgáltatás 2019-ben 130 főt érintett.
A problémák megelőzése és kezelése érdekében a szolgálat észlelő- és jelzőrendszert működtet a családsegítés területén is. A
jelzőrendszer tagjai, hasonlóan a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez, mindazon intézmények, szervezetek és magánszemélyek, akikkel az egyén vagy a család kapcsolatban áll.
A családsegítők feladata a szociális és
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krí-
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zishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az
életvezetési képesség megőrzésében. A
problémák kezelésének elsődleges eszköze
a család erőforrásainak megtalálása, a kliens
önállóvá válása.
Az önkormányzati intézmény családsegítő tevékenységét jogi tanácsadás és pszichológiai megsegítés is támogatja.
Az ügyfelek jelentős számban egyedül élnek, illetve gyermeküket egyedül nevelik. A
családgondozók arra törekszenek, hogy közülük minél többen ismerjék meg az igénybe
vehető ellátásokat és szolgáltatásokat, bátran kérjenek segítséget, vállalják fel problémáikat.
A kliensek között gyakoriak a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és az egészségkárosodottak. Erre való tekintettel gyakori
az együttműködés az egészségügyi ellátószervezetekkel, szolgáltatókkal.
Az idősebb kliensek felé közvetítik az
idősellátás településen működő segítségnyújtási lehetőségeit, közreműködnek az
ezen ellátásokhoz való hozzájutásban, a
megfelelő segítő személy megtalálásában.
Gondáné Erika beszámolója alapján egyre gyakrabban tapasztalható nagymértékű
intolerancia, feszültség, türelmetlenség a kliensek részéről, melyhez munkatársai részéről elengedhetetlen feszültségoldó technikák
ismerete, alkalmazása.
A szakemberek humánus, empatikus
odafordulással, professzionális tudásukkal
támogatják a hozzájuk fordulókat. Szakmai
felkészültségüket minősítik a kliensek elismerő visszajelzései és a hatósági ellenőrzések pozitív megállapításai.
A Nyírségi Szociális Centrum Szolnoki
Telephelye, szakmai tájékoztatója alapján, a
lakossági igényeknek, szükségleteknek
megfelelően személyre szabottan, differenciált szakmai munkával látja el a Martfű város
idősgondozásával és a fogyatékossággal,
pszichiátriai, szenvedélybetegséggel, illetve
más szociális, egészségügyi hátránnyal küzdő személyek ellátásával összefüggő szociális alapszolgáltatási feladatokat. A mindennapi munka központjában a gondozásra,
ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása, a boldog, békés öregkor
megteremtése, a lelki harmónia megőrzése
áll.
A megye településein, így Martfűn is egyre több az egyedül élő idős ember, akiknek a
hozzátartozójuk távol él családjától. Ezek az
időskorú emberek nehezen tudják feldolgozni, hogy támasz nélkül maradtak, gyermekeik
külföldön keresnek munkát, megélhetést.
Megszűnnek a kapcsolati hálóik, sokan elszeparálódnak, befelé fordulnak. Ezért kiemelkedő jelentősége van a házi segítségnyújtás ellátási formának.
A gondozás és ápolás során a legfontosabb tevékenységeik: bevásárlás, gyógyszer felíratása, kiváltása, mosdatás, fürdetés, pelenkázás, étel előkészítés, takarítás,
mentális gondozás, hivatalos ügyek intézése.
Martfűn a szociális centrum 5 szakképzett
szociális gondozónője látja el feladatait hétfőtől-péntekig, napi 8 órában. 37 fő (34 nő, 3

férfi) rászoruló idős ember napi szintű ellátásáról gondoskodnak. A gondozónők naponta
7 fő ellátottat gondoznak. A szolgáltatásért az
ellátottak térítési díjat fizetnek. A térítési díj
megállapításakor figyelembe veszik az ellátottak anyagi körülményeit, jövedelmét.
A település szociális ellátórendszeréhez
szervesen kapcsolódik a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Martfűi Csoportja karitatív tevékenysége is. A szeretetszolgálat helyi
önkéntesei fő feladatuknak tekintik az adományok gyűjtését, kiosztását, életvezetési
tanácsok nyújtását, hivatalos ügyek intézésének segítését. A rászoruló emberek támogatása a kérések szerint, egyénileg, személyre szabottan történik.
2019-ben rendszeresen 137 családot segítettek, ennyien keresték fel őket hetente,
havonta az önkormányzat által a szolgálat
számára használatba adott Szeretetház épületében. A martfűi családokon kívül, a környékbeli települések családsegítő szolgálatain keresztül, hét szervezetnek juttattak több
alkalommal nagy értékű, nagy mennyiségű
adományt, így sok száz családot támogattak,
támogatnak – tájékoztatott a szeretetszolgálat martfűi csoportjának 2019. évi tevékenységéről készített beszámolójában Vass Éva,
a csoport vezetője.
A szolgálat jellege, arculata jelentősen
megváltozott az igénylők, az igények, az
adományozók és az adományok tekintetében is. A rászorulói kör a kezdetekkor és a
korábbi években leginkább munkanélküli fiatalokból, nagycsaládosokból, egyedülállóan
gyermeket nevelők köréből állt össze. Ma
már elsősorban az egyedül élő idős, beteg
emberek kérnek segítséget, ebből a korosztályból egyre többen jönnek, ezért kiemelten
foglalkoznak velük, keresik a lehetőségeket, hogy minél hatékonyabban tudjanak
segíteni. Egyre súlyosabb gondokat tapasztalnak, nehéz élethelyzetekkel szembesülnek. A segítséget kérők többnyire alacsony
nyugdíjban, anyagi ellátásban részesülnek,
betegségekkel küszködnek, a helyzetük javítását, problémájuk megoldását illetően tanácstalanok, magányosak.
A szeretetszolgálat tagjainak sikerült
olyan bizalmi légkört kialakítani, hogy örömmel fogadják és kérik a segítségüket. Ruházattal, gyógyászati segédeszközökkel, élelmiszerrel is segítenek a családoknak, és a
tönkrement háztartási eszközöket is igyekeznek pótolni. Nagy az igény ágyneműre, fehérneműre, takaróra és bútorokra is.
Kitartó munkájuk és jó kapcsolataik eredményeként a korábbi időszakhoz képest kb.
tízszeresére növekedett az adományaik
mennyisége, választéka, és a támogatóik köre is egyre bővül, az adományozás rendszeressé, folyamatossá vált.
A szolgálat szorosan együttműködik a helyi intézményekkel, iskolákkal, a Szociális
Szolgáltató Központtal, bizonyos speciális
esetekben rajtuk keresztül jutnak el a segítségre szorulókhoz.
A csoport városi rendezvényeken, jótékonysági vásáron is értékes adományokat
oszt felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt,
emellett szeretetvendégséget is tartanak.
Decemberben, az „Adni Öröm" élelmiszer-

gyűjtő akcióban az elmúlt évben több mint
1,5 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek és juttattak el az évvégi ünnepek alkalmából élelmiszercsomagok formájában a rászorulóknak.
Vannak, akik rendszeres támogatásra
szorulnak. Nap mint nap megtapasztalják,
hogy nagy szükség van a szolgálatukra! –
hangsúlyozta beszámolójában Vass Éva. A
szeretetszolgálat martfűi csoportjának vezetője köszönetet mondott minden támogatónak, segítőnek a nagylelkű felajánlásokért,
az adományaikért, amelyeket igyekszik,
igyekeznek minden esetben a legjobb belátásuk szerint eljuttatni azokhoz, akiknek az
adományozók szánták.
– Martfűn igencsak van igény ezekre a
szolgáltatásokra, és ennek az igénynek a
szolgáltatók elébe is mennek. Pár év alatt
szép számmal megnőtt a városban működő,
idősek ellátását biztosító és szociális tevékenységet végző szervezetek tevékenységét igénybe vevők száma – hangsúlyozta a
testületi ülésen dr. Despotov Svetozar, az
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság vezetője.
– A beszámolók és a bizottsági ülésen elhangzottak alapján szakszerű, magas szintű
munka folyik Martfűn a személyes gondoskodást és az idősellátást biztosító szervezeteknél, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, a Nyírségi Szociális Centrum, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Martfűi Csoportja és
nem utolsósorban a helyi Gyermekvédelmi
és Szociális Szolgáltató Központ dolgozói
esetében is – erősítette meg Rágyanszky István alpolgármester.
A képviselő-testület határozatban fejezte
ki köszönetét a város szociális ellátásában
közreműködő valamennyi szervezet munkatársának áldozatos tevékenységéért.
Martfűn az ellátottak száma az elmúlt
években több mint duplájára nőtt, és megszűnt a várólista is, ami ritka más településeken – emelte ki dr. Papp Antal. Martfű polgármestere szerint a szociális tevékenység és
az idősek ellátása nehéz feladat, az idei évben pedig pláne fontos, hogy együttműködjünk, együtt haladjunk, segítsük, támogassuk
városunk idős lakóit.
Herbályné Kalmár Irén

Üdvözöljük
újszülötteinket
2020.09.30.
Major Milla
Major-Pirók Petra - Major Zsolt, Ifjúság
út
2020.10.15.
Mudrák Zoé
Döbrei Dalma - Mudrák János,
Széchenyi út
2020.10.20.
Bene Boróka
Bene Viktória - Bene Szilveszter
Munkácsy út
2020.10.23.
Péntek Zselyke
Péntek-Ottmár Brigitta - Péntek András,
Galagonya út
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Zöldhulladék lerakó külterületen, a városon kívül
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A közterületeken keletkezett zöldhulladék
elhelyezésére lerakó kialakításáról és a 442es út mellett tervezett kerékpárút nyomvonalának a lerakóig történő területrendezéséről
döntött a képviselő-testület a 2020. október
21-i rendkívüli ülésén. Az előreláthatólag közel bruttó 63 millió forintba kerülő beruházás
részeként a kerékpárút a Zsófia halom melletti szakaszának előkészítésére és mart
aszfaltozására is sor kerül.

A legkedvezőbb árajánlat alapján a közterületen keletkezett zöldhulladékok lerakására szolgáló terület kialakítása és a 442-es út
melletti út területrendezése 50.165 ezer forintba kerül.
A Zöldhulladék lerakó építése további
költséget is igényel, mert körülkerített, zárható helynek kell lennie, a mart aszfaltot pedig végleges aszfaltborítással is le kell zárni. Az aszfaltozás várható további költsége

Egy ez év júniusában, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán,
elsősorban a Kövér major területén talált
földkupacok hulladéknak minősüléséről és a
település közterületein, önkormányzati tulajdonú ingatlanain keletkező hulladékok elhelyezéséről, elszállításáról folytatott egyeztetésen a hatóság arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a közterületen keletkezett
zöldhulladékot nem lehet belterületen gyűjteni, tárolni, csak kizárólag külterületen, és ott
is legfeljebb 1 évig. Ezt követően az önkormányzat az AC Raktár területén történő zöldhulladék gyűjtést is megszüntette.
Zöldhulladéklerakó kialakítására van
szükség, figyelemmel arra, hogy a település
közterületein keletkező falevél, fakivágás
mennyisége olyan jelentős, hogy azt valahová el kell helyeznie az önkormányzatnak. A
zöldhulladék lerakó alternatívát nyújt a szociális tűzifa tárolására is, mely jelenleg szintén
nem megoldott – tájékoztatott előterjesztésében dr. Papp Antal polgármester.
A zöldhulladék lerakó kialakításával
együtt a 442-es főút mellett tervezett, a
Zsófia halom úthoz csatlakozó kerékpárút építéséhez szükséges tereprendezést
is elvégezteti az önkormányzat.
Árajánlatot három gazdasági társaságtól
kért az önkormányzat, a Martfű, 442-es főút
mellett található 090/10 és 090/2 hrsz-ú területen területrendezési munkák elvégzésére,
a Martfű, 442-es főútról leforduló 087 hrsz-ú
úton mart aszfalttal ellátott útburkolat, valamint az út jobb oldalán található 090/2 hrsz-ú
területen 1000 m2 nagyságon zöldhulladéklerakó mart aszfaltozására.

bruttó 6.35 millió Ft, az önkormányzati saját
kivitelezésben történő kerítésépítés költsége
pedig újabb bruttó 6.35 millió Ft összegben
tervezhető.
A szükséges előirányzat a zöldhulladék
lerakó kialakításához így összesen bruttó
62.865 ezer Ft.

Munkálatok helye szaggatott vonallal jelölve
Fotó: A zöldhulladék lerakó kialakításával
kapcsolatos helyszíni bejárás önkormányzati képviselők részvételével, 2020.10.26.

442-

es út

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a közterületen keletkezett zöldhulladék
elhelyezésére lerakó kialakítására és a 442es út mellett tervezett kerékpárút nyomvonalának területrendezésére vonatkozó előterjesztést. A testület a felhalmozási kiadások
előirányzatának fedezetét az önkormányzat
2020. évi költségvetésének általános tarta-

lékkerete terhére biztosítja.
A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési
Bizottság örömmel fogadta a zöldhulladék lerakó építését, és azt, hogy erre az önkormányzat tartalékkerete is lehetőséget nyújt –
tájékoztatott a képviselő-testületi ülésen
Vass Éva bizottságvezető.
– A hatóságok folyamatosan ellenőriztek
és jelezték a problémákat, kiemelten a Kövér
majorban, ahol rengeteg hulladékot leraktak.
Egyeztetést kezdeményeztek a környezetvédelmi hatósággal a lehetséges megoldásokról – tudtuk meg dr. Papp Antaltól. – Az
inert hulladékot (építési vagy bontási hulladék, sitt, kitermelt föld) külön kell kezelni,
amire a Cséri telep alkalmas. A zöldhulladékokra vonatkozóan azonban a hatóság felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy zöldhulladék lerakó csak külterületen hozható létre. A Kövér major belterületen van, ezért meg
kellett keresni a megfelelő helyet, ahol viszonylag könnyen elhelyezhető, és ahova viszonylag kisebb költséggel kivihető a zöldhulladék.
A tároló kialakításának a különböző rétegrendekre, a csurgó és csapadékvíz összegyűjtésére vonatkozóan is komoly feltételei
2
vannak. Az 1000 m -es tároló és a Tiszaföldvár felé haladó kerékpárút szakasz munkálatai során 1000-1500 m3 földet, hulladékot kell
megmozgatni – tájékoztatott a polgármester. – Ha a lerakó elkészül, az AC raktárban lévő zöldhulladék tárolók is megszüntethetőek, komposztálóként vagy más célra
használhatóak.
A rágcsálók, a baktériumok és az öngyulladás veszélye miatt is jó, hogy a zöldhulladék tárolása kikerül a városon kívülre, és a
közterületekről is nagyobb arányban el tudják szállítani a zöldhulladékot, ha megépül az
új tároló.
Herbályné Kalmár Irén
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Különleges táncprodukciókkal varázsolják el a televíziónézőket
A martfűi Hegyes Bertalan karrierjének
előszobáját a néptánc világa alkotta édesanyja és keresztanyukája révén, de igazából
már általános iskolás korában megtalálta
igazi hivatását, amely a társas tánc lett. Elmondása szerint, számára a tánc a legmeghatározóbb önkifejezési forma.
A szakmában eltöltött 16 éve alatt 24 magyar bajnoki címet sikerült megszereznie,
2018-ban pedig átvehette a Magyar Táncművészeti Egyetem táncpedagógusi mesterdiplomáját.
A tehetséges táncművész most egy
újabb, izgalmas megmérettetés részese,
melyet a képernyőn keresztül több mint egymillió televíziónéző kísér figyelemmel: Hegyes Bertalan és táncpartnere, Gelencsér Tímea, korábbi szépségkirálynő hétről-hétre
színpadra lép a Dancing with the Stars élő
show-műsorban, ahol különleges táncprodukciókkal varázsolják el a nézőközönséget.
A TV2 kereskedelmi csatorna a Magyar
Táncsport Szakszövetséget kereste meg azzal a céllal, hogy indul egy ilyen műsor, és
ajánlásokat várt. A legjobb táncosokat gyűjtötték össze a huszonöt-harminc fős mezőnybe, amelybe Berci is bekerült. Az első
körben egy beszélgetés volt, a másodikban
táncot kellett oktatni a szerkesztőknek. Egy
hét múlva felhívták, hogy megfelel minden
kritériumnak, és szeretnének vele dolgozni.
Berci elárulta, hogy táncpartnerével, Timivel elég hamar, már az első találkozáskor
megtalálták a közös hangot.
– Úgy érzem, nagyon szuperül kiegészítjük egymást. A versenytáncos részeket a koreográfiában én találom ki, neki pedig rengeteg ötlete van, hogy milyen emelésekkel
vagy látványelemekkel egészíthetnénk ki. Ez
a FitKid-es múltjának is köszönhető, úgyhogy igazi csapatmunka a miénk!
A nézők és a zsűri számára hétről-hétre
valami újat kell bemutatni. Egy-egy koreográfia betanulására és kidolgozására egészen
kevés idejük van, a cél mégis az, hogy az élő
adásokban magukhoz mérten mindig a maximumot nyújtsák és a legjobb formájukat hozzák.
– Minden hétköznap próbálunk 4-5, de
van, hogy 6 órákat. Emellé jönnek be a plusz
nyitánypróbák, ruha- és kamerapróbák,
amelyek rengeteg időt igényelnek, és az élő
táncok előtt levetített kisfilmek forgatásáról
még nem is tettem említést. Szóval egészen
kitölti az összes szabadidőnket, de nem bánjuk, mert fantasztikus, hogy ebben a műsorban részt vehetünk szereplőként, és azt csinálhatjuk, amit szeretünk!
Az élő show-műsor nézősoraiban rendszerint jelen vannak rokonai, ami mindig
nagy boldogsággal tölti el Bercit. Sokat köszönhet nekik azért, hogy idáig eljutott, és
számíthat rájuk ezután is, mint korábbi versenyein.
– Mérhetetlenül büszke vagyok a martfűi
mivoltomra, nem felejtettem el, hogy honnan
jöttem, hol tanultam, kik tanítottak. Martfű kisváros, és éppen ezért érződik az, hogy
mennyire erős a közösség, hiszen ismerjük
egymást. Az összes közösségi platformon,

ahol jelen vagyok, rengeteg üzenetet kapok
barátoktól, ismerősöktől, volt osztálytársaktól, általános iskolai tanáraimtól, hogy menynyire büszkék rám és hogy egész Martfű egyként szurkol nekünk a TV képernyőin keresztül. Ez számomra mindig megható, és azt érzem, hogy rengeteg erőt ad nekem, hogy a
város, ahonnan származom, amelynek rengeteget köszönhetek, ennyire szeret!
Berci a Szentesi Szilver Táncsport Egyesületben tevékenykedik, mint mesterdiplomás tánctanár. Az egyesületnél főleg versenyző párosokat tanított, akikre a műsor miatt most nem tud annyi időt fordítani.
– A jövőben továbbra is szeretnék tanítani. Talán, a műsor után egy kis ismertségre

szert téve, több helyre hívnak majd vendégtanárként, és országszerte taníthatok majd
táncosokat. Ha lesz következő évada a műsornak és lesz rá lehetőségem, szívesen
részt vennék abban is újra, mint profi táncos
szereplő.

A martfűi táncos tehetsége mellé jó adag
kitartás és elhivatottság is társul, ezért hiszszük, hogy Berci minden maga elé kitűzött
célját eléri, a műsorhoz pedig szurkolunk,
hogy minél tovább eljussanak!
Székács Szidónia Víta

Zorán koncert - Érzelmekben
és gondolatokban gazdag
zenei élmény Martfűn

lépésén. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
előadóművész több mint kétórás koncertet
adott zenekarával a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

Nagyon örülünk, hogy hosszú idő után újra itt játszhatunk Martfűn – köszöntötte a közönséget Zorán, a többszöri időpontváltozást
követően 2020. október 26-án megtartott fel-

A kedd esti előadáson a 2019. évi Budapest Sportarénában megtartott, különleges
koncert 11 legsikeresebb dalát hallhattuk.
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Tüdőszűrési felhívás 2020.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó
Intézete a lakosság részére tüdőszűrő vizsgálatot szervez 2020. december 2-től
2020. december 17-ig.
A szűrés helye: A volt gyermekorvosi
rendelő épülete, Martfű, Május 1. u. 26.
A szűrés ideje:
hétfő: 12,00 órától - 17,00 óráig
kedd: 8,00 órától - 13,00 óráig
szerda: 12,00 órától - 17,00 óráig
csütörtök: 8,00 órától - 13,00 óráig
péntek: 8,00 órától - 13,00 óráig.
A munkanap áthelyezés miatti 2020. december 12. szombati munkanapon a szűrés
szünetel!
A szűrés elvégzéséhez a TAJ kártya, személyi igazolvány és a lakcímigazolvány bemutatása szükséges.
A szűrés a 40 év felettiek esetében térítésmentes, a 40 év alattiak számára 1.700
Ft térítésköteles.
A 40 év alattiak szűréséhez egészségügyi könyvhöz kötött munkakörök esetében foglalkozás-egészségügyi orvosi, iskolaorvosi beutalóra van szükség.

rendszeri megbetegedés korai felismerését is lehetővé teszi, ezért kérik, hogy a tüdőszűrésen a saját egészsége érdekében
szíveskedjen megjelenni!

Ismét segíthettünk!
A szűrés helyén csak a beutaló bemutatása után vehető át a postai befizetési
csekk.
A 18 éven aluliak esetében a szűrés elvégzéséhez a beleegyező nyilatkozat dokumentálása miatt a szülő jelenléte is szükséges.
A COVID 19 járvány miatt a szűrésen
résztvevők számára a maszk viselése kötelező és a szűrésre várakozók a 1,5 m távolságot kötelesek betartani!
A szűrővizsgálat eredménye a felbélyegzett és saját névre, címre megírt boríték leadása ellenében postázásra kerül, amely a
járványügyi helyzet miatt rendkívül indokolt a
Tüdőgondozó Intézetben történő személyes
megjelenés mellőzése érdekében, ezért kérik, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel!
A szűrővizsgálat a tbc-n kívül számos
tüdő- és légzőszervi, valamint szív- és ér-

A Magyar Vöröskereszt ebben az évben
második alkalommal vette fel a kapcsolatot a
martfűi család- és gyermekjóléti szolgálattal.
Liszt adományt biztosítottak a településen
élő rászorultaknak és az iskolakonyhának.
A lisztet a szolnoki deponálási helyszínről
a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ településüzemeltetési szakmai egysége szállította gépjárművével településünk
osztóhelyére.
A lakosság felé az adomány kiosztása jelenleg is folyamatban van. Harminc család
részesül családonként 3 kg liszt adományban.
Az intézmény konyhájára felajánlott 50
kg-os zsák lisztet jótékonysági céllal, a civil
szervezetek közreműködésével fogjuk felhasználni, az előző évhez hasonlóan.
Hálás szívvel köszönjük a lehetőséget.
Szabados Tünde
szakmai egység vezető

Tájékoztató veszélyhelyzetről, éjszakai kijárási korlátozásról,
kulturális és sportrendezvények megtartásának
lehetőségeiről 2020.11.04.
Tisztelt Lakosság!
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A Kormány 2020. november 4. napjától
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Magyar Közlöny 237. számában jelent
meg a veszélyhelyzet – vagyis a rendkívüli
jogrend – kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi
intézkedésekről szóló 479/2020. (XI.3.)
Korm. rendelet.
A rendelet alapján éjszakai kijárási korlátozás lép életbe 2020. november 5. (csütörtök) 0 órától, a többi szabály már szerdától
hatályos.
Éjszakai kijárási korlátozás: éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakó- vagy
a tartózkodási helyén tartózkodni, kivéve
azokat, akik dolgoznak, munkába mennek
vagy munkából térnek haza. Ezen kívül csak
„egészségkárosodással, életveszéllyel vagy
súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal” lehet éjszaka közterületen tartózkodni.
A vendéglátóhelyek a korábban hozott
szabályoknak megfelelően 23 óráig nyitva
tarthatnak, de tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, amely rendszeresen
vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő
előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt, és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Az ilyen rendezvény szervezése és
tartása tilos.

Az előadóművészet valamennyi ágának
fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen
színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény úgy tartható meg, hogy a kulturális
vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a
páholyok kivételével – csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között
két ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a
különböző sorokban ülők között is lehetőség
szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. A kulturális vagy sportrendezvény során a
nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken
kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a páholyokban, a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, a kulturális vagy sportrendezvény
létesítményének területén, illetve a kulturális
vagy sportrendezvény helyszínén található
vendéglátó üzletben. Ezen szabályok betartásáról a sportrendezvény szervezője, illetve
a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.
A közművelődési intézmény látogatható,
azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól
1,5 méter távolságot tartani.
A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, és figyelmeztethet, 100 ezertől 1 millió
forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy évre
ideiglenesen bezárathatja, míg sportrendezvények esetében legalább egy, legfeljebb tíz
alkalomra zártkapus rendezést írhat elő büntetésként.

Budapesten és a megyei jogú városokban a tömegközlekedési cég köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint a
délután 3 és este 7 közötti időszakokra. A tervet a kormányhivatalnak kell jóváhagynia.
Ismét ingyenes lesz a parkolás.
A járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai –
a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy
a fertőzésveszély csökkentése érdekében a
Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézésre is a megszokottól eltérő szabályok
vonatkoznak.
Kérem, hogy ügyfélfogadási időben személyesen kizárólag azokban az ügyekben
keressék fel a Polgármesteri Hivatalt, mely
ügyek elektronikus vagy postai úton továbbított beadvánnyal nem intézhetőek. A személyes ügyintézés során az arcmaszk és a hivatal portáján kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
A házasságkötések során, a házasságkötőterem befogadóképességét és a zárt térben szükséges távolságtartás szabályait figyelembe véve, a helyiségben egyszerre
maximum 20 fő tartózkodhat. A rendezvény
ideje alatt, az anyakönyvvezető, a házasulandók és a két tanú kivételével, arcmaszk viselése kötelező.
Kérek mindenkit a szabályok betartására,
vigyázzunk magunkra és egymásra!
Dr. Papp Antal
polgármester

HIRDETÉS

Az intézmény nyitvatartási rendje:
Hétfőn 12.00 - 20.00-ig, keddtől - péntekig
8.00 - 20.00 óráig,
szombat - vasárnap rendezvények szerinti
nyitva tartásban.
Tel.: (56) 450-146, 450-552

Fő téma: Rófusz Ferenc életműve /40
éves a Légy című animációs kisfilm/, és
még sok érdekes rajzfilm látható kínálatunkban.
Kísérő program: Rajzfilmes online kvíz
játékok nyereményekkel az intézmény
facebook oldalán.
Figyeljék felhívásunkat programjainkról
és online vetítéseinkről!
Bővebb információ: www.martfumozi.hu
www.martfumuvhaz.hu , és a Művelődési
Központ facebook oldalán.

Kedves Látogatóink!

November 13-14-15.
ORSZÁGOS RAJZFILM ÜNNEP
Animációs filmek online, három
napon át

A jelenlegi egészségügyi helyzet több
programunkat „átírta”, több tervezett rendezvényünk elmaradt.
Természetesen most az a legfontosabb, hogy óvjuk egymás egészségét!
Ezért csak azokat a programokat, kiscsoportos rendezvényeket tartjuk meg, amelyek biztonsággal megrendezhetőek.
Figyeljék honlapunkat, facebook oldalunkat!
Vigyázzunk Egymásra!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
rokonoknak, ismerősöknek,
jóbarátoknak, akik szeretett feleségem

CZENE IMRÉNÉ
Szőri Éva
(1942-2020)
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, és fájdalmunkban
osztoztak.
Köszönjük!
A gyászoló család

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a Martfű Magazin következő lapszáma várhatóan 2020. december 17én, csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket december 9.
szerdáig hozhatják be a szerkesztőségbe, vagy küldhetik el a martfumedia
@gmail.com címre.
Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

Ki kicsoda Martfűn – Adatkezelés
– Emlékeztető
Felhívom azon kedves érintett adatközlők figyelmét, akik eddig
nem vették át az általuk a könyvhöz leadott anyagot (arckép, adatlap),
hogy a továbbiakban is van módjuk az anyag dokumentumainak
átvételére. Amennyiben erre az érintett adatközlő nem tart igényt,
vagy ez nem lehetséges, 1 év után a személyes adatokat tartalmazó
papírokat, fájlokat az adatkezelő megsemmisíti.
Keddi napokon 16 órakor, a Művelődési Központ könyvtárában lehetőséget biztosítok a dokumentumok átvételére – kizárólag előzetes egyeztetés alapján.
Kérem az előzetes, telefonos jelentkezést. Tel: 56/450-146 (Művelődési Központ) vagy 20-263 7246 (Rágyanszky István)
Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
Rágyanszky István
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SPORT

Újra futball-láz Martfűn
A martfűi labdarúgócsapat idén nyáron,
hét szűk esztendő után jutott vissza a megyei
I. osztályba. Mindezt annak köszönhette,
hogy a koronavírus miatt tavasszal félbeszakadt megyei II. osztályú bajnokságot meggyőző fölénnyel vezette márciusban.
A sikerben döntő szerepe volt annak,
hogy a télen, hosszú évek után, sikerült hazacsábítani az élvonalat is megjárt HevesiTóth Tamást, aki igazi vezére lett a csapatnak. A zömében helyi fiatalokból álló gárdához a nyáron csatlakozott a szintén saját nevelésű Székely Dávid, akit ugyancsak a megye legjobbjai között tartanak számon.
Az egyesület vezetése tudatosan építette
fel azt a koncepciót, hogy az elkövetkező időszakban szeretné hazahozni a Martfűről elszármazott korábbi játékosokat, akikkel a
szurkolók is azonosulni tudnak.
Nos, az első lépések meglehetősen jól sikerültek, hiszen cikkünk írásának időpontjában az újonc martfűiek, 10 fordulót követően,
az igencsak előkelő negyedik helyen állnak
a tabellán. Teszik mindezt úgy, hogy az első
négy mérkőzést megnyerték, és sokáig az első helyen álltak.

A jó szereplés hatására a két legutóbbi
hazai mérkőzésen régen látott szépszámú
nézősereg tekintette meg a Törökszentmiklós és Tiszaföldvár elleni rangadókat. Újból
komoly érdeklődés tapasztalható a csapat
eredményei iránt, ami az elmúlt években kevésbé volt jellemző. Az eddig megszerzett tizennyolc pont várakozáson felüli, talán csak
a Kunhegyes elleni vereség miatt lehet hiányérzetünk.
Ha a fiatalok kellő rutint szereznek és sikerülnek a remélt igazolások, akkor Martfű
hosszú évekre meghatározó szereplője lehet

Jász-Nagykun-Szolnok megye labdarúgásának. A cél tehát nem is lehet más, mint a helyi
utánpótlásra támaszkodva és visszaigazolva
a korábbi sikeres martfűi focistákat, egy
olyan ütőképes csapat kialakítása, mely sok
örömet okoz a remélhetőleg egyre nagyobb
szurkolótábornak.
Az őszi szezonból hátralévő mérkőzések:
November 22. Martfű - Tószeg 13.00
November 28. Kisújszállás - Martfű 13.00
Várjuk a szurkolókat, hajrá Martfű!
Farkas Roland

Kungfus hírek

Diákönkormányzati nap

TIZEDIK ÉVAD, A VÁLTOZÁSOK ÉVE

2020.10.26.

Október 3-án volt kilenc éve, hogy elkezdtük a kungfu edzéseket Martfűn. Az idei ,,születésnap" változásokat hozott a klub életében.
Mint közismert, a város által elnyert pályázat eredményeként bővítik az idősek szociális ellátásához szükséges területet a Mártírok
úti egykori általános iskola földszintjén. Hogy
hogyan érinti ez a kungfusokat? 2013. óta a
városi konditerem adott otthont foglalkozásainknak, amelytől az átalakítás miatt búcsút
kellett vennünk.
Az új helyszín tekintetében megkerestem
dr. Papp Antal polgármestert, melynek eredményeképp október hónaptól Martfű Város
Önkormányzata az iskolaépület átalakítással
nem érintett első emeletén biztosította egy
terem bérlésének lehetőségét számunkra.
Nem költöztünk messzire, azonban a
helyszín megfelelő kialakítása már a mi feladatunk volt. Mesteremtől, Sifu Juhász Zoltántól tanultam, hogy nem csupán harcművészetet oktatunk, hanem közösséget is építünk, ahol az emberek számíthatnak egymásra.
Ennek megfelelően fogtunk bele a munkába, azonban engem is meglepett az az
összefogás, amelyet a tanítványok és családtagjaik, illetve hozzátartozóik részéről tapasztaltam. Mindenki becsülettel kivette a részét a munkából: volt itt gyerek, szülő, komplett család, barátnő, több aktív és egykori tanítványom is.
Ezúton köszönöm meg mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy a meglehetősen elhanyagolt és lepusztult teremből néhány nap alatt egy tiszta, rendezett és ottho10 nos harcművészeti edzőtermet alakítsunk ki.

Szintén köszönetemet fejezem ki a Kürti
Gym csapatának az elmúlt közel nyolc évben
tanúsított korrekt, segítő együttműködésért.
Részükre további sok sikert kívánok!
A szeptemberi közmeghallgatáson Polgármester Úr elmondta, hogy az önkormányzatnak nem feladata a sportegyesületek és
civilszervezetek eltartása. Klubunk ennek az
elvárásnak teljes mértékben megfelel, sporttámogatást nem veszünk igénybe. Az átalakítást saját forrásból oldottuk meg, a klub működése pedig szintén önerőn alapul, nem terhelve a város költségvetését.
Tisztelettel
Sifu Kelemen Richárd
sportedző, klubvezető

Az őszi szünet előtti utolsó napjukat már a
kikapcsolódás és a megemlékezés jegyében
töltötték a Martfűi József Attila Általános
Iskola diákjai. Míg pedagógusaink rendkívüli
ünnepi megemlékezést, addig diákönkormányzatunk egy fergeteges napot szervezett
tanulóink számára.
Iskolagyűlés keretében a legfrissebb
eredményeket is megismerhettük, illetve a
digitális munkarend alatt készült mestermunkák értékelése is megtörtén, a Boldog Gyermekkért Alapítvány és a Szolnoki Tankerületi
Központ támogatásával. Az osztályok ezután
Halloween-nel és Márton-nappal kapcsolatos vetélkedőn és szabadulószobában csillogtathatták meg tudásukat a nyelvi munkaközösség szervezésében. Ezt követően iskolánk varázsütésre mozivá alakult. A folyosókat belengte a pattogatott kukorica illata.
Most egy hang sem szűrődött ki a tantermekből… Minden osztály a maga által választott
filmet nézte meg közösen.
Mindeközben lelkes zsűri figyelte a tisztaságot és a dekorációkat, a leleményesen kifaragott töklámpásokat. Nagy örömünkre
délután a tanulók sok-sok élménnyel és csodaszép tisztaságot hagyva maguk után tértek haza.
Mészáros Ágnes
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Martfűi Úszó és Triatlon Klub 2020.
Kora tavasszal elért minket a járvány, s
egy csapásra megváltoztak a klub lehetőségei, mint ahogy az élet minden területén is.
Az uszodát több mint két hónapra bezárták,
betiltották a csoportos edzéseket, s ezek
olyan akadályok voltak a felkészülésünkben,
melyek láttán nehezen tudtuk elképzelni, milyen szezont tudunk végigvinni. A karantén
feloldása után olyan ütemben írták ki a versenyeket, hogy alig győztük intézni a nevezéseket, s a szállásokat lefoglalni az egymás
utáni hétvégeken.
Bejártuk szinte a fél országot, hisz 12
helyszínen versenyeztünk, s még egy egyhetes edzőtábort is sikerült biztosítani a
gyerekeknek. Az év során majd 230 nevezést adott le a klub.
Voltak dobogósok, egyéniben és csapatban szerzett országos érmeseink, helyezettjeink, illetve a ranglista versenyeken is
gyakran szólították a martfűi versenyzőket az
eredményhirdetéskor:
- Balassagyarmaton a Tereptriatlon OB-n
Kiss Anna és Danku Botond lett 3.
- Balassagyarmaton az Aquatlon ranglista
versenyen Sági Fanni 2., Csüllög Marcell 3.
lett.
- Zalaegerszegen a Triatlon Utánpótlás
ranglista versenyen Hornyák Döme 2. lett.
- Ecséden, az Aquatlon OB-n Hornyák
Döme állhatott a dobogó második fokára.
- Fadd-Domboriban Tóth Zalán lett bronzérmes a Triatlon Ranglista versenyen.
- Fadd-Domboriban a Triatlon Utánpótlás
OB-n csapatban sikerült az éremszerzés:
ezüstérmet kapott a Németh Noémi, Forgács
Korinna, Deák Dorina csapat, míg a Csüllög
Marcell, Pápai Péter, Bakó Ferenc trió bronzot.
- Szegeden a Régiós Aquatlon Bajnokságon ragyogó eredmények születtek:
1. hely Bontovics Márk, Takács Zalán,
Forgács Korinna, Csüllög Marcell
2. hely Serfőző Sára, Boros-Nagy Lili,
Danku Botond, Németh Noémi
3. hely Deák Dorina, Gáspár Barnabás
A ranglista versenyek célja, hogy év végén az országos rangsorban minél előkelőbb
helyet szerezzenek a versenyzők, mellyel
akár kivívhatják a korosztályos Heraklész válogatottságot is. Ezen az úton elszántan halad Csüllög Marcell (7.), Németh Noémi (8.),
Kiss Anna (8.), Tóth Zalán (10.), Pápai Balázs (12.), Forgács Korinna (15.) és Danku
Botond (15.). Illetve az újoncok közül BorosNagy Lili, Bontovics Márk, Burján Tamás,
akiknek még nincs összesített ranglistájuk,
de elmondható, hogy az összes versenyen a
TOP 10-ben végeztek, annak is az első felében.
Az újonc korcsoportban többen most szerepeltek első ízben igazi triatlon versenyeken, s nagy öröm volt nézni, hogy milyen fegyelmezetten oldják meg a kijelölt pályákat.
Varga Zoárd, Kecskés Attila, Gáspár Kata
nagyon sok tapasztalatot, s egyben reméljük
élményt is, szerzett idén, melyből jövőre lehet majd építkezni.
Minél idősebbek a gyerekek, annál komolyabb energiákat kell mozgósítani a sport

mellett a tanulásban is, ezért tartjuk rendkívül
értékesnek, ha köztünk vannak edzésen és a
versenyeken, a csapat, illetve váltó bajnokságokon és az edzőtáborokban. Bácsmegi
Laura, Deák Boglárka, Laczkó Enikő, Hevesi
Vajk, Haller Noémi, Pató Luca azon versenyzők közé tartoznak, akik fontos építőelemei
klubunknak, fejlődésük egyenletes, személyiségük biztosítja a mindenkori jó hangulatot.
A versenyzőket felkészítő edzők: Botka
Tibor, Kovács Péter, Balogh Máté.
Klubunk másik értéke az idősebb versenyzők létszámának folyamatos növekedése. Köszönhető ez annak, hogy a klub története már több mint egy évtizedes, így saját
nevelésű junior, felnőtt, és szenior versenyzőnk is van. Csató Gergely és Lefor Mercédesz már munka mellett edzenek, s teljesítik
a fiatalokkal együtt az edzés kilométereit,
nem is említve a versenyeken elért kitűnő helyezéseikről és időeredményeikről. Bakó
Zsolt a kezdetektől oszlopos tag, mondhatni
a csapat „mohikánja”. Fekete Szilveszter
sem idén kezdte, mint ahogy Laczkó István
és Botka Tibor is régi motorosnak számít.
Mindketten teljesítették a triatlon leghoszszabb távját, így Ironman-nek mondhatják
magukat. Az újonnan becsatlakozott, a triatlon sportot megszerető versenyzők nagy ígérete lehet Danku László szeniorunk, aki már
kétszeres Középtáv teljesítőnek mondhatja
magát. Hoksári Bélát az Amerikai fociból igazoltuk, s odaadó hozzáállása, kedves személyisége bizonyítja, hogy megérte a sportágváltás. Nagy visszatérőnek számít, bár
idén még csak egy versenyen indult, Balogh

Máté, aki az edzői munkája mellett ifjú apaként is megmutatta, hogy a vér nem válik vízzé, s jövőre komolyan kell vele számolni a
korosztályos versenyeken.
Köszönjük támogatóink anyagi és egyéb
hozzájárulását az év sikeres teljesítéséhez,
mely rendkívül fontos volt idén, hisz az eddigi
források jócskán lecsökkentek, s ez hatalmas terhet rótt a szülőkre is.
Köszönjük a szülőknek a segítséget, támogatást ebben a nehéz időszakban.
Legnagyobb köszönet azonban a versenyzőké, akik végig dolgozták nem csak a
karantén időszakát, de az egész nyarat,
majd az ősz első felét is.
A jól megérdemelt pihenő hetek után várunk vissza benneteket, hogy újult lendülettel
kezdhessük építeni a jövő eredményeit.
Botka Tibor
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Ünnep a könyvtárban
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2020
„Nézz utána, hogy minden napból, a
legközönségesebb, sivár hétköznapokból is
ünnepet csinálj, ha pillanatokra is. Egy
jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel.
Udvarias mozdulattal. Nem kell sok az
emberi ünnephez. Minden napba
belecsempészhetsz valamilyen varázsos
elemet.”
Márai Sándor
Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt! – Ez volt az idei Országos
Könyvtári Napok, a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt
megmozgató rendezvénysorozatának jelmondata. Az ünneplés szellemében szerveztük mi is programjainkat, csináltunk ünnepet
a hétköznapokból. Ünnep volt minden esemény, mert furcsa időket élünk, és minden lehetőség a valódi találkozásra, személyes
együtt gondolkodásra, beszélgetésre, aján-

dék. Igyekeztünk tartalmas programokkal
csatlakozni az országos eseményhez, törekedve arra, hogy minden korosztályt megszólítsunk, hogy bemutassuk, milyen sokszínű szolgáltatásokkal várja ma egy könyvtár
látogatóit. Mindezt az idén már egy korszerű,
átalakult térben tehettük. Ez is ok volt az ünneplésre. Törekedtünk arra is, hogy minden
napba valami izgalmasat, újra Márait idézve,
varázsos elemet is belecsempésszünk.
Nyitó eseményünk a Lapozó Olvasókör
ünnepi foglalkozása volt október 6-án, kedden. Kedves, hűséges olvasónk, Biliczné P.
Szabó Gyöngyi tartott érdekes előadást a 70
éve született Esterházy Péterről. Kellemes, gazdagító irodalmi délután volt. Csemegéztünk, kóstolgattuk Esterházy Péter
életművét.
Szerdán, október 7-én délelőtt egy óvodás csoportot fogadtunk. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva tartottunk nekik játékos, mesés foglalkozást. A jókedvűen, önfe-
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ledten játszó óvodások mindig hálás közönség, lelkes hallgatóság. Bennünket is lelkesít
látogatásuk minden alkalommal.

Csütörtökön délelőtt általános iskolás
csoport érkezett helytörténeti foglalkozásra.
A Cipőkirály birodalma című saját mese alapján tartottunk játékos múzeumi órát, megismertetve a gyerekekkel városunk történetét.
Aznap délután került sor a hét fő eseményére, író-olvasó találkozóra Hopp László
Martfűről elszármazott orvos-íróval. Az íróolvasó találkozó minden évben az Országos Könyvtári Napok kiemelt eseménye, a
hét legnagyobb ünnepe. Az idei találkozó különösen nagy ünnep volt számunkra. Hopp
Lászlót, a Megkísértve című regény szerzőjét olvasóink, vendégeink közül sokan személyesen is ismerik. Különleges élmény ismerőssel íróként találkozni. Felfedezni közös
emlékeket, ismerős helyszíneket, időket,
eseményeket regényében. Nagyon örülünk,
hogy ez a találkozás létrejöhetett, hogy a
szerző elfogadta meghívásunkat, hogy vállalkozott erre a beszélgetésre. A délután kellemes, családias hangulatban telt. A baráti
beszélgetést Kengyel Éva moderálta inspiráló kérdéseivel.
„A könyvtárban teljes volt a csend…” Murakami Haruki Különös könyvtár című regé-
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nye kezdődik így. A Martfű Városi Könyvtár
nem volt csendes péntek este. Tele volt a
könyvtár a felolvasók hangjával, irodalmi
csemegézés finom hangjával, ízlelgettük,
kóstolgattuk mindenféle szerzők írásait a
könyvről, könyvtárról, könyvtárosról, olvasásról vagy bármi egyébről. Aznap este is
családias hangulatban, barátok között ültünk
a megújult felnőtt olvasóteremben, irodalmat
és teasüteményt falatozva.
Az Országos Könyvtári Napok záróeseménye minden évben a Könyves Vasárnap.
A szokásos rendkívüli lehetőségek (nyitvatartás, megbocsátás, ingyenes beiratkozás)
mellett az idén a meséé volt a főszerep. Meséldére vártuk a kisgyermekes családokat, a
Nap, Hold, Csillag című magyar népmese
bábjáték-változatát adtuk elő. A mesék csodálatos világából senkit sem zártunk ki, egy
felnőtteknek szóló mesedélutánt is kínáltunk.
Tartalmas, csupa ünnep hetünket szebben
nem is fejezhettük volna be. Csernik Szende székely mesemondó varázsolt el bennünket a rendezvénysorozat végén. Ezen a
délutánon is sokat tanulhattunk a mesékből,
az örök bölcsességeket hordozó, szeretethirdető történetekből. Csernik Szende tiszta lélekből, gyönyörű magyar nyelven, székely

tájszólással előadott meséin, lábbábos játékán könnyeink hol a meghatottságtól, hol
tiszta humorától csorogtak.
Nagy öröm számunkra, hogy sokan voltak részesei az ünnepi hétnek, táplálkoztak
programjainkból, hagyták magukat elvará-

zsolni. Őszintén reméljük, hogy célunkat elértük, sikerült népszerűsíteni könyvtárunkat,
felhívni a figyelmet szolgáltatásainkra, vagy
egyszerűen csak örömet okozni olvasóinknak, magunknak sikerült…
Székácsné Tálas Gabriella

Népmese napja
2020. SZEPTEMBER 23. - OKTÓBER 1.
A Martfű Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában minden évben kiemelt esemény a
Népmese Napja. Ez alkalomból az idén is
több foglalkozást tartottunk óvodás és kisiskolás gyermekek számára.
Könyvtárunkban küldetésnek tekintjük a
mesemondást. Dolgunk, hogy népszerűsítsük, védjük népmeséinket, azokat ajándékba
adjuk a hozzánk betérő gyerekeknek.
A felnőtteknek, így nekünk, gyermekekkel
is foglalkozó szakembereknek komoly felelőssége a népmesék átadása. Ha ezt elmulasztjuk, annak komoly következménye lehet
a gyermek lelki, szociális, nyelvi fejlődése
szempontjából. Az a gyermek, aki rendszeresen hozzájut a népmesékhez, az azokban
rejlő, kódolt üzenetek birtokában sok szem-

pontból előnyhöz jut. A népmeséken keresztül a világot tapasztalja meg. A mese szimbólumokba rejtett üzenetei egész életén át segítik őt az eligazodásban, a problémamegoldásban, a nehézségek leküzdésében. Egy
értékrendet kap, fejlődnek kommunikációs
és szociális képességei. A mese kapcsolatépítő eszköz is. Gazdagítja, formálja a gyermek személyiségét, fejleszti több képességét, építi szókincsét, kifejezőkészségét, segíti az identitás kialakulását. A könyvtáros
szempontjából pedig nem utolsósorban az
olvasóvá nevelésben is fontos szerepe van.
A népmesék tehát hatalmas erőt, kincset
képviselnek. Ősi bölcsességeket őriznek,
életre szóló útmutatást adnak.
Mesélés, mesehallgatás közben varázs-

lat történik. A gyermekkönyvtárba érkező
csoportokkal a mese megszólalása előtt mindig játszunk, testtudatépítő játékok, népi
mondókák segítségével megérkeztetjük a
gyerekeket saját testükbe, csendteremtő játékokkal elvarázsolódunk, felkészülünk a
mese befogadására. Számunkra, a foglalkozásokat tartó felnőttek számára is nagy élmény a gyermekek összehangolódott energiáit megérezni, csillogó, várakozó tekintetüket látni, majd átadni nekik csodálatos üzeneteket a mesék segítségével.
Az idei Népmese Napjára a Nap, Hold,
Csillag című magyar népmeséből készítettünk egy bábjátékot, ezt adtuk elő három
óvodás és öt kisiskolás csoportnak az említett játékokkal bevezetve, népdalokkal gazdagítva.
A Nap, Hold, Csillag című mese gyönyörű
szövegén, kódolt üzenetein keresztül megismerteti a gyerekeket az idő fogalmával, szól
a napszakok váltakozásáról, a fény és a sötétség erejéről.
A Népmese Napját 2005. óta ünnepeljük
szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján. Nagyszerű, hogy a népmesének is
van ünnepe, hogy van alkalom, amikor felhívhatjuk mi könyvtárosok is a figyelmet a
népmesékre, a meseolvasás, mesehallgatás
fontosságára. Mi itt a könyvtárban igyekszünk az év több napját is meseünneppé tenni, rendszeresen kínálni a gyermekek számára mesefoglalkozásokat. A mese a csoda
világa. Ebbe a csodavilágba nekünk felnőtteknek kötelességünk eljuttatni minden gyermeket. Szeretettel várjuk őket egész évben.
Székácsné Tálas Gabriella
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A mű és a mögötte megbúvó szándék, élmény,
érzésanyag és gondolatiság
Az idei évben is nagyszámban mutatkoznak be megyénk tehetséges alkotói a JászNagykun-Szolnok Megyei Amatőr Alkotók
Képző- és Iparművészeti Tárlatán. A Martfű
Városi Művelődési Központ és Könyvtárban
2020. október 9-én megnyílt kiállításon 55 alkotó 116 munkája látható. A Nemzeti Kulturális Alap és Martfű Város Önkormányzata támogatásával az idén 31. alkalommal megrendezett tárlaton ezúttal is kiváló alkotók vehették át a zsűri nívódíjait.
– Itt mindenki díjnyertes! Egy ilyen esemény, a díjak kiosztása motiváció az elkövetkezendő évekre, hogy még jobban, erősebben, egyértelműbben, még őszintébben,
tisztábban és még nagyobb erővel és egészséggel folytassák a további alkotómunkájukat! – bíztatta a tárlat résztvevőit Verebes
György Munkácsy-díjas festőművész, a
Szolnoki Művésztelep vezetője.
A kiállításra benyújtott pályázati anyagot
Roskó Mária iparművész, Szabó Ábel Munkácsy-díjas festőművész és Verebes György
Munkácsy-díjas festőművész zsűrizte. A tárlatot Révi Norbert szobrászművész rendezte.
– Boldog vagyok, hogy ez a rendezvény
létrejöhetett, és hogy ennyien eljöttek! – köszöntötte a kiállításmegnyitó résztvevőit Asztalosné Kocsis Enikő. – Ebben a különleges
évben hihetetlen megélni azt, ami eddig is
történt, jó együtt lenni és örömet okozni egymásnak, és tovább folytatni a közösen megkezdett, nagyon szép művészeti munkát –
hangsúlyozta a házigazda Művelődési Központ igazgatónője.
– A mostani veszélyes egészségügyi
helyzetben öröm látni, hogy mégis ilyen szép
számmal eljöttek a mai kiállításmegnyitóra,
sok az érdeklődő, illetve, hogy ilyen sok alkotó adta be a munkáját – folytatta a köszöntések sorát dr. Papp Antal. Martfű Város polgármestere szerint látszik, hogy a megnövekedett otthon töltött időben még fontosabbá
vált az alkotás. Reméli, hogy ez ezután is így
lesz, és jövőre még több gyönyörű kiállítandó
darab jelenik meg.
A megnyitón nagy sikerrel szerepelt a
Szolnoki Szimfonikusok Klarinét Együttese.
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar a megye
művészeti életét erősítve arra törekszik,
hogy Szolnok mellett a térség kistelepülésein
is jelen legyen. A szimfonikus zenekar tagjaiból alakult klarinétegyüttes Mozart, Bartók,
Fauré és Bernstein műveket hozott ajándékul.
Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, aki a társszervező Szolnoki Művésztelep vezetőjeként, a zsűri elnökeként
és vigyázó, tanító tisztében is velünk volt, a
megye sok-sok alkotóját ismeri és támogatja
a munkája során.
A festőművész a képző- és iparművészeti
tárlat részeként megtartott előadásán és az
azt követő zsűrizésen is több alkotó részt
vett. A gondosan szervezett és rendezett kiállítást is ő nyitotta meg.
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Verebes György szerint örömteli dolog,
hogy a tárlat résztvevőinek nagy többsége
évről-évre részese annak a programkomplexumnak, amit a martfűi őszi tárlat jelent. –
Külön öröm, hogy nemcsak martfűi művészek, alkotók vesznek részt a kiállításon, hanem az egész környékből érkeznek, ami egy
egészen káprázatos leletet ad arról, hogy
Jász-Nagykun-Szolnok Megyének ezen a vidékén milyen aktív és szervezett alkotómunka folyik.
A zsűri elnöke szerint a döntéshozatal felelőssége nehéz dolog. Műveket egymással

összehasonlítani pedig szinte lehetetlen. –
Ahogy egyre többet láttam a világból, rájöttem, hogy a műveket csak önmagukkal lehet
összehasonlítani. Az ember időről-időre veheti a bátorságot, hogy megítéljen egy művet, ahhoz a szándékhoz viszonyítva, amit
felismer abban, ami szerint a mű elkészült.
Egy jó befogadó, egy jó néző meg tudja látni
a mű mögött meghúzódó szándékot, a késztetést, az akaratot, a gondolatot, az érzést, az
illatokat, az élményanyagot. Rá tud érezni és
össze tudja hasonlítani azt a szándékkomplexumot azzal, ahogyan a mű ezt a szándé-
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kot kiteljesíti, avagy kevésbé teljesíti ki. Itt lehet lemérni azt, hogy egy mű milyen értéket
képvisel. Elsősorban azon, hogy a szándék
tiszta, egyértelmű-e és hogy milyen mély.
Másodsorban pedig azon, hogy a mű kivitelezése, a megjelenése, a műgond vagy a
könnyedség, az elegancia vagy a rugalmasság, vagy éppen az elmélyülés foka, vagy az
egyfajta önterápiás fájdalomátélés milyen
szintje jelenik meg a kivitelezés során, az átsugárzik a művön.
Amikor egy jószemű néző, jószándékú
befogadó egy mű elé áll, akkor így nézi ezeket a képeket, a szándéknak ezeket a vízióit
látja az elkészült mű mögött.
A művészet végtelenül szubjektív műfaj,
és mi igyekeztünk eszerint a szempont szerint eljárni. Igyekeztünk megtalálni azt az
egyenes összekötő szálat, amivel a mű mögött megbújó szándék, élmény-, érzésanyag
vagy gondolatvilág és maga a mű fizikai
megjelenése között a lehető legegyértelműbb volt a kapcsolat.

A kiállításmegnyitón az alkotók emléklapot, a tárlatot megörökítő kiadványt és a kiállított munkák fotóit tartalmazó adathordozót
vehettek át dr. Papp Antal polgármestertől.
A zsűri különdíjait Baranyi László, Batári
István, Benke Judit, Berényi Gyuláné - Martfű Város Önkormányzatának Különdíja, Budainé Varga Szilvia (Martfű), Jakab Edit
(Martfű), Pipó Róbert - Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Különdíja, Sari Osman, Stonawskiné Szűcs Klára (Martfű),
Szamecz Béla és Szegedi Bernadett vehették át.
A tárlat fődíjait Krisztián Károly (I. hely),
Varga Béla (Martfű) (II. hely) és Mile Ibolya
(III. hely) alkotóknak ítélte a szakavatott zsűri.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Amatőr
Alkotók Képző- és Iparművészeti Tárlatának
művészeti alkotásai november 2-ig voltak láthatóak a Művelődési Központ emeleti galériáján és kiállítótermében.
Herbályné Kalmár Irén

Ami emberi, sohasem szabályos
A MARTFŰI SZÁRMAZÁSÚ HOPP LÁSZLÓ ORVOS, ÍRÓ
„SZABÁLYTALAN” ÉLETÚTJA

Kisvárosból nagyvárosba, Magyarországról Amerikába, Amerikából vissza Magyarországra, kutatóból gyakorló orvossá
válás, gyakorló orvoslás után írói ambíciók –
elérni kívánt vagy éppen megragadott helyzet szülte fordulatok… Regénybe illőek.
Hopp László talán nem így vélekedik saját
sorsáról. Egyszerűen csak élte, éli az életét.
Író-olvasó találkozónk vendégét örömmel
fogadták martfűi ismerősei a könyvtárban
megtartott rendhagyó könyvbemutatóján,
2020. október 8-án. E néhány órában megmutatkozó személyisége, ahogyan Megkísértve című regénye is: többrétegű. Filozofálásra hajlamos attitűdje engem, beszélgetőtársát is komoly gondolatok, dilemmák megfogalmazására késztet, de kíváncsi voltam,
vagyok arra is, milyen lehet az az ember, aki
egy alföldi városkából elindult és felfedezte a
világ egy sokak által csak vágyott szegletét, s
talán sok minden mást is. Értékeket, erőket,
nyugvó, állandó és változó szempontokat.
Mert az írónak küldetése van, ahogy a szakmáját komolyan vevő orvosnak is.
A családja atmoszféráját, szüleinek erkölcsi normákat, empátiát formáló útravalóit máig magával hordozza. Mindezzel felvértezve
tizenévesen elindult, hogy megszerezze saját tapasztalatait is. A szolnoki Verseghyben

töltött középiskolás évek után a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen tanult. A végzés után az egyetem Kórélettani Intézetében
kezdett el oktatni, kutatni, és másodállásban
gyakorló orvosi munkát is végzett. Ekkor
még igazából kutató szeretett volna lenni. A
'80-as évek elején egy ismerőséhez kiment
Amerikába. Érdeklődésének meg lett az
eredménye: egy kéthónapos tanulmányi út
után ismét meghívták, ezúttal két és fél évre.
Közben megismerkedett a kínai feleségével Evelynnel. Házasságot kötöttek odakinn,
és 1985-ben Magyarországon is megerősítették köteléküket. Amerikába visszatérése
után egy darabig próbálta a kutató és a gyógyító munkát párhuzamosan folytatni. Több
mint félszáz tudományos közleményben szerepel a neve, de végül feladta a kutatást és a
gyermeknefrológusi pályára koncentrált.
Több kelet-partvidéki kórházban dolgozott, a
legutóbbi tíz évet egy Knoxwille nevű Tennessee Állam-beli város gyermekkórházában töltötte, sokáig mint egyedüli specialista.
Két szerelme közül az egyiket feladta. Mégsem tűnik elégedetlennek a választása miatt.
Nem tudom, mit tekint sikernek… Az elért
eredményeit? Azt, ahogyan egy-egy nehéz
nap után mérlegre tette, tudott-e eleget segíteni a gyógyító munkájában? A martfűi
könyvtárban megrendezett találkozón erről
nem esett szó, de boncolgató lelki alkata, érzékenysége miatt úgy gondolom, számára a
siker nem egy-egy pont, hanem e pontok
összessége. Két gyermek apukája. Ma már ő
is útjelző karó…
Érettsége, nyugdíjas léte azonban nem
valaminek a végét jelzi, hanem egy új kezdetét, de legalább is a folytatást. Feleségével
Magyarországon élnek. Találkozókra, rádióinterjúkra hívják Megkísértve című regénye
kapcsán. A könyv megszületése is kalandos, s ha túlzó is ez a kifejezés, semmikép-

pen sem átlagos. Hopp László angolul írta.
A kezdeti formájában aztán magyarra lett fordítva, majd az évek során átdolgozta, hozzáírt, kipótolta, mindazzal, amit közben átszitált
az életből. Így lett ez katonaregény, családregény, fejlődéstörténet, filozófia, lelkiségi irodalom és családi „orvosi kézikönyv”. Részben önvallomás, nagyobb részben fikció. Érdemes elolvasni! Nőknek is! A könyvtárból
kikölcsönözhető.
„Dalos Tibor egy távoli, határ menti laktanyában tölti a szolgálatát, ahol orvosi esküjéhez hűen próbálja végezni munkáját. Tibor
számára csakhamar világossá válik, hogy
elöljárója jólfizető magánpraxisa kedvéért elhanyagolja a sorkatonák gondozását. Erkölcsi és szakmai fenntartásai ellenére Tibor nehéz választás elé kerül, amikor Vida felajánlja neki a praxisában való részvételt. Miután
hősünk gyötrelmes önvizsgálat után meghozza döntését, a történet nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a két hős kaotikus kapcsolata eredményeként, talán a mizantróp főhadnagy is átgondolja kíméletlenül önző életformáját.”
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