EGYHÁZI HÍREK

Keresztségben részesültek, konfirmáltak
2021 Pünkösd első napja örömünnep volt
a Martfűi Református Egyházközség életében. 3 fiatal részesedett a keresztségben, és
9-en tettek konfirmációi fogadalmat, vagyis
hitvallástételt a gyülekezet előtt – tájékoztatott Kupai-Szabó Kornél református lelkész,
Isten áldását kérve a felnövekvő nemzedék
tagjaira és szeretteikre.
Az egyházközség lelkészei szeretettel
hívnak minden helyi lakost református alkalmaikra, melyeket a következő időpontokban tartanak minden héten:
Szerda 09.00 - 12.00: Lelkész fogadóóra
a templom melletti lelkészi hivatalban
Szerda 16.30 - 17.00: Hétközi áhitat a
templomban
Szombat 15.00 - 17.00: Ifjúsági óra kéthetente a gyülekezeti teremben

Vasárnap 10.00 - 11.00: Istentisztelet a
templomban

Vasárnap 11.00 - 11.30: Gyermek Istentisztelet a gyülekezeti teremben

Koncertélmény a Martfűi Református Templomban Megfejtették és nyertek

Zenés kikapcsolódásra várták az érdeklődőket 2021. június 6-án a Martfűi Református
Templomba, ahol a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes előadását élvezhette a közönség. Hosszú idő után ez volt az első zenés rendezvény városunkban.
Az együttes 1998-ban alakult. Tagjai fiatal
művészek, akik az együttes hazai és nemzetközi versenysikerei mellett szólistaként is
több helyezést elértek megmérettetéseken.

A klasszikus rézfúvós kvintett irodalom mellett saját átirataik, valamint számukra komponált darabok tarkítják széles repertoárjukat.
Trombitán játszott Ambrus Szabolcs és
Vass Tibor, kürtön Kasza Mónika, harsonán
Veér Mátyás és tubán az együttes művészeti
vezetője, Kovács Zalán László. A koncerten
komolyzenei, egyházzenei és filmzenei darabok is felcsendültek.
Székács Szidónia

Idén is zárva marad az
önkormányzati üdülő
A vírushelyzet miatt várhatóan ezen a
nyáron sem népesülhet be vendégekkel az
önkormányzat Fonyód-Bélatelepen található
üdülője. A szállások május 2-től ugyan már
fogadhatnak látogatókat, de olyan szigorú
feltételekkel, amelyeket jelenleg az önkormányzat sem technikailag, sem személyi állományban nem tud biztosítani – tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester.
– Az előírt folyamatos, gyakori és rendszeres takarítás, az épület nagyságából adódóan, állandó személyzetet igényelne. Az
önkormányzati üdülő közelében élő, a heti
turnusváltásoknál korábban közreműködő
gondnok a pandémiás helyzet miatt jelenleg
nem vállalja ezt a tevékenységet. Emellett
számos kérdést és szabályozási kötelezettséget vet fel, technikai és adatvédelmi szempontból is nehezen kivitelezhető a szállások
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igénybevételéhez előírt védettségi igazolványok ellenőrzése, nyilvántartása és a vendégkönyv vezetése.
A korlátozások enyhítése ellenére azt látjuk, hogy a nemrég szeptemberig meghoszszabbított veszélyhelyzet várhatóan továbbra is fennmarad, így a szálláshelyekre és a
vendégfogadásra vonatkozó szigorú feltételek is hosszú ideig hatályban maradnak – tette hozzá a polgármester.
Herbályné Kalmár Irén

Május végén lezárult a Martfű Magazin
2021. évi „Fejtse meg és üdüljön a Balatonnál” rejtvényjátéka. Egy szerencsés nyertes
másodmagával jövőre egy hetet tölthet az
önkormányzat üdülőjében, Fonyód-Bélatelepen, és más értékes nyeremények is gazdára találtak a június 9-én, dr. Papp Antal polgármester közreműködésével, a Polgármesteri Hivatalban megtartott sorsoláson.
A Martfű Termál Spa 50%-os kedvezményre jogosító fürdőutalványát Pereczné
Benke Ibolya (Martfű, Varga Katalin út), valamint Magyarné Fekécs Márta (Martfű,
Kassák út) vehetik igénybe, két-két darab,
egy alkalomra szóló családi jegy (két fő + egy
gyermek részére) és wellness kiegészítő jegyek vásárlásához, a Termál-Medical Zrt. felajánlásaként.
A Robi Gazdabolt (Martfű, Rákóczi út
28.) árukínálatára vonatkozó, 5.000 Ft értékű
vásárlási lehetőséget Csonki Piroska (Martfű, Iskola utca) nyerte.
Az Éva Kozmetika, Takácsné Nádi Éva
5.000 Ft értékű ajándékutalványát Aranyiné
Árvai Erika (Martfű, Szolnoki út) veheti át.
A rejtvényjáték fődíját, a két fő részére, az
önkormányzat Fonyód-Bélatelepen lévő
üdülőjébe szóló egyhetes üdülési lehetőséget Ferenczi Katalin (Martfű, Móricz Zsigmond út) szerencsés nyertesünk veheti át
ajándékutalvány formájában a Martfű Magazin szerkesztőségében.
Az év elején még nem tudhattuk, hogy – a
rendkívül szigorú higiénés és adminisztratív
feltételek miatt – sajnos az idei évben sem fogad látogatókat az önkormányzati üdülő. A
jövő nyár azonban már biztosan élményteli
balatoni nyaralást ígér nyerteseinknek!
A szerencséseknek gratulálunk és további eredményes rejtvényfejtést kívánunk!
Herbály Jánosné

ÖNKORMÁNYZAT

Újabb üzletközpont épül a meglévő mellé
A LAKOSSÁG IGÉNYLI AZ ILYEN ÜZLETEKET
Kereskedelmi célú üzletek kialakításához
vételi jogot alapító szerződés jóváhagyásáról
döntött Martfű város polgármestere április
15-én. A szerződés a Lidl bevásárlóközpont
folytatásában, a 442-es út mellett újabb boltoknak helyet adó épület kialakításához
szükséges, 5.500 négyzetméternyi önkormányzati telek értékesítésére irányul.
A városközponti, önkormányzati tulajdonú
terület eladásáról szóló döntéssel, a katasztrófavédelemről szóló törvényben foglalt
jogkörében eljárva, dr. Papp Antal elfogadta
a Koszti-Invest Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. három kereskedelmi célú üzlet és parkolók kialakítására vonatkozó ingatlanvételi ajánlatát.
A Martfű belterület, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megjelölésű, 4 ha
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1313 m önkormányzati területből kialakításra kerülő, önálló helyrajzi számú telek vételárát az elkészíttetett ingatlan értékbecslés,
valamint a vételi cél figyelembevételével,
mely a beruházást követően munkahely-teremtéssel és a lakossági szolgáltatások körének bővítésével jár, a polgármester nettó 8
ezer Ft /m2 árban határozta meg.
Az ingatlan értékesítése az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
szóló rendelete alapján versenyeztetés mellőzésével történik.

A polgármesteri döntés a veszélyhelyzetben Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata is egyben.
– A szerződést aláírtuk, és mivel semmilyen megkötés nincs erre vonatkozóan, az
építést várhatóan féléven belül engedélyezi
a hatóság – tájékoztatott dr. Papp Antal. Három üzlet épülne itt, két 450 és egy 550 négyzetméter eladóterű, a hozzájuk tartozó raktárrészekkel. A vevő elképzelései szerint az
üzleteknek helyet adó épület, ha egybeépítéssel készül el, közel akkora vagy kicsit nagyobb lenne, mint a Lidl bevásárlóközpont,

és az új parkolók száma is hasonlóan alakulna.
A legnagyobb üzlet alapterülete meghaladja a jogszabályban rögzített méretet, ezért
kell külön engedélyeztetési eljárás hozzá.
Az új üzletekből egy ruházati, egy lakberendezési, egy pedig drogéria jellegű lenne,
amelyekre nagy a lakossági igény. Pontos
neveket a befektető kérésére nem tudok
mondani, mert a beruházó is tárgyalásokat
folytat még ezzel kapcsolatosan, és nem
szeretné, ha megelőznék az eljárásban.
Herbályné Kalmár Irén

Gondolatok a szúnyoghelyzetről
A TISZTÁBBAN LÁTÁS ÉRDEKÉBEN...
2021.06.15.
Mindannyiunk estéit megkeserítik a szúnyogok. Tisztában vagyunk vele, hogy rengeteg szúnyog van, látjuk, tapasztaljuk, érezzük őket a saját bőrünkön is (szó szerint).
A szúnyogokat azonban NEM AZ ÖNKORMÁNYZAT TENYÉSZTI!
A csapadékos tavasz, a Tisza többszöri
áradása ideális kikelőhelyeket alakított ki a
szúnyoglárvák számára (melyek akár 30
éven keresztül is életképesek tudnak maradni, s amint vízhez jutnak, elkezdenek kifejlődni).
A régióban MINDENÜTT, NEM CSAK
Martfűn van rengeteg szúnyog.
A szúnyogirtás NEM ÖNKORMÁNYZATI,
HANEM ÁLLAMI FELADAT. Az önkormányzatok számára ezért semmilyen állami finanszírozás ehhez nem jár.
Az országos szúnyoggyérítési programot
a katasztrófavédelem irányítja. A katasztrófavédelem által végzett szúnyogirtás nehézkesebb, nehezebben "reagál" a gyorsan változó helyzetre.
Nehezíti a helyzetet, hogy a légi kémiai
szúnyoggyérítés fő szabályként már tilos
(EU-s előírás), s csak kivételes esetben, külön kormányzati engedéllyel végezhető.
Éppen ezért önkormányzatunk (éves
szinten több milliós nagyságrendet meghala-

dóan) saját forrásból is, RENDSZERESEN
végez szúnyogirtást Martfűn. (Számos olyan
önkormányzat is van, akik erre a célra nem
rendelkeznek forrással, így szinte csak az állami irtást veszik igénybe). És van olyan hely
is, amely tájvédelmi körzet, pl. Tiszapüspöki,
ahol nem végezhetnek egyáltalán szúnyogírtást.
Továbbá, a szúnyogok több kilométert
tudnak repülni! A szél mozgása szerint akár
10 kilométert is megtehetnek egy nap.
A légi szúnyogirtást önállóan nem végezhetjük el (hisz pl. nincs repülőgépünk), azt
külső, erre a feladatra szakosodott cégtől kell
megrendelnünk.
Nehezíti a helyzetet, hogy egész KeletMagyarországon csak EGYETLEN CÉG jogosult légi szúnyogirtásra, így érthető, hogy
nagyon leterheltek, s nem feltétlenül tudják
mindig akkor elvégezni a szúnyogirtást, amikor mi azt szeretnénk.
Nem győzzük hangsúlyozni: a tervezett
szúnyoggyérítés mindig csak az IDŐJÁRÁS
FÜGGVÉNYÉBEN végezhető el.
Vannak olyan időjárási viszonyok (pl. az
előírtnál nagyobb szél), amikor tilos permetezni, s vannak olyanok, amikor nincs értelme, mert kidobott pénz lenne.
Bármilyen jól is sikerül egy szúnyogirtás
kivitelezése, az eredmény csak átmeneti,

mert az ilyen helyzetben, mint amit most is
megélünk, a szúnyoglárvák kikelése rendkívül gyors. A leirtott szúnyogállomány 24-48
óra alatt képes teljesen reprodukálódni.
A 2021. június 14-ére tervezett légi kémiai
szúnyoggyérítés az időjárási körülmények
miatt nem volt elvégezhető.
A tegnapi napon (június 14-én) állami, földi szúnyoggyérítés volt Martfűn.
Június 18-án, a tervek szerint, az önkormányzat által megrendelt és fizetett légi
kémiai irtás lesz Martfűn.
Küzdünk, harcolunk tovább a szúnyogok
ellen, de sajnos (a szakértők szerint még hetekig) ők vannak-lesznek (jelentős) túlerőben.
Ezt itt a Tisza mellett sajnos tudomásul
kell venni!
Dr. Papp Antal
polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati telekalakítás vállalkozások számára

A Kövér major önkormányzati ingatlan telekalakítási eljárásának megindításáról és
telkek értékesítési feltételeinek meghatározásáról döntött dr. Papp Antal, Martfű Város
Polgármestere 2021. május 19-én. Az ingatlan-nyilvántartásban korábban kivett helyi
közútként, beépítetlen területekként, gazdasági épületként és udvarként szereplő nyolc
hektáros területen – mely a közel 13 hektáros
ipari terület része –, a telekmegosztást követően, a betelepülni szándékozó vállalkozások részére történő értékesítés érdekében
hét új telket alakítanak ki.
A katasztrófavédelemről szóló törvényben foglalt jogkörben eljárva hozott polgármesteri döntés a veszélyhelyzetben Martfű
Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata is egyben.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelete alapján az
ingatlanok értékét hat hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés szerint kell megszabni, amely a
Kövér majorban létrejövő ingatlanok értékét
felmérte és megállapította.
Az értékbecslés alapján dr. Papp Antal az
önálló telkek négyzetméterenkénti eladási
árát is meghatározta az első befektetőknél,
nettó 2.000 és 2.500 Ft közötti összegben.
Ez jelenleg négy telekre vonatkozik, amelyek
a telekalakítási eljárás földhivatali bejegyzését követően adásvétel útján értékesíthetőek. A következő befektetők esetében, ahogy
fogynak a területek, ezek az árak úgy emelkednek.
A vételár meghatározása során figyelembe kell venni az ipari területre betelepülni
szándékozó vállalkozás által létrehozandó
munkahelyek számát és a lakossági szolgáltatások körének bővülését is.
Az eladásra szánt ipari területen keresztülhaladó kisfeszültségű villamoshálózat áthelyezésével kapcsolatos kiadásokra, tervezésre, új hálózat létesítésére, a korábbi hálózat bontására valamint a munkálatok dokumentálásának és a beruházás átadásának
költségeire bruttó 5,2 millió forint előirányzat
biztosításáról már korábban, május 3-án
döntött városunk polgármestere.
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– Az új ipari területek kialakítására évek
óta jelentős igény mutatkozik városunkban –
tájékoztatott dr. Papp Antal. – Négy befektetővel folyamatban van a szerződéskötés, és
további három-négy befektetővel tárgyal az
önkormányzat, így a telekalakítást követően
várhatóan gyorsan új tulajdonosra találnak

az ipari hasznosításra szánt telkek. Jelenleg
kisebb területekről és befektetőkről van szó,
de az eddigi tárgyalások alapján bízunk benne, hogy később a betelepülők között lesznek nagyobb cégek is!
Herbályné Kalmár Irén

Helyettesítéssel biztosítják a fogorvosi ellátást
A Martfű I. számú fogorvosi körzetre
vonatkozóan a területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi szolgálat helyettesítéssel
történő ellátásáról döntött dr. Papp Antal
2021. május 7-én. Martfű polgármestere, a
katasztrófavédelemről szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, a területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátásával az EURO-DENT
Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi BT-t
bízta meg.
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó vegyes körzetre vonatkozó fogorvosi
szolgáltatást 2021. június 1-től a praxisjog
értékesítéséig, de legkésőbb 2022. március
27-ig, heti 13 órában Dr. Olasin György fogorvos látja el.
A rendelés helye a Dr. Zentay Márton
Egészségügyi Központ (Martfű, Gesztenye
sor 8.) II. számú fogorvosi körzet rendelője.
Az I. számú fogorvosi körzet rendelési
ideje 2021. június 1-jétől:
Páros hét:
hétfő:
kedd:
14:00 - 18:00 óráig,
szerda:
9:00 - 11:00 óráig,
csütörtök:
14:00 - 18:00 óráig,
péntek:
12:00 - 15:00 óráig.
Páratlan hét:
hétfő:
11:00 - 12:00 óráig,
kedd:
14:00 - 17:00 óráig,
szerda:
10:00 - 12:00 óráig,
csütörtök:
12:00 - 17:00 óráig,
péntek:
11:00 - 13:00 óráig.
A Martfű I. számú fogorvosi körzetben a
fogászati alapellátás helyettesítéssel történő
biztosítása dr. Szolga Ferenc fog- és szájbetegségek szakorvosa, implantológus, a martfűi Egészségügyi Központ fogorvosának elhalálozása miatt vált szükségessé.

Változott a II. számú fogorvosi körzet
rendelési ideje
A körzethez tartozó lakosságszám csökkenése miatt, a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő finanszírozási feltételeinek és dr.
Olasin György kérelmének megfelelően, az
EURO-DENT Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi BT-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítását, a szükséges rendelési idő csökkentését is jóváhagyta dr. Papp
Antal, 2021. május 27-én.
Városunk polgármestere arra kérte a
mindkét fogorvosi körzetben szolgáltatást ellátó dr. Olasin Györgyöt, hogy rendelési időben folyamatosan elérhető legyen a fogorvosi ellátás az itt élők számára.
A II. számú fogorvosi körzet rendelési
ideje 2021. június 1-jétől:
Páros hét:
Hétfő:
Kedd:
7:00 - 14,30 óráig
Szerda:
11:00 - 17 óráig
Csütörtök:
7:00 - 14,30 óráig
Péntek:
7:00 - 12,30 óráig
Páratlan hét:
Hétfő:
12:00 - 18:00
óráig
Kedd:
7:00 - 14:00 óráig
Szerda:
12:00 - 17:00 óráig
Csütörtök:
7:00 - 12:00 óráig
Péntek:
8:00 - 11,30 óráig

EMLÉKEZÉS

Ismerni kell a múltunkat!

A Nemzeti összetartozás napján az 1920as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk az itthon és szerte a világban élő magyarokkal közösen. Ezt tettük
Martfűn is, a Művelődési Központban június
4-én este, néptánccal, múltidéző gondolatokkal és egy, a XX. századi magyar történelem
viharain átívelő családregény mozifilm változatával.
A megemlékezés első részeként bukovinai táncokat láthattunk, Papp Zsóka és Csőke Milán, a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói szívet-lelket melengető néptánc
előadásában. Köszönjük nekik és felkészítőiknek, Magyar Fanninak és Kabdebon Szabolcsnak.
– Ismerni kell a múltunkat! – hangsúlyozta
ünnepi beszédében Rágyanszky István tanár úr Tamási Áron szavaival: „Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a
jövőnek hordozója."
Városunk alpolgármestere emlékeztetett:
Az Országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává az
első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Kesergés és gyász helyett az erről szóló, (2010. évi
XLV.) törvény kimondta: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja
és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Mi, magyarok Trianon után százegy esztendővel is még mindig itt vagyunk a Kárpátmedencében, Erdélyben, a Vajdaságban, a
Felvidéken vagy Kárpátalján is. Magyarul beszélünk és tanulunk, vannak magyar nyelvű
újságaink, rádióink, és pezsgő magyar kulturális életet élünk. Mindez a közös sikertörténetünk! A gyász és a fájdalom mellett június
4-e annak az összetartozásnak a napja is,
amely feladataink meghatározásakor irányt
mutat a jövőre nézve.
Az első világháborút lezáró békerendszer
alapján az akkori Magyarország népessége
a mai állapot szerint nyolc államban találta
magát, és vele együtt történelmi és kulturális
emlékhelyeinek nagy részét is. Például Románia nagyobb területet kapott, mint a jelenlegi Magyarország, 10,7 millió embert szakítottak el Magyarországtól, elvették az ország
gyárainak felét, vasútvonalainak 60 százalékát és 92 városát. Az országnak nem volt többé só-, ezüst- és aranybányája. Elveszítettük
fenyveseink 97, lombhullató erdeink 85 százalékát.

És ami a lelkeket illeti: 300 ezer lélek került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához,
5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve Horvát-Szlavónország 2,6
millió lakosát). Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt.
A rideg számok mögött emberi sorsok,
tragédiák vannak. Nem lehet leírni azt a
szenvedést, amit az egész ország akkor átélt. Erre ma sem szabad legyinteni: „nem
számít, régen volt…” – figyelmeztetett viszszaemlékezésében Rágyanszky István.
A hiteles összegzést korhű dokumentumok, családi relikviák is segítették, ame-

lyeket érdeklődéssel forgattak a megemlékezés résztvevői.
Filmvetítéssel is készültek erre a napra a
szervezők. A 2015-ben bemutatott film
„Anyám és más futóbolondok a családban”
címmel, életkép a XX. századi magyar történelem viharáról, egy igazi szívet melengető
családregény Fekete Ibolya nagysikerű rendezésében.
A vetítés különlegessége volt, hogy maga
a rendező segített a Művelődési Központ
munkatársainak abban, hogy a filmet megkapjuk és láthassa a martfűi közönség a
Nemzeti összetartozás napja alkalmából
szervezett megemlékezésen.
Herbályné Kalmár Irén

Megvásárolható a településtörténeti kötet
A KÉZIRATOK, FOTÓK, DOKUMENTUMOK MÉG ÁTVEHETŐEK
FELHÍVÁS – A „Ki kicsoda Martfűn - Életutak, életképek" településtörténeti kötetet a
2020. augusztus 18-án, a Művelődési Központban megtartott könyvbemutatón vehették először kézbe az olvasók.
A könyv korlátozott példányszámban még
megvásárolható a Martfű Városi Művelődési
Központban. A kötet ára: 2050 Ft. Kérjük,
hogy vásárlási szándékát előre jelezze telefonon keresztül. Információs szolgálatunk 9
és 18 óra között érhető el. Az árusítás az
egészségügyi előírások betartása mellett történik. Címünk: Martfű, Mártírok útja 1.,
Tel.sz.: (56) 450-146
FONTOS!
A Művelődési Központban, a Városi
Könyvtárban vehetőek át a korábban leadott
és az adatvédelmi szabályoknak megfelelő
módon megőrzött kéziratok, fotók és egyéb
dokumentumok is, előzetes időpont egyeztetéssel, az Adatkezelési Tájékoztatóban

meghatározottak szerint, 2021. augusztus
18-áig. A távolabb élők postai küldeményként is igényelhetik dokumentumaik visszaküldését.
Az át nem vett fényképeket, dokumentumokat a fenti határidőt követően meg
kell semmisíteni!
A Művelődési Központ könyvtárában
lehetőség van a leadott kéziratok, fényképek, dokumentumok átvételére kizárólag
előzetes megbeszélés, időpont-egyeztetés alapján.
Kérjük az előzetes, telefonos jelentkezést. Tel: 56/450-146 (Művelődési Központ,
9-18 óra között) vagy 20-2637246 (Rágyanszky István).
Várjuk azok jelentkezését, akik még nem
vették át a könyv elkészítéséhez leadott kéziratot, fényképet. Közös érdekünk, hogy az
értékes kéziratokat, fotókat tulajdonosaik átvegyék, s tovább őrizzék.
MVMKK
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CIVIL ÉLET

Vírushelyzet ide vagy oda, a martfűi gyerekek szeretik a
természetet úgyannyira, hogy azt le is rajzolják!
2020 év végén a Város- és Faluvédők
Szövetsége (Hungaria Nostra) 30. alkalommal írta ki a „Fiatalok az épített és természeti
örökségért” pályázatát. Évek óta egyesületünk bonyolítja ennek a pályázatnak a helyi
fordulóját, ill. gondoskodik arról, hogy a rajzok, és - ha kell - a díjazott gyerekek felkerüljenek Budapestre, az országos döntő eredményhirdetésére. A pandémia ellenére közel
száz rajz érkezett. (Pedig a természettel kapcsolatos témával más szervezet is írt ki pályázatot, ahol szintén megjelentek a martfűi
gyerekek rajzai, sikerrel!)
A gyerekek nem csak egyszerűen rajzoltak, hanem nagyon jól rajzoltak!
Ezért az idén is a helyezést elért és a
Különdíjas rajzokon túl, még továbbiakat is
válogatott a zsűri, amelyeket szintén feljuttattunk Budapestre.
Az országos zsűri - most, hogy enyhültek
a pandémia miatt bevezetett korlátozások elkezdett dolgozni, azaz az egész ország területéről beérkezett műveket bírálni. Ígéretük
szerint még a tanév alatt eredményt hirdetnek. Természetesen azonnal tájékoztatjuk az
iskolán keresztül a díjazottakat.
A gyerekek ötletességén, ügyességén,
szorgalmán túl - ahogy ezeket a pályamunkákat készítették - meg kell említeni a felkészítő tanárokat is. Ők is kellettek ahhoz, hogy
ezek a művek megszülessenek: biztassák és
bátorítsák a tanulókat, legyenek „szűrők” témában és kivitelezésben. Köszönet és elismerés nekik!
A 2021-ben díjazott és különdíjas gyerekek nevei, osztályuk, műveik címeikkel és
a rajztanáraik nevével a következők:
RAJZ KATEGÓRIA:
ALSÓ TAGOZATOSOK:
I. Kupai-Szabó Panni 2.b. Esti égbolt
II. Doba Szabolcs 2.a. Karácsonyi város
III. Rimóczi Hanna Erzsébet 1.b Tavasz
a Tisza-parton
FELSŐ TAGOZATOSOK:
I. Tichi Luca Sára 5.a. Átfestem a valóságot
II. Árvai Viola 6.a. A mi tavunk
III. Turai Boglárka 7.b. Dermesztő tél
EGYÉB TECHNIKA:
I. Nagy Linda 1.a. Martfűi baglyok
KÜLÖNDÍJAK
RAJZOK:
Önkormányzat: Szivajev Viktória 6.b. A
Tisza négy arca Martfűnél
Művelődési Központ: Kontos Melinda
6.b. Pipacstenger
Művelődési Központ: Petróczki Dénes
2.a. A legendás Martfű
Városi Könyvtár: Deák Dorka 5.b. A Gombaház
A Boldog Gyermekekért Alapítvány: Szalai László 8.b. A légszennyezés következménye
Martfűi Városszépítő Egyesület: Szakali
Lantos Lóránt 5.a. A környezetbarát modern város
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Rágyanszky István alpolgármester: Sipos Bianka 5.a. A természet szeme
Földi Edina önkormányzati képviselő:
Nagy Linda 1.a. A Tisza-part fái
Portyázó Porontyok Alapítvány: Tóth
Kira 5.a. Macskagyűlés
Turnyánszkiné Enyedi Andrea önkormányzati képviselő: Kecskés Lili 2.a. Nyílik
a hóvirág
Vass Éva önkormányzati képviselő: Törtei Zoé 3.a. Téli naplemente
Szekeres Mónika Gizella önkormányzati
képviselő: Kupai-Szabó Panni 2.b. Esti égbolt
Gálné Balasi Zsuzsanna önkormányzati
képviselő: Tóth Roland 8.c. A környezetbarát modern város
EGYÉB KATEGÓRIA:
Farkas Roland önkormányzati képviselő:
Ivankovic Milán 2.a. A Tyereskova lakótelep
Martfű.

Nagyon bízunk abban, hogy az országos
zsűrinek is annyira tetszenek majd a gyerekek munkái, mint nekünk!

Tichi Luca Sára, 5. A.
Átfestem a valóságot

Abban is bízunk, hogy a pandémia miatt
bevezetett korlátozásokat tovább oldják, és
akkor nem csak eredményt tud hirdetni a
zsűri, hanem át is tudják adni a díjakat a legjobbaknak a 2020-ból elmaradottakkal
együtt. (Az országos díjkiosztó a Budapest
Történeti Múzeum Barokk udvarán szokott
lezajlani. A múzeum már nyitva van, de sajnos jelenleg rendezvényt még nem tarthatnak.)
A fotókat köszönjük Mészáros Ágnes
igazgatóhelyettesnek.
Akik szeretnék látni a díjazott műveket,
nekik ígérhetjük, hogy az idén is megpróbáljuk vándorkiállítás formában elhozni Martfűre
az országos anyag legjobbjait. Addig pedig
megtalálják a fotókat az egyesületünk honlapján a Galériában a Martfű Média jóvoltából. Köszönet nekik is!
Vinczéné Balogh Magdolna
elnök

KULTÚRA

Újra itt lehettek körülöttünk a gyerekek és a szülők!
GYERMEKNAP MARTFŰN
Május 30-án vasárnap gyereknapi programokkal várta a családokat a Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár. A délutáni
rendezvényen, 14 órától kézműves jásztóház, kismesterségbemutató és vidám játékok hívogatták a legfiatalabb korosztályt – a
borús, esős idő miatt ezúttal nem a szabad-

nek, akik a Csoóri Sándor Alap támogatásával vettek részt a gyermeknapi rendezvényen, igényes és szép foglalkozásokat, bemutatót, kézműves vásárt tartva a gyerekeknek. A Művelődési Központ munkatársai pedig sokféle játékkal, társasjátékkal játszottak
a gyerekekkel.

Igazán jó hangulat volt, és mi örültünk,
hogy újra itt voltak körülöttünk a gyerekek és
a szülők.
A program támogatói a Csoóri Sándor
Alap, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
és a Nemzeti Kulturális Alap voltak.
Herbályné Kalmár Irén

ban, hanem a kulturális intézményben –,
majd 16 órától A hercegnő és a hét törpe című animációs film ingyenes vetítésére várták
a kicsiket és nagyokat.
– Jó érzés, hogy ebben a helyzetben már
fogadhatjuk a családokat, a gyerekeket az intézményben. Nagyon készültünk, hogy a
kézműves foglalkozásokat a Művelődési
Központ előtti téren tartjuk, de hát leszakadt
az ég háromnegyed kettőkor, és így beköltöztünk a pódiumterembe. Örültünk, hogy
sokan eljöttek, bejöhettek. A mozivetítés is
rendkívül népszerűnek bizonyult, közel 160
fő volt a színház- és a moziteremben. Már
alig vártuk, hogy az új vetítővászonnal a mozizás újraindulhasson.
Köszönjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület kézművesei-

Ismét Arany Tóth László-díj átadás a Damiban
Többéves hagyomány valósult meg ezúttal is a Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolájában és Kollégiumában, annak a tiszteletet érdemlő
együttműködésnek a jegyében, amellyel
több generáció: tanárok, diákok, néhai tanárok öregbítik az iskola hírnevét.
Rágyanszky István, iskolánk volt igazgatója, önkormányzati képviselő 2017-ben alapított egy Staféta díjat a tehetséges tanulók
támogatására, melyet 2019-ben a néhai legendás fizika tanárunk tiszteletére át is nevezett: Arany Tóth László-díjra!
Nagy örömünkre szolgál a díj, még inkább
az a szellemi örökség, mellyel ezt a díjat minden évben a legtöbbet fejlődő, tehetséges
diákunknak adhatjuk át.
Ebben a tanévben 2021. május 20-án került sor a díj átadására, a szakmai bizonyítvány kiosztásának alkalmával, szűk
körű ünnepség keretében.
Az Arany Tóth László-díjat ez alkalommal
Szűrös Zoltán 5/13.A osztályos informatikai

rendszerüzemeltető szakmát tanuló diákunk
vehette át a díj megálmodójától, Rágyanszky
Istvántól, Arany Tóth László tanár úr szellemiségének megfelelően.
A díjhoz szeretettel gratulálunk, és további sok sikert, kitartást kívánunk a további tanulmányokhoz.
Molnár Aranka
igazgató
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ÖNKORMÁNYZAT

Nyári diákmunka lehetőség

Hirdetmény

REGISZTRÁCIÓ A JÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI
OSZTÁLYÁN 2021. JÚNIUS 15-TŐL, JELENTKEZÉS A
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁS
FEJLESZTÉSI CÉLLAL

Idén is meghirdették a „Nyári diákmunka”
munkaerő-piaci programját, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati pályázat 2021.
július 1-től történő szervezéssel kerül benyújtásra, a foglalkoztathatóság feltételeivel
rendelkező érdeklődők jelentkezésének,
számának függvényében. A program lebonyolítására 2021. augusztus 31-ig terjedő
időszakra, háromhetes foglalkoztatással
kerül sor, a korábbi években gyakorlattá vált
közterületi munkák elvégzésére. A központi
program keretében napi 6 órában kerülnek
az Önkormányzatnál alkalmazásra a diákok
a szakképzettséget nem igénylő munkakörben, az ez évi minimálbérrel azonos, időarányosan és napi 6 órás foglalkoztatásra vonatkozó arányos munkabérrel.
A diákmunka programra a 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó
martfűi diákok jelentkezhetnek.
A programban való részvétel feltétele,
hogy előzetesen a nappali tagozatos diák a
lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes
járási hivatal foglalkoztatási osztályán mint diákmunkára jelentkező - nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányait, valamint érvényes diákigazolványát, vagy annak az iskolai tanulmányok be-

fejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolását kell a Szolnoki Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Főiskola épületében, Szolnok, Ady E. u. 9.) bemutatnia.
Azok a diákok, akik mindenben megfelelnek az előzőekben ismertetett foglalkoztatási
feltételeknek, személyesen a Polgármesteri
Hivatalban, az I. emelet 123-as irodában, telefonon az 56/450-222; 135 mellékszámon,
e-mailen pedig az ikesjar@ph.martfu.hu címen jelentkezhetnek, személyes adatok, telefonos elérhetőség és a vállalt diákmunka
időszakának megjelölésével.
Az önkormányzat pályázati lehetőségének, valamint a jelentkezők számának függvényében előfordulhat, hogy jelentős túljelentkezés esetén sorsolással kerül az idén is
kiválasztásra a diákmunka programban
résztvevők köre.
Herbály Jánosné

Martfű Város Önkormányzata Martfű város külterületén, vagy a Martfűvel határos
szomszédos települések külterületén fejlesztési céllal földterületeket vásárolna, melyhez
az ajánlatokat postai úton az 5435 Martfű,
Szent István tér 1. postai címre, elektronikusan a titkarsag@ph.martfu.hu e-mail címre
kérjük megküldeni, 2021. augusztus 31-ig az
alábbi tartalommal:
- a tulajdonos(ok) neve,
- a tulajdonos(ok) tulajdoni hányada,
- a terület fekvésének helye,
- a terület helyrajzi száma,
- a terület művelési ága,
- a terület nagysága,
- a terület (mezőgazdasági földterület
esetén) AK értéke,
- a területen található épület, építmény
megnevezése, méretei,
- a területre vonatkozóan bejegyzett terhelés (szolgalmi jog, jelzálogjog, végrehajtás, egyéb),
- a terület bruttó eladási irányára.
A földterület vásárlással kapcsolatosan
további információ kérhető az aljegyzőtől az
56/450 222; mellék: 107 telefonszámon,
vagy az ahegedusne@ph.martfu.hu e-mail
címen.

Rendőrségi hírek
Veszélyhelyzet aktuális
ÚJRA ÜLÉSEZHETNEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK
2021.06.21.
Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok
korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető
védelmi intézkedések még életben vannak,
hiszen a vírus még itt van.
Minden olyan helyen továbbra is kötelező
a maszk használata, ahol védettek és nem
védettek zárt térben találkozhatnak, így a
tömegközlekedés során és az üzletekben
történő vásárláskor is kötelező a maszk
használata.
A közterületen felállított kivetítőkön a szabadtéri meccsnézés nem minősül rendezvénynek, arra a vendéglátó teraszokra vonatkozó szabályok irányadóak. Ennek
értelmében védettségi igazolvány nélkül is
lehet ott tartózkodni, és élvezni a foci EB-t.
A kormány felállította a közösségi élet
újraindításáért és a gazdaság újraindításáért
felelős Operatív törzseket, és nemzeti konzultációban is kikéri a magyar emberek véleményét a gazdaság újraindításával kapcsolatos kérdésekben.
A kormány rendkívüli jogrendért felelős
munkacsoportjának 06.05-i döntése alapján
június 15-étől az önkormányzatok a korábbi,
a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően
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ülésezhetnek. A döntés értelmében megszűnt a polgármestereknek a veszélyhelyzetben a törvény által biztosított különleges döntési jogköre.
Az összesített adatok alapján 06.21-én a
beoltottak száma 5 411 431 fő, közülük 4 491
113 fő már a második oltását is megkapta. Az
oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek
köszönhetően sikerült letörni a járvány harmadik hullámát.
Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.
Az érvényes regisztrációval rendelkezők
automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra, és már az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is
tudnak időpontot foglalni a számukra legkedvezőbb kórházi oltópontra és az elérhető
vakcinákra.
Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenesen letölthető, ezzel képes a
védettségi igazolvány kiváltására.
koronavirus.gov.hu

Egy helyi lakos keveredett szóváltásba
élettársával Martfű egyik garázsában 2021.
május 24-én az éjjeli órákban – tájékoztatott
a Szolnoki Rendőrkapitányság.
A megalapozott gyanú szerint, a 26 éves
asszony egy deszkával megütötte hozzátartozóját, a garázsban lévő értékeket összetörte, az ingatlan előtt parkoló gépjármű viszszapillantó tükrét letörte és a jármű szélvédőjét betörte.
A sértett a cselekményt követően bejelentést tett a rendőrségen.
A Szolnoki Rendőrkapitányság Martfűi
Rendőrőrsének munkatársai elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható nőt, akit garázdaság és rongálás vétség elkövetése
miatt gyanúsítottként kihallgattak.
A terhelt beismerő vallomást tett.

Tisztítják a Cibakháza - Martfű
belvízelvezető csatornát
Júniusban irtási és partrendezési munkálatokat végeznek a Martfű kül- és belterületén található Cibakháza - Martfű belvízelvezető csatornán. A csatornarendezéssel a tiszaföldvári székhelyű MÖSZE - Mezőgazdasági Vízszolgáltató Kft.-t bízta meg a Vízügyi
Igazgatóság Mezőtúri Szakaszmérnöksége.
A megbízás a belvízelvezető csatorna a
gátőrház és a Zsófia zárt kertek közötti szakaszának irtási és partrendezési feladataira
vonatkozik.

HIRDETÉS

A MÖSZE - Mezőgazdasági Vízszolgáltató Kft.
(Tiszaföldvár, Ószőlő Fő út 51.)
Tiszaföldvárról vagy a szomszédos településekről keres

ÖNTÖZÉSI, VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ
MUNKAVÁLLALÓT
(határozatlan időre),
aki minimum segédmotoros kerékpárral rendelkezik.
Fiatal pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés:
munkanapokon a 06 70 6776 637 számon.

A FitMed System Kft.
a cégünk által gyártott orvosi bútorok
és kondicionáló gépek elkészítésére

1 FŐ MŰSZAKI RAJZOLÓ
munkatársat keres
Elvárásaink: 3D modellezés és rajzolás • Problémamegoldó
képessége kimagasló, jól terhelhető, a határidők betartása.
Feladatok: Termékdokumentációk előállítása (műszaki rajzok)
• Árajánlatok készítése • Gyártás előkészítése, nyomon követése
Előnyök: fémiparban szerzett tapasztalat
Jelentkezését telefonon vagy e-mailben várjuk, majd egy előre
egyeztetett időpontban személyes felvételi megbeszélésre hívjuk.
Elérhetőség: Tel.: Bagi István - 06 30 925 37 58 · E-mail:
info@fitmedsystem.hu · Cím: 5435 Martfű, Tompa Mihály u. 7.

EMLÉKEZÉS

Üdvözöljük újszülöttünket
2021.05.19.
Horváth Benedek András
Horváthné Szigeti Eszter - Horváth
Zoltán, Babits út

PESTI SÁNDOR
(1942-2013)
8 éve már, hogy elmentél,
de még mindig olyan, mintha itt lennél.
„Arca még mindig itt lebeg szemem előtt.
Igen, most is határozottan látom őt.
Könny szökik szemembe, hogyha rá
gondolok,
bár tudom, álmát vigyázzák az Angyalok.
Rengeteg az emlék, hiányzol már
nagyon,
de ide sosem térhetsz vissza, tudom.
Hiába várlak Téged, jobban, mint rég,
az otthonod a végtelen csillagos ég.”
Szerető feleséged, fiad, lányaid,
unokáid, dédunokáid, Sára,
aki 02.06.-án született

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan augusztus 12-én, csütörtökön
jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket augusztus 3.
keddig hozhatják be a szerkesztőségbe,
vagy küldhetik el a martfumedia@gmail
.com címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

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!

BÚCSÚZTATÓ
Id. HOVODZÁK FERENC
Id. SÜLYI KÁROLY
TOKODI ANDRÁSNÉ ILONKA
NAGY FERENCNÉ ZSUZSA
NAGY DEZSŐ
Búcsú halottainktól
Nem foghatjuk már dolgos kezeteket.
Nem simogathatjuk őszülő fejeteket.
Nem tekint ránk már aggódó szemetek,
Marad a csend. Mindent köszönünk
Nektek!
Veletek volt teljes az életünk,
Örökké nagyon hiányozni fogtok
minekünk.
Mert mi nagyon szerettünk,
és köszönjük, hogy titeket ismerhettünk.
Búcsúzik fájó szívvel tőletek,
és soha el nem felejt benneteket
a Martfűi Mozgássérültek
Egyesülete tagsága

Központi orvosi ügyelet
Tiszaföldvár, Kossuth út 165. Tiszaföldvári
ügyelet elsősegélynyújtó pont: Martfű,
Gesztenye sor 8.
Tel.: 56/ 470-424, 70 378-8979
Munkanapokon 16-8 óráig. Munkaszüneti
napokon 8-8 óráig
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NEVELÉS

Ballagás a Játékvárból
Vidám, egyben megható hangulatban zajlott a Munkácsy úti és a Kossuth úti Óvodák
ballagási ünnepsége 2021. június 3-án. A Játékvár Óvoda és Bölcsődétől és tagintézményétől 53 nagycsoportos intett búcsút a kis-

gyermekkor első közös állomásának. Az intézmény három vagy négy éven keresztül jelentett második otthont a kicsik számára,
ahonnan rengeteg élményt és még több tudást visznek magukkal ősszel az iskolába.
A Munkácsy úti Óvodától a Cica és Csiga
csoport, a Kossuth úti Óvodától a Tacskó
csoport búcsúzott versekkel és dalokkal az
intézménytől, óvodás társaiktól és az óvónőiktől. Szabályozott keretek között szülők és
hozzátartozók is jelen lehettek a ballagáson.
Az ünnepségen felelevenítették az óvodás évek pillanatait, Turnyánszkiné Enyedi
Andrea óvodavezető és a kisebb társaik is elbúcsúztak az iskolába induló barátoktól.
– Soha nem felejtjük el azt a napot, amikor
először érkeztetek az óvodába – szólt a ballagó nagycsoportosokhoz Turnyánszkiné
Enyedi Andrea. – Akadt olyan, aki az első
perctől kezdve úgy viselkedett, mintha világéletében óvodába járt volna. Valaki lassan,
óvatosan fedezte fel a csoportszobát majd az
udvart, volt, aki egész nap az óvónéni ölében
akart ülni, s bizony volt olyan is, aki sírva kapaszkodott az anyukájába.
Ölelgettük, vigasztaltuk a sírókat, biztattuk a félénkeket, óvtuk azokat, akik túlontúl
bátornak mutatkoztak, s közben arra gondoltunk, milyen boldogság és büszkeség számunkra, hogy a családok a legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket bízták ránk.
Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Sír,
mert nagyon fogtok hiányozni nekünk, de nevet is, mert tudjuk, milyen jól fel fogjátok találni magatokat az iskola világában. Sok új barátot szereztek és izgalmas élményekkel
gazdagodtok – bíztatta az iskolába készülő
gyerekeket az intézményvezető.
A ballagáson nem csak a nagycsoportosoktól búcsúztak, hanem Pádár Andrásné
Évike nénitől is, aki 38 évet dolgozott a Munkácsy úti Óvodában dajkaként. Neki hosszú,
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boldog nyugdíjas éveket kívántak munkatársai.
A ballagó óvodások vállára tarisznya került, kezükben virággal, lufival köszöntek el
az ismerős arcoktól, terektől, játékoktól.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea, a Játékvár
Óvoda és Bölcsőde vezetője sikeres, zökkenőmentes iskolakezdést és iskolás éveket kívánt minden családnak.
– Egy biztos, hogy ezután is nagy szüksége lesz a gyermekeiknek a támogató családra, hogy magabiztos, önbizalommal és tudásvággyal rendelkező felnőtté válhassanak
csemetéik. Ez egy nehéz, de gyönyörű feladat. Ehhez kívánunk kitartást, sok sikert és
türelmet, és az előttünk álló nyárra pedig

minden családnak sok-sok együtt töltött vidám napot, pihenést, önfeledt kikapcsolódást!
Székács Szidónia

NEVELÉS

Gyermeknap a bölcsődében
“Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek
lenni.” (Véghelyi Balázs)
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
intézményegységében 2021.06.02-án délelőtt tartottuk a gyermeknapot. Nagy volt az izgalom, készülődés az előző napokban, zeneszó, éneklés hallatszott a csoportokból.

szaladgálás, csúszdázás, rollerozás, motorozás után jólesett az evés-ivás. Kellemesen
elfáradva, élményekkel gazdagodva, vidám
hangulatban telt a délelőtt.
Délután tele élményekkel, boldogan mesélték a szülőknek a délelőtti gyereknap eseményeit. Hangulatukat fokozta, hogy a kis-

Volt itt minden, zene-tánc, vigadalom,
evés-ivás, dínom-dánom, labdakergetés,
szivárványos buborékfújás, lufi dobálás. Az
ajándékba kapott új színes labdák, kirakók,
mágneses rajzolók láttán felcsillantak a gyermekszemek. Nagy élvezettel vették birtokba
őket. Lehetőségük volt vizuális tevékenységek kipróbálására, a gyurmázás, a ragasztás
szintén nagyon tetszett a gyermekeknek. A
felhőtlen jókedv, zeneszó, szabad mozgás,

gyermeknevelők által készített gyereknapi
meglepetés a szekrényükben várta őket hazainduláskor.
Mindent összevetve jól sikerült ez a nap.
Látva a csillogó gyerekszemeket, hallani az
önfeledt kacagásukat, mindent elárult erről a
csodás délelőttről, hisz a bölcsődében minden nap a gyermekekről szól.
Juhász-Fekete Erzsébet
kisgyermeknevelő

Föld napja a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodáiban
„ Csodás ez a bolygó
Ha óvjuk mosolygó,
Kerek, mint a labda,
Pont ma van a napja.” (Pető Orsolya)
1970 óta minden évben április 22-ét a
Föld napjaként tartják számon.
2021 áprilisában is egy héten át foglalkoztunk ezzel a napjainkban égetően fontos témával itt, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodáiban.
Meggyőződésünk, hogy a környezettudatos szemléletformálást már egészen kicsi
korban, óvodásként kell elkezdeni. Az a kisgyermek, aki környezetbarát közösségben
éli óvodás éveit, ezt a szemléletet nagy valószínűséggel magáénak érzi egész élete során.
Környezetünk védelme, a természet megismertetése, megszerettetése mindig is része volt óvodai programunknak. Arra törekszünk, hogy játékosan tudatosítsuk a gyermekekben mindazokat az értékeket és szépségeket, amiket a természet évmilliókon keresztül ránk hagyott, amit feladatunk megőrizni, megvédeni.
A megelőző napokban beszélgettünk a
Földről, annak védelméről, a környezetszennyezésről, és arról is, hogy hogyan óvhatjuk meg bolygónkat.

A Föld napját a Munkácsy úti Óvodában
virágültetéssel ünnepeltük, „1 gyermek 1 palánta” kezdeményezésünkhöz minden jelenleg óvodába járó gyermek és itt dolgozó felnőtt is csatlakozott. Szebbnél szebb, színesebbnél színesebb palánták kerültek virágládákba, s a szorgos kis kezeknek köszönhetően óvodánk ablakai rövid idő leforgása alatt
virágba borultak.
Másik óvodánkban, a Kossuth úti Tagóvodában közös tevékenységekkel, alkotással,
rajzolással, kísérletezéssel, társasjátékkal,
könyvek tanulmányozásával tették még emlékezetesebbé ezt a jeles napot.
Úgy gondoljuk, hogy a projekt során
együtt átélt élmények és tapasztalatok elősegítették a gyermekek és a családok természetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek
bővülését, a környezettudatos attitűd formálását.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
a szülőknek, dolgozóknak, akik hozzájárultak virágpalántáikkal, szép könyvekkel projektünk sikeres lebonyolításához.
„A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy
színesre fessék a nevető Földet.” (Reginald
Heber)
Jancsó Ágnes
óvodapedagógus
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SPORT

Sikeres rendezés, kiváló eredmények a martfűi
Aquatlon versenyen
Május 16-án vasárnap városunkban rendezte meg a Sport XXI Aquatlon 2021. évi
Dél-Kelet-Magyarországi Regionális döntőjét a Martfűi Úszó és Triatlon Klub. A szakaszos aquatlon verseny Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből érkező úszó - futó résztvevői a Martfű Termál Spa uszodájában és a Városi
Sporttelepen mérték össze tudásukat egyénileg és csapatban, korcsoportonként különböző versenytávokban, az úszó- és futóidők
együttes figyelembevételével.
A versenyzők először az úszástávjukat
teljesítették, majd korcsoportokra bontva futották le az előírt távot.
Az értékelés egyéni versenyeken évfolyamos bontásban, csapatversenyekben a Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályzatában meghatározott korcsoportos bontásban
történt.
A Martfűi Úszó és Triatlon Klub sportolóinak kiemelt eredményeiről Balogh József, a
klub elnöke tájékoztatott.
Újonc1. 2012:
Jeneses Olívia 4.
Újonc1. 2013:
Jeneses Martin 2., Gaál Rebeka 1. Petróczki Dénes 5.
Újonc2. 2010:
Kecskés Attila 5., Petróczki Gábor 6., Mihalik Eszter 4.
Újonc2. 2011:
Burján Tamás 3., Varga Zóra 3., Gál Dorka 6., Mihalik Rebeka 7., Serfőző Sára 8.
Gyermek 2008:
Juhos Mihály 3., Mihalik Szilárd 10., Varga Zoárd 11.
Gyermek 2009:
Bontovics Márk 1.
Serdülő 2006:
Hevesi Vajk 4., Gáspár Barnabás 6.
Serdülő 2007:
Danku László Botond 2., Forgács Korinna
1., Németh Noémi 2., Deák Dorina 4., Haller
Noémi 5.
Az egyéni helyezéseken túl minden korcsoportban állhatott martfűi csapat a dobogó
valamely fokán.
A versenyzőket felkészítette: Balogh Máté, Kovács Péter, Németh Csaba.
A klub elnöke az elért eredményekről és a
verseny hangulatáról egy „elsőversenyes”
martfűi szülő gondolatait is megosztotta velünk: „Fantasztikus eredmények születtek.
Egyik-másik futam szinte lélegzetelállító volt.
Köszönet mindenkinek az élményért.”
A járványügyi helyzet miatt fennálló aktuális kötelezettségek betartásával, a versenyzők mellett ezúttal már a védettségi igazolvánnyal rendelkező szurkolókat is a versenyhelyszínekre várta a szervező Martfűi Úszó
és Triatlon Klub.
Reméljük, hogy a közelről és távolról érkező sportolók és szurkolók is élményekkel
és szép emlékekkel tértek haza városunkból.
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A Martfűn megrendezett, Sport XXI Aquatlon 2021 Dél-Kelet Regionális döntő a Magyar Triatlon Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult
meg.
Az edzések és a felkészülés tovább folytatódnak. Május 29-30.-án Tiszaújvárosban
Triatlon Klubcsapat Országos Bajnokságon,
Sprinttávú amatőrkupa és utánpótlás ranglista versenyen mérték össze tudásukat a
sportág, köztük a Martfűi Úszó és Triatlon
Klub legjobbjai.
Herbályné Kalmár Irén

SPORT

Nehéz, de összességében sikeres idényt zártak a martfűi focisták

Az élet minden területéhez hasonlóan, a
labdarúgást sem kerülték el a koronavírus
okozta nehézségek.
Tavaly ősszel még minden rendben volt.
Újonc megyei I. osztályú csapatunk hetekig
vezette a tabellát, az utánpótlás pedig a mostoha körülmények ellenére is szép sikereket
könyvelhetett el. Aztán november elején hirtelen mindennek vége szakadt… Kiürültek a
pályák, elmaradtak az edzések és a mérkőzések is. 2021 első napjaiban aztán jött a hír,
hogy a megyei szövetség már január végén
folytatni szeretné a bajnokságot.
Mindezt úgy, hogy két hónapig nem edzettek a játékosok, a pályák pedig játékra alkalmatlan állapotban voltak. Így, jobb híján,
minden csapat kénytelen volt a mérkőzéseit
a szolnoki vagy az örményesi műfüves pályán megrendezni. Ez persze többletkiadással járt, ráadásul sok esetben felborította az
előzetes erőviszonyokat.
Márciusban lassan minden kezdett viszszaállni a régi kerékvágásba. Felnőtt csapatunk, erőn felül teljesítve, a rendkívül dicséretes ötödik helyet szerezte meg, úgy hogy végig versenyben volt a dobogóért. Sajnos a
bajnokság hajrájában kulcsjátékosok sérültek meg, ezt pedig a fiatal gárda már nem bírta el. Kiemelkedik az eredménysorból a baj-

nok Törökszentmiklós ellen idegenben aratott 3-1-es győzelem.
Ifjúsági csapatunk a kiemelt bajnokságban ugyancsak újoncként a nyolcadik, az
U16 pedig a kilencedik helyen végzett.
Az U13-as, U11-es, U9-es és U7-es korosztály Bozsik Fesztiválokon és futsal rendezvényeken vett részt. Ezeken a tornákon
kiválóan helyt álltak kis focistáink, akiket

egyáltalán nem tudott megtörni a vírushelyzet sem. Változatlan lelkesedéssel, nagy
számban látogatják az edzéseket, s elért
eredményeik is azt bizonyítják, hogy szép jövője lehet Martfűn a labdarúgásnak.
Remélhetőleg az ősszel már minden viszszaáll a régi kerékvágásba, s még több sikerről tud majd beszámolni a Martfűi Labdarúgó
Sportegyesület.
Farkas Roland

Balesetek szinte egy időben
Közúti közlekedési baleset történt Martfű
külterületén, a 442-es úton 2021. június 12én 7 óra 20 perc körül. Egy Martfű felől érkező személygépkocsi a Zsófia halom útra
kívánt kanyarodni, amikor a mögötte lévő
személygépkocsi nekiütközött. Az ütközés
következtében a jármű a szemközti forgalmi
sávba csúszott, ahol további két személygépkocsiba ütközött. A baleset következtében több személy sérült meg könnyebben –
tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.
A balesetnél a rendőrség teljes útlezárás
mellett folytatta a helyszínelést. A Martfű
irányából érkező forgalmat a régi 442-es
útra, míg a Tiszaföldvár irányából érkezőket
a 4628-as útra terelték.
Személygépkocsi ütközött személyvonattal Tiszaföldvár határában a 442 sz. út
és a mezőtúri út elágazásánál lévő vasúti
átjáróban június 12-én, 9 óra 25 perc körül.

A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje nyolc napon túl, utasa nyolc
napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A közúti- és a vonatforgalom is állt a 442.
számú úton. A helyszínelés idején a terelés

nem volt megoldható, ugyanis Martfű külterületén, a 442-es úton, június 12-én a reggeli
órákban történt közúti közlekedési balesetben félpályás útlezárás mellett helyszíneltek a rendőrök.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Az intézmény látogatása az aktuális
védelmi intézkedések szerint!
Hétfő: 12.00 - 18.00 óráig
Kedd - szerda: 8.00 - 18.00 óráig
Csütörtök - péntek: 8.00 - 20.00 óráig
Szombat - vasárnap: rendezvények szerinti
nyitva tartásban.
Tel.: (56) 450-146, 450-552
PROGRAMAJÁNLÓ
JÚNIUS
Június 19-20., 10.00-16.00:
MŰHELYFOGLALKOZÁS – „Népi bútorfestészet a hétköznapokban”
A műhelyfoglalkozás az amatőr alkotók
számára nyújt lehetőséget, hogy megismerkedjenek a népi bútorfestészettel és
az elsajátított technikák hétköznapokban
történő alkalmazásával.
Foglalkozásvezető: Kerékgyártó Emese
népi bútorfestő.
A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.
Június 25. péntek, 14-17 óra:
VÉRADÁS az intézmény tanácstermében.
Szeretettel várunk minden véradót! Ments
te is életet!
A jelentkezéshez szükséges: személyi
igazolvány, lakcím- és TAJ kártya!
Június 25. péntek, 18 óra:
DUMASZÍNHÁZ
ARANYOSI PÉTER és BADÁR SÁNDOR
közös estje az intézmény színháztermében.
Jegyár: 3900.- Ft
Szerevező: Dumaszínház

Június 26. szombat, 14 óra:
10 ÉVES a VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET – Jubileumi rendezvény a Művelődési Központ emeleti galériáján.
Az egyesület tagjait köszönti: Dr. Papp
Antal, Martfű város polgármestere.
Visszaemlékezés az elmúlt 10 évre emléklapok átadása: Vinczéné Balogh
Magdolna, egyesületi elnök.
Baráti találkozó, a JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS megtekintése.
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Június 26. szombat, 14-18 óra:
V. VETERÁN JÁRMŰ TALÁLKOZÓ és
VII. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Retro Piknik a Tisza Cipőgyár és a Művelődési Központ közötti parkban
Kozák Béla VASCSODÁI - Szabadtéri kiállítás
Időutazó ÉLMÉNYFOTÓZÁS - "Kempingezzünk együtt!”
"Horgász a pácban" - SZABADTÉRI FAJÁTÉKOK - Városi Szabadidős Kör
14.00: KINCSKERESÉS - 0-99 éves korig Kalandtúra
A Kézműves Házban kismesterség-bemutató, kézműves foglalkozás, kézműves vásár - Táblafestés, mézeskalács-díszítés, fafaragás
14.00: IRÁNY A MÚZEUM - "Nyáron is Tisza
cipőben" - Restaurált újdonságok
Pécskői Család Alföldi Kerámia Gyűjteménye - Mile Ibolya keramikus tárlatvezetése: 14.30 és 16.00
14.00: JÁRMŰMUSTRA ÉS RETRO DIVATBEMUTATÓ, eredményhirdetés
15.30: VETERÁNJÁRMŰVEK FELVONULÁSA - Martfű és Tiszaföldvár főbb útvonalain - Indítja Dr. Papp Antal polgármester
16.30: "Trabanton szállni élvezet" - SIPOS F.
TAMÁS műsora
17.00: MOTOROS KASZKADŐR SHOW Szöllősi Péter "Pepe" produkciója
20.00: MOZI: "Vissza a jövőbe"- ingyenes
filmvetítés
Étkezési lehetőség az Ámor Étterem kínálatából 10.00-től
A programokon a részvétel ingyenes.
Június 28. hétfő:
A martfűi civil szervezetek képviselőinek
szakmai kirándulása Kápolnásnyékre.
Támogató: Nemzeti Művelődési Intézet
JÚLIUS
Július 4.-8.:
NEMZETKÖZI KARMESTERKURZUS a
Szolnoki Szimfonikusokkal és Giuseppe Montesano karmesterrel.

A szakmai munka zárásaként, július 8-án,
AJÁNDÉK HANGVERSENYT adnak városunkban a Szent István téren, ahol egy
kellemes nyáresti koncertre várják a martfűi és a térségbeli közönséget.
Július 8. csütörtök, 19.30 óra:
A SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
nyáresti koncertje a Szent István téren
A program díjtalan! Rossz idő esetén a
hangverseny a Művelődési Központban
lesz megtartva.

Július 10. szombat, 9.00-20.00 óráig:
KÉZMŰVES HÁZAK HÉTVÉGÉJE
Ismerkedés népi kismesterségekkel fafaragás, fazekasság (agyagozás), csuhé- és szalmafonás, szövés, népi bútorfestés és mézeskalács-díszítés a foglalkozást vezető szakemberek segítségével.
Az alkotást kézműves kirakodóvásár egészíti ki, ahol megvásárolhatók az alkotók
dísz- és használati tárgyai egyaránt.
12 órától GYERMEK TÁNCHÁZ, 18 órától
FELNŐTT TÁNCHÁZ, a Borvirág Zenekar közreműködésével
A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.
Július 17.-18.:
2. NEMZETKÖZI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ – Kalotaszegi magyar táncoktatás

Tanárok: Muszka György és Muszka Ilonka
Zenél: Kiscsipás és Bandája
Július 17. szombat, 20 óra:
LAKODALMAS TÁNCHÁZ - viseletben
Szűcs Miklós zenekara és Ónódi Tibor
felcsíki zenékkel várja a táncrajongókat.
Szervezők: Molnár Antal és Kontér Sándor, a Martfű Néptáncegyüttes tagjai.
AJÁNLÓ A

MARTFŰI ÜNNEPI NAPOK
TERVEZETT PROGRAMJÁBÓL
Augusztus 13.-22.
A tervezett programokat az
aktuális védelmi rendelkezéseknek
megfelelően alakítjuk.
Augusztus 13.- szeptember 6.:
„MARTFŰ EZER ARCA” címmel martfűi
természetfotósok kiállítása az emeleti
galérián
Augusztus 14. szombat, 11 óra:
24. Országos Rejtvényfejtő Verseny
Martfűn
Szervezők: Martfűi Rejtvényfejtő Klub,
Városi Könyvtár
Augusztus 17. kedd, 18 óra:
Horgas Eszter fuvolaművész koncertje
Martfűn, a Szent Tamás-templomban
Támogató: EMMI, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közreműködésével

PROGRAMAJÁNLÓ

Augusztus 20. péntek:
VÁROSI ÜNNEPI PROGRAMOK
9 óra: Ünnepi Istentisztelet a Református
templomban
10 óra: VÁROSI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS a Művelődési Központ színháztermében
Ünnepi műsor, Martfű város elismerő díjait átadja: Dr. Papp Antal polgármester
kb.11.15 órakor ÜNNEPI DÍSZMENET,
KOSZORÚZÁS a Szent István szobornál
15.30: ÚJKENYÉR SZENTELÉS a Szent István szobornál
16 óra: ÜNNEPI SZENTMISE a Szent Tamás-templomban
16-23 óra: SZÓRAKOZTATÓ CSALÁDI
PROGRAMOK a Szent István téren
Kirakodóvásár, Greznár vidámpark,
népművészeti bemutatók
16 órától: Kenderkóc népi játszóház programja a Városháza melletti parkban
SZÍNPADI PROGRAMOK a Városháza
előtti téren
16.00: Mesemanók együttes - „Lovagi 7
próba” - zenés meseszínház
17.00: DANICS DÓRA műsora
18.30: ÖRÖKSÉG ZENEKAR koncertje
20.00: CRAZY LITTLE QUEEN zenekar műsora
21.00: TŰZIJÁTÉK
21.15-23.00: UTCABÁL - MALIBU-MMM
partyzenekarral
Szervező: Martfű Város Önkormányzata
Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt., a Martfű Városi Sportegyesület közreműködésével

agyagozást, nemezelést, táblafestést és
a mézeskalács-díszítést. Az alkotótevékenység ideje alatt a népmesék gazdag
világa is a résztvevők elé tárul. A táborban
a népzene is helyet kap a kézműves foglalkozások mellett.
Foglalkozásvezetők: Antal Borbála, Bárdi
László, Darida Andrea, Hornyákné Sila
Katalin, Juhászné Hidvégi Edit, Kerékgyártó Emese, Székácsné Tálas Gabriella, Virág Lajosné Patkós Róza
A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.
Július 26.-30.:
IDEGENNYELVI NAPKÖZIS TÁBOR naponta 8-16 óráig. Foglalkozások nyelve:
angol, német. Korcsoportok: 3-4 osztály,
5-6 osztály.
Érd.: Polák Zsófia 06 70/254-0266
NYÁRI TÁNCTÁBOROK
Modern Táncműhely
Július 26.-30.:
Dalma Dance Club
Info: 56/450-146

A döntősök tizes listáján a
Martfű Városi Nőikar
A megyei Prima díj középdöntője május
közepén lezárult, de a szavazás augusztus
végéig folytatódik.
A Martfű Városi Nőikar a Prima JászNagykun-Szolnok Megye Díj 2021 középdöntőjében, a Magyar Zeneművészet kategóriában a legtöbb szavazatot kapta az Új
Néplapban megjelenő szelvényeken, és bejutott a döntősök tizes listájába. A kategóriagyőztesek között újabb szavazási folyamat
végén dől el, idén kiket díjaznak majd.
A tíz kategóriagyőztes döntős közül, egy
különdíj és a közöségdíj mellett, végül hárman vehetik át majd a megyei Prima díjat.
– Nagyon köszönjük mindenki támogatását, amire a továbbiakban is számítunk! – reagált nőikar sikerére Asztalosné Kocsis Enikő. A Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatónője, a nagy múltú kórus
tagja, ismét arra bíztat, hogy aki tudja, továbbra is segítse szavazataival a Martfű Városi Nőikart!
Herbályné Kalmár Irén

VÁROSI SPORTPROGRAMOK
Augusztus 20-21-22.
Augusztus 20.: Racketlon Szabadidő
Országos Bajnokság
Helyszínek: F. Nagy Géza Teniszcentrum,
Damjanich János Szakközépiskola tornaterme, Szolnok Fallabda Klub
Augusztus 21-22.:
F. Nagy Géza Tenisz Emlékverseny
Augusztus 22.:
Városi Futóverseny a Termál Kemping
területén
Szervező: Városi Sportegyesület
SZÜNIDEI PROGRAMOK
„ELMÉS JÁTÉKOK” június 15-től keddi és
pénteki napokon, délután 3 órától.
Vezeti: Szilágyi Dezső, a Martfűi Sakkszakosztály vezetője
JÚLIUS
Július 12.-16., 9.00-12.00:
NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR A KÖNYVTÁRBAN
A tábor során a gyerekek megismerkedhetnek számos népi kismesterséggel és
az ahhoz kapcsolódó néphagyományokkal és szokásokkal. Kipróbálhatják a fafaragást, szövést, csuhé és szalmafonást,
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