EGÉSZSÉGÜGY

A gyermekek körében is emelkedett a pozitív tesztek aránya
2021.04.19.
A koronavírus járvány hazai harmadik hulláma során a fiatalokra és a gyermekekre is
kiemelt figyelem irányul. Szakemberek szerint új jelenség, és részben a vírusmutánsokkal magyarázható, hogy már a fiatalok és a
gyerekek között is akad olyan, aki súlyos állapotban kerül kórházba.
A járvány a gyermekorvosi ellátásra gyakorolt hatásáról, az itt élő fiatalok és gyerekek
átfertőzöttségéről és a betegség harmadik
hullámának tapasztalatairól dr. Bezsilla Erzsébet gyermek háziorvost kérdeztem, 2021.
04. 19-én.
- 180 fokkal fordult az ellátás nálunk is.
Korábban a személyes kapcsolattartás volt a
jellemző, most pedig elsősorban távellátásban gyógyítjuk a gyermekeket. A telefon az
elsődleges, még ez talán a legszemélyesebb, vissza lehet kérdezni, a részleteket
jobban meg lehet beszélni. De amikor nagyon sok a beteg, a telefon leterheltsége miatt lehetőséget adtunk, hogy a betegek elérjenek minket messengeren, létrehoztuk a
Martfűi Gyermekorvosi Rendelő facebook oldalt, és emailen is tartjuk a kapcsolatot. Minden fórumot megragadunk a kapcsolattartásra és a tájékoztatásra, de hiányzik a személyes találkozás.
Vannak kérdéses esetek, amikor természetesen időpontra behívjuk vizsgálatra a
gyerekeket, de sokszor a telefonos konzultáció is segít. Képeket is küldenek a szülők.
Próbálkozunk, hogy minden jól működjön.
Az első hullámban nagyon bezártunk,
szinte nem is találkoztunk, tanácsadást sem
tartottunk abban az időszakban. Nálunk akkor nem is volt a gyerekek körében igazolt
megbetegedés. Az első hullámot az egész
ország valahogy könnyen átvészelte.
A második hullámban már nem volt olyan
szoros a zárás. Megtartottuk a csecsemőtanácsadásokat, a kötelező oltásokra időpontra behívtuk a betegeket.
Azokat a gyerekeket és fiatalokat teszteltettük, akiknek tünetei jelentkeztek és esetleg Covid kontaktok voltak. Abban az időszakban 35 koronavírus tesztelést végeztünk, és ebből 10 lett pozitív. Most, a harmadik hullámban arányában jelentősen emelkedett a pozitív tesztek száma. 29 tesztelést
kértünk eddig, és ebből 16 volt pozitív.
Kontakt személyek sokan vannak, sok
család jelzi, hogy a szülők vagy a bölcsődei
gondozónők, óvónők megfertőződtek, így a
gyerekek és a szülők is karanténba kerülnek.
A tünetmentes gyerekeket nem teszteljük,
anélkül töltik ki a karanténidőt. Bármely tünet
esetén azonban elindítjuk a tesztelést.
A gyerekeknél és a fiataloknál szerencsére most sem annyira megviselőek a tünetek.
Jellemző az enyhe orrfolyás, köhögés, hasmenés, egyszeri lázkiugrás. Néhány gyermek volt több napig erősebben lázas, esetenként elhúzódó köhögés is jelentkezett.
Kórházba azonban szerencsére nem került
egy gyermek sem.
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Dr. Bezsilla Erzsébet gyermekorvos és Tímárné Bakos Noémi asszisztens
Most, főleg, ha szokatlan vagy erősebb számának csökkenésével is jár. Ennek elletünetek jelentkeznek a gyerekeknél, akkor nére a második hullám idején sokan lettek
mindenféleképpen gondoljunk a koronaví- betegek, más vírusbetegségek is terjedtek.
Kemény időszak volt, száz körüli napi telerusra!
A felnőtteknél tipikus tünet az íz- és szag- fonnal. Ahogy a harmadik hullám beindult,
vesztés, ez a gyerekeknél nem annyira jel- most is hetekig jelentős volt a beteglétszám.
lemző. A második hullámban egy fiatal lány- Talán két hete, hogy csendesebb a betegfornak a háta fájt. Köhögni nem köhögött, de galom.
A korlátozások hatása mindig érezhető a
igazolódott, hogy az erős izomfájdalmat a
koronavírus és minden egyéb fertőző betegCovid vírus okozta.
- Elérhető közelségbe kerültek a fiatalok ség előfordulása terén, ami egyben jelzi is a
és a gyermekek körében is használható vak- járványügyi intézkedések eredményeit.
- Ahogyan megismerjük ezt a betegséget,
cinák. A gyermekorvosok is oltani fognak?
- A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tá- a szövődményeiről is egyre több az informájékoztatása alapján hamarosan elkezdődhet ció. A gyerekkori Covid-19 betegségnek is kia 16-18 évesek regisztrációja. Ezt követően alakulhat súlyos szövődménye, függetlenül
biztos, hogy elindul az oltás a gyermekek kö- attól, hogy voltak-e tünetei, vagy nem.
- A post covid betegségekre, tünetekre varében is. Nálunk általában is folyamatos az
oltás, a gyermekorvosi praxis feladatainak lóban nagy figyelmet kell fordítani. Ez nem
csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is
része a védőoltások beadása.
Keddi napokon zajlik a csecsemőtanács- igaz. Ha enyhe tünetekkel is vészeli át valaki
adás, ahová időpontra, tízperces időközök- a fertőzést, nem lehet tudni, hogy a post cokel hívjuk az oltandó gyerekeket az életkor- vid megbetegedés milyen formában jelentkehoz kötött, kötelező és választható oltások zik esetleg nála - figyelmeztet dr. Bezsilla Erzsébet. - Ezért is fontos a védőoltás felvétele
beadására.
Az odafigyelés, a távolságtartás és a fer- az idősebb és a fiatalabb korosztályokban is!
tőtlenítés számos más betegségtípus esetHerbályné Kalmár Irén

Megújul a martfűi református templom
30 milliószoros öröm! – olvashatjuk Kupai-Szabó Kornél református lelkész közösségi oldalán. – A zárt templomi ajtók mögött
folyik a munka, melynek eredményeként 30
millió forint értékű pályázatot nyertek két gyülekezetük számára.
A Magyar Templom-felújítási Programnak
köszönhetően megújulhat városunk református temploma. A „Toronyirányban - A martfűi
református templom felújítása” című sikeres
beadványnak köszönhetően 15 millió forint
vissza nem térítendő támogatási összeg kerül a Martfűi Református Egyházközséghez.
Ezt az összeget a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága révén biztosítja a magyar állam.
A felújítás a templom fűthető részét, a
gyülekezeti és lelkigondozó tereket érinti –

tudtuk meg Kupai-Szabó Kornél lelkésztől. –
A beruházás elsősorban az energiakorszerűsítésre irányul, a fűtésrendszer megújításával, a falak és a födémrendszer szigetelésével, valamint a nyílászárók cseréjével.
A martfűivel párhuzamosan, sikeres pályázatot nyújtott be a Rákóczifalvai Református Missziói Egyházközség is. Az 1909-ben
épült rákóczifalvai templom templomtorony
homlokzat javítási munkálataihoz szintén 15
millió forint vissza nem terítendő támogatást
biztosítanak.
Az elmúlt tíz évben több, mint 3000 templom újult meg és közel 130 új épült hazánkban. A Magyar Templom-felújítási Program
keretében, a közeljövőben több mint 1800
helyi közösség templomfelújítása valósulhat
meg.
Székács Szidónia
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Megújuló eszközök és kiszolgálóterek

MEGEMLÉKEZÉS
Szüleink,

CSŐSZ JÁNOSNÉ
Németh Rozália
(1921-2002)
és

CSŐSZ JÁNOS
(1921-1976)
ebben az évben lennének 100 évesek.
Szeretettel emlékezünk rájuk!
Gyermekeik: Rózsika, János, Erzsébet,
Marika, Margit, István és családjaik

Rendőrségi hírek
Felújították a Művelődési Központ beltéri
mobil színpadát. A 8x4 méteres színpadrendszer fa elemeit nagy odafigyeléssel átforgatták, lecsiszolták majd újrafestették az
önkormányzati Településüzemeltetési ágazat munkatársai, ami kulturált, szép és biztonságos színpadfelületet ad, remélhetőleg
újabb hosszú időszakban kiszolgálva az intézmény programjait.
- A pódiumteremben található, 2011-ben
pályázaton nyert beltéri mobil színpadunk folyamatos igénybevételnek van kitéve, ezért
jelentős előrelépés, hogy ezt is sikerült önkormányzati költségvetési támogatással felújítani – tájékoztatott Asztalosné Kocsis Enikő intézményvezető. - Arra törekszünk, hogy

amikorra kinyithat a ház, sok elemében megújuljon, és korszerűen tudjuk használni az
eszközrendszerünket.
Az elmúlt időszakban sikerült a pénztári
helyiségünket is felújítani. Itt a legfontosabb
egy olyan kulturált felület kialakítása volt, ami
a jegyvásárlás során segíti a kommunikációt. Ehhez egy ablak cseréjére is szükség
volt.
A kulturális rendezvények vagy a mozi látogatói számára új szolgáltatással bővült a
rendszerünk. Jogszabályi kötelezettségnek
is eleget téve, az újra nyitást követően, a Művelődési Központban is lehetőség lesz a
bankkártyás és a SZÉP kártyás fizetésre.
Herbályné Kalmár Irén

Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival Martfű irányából Szolnok felé 2021.
április 25-én a délutáni órákban.
A sofőr, Rákócziújfalu belterületére érve
nem körültekintően választotta meg járműve
sebességét, és nekiütközött az előtte haladó
jármű hátuljának.
Az ütközés következtében a rákócziújfalusi sofőr által vezetett jármű a jobb oldali
útpadkára lehaladt, onnan a vízelvezető
árokba csapódott, ahol a jármű a tetejére
borulva állt meg – tájékoztatott a Szolnoki
Rendőrkapitányság.
A baleset következtében a járművezető
és utasa – az elsődleges orvosi vélemény
szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett.

Minden fa fontos!
SIKERREL PÁLYÁZTAK ÉS EL IS ÜLTETTÉK AZ ÉRKEZŐ FACSEMETÉKET
A Településfásítási Program keretében 30
darab nyírfacsemetét ültettek a martfűi önkormányzat Településüzemeltetési csoportjának munkatársai 2021. május 3-án az óváros Mandula út mögötti területén – tájékoztatott Gonda Lajos, a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodájának munkatársa.
A faültetés szakmai megvalósítását Virág
Máté erdőmérnök, az Országos Erdészeti
Egyesület helyi tagja is segítette.
A programnak köszönhetően országosan
12 ezer darab, belterületen elültethető fát
igényelhettek a 10 ezer fő alatti települések.
A fával borított területek növelése, a települések zöldítése mellett fontos szempont, hogy
a fák elültetése, gondozása erősítse a helyi
közösségeket.
Az akciót az Agrárminisztérium az Országfásítási Program keretében hirdette
meg, a Vidékfejlesztési Programhoz, a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez, valamint az Éghajlatváltozási Cselekvési Tervhez kapcsolódóan.
A Településfásítási Program célja elsősorban a közterületek és az oktatási-nevelési intézmények területének fásítása. Az önkormányzatoktól, az állami, önkormányzati és
egyházi intézményektől és a civil szervezetektől érkező igényeket a beérkezés sorrendjében a készlet erejéig teljesítették.

A Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési
pályázatai komoly lehetőséget jelentenek a
települési erdőterületek növelésére.
Minden fa fontos! Már egyetlen fa elültetésével, kisebb facsoportok létrehozásával, a
belterületi fásítással hozzájárulunk közös
céljaink eléréséhez: az egészségesebb környezet megteremtéséhez, az élhetőbb települések kialakításához és a klímaváltozás
hatásainak enyhítéséhez.
Herbályné Kalmár Irén
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Gyermekvédelem
A VESZÉLYHELYZETBEN KIEMELTEN FONTOS A JELZŐRENDSZERI
INTÉZMÉNYEK FELELŐSSÉGE, CSELEKVÉSE
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalása alapján nem tarthatta meg a
2021. tavaszára tervezett, éves jelzőrendszeri tanácskozását a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ. Így más módon kellett sorra
venniük a gyermekvédelmi szakembereknek, hogy mit tettek, tehettek az elmúlt évben
gyermekeink védelmében.
Az önkormányzati intézmény család- és
gyermekjóléti szolgálata a 2020. éves gyermekvédelmi tevékenység értékeléséhez a
tervezett tanácskozásra beérkezett jelzőrendszeri tájékoztatókat áttekintve, összegző feljegyzés készítésével igyekezett áthidalni a személyes egyeztetés lehetőségének hiányát. A gyermekvédelmi szakemberek, az
összegzett jelzőrendszeri beszámolók
megismerését követően, a hatékonyabb
együttműködés érdekében további javaslatokat vártak a jelzőrendszer tagjaitól az idei,
veszélyhelyzettel terhelt időszakra vonatkozóan.
A pandémia már 2020-ban is teljesen más
gondolkodásmódra sarkallta az intézményeket. A személyes találkozások csökkentése
érdekében az intézmények bezártak, online
formában történő oktatásra, kommunikációra kényszerültek, követve a kormány által kihirdetett rendelkezéseket.
A jelzőrendszeri tájékoztatókból készült
összegzés alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat számára is új helyzetet teremtett a
járvány. A minisztériumi álláspont szerint tavasztól az ügyfelekkel való kapcsolattartás a
személyes találkozások minimálisra csökkentése mellett, telefonon és online formában valósulhatott meg.
Gonda Lajosné Erika intézményvezető és
munkatársai az állandó feladataik mellett a
járványügyi szabályok betartásával segítették, közvetítették, koordinálták az idősek ellátását is, valamint közreműködtek a településen élők számára az arcmaszkok igény
szerinti biztosításában. A településen működő szinte valamennyi intézményt valamilyen
formában segítették a kialakult járványügyi
helyzet kezelésében. Az év további részében
a szolgálat tevékenységét az aktuális minisztériumi útmutató határozta meg.
Munkájuk célja a gyermek testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődése, jóléte, a családban történő nevelésének elősegítése,
a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének a megelőzése.
Az elmúlt évben a jelzőrendszeri írásbeli jelzések száma jelentősen csökkent
(2019-ben 17, 2020-ban 7) a 0-17 éves korcsoportban. Egészségügyi szolgáltató (védőnő) 1, köznevelési intézmény 1, rendőrség
2, állampolgár 3.
Nagykorúval kapcsolatosan, 1 fő várandós kismama esetében, 2 jelzés érkezett a
védőnői szolgálattól.
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Madárfészek fűből és szeretetből - Madarak és fák napja az általános iskolában
A jelzések válsághelyzetben lévő várandós szociális helyzete, elhanyagolás, családon belüli bántalmazás vélelme, kapcsolattartási probléma, szenvedélybetegség, igazolatlan hiányzás és családi konfliktus oka
miatt érkeztek.
Együttműködési megállapodással (gondozásban lévők) rendelkezők száma: 21
család, 47 fő. Nem együttműködési megállapodással rendelkezők (eseti ügyfelek) 76
család, 91 fő.
Szakmaközi megbeszélések száma 6 db,
1 valósult meg személyesen a rendőrséggel,
a többi a járványügyi szabályok miatt írásos
formában. Esetkonzultáció 68, esetmegbeszélés 15, esetkonferencia 2 volt.
A statisztikai adatok szerint a településünkön élő családok száma, amelyben a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 24 család.
A tavalyi évben is közvetítették a családés gyermekjóléti központ által biztosított szolgáltatásokat, a pszichológiai és jogi tanácsadást, amelyek tapasztalataik szerint
magas színvonalú szolgáltatásként működtek.
Az intézmények bezárása, az online oktatás bevezetése, a személyes családlátogatások korlátozása nem segítette a gyermekvédelem munkáját. Sajnos megszűnt a jelzőrendszer rálátása a gyermekekre, családokra. A személyes találkozások megszűnésével a szakemberek nem tudtak találkozni a
gyerekekkel, nem tapasztalták meg a lelki állapotukat, örömüket, bánatukat nap, mint
nap. A megváltozott helyzet ellenére, lehetőségeikhez képest a szolgálat igyekezett fokozott figyelemmel fordulni a krízisben lévők
felé, segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe
kerülőknek.
A jelzőrendszeri tájékoztatókból készült összegzésben Szabados Tünde szakmai egység vezető korcsoport szerint mutatta be az adott terület gyermekvédelmi munkáját.
A Védőnői Szolgálat évtizedek óta kulcsfontosságú szerepet tölt be a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjú- és családvédelemben.

Településünkön a gondozott családok
egyike sem utasítja el a védőnői szolgálat tevékenységét. A 2020. december 31-én nyilvántartott gyermekek száma: 0-11 hónapos
korú csecsemő 44, 12-35 hónapos kisded
102, 3-6 éves gyermek 157. Éves szinten
1028 alkalommal látogattak el a családok otthonába.
2020-ban összesen 19 várandóst tartottak nyilván egészségügyileg veszélyeztetettként. A szociálisan veszélyeztetett kismamák
száma 2 volt. A gyermekek esetében a veszélyeztetettségi arány magasabb, 12 fő. A
veszélyeztetettség egészségügyi okai a koraszülöttség és az egyéb veleszületett vagy
kialakult betegség. A szociális okok közé a
gyermek veszélyeztetettségére vagy elhanyagolásra utaló jelek tartoznak.
Az elmúlt évben válsághelyzetben lévő
kismama 1 volt településünkön, 1 kiskorú várandós anyuka, aki a 2020-as évben nagykorúvá vált, és el is költözött a településről. Szociális okból 2 kismama vált veszélyeztetetté,
titkolt terhesség pedig nem volt az elmúlt évben.
A Védőnői Szolgálat munkatársai szerint
a martfűi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központtal az együttműködés megfelelő, az általuk felismert, jelzett problémás helyzetre a központ munkatársai gyorsan és hatékonyan reagálnak. A jelzőrendszeri tagok
közösen részt vállalnak a feladatok megoldásában, segítik és tájékoztatják egymást.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde önkormányzati intézmény jelzőrendszeri tájékoztatója alapján a martfűi bölcsőde intézménybe az elmúlt év végén 38 gyermek járt. 2020ban a bölcsődések között nem volt halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Egy
gyermek alapellátásban részesült, ő a családsegítő kezdeményezésére, a szülő beleegyezésével került bölcsődébe – tájékoztatott Cseriné Gál Katalin bölcsődevezető.
A veszélyeztetettség leggyakoribb oka a
gyermekét egyedül nevelő szülő, problémás
válás, nem megfelelő szociális körülmények,
munkanélküliség, nehéz anyagi helyzet, rit-
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kábban higiénés, életvezetési problémák.
Szeretettel, még több odafigyeléssel és az
egyéni bánásmód elvét alkalmazva dolgoznak az intézményben.
A bölcsődevezető szerint a gyermekvédelmi és a jelzőrendszer is hatékonyan működik az intézmények között. Továbbra is
szeretnék a jó kapcsolatot, együttműködést
fenntartani a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, a gyermekek és a szülők érdekében.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvoda
intézményébe az elmúlt év végén a Munkácsy úti óvodába 101 fő, a Kossuth úti tagóvodába 68 fő, összesen 169 fő járt. Közülük 1-2
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és
hátrányos helyzetű volt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 8 gyermek részesült. A veszélyeztetett gyermekek száma
2020-ban 2 és 4 között változott, 3 gyermek
gondozása elköltözés miatt szűnt meg.
Turnyánszkiné Enyedi Andrea intézményvezető, Dósa Attiláné, Czene Árpádné és
Varczag Györgyné gyermekvédelmi felelősök beszámolója szerint a veszélyeztetettség leggyakoribb oka a problémás válás,
gyermekláthatás akadályozása, higiénés és
életvezetési problémák és az ezekből adódó
érzelmi, pszichikai megterhelés.
Az intézmény tájékoztatója szerint a meglévő hátrányos helyzetű és veszélyeztetett
gyermekeket érintő problémák továbbra is
összetettek, súlyosak, ezért nagy figyelmet
igényelnek az óvodapedagógustól és a jelzőrendszeri tagoktól.
A gyerekek érdekeit előtérbe helyezve,
pártatlanságukat megőrizve, megértéssel,
segítségadással próbálták megoldani a különleges helyzeteket óvónőik. Esetenként
problémát jelent, hogy a szülők nehezen fogadják el, ha az óvónők magatartási, viselkedési, fejlődési problémát jeleznek feléjük.
Hatására előfordul, hogy negatív irányba változik az addig jól működő, őszinteségen alapuló szülő-óvónő kapcsolat.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, integrálása az óvodai nevelés fontos feladata. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak az intézményben az óvodapedagógusok
az SNI-s gyermekek fejlesztésére és a csoportba történő integrálásukra.
Az óvoda, bölcsőde intézmény szerint a
gyermekvédelmi rendszer, illetve a jelzőrendszer is hatékonyan működik az intézmények között. Fontosnak, hasznosnak tartják a
szolgálat által szervezett megbeszéléseket,
esetkonferenciákat, szakmaközi megbeszéléseket, amelyeken sok tanácsot, javaslatot
kapnak a problémák megoldásához.
A Martfűi József Attila Általános Iskola,
Földi Edina intézményvezető és Donkó Ágnes Zsanett gyermek- és ifjúságvédelmi felelős beszámolója szerint az oktatási intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata. Céljuk, hogy
a különböző okok miatt hátránnyal induló
gyerekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Biztosítsák számukra az érzelmi biztonságot, az értelmi képességek egyéni és
életkornak megfelelő alakítását. A gyermek-

védelmi feladatok megoldásában központi
szerepe van az osztályfőnököknek: jelzik a
problémákat, segítenek a szülőknek a nevelési nehézségek megoldásában. Fontos,
hogy mielőbb felismerjék, mi húzódik a problémák hátterében, a prevenció, a gyerekek
veszélyeztetettségének megelőzése, csökkentése.
Az iskolában tanuló diákok száma 2021
februárjában 406 fő volt, közöttük nem volt
magántanuló, 1 fő egyéni megsegítést kap, 7
fő hátrányos helyzetűként, 8 fő halmozottan
hátrányos helyzetűként nyilvántartott, 9 fő iskola által nyilvántartott veszélyeztetett tanuló. Minden tanuló ingyenesen jut tankönyvhöz, 287 fő (12 tanulócsoportban) a napközis
tanulók száma, 34 fő a korrepetálásban részesülő gyermeke száma.
A járványügyi szabályok betartása szerint
két szakkör működik, osztályszinten szervezték meg a Mikulás és farsangi bulikat. November 17-én sikerült megrendezniük a pályaorientációs napot. A martfűi Művelődési
Központ és Könyvtár digitális programjaiba is
bekapcsolódtak.
Az oktatási intézmény 2020-ban a martfűi
család- és gyermekjóléti szolgálat felé jelzéssel nem élt. Az osztályfőnökök 6 alkalommal
készítettek jellemzést az alapellátásba vett
diákok kapcsán.
A heti 10 órában igénybe vehető iskolapszichológusi ellátásra a bejelentkezés szülői kérvénnyel történik. A 2020/2021-es tanévben több pszichés kezelés folytatódott az
előző tanévből, illetve 9 új eset is felmerült. A
pszichológiai megsegítésben részesülő
gyermekek többségének továbbra sem iskolai okokból származnak a problémáik, hanem a családban gyökereznek a felmerülő
gondok, melyek a gyermekek tüneteiben
nyilvánulnak meg.
A szülőket érintő leggyakoribb nehézségek: elhanyagoló szülői magatartás, túlzott
és túl sok gyermekkel szembeni elvárás, túlóvó szülői magatartás. A diákokra vonatkozó
problémák: felnőttekkel szembeni tiszteletlen
magatartás, csúnya beszéd, családi problémákból származó lelki sérülések a gyermekeknél, a szegregátumban élők nehéz anyagi, szociális helyzete, viselkedési, neveltetésbeli hiányosságok, multimédiás eszközök
indokolatlan iskolai használata, internetezés
veszélyei.
Ettől a tanévtől iskolai szociális segítő is
megkezdte tevékenységét az intézményben,
havi 32 óra időtartamban. A szolgáltatás célja
az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének segítése, prevenciós programok
működtetése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, iskolai lemorzsolódás
csökkentése, szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók számára megfelelő szolgáltatás
nyújtása.
A kapcsolattartás jó és folyamatos a gyermekjóléti szolgálat és az iskola között. A
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel való bizalmasabb és sűrűbb
kapcsolattartásra törekszik. Szeretne minél
többet tudni a gyerekekről és a családokról a
problémák hatékonyabb kezelése érdekében.

A Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium iskolai tanulólétszámára vonatkozó,
2020 októberi statisztikai adatok alapján 245
fő vett részt nappali, 61 fő pedig felnőttoktatásban. Az iskola az elmúlt évben nem tartott
nyilván veszélyeztetett tanulót – tájékoztatott
Széll Anikó gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.
Az iskola kiemelt feladatai közé tartozik a
lemorzsolódás csökkentése, így részt vettek
egy GINOP pályázatban, amely 2020 novemberében zárult, három mentor 18 tanulóval és a programba bevont kollégák fejlesztő,
segítő munkájával. A fejlesztő és mentoráló
foglalkozások, a szervezett programok hozzájárultak a bevont tanulók sikeres tanulmányi eredményéhez. Az útravaló ösztöndíj pályázat keretében, amely a digitális oktatás
előtt zárult, 6 mentor pályázott sikeresen, 10
tanulóval.
A beszámoló szerint a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival folyamatos volt a kapcsolattartás, de csak néhány esetben kellett
segítséget kérni tanulókkal összefüggésben.
Martfűi viszonylatban a szolgálat felé egy tanuló ügyében írtak levelet. Jelzéseiket elsősorban igazolatlan mulasztás miatt tették
meg.
A szülőkkel való kapcsolattartásra nagy
hangsúlyt fektet az iskola, telefonon, személyesen, a Kréta elektronikus naplóban, a facebook csoportokban értesítik a gondviselőket a fontos információkról. Pályázatok kapcsán 7 esetben történt családlátogatás, de a
szülők nem igazán partnerek.
A felmerülő problémáknál a legvégsőkig
igyekeznek segíteni a tanulóknak, családoknak, amennyiben nagyobb a gond, úgy szakember segítségét kérik (pszichológus, mentálhigiénés szakember, családsegítő szolgálat, olykor rendőrség).
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős véleménye szerint az elmúlt években a szolgálatnál történő folyamatos személyi változások,
illetve a járványügyi helyzet nem feltétlen pozitív irányban befolyásolták a kapcsolatukat.
Javasolta, hogy negyedévente tartsanak
szakmaközi megbeszéléseket az aktualitásokról, a kölcsönös tájékoztatás érdekében.
Az intézményben heti 3 órában igénybe
vehető iskolapszichológiai szolgáltatás. Az
ellátás egyéni és csoportos formában történik. Fő téma a generációs mintaváltás és az
ehhez szükséges információk átadása. A
pszichológus arra törekszik, hogy a lélek törvényszerűségeit gyakorlati, egyszerű példákkal is jól érthetővé tegye számukra. Az
egyéni megkeresések fő témáit a szorongások, motivációs hiányok, hangulati labilitások, családi és iskolai konfliktusok adják.
Az iskolapszichológus megfogalmazása
szerint az intézményben öröm a pszichológusi munka, amelyben nagy segítségére van
a gyermekvédelmi felelős és a nagyon sok
átlagon felüli együttérzéssel rendelkező pedagógus.
Tekintettel a rendkívüli helyzetre, a szociális segítő tevékenység a Damjanich középiskolában is korlátozottá vált. Ennek elle-

5

ÖNKORMÁNYZAT

nére folyamatosan megvalósult a tantestület
gyermekvédelmi tevékenységeinek támogatása, heti rendszerességgel konzultálva a
pedagógusokkal, szükség esetén a vezetőséggel – tájékoztatott Szajkó Zoltán óvodai
és iskolai szociális segítő. Egyéni tanácsadások és csoportos foglalkozások is létrejöhettek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály munkatársa, Kelemenné Nádházi Róza pártfogó felügyelő munkája a pártfogó felügyelet végrehajtása mellett környezettanulmány, illetve pártfogó felügyelői
vélemény elkészítését is magába foglalja.
Szakosodva, a közérdekű munka végrehajtása és a közvetítői eljárás lefolytatása is feladataik közé tartozik. A pártfogó felügyelet
célja, hogy a pártfogó felügyelő a pártfogolt
ellenőrzésével és irányításával elősegítse
annak megakadályozását, hogy a pártfogolt
ismételten bűncselekményt kövessen el, továbbá segítséget nyújt a társadalmi beilleszkedéséhez, az ehhez szükséges szociális
készségek kialakításához és a feltételek
megteremtéséhez, közreműködik a sértettek
érdekeinek érvényesülésében.
A pártfogó felügyelő által készített környezettanulmány a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban bizonyítási eszköz, melynek beszerzése kötelező. A környezettanulmány elkészítéséhez a pártfogó felügyelő megtekinti
a terhelt lakóhelyét, iskolai, munkahelyi véleményt szerez be, meghallhatja a fiatalkorú
terhelt törvényes képviselőjét, információt
kér a gyermekjóléti szolgálattól, gyermekvédelmi gondoskodás esetén a fiatalkorút befogadó intézménytől.
A megelőző pártfogás intézménye a
gyermekbűnözés megelőzését célozza meg,
hogy a gyermek ne kövessen el újabb bűncselekményt és a helyes útra terelődjék.

2020-ban településünkön három esetben
rendeltek el pártfogó felügyeletet. Ebből két
esetben az elrendelő próbára bocsátás intézkedését alkalmazta a fiatalkorú bűnelkövetőknél garázdaság vétsége, egy esetben pedig feltételes ügyészi felfüggesztés intézkedést a felnőtt korú elkövetőnél, kábítószer
tartásával elkövetett kábítószer birtoklásának vétsége elkövetése miatt.
Jelenleg két fő fiatalkorú személy áll pártfogó felügyelet alatt Martfűn. Megelőző pártfogás elrendelésére nem került sor. Kockázatelemzéssel egybekötött környezettanulmány egy fiatalkorú esetében készült jármű
önkényes elvétele vétsége következtében.
A bűncselekmények tekintetében első helyen az anyagi haszonszerzésre irányuló
cselekmények állnak, amit az indulati alapon,
meggondolatlanul megvalósított, garázda
jellegű cselekmények követnek. Az utólagos
megbánás hatékonyságát nehezen lehet
mérni. A többség egyszeri elkövető, de vannak rendszeresen visszatérő, bűnismétlő
személyek is – tájékoztatott a pártfogó felügyelő.
A veszélyhelyzet kihirdetései során Martfű lakosai az elrendelt korlátozásokat fegyelmezetten betartják, és jogkövető magatartást tanúsítanak – állapította meg tájékoztatójában Halász Csaba r. őrnagy, a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály Martfűi Rendőrőrs őrsparancsnoka. Rendőri intézkedés, amely a veszélyhelyzet figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos,
gyermekkorúak tekintetében nem történt a
településen. A fiatalkorúak, illetve a fiatal felnőtt korúak akár hétvégenként is találkoztak
a közterületeken, azonban drogfogyasztást
nem tapasztaltak. Ezen csoportok rendőri
ellenőrzése rendszeres a városban.
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos bejelentéseket kiemelten kezelik a vonat-

kozó ORFK normának megfelelően. Az előző
évben nem regisztráltak olyan bűncselekményt a településen, amely családon belüli
erőszakkal volt összefüggésben, így ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére sem
került sor.
2020-ban is kiemelt figyelmet fordítottak a
bűn- és baleset megelőzési tevékenységre Martfű településen. Tovább folytatták az
iskola rendőre elnevezésű programot. Az ezzel járó feladatokat Balasi István György r. főtörzsőrmester látja el az általános iskolában.
Ellenőrzéseik kiterjedtek a járőrszolgálat
során a késő esti órákban a nyilvános szórakozóhelyeken és a közterületeken tartózkodó kiskorú személyekre, személy- és vagyonbiztonságuk megóvására is.
Tisza-parti település lévén egész évben
fokozott figyelmet fordítottak a Tisza folyó kikötői szakaszára. A nyár veszélyeire elsősorban a kiskorúak figyelmét hívták fel előadásokkal és helyszíni ellenőrzésekkel.
A rendőrségi tájékoztató alapján a település bűnügyi fertőzöttsége csekély mértékű, a
hátrányos szociális körülmények között élők
aránya is kedvezőbb a környező településekhez képest.
A gyermekek veszélyeztetettségét, elhanyagolását elsősorban azok észlelik, akik a
közelükben élnek, nap mint nap együtt vannak velük. Az éves gyermekvédelmi tanácskozásokon ezért találkoznak azok, akik számára fontos a gyermekvédelem, a munkájuk
része a gyermekek támogatása, segítése.
A jelzőrendszeri beszámolókban elhangzott észrevételeket, javaslatokat a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ is ezzel a céllal, a gyermekek védelme és segítése érdekében igyekszik beépíteni a jelzőrendszerrel való közös munkába.
Herbályné Kalmár Irén

A nyílászárók cseréjével és hőszigeteléssel folytatódik
a garzonlakások felújítása
Újabb lendületet vett az önkormányzati
garzonlakások átalakítása. Március közepétől a Csüllög és Társa Kft. megkezdte az
épület komplex épületenergetikai és megújuló energiát hasznosító felújítását.
A 2021-ben elvégzett tetőszigetelés során, önkormányzati forrásból, komplett hőszigetelést, vízszigetelést és új ereszcsatornázást kapott az épület.
A munkálatok egy, az önkormányzati tulajdonban levő épületállomány energetikai
felújítására és az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítására elnyert támogatásnak köszönhetően
folytatódhatnak, a nyílászárók már elkezdett
cseréjével, homlokzati hőszigeteléssel és
napelemek telepítésével.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az EU és a Magyar Állam
által nyújtott vissza nem térítendő, 100%-os
intenzitású támogatás összege: 102,2 millió
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Ft. Befejezését 2022. január végéig tervezik.
A beruházás részeként az épület akadálymentesítésére, fűtéskorszerűsítésre és a közös terek világításának LED-es korszerűsíté-

sére is sor kerül, komfortosabb és esztétikailag is színvonalasabb lakhatási körülményeket biztosítva az ott élőknek.
Herbályné Kalmár Irén

SPORT

3D íjászverseny hagyományteremtő céllal
A Martfű Városi Sportegyesület Deák Miklós Íjász Szakosztálya 2021. április 25-én vasárnap megrendezte az I. Martfűi 3D Íjászversenyt, melynek célja az íjászat népszerűsítése és a sportbaráti kapcsolatok ápolása.
Az esemény kiemelt támogatói a Martfű Termál Spa és a Kukucska Lovasklub voltak.
A verseny Rajna Attila egyéni vállalkozó, a
szakosztály tagjának kezdeményezésére jött
létre – tudtuk meg Nagy Mihály szakosztályvezetőtől. A jelenlegi helyzet miatt az eseményt zárt kapuk mögött, látogatók és családtagok részvétele nélkül rendezték.
Az országosan meghirdetett, önköltséges
versenyre több mint 130 íjász nevezett öt
korcsoportban, minitől a szeniorig, az íjak típusa szerint pedig a következő kilenc kategóriában indulhattak: pusztai (PB-HB), longbow (TR-LB), vadászreflex (TR-RB), barebow (BB), olimpiai (OL), csigás vadász (HU),
csigás szkópos (CU), számszeríj (CRB), fúvócső.
A 24 csapatnak 24 célon kellett túljutnia a
Martfű Termál Spa kempingterületén. A bemelegítő lövések után vadon élő állatokat
megformázó, életnagyságú térbeli célokra
lőttek az íjászok.
A Deák Miklós Íjász Szakosztály versenyzői közül a martfűi Kocsi István csigás vadász (HU) - felnőtt férfi kategóriában 3. helye-

zést ért el, a martfűi Kocsi Kálmán olimpiai
(OL) - férfi felnőtt kategóriában 2. helyezett
lett, a szintén helybéli Kiss Attila pedig olimpiai (OL) - férfi szenior kategóriában végzett az
előkelő 2. helyen.
– A verseny kiváló időjárási körülmények
között és nagyon jó hangulatban telt – értékelte az sporteseményt Nagy Mihály. Az ország számos pontjáról érkező résztvevők közül sokan először jártak Martfűn, de szívesen
jönnének vissza városunkba, akár egy újabb
íjászversenyre is.
A 2021-es 3D Íjász Világ- és Európa-Bajnokságot idén hazánkban, Szekszárdon ren-

dezik meg, ahol a martfűi íjász szakosztály
több kiváló versenyzője is eséllyel indulhat.
Ehhez azonban még jónéhány országos versenyen kell kvalifikálniuk magukat.
Az íjászverseny megrendezésének további támogatói voltak: Csüllög és Társa Kft.,
Potyka Horgászbolt, Csavar-Lak, M&H Ajándékbolt, Erdei Mihályné - Kisállatkereskedés,
Máté Hús Túrkeve, Mobil Fizikoterápia Martfű, Vianzo Team Kft. Martfű, Delfin Söröző Fehér Imre, Borsos Ildikó Virágüzlet, PikoFém Kft. Martfű, B-Therm Hungária Kft. - Nyílászáró Centrum, Pintér Márton, Nagy Ferenc.
Székács Szidónia

Önkormányzati sporttámogatások
„MOST MÁR ÍGY HÚZZUK MEG A HATÁRT”
Összesen 9 millió 513 ezer forintos támogatást ítélt meg Martfű önkormányzata a város sportszervezetei részére. Az éves sporttámogatási keret felosztásáról március elején döntött dr. Papp Antal. Martfű Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglalt jogkörében
eljárva döntött a sporttámogatások odaítéléséről.
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi sporttámogatási
keret terhére támogatást biztosít:
- a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület
számára: 1.573.6 ezer Ft-ot működési célú
felhasználásra és 980 ezer Ft-ot a létesítmény használathoz kapcsolódó költségei finanszírozására, a Sportegyesülettel megkötött létesítményhasználati szerződésben foglaltak szerinti feltételek alapján.
- a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület
számára: 571.2 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra,
- a Martfűi Városi Sportegyesület számára: 1.650.6 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra,
- a Victory Martfűi Kyokushin Karate
Klub számára: 1.545.6 ezer Ft-ot működési
célú felhasználásra,
- a Martfűi Úszó és Triatlon Klub számára: 1.646.4 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra és 537.6 ezer Ft-ot a létesítmény
használathoz kapcsolódó úszóbérlet költségei finanszírozására,

- a Martfűi József Attila Általános Iskola DSE számára: 1.008 ezer Ft-ot a diákok
egészséges életmódhoz kapcsolódó sporttevékenysége finanszírozásához.
A 2021. évi 10 millió forint sporttámogatási keretből kiosztásra nem kerülő 487 ezer
Ft-ot az önkormányzat éves költségvetésének általános tartalékkeretébe helyezte át a
képviselő-testület.
2019-ben, az akkori, évek óta változatlan,
14 millió forintos keretből összesen 13.440
ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat a sportszervezetek számára. A
sporttámogatások keretösszegét a 2020-as
évre is 14 millió forintban határozta meg a
képviselő-testület. Az elmúlt év áprilisában
azonban, a járvány megelőzése és a következményeinek elhárítása érdekében, a
sporttámogatások 80%-át a veszélyhelyzet
önkormányzati kiadásainak finanszírozására
csoportosította át dr. Papp Antal polgármester. 2020. évben végül a sportszervezetek
számára összesen 5.065.800 Ft összegű támogatást biztosított az önkormányzat.
– Van egy tortánk, aminek a mérete az állami elvonások miatt folyamatosan csökken.
Most ennek a tortának a felosztása határozza meg, hogy melyik terület mennyi pénzt
kap az önkormányzati feladatokra. A feladatok adottak, és minden feladatát el kell végeznie az önkormányzatnak. A támogatási
arányokat pedig mindig a másik rovására lehet változtatni – indokolta az önkormányzati
sporttámogatás új szintjének meghatározását dr. Papp Antal polgármester.

– Miből lehetne több pénze az önkormányzatnak? Ha több és magasabb adót vet
ki. Ezzel a lehetőséggel nem számolunk,
mert már a lakosság és a vállalkozók tűrőképessége is azon a szinten van, főleg a mostani helyzetben, ami ezt nem teszi lehetővé.
Az állami finanszírozás összességében
emelkedik, de az elvonásokkal a másik oldalon az állam visszavesz, szolidaritási adóban, gépjárműadóból, iparűzési adóból. Jelenleg idegenforgalmi adó sincs. A tavalyi évhez képest 150 millió forinttal csökkent a város bevétele, ugyanannyi feladat mellett.
2020-ban megszűnt a szeptemberi adófeltöltési kötelezettség, nincs információnk
semelyik vállalkozásról, hogy mire számíthatunk. Ez csak május végén, a társasági adó
bevallásakor derül ki. A tavalyi eseményeket
nézve, elsősorban a kisvállalkozásoknak, jelentősen visszaeshetett a forgalmuk. Bízunk
benne, hogy a legnagyobb adózók azért jól
teljesítenek.
Megpróbáljuk, mint polgármester, mert
most én felelek mindenért, megpróbálom a
legjobbat kihozni ebből a helyzetből, ami nagyon nehéz. Korábban valóban magasabb
szintű és színvonalú volt Martfűn a sporttámogatás. Ahhoz azonban, hogy minden területre jusson valamennyi, már a tavalyi évben
is csökkenteni kellett az önkormányzati
sporttámogatáson, és most már így húzzuk
meg a határt – tájékoztatott dr. Papp Antal.
Herbályné Kalmár Irén
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Szükségük van a támogatásra a civil szervezeteknek
Egyes martfűi civil szervezetek önkormányzati támogatásának odaítélése még
várat magára, de a helyi szervezetek által benyújtott pályázatok alapján, az egyéb nonprofit szervezetek támogatásáról már döntött
dr. Papp Antal Martfű város polgármestere, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva.
Martfű Város Önkormányzata a város
költségvetésének elfogadásakor a helyi civil
közösségek támogatására minden évben jelentős tételt különít el. A civil szervezetek támogatása 2.100 ezer Ft, az egyéb nonprofit
szervezetek támogatása 1.350 ezer Ft öszszegben szerepel a 2021. évi pénzügyi tervben.
A polgármesteri döntéssel Martfű Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatást biztosít:
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Észak-alföldi Régió számára 300 ezer Ft
összegben, a martfűi Szeretetház működési
kiadásaira: közüzemi díjak finanszírozására,
riasztórendszer üzemeltetési költségére.
- a Martfűi Polgárőr Egyesület számára
350 ezer Ft értékben az éjszakai járőrszolgá-

lat, rendezvénybiztosítás, baleseti helyszínbiztosítás lebonyolításához szükséges
üzemanyagköltség, a gépkocsi javítási, karbantartási, gumicsere, biztosítás költsége, az
adminisztrációs és postaköltség, valamint
autóklíma, számítógép javítás költségének
finanszírozására.
- a Martfűi Református Egyház számára 350 ezer Ft összegben a közüzemi díjak finanszírozására.
- a Tiszaföldvári Római Katolikus Plébánia számára 350 ezer Ft működési célú támogatást nyújt az önkormányzat a Martfűi
Szent Tamás-templom közüzemi díjainak
finanszírozására és a hangversenyorgona
hangolására.
– A 2021-es évre vonatkozóan a civil szervezetek önkormányzati támogatása szinte
az egyetlen támogatási forma a pénzügyi
tervben, ami az előző évekhez képest nem
csökkent – tudtuk meg dr. Papp Antal polgármestertől. – A civil szervezetek általában valamilyen rendezvényhez vagy munkához kötik a támogatási kérelmüket. Ezeket a tevékenységeket a jelenlegi helyzetben nem tudják folytatni, ezért több civil szervezetnél a támogatások kifizetése elhúzódhat.

Tájékoztatás nyári szünidei étkeztetésről
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Meghatározott feltételek szerint ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a
nevelési, oktatási szünetek idején az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek
számára. A 2020/21. tanév nyári szünetére
vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés
június 16-tól augusztus 13-ig tart. A nyári
szünidei étkeztetés az étel elvitelével lesz
biztosított. Az étkeztetés előzetes kérelem kitöltésével igényelhető. Az önkormányzat
részletes tájékoztatója itt olvasható:
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási
helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és az e körbe nem tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen
biztosíthatja.
A települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban,
óvodai nevelésben részesülő gyermekek
számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az e körbe nem tartozó gyermekek számára a nyári
szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi
szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtarta-

mára eső valamennyi munkanapon köteles
megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére
biztosítani.
A 2020/21. tanév nyári szünetére vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételére 2021. június 16. naptól
2021. augusztus 13. napig lesz lehetőség
(43 munkanap)
Helye: Martfűi József Attila Általános
Iskola ebédlője (Martfű, Május 1. út 2.
szám). A szünidei étkeztetés az étel elvitelével lesz biztosított.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a
jegyző értesítése alapján felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a
7. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltéséhez
és benyújtásához. A mellékelt nyilatkozat –
az évközi szünet időtartama kivételével – a
nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.
Bővebb tájékoztatás Perecz Ágnes ügyintézőnél a 06 56 450-222 telefonszám 134-es
mellékén kérhető.
Szász Éva
jegyző

A polgármester, a képviselő-testület hatáskörében eljárva, döntésével ugyanezen a
napon fogadta el a civil és nonprofit szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatásának elszámolását.
A szervezetek benyújtott dokumentumai
alapján a Martfűi Mozgássérültek Egyesülete, a Martfűi Kossuth úti Nyugdíjas Klub, a Jóreménység Klub Egyesület, a Martfűi Városi
Nyugdíjas Egyesület, a Martfűi Városi Szabadidős Kör, a Martfűi Városszépítő Egyesület, a Martfűi Polgárőr Egyesület, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Martfűi Csoportja, a
Római Katolikus Plébánia és a Martfűi Református Egyházközség pénzügyi elszámolásai a jogszabályi előírásoknak és a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően történtek.
Székács Szidónia

Ingyenes energetikai
tanácsadás segíti az
építkezőket, lakásfelújítókat
Családi házak energetikai korszerűsítési
kérdéseiben, a lakásvásárláskor figyelembe
veendő műszaki-energetikai szempontokban, a vállalkozásoknak pedig a telephelyük
és a gyártási folyamataik hatékonyabb energiafelhasználásában nyújtanak zsebbevágó
információkat az idei évtől a Magyar Mérnöki
Kamara szervezésében működő országos
energetikai tanácsadó hálózat szakértői.
A központi finanszírozással, az energiahatékonysági törvény végrehajtásához kapcsolódóan, a Magyar Mérnöki Kamarán keresztül működő ingyenes energetikai tanácsadás a magánszemélyek és a KKV-k számára is a kamara honlapján, a nyitóoldalon közvetlenül elérhető (https://www.mmk.hu
/tanacsadas/). Az itt található információ és
adatlap segítségével történhet az adott problémakör feldolgozása, adatokkal alátámasztása, majd a bejelentkezés – tájékoztatott
Csűrök Tibor energetikus.
A kamarában az ügyintézők segítenek
pontosítani a problémát, az adatokat, majd
tanácsadóhoz irányítják az érdeklődőt.
Az energetikai tanácsadás a jelenlegi járványhelyzet miatt interneten keresztül zajlik,
de később lehet személyes, helyszíni tanácsadás is.
A konzultációról és a felmerült energetikai
javaslatokról emlékeztető készül. Ha ezek
alapján valósul meg a beruházás, annak az
eredményét jelenteni kell, más kötelezettség
nem terheli az ingyenes energetikai tanácsadást igénybe vevő magánszemélyeket és
vállalkozásokat – tudtuk meg a martfűi önkormányzat energetikai pályázataiban közreműködő szakembertől.
Herbályné Kalmár Irén

HIRDETÉS

KSH lakossági
adatgyűjtés Martfűn

Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre 2021-ben
a Központi Statisztikai Hivatal Martfű településen, a korábbi évek gyakorlata szerint - tájékoztatta az önkormányzatot a KSH.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási
számai és megnevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő
felvételei - havi rendszerességű
2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról - 2021. április - június
2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés –
2021. április - május
Az összeírási munkát a KSH megbízásából, a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel, az
adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon
keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek
weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.
Az adatfelvételekből származó eredmények
nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai
Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli,
azokat más szervek, személyek részére nem
szolgáltatja ki. Az eredményeket név és
egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai
táblázatokban közlik.
Bővebb információ: a www.ksh.hu internetes oldalon található az Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont alatt.

Véradás!

Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár tárgyaló
Véradás ideje: 2021.06.25. péntek 14.00
- 17.00.
Szeretettel várunk minden véradónkat!
Ments te is életet!
A jelentkezéshez szükséges: személyi
igazolvány, lakcím- és tajkártya!

EMLÉKEZÜNK

BÁRÁNY VIKIKÉT

BILICZ SÁNDOR

nagyon sok szeretettel köszöntik
ELSŐ SZÜLETÉSNAPJÁN
mind a két nagyszülei és a keresztapja.

(1953-2020)
halálának első évfordulója alkalmából
"Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nem kelti föl se könny, se szó, se
vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer."
Kosztolányi Dezső
Szerető Feleséged, Gyermekeid,
Kisunokád és emlékét szívükben őrzők

Üdvözöljük
újszülötteinket
2021.04.15.
Szász-Kozák Bíborka
Szász-Kozák Anita - Szász-Kozák Csaba,
József A. út
2021.04.20.
Dósa László
Dósáné Szabó Szilvia - Dósa László,
Galagonya út
2021.04.15.
Nagy Nimród
Merena Dóra - Nagy János, Galagonya út
2021.05.11.
Varjasi Larion
Varjasi-Dékány Dorina - Varjasi Lajos,
Bem út
2021.04.14.
Szőllősi Lia
Szőllősiné Rácz Alexandra - Szőllősi
Tamás, Dobó K. út
2021.04.15.
Tóth Róbert
Tóth-Dravecz Zsuzsanna - Tóth Róbert,
Munkácsy út
2021.04.16.
Szántó Bori
Szántó Lili - Szántó Szilárd, Mártírok út
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan június 24-én, csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket június 16. szerdáig hozhatják be a szerkesztőségbe,
vagy küldhetik el a martfumedia@gmail
.com címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

BÁRÁNYNÉ KISS VIKTÓRIÁT
és férjét

BÁRÁNY ANDRÁS ISTVÁNT
HÁZASSÁGUK 3. ÉVFORDULÓJÁN
köszöntik szüleik és testvérük.
Van, aki vár, ha hazamész
és átölel két puha kéz,
„Apuka!” - szól egy pici száj
S hozzá a szív úgy muzsikál.
Nincs soha tél, csak nyár neked
ha mosolyog kisgyermeked.
Az élet így nem is nehéz,
Ha átölel két puha kéz.

Gyermeknap a moziban

2021. május 30. vasárnap, 16 óra:
A Hercegnő és a hét törpe
Animációs film a Jégvarázs és az Aranyhaj alkotóitól.
Ebben a klasszikus meséket megidéző,
humoros történetben a mindenre elszánt, bátor hercegek hiába mentik meg a tündért a
sárkány karmából, mégis átok sújtja őket és
zöld törpékké változnak. Csak a világ legszebb leányának csókja változtathatja vissza
őket sok kalandon keresztül.
Belépés díjtalan regisztrációs jegy váltásával /felnőtt kísérőnek is/ a Martfű Mozi
jegypénztárában.
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REJTVÉNY

Balatoni üdülést nyerhet!

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!
A kisfiút az édesanyja az iskola kapujában várja az első tanítási nap után.
- Na, mit tanultatok ma? - kérdezi tőle.
- Képzeld, megtanultam írni! - feleli
büszkén a kis nebuló.
- Igen? Egyetlen nap alatt?!
És mit írtál?
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NYEREMÉNYSZELVÉNY

2021. MÁJUS
Megfejtés:

/A válasz a vízszintes 1., 46. és 81. sorokban található./
Vízszintes:
1. A beküldendő megfejtés első része; 10.
Kisebb vidéki település; 14. Nincs benne
semmi; 18. L.L.Á.; 19. Igyekszik, szedi a lábát; 20. Könnyed kis csevegés; 23. Nagyértékű kártyalap; 24. Divat; 26. Nagysikerű norvég tévésorozat címe /SKAM/; 27. Kocsonyás anyag; 28. Újságban közölt írás; 30.
Zord kezdet!; 31. Dalok előadója; 33. … IF svéd focicsapat neve /ÖSTERS/; 35. Vad
harci kutya; 37. Súlyarány, röv.; 39. … herceg
– Borogyin operája; 40. C.G.Z.; 41. Virágot,
vagy termést, gyümölcsöt leszakít, betakarít;
43. Szótlanul elgondolkozó, csendesen magába mélyedő; 44. Azonos római számok;
46. A beküldendő megfejtés második része;
50. Régi hosszmérték (általában szövetek,
szalagok mérésénél használták); 51. … harmincadjára jut (szólás); 53. Franciaországi
folyó, a Dordogne bal oldali mellékfolyója
/CÉRE/; 54. Helyzetkomikum filmekben,
csattanó, tréfás poén (magyar helyesírással); 55. Gyógyszerek hatóanyagának alapanyaga, de a köznyelv a kábítószerekre is
használja ezt a gyűjtőnevet; 57. Így, úgy, angolul /SO/; 58. Veszprém megyei város lakója; 60. …fehérvár – Belgrád neve az 1456.
évi „diadal” idején; 62. Egy rövid időre folyadékba merít valamit, vagy átvitt értelemben
beárul valakit; 64. Magam; 65. Játszik, játék,
angolul /PLAY/; 67. Fűre, levelekre fagyott
harmat, pára; 68. „In any …” - angol kifejezés, jelentése: mindenesetre /CASE/; 69.
Időmérők szakértője, javítómestere; 71.
Szerbiai város; 73. Zavar, bosszant; 76. A
légzés páros belső szerve; 78. Valaminek az
aljához; 79. Angolszász hosszmérték, kb. 91

cm; 80. Föld átforgatása a kertben; 81. A beküldendő megfejtés harmadik, befejező része.
Függőleges:
1. Sütemény; 2. Z.L.Ó.; 3. Mazsola és … Bálint Ágnes által írt népszerű hazai bábfilmsorozat; 4. Estefele!; 5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye; 6. Kacskaringós, csavaros, szövevényes; 7. … és holdvilág –
Szerb Antal regénye; 8. O.T.; 9. Valamely
szabályt, eljárást, helyzetet keményebbé,
nehezebbé tesz; 10. A férj házastársa; 11.
Ausztria és Franciaország nemzetközi gépkocsijele; 12. Korábbi feszült, viharos állapotából lehiggad, megnyugszik; 13. … Geller –
„parafenomén” előadóművész, illuzionista;
15. A tetejére; 16. Hibbant, őrült, nincs ki
mind a négy kereke; 17. Büntetésféle, házi
őrizet; 21. Legelő; 22. E.K.V.; 25. … Kamoze
– jamaicai zenész, reggae művész /INI/; 29.
Spion; 32. Én, latinul; 33. Ö.G.N.; 34. Némán
rezeg!; 36. Sógor, régi tájszóval /RÉR/; 38.
Balkáni ország; 40. … Don – Mihail Solohov
irodalmi Nobel-díjas regénye; 42. Hidegtől
merev, gémberedett; 45. Takar, fed (pl. hó a
tájat); 47. Parád közepe!; 48. Bátorkodik; 49.
M.O.Á.; 52. Részesül valamiből; 56. … Lajos
(1901-1943) újságíró, kritikus, a magyar filmesztétika egyik úttörője /GRÓ/; 59. Az Ilona
név egyik becézése; 61. Város magyar nevén a romániai Kolozs megyében, a Kis- és
Nagy-Szamos összefolyásánál – román neve: Dej; 62. … kán – az Arany Horda első
kánja, a magyarországi tatárjárás fővezére;
63. Villamos, több idegen nyelven /TRAM/;
66. Adás kezdete!; 70. Á.L.E.; 72. A stroncium vegyjele; 74. Libahang; 75. A tantál vegyjele; 77. Ő.A..

CIVIL ÉLET

Egy ötlet, négy délután, kétszáz gyerek, négy helyszín
Röviden így lehet összefoglalni a Városszépítő Egyesület programját május 4.-től.
Egy ötlet: A Fecskeház projektünket ismerik,
amelyben egy 12 műfészkes építményt készítettünk a fecskéknek.
Beszámoltunk róla a saját és a város hírportáljain. Erre épült rá egy újabb ötlet, miszerint tartsuk meg az alsó tagozatos gyerekeknek a Madarak és fák napját - amit 1902től rendeznek meg szerte a világban - a
Fecskeház tövében, a volt Bögrés játszótéren (Ifjúság út - Simon Ferenc út - Bajcsy-Zs.
út - Gesztenye sor által határolt zöld területen).
4. délután, kb. 200 gyerek: Az iskola vezetése partner volt. Egyenként jöttek az osztályok, egy délután két csoport a pandémia miatt. Most, hogy már végeztünk, összegzésként megállapíthatjuk, hogy így volt jó. 30
gyereknek egy-egy alkalommal könnyebb
volt átadni mindazt, amit beterveztünk. A kontaktus kialakítása egyszerűbb volt, több jelentkező kisgyermek történetét tudtuk meghallgatni, jobban be tudtuk vonni őket a programba.
Az egyesület részéről tagok és külső segítők mozdultak rá, hogy minél több érdekes
fotó, adat, információ jöjjön össze. Forgatókönyvek születtek - azért, hogy változzanak madarakról, fákról szóló dalokat gyűjtöttünk,
szabadtéri játékokat „ültettünk” át a témába
illőre stb. Megfelelő kartonokat vadásztunk, a
városszépítős hölgyek előrajzoltak, vágtak,
hogy a gyerekek egyszerűbben boldoguljanak a kreatív feladattal, minek következtében
fecskét vihettek haza (ha nem is élőben).
Összeválogattuk a gyerekeknek adható
ajándékokat: magazinokat, prospektusokat a
madarakról, Magyarország Nemzeti Parkjairól szóló kiadványokat stb.
Sok szó esett a fecskékről, úgy általában
a madarak hasznáról, károkozásukról, megismerkedhettek a madarak fejlődési szakaszaival a tojástól a fióka kor végéig, a tennivalókkal, ha madárfiókát találnak a földön,
kreatívkodhattak, majd (papír) fecskét röptettek, játszhattak (menekülhettek a kismadarak a héják elől) stb. Sok-sok madarakkal
kapcsolatos szólás-mondást is átbeszéltünk,
de sajnos nem mindenre jutott idő.
A program második felében a fákról beszélgettünk. Mi a jelentőségük az emberek,
állatok életében, mi történne, ha kipusztulnának? Hogyan kell viselkedni az erdőben? Mit
ne tegyünk kirándulásaink alkalmából? Lehetőségük volt összepároztatni különböző
fák levelét, virágát, termését és más jellemzőjét.
4 helyszín: A városszépítő tervez, az időjárás pedig végez. Azaz. Az első két nap
programja a Fecske ház tövében - kissé szelesen bár, de - jól lezajlott. Remek volt a fű,
hallhattuk más madarak hangját, azaz a természetben voltunk.
A természet közbe szólt!
A másnap esti szélvihar azonban kárt tett
a sátrunkban, ezért kénytelenek voltunk bemenni az iskolaudvarba, a szabadtéri tanterembe. Itt is volt füves udvarrész, fák, madárhang. Rendben volt a szél ellenére. A 4. nap

azonban az eső is esett, így a tantermekbe
szorultunk az utolsó két osztállyal. Sajnáltuk,
mert így nem tudtunk természet-közelben
lenni, pedig a gyerekek nagyon szeretik!
A négy délután megállapíthattuk, hogy a
gyerekek nagyon nyitottak mindenre, ami a
természettel kapcsolatos. Ezért is hallottam
nagyon elkeseredetten, hogy az új NAT a
környezetismeretet csak 3. osztálytól tervezi
tanítani! Pedig a természet kapcsán sok-sok
mindent meg lehetne tanítani nekik, ami más
tantárgyakhoz is kötődik!
Végül pedig a gyerekekről! Mi - ha játékosan, szokatlan módokon bár - de tanítottuk a
gyerekeket. S mindezt remekül „vették”! Kirívó esetnek még csak halvány árnyéka sem
volt! Volt azonban sok bájos, kedves dolog a
részükről. A pici legényke, aki oly sok mindent tudott a madarakról, vagy a bájos kisleány, aki a papírfecskéjének száraz fűből
fészket épített úgy, hogy előtte engedélyt kért

rá! Sőt! Másnap az iskola udvarán már az
osztálytársaival kész műremeket alkottak
madárfészeknek!
Sok ölelést is kaptam, és plakátot a Madarak és fák napjára, és kekszet minden segítő
néni, egy osztályban pedig - viszonzásul a
programunkért - betanultak egy éneket a
fecskékről. No és a rajzok! Minden gyerek
rajzolt valamit a madarakról, a fecskékről.
Ezeket külön fel fogjuk tenni ahová csak tudjuk!
Mindezeket megpróbáljuk fotókon visszaadni. (Köszönet a képekért a Martfű Médiának.) Nem fog sikerülni. De nem is az a fontos, hanem az élmény, amit kaptunk a gyerekektől és - reméljük - adtunk is nekik. Most
már csak a fecskéket várjuk, hogy benépesítsék a Fecske házat! Ha nem azok, akik most
jöttek, hátha az első költésből felnövők észreveszik!
Vinczéné Balogh Magdolna

Koncert- és moziélmények új, minőségi hangzással
Második, befejező szakaszához ért a
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár mozi és színháztermének hangtechnikai
felújítása április közepén. A korábbi, 2000ben beszerzet végerősítő és színházi keverő
mára igencsak megszolgálták az árukat.
Most mindkét elavult berendezést újra tudták
cserélni, az ehhez szükséges felszerelésekkel és mérésekkel, akusztikai beállítással
együtt.
- A közel egymillió forintos beruházás
eredményeként a négyszáz férőhelyes terem mozi, színházi és koncertelőadásai is
minőségi hanggal szólalhatnak meg, ami, bízunk benne, hogy tetszeni fog a látogatóinknak. Hosszútávon is megnyugtató, hogy mire
ismét kinyit az intézmény, mindkét műfajban
új hangrendszerrel szolgál(tat)hatunk mondta el Asztalosné Kocsis Enikő, a kulturális intézmény igazgatónője.
- A mostani beruházás része annak a
Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásaiból
és önkormányzati támogatásból megvalósuló, komplett felújítássorozatnak, amelyben
az elmúlt időszakban a színpad, a színpadi

függönyök, a díszletmozgatók (trégerek), a
mozivászon, a kis vetítővászon és a hangrendszer is teljességgel megújulhatott.
A színházterem terébe kihelyezett, minőségi hangfalak, a színházi és koncert produkciókban is használható center és mélynyomó
hangrendszer jó keveréssel kiváló hangzást
eredményez. A Művelődési Központ vezetője bízik benne, hogy az új berendezéseket
biztonsággal tudják használni, 21. századi
élményt nyújtva az intézmény látogatóinak.
Herbályné Kalmár Irén
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Újra közösségben tanulhatnak a martfűi általános iskolások
2021.05.07.
2021. április 19-én ismét kinyithattak az
általános iskolák, az alsó tagozatos tanulók
számára. A felső tagozatos diákoknak, a középiskolásokkal egyidőben, május 10-én
kezdődik a tantermi oktatás. Földi Edina, a
Martfűi József Attila Általános Iskola igazgatója a jelenléti oktatásról, a tanévzárásról és
már a várható nyári táborozási lehetőségekről is beszélt 2021. május 3-án.
– Nagyon vártuk, hogy megkezdődjön a
tantermi oktatás! – kezdte a beszélgetést

készségtárgyakat átcsoportosítottuk délutánra, hogy azok a szülők, akik haza szeretnék vinni a gyerekeket, azt az ebédelési időszak után megtehessék, bár hozzáteszem
ez sem jellemző.
Használjuk az egész épületet, a tanítónénik úgy fogalmaztak, hogy beélik a teret. A
gyerekeknek most mind a két tornaterem
rendelkezésükre áll. Sokszor éltek a tanító
kollegák azzal a lehetőséggel, hogy csoportot bontva, többet játszottak. Ha rosszabb

Földi Edina. – Az online oktatás időszaka
alatt a vezetőség és a technikai munkatársak
is arra törekedtek, hogy amikorra a gyerekek
visszatérhetnek az iskolába, addigra megteremtsük a biztonságos újra nyitás feltételeit.
Megtörtént a tavaszi nagytakarítás, tágasabb tereket alakítottunk ki, és a csendes
időszakban, amikor a fúrás-faragás nem zavar senkit, a felújításokba is belevágtunk.
Megújult a tanítónénik szakmai irodája, kialakítottunk egy fejlesztőszobát, illetve fertőtlenítő festést is végeztünk.
Igazából arra készültünk, hogy mindenki
jöhet az iskolába, de sajnos nem így történt.
Az alsó tagozat visszatérése azonban elengedhetetlen volt, amíg az első és második
osztályban az írás-olvasás és a számolás tanítása zajlik. Ezeknek a gyerekeknek nem
csak arra van nagy igényük, hogy a tanítónéni megfogja a kezüket vagy megmutassa,
hogy hol tartunk a könyvben, hanem arra is,
hogy együtt legyenek. Mindemellett példa értékű volt a szülők hozzáállása és a távoktatás jelenléti megsegítése – hangsúlyozta Földi Edina igazgató.
– Az alsó tagozatos gyerekek nagy többsége visszatért az iskolába. Az első héten
20% távollét volt kimutatható, amiben sok
betegség is közrejátszott, illetve elővigyázatosság azoktól a családoktól, ahol éppen
érintettek voltak a kialakult járványhelyzetben. A következő héten ez 2%-os távollétre
csökkent, lassan mindenki visszakerül a
rendszerbe – tudtuk meg az intézményvezetőtől.
– Zökkenőmentesen visszatértünk a kicsikkel. Úgy osztottuk be az óráikat, hogy a
délelőtti időszakban vannak a tanítási órák, a

volt az idő, akkor sem volt probléma, hiszen a
közösségi terek is üresek voltak. Nagyot hajráztak a tanítónénik és tanítóbácsik! Próbálták azt a fajta űrt kitölteni, ami az otthoni időszakban keletkezett a tanulásban és a közösségformálásban.
Sem a pedagógusok, sem a gyerekek között nincs covid-érintett – tudtuk meg Födi
Edinától. A martfűi általános iskola folyamatosan tartja a kapcsolatot Dr. Bezsilla Erzsébet és Dr. Kozma Katalin gyermekorvosokkal. 1-2 eset van, ahol a szülő, vagy többgenerációs együttélés esetén a nagyszülő volt
érintett, és emiatt nem mentek a gyerekek az
iskolába.
– A felsősökről ilyen információval nem
rendelkezünk, de azt látjuk, hogy az online
oktatásra bejelentkeznek, és nincs jelzés,
hogy betegség vagy bármilyen családi érintettség miatt a gyerekek ne tudnának részt
venni az oktatásban.
Az iskola legtöbb dolgozója megkapta a
védőoltást. Akik nem, azoknak kifejezetten
egészségügyi okokból, a szakorvossal való
egyeztetés folytán nem tanácsolták az oltást
korábban, amit azóta közülük is többen megkaphattak. Ez is egyfajta biztonságérzetet ad
nekünk, a gyerekeknek és a szülőknek.
Nagyon fáj a szívünk a felsőseink miatt.
Már nekik is hiányzik az iskola. Nyilván nem a
matematika vagy a nyelvi órák hiányoznak,
de talán már az is. Bízunk benne, hogy semmilyen változás nem következik be, a jövő
héten megtelik az iskola, és jelenléti oktatásban tudjuk a tanévünket folytatni.
Ez az év minden tekintetben felülírta az
eddigi szokásrendszerünket és hagyományainkat. Azok a közösségi, tanórán kívüli te-
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vékenységek, amelyeket a munkatervünkben megfogalmaztunk, gyakorlatilag mind
online formában, vagy nagyon kis csoportos
szervezésben tudtak megvalósulni az idei
tanévben.
Beiratkoztak a leendő első osztályosok is,
a következő év szeptemberétől ötvenkét kisdiák kezdi tanulmányait a martfűi általános
iskolában. A szokásos „iskolanyitogató”
program helyett az intézmény és a város
honlapján mutatkoztak be a tanítónénik.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat és adatszolgáltatást megoldottuk,
mindenki bent van a rendszerben. Semmi
akadálya annak, hogy előre nézzünk és a továbbiakban is úgy tervezzünk, ahogyan szeretnénk!
Bízom abban, hogy a tavaszi időszakban
minimális korlátozásokra lesz szükségünk.
Ennek fényében várom és vágyom a diákönkormányzati és a szülőkkel való közös családi napunkat. A nyolcadikosainknak elkészültek a tablóképei, tehát minden zajlott a háttérben úgy, ahogy annak rendje és módja van.
A felső tagozatos diákoknak, a középiskolásokkal egyidőben, május 10-én kezdődik a
tantermi oktatás. Komoly megmérettetés vár
rájuk, mert két héten belül következik az országos kompetenciamérés. Az online oktatás órarendjébe kompetencia fejlesztéssel
kapcsolatos órák is bekerültek.
– Szeretnénk jelenléti tanévet zárni és
ballagást szervezni. A tavalyi évben nehéz
volt úgy, hogy osztályokra bomlottunk, bár a
visszajelzések szerint családiasabbra sikerült az osztályszinten megtervezett ballagás.
Mindenesetre több forgatókönyvvel készülünk, a szabályokhoz és az előírásokhoz
(Folytatás a 13. oldalon)
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„A vizsgázóknak szorítunk és velük dobban a szívünk!”
Az írásbeli vizsgákkal május 3-án megkezdődött a 2020/2021-es tanév érettségi
időszaka. A vizsgákat megelőző online felkészülésről és a vizsgák lebonyolításáról Molnár Arankát, a Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatóját kérdeztük 2021. május
7-én.
– Erőt próbáló feladat. Nem is maga az
érettségi, hiszen a vizsga lebonyolítását előzetesen megterveztük a jogszabályban leírtaknak megfelelően. Sokkal inkább az ezt
megelőző féléves munka volt nehéz, amit zömében az online térben töltöttek a tanulóink,
azzal az előzménnyel, hogy a tavalyi tanévben is több hónapig otthon kellett tanulniuk –
mondta az intézményvezető.
A martfűi Damjanich középiskolában idén
összesen huszonöt diák érettségizik, ebből
húsz nappali tagozatos és öt felnőtt, esti tagozatos diák, akik a kétéves érettségit adó
képzésben szerzik meg vizsgabizonyítványukat.
– Három terembe szerveztük az érettségi
vizsgákat, így maximálisan eleget tudunk
tenni annak a jogszabályi követelménynek,
hogy tíz főnél ne legyenek többen egy teremben. Nagyok a tantermeink, bőségesen meg
tudjuk tartani a másfél-két méteres távolságot.
Hálát kell adnunk a tanulóink önfegyelmének, illetve a családjaiknak is, hogy mindenki
egészséges, mindenki jelen van az érettségi
vizsgán. Senki nem jelezte, hogy nem tud
jönni vagy elhalasztaná a vizsgáját a szeptemberi időpontra.
Többen munka mellett, a gyermeküket
gardírozva készültek a digitális világban, és
most mindenki itt van nagy-nagy izgalommal.
Az idei évi érettségi hasonló, mint a tavalyi,
ugyanis csak abban az esetben van szóbeli
vizsga, ha az adott tantárgynak nincs írásbeli
része, illetve, ha esetleg az elégségesért
szükséges még egy kis tudást odatenni, azt a
szóbeli vizsgán megtehetik. Bízunk benne,
hogy ebből minél kevesebb lesz, és csak a
bizonyítvány átadásra fogunk újra összejönni!
Az érettségizők mellett szurkolunk a szakmai vizsgákra készülőknek is, hiszen nekik is
nehéz feladatuk van. A gyakorlatot megtanítani és elsajátítani az online térben mindenféle praktikát és kreativitást igényelt. Az iskolai
tanműhelyen kívül, hogy cipőt vagy bőrdíszműves terméket tudjanak készíteni a diákok,
megoldottuk úgy, hogy a kiszabott alkatrészeket eljuttattuk hozzájuk, amit otthon kézi
szerszámokkal megvarrtak, összeillesztettek, ragasztottak.
A szakmai vizsgák május 10-től kezdődnek a martfűi Damjanich középiskolában –
tudtuk meg az intézményvezetőtől.
– Lesz egy eladó szakmai vizsgánk. Itt
nincs írásbeli vizsga, tehát a gyakorlati tevékenységet kell elvégezniük a tanulóknak. A
terv az, hogy a vizsga lebonyolítása után kis

hetnek titeket a családtagok itt, akkor ti adtok
virágot, és azt a virágot nem csak a tanáraitoknak adjátok, hanem az iskolának! Elültettétek a gyönyörű rózsákat a Dami udvarán,
és azt hagyjátok a későbbi generációknak,
hogy ők is folytathassák ezt a hagyományt.
Nagyon sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánok minden vizsgázónak, minden
kollégámnak, minden Damisért szurkolónak.
Hajrá Damisok!
Székács Szidónia

csoportokban, azonnal szakmai vizsgabizonyítványt osztunk.
A számítógépszerelő és -karbantartóink,
illetve a bőrdíszműves tanulóink is számot
adnak tudásukról. Az érettségi utáni képzésben itt maradó „nagy öregek”, az 5/13. osztály is két szakmában tesz szakmai vizsgát:
informatikai rendszerüzemeltető és irodai titkár szakterületen.
Húzós hetek elé néznek a tanítványaink.
Az elmúlt két hétben már bejöhettek kiscsoportos, személyes felkészítőre. Ennek nagyon örültünk, hiszen az utolsó lökés és támogatás megtörtént, és abban bízunk, hogy
a jövőhéten sikeres vizsgát tesznek és megkaphatják a bizonyítványukat.
Az óvintézkedéseket betartva nagy szeretettel várjuk vissza az alsóbb éves diákjainkat, hiszen a tervek szerint május 10-től személyes jelenléttel folytatódhat az oktatás, és
reméljük, hogy sok hónap kihagyás után, a
tanévet is személyes térben zárhatjuk le.
Ez és a jövő hét a vizsgázóké, nekik szorítunk és velük dobban a szívünk! A tantestület
legalább olyan izgalommal készült és várta a
vizsgákat, mint a diákok, és még inkább várja
a keménytáblás bizonyítványok átadását –
hangsúlyozta Molnár Aranka.
Az iskola igazgatója ezúton is búcsúzik a
végzős diákoktól.
– A személyes konzultáción kisebb ünnepi hangulatot teremtettünk nektek. Ugyan
ballagásunk nem lehetett, de megkondult a
csengő, kiengedett benneteket a Dami a falai
közül. Azt mondtátok, hogyha nem ballaghattok hatalmas virágcsokrokkal, nem ünnepel-

(Folytatás a 12. oldalról)
alkalmazkodva. A legoptimálisabb a régi
rend, amikor mindannyian, közösen éljük
meg a tanév utolsó napjait.
A Martfűi József Attila Általános Iskola
már a nyári táborokban is gondolkozik. Folyamatos az együttműködés helyi szervezetekkel, a Városszépítő Egyesület és a Martfűi
Református Egyházközség is szervezi az
idei nyári táborát.
– A múlthéten sikeres pályázatról kaptunk
értesítést, a Csodaszarvas iskolai közösségi
program pályázatunkat is pozitívan bírálták
el. Ezen belül sok szülő választotta a napközis programokat gyermekei számára. A program az ötödik évfolyamnak ottalvós „nomád”
tábor formájában valósul meg Cserkeszőlőn,
a többi évfolyamnak ugyanúgy, mint két évvel
ezelőtt, itt az intézmény területén belül.
Ezen kívül információnk van arról, hogy a
kormányzat gondolkodik az Erzsébet-táborok meghirdetésében is. A negyedik osztályosok a tavaly elmaradt táborukat szeretnék
megvalósítani Kisinócon.
Minden vonalon szervezünk, rajtra készen állunk, ott van a lábunk a startvonalon,
de meglátjuk, hogy az adott szabályok mit
engednek. Minden alkalommal elmondom, a
szülőknek és a gyerekeknek is: az egy dolog,
hogy mi mit szeretnénk, de szabályosan kell,
hogy működjünk, hiszen az egészségünk és
a közösségünk biztonsága érdekében azokat a vonalakat nem lépjük át.
A legfontosabb értékünk az életünk, fontos, hogy biztonságban legyen. Tanulni mindig lehet, vizsgázni mindig lehet – hangsúlyozta Földi Edina, hozzátéve – az életünkből
azonban egy van, és mi arra nagyon vigyá13
zunk!
Székács Szidónia
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Zsófiahalom birtokosairól
SIMON FLÓRENTTŐL VÁCZY GYÖRGYIG
A közigazgatásilag az 1900-as évek derekáig Tiszaföldvárhoz tartozó Martfű(puszta)
földbirtokosairól a téma ismerői, elsősorban
Vas Béla néprajzkutató számos tanulmányban megemlékezett már. A Kövér, Keszlerffy
és Montágh uradalom mellett azonban az
1800-as évektől kezdve egy országosan ismert, nagyhírű pesti ügyvéd is kiterjedt birtokkal rendelkezett Zsófia településrészen.
Róla eddig méltatlanul kevés szó esett a helyi történetírásban. Bagi Gábor történész néhány éve Fényes Elek 1859-ben kelt munkája (Tisza mente korabeli viszonyairól) alapján
ismertette Szolnok megye 19. századi nagybirtokosait. A martfűi lista szerint ifj. és id. Kövér János, valamint Keszlerffy János és neje
után Simon Flórent fővárosi ügyvéd rendelkezett itt a legnagyobb, mintegy 583 katasztrális hold méretű szántó, kaszáló, legelő birtokkal, méghozzá a Zsófiahalomként ismert
területen.1
Simon Flórent ügyvéd és váltójegyző,
publicista és jogtörténész 1804. október 26án, Cegléden született, vagyonos családja
szerb eredetű volt. Az 1930-as években nyitotta meg az ügyvédi irodáját Pesten, amely
hamarosan az egyik legismertebbé és legelismertebbé vált a fővárosban. A budapesti
egyleti élet és a reformmozgalom ismert
alakja, az 1848/49-es szabadságharc idején
a pesti nemzetőrség kapitánya volt. A szabadságharc bukása után háttérbe vonult,
ügyvédi munkájára koncentrált, s csak 1861ben tért vissza, amikor a fővárosi képviselőtestület tagjává választották.2 Nevét nemcsak
közéleti tevékenysége, hanem korabeli tudós lapokban, pl. a Jelenkorban vagy a Tudományos Gyűjteményben jegyzett jogi, gazdasági, sőt esztétikai-nyelvészeti publicisztikái öregbítették. Kortársai gyakran méltatták
a magyarosodásért folytatott küzdelmeit, tudását, kitartását3, retorikai készségét, azonban gyakran jellemezték kissé különcnek is.
Feltehetően utóbbinak köszönhetően alakja
gyakran feltűnt a korabeli politikai élclapokban is (Borsszem Jankó, Bolond Miska).
Simon Flórent 1873. november 20-án,
hunyt el, martfűi birtokát Gyula nevű fia örökölte.
Simon Gyula közösségi szerepvállalása
mellett magánéleti botrányaival hívta fel magára a figyelmet. 1887-ben vette feleségül
Kovács Teklát, egy erdélyi gyógyszerész lányát, akitől 1888 májusában megszületett Simon Flórent Gyula nevű fia Tordán. A fogantatás körülményeivel kapcsolatban a férjben
hamarosan kételyek merülhettek fel, mert
még ugyanebben az évben polgári perben a
törvénytelen származás kimondását kérte a
gyermekre.4 Keresetét a bíróság elutasította,
a házaspár külön költözött, azonban a viszályuk nem csillapodott. A fejleményekről az
Esztergom és Vidéke című lap tudósított
1893 októberében:
„Érdekes bünpör folyik most a budapesti
törvényszék előtt, mely nemsokára a felett
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Simon Flórent

bármely közép-amerikai szappanopera sorozathoz, de még ebben az évben Simon Gyula pert indított másik gyermeke Simon Béla
törvénytelen származásának igazolására is,
aki a periratok szerint egy Max Miksa nevű
tüzértiszttől született (utóbbi pert meg is nyerte több fellebbezés után),6 1898-ban az Andrássy úton újra rendőrségi intézkedésre került sor a szülők között,7 1899-ben pedig Kovács Tekla már azt szerette volna bírósági
úton elérni, hogy férjét elmebetegnek nyilvánítsák és így kaphassa vissza Flórent nevű fiát, akit továbbra is Simon Gyula nevelt Szolnokon.8 Felesleges lenne tovább részletezni,
ennyi elég is, hogy lássuk: nem ez volt minden idők legjobban sikerült házassága.
Természetesen igazságtalan dolog Simon Gyula életéből csak a magánéleti „meg-

Simon Gyula Zsófiahalmi majorsága egy 19. századi kataszteri térképen
fog ítéletet mondani, hogy gyermekrablást
követ-e el az apa, a ki a saját gyermekét veszi el az anyától. A bíróság előtt levő dolog
ugy történt, hogy Simon Gyula földbirtokos,
mikor abban állapodott meg a feleségével,
Kovács Teklával, hogy különválva fognak élni, ez utóbbi kijelentette egy közjegyző előtt
készült írásban, hogy Flórent nevű gyermekük az apánál maradhat. Az anya megbánta
tettét s az árvaszékhez fordult, mely vissza is
ítélte neki a gyermeket. Az apa erre előkereste a közjegyzői okiratot s annak alapján előbb
végrehajtást eszközölve ki, megjelent egy
végrehajtóval Tordán lakó felesége lakásán s
a bölcsőben fekvő gyermekét lefoglaltatta s a
kis „ingó jószágot" tüstént át is vette. Később
a házaspár kibékült s a férj szolnoki birtokára
ment lakni. Itt történt aztán, hogy egyszerre
csak arra ébredt Simonné, hogy férje mindent összecsomagolva s a sokat ide-odadobott gyermeket is magához véve, Budapestre jött. Az anya büntető feljelentést tett Simon
ellen, s mig a törvényszék megszüntető határozatot hozott, a kir. tábla gyermekrablás
büntette czimen Simont vád alá helyezte.” 5
Már az eddigi fordulatok is jó néhány évadra elegendő alapanyagot szolgáltatnának

próbáltatásait” kiemelni, hiszen a nagybirtokos Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának, valamint Szolnok és Tiszaföldvár községi képviselő-testületének is tagja volt, sőt a hevesmegyei aljegyzői posztot is betöltötte egy időben.9
1883-ban Tiszaföldvár 11., 1887-ben már 10.
legtöbb adót fizető polgáraként (virilis) tűnt fel
a neve, de tagja volt a földvári Népkörnek is.10
1912. szeptember 28-án, 73 éves korában
hunyt el martfűi birtokán.
Fia, a viszontagságos körülmények között felnőtt Simon Flórent Gyula végül megörökölte apja zsófiahalmi birtokát. És - milyen
az élet - ő is egy gyógyszerész lányát vette
feleségül, Karlovszky Erzsébetet, akinek az
apja, Karlovszky Géza, egy korabeli szaklap,
a Gyógyszerészeti Közlöny szerkesztője
volt.11 Kitalálják, hogy mi lett a frigy kimenetele? Igen, egy évvel később elváltak.12 II. Flórent néhány évvel később új házasságban
találta meg a boldogságot, második nejétől
Blum Erzsébettől született fiából, Simon
Gyula Flórentből13 azonban már nem lett
martfűi birtokos.14 Az I. világháború után, pontosan nem tisztázott időpontban a család
megvált a zsófiamajori földjeitől. Flórent Gyu-
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la a fővárosba tért vissza, ahol gazdasági
szakértőként dolgozott. Szerkesztője lett két
gazdasági szaklapnak (Mezőgazdasági Hír15
lap és Mezőgazdasági Technika) , valamint
ingatlan forgalmazó irodát működtetett.16
Harcolt mindkét világháborúban, az elsőben
huszárhadnagyként, a másodikban tartalékos főhadnagyként szolgált.
A két háború közötti időszakban több birtokosa is volt Zsófiahalom területének, közülük talán a legismertebb név vitéz Váczy
György dr.-é, aki egy 1937-es birtokkimutatás szerint 164 katasztrális hold földterülettel
rendelkezett Zsófiamajor területén17 A Magyar Élet Pártjának helyi jelöltjeként országgyűlési képviselővé választott Váczyról az
Országgyűlési Almanach részletes életrajzot
közölt 1940-ben:
„1893-ban született Szolnokon. Római
katolikus, nős, ügyvéd, földbirtokos, JászNagykun-Szolnok vármegye tb. főügyésze.
Atyja Szolnokon törvényszéki orvos volt. Középiskoláit Szolnokon végezte, jogi tanulmányait pedig a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen, itt szerezte meg ügyvédi
oklevelét is. A világháborúban a volt 30. honvéd gyalogezred kötelékében vett részt
s 1914-ben mint önkéntes tizedes került a
szerb harctérre. Valjevónál sebesült meg először, ekkor két haslövést és tizenkilenc
egyéb sérülést szenvedett. Több mint nyolc
hónapig feküdt kórházban, de 1915 júniusában már az orosz fronton volt, ahol szintén
több ütközetben vett részt, s egy szuronyroham alkalmával másodízben is megsebesült. Vitéz és bátor magatartásáért több
kitüntetést kapott, tulajdonosa a nagyezüst, a
kisezüst és a bronz vitézségi éremnek. Az
összeomláskor mint főhadnagy szerelt le, és
csakhamar bekapcsolódott az ellenforradalmi mozgalmak szervezésébe. Nagy része
volt a szolnoki fegyveres ellenforradalomban, amelynek leverése után rövid ideig
román fogságban is volt. Innen azonban
1919 májusában sikerült Szegedre szöknie,
ahol részt vett a nemzeti hadsereg szervezésében, később pedig, a nemzeti hadsereg
dunántúli szervezése idején, a Kirchner tisztiszázadból alakult kaposvári vadászzászlóalj első segédtisztjeként teljesített szolgálatot. Ma emléklapos százados. Az alkotmányosság helyreálltával egy ideig közigazgatási pályán működött s mint vármegyei
jegyző, Szolnok vármegyénél teljesített szolgálatot. Az egységes bírói és ügyvédivizsga
letétele után azonban 1921-ben Szolnokon
ügyvédi irodát nyitott s azóta ügyvédi hivatásának él, emellett gazdálkodik martfűi családi birtokán. Vármegyéje és szülővárosa
közéletében két évtizede tevékenyen részt
vesz. 1922 óta foglal helyet Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságában s azóta tagja Szolnok város és Tiszaföldvár képviselőtestületének is. Mindig nagy áldozatkészséggel vett részt a szociális és jóléti
mozgalmakban. Kezdeményezésére létesült
a szegény iskolás gyermekek ebédeltetési
akciója, amely ma már ötszáz gyermeket lát

Váczy György
el Szolnokon ebéddel a téli hónapokban. Az
ebédeltetési akció megindulása előtti időkben éveken át saját anyagi erejéből több mint
50.000 kenyeret osztott ki a szegények között. Munkásságához fűződik a szolnoki
jobboldali társadalmi szervezetek kiépítése.
A MOVE társelnöke, az Országos Frontharcos Szövetség szolnoki főcsoportjának
elnöke, a Baross Szövetség alelnöke, a
TESZ vármegyei szövetség elnöke s még
sok más sport, társadalmi és gazdasági
egyesület vezetőségében foglal helyet.
Tiszteletbeli főügyésze Szolnok vármegyének és főügyésze a vármegyei Vitézi Széknek is.” 18
1936-ban átvette dr. Scheftsik Györgytől a
„Nemzeti Jövőnk” című szolnoki lap szerkesztését. A lappal kapcsolatban Gy. Fekete
19
István egy tanulmányában megjegyzi, hogy
újságjának forrásai, adatai meglehetősen
döntés közeliek és megbízhatóak voltak,
mert Váczy, mint újságtulajdonos és képviselő törekedett valamennyi kormányt kiszolgálni (beleértve Szálasit is).
Váczy a nyilas rémuralom idején országgyűlési képviselő maradt, egyes források
szerint már korábban is a radikalizálódás útjára lépett. Hogy erre a szervilizmus vagy saját meggyőződése késztette talán mindegy
is, mert részt vállalt országunk egyik legsötétebb korszakának bűneiben. Többek között a
nevéhez „fűződik” Sopronban Bajcsy-Zsilinszky Endre mentelmi jogának felfüggesztése és ezzel a képviselő bitó alá küldése. A
háború után elszökött az országból, későbbi
sorsa nem ismert.
Ha egy napsütéses tavaszi napon sétát
teszünk Zsófia területén, érdemes belegondolni, hány érdekes sors, életút, pálya kapcsolódott össze ezen a zsebkendőnyi területén is városunknak. Van köztük, akire büszkék lehetünk és van, akire egyáltalán nem.
Elfelejteni azonban egyiküket sem szabad,
hiszen - így vagy úgy - mindannyian településünk történetének részei.
Gere Péter
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