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Rendhagyó módon emlékeztünk hőseinkre
A járványhelyzet ellenére sem maradtunk
megemlékezések nélkül nemzeti ünnepünkön. Martfű Város Önkormányzata az idei évben online ünnepi megemlékezéssel tisztelgett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Turnyánszkiné Enyedi Andrea önkormányzati képviselő ünnepi gondolatait és a
Martfűi József Attila Általános Iskola diákjainak „MAGYAR VAGYOK” című emlékező
műsorát a Martfű Média előzetesen rögzítette, majd, az ünnepi hétvégén a www.
martfu.hu városi honlapon és facebook oldalán közzétette.
– Március 15-ét a magyarság minden évben megünnepli, megemlékezik az egyik legnagyobb történelmi eseményéről. Már második éve, hogy nem tehetjük meg ezt az ünneplést teljes valóságában, a szoborhoz vonuló sokaságként, a megszokott módon és
közös megemlékezés keretei között, mivel
egy külső körülmény, a járványhelyzet ezt
nem teszi lehetővé. De ez az ünnep akkor is,
így is minden magyaré! – fogalmazott ünnepi
beszédében Turnyánszkiné Enyedi Andrea.
– Az 1848-as szabadságharcot pesti forradalomként is sokat emlegetik. Igaz, bár a
központja valóban a főváros volt, hatása
azonban az egész országra kiterjedt, és mi
utódok, immár 173 éve, tiszteletben tartjuk e

napot. Éljünk akár Budapesten, vagy az ország bármely szegletében, vagy egy békés
kisvárosban Martfűn, mindannyian kokárdát
tűzünk a szívünk fölé, érezzük a Nemzeti dal
erejét, lüktetését, újra és újra felidézzük annak a márciusi napnak az eseményeit, s több
mint másfél évszázad távlatából is valamiféle
lángot gyújt bennünk a márciusi ifjak elszántsága, lelkesedése.
Generációk óta hősként tekintünk a márciusi ifjakra, az általuk kiharcolt vívmányokra,
és soha ne feledjük, minden korosztály felelőssége, hogy a korban utána következő ifjaknak átadják a forradalom eszméjét, és
még sokáig közösen ünnepeljék az 1848-49es forradalmat és szabadságharcot.
Kokárdánkat tűzzük a szívünk fölé és
csöndben emlékezzünk! Amíg lesz március
15.-e, addig lesz magyar szabadság és
egyetértés! Amíg lesz magyar, addig lesz
március 15.-e! – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.
Az ünnepi gondolatok után a Martfűi József Attila Általános Iskola diákjai „MAGYAR
VAGYOK” című előadásukban idézték meg a
forradalom korának hangulatát, március 15.
eseményeit.
Az online összeállítás a martfűi Damjanich János középiskola 2017-es ünnepi fellépésével zárult.

A megemlékezés virágait, az egészségügyi szabályokat betartva, egyének és közösségek is tetszőleges időpontban helyezhették el a Szent István téren, az 1848-49-es
hősök emlékművénél. Székács Szidónia

Önkormányzati pályázat belterületi járdák felújítására
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása céljára pályázat benyújtásáról döntött Dr. Papp
Antal polgármester 2021. március 10-én.
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 döntött az elsősorban a Munkácsy utat és a Rákóczi út páros (Gazdabolt
felőli) oldalát érintő járdafelújításról.
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.
Az önkormányzat a Martfű, Munkácsy út
Május 1. út és Levendula utca közötti, bal
oldali szakasza (943 m), a Munkácsy út Május 1. út és Virág út közötti jobb oldali szakasza (592 m), a Martfű, Rákóczi út páros
oldal felőli teljes szakasz (805 m) és a vasúti védőerdő mellett, a Galagonya utcáig
terjedő szakasz (171 m) járdáinak burkolatfelújítására nyújtott be pályázatot.
Az igényelhető támogatás az önkormányzat adóerő-képessége alapján a fejlesztési
költség 50%-a, de maximum 20 millió forint.
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A pályázat kötelező melléklete, a munkálatokról szóló 2021. évben kiállított árajánlat,
vagy tervezői költségbecslés.
A tervezői költségbecslés alapján a burkolatfelújítás költsége bruttó 30.2 millió, az
igényelt támogatási összeg bruttó 15.1 millió,
az önkormányzati saját erő összege bruttó
15.1 millió forint.
A járda burkolatfelújításhoz szükséges
önerő biztosítására, Martfű Város Polgármestere az önkormányzat a 2021. évi költségvetése általános tartalékkeretének terhére kötelezettséget vállalt.

Járdafelújításra 3 millió forintot különített
el az idei pénzügyi tervében a képviselő-testület, amihez képest komoly előrelépést jelenthet a pályázatban szereplő, kiemelt közlekedési útvonalakat érintő járdák felújítása.
– Az érintett járdák kisebb része új aszfalt
borítást kapna, zömében pedig a betonjárda
teljes cseréjével valósulna meg a beruházás
– tájékoztatott Pápai János, a Polgármesteri
Hivatal Műszaki Irodájának műszaki előadója. A pályázati döntés nyáron várható, így leghamarabb ősszel kezdődhetnek meg a tervezett járdafelújítások.
Herbályné Kalmár Irén
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Martfűn a rendelkezésre álló összes oltóanyagot felhasználják
2021.04.07.
A járvány intenzíven terjed, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is elsődleges a regisztrált idősek oltása, de, a kiemelt
kockázatnak számító krónikus betegséggel
küzdő oltandókat sorra véve, a fiatalabbak is
növekvő arányban kapcsolódhatnak be a háziorvosok értesítése alapján az oltási programba.
– Az idősebb korosztályból sokan megkapták már a védőoltást helyben, vagy az oltópontokon. Egyre lejjebb haladunk a korcsoportokkal, fiatalabbakat, 40-50 éveseket is
tudunk oltani, betegségtípusok alapján és ha
elfogadják az adott oltóanyagot – tájékoztatott dr. Despotov Svetozar.
A martfűi háziorvos körzetében eddig
500-550 ember beoltására került sor. – A védőoltások kétharmadát helyben, a többit a
szolnoki oltópontokon vették igénybe az itt
élők. Vannak olyan oltások, pl. a pedagógusok körében, amiről nem kapnak visszajelzést a háziorvosi körzetek.
A háziorvosok oltási tevékenységét segítő szakmai ajánlás négy preferencia szintet
jelöl meg az oltás sorrendjének szempontjából.
Az 1-es csoportba a legsürgősebben beoltandók tartoznak: a regisztrált 65 év felettiek, a várandósok és azok a betegek, akik az
immunrendszert gyengítő onkológiai kezelés
(pl. kemoterápia), immunszupresszív kezelés előtt állnak, illetve ugyanilyen okból a
transzplantációs listán levő páciensek. A 2.
preferenciacsoportba azok a regisztrált oltandók tartoznak, akik az eddigi klinikai tapasztalatok alapján betegségüknél fogva
extrém módon ki vannak téve vírusfertőzés
súlyos, akár végzetes lefolyásának. Ide tartoznak például az extrém elhízásban, a diabetes mellitusban (cukorbetegség), a súlyos
krónikus szívelégtelenségben, a súlyos légzőszervi betegségben, a stroke-on átesett, a
dializált vagy krónikus vesebetegségben
szenvedő és a szervátültetett betegek. A
szakmai ajánlás 3. preferencia szinten javasolja megfontolni a háziorvosoknak az egyes
kockázati betegségben szenvedőkkel egy
háztartásban élő családtag oltását. Az oltás
szempontjából 4-es prioritási szinten javasolt
kezelni bizonyos egyéb krónikus, de egyensúlyban lévő légzőszervi és szív-érrendszeri
betegségeket, krónikus vese- és májbetegségeket, egyes ideggyógyászati (pl. Parkinson-kór, sclerosis multiplex) és immunológiai
kórképeket.
– Március végén megszűnt a korábbi szigorú szabályozás, ami szerint csak a kiadott
lista alapján adhattuk be a Covid elleni védőoltásokat, a szakmai ajánlásokat betartva, de
szabadabban dönthet a háziorvos az oltási
sorrendről.
A rendelkezésre álló összes oltóanyagot
felhasználjuk. Egyes vakcinák elutasítottsága esetén fiatalabbak és egészségesek is
kaphatnak a felhasználandó védőoltásokból,
ők szívesebben elfogadják a kevésbé kedvelt vakcinatípusokat is.
Sokszor nehéz a betegeknek leginkább
megfelelő vakcinát biztosítani. Nem tudjuk,

Időpontra érkező oltásra várakozók az Egészségügyi Központ előtt
hogy mikor milyen típusú oltóanyag érkezik,
és figyelemmel kell lennünk az oltásokra vonatkozó kizáró okokra is – hangsúlyozta dr.
Despotov Svetozar.
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásához feltételként szabott 2,5 millió beoltott elérése érdekében a húsvéti hétvégén
nagy erőkkel zajlott az oltási kampány, Martfűn és a megyeszékhely oltópontjain is.
– Azt az oltóanyagmennyiséget, amit a
csütörtöktől keddig tartó időszakra kaptunk,
mi mindet keddre szerveztük és ekkor adtuk
be. Mindhárom körzet nagy számban küldött
martfűieket Szputnyik védőoltásra Szolnokra, ők az ünnepnapok alatt is szervezetten
érkeztek az oltópontokra.
Helyben, a három körzetben kb. 100 embert oltottunk be a Szputnyik, 110 embert pedig az AstraZeneca vakcinával. Második oltásként pedig szintén százas nagyságrendben adtunk be Moderna és Sinopharm oltásokat.
A háziorvosi körzetek folyamatosan szervezik a következő oltandókat, jelentik az új
Covidos betegeket. A nagy arányú adminisztráció jelentősen terheli az asszisztenseket.
Türelemre van szükségük azoknak is,
akik telefonon igyekeznek elérni a háziorvosi
körzeteket. Az egészségház telefonszámai
szinte mindig túlterheltek. Telefonon egyeztetnek az oltandókkal, sokan érdeklődnek az
oltási lehetőségekről, és telefonon jelentkeznek az egészségügyi problémával küzdő
vagy Covid-gyanús betegek is.
Dr. Despotov Svetozar szerint az elmúlt
napokban nagy mértékben emelkedett a fertőzöttek száma a megyében és Martfűn is.
– Nem véletlenül volt a húsvéti időszak
alatt Szolnok megye a legfertőzöttebb, itt volt
a legtöbb pozitív teszt, a legtöbb új beteg, miközben az ország alapban is elég súlyos
helyzettel küzd. A nagyvárosok szennyvízvizsgálata egy héttel korábban még az örökítőanyag mennyiség stagnálását mutatta
Szolnokon, ennek ellenére a fertőzöttek száma ugrásszerűen emelkedett.
Most sokkal több súlyosabb lefolyású
esetet látunk, mint az első vagy a második
hullámban. Azok között is, akik nem kerülnek
kórházba, sok a súlyos lefolyású, tüdőgyulladással, akár két hétig tartó lázas állapottal,
szinte nem bírnak kimozdulni az ágyból. Ezt
az időszakot nem is lehet összehasonlítani
az első két hullámmal.

Jó hír, hogy már a háziorvosok is felírhatják a Favipiravir vírus elleni gyógyszert. Azok
a súlyos esetek, akiket mi itthon tudunk kezelni, nagy valószínűséggel azért nem kerülnek kórházba, mert ez a gyógyszer gátolja a
betegség egyébként még súlyosabb lefolyását.
Arra kérek mindenkit, hogy igényeljék és
fogadják el a védőoltást, továbbra is tartsák
be a hatályos óvintézkedéseket és a higiéniai
szabályokat! Vigyázzanak magukra és egymásra!
Herbály Jánosné

Pályázati felhívás felnőtt
háziorvosi praxis
működtetésére
Martfű Város Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot hirdet Martfű II. számú
háziorvosi körzetében a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási
formában történő ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.
Dr. Solt Magdolna, a Dr. Zentay Márton
Egészségügyi Központ önkormányzati intézmény vezető főorvosa 2021. január 1-jén befejezte háziorvosi tevékenységét. A körzet lakosságának ellátása jelenleg helyettesítéssel zajlik.
A munkavégzés helye a Dr. Zentay Márton Egészségügyi Központ. A praxis betölthető a feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási
tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, legkorábban 2021. július 1-től, abban
az esetben, ha a praxisjogot árusító háziorvoshoz 2021. június 30-ig nem érkezik a
praxisjog megvásárlására ajánlat, vagy ha a
praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal a
Képviselő-testület nem kíván előszerződést
kötni.
Az ellátandó lakosságszám a pályázat
meghirdetésekor 1864 fő.
Pályázati feltételek, a pályázattal kapcsolatos további információk Martfű Város Önkormányzatának honlapján (www.martfu.hu)
és az Országos Kórházi Főigazgatóság weboldalán (www.oali.hu) érhetők el.

3

ÖNKORMÁNYZAT

Folyamatosan szállítják az idős embereket a központi
oltópontra 2021.03.25.
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Martfű Város Önkormányzata az idősek
központi oltópontra szállításában február eleje óta jelentős szerepet vállal. A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési szakmai egysége egy hétvégén két autóval, akár 2 fordulóban is viszihozza azokat az idős embereket, akiknek a
szállításáról a családtagjaik nem tudnak gondoskodni. Nagy gondot fordítanak a gépjárművek rendszeres fertőtlenítésére, és szükség esetén maszkot és kézfertőtlenítőt is biztosítanak az idősek számára. Mindez tisztán
önkormányzati forrásból történik, erre a célra
semmilyen támogatást nem kap a város – tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester.
A vakcinákat korábban oltócsapatok vagy
oltópontokra vezényelt egészségügyi dolgozók adták be, februártól azonban már a háziorvosok is bekapcsolódtak az oltásba. A kezdeti nehézségek, a tájékoztatási és logisztikai problémák ellenére, a háziorvosok nagy
erőkkel szervezik a praxisukba tartozó legidősebbek oltását.
A háziorvosok azt is felmérik, hogy az idős
embereket be tudja-e valaki vinni az oltópontra. Ebben, a betegszállító cégek mellett, kiemelten számít az állam a családtagokra és
a települési önkormányzatokra. A fertőződés
veszélye miatt sok idős ember eleve tart a
betegszállítók igénybevételétől.
– Miután felkérést kaptak a háziorvosok,
hogy a páciensek maguk, vagy az önkormányzat segítségével oldják meg az idősek
oltópontra szállítását, mi nem is kérünk betegszállítót – mondta el dr. Despotov Svetozar. A háziorvos szerint a betegszállító szolgáltatók valószínűleg nem is bírnák ezt a terhelést.
Az idősek oltópontra szállítása nem egyszerű, mert az oltást követően meg kell várni,
amíg az injekció után mindegyiküknél letelik
a félórás megfigyelés, ezt követően történhet
meg a hazaszállításuk.
Az önkormányzat február elején tájékoztatót adott ki arról, hogy hogyan segítik
az időseket a központi oltópontra jutásban. A
jelenleg is érvényes tájékoztatás szerint:
„A rendelkezésükre bocsátott listák alapján valamennyi háziorvosi praxis felméri a
védőoltásra előzetesen regisztrált, oltandó
idősek számát, személyét. Egyenként
egyeztetnek a páciensekkel.
A kórházakban kijelölésre kerültek az oltási pontok, melyre az összes orvosi körzetből érkeznek az egyeztetések alapján érintett
idősek.
A központi tájékoztatás szerint elsődlegesen a család feladata az idős hozzátartozók beszállítása, ha ez nem megoldható, akkor lehet igénybe venni a betegszállítást,
vagy a települések helyi lehetőségeit.
Dr. Despotov Svetozar háziorvos, önkormányzati képviselő megkeresésére Martfű
Város Önkormányzata vállalta, hogy segítséget nyújt az idősek szállításában, azokban az
esetekben, ahol azt a család nem tudja felvállalni, megoldani.

Martfűn mindig is jellemző volt az intézmények összefogása, egymás munkájának
segítése, most sincs ez másképp.
A háziorvosokkal történt egyeztetést követően a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési szakmai
egysége rendelkezésre áll az idős korúak a
szolnoki MÁV kórházban kialakított oltópontra történő bejuttatásában. A szállításukat körültekintően, a biztonsági eljárások betartásával oldjuk meg.”
A legtöbb esetben továbbra is a hozzátartozóik segítségével jutnak el városunk idős
lakói Szolnokra, de az önkormányzati intézmény is sokaknak biztosítja az otthonukból
történő beszállításukat és hazaszállításukat.
– A március 20-21.-ei hétvégén az első
körös oltásra 14, a 2. körös oltásra pedig 10
fő szállítását szervezték és oldották meg. A
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ munkatársai pénteken, szombaton és
vasárnap is szállítják az időseket, ha szükséges. Eddig 9 alkalommal összesen 46 fő
idősnek nyújtottak segítséget, 23 főnek már
két alkalommal – tudtuk meg Gonda Lajosné
intézményvezetőtől. – A 2. oltások időpontját
a háziorvosoknak hivatalosan nem közlik ki.
Az 1. oltás után emlékeztető kártyát kapnak a
beoltottak, a következő oltás dátumával. A
szállítás mellett az időpontok figyelemmel kísérésével és folyamatos egyeztetéssel, az
újabb oltás beadását is segítik az önkormányzati intézmény munkatársai.
A kormányzati tájékoztatás alapján a járvány harmadik hullámának meredeken fel-

szálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns
nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma,
ezért a korlátozások továbbra is érvényben
vannak.
Az országos adatok szerint most több a
súlyos eset, mint ősszel, és elsősorban a fiatalabb korosztályban. A jellemző tünet továbbra is a láz, a száraz köhögés és a nagyfokú gyengeség.
Az oltási sorrendben következőket folyamatosan értesítik. A regisztrált idősek nagy
száma miatt e célcsoport oltása heteket vesz
igénybe, de az ígéret szerint, minden regisztrált idős sorra fog kerülni.
A szakemberek pedig korosztálytól függetlenül arra figyelmeztetnek, hogy akik már
megkapták a második oltást is, még nem
mentesülnek az alapvető szabályok betartása alól, vagyis ugyanúgy kell maszkot hordaniuk, kezet fertőtleníteniük, távolságot tartaniuk, mint eddig.
Vigyázzunk egymásra!
Herbályné Kalmár Irén

Példamutatóan sokan adnak vért Martfűn
2021.03.18.
A járványügyi helyzet miatt, hosszabb kihagyás után, 2021.03.18-ára szervezett ismét kihelyezett véradást Martfűn a Magyar
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete.
A szervező Gálné Balasi Zsuzsanna védőnő köszönetet mondott a Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjének, aki helyet biztosított a véradás számára,
és az ott dolgozóknak, akik segítették a Vöröskereszt munkáját.
Köszönetet mondott azoknak a véradóknak is, akik eljöttek a véradásra, ezáltal segítve embertársaikat, hiszen a mostani járványügyi helyzetben nagyon nagy szükség van a
leadott vérre.
Martfűn 36-an adtak vért ezen a napon,
amely, a véradások helyi szervezője szerint
kiemelkedő szám, hisz Szolnokhoz képest is
többen adtak vért városunk lakói közül.
A Magyar Vöröskereszt fennállása alatt
mindig elsőként igyekezett segíteni a veszélyhelyzetekben, a hatóságok mellett.
Nincs ez másképp a koronavírus kapcsán
sem, most is azon fáradoznak, hogy a járvány hatásait enyhítsék.

A harmadik hullámban egyre több a koronavírus fertőzött, a gyógyultak közül azonban visszaesett a plazmaadásra feliratkozók
száma, hívta fel a figyelmet MTI közleményben március elején az Országos Vérellátó
Szolgálat. Mindenkit, aki legalább három hete meggyógyult arra kérnek, hogy jelentkezzen plazmadonornak.
A közlemény szerint a véradók számának
növelése is fontos a következő időszakban,
aki védőoltást kapott, akár már másnap, és a
betegségen átesettek, három héttel a gyógyulás után jelentkezhetnek.
Herbályné Kalmár Irén

ÖNKORMÁNYZAT

Faültetés és a parkok korábbi jellegének visszaállítása
2021.03.10.
Tovább folytatódik a Kézműves Ház és a
szobrászműhely épület mögötti, Tisza-menti
közpark rendezése, a hársfasorok körüli növényzet ritkítása, visszavágása. Mint minden
ilyen munkálat, a fakivágás, bozótirtás most
is jelentős figyelmet váltott ki az itt élők körében.
Ehhez a területhez közel két évtizede alig
nyúltak, 90%-ban vadon kelt csipkebokrok,
nem parkba való növények borították. A fakoronák igazítása mellett a park sövényeit, bokrait is visszavágták, megfiatalították. Rönkhúzással a nem oda való növények gyökereitől is megszabadítják a területet – tudtuk meg
Tóth Ferenctől, a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Településüzemeltetési szakmai
egységének vezetőjétől.
Martfűn több nagyobb, az egész város lakosságát szolgáló, kertépítészetileg is értékes, jelentős közhasználatú, dekoratív növényállományú zöldfelület található: Szent
István tér parkja, Hősök tere, Művelődési
Központ zöldfelülete, Tisza-menti közpark,
Bata pihenőpark. A városközpont fasorai elsősorban a hajdani utcafásításokat idézik:
vadgesztenye fasorok, hársfasorok, tölgyek.
A településközponthoz szervesen kapcsolódó, nagy kiterjedésű, változatos, dúslombozatú, nagyméretű ligetes parkok és a
várost északról körülölelő galériaerdő lombkoronái, valamint a település belső részeiben
a lakótelepeken lévő zöldterületek koros növényegyüttese és az utakat kísérő növényzet
jelentősen növeli a város zöldfelületi ellátottságát, a településen élők komfortérzetét - áll
a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia helyzetelemző munkarészének véleményezési dokumentációjában.
Az önkormányzat nyilvántartásában szereplő, összes gondozott belterületi zöldterület 18,1 hektár.
– Martfű arról is ismert, hogy elég sok
zöldterülete van. Ezt a hatalmas területet
rendszeresen karban kell tartani. Az elöregedett, kiszáradt növényeken túl a vadon nőtt,
tájidegen fafajokat, bokrokat is igyekszünk
eltávolítani, és próbáljuk a parkok korábbi jellegét visszaállítani – tájékoztatott dr. Papp
Antal. – Annak idején csak a Városgondnokságnál volt, amikor 150-160 ember dolgozott,
most az egész önkormányzatnál, az óvodával, bölcsődével együtt sem dolgozik 120
ember. Amellett, hogy a parkok rendben tartásába bevonható létszám alacsony, a közfoglalkoztatás is visszaesett, és sokukat be
sem lehet vonni nehéz fizikai munkába.
A város zöldterületeinek fenntartására,
kezelésére vonatkozó helyi szabályozás a
növényzet pótlására előírja, hogy egy kivágott fa helyett a környezetbe illő, megfelelő
fát vagy 5 db cserjét, kivágott cserje helyett
pedig 2 db cserjét kell ültetni. Fát akkor vághat ki az önkormányzat, ha az beteg, kiszáradt, illetve, ha személyi vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet.

– A kivágásra kerülő fáknak mindig valamilyen problémája van, belülről elkorhadtak
vagy kiszáradtak. Minden egyes kivágásra
ítélt fáról fotódokumentáció készül – emlékeztetett a polgármester. – Azt is vegyük figyelembe, hogy minden évben jóval több,
akár többszöröse fát ültetünk, mint amennyit
ki kell vágni. Évente száz fát is telepítünk,
csak a babafaültetések során 30-40 fa elültetésére kerül sor.
A kivágott fákat kötelezően pótolni kell, de
amúgy is szeretjük a fákat, tehát ültetünk bőségesen. Az erdőkben is vágnak ki fákat, ez
része az erdőgazdálkodásnak. Emellett
azonban messze-messze igyekszünk megőrizni a korábbi zöldfelület mennyiséget.
Az is jó dolog, hogy az ilyen, szinte már
átláthatatlan parkrészeket megritkítjuk.
Kellemesebb sétálóhely lehet, és biztonságosabbnak is érezhetjük azt a területet, ha
szép, rendezett.
Pályázati forrás bevonásával, és előreláthatólag lesz erre lehetőség, tovább folytatjuk

ennek a parkrésznek a felújítását is, hasonlóan, mint ahogyan a Művelődési Központ körül tettük – tudtuk meg Martfű polgármesterétől. – Mindent azonban nem lehet egyszerre,
az idősek ellátásának fejlesztése, az új ipari
park, az új telkek kialakítása, a garzon épület
felújítása, a járdafelújítások mellett, ezt a feladatot is ütemezni kell.
Dr. Papp Antal arra vonatkozóan is megnyugtatott, hogy a bokrok, cserjék nagyrészét a Tisza-menti park területén sem szedik
ki gyökerestől, a fiatalítás céljából visszavágott növények újra fognak hajtani. A megújuló közparkban pedig babafák, további hársfa
csemeték ültetését tervezi az önkormányzat.
Herbályné Kalmár Irén
A fa- és cserjeültetés és kivágás köz- és
magánterületekre vonatkozó szabályairól Az
élő fába nem „köthetünk bele” Fa- és
cserjeültetés és fakivágás szabályosan
című, 2019 áprilisában megjelent cikkünkben olvashatnak. (www.martfu.hu)

Május végéig kell 50%-ban elkészülni a Mártírok úti volt iskolaépület az idősek ellátását
szolgáló tereinek és funkcióinak bővítésével. Az ellátás infrastrukturális feltételeinek
javítására irányuló beruházás már most a félkész állapotot meghaladó szintnél tart –
tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester.
Végeztek a szakemberek a vezetékelésekkel és az aljzatbetonozással is, amellyel, az
eredeti aljzat hiányosságai miatt, a legtöbb probléma volt. Március 31-én az új radiátorok
felhelyezése zajlott.
A fejlesztéssel a volt iskolaépület földszintjén vonnak be újabb helyiségeket az idősek
nappali szociális ellátásába, amelyek szükségesek lesznek majd egy leendő idősotthon
működtetéséhez is.
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Fecskék figyelem! 12 fecskefészek kiadó!
Hosszan tudná mindenki sorolni, hogy milyen károk okozója az ember a természetben. Ezek miatt csökkent le a fecskék száma,
amik segítettek egyensúlyban tartani a szúnyogok mennyiségét és fajtáit. Szakemberek
szerint egy fecske az idő alatt, amíg nálunk
van, kb. 1 kg rovart eszik meg, ill. visz a fiókáinak. Ezek zöme szúnyog, amelyek nem
csak kellemetlenséget okoznak, hanem esetenként - súlyos betegségeket is terjesztenek. (A globális felmelegedés miatt Magyarországon is megjelentek olyan szúnyogfajták, amelyek korábban nálunk nem voltak,
behurcolnak olyan betegségeket, amelyekre
nem vagyunk felkészülve.) Táplálékul szolgál még nekik az összes mezőgazdasági rovarkártevő is, amelyek ritkításával hatalmas
hasznot hajtanak.
A számuk csökkenésében nagy szerepet
játszik a mezőgazdaság átalakulása (a háztáji állattartás szinte teljes megszűnése, a
nagyüzemek kemikália használata), valamint az emberek magatartása.
Szomorú tény, hogy a fecskék számának
csökkenése mögött sok esetben közvetlenül
az ember áll. Addig, amíg évtizedekkel ezelőtt természetes volt a házaknál a fecskefészek, -fészkek, mostanság az emberek egy
részét zavarják a fecskék. Bár törvények
vannak a visszaszorítására, sajnos nagyon
sokan leverik a fecskefészkeket a házuk eresze alól, a fecskék által kinézett helyekről. Ha
ezt a költési időszakban teszik, pusztul minden: a tojás vagy a fióka, de sok esetben a
költő madár is.
Vannak, akiket a növekvő fiókák ürüléke
zavar. Jóindulattal, kevés munkával, az un.
fecskepelenkával meg lehetne akadályozni,
hogy rossz helyre piszkítsanak a kismadarak. (A kutya- és macskaürülék rosszabb,
mert váratlan helyen bukkan fel, vagy lehet
belelépni!)
A legszomorúbb az, ha a fecskék csivitelése, csicsergése zavarja a ház lakóját.
Egyesületünk a fecskék pártján áll úgy,
hogy közben elfogadja az emberek érveit is.
Ezért - külső javaslatot megvalósítva - építettünk és kihelyeztünk egy FECSKE-HÁZAT a
volt Bögrés játszótérre, az Ifjúsági út - Simon
Ferenc út – Bajcsy-Zs. út - Gesztenye sor által körülhatárolt üres területre.
Miért oda? A tér lehetőséged ad a fecskéknek a repülés közbeni táplálkozásra, sok
fecske fészkel az ottani házak ablakainak
sarkában (ahonnan bizony le is vernek többet), sokan gyönyörködhetnek bennük a lakásukból történő kimozdulás nélkül is.
12 db műfecskefészek (amelyet a múlt
nyáron a táboros gyerekeink késztettek) várja a visszaérkező fecskéket. Készítünk oda
nekik sarat, azaz agyagos talajt, vizet is,
hogy kedvükre alakítsák át a „lakásukat”
olyanra, amilyen nekik kényelmes.
A projektet az Egyesületünknek juttatott
személyi jövedelemadók 1 %-ból finanszíroztuk kb. 77.500 Ft anyagköltségből. Ezen
felül többen különböző anyagokkal támogatták a munkát.

A megvalósításban részt vettek: az ötletgazda, és a műszaki rajz elkészítője: Balajti
Imre, a kivitelezés lebonyolítója, szervezője:
Tolnai Gábor és Pásztor Gyula, a részfeladatok megvalósítója: Pálinkás Pál, Forgács József, Erdélyi Zsolt, Hári Antal, Szőke László,
a tető faszerkezetének kivitelezője: Sipos
György egyéni vállalkozó, akitől adományba
kaptuk a szükséges faanyagot és a munkát
kb. 20 ezer Ft értékben.
Segítségünkre volt még Dóka László, Rózsa Róbert és Bártfai Imre.
Külön ki kell emelni azokat az Önkormányzati dolgozókat Tóth Ferenc irányításával, akik segítettek gépi lyukfúrással és a
KCR emelővel olyan munkáknál, amit emberi
erővel nem lehetett megvalósítani.

Reméljük, hogy a lakosoknak és a fecskéknek is kedvükre lesz ez az ajándék, amit
Egyesületünk nekik szánt.
Vinczéné Balogh Magdolna
Martfűi Városszépítő Egyesület
elnök

Nem enyhítették a korábban kiszabott büntetést
A Szolnoki Törvényszéken jogerősen lezárult annak a negyvenes éveiben járó büntetett előéletű férfinak a büntetőügye, aki
2019. december 10-én este fél hét körül egy
borosüveggel a kezében bement az egyik
martfűi lottózóba. Miután a pultos nem szolgálta ki szeszes itallal, provokálni kezdte az
egyik vendéget, majd kihívta az utcára és
ököllel arcon ütötte. Ezután betörte a lottózó
üvegajtaját, majd mielőtt távozott, a borosüveget a kirakatüveghez vágta, de az nem
törött be.
A bántalmazott vendég 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de nem kérte
emiatt a vádlott megbüntetését. Az üvegajtó
betört, ami 25 ezer forintos, azaz szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozott
a lottózó tulajdonosának. A férfi magatartása
ennek ellenére bűncselekménynek minősült.
A Büntető Törvénykönyv rendelkezései
szerint ugyanis bűncselekményt, garázdaságot követ el, aki, ahogy jelen esetben is történt, olyan kihívóan közösségellenes, erő-

szakos magatartást tanúsít, amely alkalmas
arra, hogy másokban megbotránkozást vagy
riadalmat keltsen, és vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az ügyben 2020. március 31-én emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség. A Szolnoki
Járásbíróság egy előkészítő ülést és egy tárgyalást tartott. Utóbbin, 2020. július 2-án a
vádlottat, aki többször állt már bíróság előtt,
garázdaság vétsége miatt 1 év fogházbüntetésre ítélte és 2 évre eltiltotta a közügyektől.
Az ügyészség tudomásul vette az ítéletet.
A vádlott és védője azonban enyhítés érdekében fellebbezett, így az ügy másodfokon, a
Szolnoki Törvényszéken folytatódott, ahol
nemrég jogerősen befejeződött.
A Szolnoki Törvényszék 2021. március 5én meghozott másodfokú döntésében az elsőfokú bíróság törvényes és megalapozott
ítéletét lényegét tekintve helybenhagyta, a kiszabott büntetés enyhítésére nem látott okot.
2021. március 11.
Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya
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A Martfűi Városszépítő Egyesület ez évi tevékenységéről
Már-már azt hittük, hogy végérvényesen
itt a tavasz! De nem! Hideg, szél, hózápor
akadályoz bennünket abban, hogy kertészkedjünk, jót sétáljunk a napsütés által langyosra melegített levegőn, gyalogoljunk, kerékpározzunk.
Van ellenben egy kis Csapat, akiket nem
tántorított el a kedvezőtlen időjárás. Elhatároztak valamit, s azt meg is csinálták! Ráadásul kint a szabadlevegőn!
A Városszépítősök a szokott-, általuk
évről-évre rendben tartott területeken az
idén is elvégezték a tavaszi munkálatokat.
A Szolnoki úton a Sportpálya sarkainál a
„háromszögeket” tették rendbe, majd a Kastélyszálló előtti Kövér kereszt körüli körágyás
rózsaszegélyét. Itt harmadik éve folyik a növénycsere. Az elöregedett, rossz állapotú, az
oda szabálytalanul behajtó kamionok és autóbuszok által kitaposott rózsák helyébe Mahóniákat ültettek. A rózsák karbantartása
több időt kíván: metszeni, rendszeresen védeni a levéltetvektől, lisztharmattól, visszavágni az elnyílt virágokat stb.
Szeretettel emlékezünk a közelmúltban
elhunyt Bolvári Boglárkára, aki családjával főként Máté fiával - évek óta elvégezték ezeket a munkákat. Ezen kívül nyírták a füvet,
kapálták a rózsák tövét. Köszönet nekik most
is!

A rózsák helyett ültetett mahóniákat a tagok cserepezték, nevelték, s folytatják is - bár
az idén is ültettek 25 tövet - mert a rózsatövek
állapota miatt további cserenövényekre lesz
szükség.
Szokásunkhoz híven az idén is megkoszorúztuk a 48-as szabadságharc hőseinek emlékművét, leróva tiszteletünket és
hálánkat azoknak, akik életüket is feláldozva
harcoltak Magyarország szabadságáért.

Ezeken túl az egyesület - elsősorban - férfitagjai készültek egy nagy projekttel a martfűi lakosoknak. Sajnos szűk körben, gyerekek és programok nélkül - „átadták” a városlakóknak az idei „ajándékukat”, egy fecskeházat, melyről szintén olvashatnak.
Vinczéné Balogh Magdolna
Martfűi Városszépítő Egyesület
elnök

Több mint 130 fülesbagoly telelt Martfűn
Ha szemfülesek vagyunk, a téli időszakban mi is találkozhatunk erdei fülesbaglyokkal városunkban. A madarak ilyenkor kisebbnagyobb csoportokban, szívesen behúzódnak a lakott területekre, ahol a nappalokat
rejtőzködésre alkalmas helyeken, főleg örökzöld fákon töltik.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) január 29. és február 1je között, a lakosság bevonásával, országos
erdei fülesbagoly telelőhely felmérést végzett. A számlálás eredménye alapján az idei
télen 133 fülesbagoly telel Martfűn – árulta el
megkeresésünkre Kovács Ágnes, az MME
erdei fülesbagoly téli számlálásának koordinátora.
– A felmérésbe nagy arányban kapcsolódik be a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata, egészen pontosan a Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység – mondta Kovács
Ágnes. – Martfűn a nemzeti park egyik kollégája, Nagy Gábor természetvédelmi őr végezte a számlálást. A 133 madárból 131 a
martfűi SZSZC Damjanich János Szakképző
Iskola és Kollégium udvarának fáin tartózkodott, két madarat pedig a Május 1 úton észlelt
a kerület természetvédelmi őre.
A lakosság részéről egyetlen megfigyelés
érkezett január 29-én. A megfigyelő 48 baglyot számlált össze, szintén a Dami udvarán.
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Az országosan összehangolt szinkronszámlálás végeredménye általában pontos.
Ilyenkor az összes szóba jövő helyet átnézik
a felmérők, akik regisztrálják a baglyok
egyedszámát és összeírják azt is, hogy a
madarak milyen fafajokon ülnek. Sok bagoly
tartózkodik tujákon és lucfenyőkön, de érdekes színfoltja a felmérésnek, hogy 24 madarat amerikai kőrisen észleltek, ami nem általános ülőhelyük.
Hogy télen ilyen szép egyedszámban vonulnak be a lakott területekre, annak egyik fő
oka, hogy ezeken a helyeken mindig néhány
fokkal melegebb van, mint a természetben. A
másik, hogy bent a településeken nagyobb
sikerrel találnak olyan örökzöldet, aminek rejtekét élvezhetik, és ahol el tudnak bújni az

őket fenyegető nappali ragadozók elől. Ilyen
például a héja vagy egerészölyv, de a nyestekkel is összetűzésbe keveredhetnek.
De miért olyan kedvező telelőhely városunk az erdei fülesbaglyok számára?
Martfű is azon települések közé tartozik,
melynek külterületét nagy arányban foglalják
el szántóföldek és gyepek, melyek gazdag
kisrágcsálózsákmány-kínálata ennyi baglyot
is bőségesen el tud tartani – tudtuk meg Kovács Ágnestől, az MME erdei fülesbagoly téli
számlálásának koordinátorától.
Mivel napi három-hat kisrágcsálót is elfogyasztanak, az erdei fülesbaglyok jelenléte
természetvédelmi, környezetvédelmi és gazdasági szempontból is kifejezetten hasznos.
Székács Szidónia

NEVELÉS

Tájékoztató bölcsődei, óvodai beiratkozásról
a 2021/2022-es nevelési évre
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre a bölcsődébe/óvodába elektronikusan is be lehet iratkozni.
A kialakult járványügyi helyzetben a szülők eldönthetik, hogy melyik lehetőséget választják gyermekük bölcsődei/óvodai beiratkozásával kapcsoltban, de kérjük, kerülve a
személyes kontaktus lehetőségét, elsősorban az elektronikus beiratkozást részesítsék előnyben.
ELEKTRONIKUS ÚTON történő beiratkozás menete:
Bölcsődei online beiratkozás menete:
- 2021. április 23-án a www.martfu.hu
honlapon közzétesszük a szükséges kitöltendő dokumentumokat.
- A kitöltött dokumentumokat 2021. április 27. - április 29. 12 óráig a bolcsode@
martfu.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni.
A következő letölthető dokumentum
2021. április 23-tól lesz elérhető:
„Kérelem, adatlap bölcsődei beiratkozáshoz + kiegészítés”
Óvodai online beiratkozás menete:
- 2021. április 23-án a www.martfu.hu
honlapon közzétesszük a szükséges kitöltendő dokumentumokat, valamint emlékeztetőül a Martfű területén jelenleg érvényes
óvodai körzethatárokat.
- A kitöltött dokumentumokat 2021. április 27. - április 29. 12 óráig a vob@
martfu.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni.
A következő letölthető dokumentumok
2021. április 23-tól lesznek elérhetőek:
„Beiratkozási körzetek 2021/2022-es
nevelési évre” (Hirdetmény)
„Szándéknyilatkozat az óvodai beiratkozáshoz”
Elektronikus beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - a személyes beiratkozásnál részletezve - bemutatására az első bölcsődei/óvodai nevelési napon kerül sor.
SZEMÉLYES MEGJELENÉSES beiratkozás helyszínei és menete:
Bölcsődei beiratkozás:
Előzetes időpontfoglalás szükséges!
Időpontot foglalni:
2021. április 19 - 22-ig: 800- 1200, 1300 1600-ig a 452-155 telefonszámon lehet.
Helye: Martfű, Május 1. út 19. (Bölcsőde)
2021. április 27-től - 2021. április 29-ig, a
következők szerint, időpontfoglalás alapján:
2021. április 27., 28. 800- 1600
2021. április 29. 800 - 1200óra között.
Bölcsődei gondozást 8 hónapos kortól 3
éves korig biztosítunk a gyermekek számára.
Azok a szülők igényelhetik a bölcsődei ellátást, akik dolgoznak, felsőoktatási tanulmányokat folytatnak vagy szociálisan rászorultak.
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A felvétel eredményéről 2021. május 28ig a szülő írásban értesítést kap.
A gyermekek bölcsődei ellátása a nyitva
tartás alatt 530-1700 óráig megoldott.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek anyakönyvi kivonata,
- külön élő szülők esetében a gyermek
elhelyezését igazoló dokumentum.
Óvodai beiratkozás:
Előzetes időpontfoglalás szükséges!
Időpontot foglalni:
2021. április 19. - 22-ig: 800- 1200, 1300 1600-ig a 450-152 telefonszámon lehet.
Helye: Martfű, Munkácsy út 79. (Munkácsy úti Óvoda)
2021. április 27-től - 2021. április 29-ig, a
következők szerint, időpontfoglalás alapján:
2021. április 27., 28. 800- 1600
2021. április 29. 800 - 1200óra között.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály hatályos állapota alapján kötelező beíratni azt a gyermeket
aki:
• 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek
a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik:
• 2021. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Férőhely esetén felvételre kerülhetnek
azok a gyermekek is, akik:
• 2022. február 28-ig betöltik a 3. életévüket.
A szülő bármelyik óvodai telephelyre beírathatja gyermekét, de a körzethatárok figyelembevételével, a férőhelyek ismeretében az
intézményvezető dönt a felvételről. A felvétel
eredményéről 2021. május 28-ig a szülő írásban értesítést kap. Az integráltan nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai

felvételét a város minden óvodája az alapító
okirat szerint biztosítja.
A gyermekek óvodai ellátása a nyitva tar30
00
tás alatt 5 -17 óráig megoldott.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,
- sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek anyakönyvi kivonata,
- külön élő szülők esetében a gyermek
elhelyezését igazoló dokumentum.
Amennyiben kérdés merülne fel a beiratkozással kapcsolatban, kérem, a következő
elérhetőségeken jelezzenek:
Bölcsőde:
bolcsode@martfu.hu
vagy
szerdánként 800- 1600-ig:
C s e r i n é G á l K a t a l i n
bölcsődevezető
Tel.: 56/452-155
Óvoda:
vob@martfu.hu
vagy
szerdánként 800- 1600-ig:
Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető Tel.: 56/450 152
Bettenbuch Tünde intézményvezető helyettes Tel: 56/450-152
Amennyiben bármi változás lesz a beiratkozással összefüggésben, a szülőket értesítjük a www.martfu.hu honlapon keresztül.
Martfű, 2021. 03. 23.
Turnyánszkiné Enyedi Andrea
intézményvezető

Rendőrségi hírek
Egy helyi lakos összeveszett az élettársával martfűi lakásukon 2021. március 30án, a délutáni órákban.
A lökdösődés során a sértett ráesett az
ágy karfájára, aminek következtében – az
elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
A nyomozók az 52 éves férfit súlyos testi
sértés vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A Szolnoki Rendőrkapitányság az eset
körülményeit büntetőeljárás keretében
vizsgálja.

HIRDETÉSEK

Tájékoztatás a Család- és gyermekjóléti
szolgáltatásokról
Tájékoztatjuk a martfűi lakosságot, hogy
az intézményünk (név, cím): Martfű Város
Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, 5435 Martfű,
Szent István tér 1. szám alatt működik.
A pandémia idején a személyes találkozások minimalizálásával, elsősorban telefonos
és elektronikus formában kereshet bennünket és/vagy egyeztetett időpontban a személyes találkozás is biztosított.
A személyes találkozás során kötelező a
maszkviselés és a kézfertőtlenítés.
A Család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módja lehet önkéntes,
az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes
személy esetén kérelmét a törvényes képviselője terjeszti elő, vagy a hatóság által kötelezett eseteiben a hatóság határozata alapozza meg.
Az alapszolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
A szolgáltatás magába foglalja:
- az ellátotti- és gyermeki jogokról, valamint a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, támogatásokhoz
való hozzájutás segítését,
- pszichológiai, nevelési, egészségügyi,
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás vagy az
ezekhez való hozzájutás megszervezését,
- válsághelyzetben lévő várandós anya
segítését,
- szabadidős program szervezését, programokhoz való hozzájutás segítését,
- hivatalos ügyekben való segítségnyújtást,
- családi pótlék természetbeni felhasználásának segítését, észlelő- és jelzőrendszer
működtetését,
- családi konfliktusok megoldásának elősegítését (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében),
- egészségügyi, szociális ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének
kezdeményezését,

- a gyermek tankötelezettségének előmozdítását,
- együttműködést a megelőző pártfogó
felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében,
- megállapodás szerinti gyermekjóléti és
családsegítős gondozást.
Elérhetőségeink:
Intézményvezető: Gonda Lajosné tel.: 0656-450-222/132. mellék, email:
gondaneerika@martfu.hu

Mély megrendüléssel búcsúzunk!

Szakmai egység vezető, családsegítő:
Szabados Tünde tel.: 06-56-450-222/133.
mellék, email: szabadostunde@martfu.hu
Családsegítő: Csurgó Csilla tel.: 06-56450-222/114. mellék, email:
csurgocsilla@martfu.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
8:00-12:00
12:30-16:00
Kedd
8:00-12:00
-------------Szerda 8:00-12:00
12:30-16:00
Csütörtök --------12:30-16:00
Péntek
8:00-12:00
-------------Martfű, 2021. március 22.
Gonda Lajosné intézményvezető

Üdvözöljük újszülötteinket
2021.03.18.
Meggyes Martin
Vinkó Viktória - Meggyes Bertold
Munkácsy út
2021.03.31.
Csősz Benjamin
Csősz-Tóth Adrienn - Csősz István, Jókai út

EMLÉKEZÜNK
Életének 71. évében elhunyt

Dr. SZOLGA FERENC,
fog- és szájbetegségek szakorvosa,
implantológus, a martfűi Egészségügyi
Központ fogorvosa, az általános iskolai
korosztály iskolafogásza, aki 1976 óta
dolgozott a martfűi fogorvosi ellátásban.
Kiemelkedő egészségügyi tevékenysége elismeréseként 2018-ban az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Pro Sanitate
díjában részesült.
Dr. Szolga Ferenc a martfűi kyokushin
karate klub, a helyi kutyakiképzés és
autóversenyzés területek elindulásában,
működésében is komoly szerepet vállalt.
Több mint egy évtizedig a karateklub elnökeként is munkálkodott.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Martfű Város Önkormányzata

TELEK ZOLTÁNNÉ
szül.: Tóth Magdolna
(1941-2020)
halála 1. évfordulója alkalmából.
„Akit szerettek, soha nem hal meg,
mert a szeretet, maga a halhatatlanság.”
(Emily Bronté)
Szerető férjed és fiad, Zoli

MEGEMLÉKEZÉS

URNAFÜLKÉK MEGVÁSÁROLHATÓAK
A Martfűi Református Egyházközségben az elmúlt
esztendőkben bővítettük urnatemetőnkben az
urnafülkék számát, s megszépült a kolumbárium udvar
is.
Kolumbáriumunk a Református Templom belső udvarán,
külön épületben, gondozott környezetben található.
Urnafülkéink bárki számára megvásárolhatóak a
következő vételáron:
2 urna elhelyezésére alkalmas urnafülke: 145.000.-Ft
vagy 160.000.-Ft
4 urna elhelyezésére alkalmas urnafülke: 200.000.-Ft
vagy 250.000.-Ft
A feltüntetett árbeli eltérések az urnafülkék elhelyezkedéséből adódnak.
További információt a Református Lelkészi Hivatalban
lehet kérni.
Elérhetőség:
Martfűi Református Egyházközség Lelkészi Hivatal
5435 Martfű Szent István tér 3. 06-30/3526434

BOROS KRISZTINA
(1976-2017)
halálának 4. évfordulója alkalmából
„Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,
Hisz Napként az égen Nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,
Hisz szívetekben jó helyen vagyok.”
A gyászoló család

9

REJTVÉNY

70

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!
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Egy részeg bemegy a kocsmába, és
így szól: - Kérek egy pohár sört!
- Elnézést uram, de részegeket nem
szolgálunk ki - szögezi le a kocsmáros.
- Nem nekem kell, hanem a barátomnak. - És hol a barátja?
/A megfejtés a vízszintes 1. és 71. sorokban található./
Vízszintes:
1. A beküldendő megfejtés első része;
11. Szakít; 13. Kifizetendő bérből, juttatásból tartozást, adóelőleget, járulékot leszá-

Balatoni üdülést nyerhet!

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2021. ÁPRILIS
Megfejtés:

mít; 17. Operai dalbetét; 18. Kívülről nézve,
ránézésre, illetve igaznak tűnő módon, de a
valóságnak meg nem felelően; 20. Lady … amerikai popénekesnő, nemrég Bradley
Cooper oldalán a Csillag születik című filmben is szerepelt; 21. 1994-es születésű
amerikai dalszerző, énekes /SHAMIR/; 23.
Hibáztat; 24. A sugárzó fény hiánya valamely tárgy, vagy képződmény mögött, de
baljós dolgot is jelenthet (pl. szellem, rémalak).; 25. A kiütés jele az ökölvívásban; 26.
Középen nyit!; 28. Az egyetértés, beleegyezés szava; 29. Banki úton pénzt továbbíttat;
31. Kopoltyús állat; 32. … muri – Móricz
Zsigmond regénye; 34. Dátumrag; 35. Hazai gyógyszergyár; 36. Gyermeteg, hiszékeny (nem ékezethelyesen); 37. Mozgás(művészet) – jellemzően zenére; 38. Zenés színpadi műfaj; 41. P.Z.K.; 43. A kankalin közismert másik (latin) neve; 45. Svéd
bútoráruházlánc; 46. Tart, megtart, őriz, angolul /KEEP/; 48. Egyszer hopp, másszor …
(közmondás); 50. A tantál vegyjele; 51. Mobiltelefonos alkalmazások elterjedt idegen
gyűjtőneve; 53. Hideg évszak; 54. Elsősorban húsok, szószok egy bizonyos ízhatásának létrehozására szolgáló mesterséges
ízesítő; 56. Az áru csomagolásának súlya
(bruttó mínusz nettó); 58. Kis patak; 59. Határozott névelő; 60. Ez okozta Trója vesztét;
61. László, becézve; 62. Nyárra hozzánk
költöző, kiváló repülő, rovarfogyasztó madár; 64. Rakétát útjára indít; 65. Bejelöli
(számokat a lottószelvényen); 67. Suliba
még nem jár, de a bölcsit már „kinőtte”; 69.
Feketével, barnával tarkított szőrű állat (főleg farkasra mondják); 70. Minőségellenőrzési osztály (gyárak részlege); 71. A beküldendő megfejtés második, befejező része.
Függőleges:
1. Gödör az úttesten, az autósok réme; 2.
I.R.; 3. Szerbiai város; 4. … Tóth László –
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész,

színpadi szerepei mellett számtalan filmben, tévéjátékban, vidám tévéműsorban
szerepelt (1944-2018); 5. Veszély vagy üldözés elől biztonságot, menedéket keresve
valahonnan hirtelen eltávozó; 6. Ádám és
Éva első fia, Ábel bűnös testvére; 7. A straße (német út, utca) szó, rövidítve /STR/; 8. A
magyar ábécé utolsó betűje; 9. Azonos
rácstípushoz tartozó (kristály) /IZOTIP/; 10.
Finom sütemény, „egzotikus” reszelékkel a
külsején; 11. Fosztóképző (a -telen párja);
12. Lángol; 13. Pengetős hangszer; 14. A
legkisebb páratlan egész szám; 15. Kezdődik a vacsora!; 16. Ennyi karja van a polipnak; 19. A lengyel légiforgalmi vállalat; 20.
Tömegvonzás, közismert idegen eredetű
nevén; 22. Sovány testalkatú kutyafajta; 24.
Regényt, novellát, cikket átdolgoz; 25. Ülőbútor, mely egyben fekvőbútor is lehet; 27.
Észak-amerikai indián törzs; 29. Fa, vagy
folyó része; 30. A Skandináv-félsziget legészakibb részének finnugor nyelvű őslakosa; 31. Pozitív érzelmekkel teli köszönet;
33. Az Ipoly folyó szlovák neve /IPEL/; 35.
Táplál; 37. A Tupoljev tervezte repülőgépek
típusjele; 39. Előadó, röv.; 40. Testvér, újkeletű meghitt, bizalmas szóval; 42. A vásott
(mint pl. kölyök) szó szinonimája; 44. Naprendszerünk negyedik bolygója, a vörös
bolygó; 45. Olasz férfinév – … Calvino olasz
író (1923-1985) is e keresztnevet viselte;
47. Az utóbbi években kialakult táplálkozási
irányzat, nevét az őskőkorszakról kapta; 49.
P.A.; 52. Alain … - 1955-ben született francia autóversenyző, számtalan futamgyőzelme mellett 1985. és 1993. között négy egyéni Forma-1-es világbajnoki címet is szerzett;
54. Hamis, ismert német eredetű szóval; 55.
Az olasz közszolgálati média nevének rövidítése /RAI/; 56. Molett; 57. Juhok „lakóháza”; 60. Az egyik gyermeke; 62. Testrészünk, melyet a nyakunk tart; 63. Táplálkozó; 64. Üres kád!; 65. A szobába; 66. Z.A.;
68. Vita közepe!.

OKTATÁS

Rendhagyó ez az esztendő a végzős diákok számára
A legtöbb középiskolában a téli időszakban szokták megtartani a szalagavatókat, a
koronavírus miatt viszont ebben a tanévben
egészen biztos, hogy ezeket sem rendezik
meg a megszokott formában.
A martfűi Dami végzős évfolyamának tagjaira rendhagyó módon, de mégis felkerült az
iskola befejezését jelző kék szalag. Az
egészségügyi előírásokat betartva, a négy
végzős osztály külön-külön, három egymást
követő napon vehetett részt a szalagtűző ünnepségen 2021. március 3-án, 4-én és 5-én.
A szűk körben tartott, meghitt hangulatú
szalagtűző ünnepségen a 11.C, 11.B, 13.B
és a SZH/2.A osztály diákjai megkapták osztályfőnökeiktől a kék szalagot, amely jelzi,
hogy a fiatalok a felnőttkor küszöbére érkeztek. A végzősöktől egy-egy alsóbb éves diáktársuk búcsúzott.
Molnár Arankát, a Szolnoki Szakképzési
Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatóját a rendkívüli
szalagavatóról, a kisebb megszakításokkal,
de a tavaly március óta online tanításról és az
idei érettségiről kérdeztük március 4-én.
– Ez a tanév ismét más, mint a többi, de a
hagyományok és a megújulás mindig jelen
vannak az iskolában – mondta Molnár Aranka intézményvezető. A rendkívüli járványügyi
helyzet iskolamentessé tette a Damit is, de
úgy gondolom, hogy a vizsgákra készülő diákoknak ott kell, hogy legyen a kitűző a mellkasukon, hogy érezzék, már vizsgára készülnek.
Éppen ezért a járványügyi előírásokat betartva, az osztályok külön-külön, az osztályfőnökök felhelyezik a szalagot, hogy erre rápillantva tudjanak készülni a vizsgákra. Mindenképpen fontosnak tartom a lelki, mentális
együttműködést, hiszen most már hónapok
óta otthon, az online térben készülnek.
A középiskola 2020/2021-es tanéve többnyire az online térben zajlik, viszont szakképzőiskolaként lehetőségük nyílt arra, hogy a
gyakorlati képzéseket az iskolai tanműhelyekben, kabinetekben tarthassák kiscsoportokban.
– Ezzel a lehetőséggel éltünk és élünk is,
hiszen a manuális tevékenységeket sokkal
jobban meg tudják tanulni a diákok gyakorlati

környezetben, illetve külső gyakorlati képzőhelyekre folyamatosan járnak. Itt kiemelném
az eladóképzésben résztvevő tanulóinkat,
hiszen ők nagyon hasznos munkát végeznek
a különböző kereskedelmi egységekben. Ez
lelkiekben is fontos nekik, hiszen ezeken a
napokon elmehetnek otthonról, emberek között lehetnek. Betartják az előírásokat, de
mégis hasznosnak érzik magukat.
Az elméleti képzés azonban online folyik,
gyakoroltuk már az előző tanévben is, illetve
az őszi időszakban begyakoroltuk, felállítottuk azokat a platformokat, melyeken dolgozunk.
Egyértelműen mindenki fárad ebben a
rendszerben, hiszen az a plusz, ami az iskolához kapcsolható, a személyes kapcsolatok, a barátságok, a diákcsínyek azok, amelyek leginkább hiányoznak. Éppen ezért
igyekszünk osztályfőnöki órákat is tartani.
Most éppen a pénzügyi héten végzünk játékos feladatokat, illetve március 15-én ünnepségre készülünk, ami egy picikét más, mint
egy klasszikus online tanóra.
Az érettségi és szakmai vizsgákig mindössze két hónap van hátra. Tekintettel a járványhelyzetre, tavaly csak az írásbeli és
szakmai gyakorlati vizsgákat tartották meg, a
jelenlegi állás szerint az idén a szóbeli vizsgák is megvalósulnak.

– Tudjuk, hogy napról napra változik vagy
változhat a helyzet. Nem szeretnénk semmit
előzetesen mondani, hiszen ezek még nem
konkrét információk. Úgy készülünk az érettségi és szakmai vizsgákra is, hogy annak
minden szegmense meg lesz tartva. A cél az,
hogy a diákok sikeres érettségi és szakmai
vizsgát tegyenek.
Legyetek nagyon boldogok, legyetek nagyon sikeresek! – mondta a szalagtűző ünnepségen Molnár Aranka igazgató, aki bízik
abban, hogy néhány hónap múlva, hasonlóan ünnepélyes körülmények között, már kezet fogva adhatják át a sikeres, keménytáblás kék vizsgabizonyítványt.
Székács Szidónia

A közterületi munkákat segíti az új kisteherautó
Új Fiat Ducato haszongépjárművet vásárolt az önkormányzat március elején. A 3,5
tonnás összsúlyú, három oldalra billenőplatós, 2.300 köbcentis, dízelmotoros, Euro 6os környezetvédelmi besorolású gépjárművel egy ugyanilyen márkájú, 17 éves eszközt
váltott korszerűbbre a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési szakmai egysége. A kisteherautót elsősorban a
közterületi munkákba, a zöldhulladék szállításba vonják be.
Folyamatos a technikai fejlesztés, ez a
harmadik gépjármű, amit a közelmúltban vásárolt az önkormányzat a településüzemeltetési feladatok segítésére. A mostani, 9 millió
forintos gépjárműberuházást hamarosan a

régi IFA teherautó kiváltása is követi – tájékoztatott Tóth Ferenc, az önkormányzati Településüzemeltetési szakmai egység vezetője.
A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ intézmény keretében történik az önkormányzat szociális feladatainak ellátása, a
konyha működtetése, a karbantartási feladatok végzése, a zöldterületek kezelése, a védőnői szolgálat és az önkormányzati üdülő
üzemeltetése.
Jelentős összeggel számolhat az intézmény a 2021. évi pénzügyi tervében járművek karbantartására és kéziszerszámok beszerzésére is.
Herbályné Kalmár Irén
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„Április 4-ről szóljon az ének…”
A fiatalabbak nem tudják, hogy az ezekkel
a szavakkal kezdődő induló valamikor kötelező tananyag volt az iskolákban. Az idősebbek közül még ma is sokan felismerik. Április
negyedike arról volt nevezetes, hogy a II. világháború szörnyűségei hivatalosan ekkor
értek véget Magyarországon. Hogy a következő időszakot ki hogyan élte meg, mi a véleménye róla, az már belpolitikai kérdés.
A háború frontja viszont Martfűn is átvonult. Okozott veszteségeket, izgalmakat egyaránt. A régi iratokból, visszaemlékezésekből
összerakható egy-két jelentősebb mozzanata.
1944 közepén a cipőgyár vállalati vezetése olyan értesüléseket szerzett, amelyek
alapján előkészítették a gyár áttelepítését a
Dunántúlra. Tették volna mindezt oly módon,
hogy a gyár az új helyszínen azonnal termelni tudjon. A történelem viszont közbeszólt. A
szovjetek frontja olyan gyorsan tört előre,
hogy ezt a tervet már nem állt módjukban kivitelezni. Új intézkedésként Szatmári százados, a hadiüzem parancsnoka, elrendelte az
üzem és a gyári lakótelep kiürítését. A lakótelepen dolgozó munkások értékeik és ingóságaik hátra hagyásával csónakon átkeltek a
Tiszán, vagy a rögtönzött pontonhídon hagyták el a települést. A környékben élők hazatértek otthonaikba. A lakótelepen négy ember
maradt, kárpátaljai magyarok. Ők a nagy távolság, valamint a háborús események miatt
nem is gondolhattak hazatérésre. Szerencséjükre tudtak oroszul, és mint kiderült, később ez is közrejátszott abban, hogy életben
maradtak.
A Martfű környékén zajló hadi események
a Szolnokot elfoglalni szándékozó szovjet
hadművelet részei voltak, később a Budapest körüli ostromgyűrű bezárását szolgálták. A német alakulatok védekezésre rendezkedtek be, a szovjetek támadtak. Czeczei Szűts Sándorné Vezsenyi krónika című
könyvében azt írja: „1944 nyarán budapesti
munkaszolgálatosok érkeztek a községbe.
Minden reggel kivonultak a ludovikások felügyelete alatt a Tisza partjára. A bal partra átmenve a fűzfabokrokat vágatták le velük,
hogy az ellenség ne tudjon mögötte elrejtőzni. … Időnként átmentek a Tiszán, de gyorsan visszatértek, mert Tiszaföldvár táján kozák járőrt véltek felfedezni. Október volt, közeledett a front.”1
Október 7-én megjelent néhány magyar
és német tiszt a Cikta gyár területén. A katonák megkezdték a raktárakban felhalmozott
áruk átszállítását a Tiszán. A tisztek látták,
hogy a kiadott feladattal a front gyors közeledte miatt nem végeznek. Elhatározták,
hogy felgyújtják az üzemet. Az itt maradott
négy embernek ezt úgy sikerült megakadályozni, hogy a tiszteket leitatták, s azok elmentek. Szerencséjük volt, mert délután 4-5
óra körül megjelentek az első orosz egységek.
Deák Miklós ezt így mesélte el: „Nagy
csend volt, vártunk. A németek, magyarok el-
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mentek. Csendben vártuk az oroszokat. Ültünk a kerítés mellett, a Tisza-parton. Mozog
a bokor, és akkor láttuk az első orosz katonát.
Kérdezte, kik vagyunk? Mondtuk, hogy a
gyárban dolgozunk. Ez csak felderítő lehetett, mert utána hullámban jöttek a csapatok.
Olyan alakok voltak, hogy mi is megijedtünk,
ahogy kinéztek. Az első vonalbeliek.”2
Miután az első harctéri egység átvonult a
településen, megérkezett a „rendes” katonaság. Egy lendülettel bevonultak a gyárba, és
mindent vittek, ami a kezük ügyébe került.
Örömük nem tartott soká. A németek visszaszorították őket Cibakháza alá, és újra megszállták a gyártelepet. A több napi tartózkodás alatt mindenhol géppuskafészkeket állítottak fel. Közben újra megkezdődött az itt
hagyott berendezések elszállítása. A környező lakosság is részt vett ebben: elkezdődött a
fosztogatás. Visszaemlékezések szerint a
fosztogatás csak akkor szünetelt, amikor a
szovjetek bombázták a gyárat. Ahogy a gépek elvonultak, tovább folyt az „értékmentés”. Ki mit tudott, a hóna alá vett, táskájába
rakott.
Megjöttek a magyar katonák is. Közölték
az itt lévőkkel, hogy a még mindig értékes
gyárépületeket, ingóságokat nem hagyják itt
az oroszoknak, hanem inkább felrobbantják.
Az itt lévő négy munkás próbálta lebeszélni
őket. Ez úgy sikerült, hogy adtak nekik értékes bőröket, csak ne robbantsanak. Volt, aki
magára kötötte, s volt olyan, aki azt mondta,
„Átúszom a Tiszát, de akkor is magammal viszem”. Vasdorongokkal pár gépet megütögettek, tönkretettek. Ezt követően távoztak.
Egy bizonyos, a háború okozta feszültség
szinte tapintható volt a környék lakosságának körében. A Martfűtől viszonylag meszszebb fekvő Tiszaföldvár hamarabb a szovjet
erők kezére került. Az ott folyó harci cselekmények a Budapestet körülzáró stratégia részei voltak. A Tiszán állandóan hatalmas fenyőszálak úsztak le. Martfű táján fogták ki a
bal parton, ahonnan állandó kopácsolás hallatszott. Cz. Sz. Sándorné vezsenyi lakos írja
visszaemlékezéseiben: „A munkaszolgálato-

Átkelés a Tiszán, Vezsenynél. 1960-as évek.
Http://mvtv.martfuonline.hu/uploads/?p=171
7 2021. 03. 15.

Magyar gyalogság kiépített állásában a Tisza
partján (Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívuma 79.897)

A szovjet hősi emlékmű avatási ünnepsége. Martfűi Helytörténeti Gyűjtemény fotótára
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sok századosa jelentette a szolnoki parancsnokságnak, hogy odaát bizonyára híd készül. Megnyugtatták, hogy ne üljön fel ilyen
mendemondának.” Vezsenynél október 9-én
keltek át az oroszok a Tiszán. Ehhez hidat és
minden egyéb vízi járművet is igénybe vettek. Erről szóló érdekességek bővebben olvashatók Pavel Luknyickij Magyar napló című művében.
Egy nemrég hallott elbeszélés szerint a
Tiszaföldváron állomásozó szovjet katonák
nem mind voltak gonosz, megszálló hadfiak.
Tiszaföldvár lakosságát a szőlőben lévő
présházakba költöztették, és a polgári házakat a katonaság vette használatba. Az elbeszélés szerint egy magyar család és néhány
szovjet katona olyan kapcsolatba került,
hogy szinte barátok lettek. Ezekre a háború
közbeni „baráti” kapcsolatokra az én családomban is voltak példák. Megértése, a jelenség magyarázata, a háború okozta testet és
lelket érintő nehézségek számlájára írható.
Itt, Tiszaföldváron még címet is cseréltek, felírták egymás nevét, és fogadták, hogy a háború után újra találkoznak. A szovjet katonák
ugyanúgy mutogatták családjuk, szeretteik
fényképét, mint pár hónappal azelőtt a német
közkatonák. Azután elindultak Budapest elfoglalására. Cz. Sz. Sándorné: „Megkezdődött a járőrcsapatok átkelése a hídon (Vezseny felé). Az átkelés simán ment, a révátjáróhoz kivezényelt 16 tábori csendőr fegyvert
használt. Négy elesett, a többi megadta magát.” A háború tragédiája, hogy a fentebb említett magyar család katona „barátai” ebben a
viszonylag kicsi összecsapásban mind meghaltak.
Egy jegyzőkönyv tanúsága szerint 1944.
október 10-én bevonult Martfűre a román katonaság. A gyártelep mellett megszállta a
gazdaságot is. A még található berendezést
és ingóságot nagy mennyiségben szállították
el. Ami itt maradt, azt mind hasznavehetetlenné tették. Azután ismét szovjet katonaság
érkezett. Azok is látták, hogy a gyárépület
raktáraiban még mennyi érték található. A két
gyárépület összes felszerelését ott tárolták.
Teherautókra, vagonokba pakolták, s elkezdték kiszállítani a gyár területéről. A négy martfűi munkás próbálta megakadályozni. Érveltek többek között azzal is, hogy a martfűi és a
környékbeli emberek ebből élnek, itt dolgoznak. Nem vették figyelembe.
Az egyik forrás szerint, amikor a szovjet
erők visszafoglalták Martfűt, a német repülők
gyújtóbombákkal felgyújtották a gyárat. Mások arról tudósítanak, hogy amikor a német
hadsereg vonult be Martfűre, szovjet és angolszász bombázók próbálták a hadiüzemben megbúvó ellenséget megsemmisíteni.
Egy monda szerint, a cipőgyár egyik alkalmazottja úgy telepítette a nyíló virágokat,
hogy azok angol (más variáns szerint USA)
zászlót mintáztak. Ennek volt köszönhető,
hogy a gyár fölé repülő bombázók elkerülték
a gyártelep rombolását, s nehéz terheiket
máshol dobták le. A német csapatok állandó
légitámadása sem tudta azonban a szovjet
bevonulást megakadályozni.

„Az újjáépítő brigád” Martfűi Helytörténeti Gyűjtemény fotótára
Egy bizonyos: 1945. július 24-én Szolnokon kimutatás késszült a megye helységeinek háborús kárairól. Ebben Tiszaföldvárnál
találjuk meg a martfűi adatokat, hiszen ebben az időben még közigazgatásilag oda tartozott a település. „Tiszaföldvár: Cikta Cipőgyártási és Kereskedelmi Rt gyártelepén 2db
földszinti kettős csarnok, 1db kétemeletes
internátus, 1db földszintes internátus, 2db
raktárépület és ezen kívül a cipőgyártáshoz
szükséges gépek és egyéb felszerelések.”3
Sz. László azt írja visszaemlékezéseiben:
„Sajnos a bombázás következtében teljesen
leégett az I.sz. és a II.sz. csarnoképület, tele
készáruval és anyaggal, gépekkel, különböző felszerelésekkel. A gyárnak minden
anyag- és árukészlete megsemmisült. Az
épületből csak csupasz falak maradtak. A
kétemeletes gyárépületben kigyulladt és
megsemmisült a gyár irattára, maga a gyárépület is megrongálódott. A harcok alatt mentésről szó sem lehetett, mert az itt maradt néhány dolgozón kívül más nem tartózkodott a
telepen.”4
Deák Miklós így élte át a bombatámadást:
„Az egyik épületben a generátor részleg találatot kapott. Egy másik épület is bombatalálatot kapott, ahogy a raktár is. Az teljesen leégett. A másik épület is teljesen kiégett. Próbáltuk menteni, de nem lehetett. Víz nem
volt. Égett a gyár. Mondom a kollégáknak,
próbáljuk valahogy eloltani ezt a tüzet! Itt van
ez a fecskendő. Toljuk ki a Tisza partra.
Ahogy toltuk ott négyen, erőlködünk vele,
egyszer csak kapunk egy géppuska-sorozatot. Hamar hasra vágódtunk. Vártunk pár percet, majd elkúsztunk.” Később arról mesél: „A
bombázás alatt egyszer földet hánytam magamra, hogy terepszínű legyek, mert ezek
mindenre lőttek, ami mozgott. A németek
meg az oroszok is.” Elmondása szerint: „A
bombatámadások alatt katonák is haltak
meg. Itt Martfűn is voltak eltemetve orosz katonák, de idővel ezeket felkutatták és elszállították.”
Sz. László már említett visszaemlékezéséből még kiegészíthetjük a történetet az

alábbiakkal: „A környékbeli dolgozók mentették ugyan az árut és anyagot, de hazafelé, a
harcok során többen az égő épületben lelték
halálukat. A lakótelep épületei a harcok során
nem sérültek súlyosan. A lakóépületek ajtói
és ablakai mind súlyosan megrongálódtak.”
Az, hogy a bombatámadásoknak esetleg
civil emberek is áldozatul estek, csak a szövegkörnyezetből következtethető ki, eddig
bizonyított adatot nem találtam. A bombázások feltehetően nem minden esetben Martfűt
célozták. A hadi események követői tudják,
hogy a nagy magasságból kioldott bombák
nem minden esetben tartanak célnak. Márpedig Vezseny több napig bombatámadás
elszenvedője volt, az ott dúló kemény harcok
miatt. Vezsenyről nézve az eseményeket,
több martfűi forrásra is ráakadhatunk. Cz. Sz.
Sándorné:
Október 23.: „A Tiszán túlról – Martfű felől
– erős aknatűz zúdult a községre.”
Október 24.: „Megszólaltak a Sztálin-orgonák is. Ezután az erős tüzérségi előkészítés után a hidakon Földvár és Martfű felől a
réten át özönlött be a szovjet katonaság.”
Talán érdemes megjegyezni azokat a harcoló feleket, akik itt néztek farkasszemet egymással. Róluk részletesen olvashatnak az
érdeklődők a TISICUM 2004-es kiadásá5
ban.
Röviden annyit érdemes róluk megjegyezni, hogy a 27. szovjet lövész hadtest
(Alehin vezérőrnagy parancsnoksága alatt)
1944. október 8-án húsz órakor elérte a Törökszentmiklós - Tiszaföldvár - Kunszentmárton terepszakaszt. Az 57. szovjet lövész
hadtestet Osztasenko vezérőrnagy irányította, s az ő vezetése alatt a Tisza vonalánál,
Martfűtől délre harcoltak. Ebben a harcrendben kapott feladatot az 1. román hadsereg
Stonescu hadosztályparancsnok vezetése
alatt álló 4. hadteste.
1944. október 16-án német ellentámadás
kezdődött. Ennek harci cselekményeit ezen
a frontszakaszon (Martfű irányába) az 1. magyar huszár és a 8. magyar gyaloghadosz(Folytatás a 14. oldalon)
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Irodalmi élmény virtuális térben
Az ünnepek, jeles napok hagyományokat
ápolnak, emlékezni, tiszteletet adni segítenek, kiemelkednek a hétköznapokból.
A Városi Könyvtár ebben a vírusos helyzetben is nagy figyelmet fordít az ünnepek jelentőségére, természetesen a személyes
kontaktusokat mellőzve, új utakat keresve.
Az idei költészet napi ünnepség a virtuális
térben valósul meg 2021. április közepén. A
versmondóink és az érdeklődők is az otthonukban ülve láthatják, hallgathatják végig az
erre az alkalomra szerkesztett műsort.
A versek kiválasztásánál fontos volt a téma, az, hogy egy gondolat-füzérre felfűzve
mit tudnak üzenni a mai kor emberének.
Hogy mit is? Reményt.
A műsorban meglepetésversek is elhangoznak klasszikus és kortárs költők tollából.
Martfűn nagy hagyománya van a versírásnak. Az évtizedek során az újság hasábjain, műsorokban voltak olvashatók, hallha-

tók a művek. A versírók közül vannak, akik
már nem lehetnek közöttünk és vannak, akiket az élet sodort egyre messzebb az írástól.
Mégis öröm, hogy valaha ők is alkottak és az
is, hogy még ma is vannak, akik lírában fogalmazzák meg gondolataikat mások örömére,
lelki gazdagodására.
Mai aktív amatőr martfűi versíróink: Adamik Ágnes, Czető László, Császár Mariann,
Jakab Edit, Kengyel Éva, Köszler Nóra, Péter Emese, Sulyok Imréné, Stonawski József, Urbán-Szabó Béla és Vas Béla.
Köszönjük versmondóinknak: Drávai Máriának, Nagy Eszternek és Székácsné Tálas
Gabriellának, hogy az informatikai eszközöket, programokat használva irodalmi élményt
nyújtanak egy olyan időszakban, amikor oly
nagy „éhség” van mindenre, ami szép, ami
üzenetet hordoz, ami összekovácsolhatja és
közelebb hozhatja az egymástól távol lévőket.
K.É.
Köszler Nóra:

Egymáshoz
A színek teszik álommá a valóságot,
Azok festenek az élet-vászonra minden
álmot.
S nekem mind közül a legkedvesebb,
Mikor összeforr fehér és fekete,
Kezet fog minden ellentéte,
S úgy kavarognak összefonódva,
Mintha többé nem látnák egymást soha.
Czető László:

Fodrozódó - részlet
Budai Szilvia: Nyár (ecsettoll - karton)
Urbán-Szabó Béla:

Bevezetés
A vers az embert vallja,
leírva és elhagyatva,
s, mint a hajnali álom,
valahol a határon
megérinti széleit,
s a holnapba sóhajtja részeit.
Vas Béla:

Az ég kék volt
Fűzöld virág az ablakomban.
Csillagkönnyek hulltak Hervadt virág a karomban.
Élet-virág a hajadban Bánat-fekete ég felettünk Csillagkönnyek hullnak,
Hull az én szívem is velük.
Méreg nekem harmat cseppje
Virágdíszed harmatos
Harmatcsepp ült a szívemre
Csillagkönnyeket hullatok.
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Fodrozódó víztükör az élet,
a felszín alatti csend maga a lélek.
Ahogy fodrot vetnek a vízbe dobott szavak,
a víz majd kisimul, de a szó odabent
marad.
(Folytatás a 13. oldalról)
-tály az ellenségre mért csapásokkal Heszlényi József altábornagy parancsnoksága alatt
segítette.
Október 24-ét követően a német-magyar
haderőt végérvényesen visszavetették a Duna-Tisza közére. Martfűn, a gyár területén,
valamint a hozzá tartozó lakótelepen több
hónapra a szovjet katonaság rendezkedett
be. A szovjet katonai irányítás csak decemberben engedte meg, hogy polgári személyek a gyár területére lépjenek. Ebben nagy
szerepe volt Deák Miklósnak, aki Debrecenbe utazott az Ideiglenes Magyar Kormány illetékeséhez, és a gyár hadiüzemmé nyilvánítása okán kérte a termelés újraindításához
szükséges intézkedések megtételét. Ennek
volt köszönhető, hogy a romeltakarítást,
helyreállítást követően viszonylag rövid idő
alatt meg tudták kezdeni a szovjet megrendelésre készülő katonabakancsok gyártását.
Ezzel megmentették a Cikta Cipőgyártási és

Molnár Ferencné: Zentagle
Stonawski József:

Mit miért
Verset olvasok, nem tartalmat.
Valami mást, de kiszaladt
minden megfogás szándéka alól.
Ez, mi fogva tart.
Számomra megfoghatatlan
fogócska ez, sorok és oldalak
között, és hogy mivégre íródtak:
tudni nem akarom, csak köszönöm,
hogy van, hogy véletleneket ácsol,
hogy kérdőjeleket lök elém,
állandósuló jelent,
amiben mégis dúskálhatok.
Nem kell, hogy kifejezetten
miért írhatta ezt, meg azt,
nyelve milyen pongyolából bomlik,
csak az számít,
mennyi benne a közöm,
ami semmisíti közömbösségemet.
A fortyogó szókatlan
bilincse ahol kattan,
és ízekre is hiába szedem.
Kereskedelmi Rt gyártelepét. S megmentették nekünk a későbbi Tisza Cipőgyárat, s vele sok-sok ember megélhetésének, jövőjének biztosítékát.
1945. április 4-re Magyarország teljes területe megszabadult a német, vele a nyilas
uralom alól, s szovjet megszállás alá került.
Vas Béla néprajzkutató
1. Czeczei Szűts Sándorné Vezsenyi
krónika. Szolnok-Vezseny 1991. 80.o
2. Martfű Városi Televízió 2000 Arcmások
Más arcok. TV riport
3. Somlyai Magda Történelemformáló
hétköznapok Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Szolnok, 1981 Mellékletek 34.o
4. SZ. László: A Tisza Cipőgyár 25 éves
fennállása. Tiszazugi Földrajzi Múzeum
adattára 255-72
5. Fekete István: Harcok Jász-NagykunSzolnok megyében, 1944 október-novemberében. TISICUM 2004 476. O.
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Női szemmel és lélekkel…
VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS NŐI ALKOTÓINK MUNKÁIBÓL
„Az ember a nőről mindaddig mondhat
majd újat, amíg csak egy is lesz a Földön.”
/Arsene Houssaye, francia író és költő/
Mit rejt a női lélek? Miben ölt testet a gondolat? Miként nyilvánul meg az érzelmek kavalkádja? Mikor veszi kezdetét az útkeresés? Hol rejtőznek a színek és formák? Milyen anyagok, technikák, ötletek jelenhetnek
meg egy alkotásban? Mennyi műfajban lehet
maradandót teremteni?
Erre és hasonló kérdésekre kerestük a
választ a nőnap alkalmából a Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár online
megvalósult művészeti tárlatán, megteremtve a lehetőséget arra, hogy a környezetünkben élő nők megmutathassák tehetségüket és alkotótevékenységük eredményét.
A kezdeményezés célja az volt, hogy az ünnep alkalmából a figyelmet női alkotóink felé
fordítsuk és bemutassuk a női lélek és a tárgyalkotás találkozását.
Olyan művek fotóit vártuk, melyek tükrözik a készítőjük személyiségét és betekintést
nyújtanak egy sokszínű világba és rejtelmeibe, melyet úgy nevezünk: „A női lélek.”
A felhívásra február 15. és március 7. között lehetett jelentkezni. Az alkotások fotóit az
intézmény facebook oldalán keresztül fogadtuk, és feltöltöttük a „Női szemmel és lélekkel” elnevezésű galériába. Az alkotások
műfaját szabadon lehetett megválasztani,
ezzel biztosítottuk a „kiállítás” sokszínűségét
és minél több művészeti ág megjelenését,

60 éves a Martfű Városi
Művelődési Központ és
Könyvtár
GYŰJTSÜK ÉS
ŐRIZZÜK EGYÜTT TÁRGYI
EMLÉKEINKET!
Lépjünk be a Művelődési Központ ajtaján,
de ezúttal 60 évvel ezelőtt!
Várjuk azokat a tárgyi emlékeket, melyek
megidézik az elmúlt 60 év eseményeit, programjait, történéseit és mesélnek a házról! Legyenek ezek fényképek, videó anyagok, tárgyak, relikviák, melyek az intézmény kulturális életéhez, közösségeihez, az itt élő emberek szabadidő eltöltéséhez és szórakozásához kötődnek.
Gyűjtsük és őrizzük együtt a legkedvesebb emlékeinket! Az emlékek tárháza az
Önök számára is megtekinthetővé válik az év
során megrendezésre kerülő kiállításon.
A tárgyak átadása előre egyeztetett időpontban történik az intézményben, átvételüket az "Átadás-átvételi elismervény" igazolja.
Lehetősége van arra is, hogy emlékeit, illetve
azok egy részét a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjteménynek ajándékozza. Ebben az
esetben "Ajándékozási szerződés" aláírásával járul hozzá ahhoz, hogy a múlt egy darabja megmaradjon az utókornak.
A beküldés módjáról és lehetőségeiről
szívesen tájékoztatjuk az (56) 450-146-os telefonszámon.

Andrásiné Pocsalyi Julianna: Selyem

Stonawskiné Szűcs Klára: Portré
bemutatkozását. Egy alkotó hat alkotását
tudta a nagyközönséggel megosztani.
A kezdeményezés népszerűségét igazolja, hogy 38 alkotó jelentkezett felhívásunkra
és 191 alkotást tudtunk általuk megmutatni
az intézményi facebook oldal látogatóinak,
követőinek. Az alkotások mögött sejteni véltük az alkotói érzéseket, hangulatokat, víziókat, melyeken mindazok osztozhattak, akik a
galériánkba betekintettek. Bízunk benne,
hogy ezek az alkotások nem csak a készítőjüknek okoztak nagy örömöt, hanem azoknak is páratlan élményt nyújtottak, akik a mindennapi rohanásban megálltak egy pillanatra, hogy elmerüljenek a színek és formák által közvetített pihentető, vagy éppen elgondolkodtató művek mondanivalójában.

Kerékgyártó Emese: Templomkazetta
Az intézmény facebook oldalának címe:
https://www.facebook.com/martfu.varosi
muvelodesikozpont
Darida Andrea
közművelődési munkatárs

Online táncsiker
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége által meghirdetett II. Országos Online
Gyermek és Junior Táncművészeti Fesztiválon közel 75 produkcióból, a Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár Modern
Táncműhelyének Tricolor - Összhang című
versenyszáma a modern tánc kategóriában
ezüst minősítést ért el, melyhez sok szeretettel gratulálunk!
A táncot előadták: Forgó Lara, Matúz Dalma és Tóth Lili.
Koreográfus-táncpedagógus: VidinszkiTóth Nóra.

Az online táncművészeti fesztiválra nevezni a koreográfiáról készült felvétellel lehetett. A beküldött produkciókat, műfajonként
és kategóriánként arany, ezüst és bronz oklevéllel minősítve, jeles szakmai zsűri értékelte.
Köszönjük a szép produkciót, a sok munkát a gyerekeknek és tanáruknak, a felvétel
elkészítését a Martfű Médiának, továbbá a
szülők segítő támogatását. Büszkék vagyunk Rátok!
Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár
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