ÖNKORMÁNYZAT

Elsősorban napelemek és tartószerkezeteik
sérültek a viharos erejű szélben
KÖSZÖNET A LAKOSOK GYORS ÉS ÖTLETES INTÉZKEDÉSÉÉRT

en is folyamatosan dolgoztak a kidőlt fák, letört gallyak eltakarításán, de szerencsére a
közterületeken nagyobb anyagi kár nem
keletkezett – tájékoztatott Tóth Ferenc csoportvezető.
2022. január 31-én vasárnap reggel a meteorológiai szolgálat az ország több megyéjére és Budapestre is másodfokú, narancs ri-

asztást adott ki, ami késő estig érvényben
volt.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint elsősorban letört faágak, kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. Sok fa utakra, házakra, kerítésekre,
autókra és elektromos vezetékekre dőlt, a
szél épületek tetőszerkezetét is megrongálta.
A legtöbb segélyhívás Budapestről és
Pest megyéből érkezett, de sok riasztást
kaptak Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is.
Herbályné Kalmár Irén

Apró változtatásokkal a hatékonyságért

Jelentős, biztosítási eseménynek számító
károkat okozott a 2022. január 30-i viharos
erejű szél a Martfűi József Attila Általános Iskola tetőszerkezetén elhelyezett napelemrendszerben. Az oktatási intézmény udvarán
és az iskolaépületekben is keletkeztek kisebb, de halaszthatatlan beavatkozást
igénylő károk. Az erős széllökések a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Munkácsy úti épületének tetőlemezeit is megbontották.
Ezeknél az intézményeknél és a város
közterületein is komoly munkát jelentett a letört faágak eltávolítása.
A szélvihar kidöntött egy korhadt vadgesztenyefát a Gesztenye sor 12. szám
előtt. Vass Béla épp arra járt a kisfiával,
Nagyrévről, favágásból hazatartva, így a
csomagtartójában volt a szükséges technika.
Az utat elzáró, kidőlt, korhadt fát felaprította
és az út szélére halmozta. Mindezt üzenetben jelezte dr. Papp Antal polgármesternek,
kérve a fa elszállítását.
Szujó Antal is gyors megoldásra törekedett, amikor a temető melletti magánerdőn
át vezető útra dőlt fát autójával lehúzta az
útról, ismét lehetővé téve ott a közlekedést.
Dr. Papp Antal mindkettőjüknek köszönetet mondott a gyors és ötletes intézkedésért.
Az önkormányzati Településüzemeltetési
csoport munkatársai vasárnap és azt követő-
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Mario Grünkranz gyártásvezető,
Bótáné Madari Szilvia és
Csák Béla cégvezető
Kaizen ötlet értékelést vezetett be az elmúlt év végén a Lorenz Shoe Group Kft. a
martfűi gyáregységében. A cég negyedévente nagyobb jutalommal ismeri el azok egyikének tevékenységét, akik megvalósított ötlettel segítik a termelés hatékonyságának növelését. Közülük sorsolással választják ki a
szerencsést.
A Kaizen ötletdobozokba bedobott javaslatok első sorsolásának nyertese Bótáné Madari Szilvia. Nyereménye egy tablet, amelyhez december 23-án személyesen gratulált
Csák Béla cégvezető.
A Kaizen japán eredetű kifejezés, jelentése: “változtatni jó”, de a magyar fordítása inkább a folyamatos fejlesztéssel egyenlő. A
kaizen egyik fő mozgatórugója lehet annak a
javaslati rendszernek a bevezetése, amelynek célja, hogy a dolgozókat bevonja a folyamatok és a termelési rendszer fejlesztésébe.

A módszer szerint az üzleti problémákra
lehetőségként kell tekinteni, és azokat folyamatosan javítani kell. Javulás úgy érhető el,
ha a fejlesztési javaslatokat meghallgatják,
megfontolják. Folyamatos fejlődés a kihívásokra való reakciókkal tartható fent, a Kaizen
pedig pont ebben nyújthat segítséget. Mindent lehet fejleszteni és mindent kell is: apró
változtatásokkal elérhető, hogy idővel az
egész rendszer megváltozzon és hatékonyabb legyen. A módszer lényege a cselekvés, az azonnaliság és a folyamatos mérés,
visszajelzések keresése, a veszteségek kerülése.
A Lorenz Shoe Group Kft. martfűi gyáregységében továbbra is várják a termelés
hatékonyságát javító ötleteket, javaslatokat,
a következő sorsolás az újabb negyedév végén lesz.
Herbályné Kalmár Irén
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Műszaki szempontból átadták az idősek szociális
ellátását segítő beruházást
Hatalmas átalakítások történtek az elmúlt
másfél évben a Mártírok úti volt iskolaépület
földszintjén. A Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi Telephelye az idősek
ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak bővítését valamint az ellátás infrastrukturális
feltételeinek javítását célzó önkormányzati
beruházás műszaki átadására 2022. február
8-án került sor, az önkormányzat vezetői és
műszaki munkatársai, a tervezést és a kivitelezést végző szakemberek, a szociális intézmény telephelyének vezetője és önkormányzati képviselők részvételével.
Martfű Város Önkormányzata a szociális
ellátórendszerben a szociális alapszolgáltatás megszervezésével és települési támogatás nyújtásával vesz részt. A szociális alapszolgáltatás feladatait a társulás útján biztosítja, martfűi telephellyel.
Új irodák és pénztárhelyiség, társalgó- és
foglalkoztatóhelyiségek térelválasztási lehetőségekkel, pihenőszoba ágyakkal, interjúszoba, betegszoba, élelmiszertároló, konyha
és étkezőhelyiség a megfelelő gépesítéssel,
edényekkel és a tálaláshoz szükséges eszközökkel, mosókonyha ipari szárítógéppel,
öltözők, zuhanyzók kaptak helyet az épület
földszintjén, közel háromszorosára növelve
az idősek nappali ellátása és az emeleti részekre tervezett, leendő idősek otthona szolgáltatótereit.
Az új világítás- és vezetékrendszert álmennyezet fedi, új fűtésrendszert alakítottak
ki és megújult a víz- és szennyvízrendszer is.
„A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” projekt célja a szolgáltató központ martfűi telephelyének fejlesztése, bővítése, a korábbi iskolaépület további földszinti
részeinek felújításával, átépítésével, az ott
funkcionáló szociális szolgáltatások a jelen
kor követelményeinek, a korszerű szakmai
elvárásoknak megfelelő színvonalú körülmények közötti biztosítása.
A beruházással új teret kap a szociális étkeztetés, lecserélik az elavult, elhasználódott
eszközparkot és bútorzatot, új, a szolgáltatások eredményességét növelő eszközöket
szereznek be, és az épület mögött pihenőparkot alakítottak ki. Az étkeztetés és a támogató szolgáltatás ellátási területei számára
elektromos mikrobusz és új kerékpárok beszerzésére is sor kerül.
A szociális szolgáltatások feltételeinek
bővítésével nő az időskorúak szociális biztonsága, kezelhetőbbé válik az elszigeteltségük, az idős, demens személyek egésznapos ellátásának biztosításával csökkennek a
családok terhei, javulnak a munkavállalási lehetőségeik.
A volt iskolaépület az idősek ellátását
szolgáló tereinek és funkcióinak bővítésére,
az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítására, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 178 millió forint pályázati forrást nyert az önkormányzat.

A projekt 2022. március végi lezárásához
minden szükséges műszaki tartalom megvalósult, az új bútorok és eszközök beszerzése
is folyamatban van. A beruházás kivitelezője
a Csüllög és Társa Kft.
– Első ütemben a nappali ellátás bővítése
valósult meg, a második ütem, külön forrásból, a bentlakásos rendszer lesz – beszélt a
tervezés kiemelt szempontjairól Honti Gyula
városi főépítész.
– A pályázati támogatás mellett az önkormányzat további 120 millió forintot fordított a
beruházásra, elsősorban az épület beázások
miatti födémszigetelésére – tájékoztatott dr.
Papp Antal a leendő idősek otthona alapjául
szolgáló, megvalósult munkálatokról. –
Újabb beruházásként, az épület felsőbb
szintjeire tervezett bentlakásos intézményben negyven-ötven kétszemélyes szoba kialakítását tervezi az önkormányzat, amelyekben így összesen nyolcvan-száz idős ember
elhelyezésére nyílna lehetőség – ismertette
a polgármester.
– A veszélyhelyzet miatt ez az időszak
egyébként sem a közösségi együttlétek ideje. Jelenleg kijárnak a gondozónők az idősekhez, telefonon tartják velük a kapcsolatot
vagy külső helyszíneken találkoznak –
mondta el az új közösségi terek bejárásán
Komáromi Kitti. A szociális szolgáltató központ martfűi telephelyének vezetője bízik

benne, hogy a bővítést követően kedveltté
válik az intézmény az itt élő idősek körében,
igazi közösségi élményt nyújthatnak a sokszor egyedül élő, betegségekkel küzdő embereknek. Közülük sokan többször is bejöttek megnézni az átalakítást, várják már az átadást!
Herbályné Kalmár Irén
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Tudatos tervezés és hosszútávú gondolkodás az
önkormányzat pénzügyi tervében
A személyi kiadások, az energiaárak és
más költségek emelkedése, az óvatosan tervezett iparűzési adó bevétel és az előrelátó
tartalékképzés mellett, az önkormányzat idei
költségvetési főösszege bizakodásra ad
okot, jelentős forrást biztosít a város fejlődése szempontjából.
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete I. fordulóban 2022. január 27én tárgyalta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot, melyet alkalmasnak talált arra, hogy
a II. fordulóban elfogadjon.
A költségvetési rendelet határozza meg
az éves gazdálkodás alapjait, az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodik az önkormányzat a település szociális, kulturális,
egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság
biztosítása és közterület rendezési feladatairól.
A 2022. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a jegyző és a polgármester által jóváhagyott útmutató alapján
készítették elő az intézmények, költségvetéseiket a januárban megtartott egyeztető tárgyalások során véglegesítették. Pontosították a számításba jöhető forrásokat és azok
összegeit, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználásokat és azok
mértékeit. A tervegyeztetések során reális,
az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetéseket hagytak jóvá.
A tervezéshez rendelkezésre állt a költségvetési törvényben az önkormányzatra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. Az Államháztartási
törvény alapján az önkormányzati költségvetési rendeletet 2022. február 15-ig kellett a
képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két
fordulóban tervezik, így biztosítva a képviselő-testületnek a költségvetés alapos átgondolását.
Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének elfogadására vonatkozó előterjesztés
az önkormányzat működésében történt
változásokat is összegzi:
Az előző évtől a Fonyód-Bélatelepi önkormányzati üdülővel kapcsolatos feladatokat a
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti
és Szociális Szolgáltató Központ vette át az
önkormányzattól. A pandémia következtében az előző években nem tudta üzemeltetni
az üdülőt az önkormányzat, de az idei évben
tervezik a használatát.
Szociális területen az önkormányzati
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a
házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali
intézményi ellátása feladatait, megállapodás
alapján, a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A szociális étkeztetéshez az
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ebédet továbbra is az önkormányzati konyha
készíti.
A tiszaföldvári kollégisták elhelyezését a
Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző
Iskola és Kollégium biztosítja, az étkeztetés
ebéd részét szintén az önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja
látja el.
A 2022. évi minimálbér összege 200 ezer
forint, a garantált bérminimum összege 260

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszközként a védőnői hálózat bevételeinek konkrét összege még nem
ismert, év közben a havi finanszírozások változnak. A védőnők béremelése miatt a támogatás összege is növekedett.
A közfoglalkoztatottak támogatására érkező összeg, mint ahogyan a közfoglalkoztatás létszám- és költségadatai sem voltak
pontosan ismertek a pénzügyi terv készíté-

ezer forint, amelyek emelése az önkormányzatnál 74 főt érint.
A 25 ezer fő alatti települések helyi iparűzési adó elvonás kompenzációját csak év
közben, a konkrét összegek birtokában építik
be a költségvetésbe.
Az előterjesztés a pénzügyi terv önkormányzati bevételekre vonatkozó része
alapján az önkormányzat feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó bevételei ellentételezéseként elvonásra kerülő szolidaritási összeg
az idei évben 193.331 ezer Ft kiadást jelent.
Köznevelési feladat (óvoda fenntartás) támogatás jogcímeken 142.321 ezer Ft illeti
meg az önkormányzatot.
A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen tervezik az önkormányzat
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja feladataihoz kapcsolódó bevételeket.
A támogatás leszűkült a család- és gyermekjóléti feladat támogatására.
A gyermekétkeztetés terén a rezsiköltségek emelkedésével, valamint az étkeztetett
gyermekek létszámának növekedése miatt,
az állami támogatás növekedett az előző évhez képest. Emelkedő költségek mellett, a
bölcsődei ellátás feladataira szintén magasabb támogatás érkezik az idén. Minimálisan
emelkedett az önkormányzat kulturális feladatai, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok települési létszám alapú támogatása is.

sekor. Ebben a foglalkoztatási formában jelentős változás várható.
Az önkormányzat helyi adó bevételei az
iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból
és az építményadóból származnak. Az építményadó tervezett bevétele az előző évi öszszeggel megegyező, emelését központi jogszabály tiltja.
Az óvatosan tervezett iparűzési adó bevétel 550 millió Ft, a tényleges bevétel a májusi
bevallások után állapítható meg. A helyi adó
ciklikussága miatt az önkormányzat minden
évben tartalékot képez, melynek összege 40
millió forint.
Az idegenforgalmi adó éves bevételét a
pandémia előtti évek bevételének fele összegére tervezték.
Az önkormányzat működési bevétel előirányzatai terén igyekeztek minden számításba jöhető forrást feltárni, a teljességre törekedni. Az önkormányzat és intézményei
tervezett működési bevétele 224.808 ezer Ft.
Felhalmozási bevételként szerepel a
pénzügyi tervben a két, előszerződéssel rendelkező üzleti telek ára. Finanszírozási bevételként tervezésre került a 2021. évi maradvány várható összegéből 958.769 ezer
Ft, amely a 2022. évi felhalmozási kiadások
fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege
tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit is.
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Az önkormányzat működési, fenntartási
kiadásainak nagy részét az intézmények
működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki. A személyi kiadások összege az előző évi tervezethez képest jelentően emelkedett, 560.423 ezer Ft. A 88 millió Ft bérnövekmény egyik oka a minimálbér és a garantált
bérminimum összegének nagymértékű változása. A béreket a szociális ágazatban dolgozók és az óvodapedagógusok pótlékemelése, a művelődés területén dolgozók béremelése és a köztisztviselők illetményalap
növekedése emelte még. Hosszú évek után
emelkedett a polgármesterek és az alpolgármesterek bére, költségtérítése is.
Az önkormányzat összlétszáma a tervezet szerint 5 fővel emelkedik 2022. évben,
amely szintén hozzájárul a nagymértékű bérnövekményhez. A közfoglalkoztatottak bére
bruttó 75 ezer forintról bruttó 100 ezer forintra
változott.
A dologi kiadások tervezése az előző évi
tényszámok figyelembevételével történt. Az
energia költségek terén a gázenergia árának
100%-os és a villamosenergia árának 50%os mértékű növekedését is figyelembe vették. A dologi kiadások között is folyamatos áremelkedés tapasztalható, a szállítók 10-20%
közötti áremelést próbálnak érvényesíteni,
az önkormányzati konyha beszállítói 20-60%
közötti árváltozást is jeleztek.
A működéshez szükséges feladatokhoz a
pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított.
A martfűi önkormányzat és intézményei
engedélyezett létszámkerete összesen 123
fő: Játékvár Óvoda és Bölcsőde 41 fő, Városi
Művelődési Központ és Könyvtár 12 fő, Polgármesteri Hivatal 24 fő, Önkormányzat 1 fő,
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ - szociális feladatok ellátása, konyha
működtetése, karbantartási feladatok, zöldterület kezelése, védőnői szolgálat, üdülő
üzemeltetés 45 fő, öt fővel emelkedik az idei
évben.

Az önkormányzati szinten felhalmozási
kiadásként (beruházások, felújítások) javasolt 858.896 ezer Ft összegű előirányzat egy
része közvetlenül megjelenik az intézmények költségvetési kiadásai között. A pénzügyi terv 36.532 ezer Ft felhalmozási céltartalékot is elkülönít. A felhalmozási kiadások
tervezett összege az előző évhez képest
30.901ezer forinttal növekedett.
A költségvetési gazdálkodás egyensúlyának kialakítását 958.769 ezer Ft összegű
előző évi maradvány biztosítja.
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2.431.942 ezer Ft-ban határozták meg a pénzügyi terv tárgyalásának
első körében.
– A költségvetési főösszeg bizakodásra
ad okot, jelentős forrást biztosít a város fejlődése szempontjából – erősítette meg a képviselő-testületi ülésen Vass Éva, a Pénzügyi,
Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke. A bizottság álláspontja szerint a költségvetési javaslat a korábbi éveknek megfelelően szakszerűen előkészített, szigorú költséggazdálkodási és takarékos szemléletet mutat. – Reálisnak mondható, hiszen pontosításra kerültek a számba jöhető források öszszegei és a felhasználás mértékei is, így bízni lehet abban, hogy túl nagy meglepetések
nem érhetik az önkormányzatot.
A költségvetés ebben az évben is gondos
előrelátással készült, a tartalékoknál jelentős
összeg elkülönítésével. A felhalmozási kiadások 800 milliót meghaladó összegében
pedig komoly fejlesztési lehetőség mutatkozik a város előre lépése érdekében, négy kiemelt projekttel: a közvilágítás korszerűsítésével, új építési telkek és a Kövér majori Ipari
Park közművesítésével, illetve a szociális
alapszolgáltatás (idősellátás) fejlesztésével.

Mindezek ellenére ez az év is nagyon nehéznek mutatkozik! – emlékeztetett a szakbizottság vezetője a vállalkozások eredményességét és adófizetési lehetőségeit meghatározó korlátozásokra és a további takarékos gazdálkodás fontosságára.
– Az idén már egy kicsit nyugodtabban készíti az önkormányzat a költségvetést –
mondta el Rágyanszky István, emlékeztetve
arra az időszakra, amikor a települések polgármestereinek a veszélyhelyzetben egyszemélyben kellett felelősséget vállalniuk és
döntéseket hozniuk a költségvetésre vonatkozóan is.
Városunk alpolgármestere szerint az
utóbbi 5-10 esztendőben rendkívül sok változás történt, önkormányzati intézmények és
utak újultak meg, látszik a tudatos tervezés,
amely az idei költségvetést is jellemzi. Fontos feladatként kiemelte az olykor a településsel egyidős járdahálózat tervezett felújítását, amit szintén tartalmaz a 2022. évi pénzügyi terv.
– A számokból látható, hogy a költségvetés összegei megnövekedtek a tavalyi szinthez viszonyítva, ami elsősorban a bérfejlesztéseknek tudható be, de a működési kiadások is nagymértékben emelkedtek – hallhattuk dr. Papp Antal összegzésében. Az állami
feladatfinanszírozás messze-messze nem
fedezi már a bért sem, nemhogy a működési
költségeket. Emellett az önkormányzatnak
jelentős szolidaritási adó befizetési kötelezettsége is van.
Figyelmes gazdálkodásra törekszenek,
megkeresve azokat a forrásokat, amelyekkel
a legjobb költségvetés alakulhat ki – hangsúlyozta Martfű polgármestere, hozzátéve: a
sokrétű feladatellátás minden területén hoszszú távon gondolkoznak, mert csak így tud
haladni az önkormányzat!
Herbályné Kalmár Irén

A közfoglalkoztatottak létszámát önkormányzati szinten 35 főre tervezték, márciustól azonban csak 25 fő közfoglalkoztatására
kapott lehetőséget az önkormányzat.
Az önkormányzat költségvetési kiadásai
között a települési támogatásokról alkotott
helyi rendeletben foglalt ellátási formák várható szükségleteinek tervezett összege
14.300 ezer Ft.
A költségvetési tervezet szerint a sportszervezetek támogatása 10.000 ezer Ft, a
civil szerveztek támogatása 2.100 ezer Ft,
az egyéb nonprofit szervezetek támogatása 1.350 ezer Ft lesz az idei évben.
A képviselő-testület az önkormányzati
intézmények költségvetési támogatását
750.099 ezer Ft-ban határozza meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozás
igénye 117.498 ezer Ft-tal nő az előző évihez képest. A megnövekedett finanszírozási
összegből az önkormányzat 87.755 ezer Ftot saját forrásból fedez.

Újra szintezik és ki is burkolják a belterületi vízelvezető árkokat a Hunyadi úttól délre
eső utcákban. Egy extrém méretű esőzés után a város több részén vannak kritikus pontok a
belterületi vízelvezetés terén. Ilyen pontok pl. a Virág út - Borostyán út kereszteződése, a
Hunyadi út és az attól délre eső utak (kis Hunyadi út, Vasvári út, Kossut út vége, Tompa Mihály
és Deák Ferenc utak), a Bocskai út középső szakasza, a Veres Péter út és a Móra Ferenc út.

5

ÖNKORMÁNYZAT

Pályázati felhívás a Martfűi Polgármesteri Hivatal
aljegyzői feladatainak ellátására
A Martfűi Polgármesteri Hivatal pályázatot
hirdet a hivatal aljegyzői munkaköre határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére. A munkavégzés helye a
Martfűi Polgármesteri Hivatal, Martfű, Szent
István tér 1.
Pályázati feltétel: felsőfokú képesítés
igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy
államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási
mesterképzési szakon szerzett okleveles
közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, közigazgatásban szerzett legalább 2 év gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a
jegyzői vagy aljegyzői munkakörben szerzett
vezetői tapasztalat, jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vezetési-szervezési készség és
helyismeret.
A pályázati feltételekről, a munkakörbe
tartozó lényeges feladatokról, a munkakör
betöltésének feltételeiről, a pályázó által
szükséges benyújtandó iratokról, igazolásokról, illetve a munkabérről és a pályázat
benyújtásának módjáról részletes információk a www.martfu.hu városi honlapon és a
www.kozigallas.hu oldalon találhatók.
A munkakör legkorábban 2022. június 3tól tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 31.

Pályázati felhívás a Martfűi Polgármesteri Hivatal
műszaki irodavezető feladatainak ellátására
A Martfűi Polgármesteri Hivatal pályázatot
hirdet a hivatal műszaki irodavezető munkakörének határozatlan idejű közszolgálati
jogviszonyban történő betöltésére.
A munkavégzés helye a Martfűi Polgármesteri Hivatal, Martfű, Szent István tér 1.
Pályázati feltétel: felsőoktatásban szerzett építész-, építő kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi,
agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi,
vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a
közigazgatási szakvizsga, a vezetési, szervezési készség és a helyismeret.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatokról, a munkakör betöltésének feltételeiről,
a pályázó által szükséges benyújtandó iratokról, igazolásokról, illetve a munkabérről és
a pályázat benyújtásának módjáról részletes
információk a www.martfu.hu önkormányzati
honlapon és a www.kozigallas.hu oldalon találhatók.
A munkakör legkorábban 2022. június 3.án tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 31.

Pályázati felhívás a Martfűi
Polgármesteri Hivatal
műszaki ügyintéző
feladatainak ellátására
A Martfűi Polgármesteri Hivatal pályázatot
hirdet a hivatal műszaki ügyintéző munkakör határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban történő betöltésére.
A munkavégzés helye a Martfűi Polgármesteri Hivatal, Martfű, Szent István tér 1.
Pályázati feltételek: felsőoktatásban szerzett építész-, építő kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi,
agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi,
vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
vagy műszaki középiskolai végzettség; középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a
közigazgatási alap- vagy szakvizsga és a
helyismeret.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatokról, betöltésének feltételeiről, a pályázó által szükséges benyújtandó iratokról, igazolásokról, illetve a munkabérről és a pályázat
benyújtásának módjáról részletes információk a www.martfu.hu önkormányzati honlapon és a www.kozigallas.hu oldalon találhatók.
A munkakör legkorábban 2022. június 3.án tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 31.

A nehéz helyzetekben is gondoskodnak
egymásról

A Martfűi Mozgássérült Egyesület 2022.
február 4-én tartotta közgyűlését a Martfű
Városi Művelődési Központban. Idén ez volt
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az első alkalom, hogy a közösség tagjai újra
találkozhattak egymással.

A hagyományos évértékelő rendezvényen Mucsi Józsefné Ibolyát is köszöntötte
az egyesület, aki immár 15 éve fogja össze a
civil közösség munkáját.
Az összejövetelen dr. Papp Antal polgármester is nagy tisztelettel köszöntötte az öszszetartó sorstárs közösség vezetőjét és tagjait.
Az évösszegző gondolatokon túl, tartalmas beszélgetések és finom ebéd tette igazán családiassá a közgyűlést. – A találkozón
mindenki jól érezte magát, szeretetteljes
hangulatban telt! – összegezte a napot az
egyesület vezetője.
A Martfűi Mozgássérült Egyesület aktív
közösség, ha tehetik együtt kirándulnak,
könyvtárba, múzeumba és színházba járnak.
A pandémiás időszakban csak kisebb összejöveteleket szerveztek, a megfelelő óvintézkedések betartásával.
– A nehézségek ellenére jó évet zárt az
egyesület – mondta el Mucsi Józsefné Ibolya, hozzátéve – a közösség tagjai a nehéz
helyzetekben, saját betegségük mellett is
gondoskodnak egymásról.
Székács Szidónia

ÖNKORMÁNYZAT

Február 1-jétől új fogorvos látja el az I. számú
fogorvosi körzethez tartozókat
Martfű Város Önkormányzata 2021. december 13-án kötött előszerződést a Mosonyi Dental Kft-vel az I. számú fogorvosi körzet ellátására. 2022. január 13-án a kft. bejelentette, hogy a praxisjogot megvásárolta és
kérte, hogy ennek alapján az önkormányzat
a fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a céggel a megbízási szerződést
kösse meg, melyhez Martfű Város Önkormányzatának a működési engedélye módosítását kellett kérelmeznie.
Az I. számú fogorvosi körzet egészségügyi alapellátását 2022. február 1-jétől helyettesítéssel majd megbízással, a Mosonyi
Dental Kft. alkalmazásában álló Dr. Elie
Moujaes fogorvos végzi, heti 25,5 órában.
Az Egyesült Arab Emirségekből származó, fiatal fogorvos a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán végzett, és a képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján Martfűre is költözik.
A fogorvosi körzet helyettesítéssel történő
ellátására az önkormányzat a Mosonyi Dental Kft-vel megkötendő megbízási szerződését a 2022. 01. 27-i ülésén hagyta jóvá a képviselő-testület.
Az önkormányzat a Martfű I. számú fogorvosi körzetében fogorvosi alapellátást végző,
praxisjoggal rendelkező fogorvos elhalálozása miatt korábban, a praxisjog eladásáig, de
legkésőbb 2022. március 27. napjáig tartó
megbízási szerződést kötött a feladat helyettesítéssel történő ellátására az EURODENT
Bt-vel, a helyettesítést Dr. Olasin György végezte.
A praxisjog megvásárlását követően az új
tulajdonos kérte a körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötését Martfű Város Önkormányzatával, amelyhez az önkormányzatnak a
működési engedélye módosítását kellett kérelmeznie.
A bejelentés alapján az önkormányzat a
Mosonyi Dental Kft-vel előszerződést kötött a
Martfű I. sz. fogorvosi körzet ellátására. A
praxisjog megvásárlását követően a körzetben a fogorvosi feladatokat a praxisengedélyt igénylő és a kft. alkalmazásában álló
fogorvos végzi. A megállapodás szerint a
fogorvosi alapellátást az egészségügyi szolgáltató az alkalmazásában álló Dr. Elie
Moujaes közreműködésével látja el.
Az önkormányzat a korábban az EURODENT Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi BT-vel az I. számú fogorvosi körzet ellátásának helyettesítésére kötött megbízási
szerződésének módosításáról is döntött a
képviselő-testület ezen az ülésén. Az önkormányzat működési engedélyének az új szolgáltatóra vonatkozó módosítása hatályba lépéséig meghosszabbította a képviselő-testület Dr. Olasin György az I. számú körzet fogorvosi szolgáltatásaira vonatkozó megbízási
jogviszonyát.

– Megbízóként Martfű Város Önkormányzata kérte a működési engedélye megváltoztatását és időközben már módosította is a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
a finanszírozási szerződését – tájékoztatott
Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző.
Az I. sz. fogorvosi körzet ellátási területe a szerződés szerinti utcajegyzék és az iskola-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó
nevelési-oktatási intézmény jegyzék szerinti
terület, a rendelés helye: Dr. Zentay Márton
Egészségház.
Dr. Elie Moujaes a fogorvosi alapellátást
2022. február 1-től, heti 25,5 órában végzi.
Rendelési idő:
Páros hét:
hétfő: 11,30-20,00 óráig,
kedd: 9,00-19,00 óráig,
szerda: 9,00-16,00 óráig.
Páratlan hét:
szerda: 11,30-20,00 óráig,
csütörtök: 9,00-19,00 óráig,
péntek: 9,00-16,00 óráig.
Bejelentkezés, tel.: +36 30 085 6763
I sz. Fogorvosi Körzet (Martfű, Gesztenye sor 8.):
Akácfa út, Árpád fejedelem utca, Babits
Mihály utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Bata utca,

Üdvözöljük
újszülötteinket
2022.01.22.
Czampel Letícia
Czampel Mária - Kiss János,
Galagonya út
2022.02.01.
Bene Olívia
Bene-Kis Gabriella - Bene Dávid,
Munkácsy út
2022.02.09.
Balogh Zsombor
Munkácsi Dóra - Balogh Balázs, Simon
F. út
2022.02.13.
Jakab Lenke
Jakabné Sulyok Enikő - Jakab Zoltán,
Kassák út
2022.02.15.
Németh Viola
Bácsmegi Adrienn - Németh Balázs
István, Hősök tere
2022.02.16.
Habranyi Laura
Habranyi-Hegedűs Melinda Mária Habranyi Ottó, Bocskai út
2022.02.24.
Sándor Bence
Sándor-Pető Andrea - Sándor József,
Napraforgó út

Bercsényi Miklós út, Béke út, Borostyán utca,
Csók István út, Damjanich út, Déryné utca,
Dobó Katalin út, Erdő út, Gesztenye sor,
Géza fejedelem utca, Hársfa út, Hősök tere,
Ifjúsági út, Iskola utca, Juhász Gyula utca,
Kassák Lajos út, Kérész út, Kőrizs út, Krúdy
Gyula utca, Levendula utca, Liliom út, Madách út, Martos Flóra út, Május 1. út, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond utca,
Napraforgó utca, Nefelejcs út, Piac tér, Radnóti Miklós út, Rózsa út, Szegfű út, Szent István tér, Szent István út, Széchenyi út, Szolnoki út, Táncsics Mihály út, Téglagyár gyártelep, Tisza-parti út, Tiszavirág utca, Tóth Árpád utca, Tulipán út, Vajda János utca, Varga
Katalin út, Váci Mihály út, Virág út, Zöldfa út,
Állami Gazdaság Kolónia, Kövér major (külterület), Mariháza tanya (külterület), Réti tanya (külterület), Tisza-hajlat út (külterület).
Játékvár Óvoda és Bölcsőde: Munkácsy
úti Óvoda, Martfűi József Attila Általános Iskola: Alsó tagozat, Szolnoki Szakképzési
Centrum Damjanich János Szakképző Iskola
és Kollégium: Szakképzésben résztvevők.
Herbályné Kalmár Irén

Pályázati felhívás a Martfű
Városi Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatói feladatainak
ellátására
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére.
A munkavégzés helye a Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár 5435 Martfű, Mártírok út 1. A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2022. május 20-tól 2027. május 19-ig szól.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 5 éves vezetői gyakorlat, muzeológusi,
etnográfusi végzettség és helyismeret.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatokról, betöltésének feltételeiről, a pályázó által szükséges benyújtandó iratokról, igazolásokról, illetve a munkabérről és a pályázat
benyújtásának módjáról részletes információk a www.martfu.hu városi honlapon találhatók.
A munkakör 2022. május 20-tól tölthető
be. A pályázat benyújtásának határideje
2022. március 10.
A pályázati felhívás iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges további tájékoztatást telefonon kérhetnek az 56/450222, 107 mellék telefonszámon az aljegyzőtől, a kulturális intézmény megismerésének
biztosításához pedig az 56/450-146 telefonszámon a Martfű Városi Művelődési Központ
és Könyvtár intézményvezetőjétől.
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Február 1. a Tisza élővilágának emléknapja, február 2. a vizes
élőhelyek napja szerte a világban
2000. január 31. 22 óra, Zazár település, Románia. A nagybányai Aurul nemesfém bányavállalat ülepítőjéből gátszakadás
miatt mintegy 100 ezer köbméter cianid és
nehézfém tartalmú szennyvíz zúdult a Lápos
folyóba, majd a Szamoson keresztül a Tiszába, melynek koncentrációja 180 szorosa lett
a megengedett határértéknek. Ez a magyar
vízügyi hatóságok emberfeletti munkája ellenére is hatalmas károkat okozott az ökoszisztémában. E környezeti katasztrófa
emlékére február 1.-ét a Tisza élővilágának emléknapjává nevezték ki.
Egyesületünk évente a Tiszával kapcsolatos programot szervez e napon. Az idén az
első két előadó a Martfűi Tisza-szakaszt is
magába foglaló területről beszélt, azaz a
Hortobágyi Nemzeti Park Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység kialakulásáról és jelenlegi helyzetéről.
Lőrincz István ornitológus, a Tájegység
megálmodója visszaemlékezett arra, hogyan
lett a kisebb-nagyobb madárkolóniák telephelyeiből egységbe fűzve és a Hortobágyi
Nemzeti Parkhoz csatolva ez a Tisza szakasz.
Dr. Tallósi Béla a Természetvédelmi Őrszolgálat természetvédelmi terület-felügyelője elmondta, hogy ezt a tájegységet a Tisza
és a Zagyva egykori árterének természeti területei, a vízfolyások alkotják. Értékei a gazdag élővilágú vizes élőhelyek, a mentett részek legelői, a liget-erdők, a lösz- és homokhátságok, a mezsgyékben, árokpartokon,
töltéseken megtalálható gazdag élővilág, a
holtágak, nedves ecsetpázsitos rétek, lösz-,
szikes puszták.
Megyénkben nagy kiterjedésű, országos
jelentőségű védett természeti terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, kisebb Természetvédelmi terület a Tiszakürti Arborétum, amely szintén országos jelentőségű,
helyi jelentőséggel pedig a Pusztamizsei
Holt-Zagyva bír. A teljes terület a NATURA
2000-be tartozik.
Védett növények: réti iszalag, macskahere, Tisza-parti margitvirág, tündérrózsa, kornistárnics, fátyolos nőszirom, nyári tőzike.
Védett ízeltlábú a tiszavirág és a tiszavirágzás. Védett bogarak: aranyos bábrabló, szárnyas futrinka, skarlátbogár, pézsmacincér.
Védett a magyar bucó (hal), és a tavibéka,
madarak közül: nagykócsag, bölömbika, zöldike, tengelic, énekes rigó, a harkályok, a ragadozómadarak közül a réti- és a parlagi sas,
barnakánya, kék vércse. Emlősök közül: a
hód és a vidra, a korai denevér és a sün!
A természetet veszélyezteti a mindenfajta
szemét, az égetések, a gépjárművek által
okozott talajrongálások, a védett állat kereskedelem, a vegyiszennyezés.
A program másik felében Egri Sándor újságíró a Kié a Tisza részben tudatosította,
hogy a Tisza teljes 944 km hosszából 596 km
hazánk területén folyik, ezért - bár 5 országot
érint - a legnagyobb felelősség hazánké. Saj-
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nos nincs önálló Tisza program, a Nemzetközi Duna Védelmi Egyezménynek van alárendelve; önálló Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium sincs; több Tiszával
kapcsolatos kezdeményezés megszűnt,
vagy nem eredményesen működik. A MTA
Nemzeti Víztudományi Programot indított a
kormány felkérésére 2016-ban. Fontos lenne, hogy ne csak az árvízvédelemről szóljon.
Ezt követően egy új kezdeményezésről, a
Tiszai Natúrparkokról beszélt, azaz olyan tájszinti együttműködésekről, amelyek az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag területein, helyi
közösségek által létrehozva működnek, melyek célja a természeti és kulturális, épített
örökség megőrzése, bemutatása, hasznosítása; a környezeti nevelés, szemléletformálás; a vidékfejlesztés és jövőkép; valamint a
turizmus és a pihenés.
Nyugat-Európában nagyon elterjedt, népszerű, teret ad a polgárok ötleteinek, kezdeményezéseinek, számít aktivitásukra.
Hazánkban 17 natúrpark működik. A Tisza mellett még egy sem. Kialakítás alatt lévő Tiszai Natúrparkok: Tiszasüly és Szolnok között: Tiszai Szentélyek Natúrpark,
amelyet 7 település hozott létre, valamint
Szolnok és Csongrád között a Tiszavirág

Natúrpark 22 település részvételével. Ehhez
tartozik Martfű is. Az ideális az lenne, ha végig a Tisza mentén alakulnának Natúrparkok.
Dr. Tallósi Béla előadásának 3. részében
a vizes élőhelyek jelentőségéről beszélt. A
vizes élőhelyek, a vízvisszatartó tájgazdálkodás szerepe hatalmas lehetne megfelelő
hozzáállás mellett, mert környezetében burjánzik az élővilág, jótékonyan hat a klímára. A
gyenge termőképességű, mélyen fekvő, belvizes területek könnyen átalakíthatók vizes
élőhellyé. Fontos, hogy ne sérüljenek a meglévő természeti értékek, számuk gyarapodjon, unikum-jellegük bővüljön: segítsék a biodiverzitást, a természet sokféleségét, gazdagságának burjánzását.
Legyenek alkalmasak a víz, a folyó természetes mozgásának az „elviselésére”.
Azaz a tavaszi áradáskor szükségtározó jelleggel árvízvédelmi szerepe legyen, kánikulában a párolgásával jótékony hatást gyakoroljon a környezetére.
További részletek a Martfűi Városszépítő
Egyesület honlapján:
varosszepito-martfu.hu.
Vinczéné Balogh Magdolna
Martfűi Városszépítő Egyesület
vezető

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!
Bíró a tárgyaláson:
– Vádlott! Úgy zajlott a betörés, ahogyan azt az ügyvéd úr előadta?
/A válasz a vízszintes 1., 46. és függőleges 17. sorokban található./
Vízszintes:
1. A beküldendő megfejtés első része; 13.
Szarvas fejdísze; 18. Dél-amerikai ország,
Lima a fővárosa; 19. Juon … – hegyi pásztor
Jókai Mór Szegény gazdagok című regényében; 20. A levegőt mozgatja valaki körül, úgy
hűsíti; 22. Hírek közepe!; 23. Hollandia közigazgatási székhelye (az ország harmadik

REJTVÉNY
NYEREMÉNYSZELVÉNY

2022. FEBRUÁR - MÁRCIUS
Megfejtés:
Név, cím, telefonszám:
legnagyobb városa); 25. Demi … – 1992-ben
született amerikai popénekesnő, emellett
dalszerző és színészként filmekben is szerepelt; 27. Literatúra, magyar szóval; 30. A sásfélékhez tartozó, vizes, mocsaras területeken élő növény; 32. Munka, közismert (héber
eredetű) szleng kifejezéssel; 33. …-de-France – Franciaország 22 régiójának egyike
/ILE/; 34. A „magyar ezüst” becenevű fém, rövid nevén; 35. United Kingdom, röv.; 37. Lábunk legeslegalsó része; 39. Paripa; 40.
Csökkenő vízszintű; 42. Az egyik nagy olajtársaság kereskedelmi neve /ESSO/; 44.
Ének; 46. A beküldendő megfejtés második
része; 49. Egykori orosz motorkerékpár márka /IZS/; 50. Zömmel a Közel-Keleten és
Észak-Afrikában élő nagy népcsoport; 52.
Fürdőruha és úszósport-felszerelés márka
/ARENA/; 53. A végén hoz!; 54. Valakihez valamilyen szempontból tartósan kapcsolódó
személy; 56. Előd; 57. Mely személyé?; 59.
T.L.Ő.; 60. … Davala – 1973-ban született török labdarúgó, a Milan, az Internazionale és
a Werder Bremen játékosa is volt /ÜMIT/; 62.
Kétbalkezes, ügyetlen, régies szóval; 64. Albert … – Nobel-díjas elméleti fizikus, a relativitáselmélet kidolgozója (1879-1955); 67. Az
éttermi pincérek egyike lehet, de arra a személyre is használják e szót, aki kedveli a
szeszt; 69. Salvador … – talán a legismertebb szürrealista (katalán-spanyol) festőművész (1904-1989); 71. S.B.E.; 72. Régebben,
valaminek a kezdeti időszakában; 74. Horgászfelszerelés része; 76. A légzés fő szerve; 78. Ausztria Innsbruck székhelyű tartományába való; 79. Három tagból álló szárazföldcsoport a Karib-tengeren, az Egyesült Királyság tengerentúli területe.
Függőleges:
1. Hewlett-Packard számítástechnikai
eszközökön látható kétbetűs márkajel; 2.
Á.E.H.; 3. Ókori balkáni nép; 4. Édességféle,
a csokoládéhoz hasonlóan táblás formában

is készítik; 5. Némán ámít!; 6. Péterrel együtt
tartja névnapját az aratás kezdetén; 7. Szirt,
csúcs; 8. Gyermekek tudásának, képességeinek, viselkedésének fejlesztésére – jellemzően tehetősebb családok által – foglalkoztatott hölgy; 9. Injekciót beadó; 10.
S.E.O.; 11. Az ezüst vegyjele; 12. Íjjal lövöldöz; 13. Nitrogéntartalmú vegyület nevének
előtagja lehet /AZO/; 14. A kecske kicsinye;
15. … krokodil – nagy afrikai folyamról elnevezett hüllő; 16. …-magnoni ember (a homo
sapiens sapiens egyik típusa, csontjait a névadó dél-franciaországi sziklafal tövében tárták fel)/CRO/; 17. A beküldendő megfejtés
harmadik, befejező része; 21. Származás;
24. Adódik, előfordul; 26. Ritka női név – a középső magánhangzó hosszú formájú változatával (a Dél-sziget királynője című amerikai film szereplőjének nevéből); 28. Felső erjesztésű brit sörfajta; 29. Hazánk fővárosa;
31. „… iacta est” – Julius Caesar mondta,
amikor átkelt a Rubicon folyón (magyarul: „a
kocka el van vetve”); 33. Kiejtett betű; 36.
Felső végtag, vagy egyetemi részleg; 38. Buli, játszma, németül /PARTIE/; 40. Rövid,
csattanós történet; 41. Időmérő szerkezetek
javítómestere; 43. Hálót készít a pók; 45. …
László – 1936-ban született Kossuth-díjas
festő- és grafikusművész; 47. … István –
1950-es születésű magyar műgyűjtő, a Délkelet-ázsiai Aranymúzeum alapítója /ZELNIK/; 48. Származik; 51. „… dat, qui cito dat”
(magyarul: „kétszer ad, ki gyorsan ad”)/BIS/;
55. Állam, angolul (az USA teljes nevében is
szerepel a szó, természetesen ott többes
számban); 58. Élelem, ennivaló; 60. Ritmus;
61. „Nincs egy árva fűszál a … közt kelőben,”
(Arany János Toldijának egy sora); 63. Elgázol; 65. Ibolya, becézve; 66. Elemér, becézve; 67. Ipari Termékek Jegyzéke, röv.; 68.
Hosszú kettős mássalhangzó; 70. Erre a
helyre; 73. A nátrium vegyjele; 75. Póni páros
betűi; 77. Maguk.
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HIRDETÉS

Tájékoztató a helyi
választási iroda
elérhetőségeiről

Március 24-én
közmeghallgatás

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 24-én, csütörtökön 17 órai kezdettel közmeghallgatást
tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti
tanácskozótermében.

A 2022. április 3-án megtartandó országgyűlési képviselők választása és az
országos népszavazás lebonyolítása során a helyi választási iroda az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:
Címe: 5435 Martfű, Szent István tér 1.
Telefon: 56/450-222/102, 103, 107, 109,
147 mellék Fax: 56/ 450-853
e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu
Vezetője: Szász Éva jegyző

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

VÁGI SÁNDOR
életének 91. évében rövid betegség után
itt hagyott bennünket.

Elsőként Martfű Város Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről ad tájékoztatást
dr. Papp Antal polgármester.

Temetése 2022. március 18-án lesz
Budapesten a 18 kerületi, lőrinci
temetőben. A temetés zártkörű lesz,
kérjük hogy részvétét egy szál virág,
koszorú vagy csak egy róla szóló kedves
történet küldésével fejezze ki! (A
Facebook-on megtalálható a közös
profiljuk édesanyámmal.)

Ezt követően az önkormányzati képviselők számolnak be tevékenységükről, majd,
végezetül a lakosság, a helyben érdekelt
szervek mondhatják el közérdekű kérdéseiket, javaslataikat.

Emléke szívünkben örökké élni fog!
A gyászoló család

FIAT PUNTO 1,2-es benzines, 5 ajtós,
szürke színű, 2004-es, alig használt,
garázsban tartott, friss műszaki vizsgával
plusz téligumik felnivel, 600 ezer Ft-ért
Martfűn eladó.
Tel.: 06 70 3989 364

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan 2022. április 7-én, csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket március 30. szerdáig hozhatják be a szerkesztőségbe, vagy
küldhetik el a martfumedia@gmail.com címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

KIADÓ INGATLAN!
Martfűn kiadó egy 60 nm-es, földszintes
ingatlan. Az ingatlan alkalmas: irodának,
raktárnak műhelynek vagy egyéb
vállalkozásnak.
Az ingatlan 4 helyiséggel (az egyik vizesblokk), 380 voltos
ipari árammal, konvektoros gázfűtéssel, légkondicionálással
rendelkezik!
Parkolás az épület előtt a Rákóczi úton lehetséges!

Érdeklődni: a +36 20 957-1965 telefonon.

Kedves Ügyfelek!
Szeptemberben nyitottam
új műhelyemet.
Várok mindenkit szeretettel,
teljes körű autószereléssel,
akár rövid határidővel is!
Kérem, keressenek
bizalommal!

Cím Martfű, Móra Ferenc út 32. | Tel 06 30 196 6507 |
E-mail balazs1777@gmail.com
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HIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Településüzemeltetési szakmai egysége
munkatársat keres az alábbi munkakörbe

• 1 FŐ KŐMŰVES SEGÉDMUNKÁS
Főbb feladatok, munkák: • Kőműves szakmunkás melletti
munkavégzés • Kőműves ipari tevékenységek kapcsán felmerülő
segédmunkákkal kapcsolatos tevékenységek • Építőipari
segédmunkákban való részvétel • Egyéb segédmunkában való
közreműködés

Elvárás: • megbízhatóság • önmagára, környezetére való
igényesség • nagy munkabíró képesség • felelősségteljes, pontos
munkavégzés • gyakorlatias problémamegoldó szemlélet • önálló
munkavégzésre képesség • képesség csapatmunkára
Előnyt jelent: • építőipari tapasztalat
Foglalkoztatási feltételek: • teljes munkaidő, heti 40 óra
• az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezése szerint.
A munkavégzés helye: Martfű közigazgatási területe
A munkakezdés időpontja: 2022. március 01.
A meghirdetett munkakörökre fényképes szakmai önéletrajzzal az
alábbi email címeken lehet jelentkezni: toth@martfu.hu,
gondaneerika02@gmail.com, valamint személyesen az 5435 Martfű,
Szent István tér 1. szám I. em. 127. irodában Gonda Lajosné
intézményvezetőnél
Tájékoztatás kérhető a következő telefonos elérhetőségeken:
06 70 380 6170 , 56/ 450-222 132. mellék.

ÁLLÁSHIRDETÉS
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Településüzemeltetési szakmai egysége
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe

2 FŐ KERTÉSZETI SEGÉDMUNKÁS
Főbb feladatok, munkák: • fűnyírás • fűkaszálás • gyomlálás
• sövénynyírás • metszés, kisebb fakivágás • őszi avar takarítás
• növényvédelem

Elvárás: • megbízhatóság • önmagára, környezetére való
igényesség • nagy munkabíró képesség • felelősségteljes, pontos
munkavégzés • gyakorlatias problémamegoldó szemlélet • önálló
munkavégzésre képesség • képesség csapatmunkára
Előnyt jelent: • kertfenntartási tapasztalat (gépkezelés)
Foglalkoztatási feltételek: • teljes munkaidő, heti 40 óra
• az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezése szerint.
A munkavégzés helye: Martfű közigazgatási területe
A munkakezdés időpontja: 2022. március 01.
A meghirdetett munkakörökre fényképes szakmai önéletrajzzal
az alábbi email címeken lehet jelentkezni: toth@martfu.hu,
gondaneerika02@gmail.com, valamint személyesen az 5435 Martfű,
Szent István tér 1. szám I. em. 127. irodában Gonda Lajosné
intézményvezetőnél
Tájékoztatás kérhető a következő telefonos elérhetőségeken:
06 70 380 6170 , 56/ 450-222 132. mellék.
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2022 | január | 15.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A DROG ÉS ALKOHOL BEFOLYÁSOLTSÁG OKOZTA DISZKÓBALESETEK SÚLYOS
KÖVETKEZMÉNYEI CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393)
A Tiszaföldvár Város Önkormányzata által a TOP-7.1.1-16-H-114-3 számú helyi felhívásra benyújtott, „A drog és alkohol befolyásoltság
okozta diszkóbalesetek súlyos következményei” című projektet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte.
A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01393 azonosító számú, „A drog és alkohol befolyásoltság okozta diszkóbalesetek súlyos következményei”
című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 1.750.000,- Forint európai uniós támogatás segítségével.
A projekt célja egy újszerű, figyelemfelhívó, szemléletformáló prevenciós módszer bemutatása volt, mely hatékonyan felhívja a 14-18 év
közötti korosztály figyelmét tetteik következményeire. A projekt megvalósításával Tiszaföldvár Város Önkormányzata a fiatalok tudásának
fejlesztését, szemléletformálását tűzte ki célul, melynek eredményeként felelősségvállaló és felelősségtudattal rendelkező felnőtt válhat
belőlük.
Kedvezményezett 2021. nyarán filmfelvételt készített a rendőrség, a mentőszolgálat, valamint a tűzoltóság bevonásával, amely egy közúti
diszkóbaleset eseményeit jeleníti meg. 2021. szeptemberében a helyi középiskola diákjai előtt a hatóságok közreműködésével bemutatásra
került élőben egy megrendezett közúti diszkóbaleset. A szemléletformáló program céljainak elérését felmérendő a szakmai megvalósítást
végző iskolavédőnők a diákokkal kérdőíveket töltettek ki, melyek összegzésével hatástanulmányt készítettek.
A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. január 15.

2022 | február | 28.
TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZABADIDŐS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA TISZAFÖLDVÁRON CÍMŰ PROJEKT
ZÁRÁSÁRÓL (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00731)
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című támogatási rendszeréhez
benyújtott TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00731 azonosító számú, „Szabadidős és közösségi terek kialakítása Tiszaföldváron” című pályázatát
a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 46.573.591,- forint európai uniós támogatás segítségével.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata a projekt keretén belül két szabadidős-közösségi teret alakított ki a városban.
A projekt egyik megvalósulási helyszíne a Városi Főtér – Penny Market – Városi Bölcsőde mögött található zöld terület (367/10 hrsz., 367/9
hrsz.) volt. A megvalósított elemek között található egy gyermekjátszótér, egy felnőtt szabadtéri testedző fitneszpark, továbbá egy szabadidő
hasznos eltöltésére alkalmas játéktér.
A projekt másik megvalósulási helyszíne a Városi Sporttelep (318 hrsz.) volt, ahol a meglévő körülbelül 800 m2-es aszfaltburkolatú pálya
borításának cseréje valósult meg rekortán burkolatra. A pálya felújítása mellett a projekt keretén belül beszerzett sporteszközökkel többféle
sportág (tenisz, kosárlabda, kézilabda) gyakorolható térítésmentesen a sporttelepen.
2021. november hónapban a kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás - átvételi eljárás lezárult.
A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. február 28.
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Április 3-án országgyűlési választás és országos
népszavazás
A rendszerváltás utáni kilencedik országgyűlési választást tartják Magyarországon
2022. április 3-án, vasárnap, 6 és 19 óra között. A választás időpontját az első lehetséges időpontra tűzte ki Áder János köztársasági elnök. A választáson egy országgyűlési
képviselőre és egy pártlistára szavazhatunk.
A választással egy időben népszavazást is
tartanak.
A választás egyfordulós. Az Országgyűlés létszáma 199, a választás vegyes rendszerű: 106 képviselőt egyéni választókerületben (OEVK) relatív többséggel választanak
meg, 93 képviselő pedig párt- illetve nemzetiségi listán kerül be a parlamentbe arányos
rendszerben, kiegészítve a szavazatszámot
a töredékszavazatokkal.
Egyéni képviselőjelölt állításához 500 aláírásra volt szükség. Országos listát az a párt
állíthatott, amelynek 71 választókerületben,
de legalább 14 megyében és Budapesten
van egyéni jelöltje. Egy választópolgár több
indulni kívánó párt jelöltjét is támogathatta.
A mintegy 7,8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak a január 26-ai névjegyzéki állapotnak megfelelően február 11-éig kellett kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést, a
szavazásról szóló legfontosabb információkkal. Aki nem kapta meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti.
A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 12-én indult. A
kampányra felhasználható és elszámolható
forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni. A jelöltek február 26-ig gyűjthették az
ajánlásokat az ajánlóíveken.
Országos nemzetiségi önkormányzat is
állíthatott listát, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat legkésőbb február 26-án kellett bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
A Nemzeti Választási Iroda 2022. február 28.-i adatai alapján a Jász-Nagykun-Szolnok, 04. számú OEVK - Törökszentmiklós
választókerületében nyilvántartásba vett országgyűlési képviselő-jelöltek:
CSÁNYI TAMÁS
- DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP,
LMP, PÁRBESZÉD
SZABÓ BETTINA
- MI HAZÁNK
HERCZEG ZSOLT
- FIDESZ KDNP
SZEGÉNY JÁNOS
- NORMÁLIS PÁRT
FARKAS ATTILA
- MKKP
BENCSIK MIHÁLY
- MUNKÁSPÁRT, ISZOMM

További részletes információk:
www.valasztas.hu
Martfűn 6 szavazókörben adhatjuk le a
voksainkat az országyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson:
1. Kossuth út 22. (Kossuth úti Óvoda)
2. Kossuth út 24. (Kossuth út Óvoda)
3. Szent István tér 1. (Városháza)
4. Május 1. u. 2. (Martfűi József A. Általános Iskola)
5. Gesztenye sor 15. (Martfű Damanich J.
Szakk. Iskola)
6. Tüzép út 1. (Martfű Gyógykemping)
Meghirdették a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazás időpontját is.

Az Országgyűlés 2021. november 9-én döntött arról, hogy népszavazást az országgyűlési képviselők általános választásának napján is lehessen tartani.
A folyamatban lévő népszavazási kezdeményezések közül négy kérdésben voltak
biztosítottak a jogi feltételek a népszavazás
kitűzésére.
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NEVELÉS, OKTATÁS

Farsangi mulatság a bölcsődében
Az idei évben 2022. 02. 17-én került sor a
farsangi mulatságra a Játékvár Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei intézményegységében.
Fokozatosan hangolódtunk ezekre a hetekre, színesbe öltöztettük az intézmény helyiségeit, a csoportszobákat. Különböző hangszerekkel kísértük az énekeket és mondókákat. Február legizgalmasabb napján, a farsangi mulatságon a gyerekek kedvükre öltözhettek be különböző jelmezekbe. A csoportszobák megteltek kutyusokkal, kalózokkal, hercegnőkkel stb. Bölcsődei dolgozók is
szívesen bújtak más „bőrébe”, ezzel is ösztönözve a gyermekeket.

Deák Andrea néni készült a bölcsődések
számára, ízletes lekvárral és teával.
A vigadalom lezárásaképp „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél…” mondókával, hangszerekkel űztük el a hideg telet egy napsütötte, melegebb tavasz reményében.
Soós Kitti
kisgyermeknevelő

A farsang napjára táncos mulatságot, farsangi játékokat és vizuális kezdeményezéseket terveztünk. A dínom-dánom, mulatozás mellett elmaradhatatlan farsangi finomság a fánk, amivel a bölcsőde szakácsnője,

Farsang az általános iskolában
Maszkot öltök, nem ismersz rám,
pedig így is én vagyok.
Hópihéből varrták ruhám
dolgos kezű angyalok.
Cinca Katica: Maszkabál
A dolgos kezű angyalok, anyukák, nagymamák nemcsak a meseszép jelmezeket készítették el iskolánk hagyományos farsangi
napjára, hanem rengeteg finomabbnál finomabb süteményt varázsoltak az osztálytermekbe. Ugyanis a karneváli hangulatot az
osztályok saját közösségeikben teremthették meg a hatályos járványügyi szabályok
betartása mellett.
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De ennek ellenére sem maradhattak el a
szokásos farsangi kellékek: fánkevés, tombolahúzás, játékos vetélkedők, farsangi dekorációk készítése. A színes tantermeket a
diákönkormányzat értékelte, ahogyan az ötletes jelmezeket is. Mindez nem sikerülhetett
volna a számtalan szülői felajánlás nélkül,
amelyet hálásan köszönünk!
Köszönettel tartozunk még a Szolnoki
Tankerületi Központ támogatásáért és a Szülői Munkaközösség szervező munkájáért.
Mészáros Ágnes

SPORT

Újra pezseg az élet a Victory Klubban
Az évet egy Válogatott alapozó táborral
kezdtük a Mátrában, ahol rendkívüli terhelést
kaptak a versenyzők, remekül teljesítettek.
Ezt követően január végén megtartottuk
Martfűn a Victory Branch téli táborát, ahol közel 70 fővel dolgoztunk a 3 nap alatt. Versenyfelkészítés és vizsga gyakorlás volt a fókuszban.

Februárban a néphagyományhoz híven
mi is jelmezbe bújtunk Kengyelen és a budapesti dojo-ban, hogy elűzzük a telet. Nem volt
kivétel, kicsik és nagyok mind jelmezbe és álarc mögé bújtak, majd rengeteg féle játékkal
tettük élvezetessé a farsangi edzést.
Február elején volt lehetőségünk részt
venni egy gyakorló versenyen Komáromban,

ban Lengyelországba utazunk a Felnőtt Európa-bajnokságra. Várhatóan részt veszünk
a Full contact VB-n Osaka-ban, Japánban és
az utánpótlás EB-n júniusban, majd nyáron
Bulgáriában készülünk a bolgár nemzeti válogatottal.
A Victory Branch folyamatosan bővül, már
6 helyszínen is vannak edzéseink: Martfű,

A tábor utolsó napján 25-en vágtak neki a
gyermek és felnőtt fokozatoknak. A közel 3
órás próbatételen önmagukat legyőzve, magas szintű küzdelmet tudtak produkálni a
vizsgázók, miközben az akaratuk, jellemük
az erős küzdelmeken keresztül nem összetört, hanem tovább épült! Gratulálunk Mindenkinek! Büszkék vagyunk rátok! Tovább
fejlődtetek és rajtatok keresztül, veletek mi,
mindannyian!
Tavasszal is tervezünk tábort Budapesten, illetve nyáron augusztusban ismét Martfűn tartjuk a Nyílt Branch táborunkat, ahol a
karatét színes programokkal vegyítjük.

ahol több indulónk is a dobogóra ért. Ezek a
kis próbatételek kiváló alkalmak arra, hogy
elindítsuk a gyerekeket a versenyzői pályán,
megízleljék, milyen érzés ott állni és bizonyítani, remek tapasztalatszerzési alternatíva.
Számos kihívás vár minket még ebben az
évben, több platformon is igyekeznek majd
képviselni és helyt állni a Victory Klub versenyzői.
Február 26-án Felnőtt Magyar Bajnokságon és Junior Országos Bajnokságon indulunk kiemelt létszámmal, 9 fővel. Márciusban
Nyíradonyban lesz a Diákolimpia selejtezője,
melynek döntőjét májusban tartják. Április-

Kengyel, Tiszaföldvár, Budapest, Halásztelek és Nagykáta.
Kengyelen és Tiszaföldváron karate edzésekkel várunk szeretettel mindenkit Sensei Búzás Gábor személyében, Martfűn pedig karatét és funkcionális köredzéseket tartunk minden korosztály számára. Elérhetőségek:
· E-mail: office@victoryclub.hu
· Telefon: 06703223190 Oktató: Búzás
Gábor SFG 1 instruktor, 3. danos karate
mester
· www.victoryclub.hu
Stefanovics-Lesták Anita

Kiváló eredmények az Úszó Diákolimpia
Megyei Döntőjén
MARTFŰI ÚSZÓ ÉS TRIATLON KLUB
2022.02.04-én rendezték meg Karcagon
az Úszó Diákolimpia Megyei Döntőjét. A
martfűi triatlon klub versenyzői közül 30 fő
képviselte iskoláját az úszóversenyen. Diákjaink kiváló eredményeket értek el. Kiváló
helyezésekkel, szép egyéni csúcsokkal zártuk a versenyt.
Első helyezést ért el, így megszerezte a
jogot, hogy indulhasson a Debrecenben
(03.19.-20.) megrendezendő országos döntőn:
- I. korcsoport: Gaál Rebeka, gyors és
hátúszásban - I. korcsoport: Jeneses Martin,
hátúszás-ban - II. korcsoport: 4x50m lány
gyors váltó: Gál Dorka, Serfőző Sára,
Jeneses Olívia, Szepesi Alíz - III. korcsoport:
4x50m lány gyors váltó: Boros-Nagy Lili,
Gáspár Kata, Szivajev Viktória, Szabófi Renáta - IV. korcsoport: Deák Dorina: gyors- és
hátúszásban - V-VI. korcsoport: Pápai Balázs: hátúszásban.
További eredmények:
- Jeneses Martin: 2. hely gyorsúszás Kontér Koppány: 8. hely gyorsúszás, 5. hely
mellúszás - Juhos Glória: 5. hely mellúszás -

Burján Tamás: 4. hely gyorsúszás, 5. hely
hátúszás - Kontér Bulcsú: 19. hely gyorsúszás, 14. hely mellúszás - Gál Dorka: 8. hely
gyorsúszás, 5. hely mellúszás - Varga Zóra:
9. hely gyorsúszás, 7. hely mellúszás - Mihalik Rebeka: 10. hely gyorsúszás, 5. hely
hátúszás - Serfőző Sára: 11. hely gyorsúszás, 11. hely mellúszás - Szepesi Alíz: 12.
hely gyorsúszás, 4. hely mellúszás - Jeneses
Olívia: 13. hely gyorsúszás, 9. hely mellúszás - Danku Csillag: 14. hely gyorsúszás,
13. hely mellúszás - 4x50m lány váltó 2. hely
(Varga Zóra, Mihalik Rebeka, Danku Csillag,
Bíró Sára) - Kecskés Attila: 13. hely gyorsúszás, 8. hely mellúszás - Szokolai Ákos: 12.
hely gyorsúszás, 9. hely mellúszás - BorosNagy Lili: 2. hely gyorsúszás - Gáspár Kata:
6. hely gyorsúszás, 2. hely mellúszás - Mihalik Eszter: 8. hely gyorsúszás, 6. hely
mellúszás - Szivajev Viktória: 10. hely gyorsúszás, 7. hely mellúszás - Szabófi Renáta:
12. hely gyorsúszás - Haller Noémi: 2. hely
gyorsúszás, 2. hely hátúszás - Takács Zalán:
13. hely gyorsúszás, 7. hely mellúszás - Juhos Mihály: 6. hely gyorsúszás, 5. hely

hátúszás - Varga Zoárd: 14. hely gyorsúszás,
14. hely mellúszás - Mihalik Szilárd: 16. hely
gyorsúszás, 11. hely mellúszás - Deák Boglárka: 5. hely gyorsúszás, 2. hely hátúszás Bácsmegi Laura: 12. hely gyorsúszás, 6.
hely hátúszás - Táborosi Dorka: 14. hely
gyorsúszás, 8. hely hátúszás - Gáspár
Barnabás: 2. hely mellúszás - Pápai Péter: 9.
hely gyorsúszás, 7. hely hátúszás - Csüllög
Marcell: 7. hely gyorsúszás, 5. hely hátúszás
- Tóth Zalán: 5. hely gyorsúszás, 4. hely hátúszás - Pápai Balázs: 6. hely gyorsúszás 4x50m fiú gyors váltó: 3. hely (Csüllög
Marcell, Tóth Zalán, Pápai Péter, Pápai Balázs).
Balogh József 15
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A Jóreménység Klub Egyesület 2021. évi tevékenységéről
A Jóreménység Klub Egyesület 2021. évi
tevékenységét sajnos nagyban megnehezítette a Koronavírus járvány, és az emiatt alkalmazott lezárások. Június 3-áig nem tudtunk klubösszejövetelt tartani, akkor megtartottuk az éves közgyűlésünket, amelyen elfogadtuk a 2020. évi Közhasznúsági jelentést,
Mérlegbeszámolót, valamint a 2021. évi
programot és a költségvetésünket is.

Sikeresen pályáztunk Martfű Város Önkormányzatához bőrgyógyászati és zöldhályog szűrésre. A zöldhályog szűrésre 46
fő részvételével október 5-én került sor. Gondos Anikó szemész szakorvos több személyt
is kiszűrt, akiknek további vizsgálatokra van
szükségük zöldhályog elváltozás gyanújával.
Sokan jelezték igényüket a bőrgyógyászati (melanoma) szűrésre is, sajnos a vírushelyzet miatt erre 2021-ben nem került sor,
ezért az önkormányzati támogatást visszautaltuk 2021 decemberében.
A város költségvetésében szereplő öszszegből 42 martfűi nő méhnyakrák szűrését is megszerveztük október hónapban. Ennél többen is szerettek volna részt venni a
vizsgálaton, de így is örülünk neki, hogy
Martfű Város Önkormányzata a klub megalakulása óta támogatja az itt élő nők rákszűrését az éves költségvetéséből.
Fontosnak tartjuk, hogy környezetünkben
felhívjuk a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére, és arra a tényre, hogy az időben
felfedezett daganatos betegségek jó eséllyel
gyógyíthatók. Ennek szellemében rendezzük meg évente a mellrák elleni sétánkat,
amelyhez a város lakói, civil szervezetei lelkesen kapcsolódnak. 2021. október 8-án az
Europa Donna Nap keretében tartottuk sétánkat, és örömmel tapasztaltuk, hogy közel
százan velünk voltak (95-en írták alá a jelenléti ívet!).
Megszerveztünk június hónapban egy ortopédiai vizsgálatot is, melynek keretében
többen jutottak gyógycipőhöz és más gyógyászati eszközökhöz úgy, hogy az ortopédiai főorvos Martfűn vizsgálta meg a jelentkezőket.
Október 9-én a Tápiószelén megrendezett Europa Donna napon négyen vettünk
részt. A Rákbetegek Országos Szervezete
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által rendezett eseményen az Országos
Szervezethez tartozó klubok vettek részt az
ország minden részéből és külföldről is. Nagyon színvonalas előadások hangzottak el.
Sajnos, a pandémia erősödése miatti szigorú intézkedések bennünket is arra késztettek, hogy lemondjuk találkozásainkat. A novemberi klubnapon mindössze öten voltunk
jelen betegség, illetve a betegségtől való félelem miatt. A hagyományos év végi ünnepünket sem tudtuk megtartani. A klubtagokkal ezért telefonon és a facebookon keresztük tartottuk a kapcsolatot. Természetesen
mindannyian hiányoltuk a személyes találkozásokat, de csak így tudtunk magunkra és
egymásra vigyázni.
Munkánkat nagyban segítette, hogy a
Nemzeti Civil Alap két pályázatán is nyertünk, a 2020-as normatív pályázat keretében
57 ezer forintot, az egyesület működési költ-

ségeire. A NEA 2021. évi egyszerűsített pályázatán ugyancsak működési költségekre
300 ezer forintot nyertünk. Ez az összeg segített bennünket abban, hogy a törvényes
működés adminisztratív feladatait finanszírozni tudjuk. Ebből a támogatásból tudtuk
megszervezni az Europa Donna Napi mellrák elleni sétánkat és a klubnapok vendéglátását is.
A személyi jövedelemadó 1%-ából 108
ezer Ft-ot kaptunk, amit a klubtagok rehabilitációjára fordítunk. Kérjük, továbbra is támogassák egyesületünket adójuk 1 százalékával! Idén jelentős eseményen, a DAGANATOS BETEGEK II. ORSZÁGOS MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJÁN szeretnénk részt venni
Tihanyban májusban. Természetesen idén is
várjuk a mellrák elleni küzdelem jegyében
megrendezendő sétánkra az érdeklődőket,
támogatókat!
Máté Gizella

Újabb íjász sikerek
A Magyar Íjász szövetség a 3D szakág
2021. évi Országos Bajnokság ez év januárjában kiadott összesítése alapján a martfűi
Kocsi István a veterán (51 év feletti) korcsoportban 3. helyezést ért el – tájékoztatott
Nagy Mihály, az MVSE Deák Miklós Íjász
Szakosztály vezetője.
A 2022.01.30-án Érden megrendezett 3D
Teremíjász Országos Bajnokságon Kocsi István ismét a dobogó 3. fokára állhatott, HU
Veterán Férfi kategóriában, 28 3D cél leküzdésével, szoros versenyben megszerezve a
3. helyezést.
Az íjász szakosztály eredményes versenyzője február 5-én, a Pestszentimrén
megtartott IFAA Teremíjász Országos Bajnokságon, 300 pontból 291 pont megszerzésével, kategóriájában ismét az előkelő 3. helyen végzett.
A 3D, azaz háromdimenziós íjászat a vadon élő állatokat megformázó, térbeli célokról kapta a nevét, melyeken a különböző találati zónák a célba süllyesztett választóvonalakkal vannak megjelölve. A legnehezebbnek
tartott terepíjászati mód, mivel soha nem elő-

re közölt távolságokról kell a lövést leadni. A
változatos terepviszonyokból fakadóan az íj
tökéletes ismeretét és kiváló távolságbecslő
képességet követel a versenyzőtől – olvasható a Magyar Íjász Szövetség honlapján,
amely szerint a magyar 3D íjászok a világ élmezőnyéhez tartoznak.
Herbályné Kalmár Irén

PROGRAMAJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK
„ÚTRAVALÓ” címmel Nagy Katalin Matild grafikusművész és Nagy Dénes festőművész kiállítása /megtekinthető március 20-ig/.

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.
Tel.: (56) 450-146, 450-552
MÁRCIUS - ÁPRILIS
Március 9. szerda, 14 óra:
NŐNAPI műsor a Városi Nyugdíjasklub
szervezésében
Március 11. péntek, 9 óra:
A Martfűi József Attila Általános Iskola és
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája
és Kollégiuma ünnepi megemlékezése a
Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.
Martfű Város Ünnepi megemlékezései az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
alkalmából
Március 11. péntek, 17 óra:
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS a Művelődési Központ színháztermében.
Ünnepi köszöntőt mond: Farkas Roland
önkormányzati képviselő
Ünnepi műsor: „Van még erőd, hisz van
még Hazád” címmel a Martfűi József Attila
Általános Iskola diákjainak előadásában.

Március 30. szerda, 17 óra:
Hídvégi Péter fotóművész kiállítása az
emeleti galérián.
A kiállítást megnyitja: Dr. Horváth László a
Damjanich János Múzeum igazgatója.
Játszik pánsípon (jelent meg CD-je), hegedűn, csellón, gitáron, basszusgitáron,
fuvolán, szaxofonon. Koncertezik különböző stílusú zenekarokkal, a jazz, a népzene, a rock, a komolyzene területén. Zenéket ír, hangszerel, adaptál, betanít, vezényel, színpadon igényes zenéjével varázsolja el közönségét.
Több évtizedes, állhatatos munkája gyümölcse az is, hogy színházi társulata elnyerte a norvég „Heddaprice”-díjat, aminek a magyar megfelelője a „Jászai Maridíj”.
Mindezzel a zeneművészet területén maradandót alkotott, elért eredményeivel
öregbítette szülővárosa, Martfű hírnevét,
ahol 2015-ben Díszpolgári címet kapott.
Mindig megkülönböztetett örömmel játszik a martfűieknek. Barátja, zenésztársa
Dr. Blazsek József így írt róla: ”Ha kerestük a nevét az interneten, akkor a szűkebb
szülőföld: Martfű és környéke köszönt
vissza ránk, képekben, zenékben. Muzsikájával ezreknek juttatja el a szülőföldi
környezetben gyökerező dallamokat, érzéseket. Ez úgy sugárzik belőle, mint a tavaszi napfény”.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Belépőjegy: 900 Ft

Április 8. péntek, 18 óra:
TÁNCEST
ELEMEK TÁNCA címmel az Urbán Verbunk táncegyüttes előadása.
Belépődíj: 200 Ft, a Déryné Színházi
program támogatásával.

Április 16. szombat, 15 óra:
HÚSVÉTI CSALÁDI DÉLUTÁN a Művelődési Központ mögötti parkban.
Tojáskeresés, fajátékok, játszóházak,
állatsimogató és még sok érdekesség
várja a családokat.
Főszervező: Városi Szabadidős Kör
Egyesület

Március 18. péntek, 8.15 óra:
„OPERAKOMMANDÓ” címmel, a Filharmónia Bérletsorozat 2. előadása általános iskolások részére.
Március 25. péntek, 15 óra:
Környezetvédelmi ifjúsági rajzpályázat
eredményhirdetése a pódiumteremben
Szervező: Martfűi Városszépítő Egyesület
Március 13. vasárnap, 10 óra:
Ünnepi Istentisztelet a Martfűi Református Templomban
Március 15. kedd, 11 óra:
KOSZORÚZÁS és a megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-49-es emlékműnél.
Március 13. vasárnap, 18 óra:
ANGYAL JÓZSEF koncertje
Angyal József martfűi zeneművész
„hangszervirtuóz”, a Norvég Állami Színház zenei igazgatójaként dolgozott Drammenben, korábban számos legendás magyar könnyűzene és jazz formáció oszlopos tagja volt. Ma már Magyarországon
és Norvégiában egyaránt lakik és dolgozik.

Március 25. péntek, 18 óra:
DUMASZÍNHÁZ
VILÁGVÉGRE címmel KISS ÁDÁM önálló estje. Előzenekar: Elek Péter
Belépőjegyek: 3990 Ft és 4390 Ft, online
vásárolhatóak a www.dumaszínház.hu
oldalon, vagy az intézmény jegypénztárában /korlátozott számban/.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
03.07. 15.30: Lapozó Olvasókör - 130 éve
született J.R.R. Tolkien
03.10. 17.00: Mesélde - dalos, játékos családi mesedélután
03.24. 17.00: Mesélde - dalos, játékos családi mesedélután
Internet Fiesta
04.07. 17.00: Mesélde - dalos, játékos családi mesedélután
04.11. 17.00: Költészet Napi program a
martfűi versírók alkotásaiból
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Együtt ünnepeltük a magyar kultúra napját
Színes kulturális program várta mindazokat, akik ellátogattak 2022. január 22-én a
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár színháztermébe. A magyar kultúra napja
alkalmából színpadunkon köszönthettünk
három Kossuth-díjas írót: Parti Nagy Lajost,
Spiró Györgyöt, Závada Pált, és két nagyszerű jazz muzsikust: Dés Lászlót és Dés
Andrást, akik „ÖSSZ-HANG” címmel, 60 perces zenés irodalmi estet adtak a martfűi közönségnek.

teket, kultúrát teremtőké, előadóké és befogadóké, városaink és falvaink lakóié. Mindenkié. Mindenkié, akinek fontos, hogy értékeink megteremtődjenek és átörökítődjenek.
Martfűn mindig is fontos volt, hogy az igényes kultúra otthonra leljen kis városunkban,
a művelődést befogadó gyönyörű palotánkban. Sokszor úgy éreztük, úgy érezzük, minden nap a kultúra napja. Meg kell köszönnünk és meg kell becsülnünk a magyar kultúráért dolgozó emberek, közösségek elhiva-

dezvényünkre – mondta Asztalosné Kocsis
Enikő, a Martfű Városi Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatója. – Azt gondolom nagy
dolog, hogy közel négyszázan voltak fogékonyak erre a komoly műfajú előadásra, hiszen
mi is először próbálkoztunk ilyen léptékű, tulajdonképpen író-olvasó találkozóval.
Parti Nagy Lajos, Spiró György és Závada
Pál. A három Kossuth-díjas író jelenléte már
önmagában is nagyszerű dolog, de felolvasatukban az írásaikat hallani fantasztikus él-

A műsort megelőzően Turnyánszkiné
Enyedi Andrea önkormányzati képviselő ünnepi beszédében Ipolyi Arnold gondolatait
idézte.
– „Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal
is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő.” Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden jelenlévőnek örömteli
együttlétet, szellemi és lelki feltöltődést, öszszhangot, mely az igazi közösségi lét megtapasztalásának felemelő élményét hozhatja el
számunkra – mondta.
– Nekem a magyar kultúra a magyar népmeséket hallgató kisgyermekeket, a magyar
népdalokat és altatókat éneklő édesanyákat,
a sparhelt és búbos kemence melegénél az
élet bölcsességeit átadó nagyszülőket jelenti. A magyar anyanyelvünk átadását és megőrzését, a magyar nyelv nyelvjárásait őrző és
használó embereket, a magyar irodalom remekeit, a drámát és a humort, az egykor és
ma élő magyar íróinkat, költőinket, bármely
művészeti területen alkotóinkat, a magyar
zenészeinket, a magyar népzene és néptánc
előadóit, művelőit, gyűjtőit foglalja magába,
akik generációról generációra örökítik át ezeket az értékeket.
A magyar kulturális örökség védelme,
megőrzése, továbbadása kinek a feladata? –
tette fel a kérdést Turnyánszkiné Enyedi Andrea.
– Hiszem, hogy mindenkié, minden magyar emberé. A biztonságot nyújtó családé,
az énekelgető, verselő édesanyáké, a mondókázó kisgyermekeké, a diákoké, a pedagógusoké, a lelkipásztoroké és a kultúra bármely területén tevékenykedőké, a művésze-

tottságát, helytállását, mindennapi munkájukat, erőfeszítéseiket. Kiemelném azokat is,
akik a munkájuk révén, kiemelt feladatként,
sokszor csendes háttérmunkásként tesznek
egy-egy kiállítás, hangverseny vagy előadóest sikeréért, a magyar kultúra közvetítése
érdekében. Ezért köszönet illeti a helyi kultúra közművelődési alkalmazottait, az amatőr
művészeti csoportok, klubok tagjait és vezetőit, amatőr festőinket, képzőművészeinket,
verselőinket, a pedagógusokat és mindazokat, akik nagy lelkesedéssel segítik és támogatják a helyi kulturális élet fenntartását, gazdagítását és a kultúra őreiként tevékenykednek.
A szervezők minden évben törekednek
arra, hogy a magyar kultúra napján olyan
színvonalas műsorral lepjék meg a közönséget, amely minőségi szórakozást biztosít
mindenki számára.
Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek a
meghívásunkra, a magyar kultúra napi ren-

mény volt. Örültünk, hogy Dés László és
Dés András jazz muzsikusok az irodalmi művek mellett, zenei betétekkel fokozták a hangulatot.
Nagy hatással volt az előadás a martfűi
közönségre. A rendezvény utáni, írókkal és
zenészekkel való beszélgetésből kiderült, ők
is nagyon örültek, hogy egy kisvárosban enynyi ember kíváncsi rájuk. Nekik is szeretetteljes találkozás volt ez az este.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázatból valósult meg. A
pályázat előkészítése során találkoztunk a
szervezőcsapattal, akik ezt a különleges produkciót 2017-ben létrehozták. Budapesten, a
Katona József Színházban egy pár alkalommal mutatták be, ezért külön öröm, hogy vidékre is eljöttek. Köszönjük Martfű Város Önkormányzatának is, így tudtuk ezt a műsort
díjtalanul, az ünnep alkalmával a közönség
elé tárni.
(Folytatás a 19. oldalon)
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Alkotásaikon keresztül útravalót kaphatunk a
tarisznyánkba
Hogyan válik ez a hihetetlen térképzőkészség, a színek által mélységet, közelséget és távolságot teremtő képesség univerzális szimbólummá? – hangzott el a kérdés a
Nagy Katalin Matild és Nagy Dénes művészházaspár Útravaló című kiállításmegnyitóján,
2022. február 9-én, a Martfű Városi Művelődési Központban.
Asztalosné Kocsis Enikő intézményvezető szeretettel köszöntötte a megnyitó résztvevőit, kiemelten az alkotókat és családtagjaikat, valamint Verebes György Munkácsy
Mihály-díjas festőművészt, a Szolnoki Művésztelep vezetőjét.
– Azt gondolom, hogy Nagy Dénes festőművészt és Nagy Matild grafikusművészt sokan szeretik Martfűn, hiszen a művészetek
több ágában is jelen vannak városunkban is.
Gondolok itt a komolyzenére, a filharmónia
előadások nagyszerű homok animációira,
melyet nagyon szeretnek a gyerekek, mesekönyv illusztrációkra, de arra a művészetpedagógiai munkára is, mellyel gyerekeket, felnőtteket tanítanak érteni, érezni, alkotni.
Mindketten csodás és kiváló művészek és
igaz, hiteles emberek. Örülünk, hogy tőlük
kaphatunk alkotásaikon keresztül „útravalót”
tarisznyánkba! – mondta városunk kulturális
intézményének vezetője.
A jelenlévőket Bagi László zeneművész
röpítette az alkotások befogadásához szükséges hangulatba gitárjátékával.
A tárlatot megnyitotta Verebes György,
akinek gondolataival vált teljessé „útravalónk” tarisznyánkba.
– Nagy Katalin Matildnak gyönyörű szép
hangja van! Gyönyörű szépen énekel a tollal,
a metszőkéssel, akkor is, amikor történetet
mesél, akkor is, amikor alakok jelennek meg
a képein, kivételes finomságú, érzékenységű, rebbenékenységű, állapotokat kifejező,
megtestesítő figurák, akik mögött sorsok,
életutak állnak, vagy egész egyszerűen az
életüknek csak egy karizmatikus pillanata,
mert ott a falon belenézhetünk a tekintetükbe
és láthatjuk benne saját sorsunkat is akár.
Hagyjuk magunkat beszippantani a hálószerű rétegek által, bújjunk át ezeken a fátylakon és hatoljunk a mélyükre! Keressük,
érintsük meg azokat a figurákat, akik alig fölsejlő módon, ezekből a fátyolszerű rétegekből kirajzolódnak! Mert ezek mi magunk vagyunk – méltatta az alkotásokat a Munkácsy
Mihály-díjas festőművész.
Nagy Dénes festőművész képein a mindennapok témái jelennek meg, vizuális költészetében a korai avantgard festészet törekvéseit fedezhetjük fel.
– Ő az, aki a lehető legkevesebb mozdulattal fest teret, úgy használva a színeket,
ahogy csak a legnagyobbak tudják, egy
olyan sajátos képivilágot kiépítve, ami folyamatosan ugyan azt az érzületet kelti függetlenül attól, hogy az ábrázoláson mit látunk,
hogy mi a témája a festménynek.

– Ősi, eredeti készség az, amivel ő az ellentétes színpárokat kiegészíti, komplementer színeket egymás mellé rendezi és egyetlen apró mozdulattal, egy pici vörös folttal
helyreteszi a kompozíciót. Olyan könnyedség árad ezekből a képekből, ami gyakorlatilag a magyar alföldi festészetnek a legnemesebb hagyományával köti őt össze – zárta
gondolatait Verebes György festőművész.
Az a melegség, ami ezekből a festményekből, rajzokból és egyedi grafikákból egy-

aránt árad, mindenki lelkét feltölti ebben a téli
időszakban! Az Útravaló című tárlatot 2022.
március 13-ig láthatja a közönség a Művelődési Központ emeleti kiállítótereiben.
Székács Szidónia

mondta városunk kulturális intézményének
vezetője.
– Ahogy az önkormányzati képviselő ünnepi beszédében fogalmazott: jellegzetes
magyar kultúránk nélkül elveszünk, beolvadunk, megszűnik egyediségünk.

(Folytatás a 18. oldalról)
Turnyánszkiné Enyedi Andrea ünnepi beszéde is nagyon szépen méltatta a magyar
kultúra gondolatkörét, külön örültünk a városban működő kulturális közösségekhez, munkatársakhoz szóló elismerő szavaknak –

Mindannyiunk kötelessége tehát megismerni a saját kultúránkat, megélni és továbbadni, hiszen aki ősei hagyományát élteti és
továbbadja, nemzetének teszi a legnagyobb
szolgálatot!
Székács Szidónia
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