ÖNKORMÁNYZAT

A „Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző
térségi műhelymunka” projekt zárásáról
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sikeresen lezárult az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által támogatott „Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi
műhelymunka” című EFOP-1.5.2-162017-00040 azonosítószámú projekt.
A projektben Martfű Város Önkormányzata, mint gesztor, és 4 konzorciumi partner:
Szajol Községi Önkormányzata, Kőtelek
Községi Önkormányzata, Szászberek Községi Önkormányzata és Zagyvarékas Község Önkormányzata vett részt.
A támogatással elnyert összeg összesen
244.825.840,- Ft, mely az alábbiak szerint
oszlott meg a konzorciumi partnerek között:
Martfű Város Önkormányzata
100.233.860,- Ft
Szajol Községi Önkormányzata
55.949.680,- Ft
Kőtelek Községi Önkormányzata
32.097.630,- Ft
Szászberek Községi Önkormányzata
22.169.420,- Ft
Zagyvarékas Község Önkormányzata
34.375.250,- Ft
Összesen: 244.825.840,- Ft
A konzorciumi tagok a projekt megvalósításával hozzájárultak
- a területi különbségek csökkentéséhez a
humán közszolgáltatások tekintetében,
- a társadalmi felzárkózás folyamatához,
a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,
- az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
- ágazatközi együttműködések, integrált
megoldások kialakításához,
- az országosan homogén szolgáltatások
differenciálásához.
A vállalt cél egyszerűbben megfogalmazva: a hátrányos helyzetű személyeknek a közösségi életbe történő visszavezetése és a
munkába lépés ösztönzése, és az ehhez
kapcsolódó programok, képzések szervezése és az abban történő részvétel volt.
A projekt megvalósítás 2018. január 1-jével indult a projektbe bevonható hátrányos
helyzetű lakosok felmérésével a konzorciumi
települések szakmai megvalósítói által, és
teljes befejezése 2020.09.28. volt, ekkorra
véglegesen lezárult a fizikai megvalósítás.
A projekt kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás,
közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
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Ezen személyek bevonásával valósítottuk meg a projektet, és igyekeztünk a különböző indikátoroknak megfelelni képzések és
rendezvények megtartásával összprojekt
szinten:
- megtörtént a humán szolgáltatásokra
vonatkozó szakemberek bevonása és képzése,
- elkészültek a településeken a részvételt
vállaló hátrányos helyzetű személyek egyéni
fejlesztési tervei,
- lezárultak a család és gyermekjóléti
szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű
programok,
- megvalósultak a család és gyermekjóléti
szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű
programok és a lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok,
- megvalósultak a fiatalok és a teljes célcsoport helyi életminőség javítását célzó és a
célcsoport helyben maradását ösztönző
programok,
- kompetenciafejlesztő képzéseket szerveztünk és sikeresen bonyolítottunk le az
egyéni fejlesztési tervek alapján a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztésére, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutására,

- szervezetfejlesztési intézkedéseket foganatosítottunk, szakértők bevonásával
szervezetfejlesztési stratégiák, javaslatok
mentén, a humán közszolgáltatások hatékonyságának és hozzáférésének növelésének érdekében.
A projekt megvalósítása igen komoly logisztikát kívánt, a konzorciumban résztvevő
öt település szoros együttműködésben dolgozott a megvalósítás sikeressége érdekében. A projekt során kijelölt kapcsolattartók
folyamatosan segítették egymás munkáját. A
polgármesterek maguk is aktív részvételt vállaltak a megvalósításban.
Összességében kijelenthető, hogy a konzorciumi tagok a pályázatot sikeresen megvalósították, a településeknek a sikeresen
megszervezett és megtartott rendezvények,
képzések által a célcsoporton túl a lakosság
igen nagy százalékát sikerült elérni és bevonni, ezáltal is megfelelve a pályázat fő célkitűzéseinek: a hátrányos helyzetű célcsoport társadalmi felzárkóztatásának, a humán
közszolgáltatások hatékonysága és hozzáférése növelésének, a közösségek építésének.
Martfű, 2020. december 28.
Dr. Papp Antal
polgármester

Kerítésépítés önkormányzati kivitelezésben
Jól haladnak az új önkormányzati Zöldhulladék lerakó kerítésének építésével a
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési ágazatának
munkatársai. Az önkormányzati kivitelezésben megvalósuló, 140 méternyi drótkerítés
és a hozzá tartozó nagykapu a terület lezárását szolgálja.
A közterületen keletkezett zöldhulladékot
kizárólag külterületen lehet gyűjteni, tárolni,
és ott is legfeljebb 1 évig.
– Az új lerakóban a város közterületein
keletkezett zöldhulladékot tárolja ideiglenesen az önkormányzat, amit az NHSZ Szol-

nok Kft. szállít el a tárolóból – tájékoztatott
Tóth Ferenc, a Településüzemeltetési ágazat
vezetője.
Ezzel a beruházással az önkormányzat a
volt AC Raktár területén történő zöldhulladék
gyűjtést és tárolást is megszünteti. A begyűjtött zöldhulladék szelektálására is az új telephelyen kerül sor.
A zöldhulladék tűzifaként hasznosítható
részét, az önkormányzat koordinálásával, a
szociálisan rászorulóknak szállítja ki a Településüzemeltetési ágazat.
Herbályné Kalmár Irén
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Gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó
VÁLTOZÁSOK 2021-BEN
Tisztelt Adózók!
Néhány fontos, az adózásban 2021. évtől
hatályos változásra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket.
Gépjárműadó
Az egyes adótörvények módosításáról
szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján 2021.01.01-jétől az állami adóhatóság
veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.
A 2021-től kezdődő adókötelezettséggel
kapcsolatos ügyekben az állami adó- és
vámhatóság jár el, így a 2021-től kezdődő
időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az állami
adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata alapján.
Iparűzési adó
Az iparűzési adót érintően két nagyon fontos változás következett be ez évtől. Az egyik
a bevallások benyújtásának módját érinti, a
másik a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére az iparűzési
adóban hozott engedményekkel kapcsolatos.
I.
Az egyes adótörvények módosításáról
szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően, azaz
2021.01.01-től kezdődően az adózó a helyi
iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását, önellenőrzéssel való helyesbítését és
az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét – kizárólag az állami adóhatósághoz
elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. (Az e-önkormányzat
portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerültek.)
Az iparűzési adót ettől függetlenül továbbra is a helyi önkormányzat iparűzési
adó beszedési számlájára kell megfizetni.
II.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évben végződő adóévben (naptári évtől nem eltérő üzleti éves adózók esetében ez maga a 2021. adóév) azon mikro-,
kis- és középvállalkozások, akiknél, amelyeknél a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint,
a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.
Ezzel kapcsolatban a 2021. évről szóló iparűzési adóbevallás központi nyomtatványa kiegészítésre kerül egy új bevallás jelleggel „A
mikro- kis- és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott
előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv.
(1990. évi C. törvény, a helyi adókról) szerint
bevallott és a 2021. évre az önkormányzati

adómértékkel megállapított – adóelőleg 50
százalékát kell az egyes esedékességi
időpontokban megfizetni. Ez az előlegre
vonatkozó engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a
székhelye, telephelye szerinti önkormányzati
adóhatóság számára a NAV-on keresztül
külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.
A fentiek szerint tehát a 2021. évben végződő adóévre vonatkozóan megfizetendő
iparűzési adó a mikro-, kis- és középvállalkozások fenti kritériumának megfelelő vállalkozók részére ugyan 1 százalék lesz, ám az
ugyanezen adóévben megfizetendő előlegek kizárólag akkor lesznek megfelezve, ha
az adózó a fentebb említett NAV-os nyilatkozatot a NAV-on keresztül benyújtja.
Idegenforgalmi adó
Ezen adónemnél átmenetileg meghoszszabbításra került a tavalyi kedvezmény. Az
egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rende-

let 1. § b) pontja szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/
2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az
időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni
idegenforgalmi adót az adó alanyának
nem kell megfizetnie, az adó beszedésére
kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett
adót azonban – kivéve, ha annak összege
nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.
Ez a rendelkezés gyakorlatilag a 2020. május-december havi bevallásoknál már alkalmazott feldolgozási és számítási módszert
hosszabbítja meg a 2021. év vonatkozásában a veszélyhelyzet végéig.
Martfű Város Önkormányzata
adóhatósága

Az önkormányzat gondoskodik helyettes
orvosról, a Martfű két másik háziorvosi
körzetét ellátó orvosok személyében
Dr. Solt Magdolna, a Dr. Zentay Márton
Egészségügyi Központ önkormányzati intézmény vezető főorvosa 2020. december 31én befejezte háziorvosi tevékenységét. Az
önkormányzat tájékoztatása alapján a II.
számú háziorvosi körzet ellátása 2021. január 1-jétől rövidített rendelési idővel, helyettesítéssel történik. Hétfőn és kedden
dr. Despotov Svetozar, szerdán, csütörtökön és pénteken dr. Magyarósi László látja
el a helyettesítést.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a II. számú háziorvosi körzetet ez év januárjától az önkormányzat működteti, és július 1-jéig várhatóan helyettesítéssel látja el.
Ha dr. Solt Magdolnának addig nem sikerül
értékesíteni, akkor a körzet praxisjoga teljes
egészében átszáll az önkormányzatra, ezt
követően az önkormányzat értékesítheti
vagy döntheti el, hogy ki lesz a körzet orvosa.
II. sz. háziorvosi körzet, helyettesítés,
2021. január 1-jétől:
Recept felíratásra rendelkezésre álló új
e-mail cím: 2haziorvosikorzet@martfu.hu
(A korábbi, dr. Solt Magdolna által használt email címről is automatikusan átirányításra
kerülnek az új e-mail címre az oda beérkező
üzenetek)
Telefon: 56/452-138, 56/452-139 (1-es
mellék)
A helyettesítést dr. Despotov Svetozar
az alábbi rendelési időben látja el:

Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató
Kft.
Rendelési idő:
hétfő: 12,00 órától 14,00 óráig,
kedd: 10,00 órától 12,00 óráig.
A helyettesítést dr. Magyarósi László
az alábbi rendelési időben látja el:
Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi
Szolgáltató BT
Rendelési idő:
szerda: 8,00 órától 10,00 óráig,
csütörtök: 14,00 órától 16,00 óráig,
péntek: 12,00 órától 14,00 óráig.
A körzethez tartozóan a szakasszisztensi feladatokat Szögedi Lászlóné végzi.
A receptfelírás 2021. január 13-tól
elektronikusan történik az EESZT rendszerben.
Herbályné Kalmár Irén
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Az önkormányzati beruházások terén az idei év jobb
lehet, mint az előző
KEMÉNY MUNKAVÉGZÉS FOLYIK MINDEN INTÉZMÉNYNÉL
Talán soha nem volt ekkora szükség az
összefogásra, az egymásra való odafigyelésre, mint most, a járványvédelmi nehézségek idején. Az egészségügyi intézkedések
előtérbe kerülésével az önkormányzati működés és beruházások terén is biztosan viszszafogottabb volt a 2020-as év, de Martfű hatékonyan reagál a kihívásokra.
Az alkalmazkodáson és a kitartáson túl
mit hozhat a város és az itt élők számára
2021, és ehhez mit tud a saját eszközeivel
hozzátenni az önkormányzat? Az új esztendő az önkormányzatot és Martfű közösségét
is érintő nehézségeiről és lehetőségeiről dr.
Papp Antalt, Martfű város polgármesterét
kérdeztük.
– Az előző év nehéz volt mindannyiunk
számára, hisz mégiscsak volt egy vírushelyzet, ami jelenleg is fennáll. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten próbáltunk segíteni mindenkinek, aki kérte,
maszkosztással, ételkihordással, gondozással. Martfű abban a szerencsés helyzetben
van, hogy talán a Szolnoki Kistérség egyetlen településeként, a gondozás terén nincs
várólista. Fontosnak tartom, különösen ilyen
helyzetben, hogy az idősekre figyelnünk
kell! – emelte ki a polgármester.
Az eddigi jelentős költségvetési megszorításokat követően, a kormány úgy döntött,
hogy a helyi önkormányzatok saját bevételét
képező, a kis- és középvállalkozások (kkv)
által fizetendő helyi iparűzési adó 50 százalékát elengedi, ami országosan nagyjából 150
milliárd forint támogatás a vállalkozások számára. Az önkormányzatok 2021-ben nem
emelhetik a helyi és a települési adókat és új
adót sem vezethetnek be.
– Elkezdtük a költségvetést készíteni,
ami nagyon sok munkával és nehézséggel is
jár.
Az elvonások az önkormányzatoktól
nem most kezdődtek. '98-99-ben már voltak
iparűzési adó változások, hisz akkor telephely módosítások miatt elég sok visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak, hitelt
kellett felvenni. Idővel változtak a finanszírozási módszerek is. 2013-ban a normatív elszámolásról feladatfinanszírozásra tértek át,
és megjelent a szolidaritási adó is, ami befizetésként jelentkezett. Ezt először a feladatfinanszírozási rendszerből vonták vissza,
most pedig, az idei évben különadóként kell
befizetnie az önkormányzatnak.
Elvonás történt a gépjárműadóban is.
Volt, hogy a teljes gépjárműadó összegét
megkapta a város, ez lecsökkent 2013-ban,
amikor 60%-ot vontak el, most pedig a megmaradt 40% is elvonásra került.
A kis- és közepes vállalkozók számára
megjelent 1%-os kedvezmény, ahogy számolgattuk, 54 millió forintos elvonást jelent az
önkormányzatunknál, de azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy ezt a feladatfinanszírozásba
beépítik.
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Ezek alapján úgy gondolom, hogy igen,
csökken az önkormányzat bevétele, de
nem annyira drasztikus mértékben, mint
ahogy arról az első híradások szóltak. Kevesebb adóval számolunk azért is, mert a járványhelyzet miatt az adózóknak is kevesebb
bevétele keletkezik, gondolok itt a szolgáltatókra, vagy a Termál SPA-nál a szinte teljesen lenullázódott idegenforgalmi adóra.
A készülő költségvetésben az idei évre
vonatkozóan más kérdőjelek is vannak. A minimálbérről és a garantált bérminimumról
még mindig nem született megegyezés. Ez
befolyásolja majd a béreket nálunk is, hisz
sajnos olyan rossz helyzetben vannak az önkormányzatok és a dolgozók is, hogy nagyon
sokan a bérminimumokért dolgoznak, amik
változni, emelkedni fognak. Nagyobb béremelések nálunk és országosan sem lesznek
sajnos, mert olyan helyzet van.
A beruházásaink viszont, amelyek a tavalyi évben elkezdődtek, mindenképpen
folytatódni fognak. Bízom benne, hogy
ezen a téren jobb, sokkal jobb évünk lesz,
mint a tavalyi év!
Folytatnunk kell azokat a nyertes pályázatainkat, amelyeknek a finanszírozása is megtörtént, gondolok itt a szociális alapszolgáltatás bővítésére. Ezt követheti, erre épülne
rá az idősek otthona, egy 50-70 fő befogadására alkalmas létesítményt létrehozva. Hozzáteszem, ez hatalmas összegbe kerül, közel egymilliárdos beruházásról van szó,
amelynek a fedezete jelenleg nincs meg az
önkormányzatnál. A pályázat csak az alapszolgáltatás bővítésére, konyha, étkező,
szociális és más helyiségek kialakítására vonatkozik.
A most lezárult, hétéves ciklust követően,
elfogadták az Európai Unió új költségvetését. 2021-től 27-ig egy új ciklus kezdődik, új
pályázatokkal, új lehetőségekkel. Reméljük,
hogy sok pályázatot nyerünk majd ebben az
időszakban is!
Folyamatban van a garzon felújítása is,
ahol tavaly elvégeztük a tető hő- és vízszigetelését, illetve a csatornázást. Az idei évben
folytatjuk az épület hőszigetelésével, ajtó-ablak cserékkel és az akadálymentesítéssel. A
Sportcsarnokra is nyertünk egy kisebb pályázatot, ott az öltözők felújítását illetve a világításkorszerűsítést szeretnénk megvalósítani.

Mindegyik pályázathoz jelentős önerőt
kell hozzátenni.
Komoly összegű beruházás folyik az új
telkek kialakításával kapcsolatban, amely
közel 140 millió forintba kerül, ahogy számolgattuk, de nagy az érdeklődés a telkek iránt,
és remélem, hogy sok beköltöző lesz majd
azon a területen. Beadtuk a beruházásra a
kivitelezési anyagot, elkészültek az úttervek,
a villamos hálózatra várunk még az E.On értékesítése és az új szolgáltató miatt.
A közvilágítás, a ledes világítás kiépítése
a város területén önmagában újabb 100 milliós tétel. További beruházásként a belvízelvezető rendszert is szeretnénk megújítani.
Ez fontos probléma Martfűn, hisz sík vidékről
beszélünk, és valamerre el kell vezetni az
esővizet. Az ipari parkba betelepülő, kisebb
vállalkozások miatt oda mindenképpen ki kell
az utat építenünk. A kis Szolnoki úton pedig
be kell fejezni a járdaépítést.
Sok-sok beruházást tervezünk, ami
összértékben körülbelül a tavalyi szinten
teljesülhet. Ehhez az önkormányzati intézményeknél is komoly költségvetési viszszafogásra van szükség. Létszámleépítést
azonban nem tervezünk, próbáljuk a dolgozóinkat megtartani és védeni, inkább a dologi
kiadásokat igyekszünk csökkenteni, most talán egy kicsit jobban, mint az előző években.
Ha sikerül az idei évet azzal a költségvetéssel végigvinni, amely már talán lassan
kezd összeállni, akkor megint jó éve lesz a
városnak. Látványos fejlődés lesz, mint ahogyan eddig is volt, most már jó pár éven keresztül. Sajnos egyszerre nem megy minden, ezt tudomásul kell venni, de sok minden
változik majd, fejlődni fog a város!
– A megszorítások terén nem tehet mást
az önkormányzat, mint alkalmazkodik. A város működtetése azért túlmutat a beruházásokon: az itt élők és a gazdasági szereplők
kiszolgálása, egyáltalán, a kapcsolatrendszer, a közösségi élet, a civil élet terén hogyan látod az előttünk álló évet?
– Bízom benne, hogy előbb-utóbb ennek
a veszélyhelyzetnek vége lesz, és újra kezdődik az élet, hisz Martfűn elmondhatjuk,
hogy a környéken az egyik legjelentősebb
közösségi - civil élet folyt. Rengetegen találkoztak a Művelődési Központban, számos
rendezvény volt, mozit működtettünk, ami a
megyében összesen három helyen van.
Ezeknek vissza kell térnie.
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Bízom benne, hogy az elkezdett oltási akciók eredményesek lesznek, ez az év is sikeres lesz, és felszabadulunk. Jó lenne, ha minél hamarabb vége lenne, és mindenfele mehetnénk, a lakosok is, és tudnánk találkozni.
Szükségünk van a közösségi életre, hogy újra induljon a város is, újra induljon a gazdaság és a szolgáltatások.
Tavaly január óta Martfű Város a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának vezetője,
a társulás elnöki tisztségét dr. Papp Antal polgármester látja el. A társulás tevékenységében tizenkét önkormányzat és más szerződések alapján további három önkormányzat
vesz részt.
– A társuláson belül a fő ügyintézés elsősorban az orvosi ügyelettel van kapcsolatban. Tárgyalásokat folytatunk a szolgáltatóval, hogy az ügyelet hogyan működhetne tovább, mert jelentős díjemelést szeretne. Az
ügyeleti rendszerben talán tizenhét éve nem
emelkedtek a díjak. Az állam megemelte a finanszírozási díjat 30%-kal, ami kevés, mert
az orvosok fizetése most komoly összeggel
emelkedett, amit valahogy ki kell gazdálkodni.
Próbálunk a társuláson belül arra is koncentrálni, hogy együtt pályázzunk különböző beruházásokra, kerékpárútra Tiszaföldvár
felé, a Tisza gáton sétányra vagy más olyan
lehetőségre, amelyen el lehetne jutni Tiszakürtig, Tiszainokáig a gáton, kerékpárral
vagy sétálva. Bízunk benne, hogy ezek a beruházások vagy pályázati eszközök sikerrel
járnak a társulási formában.
A két-három éven belül várható, új pályázati kiírások mellett, várjuk a beígért kisvárosi program pályázati lehetőségeit is, az idei
évben, vagy legkésőbb jövőre. Az a reális,
hogy az uniós pályázatok is a jövő évi választások után nyílnak meg.
– A veszélyhelyzet és a járványügyi korlátozások a helyi gazdasági szereplők működésére is negatív hatással vannak.
– Elsősorban a szolgáltató cégeknél vet
fel nagy problémát a jelenlegi helyzet. A város turisztikai nagycégénél, a Termál SPA-nál
is hatalmas kiesések vannak. A kültéri úszómedence átadása is csúszik. Különösen a kisebb vállalkozásoknál okozhatnak komoly
problémákat a megszorítások, attól is függően, hogy milyen mértékben vehettek igénybe
állami támogatást.
A sportolási lehetőségek is korlátozottak,
elvileg csak az igazolt versenysportolók edzhetnek.
Az idei évben sajnos az önkormányzati
sporttámogatások is csökkenni fognak. Ezt
tudomásul kell venni, mert az önkormányzat
bevételi forrásai, mint ahogy jeleztem, erőteljesen csökkenésnek indultak. Ez egy nagyon
kellemetlen dolog mindenkinek, de egy torta
van, amelyből most kisebb szeletek jutnak
mindenkinek.
Martfű szerencsére abban a helyzetben
van, hogy itt viszonylag magasabb volt a
sporttámogatás, mint sok környező településen. Ha visszább is vesszük ezt a támogatást, arányosan még mindig magasabb lesz,
mint máshol. Remélem, hogy előbb-utóbb
több támogatást kap az önkormányzat, és

ezáltal többet is tud adni a civilszervezeteknek és a sportegyesületeknek.
– Az önkormányzat és intézményei működése is a vírus elleni védekezés jegyében
zajlik, és úgy tűnik, hogy - a megfelelő menynyiségű vakcina megérkezéséig - ez nem is
változik.
– Kemény munkavégzés folyik minden intézményünkben, amit köszönök nekik, akármelyik területre gondolok. Az óvónőknek
dupla annyi munkájuk van, hisz a gyerekekkel a vírusvédekezés miatt többet kell foglalkozniuk. A konyhai dolgozókat is kiemelhetem, hisz ott is voltak hatalmas problémák,
amiket meg kellett oldanunk, akár napi szinten is. A gyermekjóléti és szociális intézmény
és a kereteiben működő településüzemeltetési ágazat munkáját is köszönöm, nagyon
sokat tesznek le, úgy gondolom, mindanynyian az asztalra.
A költségek miatt visszatérek az óvodához, ahol sajnos csoportösszevonásra került
sor, nem most, hanem már tavaly. Egy csoporttal kevesebb van, illetve a csoportokba 34 gyerekkel több került, ez is komoly munkát
és terhelést jelent az óvónők számára.
Sok-sok megbeszélés van ezek mögött a
döntések mögött, hisz mindannyian szeretnénk több csoportos óvodát, ahol egy csoportban kevesebb gyerekkel kell foglalkozni,
de ennek az anyagi vonzatát jelenleg nem
biztosítja a kormány.
Köszönöm a Művelődési Központ dolgozóinak a munkáját is, ahol pl. a könyvtárszolgáltatás úgy működik, hogy telefonos egyeztetést követően kiadják a könyveket, hisz az
intézménynek zárva kell lennie.
Minden önkormányzati terület működik,
próbál működni, a veszélyhelyzet ellenére is.
De ez azzal jár, hogy nagyon sok munkát kell
elvégezni. Ez mindenütt megfigyelhető, itt a
hivatalban is. A hivatali dolgozók munkáját is
köszönöm. Hisz itt is volt olyan, amikor szombat-vasárnap is benn kellett lennünk, ha
megjelent egy jogszabály péntek este, amit
hétfőtől alkalmaznunk kellett.

Fontos a hiteles tájékoztatás, a média dolgozóinak a munkája is. A városi honlapon, a
helyi újságban és a média közösségi oldalán
próbáljuk a lakosokat minden mozdulatunkról mindig tájékoztatni. Úgy hiszem, hogy egy
önkormányzatnak átláthatónak kell lennie,
tudnia kell az itt élőknek, hogy éppen milyen
munkák folynak, ki a kivitelező, és ez menynyibe kerül.
Köszönöm a városlakóknak is, hogy ezt a
helyzetet is megértéssel fogadják, és együtt
tudunk dolgozni. Nagyon fontos ez az együttműködés. Az itt élők korrekten és jól kezelik
ezt a kellemetlen állapotot, amitől, remélem,
minél hamarabb megszabadulunk!
Városunk egyre népszerűbb a beköltöző fiatalok körében, és évek óta emelkedik
a gyermeklétszám is. Martfű biztonságos,
kereskedelmi szempontból jó ellátottságú, és
viszonylag egy kis városról beszélünk. Jók a
tanáraink, az óvodapedagógusaink, jó a közösségi élet. Ha biztonságos a város, ha jó
az ellátás, az óvoda, az iskola, akkor szívesen jönnek ide a fiatalok, és biztonságban érzik a gyereküket, hisz egy családban ez az
egyik legfontosabb.
– Nehéz és kiszámíthatatlan évnek intettünk búcsút. A védelmi intézkedések és korlátozások, a tétova, maszkos biccentések
ideje azonban még nem zárult le…
– Remélem, hogy a vírushelyzetnek gyorsan vége lesz, és a hagyományos rendezvényeinket megtarthatjuk! – fogalmazott dr.
Papp Antal, abban gondolkodva, hogy hamarosan magunk mögött hagyhatjuk ezt a mindannyiunk számára megterhelő időszakot. – A
téli események még semmiképpen sem, de
a május elsejei programok, ahol együtt szoktunk főzni, remélem, hogy már mindenképpen megtarthatóak lesznek. Ezt követheti a
gyereknap, ami nagyon stílusos szokott lenni
Martfűn, illetve az augusztus 20.-i ünnepkör.
Remélhetőleg az idei évben a Mindenki
Karácsonya is megvalósul, együtt fogunk
ünnepelni és találkozhatunk majd, személyesen is tudunk beszélgetni mindenkivel!
Herbályné Kalmár Irén

Martfűi pillanatok, közösségi események 2020.
Egy év rendezvényeit, legszebb pillanatait, sikereit, eredményeit, meghatározó
életképeit gyűjti csokorba a Martfű Média
kisfilmje, melyet ezúton ajánljuk szeretettel
olvasóink figyelmébe (www.martfu.hu).
A járvány megszakította Martfű város
hagyományos közösségi rendezvényeinek
sorát is. Sajnos le kellett mondanunk ünnepeinkről, fesztiváljainkról, évzáró rendezvényeinkről, és a 2021-es év is hasonlóan
indul. Most a legfontosabb az egészség, a
védekezés, a közösségi programoknak még
nincs itt az ideje. Alkalmazkodva a folyamatosan változó körülményekhez, számtalan
értékes rendezvényt, pillanatot sikerült
megörökítenünk 2020-ban is!
Igyekeztünk a lehetőségeinket minden
téren kihasználni, friss, napi szintű információkkal ellátni az itt élőket, a Martfű Magazinon, a városi honlapon és közösségi oldalunkon keresztül. Fontos, hogy kitartóak, elszántak, elkötelezettek maradjunk a tájékoz-

tatás, a közösség erősítése terén, ebben a
nehéz helyzetben is. Köszönjük mindenkinek, aki információkkal, írásokkal, fotókkal vagy bármilyen formában segítette, segíti alapjaiban megváltozott tájékoztató munkánkat.
2021 az egymásra találás éve lesz!(?)
Amikor maszk nélkül, másokat nem veszélyeztetve foghatunk kezet, ölelhetjük meg
egymást, adhatjuk át magunkat ismét a találkozások örömének. A járvány tette igazán
egyértelművé, mennyire fontosak vagyunk,
hiányzunk egymásnak. Jó lesz ezt újra megélni, megünnepelni, aminek remélem, hamarosan eljön az ideje! Bezártság, bizonytalanság, idegesség, érzelmektől túlfűtött
tájékoztatás, a digitalizáció teljes térnyerése.
Ebben a világban kell újra megtalálnunk a
helyünket egyénként és közösségként is, ha
a veszélyhelyzet és a korlátozások véget
érnek, 2021-ben. Így legyen!
Herbályné Kalmár Irén médiavezető
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Martfű útjaira is ráfér a kátyúzás
Négyszáz négyzetméter kátyúzást rendelt meg az önkormányzat az elmúlt év második felében, a város tulajdonában lévő utak
állagát veszélyeztető úthibák javításának
egy része azonban a tavaszi időszakra marad. A 442-es és a városközponton áthaladó
4633-as utak állapota is romlik, ezeknek az
utaknak a kezelője azonban a Magyar Közút
Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága.
– Sajnos eléggé elcsúszott az utak kátyúzása, mert a kivitelező több helyen is dolgozott ebben az időszakban. Ekkor fejezték be
a Béke út térkövezését és a járdák aszfaltozását, és a zöldhulladék lerakó aszfaltozását
is ez a cég végezte. A lehűléssel leállt az aszfaltkeverés, nem kaptak elég alapanyagot,
így a felét tudták elvégezni a tervezett kátyúzásnak – tájékoztatott dr. Papp Antal. – A környező településekhez viszonyítva, sőt, megyei szinten, akár a megyeszékhelyhez hasonlítva is, Martfű útjai azért messze-messze
jó állapotban vannak – tette hozzá a polgármester. Ez azért is lehet, mert az önkormányzat az utóbbi öt évben mindig elvégeztette a
kátyúzásokat és útjavításokat.
– A kátyúk nem egyik napról a másikra keletkeznek, a rendszeresen arra járók vagy az

ott élők tudják, figyelnek ezekre. Fontos lenne az 50 km/óra megengedett sebesség
vagy a 40-es, illetve a 30-as korlátozó táblák
figyelembevétele is. Amikor egy-egy utat
rendbe teszünk, mint pl. az Egészségház
környékén, néhány autós a sebességkorlátozó táblák ellenére is nagyon hajt ezeken az
útszakaszokon. Rendszeresen felmerül,
hogy fekvőrendőröket helyezzünk el a felújított utakon.
Kérem a lakosokat, hogy próbáljanak
meg a KRESZ szabályait betartva közlekedni. Főleg az ilyen téli időszakban fontos az
óvatos vezetés, meg is kell tudni állni azzal a
kocsival, hisz csúszhat az út.

Szerencsére Martfű belterületi útjain nem
voltak mostanában súlyos balesetek, ami reméljük, hogy így is marad! A 442-es úton viszont nagyon sok baleset volt az elmúlt időszakban.
A 442-es út a városon áthaladó útszakaszának állapota is kifejezetten rossz. Felhívtuk a közútkezelő figyelmét, hogy ezen próbáljon meg javítani. Egy buszöblöt felújítottak
a közelmúltban, de Martfű belterületén az új
és a régi 442-es útszakaszon is nagyon sok
hiba van, amiket javítani kell – hangsúlyozta
dr. Papp Antal.
Herbályné Kalmár Irén

A Garzonház komplex épületenergetikai felújítása Martfűn
TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00008 projekt indításáról
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Martfű Város Önkormányzata sikeresen
pályázott Magyarország Kormányának az
önkormányzati tulajdonban levő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására az alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében kiírt felhívására.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az EU és a Magyar Állam
által nyújtott vissza nem térítendő 100%-os
intenzitású támogatás összege: 102,2 millió
Ft. A Támogatási szerződés 2020.10.27-én
lépett hatályba.
A projekt célja a Martfű Város „Garzonház” épületének olyan komplex épületenergetikai és megújuló energiát használó felújítása, amely jelentősen csökkenti a fenntartási költségeket, jelentős előrelépést hoz az
energetikailag önfenntartó épület kialakítása
irányába, számottevő fosszilis energiahordozó megtakarítást mutat fel, egyúttal komfortosabb és esztétikailag is színvonalasabb
lakhatási körülményeket biztosít. A célkitűzés
a felújításnál a közel nulla energiaigényű
energetikai besorolás elérése, a következő
műszaki tartalom alapján:
- Homlokzati hőszigetelés 15 cm vastag
grafitos EPS hőszigetelő táblákkal, 10 cm
vastag XPS lábazati hőszigetelő táblákkal;
- Lapostető hőszigetelés 25 cm vastagságban, terhelhető szigetelőanyaggal;
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- Nyílászárók cseréje háromrétegű üvegezésűre, műanyag szerkezetűre, az ablakok U=1,1W/m2K, az ajtók U=1,3W/m2K hőátbocsátási tényezővel;
- Napelemek telepítése 7,5 kW teljesítménnyel;
A projekt kiegészül további, önállóan nem
támogatható tevékenységekkel: projekt arányos akadálymentesítés, szabványos rámpa
építésével, fűtéskorszerűsítéssel, a közös terek világításának LED-es korszerűsítésével.
A projekt megvalósítása tendertervek
alapján történik, a tetőfelújítás elkészült, a
beruházás további része közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező által folytatódik.

A projekt eredményeként a földgáz felhasználás kevesebb, mint harmadára csökken, a közös terek számára nem szükséges
villamos energiát vásárolni, és a bérlemények felhasználásának egy része is kiváltásra kerül. Az épület energetikai besorolása a
tervek szerint BB-re változik.
A projekt tervezett fizikai befejezésének
dátuma: 2022.01.29.
Martfű Város Önkormányzata
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Felkészültek a télre
A közterületek csúszás- és síkosságmentesítése Martfű város közigazgatási területén
a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési szakmai egységének feladata. Az ehhez használt gépeket, eszközöket már ősszel felkészítik, és beszerzik a
szükséges síkosságmentesítő anyagokat is
– tájékoztatott Tóth Ferenc, a Településüzemeltetési szakmai egység vezetője.
2019. évben egy új ISEKI típusú kistraktorral bővült a téli mentesítésbe bevonható
gépek száma, amely lényegesen megkönynyíti a feladat elvégzését. A korszerű, komfortos, fülkével, fűtéssel ellátott kistraktorhoz
szóró- és toló adapter is tartozik, így egyszerre tudja a havat letolni és a síkosságmentesítő anyagot kiszórni.
A közutak takarításában két Pronar típusú
kistraktor és egy IFA teherautó vesz részt. A
kerékpárút és a járdák csúszás- és síkosságmentesítéséhez az ISEKI kistraktor mellett
egy fűnyíráshoz is használt, de hótoló adapterrel is rendelkező fűnyíró traktor áll rendelkezésre.
Egyes területeket, mint pl. a buszmegállókat és a parkolókat az ott álló autók miatt,
csak kézi erővel lehet letakarítani.

A településüzemeltetési ágazat munkatársai, a közfoglalkoztatás visszaszorulása
miatt egyre csökkenő létszám ellenére is, törekszenek a feladataikat időben elvégezni.
Az utóbbi időszakban az időjárás kegyes volt
hozzánk, de ettől függetlenül a téli időszakban folyamatos készültséget tartanak fenn.
Az idei télre is, mint az eddigi téli időszakokban, megfelelő mennyiségű síkosságmentesítő anyag áll rendelkezésre.
A környezettudatos gondolkodás jegyében az önkormányzat több éve ZeoKal és
Kalcium-klorid tartalmú síkosságmentesítő
anyagokat használ. Ezek az anyagok jóval
drágábbak, mint a régebben használatos útszóró só (nátrium-klorid) és a Pétisó (műtrá-

Új térkő burkolat, csapadékvíz-rendszer
és parkolók
Befejeződött a Béke út szélesítése és felújítása, a csapadékvíz-rendszer kiépítése,
és új parkolókat is kapott ez az egyre nagyobb forgalmú út – tájékoztatott dr. Papp
Antal polgármester. A műszaki átadás során
feltárt, kisebb javítási munkálatokat és a még
szükséges járdaépítést és javítást tavasszal
végzi el a kivitelező.
Ezen az úton korábban nem volt csapadékvíz-elvezetés, így teljesen új rendszert
építettek ki a szakemberek. A burkolat felújítással az út szélessége is nőtt, és 27 új parkoló kialakítására is sor került az út mindkét
oldalán, elsősorban a gyógyszertár és a bölcsőde közelében.
Az önkormányzati beruházás összköltsége nettó 32 millió forint.

A Béke út felújításával egy időben a Coop
abc-nél elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők
átkerültek az üzlet mögötti területre, ott alakított ki új hulladéktárolót az önkormányzat. A
tároló mellett kerítés is épült, a későbbiekben
pedig sövény és bokrok ültetését is tervezi
mellé a Településüzemeltetési ágazat.
Az így eltakart, kevésbé szem előtt lévő,
mégis könnyen megközelíthető hulladékgyűjtők valószínűleg jobb helyen lesznek. Az
itt élők ismerik a gyűjtők helyét, amelyeket továbbra is szakszerűen használnak. A városunkon áthaladók azonban a jövőben talán
nem raknak le itt annyi hulladékot, mint korábban.
Herbályné Kalmár Irén

gya). A különbözet éves viszonylatban milliós
nagyságrendet tesz ki.
Egy esetleges ónos esőzésre szóró homokot is raktároz a Településüzemeltetési
ágazat, amit a hatékonyság növelése érdekében, szükség esetén síkosságmentesítő
anyaggal kevernek – tudtuk meg Tóth Ferenc ágazatvezetőtől.
Az biztos, hogy még nem eszi meg a kutya a telet. Ha bekeményít az időjárás, az önkormányzat felkészülten áll elébe.
Herbályné Kalmár Irén

Újabb útburkolati
fényprizmák a
biztonságos gyalogos
átkelésért

Már jó ideje nem világítanak azok a burkolati fényprizmák, amelyeket két éve az önkormányzat telepíttetett a 442-es főút a Martfű
vasútállomás és a Tisza Ipartelep melletti
gyalogos-átkelőhelyéhez.
Az utat kezelő Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága a burkolati fényprizmák elhelyezésére csak önkormányzati megvalósításban látott lehetőséget ezen az útszakaszon. Az
elektromos bekötéssel együtt közel egymillió
forintos beruházással az önkormányzat tette
meg ezt a fontos lépést, a gyalogos-átkelőhelyen közlekedők biztonsága érdekében.
A közút kezelőjénél máig nem sikerült
elérni azt sem, hogy nagyobb teljesítményű
izzók kerüljenek a gyalogátkelőt megvilágító
lámpákba.
A fényprizmasor végleges meghibásodását követően több vizsgálatot folytatott le az
önkormányzat, és most más technológiával,
új, passzív és aktív, szolár prizma betétek beépíttetésével igyekeznek ismét biztonságosabbá tenni a gyalogos átkelőhelyet. A munkálatok elvégzése, az időjárás függvényében, néhány héten belül várható.
Herbályné Kalmár Irén
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ÖNKORMÁNYZAT

NHSZ Szolnok
BD KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Tisztelt Ügyfelünk!
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet alapján a hulladékszállítás a lakosságtól és a közületektől egyaránt legalább hetente egy alkalommal történik.
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást
igénybe venni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás ünnepnapokra, munkaszüneti napokra tekintet nélkül, a megszokott
módon történik!
Kérjük, hogy az edényeket jól látható és
megközelíthető helyre, reggel 7:00-ig helyezzék ki!
A 120 literes zöld fedelű edényben
gyűjthetők a kertgondozásból származó
zöldhulladékok (pl.: levágott fű, falevél, faapríték, gallyak), melyek gyűjtése 2020. április 1. és december 15. között, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein belül valósul
meg.
Az edény mellé kihelyezett max.
50x50x100 cm-es kévékbe kötött ágak is elszállításra kerülnek.
2021. április 1. és december 15. között
a zöldhulladékot Társaságunk a város
egész területéről egységesen a CSÜTÖRTÖKI napokon szállítja el.
Kérjük, hogy a zöldhulladékról távolítsák
el a drótokat, egyéb kötöző elemeket!
A sárga fedelű 120 literes edényekben
gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes
csomagolási hulladékok, mint a műanyag,
papír, italos karton és fém csomagolási hulladék, azonban kérjük, hogy üveg hulladékot
NE helyezzenek el benne!
Társaságunk 2021-ben is négyhetente
végzi Martfűn a szelektív hulladékok begyűjtését és elszállítását az alábbi ütemezés szerint:
ÓVÁROS
Galagonya u., Szabó P. u., Kölcsey F.
u., Ady E. u., Jókai M. u., Rákóczi u., Móra
F. u., Kossuth u., Mandula u., Petőfi S. u.,
Hunyadi J. u., József A. u., Vasvári P. u.,
Bem J. u., Arany J. u., Tompa M. u., Tisza
A. u., Bartók B. u., Zrínyi u., Deák F. u.,
Bocskai u., Veres P. u., Zsófiahalom utcák.
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK
IDŐPONTJAI (2021)
január 5., február 2., március 2., március
30., április 27., május 25., június 22., július
20., augusztus 17., szeptember 14., október
12., november 9., december 7.
ÚJVÁROS
Gesztenye sor, Tiszavirág u., Tiszaparti u., Ifjúság u., Nefelejcs u., Kőrizs u., Martos F. u., Hársfa u., Zöldfa u., Szegfű u., Tulipán u., Liliom u., Széchenyi u., Madách
u., Damjanich u., Levendula u., Munkácsy
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u., Napraforgó u., Déryné u., Táncsics M.
u., Borostyán u., Virág u., Akácfa u., Rózsa u., Erdő u., Juhász Gy. u., Krúdy u.,
Vajda u., Móricz Zs. u., Mikszáth K. u.,
Tóth Á. u., Babits M. u., Kassák L. u., Csók
I. u., Varga K. u., Dobó K. u., Radnóti u.,
Váci M. u., Kérész u., Szolnoki u., Kövérmajor utcák.
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK
IDŐPONTJAI (2021)
január 19., február 16., március 16., április
13., május 11., június 8., július 6., augusztus
3., augusztus 31., szeptember 28., október
26., november 23., december 21.
Tájékoztatjuk, hogy az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen a 2021. szeptember
6.-i héten a közszolgáltatás keretében ingyenes közterületi LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.
A háztartásokban nap mint nap keletkező
kommunális hulladék mellett selejtezések,
nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel
nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági
gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg
a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Martfű valamennyi ingatlantulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejtezésre került, használhatatlan
bútorokat (szekrény, ágy, szék, stb.) ingyenesen elszállíttathassa.
A lom hulladék elszállítása az egyes
körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon
történik, ezért kérjük, hogy 2021. szep-

tember 6-án hétfőn, szeptember 8-án
szerdán és szeptember 10-én pénteken a
szokott módon, a hulladékszállítással
megegyező napon helyezzék ki a lom hulladékokat.
A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve nem kerül átvételre:
- Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában vagy Információs
Pontján)
- Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában)
- Kertgondozásból származó zöldhulladék
- Elektronikai hulladék (Ezek a típusú
hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában)
Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy Információs Pontjainkat!
Martfűi Információs Pont
5435 Martfű, Szent István tér 1.
Telefon: +36 56 555 005
E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu
Belvárosi Ügyfélközpont - Szolnok
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 56 503 569
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Rendőrségi hírek
Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival Martfű belterületén 2020. december
18-án 16 óra 45 perckor, mikor a Szolnoki út
és az Ifjúság út kereszteződésénél a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyen elütött egy gyalogost.
A baleset során - az elsődleges orvosi
vélemény szerint - a gyalogos súlyos sérülést
szenvedett.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Halálos közúti közlekedési baleset történt
a 442. számú út 14-es kilométer szelvényében, Rákócziújfalu határában 2020.
december 20-án 9 óra 30 perc körül. A balesetben három személygépkocsi volt érintett,
melyből két jármű frontálisan, egy érintőlegesen ütközött.
A baleset következtében az egyik gépkocsi vezetője azonnal életét vesztette, a
másik sofőr kicsivel később, szintén a helyszínen hunyt el – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.
Személyi sérüléses közlekedési baleset
történt 2021. január 9-én az esti órákban
Martfű külterületén. Egy 23 éves debreceni

lakos személygépkocsival közlekedett a
442-es számú úton Kunszentmárton felől
Szolnok irányába. Haladása során a gépkocsival megcsúszott és lehaladt a menetiránya szerinti jobb oldali útárokba.
A járművezető az elsődleges orvosi vélemények alapján 8 napon belül gyógyuló,
könnyű sérüléseket szenvedett.

Halálos baleset Rákócziújfalunál

HIRDETÉS

MEGEMLÉKEZÉS

A FitMed System Kft.
2 fő

HEGESZTŐ

munkatársat keres
drága édesapám

PAPP FERENC
(1938-2017)
halálának 4. évfordulójáról
„Telnek a napok, a hetek, a hónapok,
Hiányzik valaki, aki örökre itt hagyott.
Az élet csendesen megy tovább,
De fájó emléked elkísér egy életen át.”
Gyászoló szeretteid

a cégünk által gyártott orvosi bútorok és kondicionáló gépek
elkészítésére

Elvárásaink: • Önálló dinamikus munkavégzés • Műszaki rajz
ismerete • Szakirányú végzettség • Tűzvédelmi szakvizsga
Jelentkezését telefonon vagy e-mailben várjuk, majd egy előre
egyeztetett időpontban személyes felvételi megbeszélésre hívjuk.

Elérhetőség: Tel.: Bagi István - 06 30 925 37 58 • E-mail:
MEGEMLÉKEZÉS

info@fitmedsystem.hu · Cím: 5435 Martfű, Tompa Mihály u. 7.

Üdvözöljük
újszülötteinket
2020.12.02.
Tóth János
Gáspár Petra - Tóth János
Bajcsy-Zsilinszky út
SZMELÓ PÁL
(1936-2005)
halálának 15. évfordulója alkalmából.
„Peregnek a napok, suhannak az évek,
míg élünk, nem feledünk téged.”

2020.12.22.
Tóth Lotti
Gecse Dalma - Tóth Zoltán
Bata út
2020.12.18.
Jakus Marcell Áron
Kabai Krisztina - Jakus Richárd
Május 1 út

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan március 4-én, csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket február 24-én szerdáig hozhatják be a szerkesztőségbe, vagy
küldhetik el a martfumedia@gmail.com címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

Feleséged és családod

TÁJÉKOZTATÁS
részszámla megküldési
gyakoriság változásról
A BÁCSVÍZ Zrt. Víz- és csatornadíj részszámla küldési
gyakorlata 2021. február 1-től kezdődően megváltozik a
Kunszentmártoni üzemmérnökség területén.
A korábban megszokott havi gyakoriságú számla kiállítás
ISSN: 2061-6368
Kiadja: Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár - Martfű
Média Felelős kiadó: Asztalos Árpádné intézményvezető
Felelős szerkesztő: Herbály Jánosné Kalmár Irén
Szerkesztőség, postacím: 5435 Martfű, Mártírok út 1.
Tel.: 56/450-146, 70-3806-187
E-mail: martfumedia@gmail.com
Munkatársak: Herbály Jánosné Kalmár Irén,
Székács Szidónia Víta, Kovács Tamás, Kovács László
Nyomdai munkák: COMPNET Kft. Penta Print Nyomdája
Martfű, Gesztenye sor 1.
Megjelenés: hónap 3. hete
Lapzárta: hónap 2. hete
Nyitva: H-Cs: 9-17-ig, P: 9-14-ig

Martfű Város Önkormányzatának
Kommunikációs és Médiacsoportja

helyett, kéthavonta készítjük el a részszámlákat ügyfeleink
részére az alábbi települések esetében:
Kunszentmárton, Tiszainoka, Tiszakürt, Nagyrév,
Szelevény, Tiszaug, MARTFŰ, Cserkeszőlő, Öcsöd, Tiszasas,
Csépa, Cibakháza.
Fentiek miatt a változásban érintett területek esetében a díjak
fizetése is kéthavonta lesz esedékes.
A változást a társaság működési területén folyamatosan
vezetjük be, ügyfeleinket számlához csatolt levélben külön
értesítjük a számla kiállítási gyakorlat módosítását megelőzően.
BÁCSVÍZ Zrt.
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REJTVÉNY
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FEJTSE MEG ÉS
ÜDÜLJÖN A BALATONNÁL!
Hogyan nyerhet? Ha a január, március, április és május havi lapszámokban megjelenő rejtvények nyereményszelvényeire ráírja a helyes megfejtést,
kivágja, összegyűjti és május végéig
elküldi vagy behozza a szerkesztőségbe.
A rejtvények megfejtői között egyhetes
szálláslehetőséget sorsolunk ki két fő
részére az önkormányzat Fonyód-Bélatelepen lévő üdülőjébe.
Két szerencsés nyertes a MARTFŰ
TERMÁL SPA 50%-os kedvezményre
jogosító fürdőutalványát veheti igénybe,
két darab, egy alkalomra szóló családi
jegy (két fő + egy gyermek részére) és
wellness kiegészítő jegyek vásárlásához,
a Termál-Medical Zrt. felajánlásaként.
Következő megfejtőnk a ROBI GAZDABOLT (Martfű, Rákóczi út 28.) árukínálatából válogathat, 5.000 Ft értékben.
Egy kedves olvasónk pedig az ÉVA
KOZMETIKA, Takácsné Nádi Éva 5.000
Ft értékű ajándékutalványával lesz gazdagabb.
A megfejtéseket tartalmazó 4 nyereményszelvényt együtt, május 31-ig lehet
leadni a Művelődési Központ portáján, a
szerkesztőségben, vagy elküldeni levélcímünkre (Mártírok út 1.), névvel, címmel,
telefonszámmal.
Kellemes rejtvényfejtést és jó pihenést kívánunk!
A rejtvények összeállításával Papp
Ferenc támogatja a Martfű Magazint.
Köszönet érte!
Egy férfi figyelmeztető táblát tett ki a
kertkapura: "Vigyázat, törpepapagáj!"
Egy járókelő csodálkozva olvassa a
feliratot: - A törpepapagáj nem is veszé-lyes!
Mire a háztulajdonos a kertből:
/A válasz a vízszintes 2. és 41. sorokban található./
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Balatoni üdülést nyerhet!

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2021. JANUÁR
Megfejtés:

Vízszintes:
2. A beküldendő megfejtés első része; 12.
Egykori porszívómárka, de hadászati- vagy
űreszköz hordozóeszköze is; 18. Kutya; 20.
Autonóm terület Kínában, a Himalája szomszédságában a „világ tetején”; 21. … Madrid
– a legismertebb labdarúgó klubcsapatok
egyike; 22. Nem tud lépést tartani a többiekkel; 23. Két part közötti vízi átkelőhely; 25. …
Marci Hevesen – vagy: … hal a vízben; 27.
Hegy Kaliforniában San Diego-tól északra,
tetején híres obszervatóriummal; 29. A muri
vége!; 30. Hazai gyógyszergyártó cég; 32.
Tudományos szakszavak előtagjaként levegővel való kapcsolatot jelent; 33. Pierson … 1991-es születésű amerikai színész /FODÉ/;
34. Kézvég!; 35. Egyesült Arab Köztársaság,
röv. (Egyiptom és Szíria konföderációja volt,
Szíria kiválása után Egyiptom 1971-ig még e
nevet viselte); 36. Valamiből kipattanó, izzó
kis részecske; 38. Mobiltelefon, manapság
gyakran használt „becézett” nevén; 39. Az ón
vegyjele; 40. Közterület egyik fajtája egy településen; 41. A beküldendő megfejtés második, befejező része; 45. Esik (pl. hó); 46. Tova; 47. Petőfi Sándor 1947-ben írt verse
(névelős napszak is); 48. A világ leglúgosabb
tava Tanzániában (nem a magyar helyesírás
szerinti nevén) /NATRON/; 50. A.Z.I.; 51. A
teljes magyar ábécé utolsó betűje; 52. A magasba tart; 53. A virág része; 54. Semmikor;
56. Rizs közepe!; 57. Hátramenetben az udvarból az utcára farol járművével; 59. Umberto … - olasz repülőmérnök, sarkkutató, a léghajózás egyik úttörője (1885-1978); 61. Régi
súlymérték; 62. Tubusos szájápolási termék;
64. … Pál – gyermekgyógyász, egyetemi tanár (1875-1929), ma gyermekkórházunk viseli a nevét; 66. Keverék; 68. Római 51-es;
69. Szarvas „fejdísze”; 70. Az Ausztrália és
Új-Zéland közötti kiterjedt vízterület neve.

Függőleges:
1. Nagyobb helyiség; 3. Levéltávirat, röv.;
4. T.I.É.; 5. Külső nyílászáró mázolása; 6. Kifogy az áram a mobiltelefonból; 7. Zenemű
egyfajta újra feldolgozása; 8. Op-… - huszadik századi művészeti irányzat; 9. Tiltószó;
10. Bőrvédő kozmetikai termék strandoláshoz; 11. Bolti alkalmazottak; 12. Semmiféle
eredménnyel nem kecsegtető, kilátástalan;
13. Az a másik, távolabbi; 14. Felső végtag
része (de felsőoktatási intézményé is); 15.
Véredény; 16. Kiterjedt gyökérhálózattal rendelkező gyomnövény, nehéz kiirtani; 17. Az
Adél név túlbecézett változata; 19. Régi török
katonai, vagy fő tisztviselői rang; 22. Lásd ott,
röv.; 24. Hordja (pl. ruhát); 26. Angol tagadószó (nem, semmi); 28. Folyadék; 31. Vág (pl.
kenyeret); 33. A megtakarítását (anyagi javait) elapasztja, mert azt saját megélhetésére
fordítja; 35. Egyértékű telített alkohol (etil-alkohol, borszesz, az alkoholos italokban is ez
van); 37. Rizs közepe!; 38. Alapos, mindenre
kiterjedő; 39. Biztos, stabil, olaszul /STABILE/; 40. …-untalan; 41. Durcáskodik, játszsza a sértődöttet; 42. Japán motorkerékpár
(és hangszer) márka; 43. Internetes fogadóportál /UNIBET/; 44. Hegyes cipész szerszám; 45. Észak-Izraeli kikötőváros a Földközi-tenger partján; 49. Az ókori Róma hivatalos nyelve volt (ma a Vatikáné is ez); 51.
Veszprém megyei város arborétummal (a
Bakony fővárosának is nevezik); 52. Félelem!; 53. … Derek (1956-ban született amerikai színésznő, modell); 55. Vízi állat; 57.
K.K.N.; 58. Domb közepe!; 59. N.M.A.; 60.
Tojás, angolul /EGG/; 63. A gallium vegyjele;
65. Ima kezdete!; 67. Kanye West 2018-ban
megjelent albumának címe /YE/.

OKTATÁS

Mit és hogyan játsszunk

A játékok nem csupán öncélú, szórakoztató szabadidős tevékenységek, hanem
olyan potenciális értékteremtő eszközök,
amelyek az élet minden területét képesek átalakítani, hatékonnyá tenni, és nem utolsósorban a közérzetet és a hétköznapi hangulatot is jelentősen javíthatják. (Fromann Richárd)
Azonban nem mindegy, hogy mit és hogyan játszunk. Egyre nagyobb arányban van
jelen a felnőttek körében a szerencsejáték,
amely komoly függőséghez is vezethet.
Ezért fontos, hogy már serdülőkorban felhívjuk a gyerekek figyelmét ennek veszélyeire.
A 2019/2020-as tanévben intézményünk
két tanulócsoportja vett részt ismét a Magyar
Ökomenikus Segélyszervezet által szervezett „Játék határokkal” című projektben. Ezeken a rendkívüli osztályfőnöki órákon és délutáni klubfoglalkozásokon a diákok Sinkáné
Bártfai Katalin segítségével, irányításával,
valamint a két osztályfőnök Döbreiné Bíró
Erika és Kissné Fazekas Ildikó koordinálásával változatos tevékenységek során megismerkedhettek a szerencsejáték ártalmaival
és az emberek életére gyakorolt negatív hatásaival. A tavasszal megjelent járvány miatt
a foglalkozások abbamaradtak, de szeptemberben a már 8.a és 8.c osztályok diákjai folytatták és pótolták az elmaradt tevékenységeket.
A prevenciós célok további fenntartásának érdekében a programot végigvivő nyertes pályázóknak, így intézményünknek is, ötszázezer Ft összegű anyagi támogatást
nyújtott a szervezet, amit az intézmény közösségi, szabadidős programokra és azok
eszközeire fordíthatott. Úgy gondoltuk, hogy
a játék pozitív hatásait és értékteremtő, közösségfejlesztő oldalát megragadva, társasjátékok megvásárlására fordítjuk az összeget, így pár nappal ezelőtt 12 napközis csoportunk, 8 alsós és 4 felsős tanulócsoport vehette használatba azokat. Nagy öröm volt
számunkra látni a csillogó gyermekszemeket, amint kibontogatják és kipróbálják az
egyszerű, vicces kártyacsomagokat, vagy a
logikai képességet fejlesztő játékokat is,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék el.
Hiszen ahogy Pedagógiai Programunkban mi is megfogalmaztuk:
A kötetlen együttlétek biztosítják egymás
jobb megismerését, a sikeresen végzett

munka örömének együttes átélését; az esetleges kudarcok elemzését, feldolgozását, tanulságok levonását.
Mivel a gyerekek legfőbb tevékenysége a
játék, amellyel a való életre készülnek fel,
ezek az értékek a játék során épülnek be
személyiségükbe a leghatékonyabban.

A Martfűi József Attila Általános Iskola diákjai és pedagógusai nevében hálásan köszönjük a két osztály közreműködését és a
Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat támogatását!
Mészáros Ágnes
intézményvezető-helyettes

A Martfűi József Attila Általános Iskolában a diákönkormányzat ebben a tanévben is
tisztasági versenyt hirdetett. A győztes alsó és felső tagozatos osztály pizzabulit tarthatott a
Boldog Gyermekekért Alapítvány jóvoltából.

Padlóburkolás az általános iskolában
A Martfűi József Attila Általános Iskolában
2020. december 27-én megkezdődött az
épület 1. és 2. szintjén a teljes padlófelület
burkolása. Ezért a téli szünet után, januárban
az osztályok költöztetésére, mozgatására
volt szükség.
Három alsó tagozatos osztály, a 3.b, 4.a
és 4.b átmenetileg a Martfűi Művelődési Központban kapott osztálytermet, amelyet hamar megszoktak, belaktak. A gyerekek nagyon megszerették új környezetüket, de már
alig várták, hogy január 25-én újra birtokba
vegyék régi kuckóikat.
Még a kisebb tornaterem is osztályteremmé alakult, ahol először a 3.a majd a 7.b osztály tanulói használhatták ki azt a lehetőséget, hogy a tanítási szünetekben a tantermükben még labdázhattak, ping-pongozhattak, kosarazhattak, sőt a bordásfalra is mászhattak kötetlenül.

Köszönjük a Szolnoki Tankerületi Központ, a Martfűi Művelődési Központ vezetőjének és dolgozóinak, illetve Martfű Város Önkormányzatának támogatását, hogy nevelőoktató tevékenységünk zavartalanul folytatódhatott a munkálatok alatt.
Hálásan köszönjük a szülők és diákjaink
türelmét és támogatását!
Mészáros Ágnes
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Helyzetjelentés a Fiatalok az épített és természeti értékek
védelméért pályázatról
FEBRUÁR 21-IG VÁRJÁK AZ ÚJABB ALKOTÁSOKAT
Sokszor elmondták mások és mi is, hogy
a 2020-as év nagyon más, mint a megelőző
évek voltak. Megmutatkozott ez a Város- és
Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) már 29 éve kiírt Fiatalok az épített és természeti értékek védelméért pályázatánál is.
A szokásos módon meghirdették az előző
év őszén, tavasszal egyesületünk, a Martfűi
Városszépítő Egyesület begyűjtötte, majd a
Gyurcsek Ferenc szobrászművész által vezetett zsűri, első körben, értékelte azokat. Erről számot is adtunk a honlapunkon és minden más martfűi internetes portálon keresztül. Ezt követően, mint más években, felvittük
a díjazott műveket Budapestre, hogy azok is
bekerüljenek az országos versenybe.
S itt belépett az életünkbe a Covid-19. Az
iskolák bezártak, a nagylétszámú összejöveteleket (is) betiltották. Hiába volt lebeszélve a
Budapest Történeti Múzeummal, hogy az
idén májusban is ott lesz megtartva az ünnepélyes díjkiosztó, erre nem volt mód.
Mire feloldották a korlátozásokat, addigra beköszöntött a szünidő. Arra az időre pedig
ilyen jellegű programot szervezni nem célszerű.
Na, majd ősszel! Ekkor azonban, az első
hónapokban, a Múzeum nem tudott helyet
biztosítani. Mire tudott, addigra újból megtiltották az összejöveteleket.
Az idő előrehaladtával pedig sürgetővé
vált a 2021-es pályázat kiírása.
Ekkor született meg az elhatározás a gyerekek, tanárok, iskolák kiértesítéséről, azzal
a megjegyzéssel, hogy az oklevelek és a
jutalmak ünnepélyes átadására keres a szövetség egy későbbi, alkalmas időpontot.
Itt tartunk most. Az iskolán, valamint a facebookon keresztül a gyerekeket és a szülőket már értesítettük az országos döntőben
díjazott művekről és készítőikről. Most pedig
az egyesületünk és a város honlapjára is felkerül a névsor.
Nagy szeretettel gratulálunk minden gyereknek, különösen azoknak, akik már nem
először részesülnek országos elismerésben.
Ígérjük, hogy amint ismertté válik az ünnepélyes díjkiosztó időpontja, most is értesítéssel
leszünk, illetve, ha igény lesz rá, megszervezzük a gyerekek részvételét azon.
S most essen szó 2021-ről. Nem változik
semmi! 30. alkalommal is kiírta a szövetség a
pályázatát. A cím is változatlan: Fiatalok az
épített és természeti örökség védelméért. Ismét lehet pályázni rajzokkal, fotókkal, dolgozatokkal, amelyek mutatják és szólnak mindarról, amit a gyerekek úgy ítélnek meg, hogy
érdemesek a megörökítésre.
Biztatok minden gyereket és szülőt, nagyszülőt, hogy találjanak jó témákat, amelyeket
a gyerekek meg tudnak valósítani. Nagyon jó
érzés, hogy 2020-ban is sok martfűi tanuló
került a jutalmazottak közé, legyen ez így
2021-ben is! Mi változatlanul szervezzük az
ezzel járó teendőket!
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Találkozzunk 2021 tavaszán, a művek értékelésének martfűi fordulóján!
Vinczéné Balogh Magdolna
Martfűi Városszépítő Egyesület
elnök
A jutalmazottak névsora
Az országos zsűri elé 19 pályaművet
küldtünk. Ebből díjat kapott 12.
I. hely:
Ivankovic Milán, 7 éves - A mi városunk
Martfű, leporelló
II. hely:
Sólyom Hunor, 8 éves - Még nem késő,
rajz; Hutkai Luca,8 éves - Szívügyünk a Föld,
rajz
III. hely:

Szivajev Viktória, 11 éves - Az én városom
Martfű, vegyes technika; Serfőző Sára, 8
éves - A Tisza Cipőgyár, rajz
Különdíjasok:
Nagy Benedek, 8 éves - Szelektív hulladékgyűjtés, rajz; Farkas Kamilla, 12 éves - Az
út végén, rajz; Schmidt Hajnalka, 12 éves Tavaszváró (cinege), rajz; Döbrei Ivett, 8
éves - Madarak világa télen, rajz; Horváth
Tamara, 8 éves - Madarak világa télen, rajz;
Karkus István, 8 éves - Vigyázzunk a madarakra, rajz; Kézsmárki Csanád, 8 éves Vigyázzunk a madarakra, rajz; Farkas Zoé, 8
éves - Évszakok, rajz; Szabados Milán, 8
éves - Virágoskert, rajz.
Gratulálunk a díjazottaknak, további alkotások készítésére kérjük őket!

Nem maradt el a hagyományos karácsonyi
süteménykészítés
Kicsit másként, de finom és házias aprósütemények készítésével kedveskedtek az
előző évben is a Kossuth úti Nyugdíjasklub
tagjai a karácsonyi ünnepek alkalmából. A
Mindenki Karácsonya városi ünnepség a veszélyhelyzet miatt elmaradt, ott nem kóstolhattuk süteményeiket, de a martfűi nagycsaládok biztosan örömmel fogadták süteménycsomagjaikat.
A nyugdíjasklub tagjai a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ felkérésére, ebben az
évben is lelkesen készítették a süteménye-

ket, amelyek mellett ezúttal száraztészták is
kerültek a csomagokba.
Az alapanyagok beszerzését az önkormányzat civilszervezetek számára kiírt pályázata biztosítja, a tésztákhoz szükséges
liszt javarészét az Iskolakonyha ajánlotta fel.
A süteményekből a homoki Révay György
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium gyermekei, diákjai is csemegézhettek, karácsony
alkalmából az idei évben is gondoltak rájuk a
martfűi nyugdíjas közösség szorgos tagjai.

KULTÚRA

Rangos szakmai elismerésben részesült a
Művelődési Központ
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton – a 2019/2020as évet minősítő, kiemelkedő munkája eredményeként – a Martfű Városi Művelődési
Központ és Könyvtár megkapta a „Minősített
Közművelődési Intézmény Címet”.
A Minősített Közművelődési Intézmény
Cím azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A címet
elnyerő intézmények közművelődési tevékenységében érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek, úgy, mint partnerközpontúság, az egymástól való tanulás és a folyamatos fejlesztés, valamint a szervezeti vezetés és a munkatársi elkötelezettség a minőség iránt.
Az elbírálás során figyelembe vették a minőségfejlesztési alapelveket, a megfelelő önértékelést, az elért eredményeket és a hozzáértő menedzselést. A pályáztatás legfontosabb része volt a helyszíni szemle, ahol ellenőrzik az önértékelési adatok megalapozottságát, a követelmények teljesítését. A helyszíni szemléről (mely az idei évben online for-

mában valósult meg) a Szakmai Minősítő
Testület által kiválasztott értékelő szakértők,
„Értékelő jelentést” készítenek, melyben javaslatot tesznek a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” odaítélésére.
A megtisztelő címet a magyar kultúra napján, január 22-én, online gálaműsor keretében Fekete Péter kulturális államtitkár adta át
Asztalosné Kocsis Enikő intézményvezető-

nek és a Művelődési Központ kollektívájának.

Téli örömök az oviban

Elismerés a Magyarország Legszebb Konyhakertje mozgalom
martfűi résztvevőinek
Január elejét írjuk, bár az időjárás eddig
még késő őszinek mutatta magát, de a „Kutya nem eszi meg a telet” mondás bizonyára
erre a téli időszakra is igaz lesz. Természetesen a kis- és nagyobb kerttulajdonosok várják a tavaszt. Tervezik az ágyásokat, gondolkodnak, válogatnak a vetőmagvak, növényvédőszerek kínálatából. Így tettek 2020-ban
is. A felhívásunkra pedig beneveztek a Magyarország Legszebb Konyhakertje Mozgalomba, amelynek a kiírója Sári Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere.
Nem 2020 volt az első év, hogy a martfűi
kerttulajdonosok egy része jelentkezett. Volt,
aki a kertes háza kertjével, más a Zsófia Zártkertben lévő területével, megint mások a lakótelepi loggiájukon termelt zöldség- és fűszernövényekkel neveztek. Szép sikerek is
születtek, hiszen Örökös Díjazottja is van
Martfűnek a kezdeti időkből, Törőcsik Károly
és Törőcsik Károlyné személyében.
A 2012-ben elindult programban az utóbbi
években megemelkedett a résztvevők száma, hiszen a nevezési lehetőségeket is kibővítették. 2020-ban több mint 1.800 jelentkező
volt, hiszen már magánkerteken kívül közösségi kertek, önkormányzati kertek, óvodák és
bölcsődék is jelentkezhettek. Szintén várták
az iskolakertek nevezését is szerte az országból, sőt határon túlról is voltak olyan
kerttulajdonosok, akik megmutatták az általuk művelt kerteket.
Ez nagyon örvendetes, hiszen a kerti
munka hasznos elfoglaltságot ad, kikapcsol-

ja a mindennapi „mókuskerék” forgásából a
kertészkedőt, példát lehet mutatni vele a gyerekeknek, a fiataloknak. S nem utolsósorban
tudni lehet, hogy mi kerül az asztalra, menynyivel egészségesebb a többszáz, vagy ezer
kilométerről érkező, bizonytalan eredetű
zöldáruval szemben. Az, hogy nem kell érte
közvetlenül pénzt kiadni, csak ráadás!
2020-ban a vírushelyzet miatt a lebonyolításban is voltak változások. Pl. kevesebbet
és később tartották a központi programokat
is. Mi Martfűn is később tartottuk, a megfelelő
védekezés betartásával, az értékelő programunkat.
I. hely:
Zártkert zöldség - Erdélyi András és felesége
Zártkert vegyes - Polgár András és felesége
Normál kert - Szabó Andrásné és férje
Mini kert - Bognár Brigitta és családja
II. hely:
Normál kert - Pásztor Gyula
Oklevél:
Normál kert - Marton Jánosné
A díjazottak táblát, oklevelet és a kertészkedésben felhasználható kellékeket, növényeket, cserepesvirágokat vehettek át jutalmul. 2020-ban a koordinátori teendőkbe
Ulacs Beáta is bekapcsolódott. A tárgyjutalmakat Robi boltjából, az Ibolya virágbolttól,
Kovács Zsolt vállalkozótól és az Alföldi Smaragd kkt-tól kaptuk.

Megköszönve minden résztvevő, segítő
és támogató munkáját, várjuk és hívjuk a régi
és új jelentkezőket 2021-re is.
Vinczéné Balogh Magdolna
zsűrielnök
Martfűi Városszépítő Egyesület
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Megtanultunk értékelni mindent, ami személyes,
közvetlen és megérinthető
Sajátos formában találkoztunk a magyar
kultúra napján a Martfű Városi Művelődési
Központban. Ilyen még nem volt, ezt a gondolatot sokszor éreztük, mondtuk az elmúlt
hónapokban.
Úgy gondoltuk munkatársainkkal, hogy a
számunkra oly fontos ünnepen legyünk újra
együtt, ha virtuálisan, akkor úgy – hangzik el
abban a televíziós összeállításban, amit a
magyar kultúra napja tiszteletére tett közzé a
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyv
tár. – Álljunk meg egy percre és időzzünk el
az ünnep hangulatában, gondolatiságában!
– ajánlotta figyelmünkbe a kultúrát szolgáló,
városunkhoz kötődő művészeink és közösségeink korábbi felvételeiből készült, ajándék videót Asztalosné Kocsis Enikő, a kulturális intézmény vezetője.
– A magyar kultúra napja tisztelgés nemzetünk himnusza és alkotója, Kölcsey Ferenc előtt, aki 1823-ban Szatmárcsekén
ezen a napon fejezte be híres, szép költeményét. De ennél több is, hiszen a magyar kultúra az, aminek elemei ősidőktől fogva belénk
ivódtak, és amiből táplálkozva élünk és megnyilvánulunk nap mint nap. A kultúra a legmélyebb érzések és legszebb gondolatok öszszessége, ezen túl pedig minden, ami emberi.
A mi legnagyobb felelősségünk, hogy a
magyar kultúra ápolásával, annak segítségével értéket közvetítsünk. Éppen ezért, mi
nem „csak” egy napon ünneplünk, nálunk
minden előadás, koncert, kiállításmegnyitó,
író-olvasó találkozó, felolvasóest, táncház,
minden értékes közösségi együttlét ÜNNEP.
Nehéz év volt lelkileg is 2020, de mi innen
nézve mégis találunk benne sok örömteli pillanatot és értékes változást.
Az év eleji lelkes tervezés és a beinduló
programok után szembesültünk a ténnyel,
hogy látogatóink egészségének védelmében
be kell zárni a Házat. Nehéz volt ezt feldolgozni és az első tétova napok után megtalálni a helyünket, feladatunkat a rendszerben
és kialakítani az új kulturális munkát.
Először magunk körül tettünk rendet /takarítás, raktárpakolás/, és közben újraterveztük feladatainkat. Lelkesen átterveztünk,
majd a változásokat követve az áttervezést is
újraterveztük. Hálásak vagyunk, hogy látogatóink /ennek ellenére is/ bizalommal tudtak
bennünket követni.
Aztán jöttek az örömteli feladatok, a
Könyvtárfelújítás, a tanácsterem és környezetének megújítása, és a mozi- és színpadtechnika korszerűsítése. Volt idő foglalkozni
a mi kis szervezetünkkel, kulturális stratégiát
készítettünk, sok belső munkával pályáztunk
a „Minősített Közművelődési Intézmény Címre” és megvalósítottuk éppen futó pályázatainkat.
Igyekeztünk folyamatosan online jelen
lenni programjainkkal: kiállítások tárlatvezetése, könyvtári Mesélde sorozat, főzőverseny virtuálisan, rajzfilm játékok.
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Nagyon vártuk a nyári nyitást, az örömteli
találkozást látogatóinkkal. Volt hangulatos
Tér-zene koncert sorozatunk, Kézműves Házak hétvégéje szép hagyományőrző programokkal, értékes nyári táborok, kiállítások, Országos Rejtvényfejtő Verseny, Városi Ünnep, Veteránjármű Találkozó, Őszi Könyvtári
Napok, Megyei Őszi Tárlat, Dumaszínház,
Zorán koncert, Déryné színházi program és
sok szép közösségi rendezvény.
Tavasszal elkészült a „Ki Kicsoda Martfűn” értékes városi kiadvány, és egész évben
folyamatosan tájékoztattak a Médiacsoport
híranyagai, videói, a www.martfu.hu oldal és
a Martfű Magazin a legfontosabb történésekről.

Ezekről a megélt élményekről szól a mi
idei Kultúra Napunk, hogy megtanultunk még
maszkban is együtt lenni, ha az fontos számunkra, megtanultunk mindent értékelni,
ami régen természetes volt, felfedeztünk sok
új lehetőséget az online világban, de még
jobban értékelni mindent, ami SZEMÉLYES,
KÖZVETLEN és MEGÉRINTHETŐ.
Tanultunk türelmet és azt, hogy most minden a változásról szól, és ezért még jobban
felértékelődött számunkra az ÖRÖK és az
ÁLLANDÓ – hallhattuk az ünnepi videóban a
Művelődési Központ vezetőjének a magyar
kultúra napja alkalmából közösségünkkel
megosztott gondolatait.
Herbályné Kalmár Irén

Ne maradjanak olvasnivaló nélkül!
KEDVES OLVASÓINK!
Nélkülöztünk a múlt évben, hónapokra
maradtunk olvasó nélkül, és az új év sem indult másképp. A 2020. év azon rövid időszakaiban, amikor találkozhattunk, sokan éltek a
kölcsönzés lehetőségével, sokan látogatták
rendezvényeinket (77 gyerekeknek, családoknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak szóló
rendezvényt összesen 1738 látogató). Önkormányzatunk és az Érdekeltségnövelő pályázat támogatásának köszönhetően állományunk az elmúlt évben is szépen gyarapodott, lett gazdagabb sok új kiadvánnyal,
szám szerint 937 darabbal.
A vírushelyzet teremtette körülmények
között is igyekeztünk, igyekszünk látogatóinkat, olvasóinkat szolgálni. A programok egy
részét sikerült az online térbe áthelyezni, sikeresnek mondható Mesélde-sorozatunk. A
havonta megtartott családi program helyett
most az interneten hetente jelentkezünk mesefoglalkozásainkkal.
Olvasóinkkal, kiscsoportjainkkal telefonon és az interneten tartjuk a kapcsolatot.
Facebook oldalunkon pedig naponta jelentetünk meg a könyvtárral, irodalommal kapcsolatos tartalmakat. A személyes visszajelzésekből tudjuk, hogy ezek az apró bejegyzések is sokat számítanak olvasóink számára,
kapcsot jelentenek a könyvtárral, a nehéz
helyzetben egy-egy mosolygós pillanatot
hoznak a mindennapokba.
A kölcsönzés lehetőségét a Művelődési
Központ és Könyvtár zárvatartása alatt is biz-

tosítjuk az idevonatkozó szabályok betartásával. Az olvasók igényeiket az 56/450-146
telefonszámon vagy a martfuvarosikonyv
tar@gmail.com emailcímen, valamint Messenger üzenetben adhatják le. A visszavétel
és a kölcsönzés a Művelődési Központ bejáratánál történik maszkban.
Ne maradjanak olvasnivaló nélkül, keressenek bennünket! Várunk mindenkit szeretettel folyamatosan bővülő kínálattal, könyvújdonságokkal, kölcsönözhető folyóiratokkal
(Amiről az orvos nem beszél, BBC Good
Food, Burda, Képmás, Kismama, Lakáskultúra, Magyar Konyha, Nők lapja, Nők lapja Psziché, Praktika, Új ember, Vox, irodalmi,
társadalomtudományi és természettudományos folyóiratok). Kövessenek bennünket a
Facebookon is https://www.facebook.com/
martfuivarosikonyvtar!
Székácsné Tálas Gabriella

KULTÚRA

A gyerekek szívesen fogalmaztak, és szép írások érkeztek
Meseíró pályázatot hirdetett a könyvtár általános iskolás gyermekek körében az őszszel. Különleges történetek születtek Martfű
eredetéről, cicaországról, a szólás-mondásokról, reményt hozó tündérekről, családról,
a világot megmentő krumpli hősről.
Ez az év sok furcsaságot hozott, sok akadályt gördített elénk az élet minden területén.
Sok mindenről le kellett mondanunk, még a
várva várt városi szavalóversenyről is. Pedig
az ajándékkönyvek már ott sorakoztak a
szekrényünkben. Gondoltuk, nem hagyhatjuk őket gazdi nélkül, így kitaláltunk egy másik versenyt, a történetíró versenyt – fogalmazott Székácsné Tálas Gabriella könyvtárvezető. Örömét fejezte ki, amiért a gyerekek
szívesen fogalmaztak, és szép írások érkeztek. A gyermekeket Melis Pálné Erika néni
bíztatta írásra és ő készítette fel őket. Köszönet érte!
A téli szünet előtt Bagdán Levente (6.b),
Dorogi Edina (6.b), Kocsis Lili (6.b), Szalai
László (8.b), Tichy Bence (5.a), Tichy Luca
(5.a), Túróczi Luca (5.a) gondosan megválasztott ajándékkönyvet vehettek át, valamint
mindannyian egy-egy kis személyes értékelést is, további kedvcsinálóként. A különdíjat
Tichy Luca kapta.
Hitték volna, hogy egyszer régen, a mai
Martfű területén, az 1000-res évek körül
szörnyvadász Vajákok éltek? Történetükről
és az emberekkel vívott csatájukról szól Bagdán Levente írása. A történet egy jó film forgatókönyvének vázlata is lehetne. Van benne minden, amit a közönség szeret, fantasy,
történelem, akció, humor. Vicces választ ad
arra, honnan ered a Martfű településnév.
Jártak már Észak-Catlandia fővárosában
Macsingtonban? Nem? Dorogi Edina idegenvezető szívesen megmutatná a környék
látnivalóit: a Macskamenta-hegységet, a Doromb-hegyet, s ha éhesek lennének, irány a
Big-Cat, vagy éppen a Cirmi fogadó. Minden
turista örülne, ha ilyen idegenvezetője lenne,
mint Edina. Tudom, Észak-Catlandia az ő
fantáziájában létezik csak, mégis szívesen
ellátogatnék oda. A szemléletes írás olvasója
szinte már érzi a macskabirodalom illatait, és
maga elé képzeli változatos látnivalóit: az
ókori várost Zootropoliszt, a meseszép Csizmás kastélyt. Aki nem hiszi, járjon utána, de
legalábbis igyon egy jó meleg citromfű teát.
Ugyancsak Edina írta a Martfű mondája
című történetet, melynek megfogalmazása
nagyon is egységben van, hiszen a témát régies szófordulatokkal jelenítette meg. A verses, rímes résszel együtt izgalmas olvasmány arról, milyen kövér legelők húzódtak itt
hajdanán, milyen regiment állat, mennyi
csorda pusztította, marta a kaszálókat, s hogyan telepedett le ide később a cipőgyár.
Kígyómarta gonosz király, királyi vár és úrnője Izabell királyné Martfűn? Kocsis Lili
szerint mindez nem lehetetlen, legalábbis a
fantázia világában. Népmesék fordulatai és a
történelmi valóság szálai keverednek és szövődnek össze ebben a fogalmazásban. A fő-

hős Jakab, ha mesterkedéssel is, de megszerzi magának a területet, persze előtte
még bejárja a nehézségek útját, tömlöcbe is
kerül, de kiszabadul, mert meg tudja gyógyítani a királyt. Az izgalmas meseszövés, nyelvi lelemények sora végig fenntartja az olvasó
érdeklődését.
A szó gyakran jobban vág, mint a kard. E
szólásmondás elképzelt történetéről ír Szalai László, aki jól tudja, mindannyiunk felelőssége, hogy továbbadjuk anyanyelvünk
egyediségét, szépségét, az árnyalatokat
közvetítő szinonimákat, az érzelmeket hordozó kifejezéseinket, szólásainkat, közmondásainkat. Ezzel a témaválasztással ő is
„fegyverhordozó” lett. Bölcsesség, igazságosság olvasható soraiból, és a végén persze azt is megtudjuk, Laci szerint honnan
ered ez a közmondás.
Mr. Sült Sanyi a hétköznapi hős. Még nem
találkoztak vele? Önöket még nem segítette
át az úton? Pedig ő az, aki mindenkinek segít. A szeleburdi macskákat leszedi a fáról, az
elkóborolt kutyákat felkutatja. Nem afféle magányos jótevő, hiszen családos ember, vagyis családos krumpli. Felesége mrs. Édes
Krumpli, a fia Burgonya Bubi. Tichy Bence
képekkel illusztrált, humoros írást küldött be
a felhívásra. Történetének főszereplője nem
tévésztár, mégis az egész világ megismeri
majd, hiszen megtalálja a koronavírus ellenszerét. Mr. Sült Sanyi védelmező, bátor, igazságos… Nem celebalkat, egyszerűen „csak”
teszi a dolgát.
Egy kislány csodálatos kalandjait tárja
elénk Tichy Luca. A főhős Réka őrző tündérekkel körülvéve varázslatos helyen jár állatok, mesebeli lények között. Réka óvodás
kislány, nagyon szeret kézműveskedni, és a
verseket is imádja, s még valami másban is
különleges: meghallja a tündér hangját. Aztán egy napon a kislány és családja koronavírusos lesz. Hogy mi történik ezután? Természetesen minden jóra fordul. A fantáziabirodalom a történethez fűzött képekben is
megjelenik. Luca írása kreatív, varázslatos,
fordulatos. Amellett, hogy olvastatja magát,
még tanít is. Nem is keveset!

Vajon milyen az a család, amiben minden
gyermek jól érzi magát? Túróczi Luca már
tudja a választ, hiszen egy ilyen családról ír a
pályázatra beküldött versében. Soraiban
szeretet van, összetartozás, és mindezt
megfűszerezi a humor. Apa, anya, lánya, három kutyája…, hangzavar, vicces nyaralás rímekbe szabva. Izgalom, kis kalamajka, de a
lényeg mégis az, amit az utolsó sorok foglalnak össze: „A családomat szeretem, köszönöm, hogy van nekem. Soha el nem felejtem,
amit adtak énnekem!
Kengyel Éva

Továbbra is megvásárolható a „Ki kicsoda Martfűn
– Életutak, életképek” című könyv!
Az olvasók egy kortörténeti jelentőségű
kötetet vehetnek kézbe. A könyvben bemutatott több száz személy között szerepel
tanár, vállalkozó, politikus, sportoló, munkás,
művész… Mi köti őket össze? Martfű város,
ahol élnek vagy éltek. Valamennyien maradandót alkottak a maguk területén, öregbítve
ezzel is városunk hírnevét. Őrizzük emlékét
az ismerős arcoknak és kapjon helyet a kötet
az Ön könyvespolcán is!
A kötet ára: 2050 Ft
A könyv megvásárolható a Martfűi Városi
Művelődési Központban.
Kérjük, hogy vásárlási szándékát előre jelezze telefonon keresztül. Információs szol-

gálatunk 8 és 16 óra között érhető el. Az
árusítás az egészségügyi előírások betartása mellett történik. Címünk: Martfű, Mártírok útja 1., Tel.sz.: (56) 450-146
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