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Kertészkedés a pandémia második évében
Lassan véget ért az év. A természet is –
benne a kertek – nyugodtabb arcukat mutatják. A veteményesekben még található néhány tő póréhagyma, sóska, az áttelelő saláták, rukkolák, de már nem tobzódnak a színek, a formák, az illatok. Zömmel felásva szántva, kitakarítva várják a tavaszt. Itt volt
az ideje, hogy megtartsuk a Magyarország
Legszebb Konyhakertje országos mozgalom
helyi évzáró, értékelő összejövetelét is.
Ha csak a kertek oldaláról nézzük a 2021es évet, akkor sem sorolhatjuk az „ezt a jót
nem lehet fokozni” évek közzé, a pandémiáról nem is beszélve! Mégis minden - általunk
látogatott - kertben találtunk egy-két jéééé,
fantasztikus, ilyet még nem láttam, ez másoknak is példaértékű stb. megjegyzésekre
serkentő növényt, sövényt, kertrészletet.
Családiasan, kötetlenül zajlottak a kertszemlék és most az évzáró rendezvény is.
Bár a kiírás elegendőnek tartott volna a
pandémia miatt egyetlen látogatást, fotózást
is, de szépet nézni, látni két-három alkalommal is elmentünk! S nem csak szabályos
zöldségágyásokat, hatalmas paprikákat, paradicsomokat, gyümölcstől roskadozó fákat
és bokrokat, gyönyörű szőlőlugasokat láttunk, hanem sok más csodát is!
Mert csodás dolog, amikor egy rózsakert
fogadja a kertet látogatót - Szalai Szilárdéknál; vagy olyan önmagát minden évben megújító újzélandi spenót ágyást látni, amely vetésének idejére - lehet az 10 évvel ezelőtt is a gazdája sem emlékszik: Lónyi Istvánéknál.
Az újrahasznosítás egyedi módját láttuk
Pálinkás Józseféknél. A régi csirkeitató most
a kert hasznos beporzóinak, a méheknek,
darazsaknak biztosította a nyári hőségben
az éltető, hűsítő vizet. Viszonzásul egyetlen
csípést sem kaptak!
A gyümölcsfáknak van egy remek tulajdonságuk. Nagy eséllyel lehet ifjítani azokat.
Pálinkás Páléknál erre láttunk kísérletet. De
ott van a gazda előrelátása is! Bár az öreg fa
még terem, de - biztos, ami biztos - a közelébe már elültette a fiatal csemetét. Van kert, a
mienk, ahol minden termő négyzetméter
mulcsozva van, hogy kevesebbet kelljen
öntözni, ne kelljen kapálni, a hőség ellen védve legyen a talaj, benne a növények gyökere.
Nem szép, de hasznos megoldás!
Tudják, hogy a Lidl-ben árult hatalmas
paprika nem csak étkezésre való, hanem
magfogásra, azaz tovább szaporításra is?
Bizony Polgár Andrásné Ilonka úgy beleszeretett abba a hatalmas paprikába, hogy nem
csak megették, de magot is fogott belőle, és
csodás termésben gyönyörködhettünk, ízlelhettük! Vannak, akik úgy szeretik a kertjüket
és olyan odaadással gondozzák, hogy dacolva a nyári hőséggel, olyan gyeppótlást tudnak végezni fa alatt (!) fű-vetési szezonon régen túl, amire nincs magyarázat! Erdélyi
András mosolyogva hárította el csodálatomat és kérdéseimet, pedig valóban érdekelt
volna a „csoda”.
A szezonzáró rendezvényünkön megnéztük a kertekről készült fotókat. Némelyiknél
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hosszabban időzve kitárgyaltuk az ott látott
megoldást, a növénytársítást, az okot, hogy
a gazda miért is úgy csinálta. Élénk eszmecsere folyt egy-egy fajtáról, vetési időről, permetezésről. Azaz tanultunk egymástól!
A kertekről készült fotóválogatást megtalálják az egyesület honlapján: varosszepitomartfu.hu
Megbeszéltük, hogy 2022-ben is folytatjuk. Mármint mi a fotózást, a beszélgetéseket, hiszen a kertje művelését mindenki a saját gyönyörűségére és hasznára végzi, nem
a „verseny” kedvéért.
Vinczéné Balogh Magdolna
Martfűi Városszépítő Egyesület

„Ifjúság az épített és természeti örökség
védelméért”
A VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSÁN
„Így látják a gyerekek szerte az országban” címmel nyílt kiállítás a Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár galériáján
2022. január 12-én. A tárlat a Ráday Mihály
Város- és Faluvédők Szövetsége által meghirdetett és helyben a Martfűi Városszépítő
Egyesület szervezésében megvalósult, „Ifjúság az épített és természeti örökség védelméért” pályázat országos győztesei, köztük
számos martfűi fiatal az elmúlt évben készült
alkotását tárja a közönség elé.

A 2020/2021-es tanévben beküldött martfűi alkotások készítői közül hatan nyertek országos díjat, amit a fővárosban, a Budapest
Történeti Múzeumban tartott ünnepségen
vehettek át a diákok.
A több korosztályt és alkotási technikát
felvonultató kiállítás február 6-ig tekinthető
meg városunk kulturális intézményében,
majd folytatja az országon belüli és a határon
túli utazását.
Herbályné Kalmár Irén
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Nonstop vetélkedő gondtalan szórakozással és tanulással
Harmincadik alkalommal rendezett 12
órás Térségi Ifjúsági Nonstop Vetélkedőt a
Martfűi Városi Szabadős Kör 2022. január
15-én reggel 9 órától a Martfű Városi Művelődési Központban. Az újszerű, játékos szellemi és ügyességi feladatokat és új csapatokat
is felvonultató, nyilvános rendezvényhez a
szervezők arra kérték a város lakóit, szurkoljanak együtt a martfűi fiataloknak!

vagy tudják a választ, vagy nem, de tanulnak
belőlük – mondta el Szőke Ferenc, aki szerint
a szabadidős kör általában ismert a városban, de a fő profiljuk a 12 órás nonstop vetélkedő.
A csapatok soraiban is találkozhattunk
visszajáró versenyzőkkel, és a zsűri több tagja is állandó szereplője a rendezvénynek.
Ezúttal Gonda Istvánné Zsuzsa, Turnyánsz-

József Gimnázium, Humán Szakgimnázium
és Kollégium diákjai pedig az 5. helyen zárták a harmincadik 12 órás nonstop vetélkedőt.
A versengő közösségek díjazásán túl, az
egésznapos egyéni teljesítményük elismeréseként csapatonként több játékos is különdíjat vehetett át. Szőke Ferenc, a Martfűi
Városi Szabadidős Kör vezetője köszöni a

Öt csapatban közel százötvenen mérték
össze tudásukat és ügyességüket, elsősorban a középiskolás korosztályban. Korábbi
versenyzők és új csapatok is bekapcsolódtak
a népszerű 12 órás martfűi vetélkedőbe, játékos jókedvvel töltve meg a kulturális intézmény pódiumtermét.
Települési és iskolai csapatok, karcagi és
tiszaföldvári diákok, Tiszakürt és Cserkeszőlő, Mezőhék és Mesterszállás települések fiataljai, valamint a szervező szabadidős kör a
martfűi Damis diákokkal kiegészült csapata
játszottak és tanultak együtt, ezúttal kisebb
létszámban, az egészségügyi szabályoknak
is megfelelő feladatokban.
A martfűi versengések feladványairól, hivatásos játékvezetőként, három évtizede dr.
Varga Zoltán és segítői gondoskodnak. Számos, izgalmakban bővelkedő témakörben
tették próbára most is a fiatalok elméleti tudását, ügyességét, műveltségét és humorérzékét.
Örömmel köszöntötte a városunkban versenyző ifjúsági csapatokat dr. Papp Antal,
Martfű polgármestere, jó szórakozást és
eredményes versenyzést kívánva minden
résztvevőnek.
A Martfű Városi Szabadidős Kör Egyesület 2021-ben ünnepelte alakulásának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból a közösség
három évtizedes tevékenységét Martfű Városért Díjjal ismerte el az önkormányzat.
A nagyszabású játékot szervező egyesület és vezetőjük, Szőke Ferenc sokat fáradozik azon, hogy ez a nap valóban a vidám vetélkedésről szóljon.
– A nonstop vetélkedőre mindig van kereslet. Fontosnak tartom azért is, hogy itt
nem csak szórakoznak a fiatalok, hanem tanulnak is. Olyan kérdések és olyan formában
kerülnek felszínre, amelyek hozzátartoznak
az általános műveltséghez, és amelyekre

kiné Enyedi Andrea, Földi Edina, Szilágyiné
Árvai Éva és Szilágyi Vivien pontozták szigorúan a feladatok teljesítését. Gondáné Zsuzsa három évtizede kapcsolódik be a vetélkedő értékelésébe.
– 30 évvel ezelőtt azért szerettem itt lenni,
mert még fiatal voltam. Ma is nagyon szeretek a fiatalokkal együtt játszani, beszélgetni,
közöttük, velük lenni – mondta el városunk
korábbi alpolgármestere. – Vidámak vagyunk, és egy kicsit elfelejtjük, hogy pandémia van, egy kicsit elfelejtjük, hogy hétfőn iskolába vagy dolgozni kell menni, próbálunk
gondtalanul szórakozni ebben az időszakban.
A késő estig tartó vetélkedést 1. helyen
zárta Tiszakürt és Cserkeszőlő települések
közös csapata, 2. helyen a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium diákjai végeztek. a
3. helyezést Mesterszállás és Mezőhék csapata szerezte meg. A 4. helyen a Dami, a
Szolnoki Szakképzési Centrum Martfűi Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma diákjai és a házigazda szabadidős kör közös csapata végzett, a tiszaföldvári Hajnóczy

vetélkedő lebonyolításához segítséget nyújtó támogatók felajánlását.
Herbályné Kalmár Irén

A Nonstop vetélkedő támogatói voltak
Boldog István országgyűlési képviselő,
Martfűi Polgármester Hivatal, Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár, Lorenz
Shoe Group Kft., Cseuz Zsolt vállalkozó,
Nagy Zoltán vállalkozó, Fehér Imre vállalkozó, Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.
Budapest, Berkemann Cipőgyártó Kft., Lukács József és felesége, Vitál Life Nonprofit
Kft., Tuti-Suli Autósiskola Törökszentmiklós,
Bartus Csaba vállalkozó, Lilla Papír-Írószer
Martfű, Hovodzákné Papp Zsófia és Hovodzák Ferenc Kereskedelmi vállalkozás,
Vágner Olivér vállalkozó, Goods Market
Martfű, Legero Hungária Cipőgyártó Kft.

Martfű, Szicsek János vállalkozó, Ibolya
Virág-Ajándék, Bagdán Sándor virágbolt,
STADLER Szolnok Kft., Szilágyiné Árvai Éva
vállalkozó, Szántó Lajos vállalkozó, Kovács
Zsolt vállalkozó, Tóth Márta vállalkozó,
Ágoston Ildikó vállalkozó, Majzik Anita
vállalkozó, Tóth Vivien vállalkozó, Murvai
Katalin vállalkozó, Bódi Rita vállalkozó, Stark
Agro Kft., Robi Gazdabolt, OTP Nyrt DélAlföldi Régió Kecskemét, Csaba ABC ófalu,
Turnyánszkiné Enyedi Andrea, Földi Edina,
Vadas Gergő üzletkötő, Csüllög és Társa
Kft., Tóth Ferenc vállalkozó, Szabó Ferenc
vállalkozó, Albán pékség
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„Nagy jövőt látok Martfű számára, megint dinamikus
fejlődés előtt áll a város”
ÉVINDÍTÓ BESZÉLGETÉS DR PAPP ANTAL POLGÁRMESTERREL
Önkormányzatiság, a település menedzselése, gazdaságfejlesztés, bevételtermelés és a helyi társadalmi erők alakítása. A folyamatosan változó gazdasági és társadalmi
környezetben 2022-ben várhatóan hogyan
boldogul ezekkel a feladataival Martfű Város
Önkormányzata? – kérdeztem dr. Papp Antalt, Martfű polgármesterét.
– Tisztelettel és szeretettel köszöntök
minden martfűit, és boldog új évet kívánok
mindenkinek! Remélem, sokkal sikeresebb
lesz ez az év, mint a korábbi volt, hisz az előző év nehézkesen alakult mindannyiunk számára. A covid helyzet, mint mindenkit, az önkormányzatot is eléggé korlátozta, sajnos
sok rendezvényünk így nem teljesülhetett.
Tart a költségvetés tervezési időszaka az önkormányzatnál, és pénzügyileg ezeket a rendezvényeket is tervezzük. Nagyon bízom
benne, hogy ilyen szempontból is sikeres év
lesz, és az idén megrendezhetjük a május elsejét, a gyermeknapot, vagy az ÖrökZöld Tisza Fesztivált, teljes értékű rendezvényeket
tarthatunk.
Az előző évre visszatekintve, ezen a téren
az is sikeresnek mondható, hisz a lehetőségekhez képest sok rendezvényünk volt. Ez
videón is megjelent, köszönjük azoknak, akik
megnézték.
– Az önkormányzatok évek óta egyre nehezebb körülmények között működnek, a feladatrendszerük folyamatos átalakulásban
van.
– Az önkormányzatok helyzete, valljuk be
őszintén, hogy évről-évre nehezebb, nagyon
beszűkültek a körök. Ez nem most kezdődött
el, hanem egy hosszú folyamat, ami most talán jobban felgyorsult. Jó pár évvel ezelőtt
úgy volt, hogy sok lehetősége van az önkormányzatoknak, de közben kiderült, hogy
mégse, hisz elvonták a bevételeink nagy hányadát: a gépjárműadót, az iparűzési adó
egy részét, és idegenforgalmi adót sem kell
fizetni. Valamilyen szinten lefinanszírozza
ezt a kormány, de nem teljes értékben kapjuk
meg.
Nincs lehetősége új adók kivetésére az
önkormányzatnak, hozzáteszem, nem is
akarunk kivetni új adót. Nincs lehetőségük az
áremelkedések érvényesítésére sem, viszont azt mindenki tudja, hogy nagyon magas az infláció, illetve nagy áremelkedések
voltak.
Ez azért probléma, mert ha a bevételek
nem teljesülnek, ha az önkormányzatok
veszteségeket termelnek, előbb utóbb elfogy
a pénzük. Sok önkormányzatról tudok, amely
már kritikus helyzetben van ezzel kapcsolatosan.
Martfűn ilyen helyzet nincs, pénzügyileg
még mindig jól áll a város, és bízom benne,
hogy ez így is marad. A gazdasági lehetőségeink ugyan szűkültek, de sokat fejlesztünk.

4

Dr. Papp Antal a Zsófia halmi közlekedési csomópont és a temetőtől az új csomópontig
tartó kerékpárút látványos terveit mutatja
Már hírt adtunk róla, hogy boltok épülnek
Martfűn, és úgy gondolom, hogy ez az idei
évben teljesül is. Első körben három üzlet,
KiK, DM és Pepco érkezik majd. Egy másik
földterületet is eladunk, ahova további két üzlet épül. Tárgyalást folytatunk emeletes házak építésére is a kivitelezőkkel, illetve folyamatban van egy gyorsétkezde létrehozása,
amire szintén nagy igény lenne.
Jó páran költöznének a városba, vásárolnának telkeket. Úgy néz ki, hogy a Zsófia és
Martfű közötti területen, az új telkek kialakításánál az áramszolgáltató rövidesen beköti a
villamos hálózatot. Folyik az ivóvíz- és
szennyvízhálózatra vonatkozó közbeszerzési eljárás és kivitelezés. Az új utakra is elkészültek a tervek, amelyeket pályázati forrásból szeretnénk megépíteni.
Sok településsel szemben, városunkban
még mindig számos lehetőségünk van, és
próbáljuk is ezeket kihasználni. Nagy jövőt
látok Martfű számára, megint dinamikus
fejlődés előtt áll a város.
Az ipari parkunkban is több területet értékesítünk, egyet a tavalyi évben és most
másik hármat. Ott még vannak üres területeink, az érdeklődő vállalkozóknak tudunk területeket ajánlani. Folyamatban van az ipartelep felé vezető, a volt hulladéklerakó mögötti
elkerülő út tervezése. Elkészült a Zsófia halmi csomópont kiépítésének a terve, ami nagyon látványos. A megbeszélések alapján a
Közútkezelő befogadja a csomópont terveit,
és ez is kiépítésre kerül hamarosan. A temetőtől az új csomópontig tartó kerékpárút tervei szintén készen vannak. A kerékpárút kivitelezésére is pályáztunk, ha sikerül, akkor ez
is kiépítésre kerül.
A fejlesztések fedezete elsősorban az
előző évek pénzmaradványa, amivel jól gazdálkodott a város. Megpróbáltunk mindig takarékosak lenni, pályázati forrásokat is bevonva. Pályázunk pl. a Kossuth úti óvoda volt

pártház épülete és a Kossuth úti közösségi
ház energetikai felújítására.
Befejezés, illetve elszámolás előtt lévő
pályázataink közül a tavalyi évben megtörtént a garzon felújítás műszaki átadása. Ez
egy jó projekt volt, nagyon élhető kis helyek
lettek ezek az egy- és kétszobás garzonok.
Végéhez közelít, január végén várható a
sportcsarnok kiszolgáló helyiségei felújításának műszaki átadása. Ez azért is fontos,
mert az általános iskolások tornaórái jórészt
ott lennének. A sportcsarnok felújítást is sikeresnek tartom, hisz az öltözők és a mosdók is
megújultak, sőt, büfé számára alkalmas helyet is sikerült kialakítania a vállalkozónak.
A szociális alapszolgáltatás helyiségeinek kialakítása is a műszaki átadáshoz közelít. Ez most az első lépcsőfok, hogy ott
majd valamikor idősek otthona legyen. A korábbi iskolaépület földszintjén épített új mosdók, társalgó, étkező, konyha és tálaló rész
után, ha lesz rá pénze az önkormányzatnak,
a következő években a fölső szinteken kerülnek kialakításra azok a helyiségek, amelyekben az idősek lakhatnak.
– Hogyan alakulnak a város adóbevételei?
– A bevételekhez visszakanyarodva, nem
egyszerű az adózást vagy az adót számítani.
A legnagyobb adózónknál, amelytől függünk,
jelentős fejlesztések lesznek, ezért bízom
benne, hogy hosszú távra gondolkodnak.
Látva a dokumentumokat, amelyekkel megkeresték az önkormányzatot, komoly hőerőművet építenek a növényolajgyárnál, ezzel
villamosenergiát és gőzt állítva elő.
A másik korábbi nagy adózó, a volt sörgyár területét megvette egy magyar vállalkozó, de ott az adóbevételünk továbbra is kiesik. Nagyobb összeget nem fognak fizetni
addig, amíg fel nem fut az a cég, és igazán az
sem tisztázott még teljesen, hogy mit fognak
csinálni. Egyelőre logisztikai feladatokat, tá-
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rolást végeznek. Bármi lesz ott, örülni fogunk, ha minél több embert foglalkoztatnak,
hisz helyben dolgozhatnak az emberek.
– Más, helyi vállalkozások hogyan vészelik át ezt az időszakot?
– Más cégekről sajnos kevés információnk van az adózás szempontjából is. A leállások miatt elég komoly kiesések voltak, ezek
megjelennek majd az adóban is, mindenképpen visszaesés lesz. A legtöbb martfűi vállalkozóval és céggel jó kapcsolatot ápolunk. Bízom benne, hogy ezek a cégek fejlődni fognak a továbbiakban is, reméljük, hogy bevételeket szereznek maguknak, mert ha nekik
jók az eredményeik, akkor az önkormányzatnak is jó lesz a bevétele.
– A feladatköre, a feladatrendszere is szűkül az önkormányzatoknak. Sokan nem tudják, hogy pl. az okmányiroda nem az önkormányzathoz tartozik.
– Az önkormányzati feladatellátási rendszer most már eléggé beszűkült. Ennél több
feladatot elvonni az önkormányzatoktól?
Persze mindig azt mondom, hogy mindent lehet, mert lehet, hisz mindenki tudja jól, hogy
elvonták az iskolákat, itt Martfűn az általános
iskolát és a szakközépiskolánkat, de elvonásra került ezen kívül még sok más feladat,
köztük az okmányiroda is. Sokan nem tudják,
hogy már talán tíz éve nem az önkormányzathoz, hanem a Szolnoki Járási Hivatalhoz

tartozik. A mai napig is van, hogy az önkormányzat titkárságán keresik, vagy próbálják
elérni az okmányirodát, ami nem lehetséges,
mert nem egy vonalon vagyunk, külön dolgozunk.
Felmerült többször, hogy elviszik a közétkeztetést, az óvodát és akár a bölcsődét is.
Én ebben nem nagyon hiszek, mert ezeknek
az irányítása központilag már sokkal nehezebb lenne. Ezt látjuk az építkezéseknél is,
hisz az építési hatóságot is elvitték az önkormányzatoktól, a Megyei Kormányhivatalhoz
tartozik, ami napi szinten okoz problémát.
Most jogszabály szerint 300 négyzetméter alatt nem kell építési engedély, de kérelmet kell beadni, tervekkel kell rendelkezni. A
korábbinál sokkal szigorúbbak a tervezési
előírások és a helyi építési szabályzat is. Sokan nem tudják, hogy ez alapján lehet építkezni, nem úgy van, hogy kigondolok egy alsóépületet és felépítem. Ha bejön egy lakos,
előadja a problémát, itt mindig igyekszünk rá
megoldásokat keresni. Egy szolnoki ügyintéző nem biztos, hogy ismeri a martfűi viszonyokat, hogy jól látja a problémát, és nem is
biztos, hogy olyan segítőkész, mint amilyen
szinten mi próbálunk segíteni mindenkinek.
A polgármester elismeréssel szólt az önkormányzat és intézményei dolgozóinak tevékenységéről.

– Szeretném megköszönni az önkormányzati dolgozók, a művelődési ház, a média, az óvoda és bölcsőde, a Gyermekvédelmi és Szociális Szolgáltató Központ és a Településüzemeltetési csoport és természetesen az önkormányzat, illetve a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak is a munkáját. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz feladatot végzünk! – hangsúlyozta dr. Papp Antal. Városunk polgármesterétől azt is megtudtuk,
hogy komoly béremelések történtek az idei
évben az önkormányzatnál, nagyrészt központilag elrendelve. – Mi ezeket a béremeléseket végrehajtjuk. Próbáljuk a munkatársakat valamilyen szinten kompenzálni, hisz a
bérek évek óta el voltak, el vannak maradva.
Bízom benne, hogy ez valamennyire örömöt
fog nekik szerezni. Hogy a béremelések fedezete hol van a költségvetésben, az már
más problémákat fog felvetni…
Mindettől függetlenül munkatársaimnak
és Martfű minden lakosának még egyszer
nagyon boldog új évet kívánok! Bízom benne, hogy sokat fogunk találkozni együtt, kívánom, hogy mindenki jól érezze magát itt a városunkban! Remélem, hogy sok rendezvényen együtt leszünk, együtt tudunk szórakozni, és jól fogjuk érezni magunkat! Mindenkinek azt kívánom, hogy sikeres éve legyen!
Herbályné Kalmár Irén

Építési telkek a szükséges közművekkel
Nyílt közbeszerzési eljárást indít a Martfű
Óváros fejlesztési terület ivóvízhálózat,
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvízátemelő kivitelezési munkálataira Martfű Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat Közbeszerzési szabályzata
és a közbeszerzésekről szóló törvény alapján.
A közbeszerzés kiírásáról a 2021. 11. 25-i
ülésén döntött a képviselő-testület, miután
elkészültek a Martfű Óváros fejlesztési terület kilenc hektáros ingatlanára vonatkozó beruházás kivitelezési tervei.
A tervek és az ahhoz tartozó költségvetési
kiírás alapján az önkormányzat előzetes árajánlatot kért négy cégtől a vezetékrendszerek kiépítésére és a szennyvízátemelő kivitelezésére vonatkozóan. A megkeresett négy
cég közül kettőtől érkezet válasz, két cég,
köztük a Bácsvíz Zrt. nem élt az ajánlattétel
lehetőségével.
A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezési munkák ellenértéke meghaladja az
építési beruházásokra vonatkozó, nettó 50
millió forintos nemzeti közbeszerzési értékhatárt. Az árajánlatok alapján a közbeszerzési eljárás becsült értéke akár ennek az öszszegnek a kétszeresét is túllépheti majd.
Az Óváros fejlesztési területen a vízi közművek létesítési munkáira, a megfelelő vállalkozó kiválasztására a fentiek alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség – tájékoztatott dr. Papp Antal a közbeszerzés kiírására vonatkozó előterjesztésében.

Az építési telek beépítésre szánt területen
fekvő, az építési szabályoknak megfelelően
kialakított, egy köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető. Építeni
csak olyan telken lehet, amely a szükséges
közművekkel ellátott. Egy teleknek minimálisan ivóvízzel és villamos energiával kell rendelkeznie.

Az önkormányzat célja, hogy a szükséges közművek kiépíttetését követően, minél
hamarabb építési telkeket értékesíthessen
az óvárostól délre fekvő területen.
(Fejlesztési terület, Martfű, 1670/23 hrsz.
út térsége, vízellátás, szennyvízelvezetés átnézeti helyszínrajz - www.martfu.hu)
Herbályné Kalmár Irén

Tornaórák újra a sportcsarnokban
Az általános iskolások január 24. hétfőtől
ismét használhatják a Városi Sportcsarnokot, és hamarosan valamennyi korábbi
látogatója birtokba veheti a városi sportlétesítményt. Erről 2022. január 20-án egyeztettek az önkormányzat, a beruházó és az általános iskola képviselői.
A sportkomplexumban az elmúlt év során
megújult a csarnok világítása, az öltözők,
teljesen új vizesblokkokat és büfét is kialakítottak.
Martfű Város Önkormányzata 2020-ban
nyert pályázatot a BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására Sport infrastruktúra fejlesztés, sportlétesítmény felújítása címen. A támogatás öszszege 19,9 millió forint, intenzitása 50%.
Az eredeti beruházási elképzelésben
szereplő feladatok mellett, az önkormányzat
további jelentős fejlesztést hajtott végre a
sportcsarnok kiszolgáló helyiségeiben, a
kiegészítő munkák és az alapszerződés

egybeszámított értéke elérte az építési beruházásokra vonatkozó nettó 50 millió forintos
közbeszerzési értékhatárt.
A sportcsarnok beruházás műszaki átadása január végén várható. A sportlétesítményre vonatkozó beruházások azonban
ezzel előreláthatóan nem érnek véget, lelátó
és fittnesz rész építését, valamint az épület
előtti terület rendezését is tervezi az önkormányzat.
Herbályné Kalmár Irén
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Közös élmények városunk karácsonyi ünnepén
Ünnepi köszöntők, betlehemes játék, közös karácsonyi ének és koncert. Ismét együtt
ünnepelhettünk Martfűn, a Szent István téren
a város karácsonyfájánál. Sokan elfogadták
az önkormányzat meghívását a Mindenki
Karácsonya ünnepségre, hogy 2021. december 18-án, szombaton este közösen élhessük át a Karácsony misztériumát, az
együtt ünneplés örömét.
A karácsonyi ünnepség résztvevőit Asztalosné Kocsi Enikő, a Művelődési Központ
igazgatónője köszöntötte, kiemelve a segítő
odafordulás, az adománygyűjtés fontosságát is.
– Különleges ez a nap, hiszen az elmúlt
évben az egészségügyi helyzet nem tette lehetővé a közös ünneplést. Sőt az idei advent
nagy részében is nélkülöznünk kellett a közösségi programokat, azokat a szép adventi
találkozásokat, műsorokat, amik ilyenkor
ségben közénk jött Isten fiát fölismerni – hallhattuk Kómár István plébános atya ünnepi
gondolataiban.
– Nem úgy tekintünk a karácsonyra, hogy
megéri-e felgyújtani karácsonykor a szép villanyokat, vagy belefektetni a sok energiát.
De azt tudnunk kell, hogy akit ünneplünk, ő
fölötte áll minden térnek és minden időnek. A
Biblia egyik fejezetében azt olvashatjuk,
hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké. A karácsonyt is csak úgy van
igazán értelme megünnepelni, ha legalább
egy gondolat szintjéig helyet kap benne az
Isten szeretete.
– Csak légy egy kissé áldott csendben:
Magadban békességre lelsz – idézte az
örömöt és lelki töltődést adnak. Ezért is örülök, hogy az év talán legszebb ünnepéhez
közeledve ma mégis együtt lehetünk.
Az elmúlt adventi időszakban még jobban
felerősödött az adományozási szándék, az
egymásra figyelés aktívan él városunk lakosaiban és közösségében. Értékes adománygyűjtési akciók járultak hozzá a rászoruló
családok, idős emberek támogatásához, a
Református és a Római Katolikus Egyházközségek, Városunk Önkormányzata, a Máltai Szeretetszolgálat, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, civil szervezeteink, vállalkozók és a kisközösségek tagjainak támogatásával.
Dr. Papp Antal polgármester ünnepi köszöntőjében a karácsony örök és mindig aktuális üzeneteiről, a szeretet, a törődés, a
tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások
megértésének szándéka és az önzetlenség
fontosságáról beszélt.
– Azt üzeni a karácsony, hogy meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni.
Mindannyian tudjuk, a szeretet száműzi a
bűnt, a bánatot, az aggódást és a gondot,
amelyek felőrlik az élet erejét. Próbáljuk felidézni a régi gyermekkorunk karácsonyi hangulatát, és tegyünk meg mindent azért, hogy
ez a karácsony olyan meghitt és békés le-
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gyen, amilyenre mi vágyunk! Tegyük ezt
azért, hogy a gyermekeink érezhessék azt a
hangulatot, amit mi is érezhettünk annakidején szüleinkkel – bíztatott a polgármester.
– Ahogy annak idején nem volt egyszerű
abban a kicsiny gyermekben az Isten fiát
meglátni, talán ma még nehezebb ezekben a
csillogó-villogó fényekben is az egyszerű-

egyik református énekeskönyv szavait Kupai-Szabó Kornél református lelkipásztor.
– A mai kor emberének az egyik gondja az
a sok közül, hogy még adventben, még karácsonyban sincs megállás. És sok esetben
nem azért, mert nem szeretnénk megállni,
hanem azért, mert nem tudunk, vagy nem lehet. Mert a külső szorítás, külső körülmény,
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nyomás nem engedi, hogy megállj, nem engedi, hogy ünnepelj.
Ahhoz, hogy a 2021-es karácsony békességben és nyugalomban érjen bennünket,
kell a megállás, kell a csendesség emlékeztetett a lelkipásztor.
Az ünnepi köszöntőket betlehemes
misztériumjáték követte a Martfűi Római
Katolikus Egyházközség hittanos gyermekeinek, fiataljainak előadásában, Kovácsikné
Gonda Anna, Apáthy Tímea, Tóth Ferenc és
felesége, Elvira hitoktatók összeállításában.
Két martfűi ének- és zeneművész, dr.
Molnár Edina és Sülyi Károly a Mindenki Karácsonyán közös énekre hívták városunk
gyermek- és felnőttkórusait. Fiatalok és felnőttek együttes előadásában csendültek fel a
karácsonyt idéző dalok.
"Szeretnék tenni valamit a köz, és tágabb
értelemben a ”világ” érdekében. Szerintem a
zene az egyik legnagyobb erő, és ráadásul
mindenkire hatással van. Hiszem, hogy általa gyökeresen meg lehet változtatni mindent." – vallja Vastag Csaba. A háromszoros

Fonogram-díjas és többszörös platinalemezes előadó és zenekara adventi műsora zárta a 2021. évi Mindenki Karácsonya rendez-

vényt Martfű ünnepi fényekbe öltözött főterén, a város karácsonyfájánál.
Herbályné Kalmár Irén

A nőikar színvonalas zenei repertoárja a
közönségnek is felemelő érzést és lelki élményt nyújtott az ünnepi hangversenyen, kórusmuzsikával kívánva áldott, boldog és békés karácsonyi ünnepeket az Adventi Kórushangversenyek résztvevőinek és valamenynyi martfűinek.
Székács Szidónia

Tekintsünk vissza együtt
a 2021-es év örömteli
eseményeibe!

Adventi hangverseny
lelki élményekkel
A Martfű Városi Nőikar évről évre szebbé
teszi az adventi időszakot, amikor a város
templomaiban, a várakozás időszakában bemutatják ünnepi műsorukat. 2021. december
12-én vasárnap ezúttal is változatos, meghitt
műsorszámokat hallhatott a közönség.
A nőikar a zeneirodalom különleges és
szép kórusműveit hozta, ünnepi hangulatot
árasztva a templomok falai közé. Benjamin
Britten, Johann Sebastian Bach, Karai József, Charles Gounod, Leo Delibes, Antonio
Lotti és John Leavitt ünnepi szerzeményeit
élvezhette a közönség.
A hagyományok szerint délelőtt 10 órától
a Martfűi Református Templomban, délután
17 órától pedig a Szent Tamás Katolikus
Templomban tartott istentiszteletet és misét
követően zendült fel a kórusmuzsika az Advent, a karácsonyi ünnepkör jegyében. A kórust zongorán kísérte Szabó Katalin, az
Ádám Jenő Zeniskola igazgatója, vezényelt
Szabó Zsolt karnagy.

Itt az új esztendő, ilyenkor sokan számot
vetnek az elmúlt év történéseiről, eredményeiről. Mi minden zajlott városunkban az elmúlt egy évben? A nehézségek ellenére sok
szép dolog történt, amire örömmel és büszkén nézhetünk vissza.
A Martfű Média a városi honlapon is megtalálható kisfilmje 2021 rendezvényeit, legszebb pillanatait, sikereit, eredményeit, meghatározó életképeit gyűjti csokorba, melyet
ezúton ajánlunk olvasóink figyelmébe.
Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik városunk közösségének kiemelkedő pillanatait.
Videónkkal is sikerekben gazdag, boldog új
évet kívánunk minden olvasónknak, nézőnknek, a városi honlap és közösségi oldalaink
látogatóinak.
Tartsanak velünk 2022-ben is!
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MEGEMLÉKEZÉS
drága édesapám

PAPP FERENC
(1938-2017)
halálának 5. évfordulójáról
„Soha nem felejtünk,
Szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!
Gyászoló szeretteid
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Hulladékszállítás 2022
Tisztelt Ügyfelünk!
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet alapján a hulladékszállítás a lakosságtól és a közületektől egyaránt legalább hetente egy alkalommal történik.
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást
igénybe venni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás ünnepnapokra, munkaszüneti napokra tekintet nélkül, a megszokott
módon történik!
Kérjük, hogy az edényeket jól látható és
megközelíthető helyre, reggel 7:00-ig helyezzék ki!

A 120 literes zöld fedelű edényben
gyűjthetők a kertgondozásból származó
zöldhulladékok (pl.: levágott fű, falevél, faapríték, gallyak), melyek gyűjtése 2022. április 1. és december 15. között, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein belül valósul
meg.
Az edény mellé kihelyezett max.
50x50x100 cm-es kévékbe kötött ágak is elszállításra kerülnek.
2022. április 1. és december 15. között
a zöldhulladékot Társaságunk a város
egész területéről egységesen a CSÜTÖRTÖKI napokon szállítja el.
Kérjük, hogy a zöldhulladékról távolítsák
el a drótokat, egyéb kötöző elemeket!
A sárga fedelű 120 literes edényekben
gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes
csomagolási hulladékok, mint a műanyag,
papír, italos karton és fém csomagolási hulladék, azonban kérjük, hogy üveg hulladékot
NE helyezzenek el benne!
Társaságunk 2022-ben is négyhetente
végzi Martfűn a szelektív hulladékok begyűjtését és elszállítását az alábbi ütemezés szerint:
ÓVÁROS
Galagonya u., Szabó P. u., Kölcsey F. u.,
Ady E. u., Jókai M. u., Rákóczi u., Móra F. u.,
Kossuth u., Mandula u., Petőfi S. u., Hunyadi
J. u., József A. u., Vasvári P. u., Bem J. u.,
Arany J. u., Tompa M. u., Tisza A. u., Bartók
B. u., Zrínyi u., Deák F. u., Bocskai u., Veres
P. u., Zsófiahalom utcák.
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK
IDŐPONTJAI (2022)
január 4., február 1., március 1., március
29., április 26., május 24., június 21., július
19., augusztus 16., szeptember 13., október
11., november 8., december 6.
ÚJVÁROS
Gesztenye sor, Tiszavirág u., Tiszaparti
u., Ifjúság u., Nefelejcs u., Kőrizs u., Martos F.
u., Hársfa u., Zöldfa u., Szegfű u., Tulipán u.,
Liliom u., Széchenyi u., Madách u., Damjanich u., Levendula u., Munkácsy u., Napraforgó u., Déryné u., Táncsics M. u., Borostyán u., Virág u., Akácfa u., Rózsa u., Erdő u.,
Juhász Gy. u., Krúdy u., Vajda u., Móricz Zs.
u., Mikszáth K. u., Tóth Á. u., Babits M. u.,
Kassák L. u., Csók I. u., Varga K. u., Dobó K.
u., Radnóti u., Váci M. u., Kérész u., Szolnoki
u., Kövér-major utcák.
SÁRGA FEDELŰ EDÉNY ÜRÍTÉSÉNEK
IDŐPONTJAI (2022)
január 18., február 15., március 15., április
12., május 10., június 7., július 5., augusztus
2., augusztus 30., szeptember 27., október
25., november 22., december 20.
Tájékoztatjuk, hogy az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen a 2022. szeptember
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12.-i héten a közszolgáltatás keretében ingyenes közterületi LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.
A háztartásokban nap mint nap keletkező
kommunális hulladék mellett selejtezések,
nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel
nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági
gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg
a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Martfű valamennyi ingatlantulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejtezésre került, használhatatlan
bútorokat (szekrény, ágy, szék stb.) ingyenesen elszállíttathassa.
A lom hulladék elszállítása az egyes
körzetekben az egyéb kommunális hulladék
elszállításával azonos gyűjtőnapon történik,
ezért kérjük, hogy 2022. szeptember 12-én
hétfőn, szeptember 14-én szerdán és
szeptember 16-án pénteken a szokott
módon, a hulladékszállítással megegyező
napon helyezzék ki a lom hulladékokat.
A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve nem kerül átvételre:
- Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában vagy Információs
Pontján)
- Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában)
- Kertgondozásból származó zöldhulladék
- Elektronikai hulladék (Ezek a típusú
hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában)
Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy Információs Pontjainkat!
Martfűi Információs Pont
5435 Martfű, Szent István tér 1.
Telefon: +36 56 555 005
E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu
Belvárosi Ügyfélközpont - Szolnok
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 56 503 569
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Mobilkészülékcsere-támogatási program
Nagyszabású mobilkészülékcsere-támogatási programot jelentett be a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). 2022
februártól bruttó 20 ezer forintos támogatást
kaphat minden magyarországi lakóhellyel
rendelkező természetes személy, aki 4G
vagy 5G képes készülékre cseréli régi 3Gképes mobilkészülékét.
A 3G szolgáltatás kivezetés pontos
idejéről a mobilszolgáltatók döntenek, nyilatkozataik alapján erre várhatóan 2022-ben
kerülhet sor. A program célja, hogy azok, akik
jelenleg 3G képes mobilkészülékkel rendelkeznek és a jövőben is szeretnének mobilinternetet használni, egy arra alkalmas készülékkel képesek legyenek továbbra is internetezni.
A 3G készülékek cseréjére 2022.02.14-től
2022.07.17-ig, a 2G készlékek cseréjére
2022.05.09-től 2022.07.17-ig van lehetőség,
de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
Egy természetes személy egy leadott
mobilkészülék után legfeljebb bruttó 20 ezer
Ft összegű támogatásra jogosult.
A támogatás a magyarországi mobilszolgáltatók bármelyik üzletében, illetve a támogatási programban részt vevő kereskedőknél
vehető igénybe.
A mobil hang- és adatszolgáltatások terén
időszerűvé vált a 2G, illetve 3G technológiai
alapról teljes egészében áttérni a 4G vagy
5G hálózatokra, és ezzel együtt szükséges
lesz a 4G, illetve 5G hálózatokkal nem kompatibilis mobiltelefonok kivezetése. Az
NFFKÜ Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. valamint a

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) kezdeményezésére, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM) között
kötött megállapodás alapján támogatást
biztosít ahhoz, hogy a korszerűtlen mobiltelefonokat korszerű, minőségi mobil internetezésre alkalmas (4G vagy 5G és VoLTE
képes) készülékekre lehessen cserélni.
A mobilkészülékcsere-program és a 3Ghálózatok kivezetésével kapcsolatos további
részletek a www.netrefel.hu weboldalon találhatók.
Székács Szidónia

MEGEMLÉKEZÉS

ERDEI FLÓRIÁN
halálának 1. évfordulóján.
Ha ránézek a fényképedre,
látom az arcod mosolyogni,
érzem a könnycseppet
az arcomon lefolyni.
Ha itt lennél, megkérdeznéd, mi a bajom.
Én csak annyit mondanék,
hiányzol nagyon - nagyon.
Gyászoló szeretteid
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Sporteredményeikkel öregbítik és messzire viszik
városunk jó hírét
Hagyományosan Martfű Város Önkormányzata minden év decemberében elismeri azoknak a sportolóknak az egész éves teljesítményét, eredményeit és hozzáállását,
akik, edzőik véleménye alapján is a legjobb
helytállással teljesítenek.
– Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, köszönjük az eredményeket. Bízunk benne,
hogy ezután is sok-sok jó eredményt fogtok
hozni, Martfű város nevét öregbítve! – bíztatta a fiatalokat dr. Papp Antal polgármester,
átadva számukra az önkormányzati elismerő
oklevelet és az ezzel járó jutalmat.

ra, Vágner Hanna és Pintér Alexandra, az
MVSE Sakk Szakosztály sportolói.
Tichy Luca Sára a Martfűi József Attila Általános Iskola tanulója. 2016 óta versenyez,
ezen időszakban 5 első, 6 második és egy
harmadik helyezést ért el. Három alkalommal
szerzett jogot a Diákolimpia országos csapat
döntőben való szereplésre. A Martfű VSE
Sakk Szakosztályának igazolt versenyzője.
Vágner Hanna a Martfűi József Attila
Általános Iskola tanulója. 2016 óta versenyez, ezen időszak alatt 7 első, 6 második és
3 harmadik helyezést szerzett. A Diákolimpia

A jelenlegi egészségügyi helyzet most
nem tette lehetővé, hogy sportolóink a megszokott szülői, baráti körben mindannyian
egyszerre vehessék át az önkormányzati elismeréseket. Az idei évben három csoportban és a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, de ezúttal is az Oktatási, Művelődési,
Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője, Földi Edina és a bizottság tagjai,
Eiler Zita és Farkas Roland közreműködésével zajlott a kis ünnepség.
Az elismerés az edzőiknek is szólt, megköszönve azt a kitartást és munkát, amit a
gyerekekért, fiatalokért végeznek.
– Valamennyien sokat gazdagodtok azáltal, hogy olyan sportot, olyan tevékenységet
választottatok magatoknak, ami hozzátesz a
mindennapjaitokhoz és a személyiségetekhez is – hangsúlyozta Földi Edina, arra bíztatva a fiatalokat, a szüleiknek is köszönjék
meg, hogy ebben segítik, támogatják őket. –
Büszkén mondjátok el a társaitoknak is, hogy
az önkormányzat ismét azok közé sorolt benneteket, akik öregbítitek és messzire viszitek
ennek a városnak a jó hírnevét. Jövőre, már
a megszokott keretek között, ismét várunk
benneteket!
A sakk sport terén nyújtott kiváló teljesítményéért önkormányzati elismerésben és
tárgyjutalomban részesültek Tichy Luca Sá-

országos döntőben való indulásra öt alkalommal /két egyéni és három csapat/ szerzett
jogot. A Martfű VSE Sakk Szakosztályának
igazolt versenyzője.
Pintér Alexandra a Tiszaföldvári Hajnóczy gimnázium 9. osztályos tanulója. 2016
óta versenyez. Ezen időszakban a különböző regionális és országos versenyeken 14
első, 2 második és 3 harmadik helyezést ért
el. Hat alkalommal szerepelt a Diákolimpia
országos egyéni és csapat döntőiben, ahol
2019-ben egyéni hetedik helyen végzett.
Eredményesen szerepel a Martfűi VSE
felnőtt sakk csapatában is.
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Elismerő oklevelet vehettek át a társastáncban elért kimagasló eredményeikért
Pető Zoltán és Pintér Mónika Mária, Dorogi
Edina Anna, Pető Dániel és Kocsis Liliána,
Pótár-Bóta Zalán és Bata Indira Zoé, a Szilver Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
Pető Zoltán és Pintér Mónika Mária
szorgalma a sok versenyszámon is megmutatkozik, melyeken kiváló eredményeket értek el. A két jóbarát Magyarország legrangosabb táncversenyén, a Magyar Bajnokságon
kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott,
ami hatalmas eredmény. A „Kicsi a bors, de
erős" mondás nagyon igaz rájuk. Alázatosak,
szorgalmasak és sikeresek is.

Dorogi Edina Anna nagyon alázatos táncoslány, talán ő az egyedüli, akit - még ha
rossz napja is van - nem lát lazsálni az ember, ha edzésről van szó. Töretlenül vesz
részt a versenyeken, különórákon és edzéseken, akár egyedül is, ha szarvasi (Baksa
Barna) táncpárja nem tud ott lenni vele.
Szokták mondani, a „Kemény munka kifizetődik", nála biztos ki fog.
Pető Dániel és Kocsis Liliána nagyon kitartó páros, hiszen az eredményeik nem mindig voltak ilyen szépek. Nem adták fel, dolgoztak tovább, és végre beérni látszik a sok
munka. Az igazi sportoló a kudarc után is feláll és küzd tovább.
Pótár-Bóta Zalán és Bata Indira Zoé
tánc iránti elhivatottságát nem is tükrözhetné
jobban az, mint hogy középiskolát aszerint
választottak, hogy tánckarrierjüket folytatni
tudják. Szorgalmasak, okosak, elhivatottak,
mint ahogy ezt a versenyeredményeik is tükrözik. A standard táncokat nekik találták ki.
Kiemelkedő labdarúgó teljesítményükért
önkormányzati elismerést vehettek át Karkus
Ádám, Petróczki Dénes, Kovács Ádám, Planicska Noel, Kontér Koppány, Terenyei Zétény, Terenyei Martin, Iglódi Zalán és Szabó
József Bence, a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület tagjai.
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Karkus Ádám édesapja évekig erősítette
a martfűi csapatot és testvére is az MLSE játékosa. Volt tehát kitől örökölnie a tehetséget.
Még a Kossuth úti óvodába járt, amikor rendszeresen elkezdett edzésre járni. Nem lehetett nem észrevenni, hogy kiváló bal lábbal
áldotta meg a sors, amit nagyszerűen használt.
Sajnos a koronavírus miatti leállást nehezen viselte, és volt nála egy kisebb törés.
Mostanra azonban újra a régi Ádámot láthatjuk, aki azóta a jobb lábát is egyre többet
használja, sőt, fontos gólokat is szerez vele.
Fizikai adottságai is lehetővé teszik, hogy
szép pályát fusson be.
Petróczki Dénes pályafutásában egyenes, ám egyben kacskaringós út vezetett ed-

dig a pontig. Bátyjához hasonlóan már négyéves korában elkezdte az edzéseket. Az első
pillanatokban látszott, hogy fizikailag remek
felépítésű és gyors, de az érdeklődése ekkor
még nem volt meg igazából a labdarúgás
iránt. Többször is abba szerette volna hagyni, ám valahogy mindig megjelent a következő edzésen.
Érdekes módon nála a Covid miatti leállás
hozott jelentős és pozitív változásokat. A hozzáállása mostanra példaértékű lett, és sikerült megtalálnia azt a helyet, ahol extra teljesítményre képes. Ez pedig nem más, mint a
kapus poszt. Félelmet nem ismerve küzd a
martfűi csapatért, több alkalommal még sérülés árán is megvédte kapuját a góltól. Közben rengeteget fejlődött a rúgótechnikája is,
így, ha szükséges, védőként is magas szinten tud teljesíteni.
Kovács Ádám négyéves kora óta heti
rendszerességgel jár Martfűre focizni. Jellemző rá, hogy betegen sem hagyna ki
egyetlen edzést sem. Már az első pillanatokban látszott, hogy különleges érzéke van a
labdarúgáshoz. Mostanra az U7-es korosztályban a megye legtechnikásabb játékosai
között tartják számon. Tehetségére már nagyobb egyesületek is felfigyeltek, ami nem is
csoda, hiszen a különböző Bozsik Fesztivá-

lokon számolatlanul rugdosta idén is a gólokat. Rendkívül gyors, cselezőkészsége átlag
feletti.
A különböző tornákon idén szerzett góljainak száma meghaladja az ötvenet, amivel
természetesen az U7-es korosztály legeredményesebb játékosa lett 2021-ben.
Planicska Noel két bátyja is martfűi színekben focizik, így ő is a pálya mellett nőtt fel.
A sorsa valószínűleg már ekkor eldőlt. Ráadásul alacsony termete ellenére is kimagasló
teljesítményt nyújt. Hétéves korára tulajdonképpen mindent tud, amit egy ilyen korú gyereknek tudnia kell. Néha pont ez a baj, hiszen
sokszor még túlvállalja magát.
A pálya minden részén feltűnik: szerel,
cselez, gólt lő. Ez fizikailag nagyon megter-

helő tud lenni. Az azonban biztos, hogy kivételes tehetség, aki szép jövő előtt áll.
Kontér Koppány a családból hozta magával a foci szeretetét. Már ovisként rendkívül
labdabiztos volt, technikailag a legjobbak közé tartozik. Kivételes rúgótechnikája van,
emiatt messziről is sok gólt szerez. Nem tud
veszíteni, ami korábban nem mindig sült el
jól. Mostanra játéka letisztult, higgadtabb lett.
Nagyszerűen szervezi hátulról a játékot, képes tartást adni csapatának.
Terenyei Zétény négyéves korától látogatja a Martfűi LSE edzéseit. Tehetsége már
az U7- esek között is hamar megmutatkozott.
Felkerülve az U9-be nagyon hamar bebizonyította, hogy mindig lehet rá számítani. Vérbeli gólvágó, a martfűi csapat legeredményesebb játékosa volt 2021-ben. Lendületesen
cselez, jó érzékkel érkezik a kapu előtti labdákra.
Csapattársai egyszerűen csak Csodagyereknek hívják, mert fontos góljaival sokszor kihúzta csapatát a nehéz helyzetekből.
Többszörös Bozsik Fesztivál különdíjas.
Terenyei Martin az U7-es korosztály kimagasló képességű labdarúgója. Már több, mint
egy éve az U9-es korosztállyal készül. Kapusként, védőként és támadóként is megállja
a helyét, amolyan igazi Jolly Joker. Fantaszti-

kus munkabírású, kivételesen gyors kis focista. Bátran felvállalja a párharcokat, amiből
szinte mindig ő kerül ki győztesként. Neki is
köszönhető, hogy jelenleg az U7-es korosztályban a martfűieknek nem nagyon akad ellenfele a megyében.
Az életben szerény és visszahúzódó, ám
a pályán nem ismer lehetetlent. Ezzel a mentalitással még nagyon sokra viheti.
Iglódi Zalán a csapat kapitánya, minden
mérkőzésen átlagon felüli teljesítményt nyújtott. Szabadrúgásai, szögletei esélyt adtak
mindig, hogy a csapata gólt szerezzen. A
középpályán és a védekezésben egyaránt
besegít, sok labdát szerez. Az eddigi mecscseken 3 gólt szerzett.
Szabó József Bence 2011-ben született.
Nagyon szerény fiú! Még 5 éves sem volt,
amikor 2015-ben Trencsényi Tamásnál kezdett el focizni! Nagyon hamar megszerette
ezt a sportágat, amelyet azóta is óriási akarattal, alázattal és örömmel végez. Sok elismerő díjat kapott az utánpótlás rendezvényeken.
Bence most 4. osztályos, kitűnő tanuló.
Hobbija a foci, az xbox és a legó. Bekerült a
körzeti válogatottba, amely azt jelenti, hogy
az edzéseinken kívül kéthetente Törökszentmiklóson készülnek a körzetválogatottban,
és részt vesznek majd tavasszal a régiós válogatottak tornáján, amelyhez nagyon nagy
kitartást és sok sikert kívánunk neki!
A Martfűi Úszó és Triatlonklub több
sportolója is önkormányzati elismerésben részesült. Kiváló teljesítményükért jutalmat vehettek át Jeneses Martin, Burján Tamás, Takács Zalán, Forgács Korinna, Tóth Zalán-Antal, Csüllög Marcell, Pápai Balázs, Gaál Rebeka és Bontovics Márk.
Jeneses Martin két éve sportol. A Martfűi
Úszó és Triatlon Klubban kezdte el sportéletét. Itt sajátította el az úszás alapjait, majd lett
a választott sportága a triatlon. A martfűi klub
színeiben a versenyeken egyre eredményesebben képviselte városunkat.
Martin magatartása, edzőihez, sporttársaihoz való viszonya, az edzésekbe fektetett
munkája, szorgalma példaértékű. A választott sportágához való hozzáállása fegyelmezett és alázatos.
Burján Tamás nemcsak a sportban, de
az iskolában is kimagasló teljesítményt nyújt,
a Martfűi József Attila Általános Iskola diákjaként 'Az év alsós sportolója 2021. Kupát', továbbá kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató közösségi munkájáért, magatartásáért és szorgalmáért oklevelet is kapott.
Tamás magatartása, edzőihez, sporttársaihoz való viszonya, az edzésekbe fektetett
munkája, szorgalma példaértékű. A választott sportágához való hozzáállása fegyelmezett és alázatos.
Takács Zalán hat éve sportol. A Martfűi
Úszó és Triatlon Klubban kezdte el sportéletét. Itt sajátította el az úszás alapjait, majd lett
a választott sportága a triatlon. A martfűi klub
színeiben a versenyeken egyre eredményesebben képviselte városunkat. Zalán maga-
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tartása, edzőihez, sporttársaihoz való viszonya, az edzésekbe fektetett munkája, szorgalma példa értékű. A választott sportágához
való hozzáállása fegyelmezett és alázatos.
Forgács Korinna már óvodás korában
elkezdett úszásoktatásra járni, s az iskola első osztályától kezdve folyamatosan tagja a
triatlon klubnak. A nyolc év alatt a hét minden
napján edzésen vagy versenyen van. Az edzéslátogatottsági mutatója mindig magasan
a 100%-ot közelíti. A tréningeken mutatott
munkája is példaértékű, minden egyes alkalmat maximálisan kihasznál fejlődése érdekében. Mindemellett természetes vidámsága,
jókedélye üde színfolt a csapatban.
A triatlon sport jellegéből adódóan nagyon
sokféle sportágban jeleskedett az elmúlt
években. Az úszó, mezei futó, kerékpáros,
duatlon, aquatlon, triatlon versenyek állandó
résztvevője, ahol méltón képviselte klubját.
Többször ért el egyéniben bajnoki, dobogós
vagy top tízes eredményt megyei és országos döntőkön. Elhivatottságának köszönhető, hogy eredményei fokozatosan javulnak, s
ez évi teljesítményével a korosztálya közvetlen élmezőnyéhez tartozik.
Korinna magatartása, edzőihez, sporttársaihoz való viszonya, az edzésekbe fektetett
munkája, szorgalma példaértékű. A választott sportágához való hozzáállása fegyelmezett és alázatos. Korinna nemcsak a sportban, de az iskolában is kimagasló teljesítményt nyújt, az elmúlt tanévben a Martfűi József Attila Általános Iskola diákjaként „Jó tanuló, jó sportoló" díjat érdemelt ki.
Tóth Zalán-Antal a Martfűi Úszó és Triatlon Klub versenyzője és a Hajnóczy József
Gimnázium 11. évfolyamos diákja. Fiatal kora ellenére már több mint 10 éve triatlonozik.
Lelkiismeretes és kitartó edzésmunkája
nemcsak a sport és a triatlon szeretetén, hanem a város, a klubja és a csapattársai iránti
elkötelezettségen is alapul. A következetes
és precízen megtervezett edzések eredményeként 2019. évben 15 évesen Héraklész
válogatott lett, melynek keretén belül képviselhette hazánkat a csehországi Pribramban
megrendezett Olimpiai Reménységek versenyén.
Az edzések mellett folyamatosan versenyez a magyarországi triatlon, duatlon és
aquatlon országos bajnokságban, mely versenyeken Magyarország számos nagy városában (csak néhányat említve: Pécsen, Tiszaújvárosban, Zalaegerszegen, Balassagyarmaton, Baján) mindig az élmezőnyben
végez és számos alkalommal állhatott a dobogón is.
Eddigi sportpályafutása legszebb eredményét ez év júliusában érte el, amikor a Tiszaújvárosban megrendezésre került Ifjúsági Európa Kupán bekerült a döntő futamba és
6. legjobb magyar versenyzőként érkezett a
célba. Ez az eredmény pedig azt a megtiszteltetést is magával hozta, hogy nemzetünk
ifjúsági válogatottjának tagjai közé is beválogatták és az Ifjúsági Triatlon Válogatott tagjaként 2021. szeptember 29. és október 4. között hazánkat képviselhette a törökországi
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Alanyában megrendezésre került Ifjúsági Triatlon Európa-bajnokságon, ahol a 100 versenyző közül a 40. helyen végzett.
Csüllög Marcell 2012-ben a Martfűi
Úszó és Triatlon Klubban kezdte el sportéletét. A martfűi klub színeiben a versenyeken
egyre eredményesebben képviselte városunkat. Marci, mióta korosztálya engedte,
minden évben meghívást kapott a Tiszaújvárosi Európa és Világkupa döntőjén rendezett
Utánpótlás Gálára, ahol az ország legjobb 16
versenyzője vehet részt. 2021-ben az elért
eredményei alapján nevezhetett a nyílt Európa Triatlon Junior Kupán. Egy éve tagja a
magyar triatlon Héraklész válogatott keretnek. Országos ranglistán korcsoportjában a
második legjobb versenyző, így továbbra is
tagja marad a Héraklész válogatottnak.

Balázs magatartása, edzőihez, sporttársaihoz való viszonya, az edzésekbe fektetett
munkája, szorgalma példaérékű. A választott
sportágához való hozzáállása fegyelmezett
és alázatos.
Gaál Rebeka két éve sportol. A Martfűi
Úszó és Triatlon Klubban kezdte el sportéletét, sajátította el az úszás alapjait, tanult meg
kerékpározni, és így lett a választott sportága
a triatlon. A martfűi klub színeiben a versenyeken egyre eredményesebben képviselte
városunkat. A triatlon sportágon belül a fő
erőssége a futás.
Rebeka magatartása, edzőihez, sporttársaihoz való viszonya, az edzésekbe fektetett
munkája, szorgalma példaértékű. A választott sportágához való hozzáállása fegyelmezett és alázatos.

Marci magatartása, edzőihez, sporttársaihoz való viszonya, az edzésekbe fektetett
munkája, szorgalma példaértékű. A választott sportágához való hozzáállása fegyelmezett és alázatos.
Pápai Balázs 18 éves, 2010 óta a Martfűi
Úszó és Triatlon Klub tagja. Itt sajátította el a
triatlon sportág alapjait. A martfűi klub színeiben egyre eredményesebben képviselte a
városunkat a különböző versenyeken. Az elmúlt években országos bajnokságokon,
egyéniben és csapatban is dobogós helyezéseket ért el. Korosztályában folyamatosan
a magyar triatlon élmezőnyéhez tartozik.
2016 és 2020 között a magyar triatlon Héraklész válogatott tagja. 2019-ben indult először
nemzetközi mezőnyben a tiszaújvárosi junior
Európa-kupán.
A 2020-as évben a járványhelyzet miatt
nem volt lehetősége megmérettetni magát
további nemzetközi szinten. 2021-ben azonban ismét sikerült nemzetközi versenyeken
is részt vennie. Eredményesen képviselte
klubját a tiszaújvárosi és a bledi junior Európa-kupán. Ebben az évben immár második
alkalommal nyerte el az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt Nemzeti Tehetség
Program „Nemzet Fiatal Tehetségeiért" ösztöndíját.

Bontovics Márk négy éve sportol. A
Martfűi Úszó és Triatlon Klubban kezdte el
sportéletét, itt sajátította el az úszás alapjait,
majd így lett a választott sportága a triatlon. A
martfűi klub színeiben a versenyeken egyre
eredményesebben képviselte városunkat. A
triatlon sportágon belül a fő erőssége a futás.
Márkó magatartása, edzőihez, sporttársaihoz való viszonya, az edzésekbe fektetett
munkája, szorgalma példaértékű. A választott sportágához való hozzáállása fegyelmezett és alázatos.
Mindannyiuknak további eredményes
sportolás kívánunk!
Herbályné Kalmár Irén

Üdvözöljük
újszülötteinket
2021.12.26.
Hangya Héda
Tóth Orsolya - Hangya László, Petőfi út
2022.01.07.
Rimóci Flóra
Rimóci-Orbán Andrea - Rimóci Attila,
Munkácsy út

REJTVÉNY

FEJTSE MEG ÉS
FRISSÜLJÖN FEL A MARTFŰ
GYÓGYFÜRDŐ ÉS USZODÁBAN!
Hogyan nyerhet? Ha a január, februármárcius, április és május havi lapszámokban megjelenő rejtvények nyereményszelvényeire ráírja a helyes megfejtést, kivágja, összegyűjti és május végéig eljuttatja a szerkesztőségbe.
A rejtvények megfejtői közül két szerencsés nyertes számára a MARTFŰ
TERMÁL SPA 1-1 db, 10 alkalmas, 3
órás, 3 hónapig érvényes, a Martfű
Gyógyfürdő és Uszodába szóló, 15.000
Ft értékű ÚSZÓBÉRLETÉT sorsoljuk ki.
Következő megfejtőnk a ROBI GAZDABOLT (Martfű, Rákóczi út 28.) árukínálatából válogathat, 5.000 Ft értékben.
Egy kedves olvasónk az ÉVA KOZMETIKA, Takácsné Nádi Éva 6.000 Ft
értékű ajándékutalványával lesz gazdagabb.
Egy sikeres megfejtőnk pedig Majzik
Anita kozmetikus kezeléseivel szépülhet,
5.000 Ft értékben.
A megfejtéseket tartalmazó nyereményszelvényeket 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!
Gépjárművezető oktató a tanulónak:
- Kisasszony, ez már mégiscsak felháborító, ezen a héten már az ötödik gyalogost üti el!
/A válasz a vízszintes 1. sorban található./
Vízszintes:
1. A beküldendő megfejtés; 16. Üres kas!;
18. Észak-indiai város, nevezetessége a
Tádzs Mahal; 19. Vele egyirányban haladó

REJTVÉNY

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2022. JANUÁR
Megfejtés:
Név, cím, telefonszám:
járművet lehagy; 20. Köszönöm, japánul
/ARIGATO/; 21. Felső végtag; 22. Egy hoszszú és két rövid szótagból álló, ereszkedő lejtésű versláb; 24. Rozsnyói faház márka
/ENIM/; 25. Az USA egyik Kanadával határos, természeti szépségekben gazdag tagállama, fővárosa Helena; 27. Határozott névelő; 28. … Alda (1936-os születésű amerikai
színész, számos film, köztük a M.A.S.H. című
alkotás főszereplője); 29. Micimackó mézesedénye; 31. Belga kisváros Antwerpen tartományban /NIEL/; 32. Kormányzati portálokra
utal az egyes weboldalak címében ez a tartománynév /GOV/; 34. Szintén; 35. Zuhanás;
36. Szerbia harmadik legnépesebb városa az
ország déli felében; 38. Aktív klórtartalom-ra
utaló szócska különböző vegyszerek nevének elején; 40. Fundamentum; 42. Biztonsági szerkezettel ellátott (pl. ajtó); 44. Ócska,
gagyi árut az értékénél drágábban elad valakinek; 46. Antik; 47. Füstölt húsos babétel; 49.
… Tolsztoj - a Háború és béke írójának
keresztneve; 50. Muszlim elöljáró, törvénykező bíró; 51. Vas megyei község Szombathely közelében; 53. Zengő … - Móra Ferenc
verseskönyve a betűkkel és olvasással ismerkedő kisiskolások számára; 54. Spanyolországi település Zaragoza tartományban
/ATEA/; 56. Vidám, zenés műfaj; 58. Kedvelt
építőjáték márka; 60. Európa, röv.; 61. Az
egyik legismertebb gyógynövényünk, teája
gyulladáscsökkentő; 64. Redőny; 65. Antarktisz; 67. Ádám, becézve; 68. Mókusoknak (is)
kedvenc csemegéje, táblás csokiba is te-szik;
70. Duci, pufi; 71. Grzegorz … - 1950-ben
született olimpiai bajnok és kétszeres világbajnoki bronzérmes labdarúgó, a 70-es
évek lengyel aranygenerációjának csatára,
az 1974-es VB-n gólkirály lett; 72. Nehézkesen ír, vés; 73. Esküvő női főszereplőjének
látványos kelléke a nagy eseményen.
Függőleges:
1. Szigetország Afrika délkeleti partjainál,
Benyovszky Móric 1776-ban rövid ideig a szi-

get királya volt; 2. Valamely tény hitelességét
adatokkal alátámasztó; 3. Az „érkezés” rövidítése menetrendekben; 4. Második világháborús szovjet vadászrepülőgép volt; 5. A cukorgyártás mellékterméke, állati takarmányozásra is használják; 6. Kezd érdektelennek, unalmasnak tartani valamit; 7. Felesége
van; 8. Új-Zéland autójele; 9. Kétarcú isten a
római mitológiában - róla kapta nevét a január hónap (eredeti latin írásmóddal!); 10. Az
utazás, kirándulás egyik angol szava /TRIP/;
11. Citromos hűsítő ital; 12. Legvége!; 13.
Sonka, angolul /HAM/; 14. Angol város Windsor mellett, magániskolája nemzetközi hírű
/ETON/; 15. Kesernyés üdítőital; 16. A borászatban hordófertőtlenítésre is használt
nemfémes kémiai elem; 17. Színes papírkákba csomagolt karácsonyi édesség; 21.
Régebbi korok nyilvános testi fenyítő és
megszégyenítő eszköze volt; 23. Ilona egyik
becézése; 24. Tőzsdei árfolyam csökkenése; 26. Mobiltelefon, manapság elterjedt bizalmas szóval; 29. Észjárás jelzője is lehet (a
furfangos, fifikás jelzők szinonimája); 30. Dino … - többek között az „Egy asszony meg a
lánya” című film olasz rendezője (19162008); 33. Egy meghatározatlan dolog; 35.
„Illa berek, nádak, …”; 37. Ételízesítő; 39. Zé
… - 1974-ben született 84-szeres brazil válogatott labdarúgó, évekig a Bayern München
játékosa is volt; 41. Péter, becézve; 43. Hamis, nem valódi; 44. Paripanév; 45. Dombság Somogy és Baranya megye határán; 48.
Mobiltelefon márka (nem az okostelefonok
közül) /TELME/; 50. Tengeri rabló; 52. „Főldiekkel játszó … tűnemény” – Csokonai Vitéz
Mihály: A Reményhez; 55. Az egyik internetes hírportál /ALON/; 57. Fűszer, mely kicsi,
de erős; 58. A repülő (levegőben történő)
közlekedés jelzője; 59. Norvégia fővárosa;
62. Közteher; 63. A gondolkodás szerve; 65.
Nap (mint időegység), nappal, angolul /DAY/;
66. A.A.K.; 69. Nyak közepe!; 70. Németország és Norvégia autójele.
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PROGRAMAJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁS

Az intézmény nyitvatartási rendje:
Hétfő: 12.00 - 20.00 óráig
Kedd - szerda - csütörtök - péntek:
8.00 - 20.00 óráig
Szombat - vasárnap: rendezvények szerinti
nyitva tartásban.
Január 31. hétfő, 8.15 óra:
„OPERA KOMMANDÓ” címmel a Magyar
Operaház művészeinek előadása.
Általános iskolások Filharmónia bérlete.
Február 1. kedd, 15 óra:
A TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK EMLÉKNAPJA
A Hortobágyi Nemzeti Park Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység kialakítása és jelene
Előadók: Lőrincz István nyugalmazott tájegységvezető és dr. Tallósi Béla természetvédelmi terület-felügyelő.
Kié a Tisza?
Előadó: Egri Sándor, a Tiszai Natúrparkok
szervezője
Szervezők: Martfűi Városszépítő Egyesület, Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár

Február 9. szerda, 10.30 óra:
Nagy költők múzsái – JÓZSEF ATTILA
ÉS SZERELMEI címmel Kecskés Tímea
és Sándor Dávid, a Madách Színház
művészeinek rendhagyó irodalomórája.

József Attila gyönyörű versei adják a verses, zenés műsor vázát, amik vagy prózában vagy megzenésítve hangzanak el
Sándor Dávid gitárkíséretével.
A versek mellett eredeti levelek, vélt párbeszédek is elhangzanak, követve a valós történéseket. Így nem pusztán a nagy
költőt, de múzsáit is jobban megismerjük,
és képet kapunk a 19. század elejének
életéről.
Támogató: Köszönjük Magyarország
program
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Február 9. szerda, 17 óra:
"ÚTRAVALÓ" címmel Nagy Katalin Matild grafikusművész és Nagy Dénes
festőművész kiállítása nyílik az intézmény emeleti galériáján.
Február 14. hétfő, 12-16 óráig:
VÉRADÁS az intézmény tanácstermében
Február 19. szombat, 9 óra:
DALMA DANCE TÁNCVERSENY az intézmény színháztermében
Fellép a martfűi Dalma Dance Club
csoportja

Püspök LÁNG JÓZSEF / KISS GÁBOR
Cigányprímás / Esperes SUKI ISTVÁN
Brácsás SUKI BENEDEK
Szerb katonák BRUNCZLÍK PÉTER,
BORGYOS LÁSZLÓ
Rendező KERÉNYI IMRE
Regisztrációs jegyek 200 Ft-os áron válthatók a Művelődési Központ jegypénztárában.
Támogató: Déryné Program

Február 20. vasárnap, 8 óra:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei SAKKVERSENY a Városi Sakkszakosztály
szervezésében (Martfű - Karcag)

SZÍNHÁZ
Február 22. kedd, 19 óra:
FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE – a budapesti József Attila Színház vendégjátéka
A történet kezdetén a Bácskában a magyarok az urak, de a barátságok, szerelmek nem a nemzeti hovatartozás szerint
köttetnek. A szerb házaspár, Irina és Dusán az ablaka alatti szerenádra ébred: a
falujukban állomásozó magyar katonák
jöttek búcsúzni, indulniuk kell a frontra. A
magyar főbíró is a társaságban van, ő titokban szerelmes a szép Irinába, ugyanakkor barátjának tudhatja Irina férjét, Dusánt. Irina is vonzódik a magyar férfihoz,
de szerelmüket egymás elől is titkolják. A
történelem az ő esetükben valóban sorsfordító, hiszen, amikor a szerbek átveszik
a Bácskában a hatalmat, a magyar főbírónak menekülnie kell. Vajon mi lesz a feleségére féltékeny szerb férj és a magyar
férfi barátságával, követi-e magyar szerelmét a szerb nő és hogyan éli meg a hatalomváltást a darab többi szereplője? Erről szól a romantikus, olykor drámai, máskor humoros színmű, amit gyönyörű dallamok tesznek még emlékezetesebbé.
Szereposztás:
Péterffy Géza főszolgabíró ZÖLD CSABA
Veliszavljevics Dusán NEMCSÁK KÁROLY
Irina, a felesége PIKALI GERDA
Milica, Dusán testvére KOCSIS JUDIT
Milica, Dusán testvére KORPONAY
ZSÓFI
Balázsházy főhadnagy / Zsárkó TUREK
MIKLÓS
Csaholyi hadnagy / Kormánybiztos
QUINTUS KONRÁD
Jankovics hadnagy / Falusi bíró ELŐD
ÁLMOS
Berzétey zászlós / Szerb katonatiszt
BLAZSOVSZKY ÁKOS
Kispál, járási számvevő UJRÉTI LÁSZLÓ
Hajdú / Tagbaszakadt paraszt BOTÁR
ENDRE
Katrincás leány HOLCZINGER SZANDRA
Pópa FILA BALÁZS
Nikics Pántó BETZ ISTVÁN
Ezredes RUSZ MILÁN
Nikolics Sztévó CHAJNÓCZKI BALÁZS

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
2022. január - március
01.27. (csütörtök) 17.00 MESÉLDE dalos, játékos családi mesefoglalkozás
02.07. (hétfő) 15.30 LAPOZÓ OLVASÓKÖRI FOGLALKOZÁS - 100 éve született
Nemes Nagy Ágnes
02.10. (csütörtök) 17.00 MESÉLDE dalos, játékos családi mesefoglalkozás
02.14. (hétfő) 15.00 REJTVÉNYFEJTŐK
KLUBJA
02.24. (csütörtök) 17.00 MESÉLDE dalos, játékos családi mesefoglalkozás
03.07. (hétfő) 15.30 LAPOZÓ OLVASÓKÖRI FOGLALKOZÁS - 130 éve született
J.R.R. Tolkien
03.10. (csütörtök) 17.00 M E S É L D E dalos, játékos családi mesefoglalkozás

ÜNNEPELTÜNK

Zeneiskolásaink
karácsonyi
hangversenye
Az Ádám Jenő Zeneiskola Martfűi Tagiskolája több mint harminc növendékének
hagyományos félévzáró karácsonyi hangversenyére gyűltek össze diákok, tanárok és
szülők a Művelődési Központban december
16-án, csütörtökön.
A szűk körben megtartott hangversenyen
sorra léptek a közönség elé szólóban vagy
többedmagukkal a zongorán, furulyán, fuvolán, klarinéton vagy keyboardon játszó
martfűi kis zenészek, színvonalas előadásaikkal igazolva az iskola zenepedagógusainak elhivatottságát és saját tehetségüket, szorgalmukat.
Herbályné Kalmár Irén

Élelmiszercsomag
a gondtalanabb
Karácsonyért

Karácsonyi és évzáró rendezvényét
tartotta a Nagyothallók Martfűi Klubja
december 10-én, a Művelődési Központban.
A 38 éve működő közösséget az utóbbi
huszonöt évben Kapusi Sándorné Erzsike és
Szabóné Majoros Julianna, később Tóthné
dr. Gallyas Katalin majd Vass Béláné Borika,

jelenleg pedig Takács Jánosné Marika és
segítője, Sinkáné Bártfai Katika fogja össze.
Őket és a klub támogatóit, Frits és Mieke
Niessent is verssel, dallal köszöntötte a
közösség, amely nekik és városunk minden
lakójának reményteljes, békés, boldog új
évet kíván!

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan 2022. március 3-án, csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket február 23. szerdáig hozhatják be a szerkesztőségbe, vagy
küldhetik el a martfumedia@gmail.com címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

Karácsonyhoz közeledve ebben az évben ismételten megajándékozta a Martfűn
élő, hátrányos helyzetű nagycsaládosokat
Martfű Város Önkormányzata. A Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője a köznevelési intézmények vezetőivel és a védőnői szolgálattal folytatott egyeztetése alapján kilenc
nagy család részesült az önkormányzat által
nyújtott, gondosan összeállított élelmiszercsomagban és pénzbeli támogatásban – tájékoztatott Szabados Tünde, a Martfű Város
Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ megbízott intézményvezető-helyettese.
A járványügyi helyzet miatt a hagyományosan a Polgármesteri Hivatalban zajló átadás és ünnepség helyett, az idei évben december közepén az otthonukban vehették át
az önkormányzat ajándékát az érintett, több
gyermeket nevelő családok.
A szülők és a gyerekek örömmel fogadták
a csomagokat, amelyeket Perecz Ágnes, a
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője,
valamint Szabados Tünde és Forgács László, a szociális szolgáltató központ munkatársai juttattak el számukra.
Herbályné Kalmár Irén
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