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Az elmúlt év nehéz kihívás elé állította Magyarországot,
térségünket, Önöket
Tisztelt Honfitársam!
A COVID-19 világjárvány végigsöpört hazánkon, komoly erőfeszítéseket követelt és
még követel ma is mindannyiunktól. Fegyelmezetten, szabályok szerint kell élnünk, betartva azokat az előírásokat, amelyek megvédik egészségünket, szeretteinket, megvédik a magyar gazdaságot, megvédik a magyar jövőt.
Engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki
köszönetemet és hálámat, amiért aktívan
részt vesznek a védekezésben, betartják a
szabályokat, vigyáznak egymásra, vigyáznak magukra! Higgyék el, már én is nagyon
szeretném, ha vége lenne ennek a szörnyű
járványnak, de mint tudjuk, ez csak akkor lehetséges, ha elég vakcina érkezik hazánkba,
és minél többen regisztrálnak, majd oltatják
be magukat. Én az elsők között regisztráltam, kérem Önöket, hogy tegyék ezt meg
Önök is, hogy visszatérhessen az életünk a
rendes kerékvágásba. Bízom bölcs döntésükben!
Tisztelt Honfitársam!
A koronavírus terjedése sajnos a személyes kapcsolattartást is megnehezítette. Mint
tudják, képviselőségem alapja mindig is a
kommunikáció volt. Fontosnak tartom, hogy
Önökkel együtt fejlesszük a településeinket,
térségünket.
A személyes kapcsolattartás hiányában
szinte csak a Facebookon, digitális felületeken sikerült eredményeinkről, elképzeléseinkről beszámolni, azokról beszélgetni, megvitatni azokat. Pedig nagyon sok minden történt a választókerületben. Ezért is bátorkodtam Önöknek írni és röviden beszámolni,
hogy mi történt az elmúlt időszakban.
Örömmel tölt el, hogy elértük azt, közösen, hogy 2020-ban a választókerület mind a
23 települése sikeresen pályázott és fejlesztésekkel örvendeztethette meg a települések
lakosait. Óriási munka van emögött. Szinte
felsorolni sem lehet, hogy ki mit nyert, ki miben fejlődhetett. A kisebb települések elsődlegesen a Magyar Falu Programban értek el
sikereket. Játszóterek épültek, épülnek többek között Szelevényen, Mesterszálláson,
Tiszainokán, Csépán, Nagyréven. Új falubuszok álltak, vagy állnak szolgálatba Cserkeszőlőben, Mesterszálláson. Az orvosi ellátás
minőségén is próbáltunk javítani orvosi eszközök beszerzésével Cibakházán, Kengyelen, Öcsödön, Nagyréven és Tiszapüspökiben is. Örményesen többek között a Hivatal
épülete újulhat meg, Mezőhéken pedig a Művelődési Ház. Új bölcsődéket és óvodákat
építünk, vagy régieket újítunk fel, többek között Kétpón, Törökszentmiklóson, Mezőtúron, Csépán, Tiszakürtön, Szajolban, Tiszatenyőn, Tiszasason. Kengyelen és Mesterszálláson felújítjuk a tornatermet, Mezőtúron
a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mellett hamarosan elkezdődik a Teleki Blanka Gimnázium

2

felújítása is, Törökszentmiklóson pedig megújul a Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Fontos fejlesztés Öcsödön, hogy új tornacsarnokot építhettünk. Martfűn a szociális ellátást segítjük, egy
új Idősek Napközi Otthona készül el hamarosan. Tiszasas, Szelevény, Mezőtúr, Kuncsorba is sikeresen pályázott út- és járdafelújításra, ami nagyon fontos előrelépés a települések életében.
Számos fejlesztést sorolhatnánk még fel,
de talán sokkal fontosabb az, hogy a fejlődés
nem állhat meg, 2021-ben ezt a munkát folytatnunk kell a településvezetőkkel, a település lakosaival!
Rövid beszámolóm végén engedjék meg,
hogy a térség útfelújítási programjáról is írjak
Önöknek néhány gondolatot. A helyzet nem
egyszerű és nem is a legideálisabb. Nagyon
sok rossz út van, amit fel kell újítanunk. Elértük azt, hogy az M4-es autóút hamarosan
elér Törökszentmiklósra, az M44-es út pedig
elkészült. Ezek nagyon fontos fejlesztések.
Elértük azt is, hogy Kunszentmártonnál egy
olyan lehajtó épülhet majd, ami alapja lesz a
szentesi elkerülő útnak. Régi vágya ez az ott
élőknek. Fel fogjuk újítani a 46-os út teljes
szakaszát. Megharcoltunk ezért is! Folytatni
fogjuk a Martfű - Törökszentmiklós összekötő út felújítását is. A cél az, hogy a teljes útszakasz megújuljon. Tiszaföldváron a Döbrei
János út felújítása kezdődik el hamarosan,
végre ez is elkészül és minőségi javulást biztosít a közlekedőknek. Mezőtúrnál fontos fejlesztés lesz a szarvasi komphoz vezető út

részleges felújítása, illetve a Mezőhék - Martfű összekötő út részleges felújítása is. Ahogy
fentebb írtam, nagyon sok a rossz út. Ezek
csak apró, de fontos sikerek. Sokat harcolok
azért a Parlamentben, Orbán Viktor miniszterelnök úrral is, hogy még több forrást fordítsunk ezen utak felújítására. Nem adom fel,
mert ebben nem ismerek lehetetlent, a végsőkig küzdök, hogy elérjük célunkat!
Tisztelt Honfitársam!
Azt gondolom, hogy 2021. a választókerület életében egy fontos év lesz. Azért kell
dolgoznunk, hogy tovább fejlődjünk, felzárkózzunk azokhoz a régiókhoz, amik még
egyelőre előttünk járnak. Ehhez azonban az
Önök segítségére, a Ti segítségetekre is számítok! Kérem Önöket, Kérlek Titeket, hogy
elérhetőségeimen forduljanak hozzám, forduljatok hozzám bizalommal, mert egy apró
gondolat, javaslat, ötlet is nagy eredmények
alapja lehet!
Köszönöm, hogy elolvasta ezt a néhány
gondolatot!
Tisztelettel:
Boldog István
országgyűlési képviselő

Újabb felhatalmazást kapott a kormány
a veszélyhelyzeti rendeletek
meghosszabbítására
2021. február 22-én elfogadta az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot, felhatalmazva ezzel a kormányt, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezései újabb
90 napig érvényben maradhassanak.
Az Országgyűlés jóváhagyta azt a kormánydöntést is, amellyel a tavaly november
elején kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt kiadott egyes kormányrendeleteket a 2021.
február 7-én hatályos szövegükkel újból hatályba léptették. (MTI)
A kormány február 25-én, járványügyi
szakemberek javaslatára úgy döntött, hogy
március 15-ig biztosan fenntartják a hatályos
korlátozó intézkedéseket.
Március 15-ig tehát mindenképpen érvényben marad a kijárási tilalom este 8 óra
és hajnal 5 óra között, felmentés csak a munkába és a munkából hazajárás esetén, illetve
rendkívüli esetekben lehetséges.

Minden gyülekezés tilos, az éttermek,
szórakozóhelyek, sport- és szabadidőközpontok zárva tartanak, csak házhoz szállítás
lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni; szabadtéren
az egyéni sportolás megengedett, de az
amatőr csapatsport tilos.
Az üzletek, fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 óráig tarthatnak
nyitva.
A szállodák csak üzleti célból érkezett
vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.
Általános rendezvénytilalom van hatályban. Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehetnek
részt.
A felsőoktatás csak online formában működhet, a középiskolákban nyolcadik osztály
fölött digitális oktatás zajlik. A bölcsődék, óvodák és a 14 év alattiak számára az általános
iskolák továbbra is nyitva vannak.

KÖZÉLET

Nagyszerű, köztiszteletben álló embertől búcsúztunk
2020. december 19-én, életének 97. évében elhunyt dr. Zentay Márton, Martfű Város
Díszpolgára. Hamvait a katolikus egyház
szertartása szerint, február 6-án, 11 órakor
helyezték örök nyugalomra a Martfűi Szent
Tamás-templom kolumbárium-kápolnájában. Lelki üdvéért, a temetési szertartás keretében, Tamási József plébános atya mutatott be gyászmisét.
– Hányszor és hányan fordultak dr. Zentay Mártonhoz kérdésekkel és kérésekkel.
És tudott segíteni. Az egész életén végigvonult a segíteni akarás. És ehhez próbálta,
amit a tudomány csak elért, azt belélegezni,
hogy mindenkinek tudjon segíteni – emlékezett Tamási József plébános atya. – Elengedjük őt, de én azt hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom, hogy nem tudjuk igazán
elengedni. Adjunk hálát a gazdag, lelkiekben
gazdag életért, azért a hivatásért, amit kapott
Istentől, s azért a keresztény hitért, amellyel
egész életét megélte.
– Fiatal városunk gyászol. Az egyik legidősebb polgárát gyászolja, egy olyan kiemelkedő személyiséget, akinek teljes élete,
munkássága, embersége, orvosi teljesítménye is példamutató volt. Személyisége biztonságot nyújtott sok-sok éven át az itt élő és
dolgozó embereknek, szinte minden mondandójával, tevékenységével hatással volt a
város életére – hangsúlyozta dr. Papp Antal.
Martfű város polgármestere arra bíztatott,
hogy szomorúságunk, gyászunk mellett legyen hálaadás szívünkben azért, hogy kiváló
orvosunk hosszú életet kapott Istentől.

A város lakossága, megbecsülése, tisztelete jeléül Martfű Város Önkormányzata dr.
Zentay Mártont díszpolgári címmel tüntette
ki, és még életében róla nevezte el Martfű
egészségügyi intézményét.
– Tisztelte az emberi kapcsolatokat elutasítás nélkül. Vallotta, hogy hit nélkül nem lehet teljes az emberi élet. A martfűi katolikus
közösség oszlopos tagja volt, adományaival
segítette a Szent Tamás-templom és az orgona építését is. Megkapta a szükséges erőt
és talentumot ahhoz, hogy az orvosi esküjében fogalmazottaknak megfelelően végezze
hivatását, példát mutatva környezetének, a
martfűi embereknek.

Ezek a percek most és sohasem voltak
könnyűek, különösen nem könnyűek, amikor
egy ilyen nagyszerű, köztiszteletben álló ember halála után szembesülünk a megmásíthatatlannal, hogy doktorúr nincs többé.
Annyi kimondatlan szó, gondolat maradt a
lelkünkben. Az egész város nevében mondhatom, hogy nagyon szerettük és tiszteltük –
búcsúzott dr. Zentay Mártontól dr. Papp Antal. – Jómagam, és bátran mondhatom valamennyi itt élő nevében, köszönjük, hogy ismerhettük, és hogy az orvosunk volt. Szeretett emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjon békében!
Herbályné Kalmár Irén

Az életkoruk és egészségi állapotuk alapján
a legveszélyeztetettebbeket oltják
A járvány harmadik hullámának felszálló
ágában vagyunk, ezért a kormány azt kéri,
hogy aki még nem tette, az regisztráljon az
oltásra. A koronavirus.gov.hu oldalon február
26-án megjelent tájékoztatás alapján a háziorvosok folyamatosan végzik az oltást a kínai
Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos
rendszeresen átlagosan 50-55 fő regisztrált
időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év
alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő
beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását
a Pfizer-vakcinával, és folyamatosan érkeznek újabb AstraZeneca és Moderna szállítmányok is.
Számos európai országhoz hasonlóan
hazánkat is elérte a járvány harmadik hulláma. A brit vírusmutáns egész Európában és
már a magyar városokban is gyorsan terjed,
több embert fertőz és növeli a betegek számát. A járvány újra felszálló ágban van, ezért
a kormány azt kéri, hogy aki még nem tette
meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.
vakcinainfo.gov.hu honlapon. A védőoltás

életet ment. Mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos,
és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen.
A járvány újabb felszálló ágára tekintettel
a kormány meghosszabbította a korábban
hatályban lévő védelmi intézkedéseket március15-ig.
A kormány álláspontja, hogy ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi, akkor is csak fokozatosan és felelősen lehet feloldani a korlátozásokat. Az újraindításról minden magyar
polgár véleményét várják az online nemzeti
konzultáción.
https:// nemzetikonzultacio.kormany.hu/
Az oltási rend első körében az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltásának első
fázisa lezárult, de az oltások folytatódnak.
Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el, többségükben már a második oltást is
megkapták. Azokba az intézményekbe, ahol
a járványügyi helyzet eddig nem tette lehetővé az oltást, az oltócsapatok visszatérnek.

Harmadik körben, február első hetében
elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a
háziorvosoknál. Erre már használták a Pfizer
és a Szputnyik-vakcinákat is, február 24-től
pedig már a kínai Sinopharm-vakcinával oltanak a háziorvosok.
A kormány február 26-i tájékoztatása
alapján, negyedik körben, február 11-én
megkezdődött és jelenleg is tart a 60 év alatti
krónikus betegek oltása is. Erre az AstraZeneca-vakcinát használják, amelyet a jelenlegi előírások szerint csak 60 év alatt lehet oltani. A háziorvosok az AstraZeneca oltásakor
erős orvosi szabadságot kapnak, hogy mely
krónikus beteg páciensük oltását látják sürgetőbbnek kortól függetlenül.
A mostani oltási szakaszban a háziorvosok értesítik az oltandókat az oltás pontos
helyéről és időpontjáról. A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. Mindenki
sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.
Herbályné Kalmár Irén
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ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri döntés az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének megállapításáról
KEVESEBB ADÓBEVÉTELLEL SZÁMOLNAK, DE FOLYTATÓDNAK A TAVALYI ÉVBEN
ELKEZDETT ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK
Martfű Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló törvényben
foglalt jogkörében eljárva, az önkormányzati
képviselők és a bizottságok tagjai véleményének kikérésével, 2021. február 14-én I.
fordulóban jóváhagyta az önkormányzat
2021. évi költségvetésének megállapítására
vonatkozó javaslatot. A végleges költségvetési rendeletet 2021. február 28-ig kellett elkészíteni.
A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is érinti a képviselőtestületek működését. A vonatkozó jogszabályok szerint veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A költségvetési rendelet határozza meg
a 2021. évi gazdálkodás alapjait, az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. Az
önkormányzat a költségvetésen keresztül
gondoskodik a település szociális, kulturális,
egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság
biztosítása és közterület rendezési feladatairól.
A 2021. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján
készítették elő az önkormányzati intézmények. Az intézményi költségvetéseket a januári költségvetési tárgyalások során két fordulóban egyeztették. Pontosították a számításba jöhető forrásokat és azok összegeit, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a
felhasználásokat és azok mértékét. A tervegyeztetések során reális, az intézmények
éves szintű működését biztosító költségvetéseket véglegesítettek – olvasható az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó előterjesztésben.
A tervezés során rendelkezésre állt a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege.
Az önkormányzati költségvetési rendeletet évente február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását a veszélyhelyzetben is két fordulóra tervezték, így biztosítva
az önkormányzati képviselőknek a pénzügyi
terv alapos átgondolását.

PÉNZÜGYI TERV
CSÖKKENŐ
TARTALÉKOKKAL
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló rendeletének hatálya a képviselő-testületre és szerveire, va-
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Pályázati támogatással, a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére, a volt Mártírok úti
iskolaépület földszinti tereinek átalakítására 236,2 millió forintot fordít az önkormányzat
lamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek, intézmények: Martfű Város Önkormányzata, Martfűi Polgármesteri Hivatal, Játékvár Óvoda és Bölcsőde, Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár, Martfű Város Önkormányzata
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ.
Az I. fordulóban elfogadott pénzügyi terv
alapján a képviselő-testület Martfű Város
Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének:
- kiadási és bevételi főösszegét 2 205 460
ezer Ft-ban,
- tárgyévi költségvetési bevételeinek öszszegét 1 356 460 ezer Ft-ban, ezen belül a
- a működési célú bevételeket 1 250 761
ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételeket 105 699
ezer Ft-ban,
- a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 189 743 ezer Ft-ban, ezen belül
- a működési célú kiadásokat 1 372 320
ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat 817 423
ezer Ft-ban,
- a tárgyévi bevételek és kiadások
egyenlegét - 833 283 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási műveletek bevételét
849 000 ezer Ft-ban (előző évi maradvány),
- a finanszírozási műveletek kiadását 15
717 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási műveletek egyenlegét
833 283 ezer Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési bevételek és kiadások
egyenlegének fedezete a 2020. évi maradvány.

A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 624
589 ezer Ft-ban határozza meg.
A civil szervezetek támogatása 2 100
ezer Ft, az egyéb nonprofit szervezetek támogatása 1 350 ezer Ft, a sport támogatása
10 millió Ft összegben szerepel a pénzügyi
tervben.
A Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap 2021.
évi nyitó egyenlege 6 101 ezer Ft, az alap felhasználására év közben a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tesz javaslatot.
A polgármester forrásfelhasználásról, az
általános tartalék előirányzat terhére, évi 10
millió Ft mértékig jogosult dönteni.
Központi intézkedések, a szolidaritási
hozzájárulás összege jelentősen emeli a működési célú kiadásokat. Az előző évi helyiadó
túlfizetések szintén csökkentik az önkormányzat tartalékait.
A 2021. évi költségvetés megállapítására vonatkozó előterjesztés sorra veszi
az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló, fontosabb változásokat.
2020. január 1-től az üdülővel kapcsolatos feladatokat a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ vette át az Önkormányzattól. A pandémia következtében 2020-ban nem tudták
ellátni ezt a feladatot, de az idei évre betervezték az üdülő használatát.
Szociális területen az önkormányzati
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a
házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali intézményi ellátása feladatokat megállapodás, illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A
szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra
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is az önkormányzati konyha biztosítja. A
gyermekétkeztetésben új feladat lépett be. A
tiszaföldvári kollégisták elhelyezését a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium vette át, az étkeztetés ebéd
részét, vásárolt szolgáltatásként, az önkormányzati konyha biztosítja.
A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum növekedése mintegy 10 millió forinttal
emeli az önkormányzat személyi kiadásait.
A 25 ezer fő alatti települések helyi iparűzési adó elvonás kompenzációjának utalása június és október hónapban várható,
összegét csak a konkrét adatok birtokában
építi be az önkormányzat a pénzügyi tervbe.

BESZÁMÍTÁS HELYETT
SZOLIDARITÁSI
HOZZÁJÁRULÁS
Az önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételei körében 2021.
évben változik a működési célú, államháztartáson belülről kapott támogatás folyósítása.
– Eddig a feladatok finanszírozását csökkentette az adóerő-képesség alapján kiszámított összeg, vagyis 2020. évben a város
alig kapott a feladataira állami finanszírozást. Az idei évtől viszont megszűnt a beszámítás, helyette többszörösen megemelkedett a szolidaritási hozzájárulás, amit be
kell fizetni az állami kasszába – tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester. – Változás,
hogy az összes állami bevételt megkapja az
önkormányzat, de, a bruttó elszámolás elve
miatt a dologi kiadások között szerepeltetnie
kell több mint 153 millió Ft elvonást. Ez az
összeg az előző évekhez képest megemeli
az önkormányzat bevételi és kiadási költségvetési sarokszámát is, így az a téves kép keletkezik, mintha a tavalyival megegyező lenne az önkormányzat költségvetési sarokszáma, pedig legalább 150 millióval kevesebb. A
szolidaritási hozzájárulást a településen keletkező 1 főre jutó iparűzési adó (adóerő-képesség) alapján számolják.
Az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatásaként emelkedett az óvoda
működtetés támogatása, az előző évi béremelés beépítésével az óvodapedagógusok,
valamint az óvodapedagógusok munkáját
segítők bértámogatása.
A települési önkormányzat szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatásaként tervezik az önkormányzat Gyermekjóléti
és Szociális Szolgáltató Központja feladataihoz kapcsolódó bevételeket, a család- és
gyermekjóléti feladatok, valamint a gyermekétkeztetés állami támogatását. A gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatás megállapítását komoly számítás és adatszolgáltatás
előzi meg, és az állami támogatás összegének meghatározásakor figyelembe veszik a
település adóerő-képességét is.
A bölcsődék az előző évekhez képest
magasabb állami támogatást kapnak. A támogatás összegét az is emeli, hogy a bölcsődei dolgozók létszámán belül egy fővel emelkedett a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma.

Emelkedik a védőnői hálózat központi
támogatási összege is, elsősorban az ezen a
területen dolgozók jelentős béremelése miatt.
Az önkormányzat továbbra is részt vesz a
közfoglalkoztatás szervezésében. Ebben a
foglalkoztatási formában számottevő változás várható, ezért csak a már megkötött
szerződésben, az év első két hónapjára
meghatározott összeggel terveznek a költségvetésben.
2021-ben, új feladatként, az önkormányzat látja el a II. háziorvosi körzet feladatfinanszírozását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszközökből,
továbbítva azokat, szerződés alapján, a helyettesítő orvosoknak.
Az önkormányzat helyi adóbevételei az
iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból,
valamint az építményadóból származnak. Az
adóbevétel tervszámainak kialakításánál figyelembe vették az elmúlt év lényeges változásait - az adó túlfizetést, a központi adóelvonásokat, a pandémia miatti adóbevétel kieséseket - és az adózóktól szerzett információkat.
Az építményadó összegével a tavalyi
szinten számol az önkormányzat, emelését
jelenleg központi jogszabály tiltja.
A tervezett iparűzésiadó-bevétel 500
millió forint, ami várhatóan jóval elmarad az
előző évekhez képest, a már említett adóbevétel kiesés miatt. A tényleges bevétel a májusi bevallások után lesz megállapítható. A
helyi adó ciklikussága miatt az önkormányzat
az idei évben is tartalékot képez, 40 millió forint összegben.
Az idegenforgalmi adó 2021. évi bevételét
az előző évek összegének harmadára tervezik, gépjárműadó-bevétellel pedig egyáltalán
nem számol az önkormányzat. 2021. január
1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át.
Az önkormányzat 149 millió forintot meghaladó működési bevételi előirányzatának
kialakítása során az intézmények számításba jöhető, elsősorban a szolgáltatások ellenértékéből, bérleti díjakból, közvetített szolgáltatások tovább számlázásából álló forrásainak teljes feltárására törekedtek.
Az önkormányzat a 2021. évi pénzügyi
tervében sem tervez ingatlanértékesítést, a
bérbeadást részesíti előnyben.
A 2020. évi pénzmaradvány várható
összege 849 millió forint, ami a 2021. évi
felhalmozási kiadások fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A
maradvány összege tartalmazza az előző
években elnyert pályázatok fel nem
használt bevételeit is.
Az önkormányzat működési, fenntartási
kiadásainak jelentős részét az intézmények
működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki. A személyi kiadások összegét 465,6
millió forintban határozták meg a költségvetési tervezet készítői. A személyi kiadások az

évközi átsorolások és béremelések miatt
emelkedtek. Mivel az illetménytábla több
mint tíz éve nem változott, sok dolgozónál eltűnt a végzettség és a kor szerinti illetménykülönbség.
A pénzügyi tervbe beépítették a pedagógiai munkát közvetlenül segítők pótlékát, a
szociális ágazati pótlékot és a kulturális ágazatban dolgozók kötelező béremelése is
megtörtént.
A dologi kiadások tervezése az előző évi
tényszámok alapján történt. Az energia költségek tervezésekor figyelembe vették az előző évben elkészült épületszigeteléseket, fűtéskorszerűsítést, telepített napelemeket,
kazán- és nyílászáró cserét.
A működéshez szükséges feladatokhoz a
pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított. A rendszeres beszállítókat
versenyeztették, a legkedvezőbb ajánlatokat
adó vállalkozókkal kötnek szerződést.
A martfűi önkormányzat létszámkerete
az intézményi részletezés szerint összesen
115 fő, a közfoglalkoztatottak létszámát 40
főre tervezik. A közfoglalkoztatást kiemelten
fontos feladatnak tartja az önkormányzat.
Az önkormányzat a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletében foglalt ellátási formái (köztemetés, önkormányzati segély, ösztöndíjak) várható szükségleteire tervezett összeg 14 300 ezer Ft.

ÖNKORMÁNYZATI
INTÉZMÉNYEK
KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁSA
A képviselő-testület az önkormányzati
intézmények költségvetési támogatását
624 589 ezer Ft-ban határozza meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozása
18 876 ezer Ft-tal csökken az előző évhez
képest. A Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményben 2020 szeptemberétől óvodai csoport összevonásra, 1 csoport csökkentésre
és 3 fő létszámcsökkenésre került sor, nyugdíjazással. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2021. évi Ünnep és eseménynaptárából pedig önkormányzati céltartalékba
csoportosították át az augusztus 20. rendezvénysorozat költségeit.
A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézmény feladatait hat főágra
bontva tervezi az önkormányzat: szociális feladatok ellátása, konyha működtetése, karbantartási feladatok, zöldterület kezelése,
védőnői szolgálat és üdülő üzemeltetés.
Az intézmény eredeti kiadási előirányzata
kismértékben nőtt az előző évhez képest. Jelentős összeget terveztek járművek karbantartására és kéziszerszámok beszerzésére.
Az intézmény tervezett létszáma nem változott: 40 fő.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde engedélyezett dolgozói létszáma 38 fő, 3 fő létszámcsökkenés történt. A nyugdíjba vonuló dolgozók üres álláshelyét nem tölthette fel az óvoda, csoportösszevonás miatt 1 csoporttal kevesebb indult 2020 szeptemberétől.
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Az intézmény költségvetésébe betervezték a béremelésből, a kötelező átsorolásból
és az óvodapedagógus minősítésből adódó
bérnövekményt, melyre fedezetet az állam
biztosít. A bölcsődében dolgozók kiegészítő
pótlékot kapnak, a felsőfokú végzettségű dolgozóknak illetménykiegészítés jár. Új pótlékrendszert vezettek be a pedagógiai munkát
közvetlenül segítők részére is.
Az önkormányzati támogatás mértéke az
előző évhez képest jelentősen, 25,6 millió forinttal csökken. Növekedett a bölcsődei és az
óvodai működtetés állami finanszírozása, illetve a takarékossági intézkedés eredményeként, kevesebb önkormányzati hozzájárulással kell támogatni az intézményt.
A Martfű Városi Művelődési Központ
és Könyvtár önkormányzati támogatása 29
082 ezer forinttal csökken az előző évhez képest. Az intézmény engedélyezett létszáma
nem változott, 12 fő. Feladata nem statikus,
évközben folyamatosan új feladatokat kaphat, ezért a legnehezebb a költségvetését
megtervezni. Az intézmény dolgozóinak
2020 novemberében megszűnt a közalkalmazotti státusza, munkaviszony alá sorolták
át jogviszonyukat. A személyi kiadások között betervezték az előírt 6%-os béremelést.
A kulturális intézmény dologi kiadásait a
korábbinál alacsonyabb szinten tervezték. A
pályázati költségek csökkenése mellett figyelembe vették, hogy az idei évben sem
működik az intézmény teljes szolgáltatással.
Önkormányzati céltartalékba helyezték az
augusztus 20-i ünnepség, az ÖrökZöld Tisza
Fesztivál és a testvérvárosi kapcsolatok tervezett költségeit.
A felhalmozási kiadások összege is kevesebb, mint az előző években. Fontosabb elvégzendő feladatok az öntözőrendszer kiépítése, szúnyogháló telepítés, a terasz biztonságossá tétele, valamint a könyvtári állomány gyarapítása.
A Polgármesteri Hivatal engedélyezett
létszáma 24 fő. Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén sem került sor központi bérintézkedésre, amit jelentős cafetéria emeléssel igyekszik kompenzálni az önkormányzat.
A hivatal dologi kiadásai várhatóan az előző évhez közel azonos szinten alakulnak. A
Polgármesteri Hivatal költségvetési támogatása, 114 427 ezer Ft, melyet 24 777 ezer Fttal egészít ki az önkormányzat.
Az Önkormányzat széleskörű feladat-ellátási tevékenysége miatt nagy odafigyeléssel és feladatai pontos számbavételével tervezték az intézmény 2021. évi gazdálkodását. Az önkormányzati bevételek nagy része
itt jelenik meg, és elég szerteágazó a kiadási
feladatköre is. A város összes ingatlanvagyonát az Önkormányzatnál tartják nyilván, az
intézményi épületek felhalmozási kiadásait
szintén az Önkormányzatnál tervezik be.
Az intézmény személyi kiadásai között a
közfoglalkoztatottak bérét, a képviselők és
külső bizottsági tagok juttatásait, megbízási
díjakat és a polgármester személyi kifizetéseit tervezik.

6

Az ellátottak pénzbeli juttatása összegét,
az előző évi teljesítéshez igazítva, 14 300
ezer Ft-ban jelöli a tervezet.
A működési célú támogatási összegeket is a tavalyi szinten tervezték. A sport támogatás összege 4 millió forinttal csökken,
felosztását a költségvetés második fordulójában határozzák meg. Az átadott pénzeszközök között szerepel a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi
egyesületi tagdíja és a Szolnoki Többcélú
Kistérségi Társulás részére működési előleg
összege.
Általános tartalékként 178 003 ezer Ft
összeg szerepel a pénzügyi tervben, előre
nem látható feladatok elvégzésére. Az iparűzési adó ingadozás kiküszöbölésére 40 millió forintot különítettek el a céltartalékok között. Az általános és céltartalék a tavalyi
évhez viszonyítva közel 150 millió forinttal kevesebb.

AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST
KÖZEL AZONOS
ÖSSZEGBEN TERVEZNEK
BERUHÁZÁSOKAT
Az önkormányzati szinten felhalmozási
kiadásként (beruházás, felújítás) javasolt
817 423 ezer Ft elsősorban az Önkormányzatnál szerepel, az előirányzat egy része pedig közvetlenül jelenik meg az intézmények
költségvetési kiadásai között.
Kerékpárút építésre bruttó 50 millió, rendezési terv készítésre 3 millió, járdaépítésre 2
millió, a közvilágítás korszerűsítésére 127,5
millió, extrém pálya építésére 9 millió forint
előirányzattal számol a pénzügyi terv. A térfigyelő kamerarendszer bővítésére 3 millió,
építési telkek közművesítésére, területrendezésére és új építési telkek vásárlására 140
millió, tehergépjármű és rakodógép beszer-

zésére 5 és 7,6 millió forint összeget különítettek el a költségvetés készítői.
Pályázati támogatással, a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére, a volt Mártírok úti
iskolaépület földszinti tereinek átalakítására
236,2 millió forintot fordít az önkormányzat.
Új kamera- és internethálózatot kap az Iskolakonyha, 1,8 millió forint értékben. A Művelődési Központ körüli park locsolórendszerére 3 millió forintot fordítanának, az intézmény terasza biztonsági elemekkel bővül 1,3
millió forint ráfordítással, a néhány éve cserélt nyílászárók egy részére szúnyogháló is
kerül, 2,5 millió forint összegben.
Tervezi az önkormányzat a KRESZ táblák
cseréjét és a karácsonyi díszkivilágítás bővítését 1-1 millió forint összegben, és hasonló
mértékben, informatikai eszközök beszerzésére is fordíthatnak az önkormányzati intézmények.
Az önkormányzati utak kátyúzására 5 millió, járdafelújításra 3 millió, önkormányzati lakások felújítására 4,5 millió forintot különítettek el a pénzügyi tervben. Pályázati támogatás mellett, 50 millió forint önkormányzati ráfordítással újulhat meg a sportcsarnok kiszolgáló helyiségeinek burkolata, és a csarnok
világítását is korszerűsítik. Szintén pályázati
forrás segítségével, 103,3 millió forintot fordítanak a Garzonház komplex épületenergetikai felújítására. A 2021. évi költségvetésben
30 436 ezer Ft felhalmozási céltartalékot is
elkülönített az önkormányzat.
A pénzügyi tervben számos fedezettel
nem rendelkező, de megvalósításra váró fejlesztési feladat is megjelenik, amelyek nem
szerepelnek a 2021. évi költségvetési összegekben. Fedezetük, az előterjesztés szerint,
a kifeszített költségvetés miatt, ebben az évben nehezen teremthető elő.
www.martfu.hu/önkormányzat/jegyzőkönyvek
Herbályné Kalmár Irén

Integrált településfejlesztési stratégia,
partnerségi véleményezés
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan, a településrendezési eszközök részeként, integrált településfejlesztési stratégiát készít.
Az integrált településfejlesztési stratégia
mind eljárásrendjében, mind tartalmában a
314/2012. (Xl.8.) sz., a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet alapján készült.
A településrendezési eszközök részeként
elkészült az integrált településfejlesztési stratégia, a települési főépítész által meghatározottak szerint. Az egyeztetést a fenti kormányrendelet, valamint Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel öszszefüggő partnerségi egyeztetés helyi sza-

bályairól szóló rendelete alapján kezdeményezi az önkormányzat, illetve az elkészült
egyeztetési dokumentációt az érintettek részére elektronikus úton elérhetővé tette.
A kormányrendeletben megfogalmazottaknak megfelelően, dr. Papp Antal polgármester arra kérte a véleményezésre jogosult
szerveket és partnereket, hogy az elkészült
integrált településfejlesztési stratégia tervezettel kapcsolatban a részükre január végén
kiküldött levél átvételétől számított 15 napon
belül véleményüket elektronikus úton juttassák el az önkormányzathoz, a titkarsag@ph.
martfu.hu címre.
A településfejlesztéssel kapcsolatos ötleteket továbbra is várja az önkormányzat a
gazdasági szereplőktől, az itt élőktől, figyelemmel az aktuális pályázati lehetőségekre.
A véleményezésre bocsátott dokumentáció a www.martfu.hu oldalon elérhető.
Herbályné Kalmár Irén

KULTÚRA

KÓTA-életmű díjjal tüntették ki Vajna Katalin karnagyot,
az Ádám Jenő Zeneiskola alapítóját
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége minden évben
díjazza azokat a személyeket, akik fáradhatatlanul tevékenykednek az éneklő, zenélő
közösségekért, szolgálják a kórus, a népzenei és a nemzetiségi kultúrát. A Magyar kultúra napján online köszöntötték az idei KÓTAdíjasokat, köztük Vajna Katalin kóruskarnagyot, zenepedagógust, köznevelési szakértőt, címzetes megyei vezető főtanácsost, aki
50 éve dolgozik zenei területen.
Vajna Katalin nevéhez több gyermek-, ifjúsági és felnőttkórus alapítása, vezetése fűződik. Tíz évig vezette a hivatásos Szolnoki
Bartók Béla Nőikart, közel 15 évig volt a Szolnoki Kodály Kórus egyik karnagya, a „Kiváló
Hangversenykórus” minősítésű kisújszállási
Phoenix Vegyeskar élén közel 20 évig tevékenykedett. Szívesen emlékszik vissza a
Szandaszőlősi Általános Iskola Aranyérmes
gyermekkórusára, velük énekelt először a
Magyar Rádió „Kóruspódium” műsorában. Ifjúsági kórusai közül a Vásárhelyi Pál SZKI
100 tagú Lánykarát említi, akikkel több, mint
20 évig minden évben Aranyérmet és az
Éneklő Ifjúság „Év kórusa” címet nyertek
ugyanúgy, mint a Varga Katalin Gimnázium
Nőikarával és Vegyeskórusával. Több éven
át vezette a Vízügyi SZKI és Pálfy SZKI vegyeskarát. A Kereskedelmi Főiskola hallgatóiból Vajna Katalin által alapított vegyeskar
Olaszországba is eljutott, illetve a portugáliai
Coimbrában rendezett egyetemi fesztiválon
különdíjat kapott.
Létrehozta az Ádám Jenő Zeneiskolát,
amely az 1991/92-es tanévben kezdte meg a
zenei nevelés-oktatást. A szolnoki székhelyű
művészeti intézmény a megye több településén is jelen van, köztük Martfűn, ahol az iskola által végzett oktató-nevelőmunka jelentős
hatással van a város kulturális életére.
– Martfűn a zeneiskola 1995 óta működik.
Az iskola növendékei közül többek kerültek a
szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium zenei tagozatára, Bravik Katalin a Szegedi Tanárképzőn végzett, Csinády Krisztina
ma már gitártanár és Fehérvári Ágnes (fuvola) az egyetem befejezése után 2020-ban felvételt nyert a New York-i Juilliard School kínai
fakultására, a The Tianjin Juilliard School-ra,
a martfűi gitárzenekarunk Franciaországban
vendégszerepelt – sorolta büszkén Vajna
Katalin.
A martfűi növendékek többsége általános
iskolás, így a járványhelyzetben, az előírt
egészségügyi szabályokat betartva, személyesen folyik az oktatás, a középiskolásokkal
pedig online formában zajlik a tanítás.
– A nehéz időszak különösebb fennakadást nem okoz, de gondosabb szervezést,
intenzívebb odafigyelést követel mind a tanároktól, mind a növendékektől. Azt sajnáljuk,
hogy nem tudunk a közönség elé kilépni. A
vizsgák a négy fal között zajlanak, szülők nélkül, csak a szükséges tanár és növendék bevonásával.
Rossz érzés, hogy nem lehet a hangversenyeken, a külső szerepléseken bemutatkozni, illetve megmutatni az elért eredményeket. A munkánknak az is fontos eleme,

hogy amit megtanulunk, azt közönség előtt
bemutassuk. Nálunk az interperszonális nevelés követelménye az, hogy bemutatkozzanak a növendékek, bemondják a műsorukat.
Ezzel bátorítjuk őket a közönség előtti megszólalásra. Bízunk benne, hogy talán az év
végi vizsgákat már a szokásoknak megfelelően tudjuk megszervezni.
A Csokonai Alkotói-díjas karnagy jelenleg
is vezeti az általa alapított Jász-NagykunSzolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusát,
akik többször szerepeltek Martfűn is. A kórus
egyik alapító tagja, Bozorádi János karnagy,
a basszus szólam vezetője. 1984-ben életre
hívta az Ádám Jenő Országos Dalversenyt,
1991-ben pedig a felnőttkórusok megyei találkozóját. – Ennek megszervezésében sokat segített a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Asztalosné Kocsis Enikő
igazgatónő is, aki minden második évben
vállalta a rendezvény megvalósítását – tudtuk meg Vajna Katalintól.
A találkozót mindig az a kórus rendezi,
amelyik éppen jubilál. A cél, hogy a megye
minden nagyobb településére eljusson az
élő hangverseny, a találkozás hagyománya.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőttkórusok Találkozója a tavalyi év októberében már harmincadik alkalommal valósult
volna meg Törökszentmiklóson, melyet
2021-ben újra megrendezünk Törökszentmiklós polgármestere és kulturális vezetése
segítségével. Reméljük, sikerül.
Sok olyan kapcsolatunk van Martfűvel
személy szerint és az iskolán keresztül is,
ami gyümölcsöző. Az általános iskolával is
nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Sokat segítenek, tudják, mennyire fontos, hogy a kisgyermekek már első osztályban megismerjék a
zenei alapokat, később pedig, ha tehetségesek, kedvük van, akkor továbbtanulhassanak.
Kodály szellemében gondolkodnak: „Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít
be.” Szerencsére a pedagógusok és a szülők
is ezt a szép gondolatot tartják fontosnak a
korai zenei nevelésben.
A KÓTA-karnagyi díjait a kiemelkedő
eredményű művészi munka és a közösségért végzett áldozatos tevékenység elismerésére osztja ki a szövetség. A Művészeti Bizottság javaslatai alapján 2021-ben az Életmű díj kategóriában négy díjat adtak át.
Vajna Katalin eddigi munkássága során
kiemelkedően sokat tett az énekkari mozgalomért, a magyar művészeti nevelésért, amit
a KÓTA Szövetség a Magyar kultúra napján
életmű díjjal ismert el. Kitüntetéséhez ezúton
is gratulálunk, örömökben gazdag további
szakmai sikereket kívánunk!
Székács Szidónia

Farsangi foglalkozás óvodásoknak online
2021. FEBRUÁR 8-11.
Farsang idején is szokásunk középsős és
nagycsoportos óvodásokat fogadni a gyermekkönyvtárban, a kisebbekhez pedig ellátogatunk, és óvodájukban mesélünk nekik.
Programjainkon a farsangi ünnepkörhöz illő
meséket mesélünk, felidézzük a népszokásokat, a mesepedagógia módszereit alkalmazva drámajátékokkal, találós kérdésekkel,
népdalokkal gazdagítjuk foglalkozásainkat,
elevenítjük meg a meséket.
A 2021. évi farsangot azonban a hagyományos módon nem szervezhettük meg, az
ismert okokból nem lehettünk együtt, egy térben óvodásainkkal, pedig már nagyon szeretnénk. Az idén ezért ez a program is csak
másképpen, a virtuális térben valósulhatott
meg. Már-már lemondtunk az idei együtt farsangolásról az óvodásokkal, amikor Bettenbuch Tünde, a Játékvár Óvoda vezetőhelyettese felvetette, próbáljuk meg hagyományos
foglalkozásainkat áthelyezni az online térbe,
és így eljuttatni a meséket a gyerekekhez. A
felnőttek világában a járványhelyzet kikényszerítette a virtuális kommunikációs eszközök, programok használatát. Rájöttünk, egy
videókonferencia alkalmazás nem csak ko-

moly felnőtteknek, komoly megbeszélésekre
való, működhet óvodásokkal meseszolgáltatás céljára is.
Február második hetében így „eljutottunk”
minden martfűi óvodás csoporthoz. A gyerekek kivetítőn nézték, hallgatták a farsangi témában összeállított mesefoglalkozást. Hallhattak meséket, farsangi népdalokat, válaszolhattak találós kérdésekre, énekelhettek
ők is a mi örömünkre, és a technikának hála
még beszélgetni is tudtunk.
Nagy élmény volt a „találkozás” velük. Nagyon hiányoznak a gyerekek a gyermekkönyvtárból. Szívmelengető, megható volt
tapasztalni, hogy ők is hasonlóan éreznek.
Hálás vagyok a lehetőségért, a szervezésért
az óvónéniknek. Nagyon nagy szükség van
arra, hogy kihasználva a technikai lehetőségeket, életben tartsuk kapcsolatainkat, kapcsolatunkat a legkisebb, leghálásabb korosztállyal is. Remélem, hamarosan találkozhatunk a valóságban is, hogy ne csak képernyőn keresztül láthassuk a csillogó kis szemeket.
Székácsné Tálas Gabriella
könyvtárvezető
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HIRDETMÉNY

A szilárd hulladékok eldugíthatják a csöveket és üzemképtelenné
tehetik a szennyvízátemelőkbe épített szivattyúkat
FELHÍVÁS – BÁCSVÍZ ZRT
A csatornahálózatok a lakosság kényelmének szolgálata mellett a szennyvíz biztonságos elvezetését, a környezet szennyezéstől való megóvását is szolgálják. A Bácsvíz
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. február
első hetében, Martfűn, a Szolnoki út csatornahálózatának mosatása során a csatornában olyan oda nem illő tárgyakat is
talált, amelyek következtében a szolgáltató
fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét
arra, hogy a szennyvízcsatornába csak a
mosás, mosogatás, tisztálkodás, takarítás és
a wc-használat során keletkező szennyvíz
kerülhet.
Mindannyiunk érdekében tilos a csatornába juttatni: benzint, olajat és más robbanásveszélyes folyadékot, festéket és más
vegyi anyagokat, földet, építési anyagot, törmeléket, harisnyát, ruhát, felmosórongyot,
papírtörölközőt, pelenkát, tampont, vattát,
fültisztítópálcikát, konyhai maradékot, használt sütőzsiradékot, állati tetemet, húst, belsőséget, szőrt, állati hígtrágyát.
A szilárd hulladékok elzárhatják a szennyvíz útját, eldugítják a csöveket, üzemképtelenné válnak a szennyvízátemelőkbe épített
szivattyúk és szerelvények, ezért akár a
szennyvíz kiömlése is bekövetkezhet.
A szennyvíztisztító telepek a normál életvitellel járó szennyvíz megtisztítására alkalmasak, az említett anyagok azonban túlterhelést okoznak a rendszerben. A zsírok és
olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak,
ezért a szennyvízcsatorna keresztszelvénye
előbb leszűkül, majd teljes mértékben eldugul.
A Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató
Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy környezettudatos magatartásukkal segítsék a szennyvíz
szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztítását, figyelve ezzel egymásra és a környezetünkre.
A szolgáltató tisztító telepein környezetvédelmi megfontolásból, a szennyvíztisztítást elsősorban mikroorganizmusok segítségével végzi. Ezek a szervezetek igen sérülékenyek, a szennyvízbe juttatott mérgező
anyagoktól könnyen elpusztulnak, ami a tisztító technológiát károsítja, rontja a tisztítás
hatékonyságát és veszélyezteti az élővizekbe érkező tisztított szennyvíz minőségét.
A településeken általában elkülönített
szennyvíz- és csapadékcsatorna-hálózat
üzemel. Éppen ezért a szennyvízcsatornába nem szabad sem esővizet, sem talajvizet vezetni. Ellenkező esetben heves záporok idején előfordulhat, hogy a csővezeték
túlterhelt lesz, az esővízzel kevert szennyvíz
pedig elönti az utcákat és az ingatlanokat. Ez
- a környezet károsításán túl - növeli a fertőzésveszély kockázatát is.
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A csapadékcsatorna-hálózat feladata az
esővíz összegyűjtése és megfelelő elvezetése. Ennek hatékonyságát jelentősen befolyásolja a víznyelő aknák és a csővezetékek
tisztasága, állapota. Kérjük, ügyeljen arra,
hogy a lakókörnyezetében található víznyelők rácsai mindig akadálymentesek legyenek, az aknába ne kerülhessen falevél vagy
más hulladék, ami a csatorna dugulását
okozhatja.

Sokan igényelnének tűzifát az
önkormányzattól
A közterületeken kivágott fákat tűzifaként évről évre, a téli időszak előtt az erre
szociálisan rászorultaknak juttatja el Martfű
Város Önkormányzata. 2020-ban a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság felajánlásában további jelentős famennyiség növelte
az önkormányzati kiutalásra szánt tűzifa keretet – tudtuk meg Tóth Ferenctől, a Martfű
Város Önkormányzata Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési szakmai egységének vezetőjétől.
Az ingyenes tűzifát lehetőség szerint összevágott állapotban szállítják ki, ezzel is segítve
a felhasználását.
A kiutalási igényeket a Polgármesteri Hivatalban kellett jelezni, amelyek elbírálását
követően szállította ki a Településüzemeltetési ágazat a kiutalásonként öt mázsányi tűzifát.
– A fakivágások során keletkezett tűzifát a
krízishelyzetben lévőknek juttatja el az önkormányzat. Mennyisége éves szinten változó, vagy van, vagy nincs, ami a közterületen
kivágandó fák számától függ – erősítette
meg Kesjár Attiláné, a Polgármesteri Hivatal

MEGEMLÉKEZÉS

szociális ügyekkel foglalkozó főmunkatársa.
– Évente átlagosan tíz fő kaphat az így kitermelt famennyiségből, de volt olyan év, amikor negyven nehéz helyzetben lévő embert
tudtunk ebben a segítségben részesíteni.
Ha a fakivágások során nagyobb mennyiségű tűzifa keletkezik, azt jelzi felénk a Településüzemeltetés. Sokan igényelnének tűzifát, hosszú a lista, de ez nem segély, inkább
felajánlás, ha úgy vesszük.
Senkit sem hagyunk megfagyni! – hangsúlyozta Kesjár Attiláné. – Az önkormányzati segélykeretből tűzifára, tüzelőre jelentős
összeget fordít a hivatal, amit szintén természetbeni juttatásként, tűzifaként kapnak meg
az arra rászorulók.
Ez azért is igaz, mert az állami szociális
célú tüzelőanyag program keretében,
amely évről évre többszázezer rászoruló
családot érint, a Martfűn élők nem számíthatnak segítségre. A háztartások tüzelőanyagköltségeit csökkentő állami támogatás csak
az ötezer fő alatti kistelepüléseken élő
családok, idősek, szociálisan rászorulók számára elérhető.
Herbályné Kalmár Irén

GYÁSZJELENTÉS
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, szerették, hogy
édesanyánk,

CSIKÓS SÁNDORNÉ

CSÍKNÉ KATA
(1967-2016),
drága feleségem, gyermekeim édesanyja
halálának 5. évfordulója alkalmából.
Köszönöm a barátoknak, ismerősöknek,
akik gondolnak rá még most is.
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott,
megpihent a szív, mely értünk dobogott.
Könnyes az út, mely hozzád vezet,
örökké őrizzük emlékedet.
Férje, gyermekei és sógornője

szül.: Pásztor Mária
(1933-2021)
volt martfűi lakos életének 87. évében
elhunyt.
Temetése szűk családi körben történt.
Emléke szívünkben örökké él.
Gyászoló családja

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan április 15-én, csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket április 7. szerdáig hozhatják be a szerkesztőségbe,
vagy küldhetik el a martfumedia@gmail
.com címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

MENETREND

MARTFŰ – Autóbusz váróterem
INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK
Az adatok a 2021. február 15.-i állapotot tartalmazzák. A menetrend változás jogát fenntartjuk.
VOLÁNBUSZ ZRT. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság
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MENETREND

Vasúti
menetrend
Szolnokra:
04:38 (7219), 05:31 (7229), 06:31
(7239), 07:31 (7217), 09:31 (7227), 11:31
(7237), 13:31 (7215), 14:31 (7225), 15:31
(7235), 17:31 (7213), 19:31 (7211), 21:31
(7221)
Hétvégén:
04:38 (7219), 05:31 (7229), 06:31
(7239), 07:31 (7217), 09:31 (7227), 11:31
(7237), 13:31 (7215), 15:31 (7235), 17:31
(7203), 19:31 (7211), 21:31 (7221)
Szentesre:
05:30 (7210), 06:30 (7220), 07:30
(7212), 09:30 (7222), 11:30 (7232), 13:30
(7214), 14:30 (7224), 15:30 (7234), 16:30
(7216), 17:30 (7226), 19:30 (7218), 21:30
(7228), 23:20 (7238)

Szombat: 05:30 (7210), 07:30 (7212),
09:30 (7222), 11:30 (7232), 13:30 (7214),
14:30 (7224), 15:30 (7234), 16:30 (7216),
17:30 (7226), 19:30 (7218), 21:30 (7228),
23:20 (7238)
Vasárnap: 05:30 (7210), 07:30 (7212),
09:30 (7222), 11:30 (7232), 13:30 (7214),
15:30 (7234), 16:30 (7216), 17:30 (7226),
19:30 (7218), 21:30 (7228), 23:20 (7238)

2021.02.15.
Balogh Léna Anikó
Acsai Anett - Balogh Dániel, Deák
Ferenc út
2021.02.18.
Cserna Sarolta Diána
Cserna Fanni - Cserna Márton, Juhász
dűlő
2020.12.22.
Tóth Lotti
Gecse Dalma - Tóth Zoltán, Bata út

Üdvözöljük
újszülötteinket

2021.01.26.
Nagy Boglárka
Nagyné Balogh Brigitta - Nagy Zoltán,
Bajcsy-Zsilinszky út

2021.02.13.
Pető Péter Zoltán
Angyal Fanni Bernadett - Pető Péter,
Bocskai út

2021.02.07.
Sóvári Norbert
Sóváriné Antal Erika - Sóvári Róbert,
Iskola út

Rendőrségi hírek
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A Szolnoki Rendőrkapitányság eljárást indított járművezetés az
eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt egy martfűi lakos
ellen. A rendőrök 2021. január 24-én 15 óra 10 perc körül igazoltatták
Martfű belterületén a személygépkocsival közlekedő férfit. A járőrök
megállapították, hogy a sofőr járművezetés az eltiltás hatálya alatt
vezetett, ezért előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol
meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették.
Egy helyi lakos közlekedett autóval Martfű belterületén február 19én 15 óra 30 perc körül. A sofőr haladása során, a Rákóczi úti kereszteződéshez érve – a kihelyezett „Elsőbbségadás kötelező” közúti
jelzőtábla ellenére – nem biztosított elsőbbséget a kerékpárúton
haladó biciklisnek és összeütköztek.
A baleset következtében – az elsődleges orvosi vélemény szerint –
a kerékpáros nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.

REJTVÉNY

38

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!
Háziasszony a férjének:
/A megfejtés a vízszintes 1., 48. és a
függőleges 38. sorokban található./
Vízszintes:
1. A beküldendő megfejtés első része; 19.
Orvosi vizsgálati- vagy laboreredmény; 20.
Tornaeszköz; 21. Délceg, daliás; 22. Kopíroz; 23. Az elektromos feszültség mértékegysége; 24. British Airways (brit légitársaság),
röv.; 25. Vezényszó a huszároknál; 27. Játék-

Balatoni üdülést nyerhet!

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2021. FEBRUÁR-MÁRCIUS
Megfejtés:

mackó-név, egyben két (2012. és 2015.) pikáns amerikai filmvígjáték címe is (az élő-beszélő plüssmackó és Mark Wahlberg mindkét részben, Mila Kunis az elsőben, Amanda
Seyfried és Morgan Freeman másodikban
szerepel); 29. Szezon; 30. Dario … - olasz
drámaíró, rendező, 1997-ben irodalmi Nobel-díjat kapott (1926-2016); 31. Süteményfajta (töltelékes); 33. A Nemzetközi Úszószövetség (hivatalos francia nevén: Fédération
internationale de natation) rövid neve /FINA/;
35. Világhírű divatcég; 37. Ezen a napon; 39.
A magyar kártya egyik lapja; 42. Cakó Ferenc
gyurmafilm-sorozatának főszereplője; 44. Világbajnokság, röv.; 45. Kiszáll reggel az ágyból; 46. Nagyobb korszakok; 48. A beküldendő megfejtés második része; 51. … d'Italia –
a híres olasz kerékpáros körverseny /GIRO/;
52. Kifelé történő szabadrúgásra okot adó,
szabálytalan helyzet a labdarúgásban; 53.
Véd; 54. Rangos, kiemelkedő, előkelő; 55.
Dumas három testőrének egyike; 57. Róma
közepe!; 58. Szemgyönyörködtető; 60. Spanyol (eredetű) női név magyar változata; 62.
Kémiai elem, nemesgáz, a vegyjele: Ne; 63.
Félkész!; 65. … János – Kossuth-díjas színművész, számtalan filmben, tévéjátékban
szerepelt, emellett az évtizedeken át tartó rádiós sorozatban, a Szabó családban ő alakította Szabó bácsit (1907-1981); 67. A fogaival őröl; 69. Delhusa … - 1953-ban született,
az 1970-es években aktív dalszerző, énekes; 71. A nitrogén és a kén vegyjele; 72. Bolgár pénz; 74. A nettó eladási ár és a nettó beszerzési ár különbsége; 76. Páros belső
szervünk, a kiválasztás szerve; 78. Szombathely településrésze /OLAD/; 80. Bács-Kiskun
megyei város a Kiskőrösi járásban.
Függőleges:
1. 555 – római számmal; 2. Térítéses betegellátó központ Debrecenben /REOF/; 3. A
településekhez tartozó nagyobb vasúti meg-

álló.; 4. Gyakorítóképző; 5. Keresztül; 6. Föld
alatti régészeti leletek feltárása; 7. T.Z.; 8.
University of East London (Kelet-Londoni
egyetem) /UEL/; 9. Egyfajta nemesi rang; 10.
Arra a helyre pillant; 11. Mennyiség egység,
röv; 12. Varró mozdulatot tesz; 13. A te tulajdonod; 14. Emelet, röv.; 15. Bőven van ideje;
16. C.S.V.; 17. Híres svájci óramárka; 18. Elénekel; 24. Eger híres bora; 26. Bizonyos gabonából készített fehér ital; 28. Trendi, felkapott; 31. P.K.; 32. … Tamás – kuruc brigadéros, a Rákóczi-szabadságharcot előkészítő
tiszaháti felkelés vezéralakja; 34. Petőfi Sándor (1846-ban írt) versének címe; 36. Nagy
szibériai folyam; 38. A beküldendő megfejtés
harmadik, befejező része; 40. Makó közepe!;
41. Becézett Zoltán; 43. Régi korok hangulatát idéző, antik; 45. „… lányom fehérbe vagyon, fehér a rózsa, kezébe vagyon” (népdalrészlet); 47. Megjegyzés, észrevétel, angolul /REMARK/; 49. Miriam … - írónő, magyarul is megjelent könyve a viking időkben
játszódó „A pogány jutalma” című regény
/MINGER/; 50. Germán eredetű női név – híres viselője: … Lee, 1944-ben született amerikai énekesnő, aki az 1960-as évek népszerű előadója volt (egyik híres száma az I'm
Sorry című dal); 51. Távol-keleti eredetű táblajáték; 53. …, a nagy varázsló; 56. A hidrogén és a nitrogén vegyjele; 58. Fűtőanyag,
az egyik fosszilis energiahordozó; 59. Díszes, színpompás tollazatáról ismert madár;
61. Fotós szakkifejezés, az objektív gyújtótávolságának változtatása (a téma közelítése
vagy távolítása céljából), eredeti idegen írásmóddal; 64. Esztendős; 66. J.R.É.; 68. Gigaelektronvolt, röv.; 70. Hollandia és Spanyolország nemzetközi autójele; 72. … Tolsztoj –
a Háború és béke írójának keresztneve; 73. A
mélyebb női énekhang; 75. Néma séta!; 77.
Súlyarány, röv.; 79. Az ezüst vegyjele; 80. Kicsinyítő képző (a magas hangrendű).
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NEVELÉS

Nagy zajongással, mondókázással űzték el a hideg és
dermesztő fagyot az óvodások
A „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél…” rigmustól, mulatságtól, bohóckodástól voltak
hangosak az óvodák csoportszobái február
második hetében. Hagyományos ünnepeink
közé tartozik a Farsang, amit az idén a járványhelyzet miatt rendhagyó formában, csoportonkénti szervezésben tartottunk meg.
Örömteli, vidám hangulatot teremtve töltötték
a gyermekek az egész hetet, élményeket és
ismereteket szerezve a Farsangról.
Egy-egy csoportba bekukkantva vidáman
táncoló, mulató királylányokat, lovagokat,
mesehősöket láthattunk. A borús téli napokon a zene, a tánc és a színes maskarák igazi karneváli hangulatot varázsoltak az óvodákba.
Idei újdonságunk az interaktív Mesélde
volt, amikor internetes kapcsolatban voltunk
a Városi Művelődési Központ Könyvtárával,
kivetítőn keresztül láthattuk Székácsné Tálas
Gabi nénit, akivel együtt énekeltünk, mondókáztunk.
Ebben az évben sem maradhatott el a farsangi fánk, amit a farsangi hét lezárásaként,
pénteken kóstolhattak meg az ovisok. Ebben
a különleges helyzetben, amikor a szülők által sütött finom fánkokat nélkülöznünk kellett,
segítségünkre siettek a GYSZSZK konyhájának dolgozói, akiknek jóvoltából illatos szalagos fánkok kerülhettek az asztalra, amit ezúton is köszönünk nekik.
A pandémia miatt közös mulatozást nem
tarthattunk ugyan, de arra törekedtük, hogy
minél izgalmasabb, emlékezetesebb programokat kínáljunk a gyermekeknek saját csoportszobáinkban.
A Munkácsy úti Óvodában a legkisebbek, a „Méhecskék” farsangi zenéléssel,
tánccal, mozgásos ügyességi játékokkal várták egész héten a pénteki közös télűző programunkat. Maskarába öltözködve, jót játszva
és mulatozva hessegették el a telet. Nem
maradhatott el a hagyományos farsangi kalap készítése sem, melyet minden gyermek
boldogan vitt haza az utolsó napon.
A kis-középső csoportos „Pillangók”
több táncos koreográfiát tanultak a héten,
legkedvesebb mozgásos játékuk a „lufizás”
volt, a gyermekeknek „lufiütővel” kellett egymásnak továbbítani a színes léggömböket. A
héten érdekes jelmezeket öltöttek, majd péntekre mindenki pingvinné változott. Az egész
heti tánc, jókedv, versengés, szórakozás
után, már nagyon várták a „pillangók” a pénteki forgatagot is.
A nagy-középső csoportos „Cicák”
szebbnél szebb jelmezekben táncoltak
egész héten. Nagyszerű jelmezbemutatót
tartottak, ahol minden gyermek lehetőséget
kapott a szereplésre, a jelmezének bemutatására. A móka, kacagás, vidámság a közös
játék, alkotás, a farsangi népszokások felelevenítése töltötte ki a farsangi hetüket.
A nagycsoportos „Csigák” a népi farsangi szokásokra fektették a hangsúlyt, s
egyben ők szervezték és vezették a pénteki
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záró programunkat is. A színes és ötletes jelmezek, a mosolygós gyermekarcok, a mulatság, közös játék jellemezte a „csigás” farsangi napokat.
„Jöttünk vígan maskarába, télbosszantó
maszkabálba…” Ezzel a kis rigmussal hívogatták a nagyok a többi csoportot egy télűző
csörömpölésre. Az udvaron megtartott közös hangoskodás, csörgés, kereplőzés hallatán még a nap is kisütött a télűzés végére.
A Kossuth úti Tagóvodában, a nagycsoportos „Tacskók” és a felnőttek is nagyon várták, hogy idén is elzavarhassák a telet és előcsalogathassák a tavaszt. Mindenki
ötletesebbnél-ötletesebb jelmezben érkezett
pénteken, a farsang napján az óvodába.
Sok-sok játékkal és táncos mulatsággal töltötték el a délelőttöt.
A kis-középső csoportos „Mókusok”
ebben az évben a gyermekekkel közösen
bohócos hangulatúvá varázsolták csoportszobájukat. A „bohóckodás” az egész hetet
végig kísérte, színes gyurmával bohócfejet
készítettek, bohócokat színeztek, farsangi
kalapot díszítettek, amiben természetesen
lehetett mulatozni, bohóckodni is. A vidám-

ság mellett ismerkedtek a télűzés hagyományaival, a mohácsi Busójárással, más népek
farsangi szokásaival.
A kiscsoportos „Süniknek” az egész
hét a farsang jegyében telt. Volt itt „Állatok
Farsangja”, szemüvegdíszítés, farsangi
maszkkészítés, „farsangi fánk” fánksütés
gyurmából. A pénteki napon vidám farsangi
felvonulást rendeztek farsangi jelmezben,
ahol mindenki egyénileg mutathatta be, minek öltözött. Tréfás vetélkedőt is szerveztek,
ahol többek között fakanállal lábast kereshettek bekötött szemmel, aminek nagy sikere
volt.
Mindkét óvodában egész héten sokat táncoltunk, zenéltünk, énekeltünk, mondókáztunk, verseltünk és természetesen sokat viccelődtünk, nevettünk a maskarákban.
A mulatság zárásaként az udvaron a többi
csoporttal együtt, nagy zajongással, mondókázással igyekeztünk véglegesen is elűzni a
hideg és dermesztő fagyot. Bízunk benne,
hogy sikeresek voltunk és tényleg hamarosan eljön a tavasz!
Játékvár Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógusai

NEVELÉS

Saját csoportjukban tartották a farsangi mulatságot
a bölcsődések
„Újév újabb mulatság, februárban farsang
vár, búcsúztatjuk a telet, várjuk már a meleget.”
Az idei évben 2021. február 8-án rendeztük meg a farsangi mulatságot a Játékvár
Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységében. Nagy készülődés előzte meg
az eseményt, farsangi díszbe öltöztek az intézmény helyiségei, színes szalagok, lufik,
bohócok, álarcok jelezték a közelgő ünnepet.
A gyerekek farsangi maszkot ragasztgattak, a bohóc nyakkendőjét díszítették, majd
az elkészült alkotásokat az átadó helyiségben állítottuk ki. Énekszó és hangszerek
hangja hallatszott a csoportszobákból heteken keresztül, kisebbek és nagyobbak vígan
énekeltek a kisgyermeknevelőkkel.
Amikor elérkezett a várva várt nap, a bölcsőde szobái megteltek hercegnőkkel, pillangókkal, katicabogarakkal, cicákkal, dínókkal,
rendőrökkel és szakácsokkal. Az intézmény
dolgozói is színes jelmezbe bújtak a gyerekek nagy örömére, voltak Minnie egerek, cicák, boszorkányok és hóember is.
A jelenlegi vírushelyzet miatt minden kisgyermek a saját csoportjában élvezte a farsangi mulatságot, énekeltek, táncoltak, színes lufikkal játszottak, de lehetőségük volt vizuális tevékenységre is: színezésre, ragasz-

tásra. Az elmaradhatatlan farsangi fánkról a
bölcsőde szakácsnője, Andi néni gondoskodott, amit a gyerekek jóízűen el is fogyasztottak. Délután vidám élményekkel telve me-

sélték szüleiknek, milyen fergeteges mulatság volt a bölcsődében.
Majzikné Hovodzák Adrienn
kisgyermeknevelő

Farsang az általános iskolában, szűkebb keretek
között, osztályonként
Farsangi fánk, pufóka, teremben áll a móka (Czeglédy Gabriella: Áll a bál, részlet)
Február 12-én elérkezett a farsang várva
várt napja a Martfűi József Attila Általános Iskolába. Igaz, rendhagyó módon, de minden
hozzávaló adott volt, ami a jókedvhez, mulatsághoz, vidámsághoz szükséges. Volt itt
fánk, tömérdek, pufóka, és minden osztály
termében állt a móka, ráadásként megérkezett az igazi tél sok-sok hóval!
Délelőtt 11 osztályunk bemutatta kis táncát, amelyre lelkesen készültek osztályfőnökeikkel, és ötletesnél ötletesebb jelmezeket
is láthattunk, amelyeket a szakavatott zsűri
értékelt is.
A szülők, gyerekek, a Boldog Gyermekekért Alapítvány és a Szolnoki Tankerületi
Központ óriási segítségével sok gyermek
örülhetett tombolanyereményének.
A délelőtt folyamán, a csodaszép fehérséget kihasználva, hóemberépítő-versenyt hirdettünk. Az osztályok szorgalmasan készítették szobraikat, és persze az izgalmas hócsaták sem maradhattak el.
A jókedv és vidámság délutánra sem fogyott el. A kis közösségek együtt töltötték el
szabadidejüket. Társasjátékoztak, filmet
néztek, vetélkedtek, buliztak.
Az iskolai farsang sikeréhez sok-sok láthatatlan kéz munkája járult hozzá, valaki
nyereménytárgyakat csomagolt, valaki dekorációt készített a folyosóra. Nagyon köszön-

jük a szülők rekordmennyiségű tombolafelajánlását, a gyerekek egyedi, kreatív jelmezeinek elkészítését.

Mészáros Ágnes
Táncos összefoglaló videó:
www.martfu.hu
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KULTÚRA

„Köszönet az elődöknek és köszönet a ma itt
kultúrát szerető embereknek”
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton – a 2019 és
2020. évi kiemelkedő szakmai munkája és a
közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazása terén nyújtott teljesítménye alapján
– a Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár megkapta a „Minősített Közművelődési Intézmény Címet”, melyet a magyar kultúra napján, január 22-én, online gálaműsor keretében Fekete Péter kulturális államtitkár adott át a Művelődési Központ kollektívájának. Az elért eredményről és a hoszszú pályázati folyamatról városunk kulturális
intézményének vezetője, Asztalosné Kocsis
Enikő beszélt 2021. január 26-án.
– Hosszú évek munkája során mindig
igyekeztünk odafigyelni a minőségre és próbáltuk tudatosan, ennek szellemében végezni feladatainkat – kezdte a beszélgetést Asztalosné Kocsis Enikő. – Az elmúlt év sok szigorítást és szomorúságot hozott. Nagyon hiányoznak a látogatóink a Művelődési Központból, de azt gondoltuk, hogy ebben az

időszakban megpróbálunk azokkal a szervezeti feladatainkkal foglalkozni, melyek fontosak a jövőre nézve.
Csodaszép munkánk van, de kis szervezet vagyunk, tizenkét fővel dolgozunk, öt
egységben, ezért feladatainkat ebben a minőségben csak úgy tudjuk ellátni, ha az rendszerezett és átlátható. Elkészítettük az intézmény középtávú stratégiáját, és ehhez illeszkedően azt gondoltuk a munkatársaimmal,
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett "Minősített Közművelődési
Intézmény Cím"-re is beadjuk a pályázatot. A
minősítés célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált
működésének ösztönzése.
Ebben a Nemzeti Művelődési Intézet
Szolnok Megyei Igazgatósága segítette a
Művelődési Központot, akik szerint a megyében a martfűi intézmény kiemelt szerepet tölt
be a kultúra terén, és képes arra, hogy ezt a
pályázatot színvonalasan végig vigye.
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– Sok minden kellett ahhoz, hogy ezt a pályázatot februártól egészen augusztusig, 111
oldalban elkészítsük és beadjuk. Egy kisebb
munkacsoport alakult az intézményen belül,
akik összefogták és elkészítették ezt a nagy

munkát – számolt be Asztalosné Kocsis Enikő. – Ezúton is szeretném megköszönni Deákné Szilágyi Andrea és Eiler Zita munkáját,
majd Darida Andreáét, aki később csatlakozott a csapathoz. Természetesen ehhez a tel-

KULTÚRA

jes kollektíva munkája kellett, a könyvtári, a
média területé, és nem utolsósorban a gazdasági és technikai területé is.
Köszönet illeti Martfű Város Önkormányzatát, dr. Papp Antal polgármestert és a Martfűi Polgármesteri Hivatalt is, akik lehetővé
tették, hogy infrastrukturálisan is egy színvonalas és korszerű, 21. századi intézményben
tudjuk megvalósítani kulturális munkánkat.
Ez egy komoly megmérettetés volt, amely
kidolgozott kritérium- és követelményrendszer alapján vizsgálta az intézmény szakmai
működésének színvonalát.
A Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár két tevékenységi területet jelölt
meg, amit a minőségbiztosítási auditorok kiemelten vizsgáltak. Ez a kiállításrendezés és
a rendezvényszervezés volt, de az intézmény teljes munkafázisát, a 2019 és a 2020.
évi működését is értékelni kellett, bemutatva,
dokumentumaival alátámasztva, hogyan
próbálja az intézmény Martfű városában a
minőségi kultúrát biztosítani.
– Beadva a pályázatot, már az auditra készültünk, ami november-december hónapban zajlott. Különleges volt ez is, hiszen a
2020-as évben a helyszíni szemle helyett online audit zajlott, és ez az auditorok számára
is új módszereket jelentett. Erre is fel kellett
készülnünk, új ötletekkel, hogy ténylegesen
be tudjuk mutatni az intézmény munkáját.

Ebben köszönet illeti a Média csoportot,
hogy rendezvényeinkkel online felületeinken
is nagyon igényesen és szépen jelen lehetünk – mondta Asztalosné Kocsis Enikő intézményvezető.
– Ahhoz, hogy ezt a címet megkapjuk, kellett Martfű lakossága és kellettek a mi látogatóink és kis közösségeink is, hiszen nélkülük
és az ő igényeik, visszajelzéseik nélkül mi
sem tudunk fejlődni és ilyen színvonalas
programokat, rendezvényeket létrehozni. Ez
egy közös, nagy munka volt!
A Martfű Városi Művelődési Központ a pályázaton keresztül is bebizonyította, hogy
nem csak minőségi munkát folytat, hanem
azt egy folyamatos és állandó szinten tudja
tartani. Ennek eredményeképp a magyar kultúra napján, január 22-én, online gálaműsor
keretében Fekete Péter kulturális államtitkártól vehették át a „Minősített Közművelődési
Intézmény Címet”.
– Nagyon sok köszönőlevelet és elismerő
gratulációt kaptunk, ami azt gondolom, hogy
nem csak a munkatársaimnak, hanem a városnak is szól. Ezért szeretnénk ezt a címet a
jövőben felelősséggel tovább vinni, megőrizni.
A következő lépcsőfok, amit az intézmény
célul tűzött ki, a Közművelődési Minőségi Díj.
– A jövőre nézve fontos számunkra, hogy
végig gondoljuk a fejlesztendő területeket,

így rendszerbe foglalva szeretnénk magát a
szervezetet és a tartalmi munkánkat is fejleszteni. Ezeket szedjük most sorba és ezekre készítünk terveket. A Közművelődési Minőség Díj talán a legmagasabb, amit ebben a
szakmában a közművelődési, könyvtári területen egy intézmény elérhet. Erre lehet készülni, ami nem a címért és a díjért folyik, hanem azért, hogy a munkánk minél színvonalasabb, szervezettebb és ha mondhatom,
egyszerűbb és olajazottabb legyen.
A történések alatt eszembe jutott az is,
hogy az idén 60 éves ez a gyönyörű intézmény. 1961-től ügyes csapat irányította Martfűn a kulturális életet, csoda igazgatókkal,
munkatársakkal. Felelősségteljes érzés ezt a
stafétát tovább vinni. Úgy gondolom, hogy
megpróbáltuk, és bízom benne, hogy tudtuk,
és szeretnénk ezt tovább folytatni. Köszönet
az elődöknek és köszönet a ma itt kultúrát
használó, szerető embereknek.
Az örömteli napok után kollégáimmal folyamatosan azon tanakodunk, hogy mikor
nyithatjuk újra a házat – mondta Asztalosné
Kocsis Enikő, hozzátéve – bízom benne,
hogy jön a tavasz, jön a reménység, és nagy
örömmel nyithatjuk ki az intézményt látogatóink, közösségeink számára!
Videó összefoglaló a www.martfu.hu oldalon.
Székács Szidónia

A megyei PRIMA díj várományosai
között a Martfű Városi Nőikar
Mi, martfűiek méltán lehetünk büszkék arra, hogy a Prima Jász-Nagykun-Szolnok Megye Díj 2021 jelöltjei között, a Magyar zeneművészet kategóriában, a Martfű Városi Nőikar is a felterjesztettek között szerepel.
A Martfű Városi Nőikar küldetése a zenekultúra, a kórusmuzsika ápolása, népszerűsítése, kulturális, jótékonysági és egyházi
események gazdagítása. A Nőikar tagjait az
igazi zeneszeretet, az együtt éneklés öröme
tartja össze és segíti szakmai céljaik elérésében.
Az 1979-ben Bozorádi János karnagy által alapított Nőikar számos hazai és külföldi
szereplésen szerzett elismerést, több alkalommal jutalmazták arany fokozatú minősítéssel, fesztiváldíjjal.
A kórust 2015 óta Szabó Zsolt karnagy
irányítja magas színvonalú művészeti munkával.
Szavazni 2021. május 15-ig, az Új Néplapban többször megjelenő szelvényeken
lehet.
A szavazólapok leadhatóak: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
5000 Szolnok, Óvoda út 2. Új Néplap ügyfélszolgálat 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 10., földszint 1.
A Martfű Városi Nőikar gyakran szerepel
városi ünnepségeken, kiállítások megnyitóján, jótékonysági, egyházi és állami rendezvényeken. A kórus több éve házigazdája és

segítő szervezője a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Felnőtt Énekkari Találkozóknak.
Az énekkar nagy zeni élménye volt és
egyben igazi szakmai kihívás is 2018 októberében a martfűi Szent Tamás-templomban, a
Szolnoki Szimfonikus Zenekarral közös koncert, ahol Pergolesi: Stabat Mater című művét adták elő Worowski Marcell karmester
vezényletével.
Jelentős szakmai élmény volt továbbá,
hogy 2019 augusztusában a Szolnoki Szimfonikus Zenekar nyáresti koncertjein, a 150
tagú „mozaik” kórus tagjaként énekelhetett
az együttes és járult hozzá a koncertek sikeréhez.

Felejthetetlenek számukra azok a kórusmuzsikát népszerűsítő kiskoncertek is, ahol
csillogó szemű óvodásoknak énekelték népdalainkat, Kodály és Bartók kórusműveit.
Több mint négy évtizedes kiváló művészi
munkájuk eredményeképpen javasolta Martfű Város Önkormányzata a kórust Területi
Príma Díj jelölésre.
Sok sikert kívánunk a térségünk és városunk szavazói körében is népszerű Martfű
Városi Nőikarnak a PRIMA Jász-NagykunSzolnok Megye Díj elnyeréséhez!
Minden szavazatra számítunk!
Herbályné Kalmár Irén
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