ÖNKORMÁNYZAT

Az adománygyűjtés helyett az adományozásban
vállal szerepet az önkormányzat
JELENTŐS TÁMOGATÁS PERECSENY VÁROS RÉSZÉRE 2022.03.04.
Martfűn is kézzelfogható az a segítőszándék, amely az Ukrajnában zajló háború elől
menekülők és az ott élő magyarság felé irányul. A humanitárius katasztrófa hatására az
önkormányzatnál is sokan érdeklődnek a segítségnyújtás és az adományozás lehetőségéről.
– Az ezen a téren városunkban is példa
értékűen és hatékonyan működő Martfűi Református Egyházközség valamint a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Martfűi Csoportja
mellett felesleges harmadikként, külön adománygyűjtőként belépnie az önkormányzatnak, ami csak szükségtelen versenyhelyzetet teremtene – mondta el dr. Papp Antal polgármester 2022. március 2-án, megköszönve az itt élők rendkívüli összefogását. Az önkormányzat jelenleg inkább az adományozásban vállal szerepet.
– Első perctől felmerült az önkormányzatnál az adománygyűjtés segítése, ukrajnai
testvérvárosunkra, Perecsenyre is gondolva.
Igaz, a covid járvány miatt nem találkoztunk
velük most már lassan két éve, és egyébként
is mindig nehézkes volt a találkozás, mert az
Európai Unióba nem tartozó államról, Ukrajnáról beszélünk, ami végül is egy hatalmas
ország.
Egyből eszünkbe jutott, hogy adományt
gyűjtünk az ottani magyarok és a menekültek
számára, de úgy gondoltuk, hogy a két, Martfűn is gyűjtést folytató szervezet mellett, közvetlenül nem élünk az adománygyűjtés lehetőségével.
A Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
mindennapos feladatként végzik, és hatalmas szervezettel, mindenféle logisztikával
rendelkeznek az adományok gyűjtéséhez és
hatékony továbbításához. Nem elég elvinni
az adományt, azzal is foglalkozni kell, hogy
ott a megfelelő szervezethez jusson el, különben elveszik a funkciója – figyelmeztetett
Dr. Papp Antal.
Az adományozásba ezúttal városunk
testvértelepülése, Perecseny támogatásával
kapcsolódik be az önkormányzat.
– Felhívtuk a korábban szintén magyar,
Munkács közelében található város önkormányzatát, és megkérdeztük, hogy konkrétan mire van szükségük. Elsősorban gyógyszereket, kötszereket és gyógyászati eszközöket sorolnak fel azon a listán, amit válaszukban elküldtek. Mindezek nagyobb tételekben kellenének nekik, mert a háború miatt
a kórházak is kifogytak a készleteikből. A listán szereplő dolgok beszerzése idehaza
sem egyszerű, hisz jó pár vényköteles, és
egyes eszközöknek az ára is jelentős – emelte ki a polgármester.
Dr. Papp Antal arról is tájékoztatott, hogy
a 2022. március 3.-i, rendkívüli képviselő-testületi ülésen Martfű Város Önkormányzata

2

Ukrajnai
testvérvárosunknak
eddig két, az ottani
önkormányzat által
kért tartalmú
szállítmányt
juttatott el a martfűi
önkormányzat
10 millió forint adományt hagyott jóvá Perecseny város részére, az általuk kért gyógyászati eszközök és gyógyszerek megvásárlására. A város és polgármesterként maga is segédkezik az adomány eljuttatásában
Ukrajnába.
Az önkormányzat azt is felajánlotta, hogy
ha szükséges, azonnal el tudd helyezni 50 fő
menekültet. Ezt a megyei Kormányhivatal részére is jelezték.
Ahhoz, hogy az adományok biztosan célba érkezzenek, Híd Kárpátaljáért címmel,
részletes tájékoztatót adott ki a kormány az
adományozási lehetőségekről, felsorolva az

állami feladatokat kiegészítő karitatív szervezeteket is. (A tájékoztató a www.martfu.hu oldalon olvasható.)
– Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez
a háború. Reméljük, megegyeznek hamar,
hisz eddig is több ezer ember halhatott meg
értelmetlenül, de fontos, hogy segítsünk a
bajbajutottakon! – hangsúlyozta városunk
polgármestere.
Az önkormányzat, a bérlők háza kapacitásának igénybevételével, felkészült a háború
elől menekülők befogadására is, mert a közeljövőben erre szükség lehet.
Herbályné Kalmár Irén

Megújul a Martfu.hu, Martfű Város
Önkormányzatának hivatalos honlapja
Kedves martfűi lakosok, honlapunkat látogatók!
Szeretettel köszöntjük önöket városunk
honlapján! Weboldalunk megjelenése nagy
változáson ment keresztül, de a honlap tartalmi szerkezetében is terveztünk kisebb módosításokat. A reszponzív weboldal, a kijelzőhöz igazodó, mobilbarát megjelenés, az
érthető és egyszerűen használható navigációs sáv mellett, a honlap frissítése során az
egyes funkciók, például a keresés optimalizálását és a weboldal betöltésének gyorsítását is megfogalmaztuk célként.
Az önkormányzati honlapokkal szembeni
elvárásoknak (kötelező dokumentumok, pá-

lyázati adatok megosztása, naprakész informálás, tájékoztatás, honlap elérhetősége,
akadálymentesítés, gyors és könnyű kezelhetőség) továbbra is megfelelve, ezúttal is
egyedi megjelenésű és a kor követelményeihez igazodó funkciókkal fejlesztett honlapot
hoztunk létre. A honlapot üzemeltető Localinfo Információ Szolgáltató Kft.-vel közös
munkánkkal a korábbi tartalmi értékeit tovább vivő, korszerű és esztétikus honlappá
alakítjuk a több mint egy évtizede sikeresen
működő weboldalt.
Tekintettel az átállásra és a folyamatos
fejlesztésre, kérjük látogatóink megértését
és türelmét!
Martfű Média

AKTUÁLIS

Országgyűlési Választás 2022
ELŐZETES EREDMÉNYEK 2022.04.04.
Rendben zajlott Martfűn a 2022. április 3-i
országgyűlésiképviselő-választás és országos népszavazás. A martfűi szavazópolgárok 6 szavazókörben adhatták le voksaikat.
Településünkön a szavazásra jogosultak közül az országgyűlésiképviselő-választáson
69,32%-os (3 472 fő), az országos népszavazáson 68,36%-os (3 424 fő) volt a részvétel. A Helyi választási iroda tájékoztatása
szerint rendkívüli esemény nem történt.
A Nemzeti Választási Iroda 2022. április
04. délelőtt közzétett, egyéni választókerületi
előzetes adatai alapján a Jász-NagykunSzolnok, 04. számú OEVK - Törökszentmiklós választókerületében nyilvántartásba vett országgyűlési képviselő-jelöltek közül
az Országgyűlési Képviselők Választásán
HERCZEG ZSOLT (FIDESZ KDNP) végzett
az első helyen a szavazatok 52,04%-ával, a
2. helyen CSÁNYI TAMÁS (DK, JOBBIK,
MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD)
áll a szavazatok 36,50%-át megszerezve, a
3. pedig SZABÓ BETTINA (MI HAZÁNK) lett,
a szavazatok 8,28%-ával.
FARKAS ATTILA (MKKP) a szavazatok
1,97%-át, SZEGÉNY JÁNOS (NORMÁLIS
PÁRT) 0,88%-át, BENCSIK MIHÁLY (MUNKÁSPÁRT, ISZOMM) 0,32%-át szerezte
meg.
Martfű 6 szavazókörében az egyéni jelöltek közül a legtöbb szavazatot CSÁNYI
TAMÁS (DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP,
LMP, PÁRBESZÉD) kapta (1628), HERCZEG ZSOLT (FIDESZ KDNP) a 2. helyen

(1343), SZABÓ BETTINA (MI HAZÁNK) pedig a 3. helyen végzett (275) az előzetes
eredmények alapján.
A listás szavazatok 98,96%-os feldolgozottságánál, országosan a FIDESZ-KDNP a
leadott szavazatok 53,60%-át, a DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD közös listája a szavazatok 35.09%-át,
a MI HAZÁNK pedig a szavazatok 6.18%-át
tudhatta magáénak.
Az országgyűlési választásokkal párhuzamosan megtartott, a kormány által kezde-

ményezett, négykérdéses gyermekvédelmi
népszavazás nem érte el az érvényességi
küszöböt, mivel a választópolgárok 50%-a
nem adott le érvényes szavazatot.
Hajnaltól éjszakába nyúló áldozatos munkájukban a martfűi Helyi választási iroda és a

szavazatszámláló bizottságok munkatársainak is a megszokottnál több feladattal kellett
számolniuk a 2022. évi, együttes országgyűlésiképviselő-választás és népszavazás során.
Herbályné Kalmár Irén

Dr. Elie Moujaes fogorvossal találkoztak városunk
egészségügyi dolgozói
Ha bármilyen probléma van fogászati
ügyben, keressék nyugodtan Elie Moujaes
doktort! – bíztatta az I. számú fogorvosi körzethez tartozó martfűieket dr. Mosonyi Zsolt
szájsebész azon a találkozón, ahol a körzet
új fogorvosával ismerkedtek meg városunk
egészségügyi dolgozói.
Az Egyesült Arab Emirségekből származó, fiatal fogorvos a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán végzett, és Martfűre
is költözött, az önkormányzat biztosított számára szolgálati lakást.
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.
– Orvosaink általában nem tősgyökeres
martfűiek, de megszerették a várost és itt is
maradtak – mondta a 2022. március 2-án lezajlott találkozón dr. Papp Antal polgármester, hozzátéve, bízik abban, hogy megismerve Martfűt és az itt élőket, településünk új
fogorvosa is megtalálja a helyét, jól érzi majd
magát közösségünkben!
Herbályné Kalmár Irén

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin következő lapszáma
várhatóan 2022. május 19-én, csütörtökön jelenik meg.
Írásaikat, hirdetéseiket május 11. szerdáig hozhatják be a szerkesztőségbe, vagy
küldhetik el a martfumedia@gmail.com címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187
Martfű Város Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.martfu.hu
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Városunk kitörési pontja lesz az új iparterület, mint ahogyan
az óvárosi építési telkek is
KÖZMEGHALLGATÁS I. 2022.03.25.
Betelepülők az új ipari parkban, a Bata lakótelep építészeti védelme, parkolók kialakítása, zöldfelületek kezelése, sebességkorlátozás a Munkácsy úton, a 442-es utat átszelő
ipari vágány megszüntetése, járdafelújítás témák, amelyek az itt élőket foglalkoztatják,
kérdezésre ösztönzik.
Közmeghallgatást tartott Martfű Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. március 25-én a Polgármesteri Hivatalban. A képviselő-testületi ülés fórumon
Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és tervezett beruházásairól tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester, majd
városunk önkormányzati képviselői számoltak be a közösségért végzett tevékenységükről. A közmeghallgatás résztvevői ezúttal
is feltehették közérdekű kérdéseiket, elmondhatták javaslataikat.
Dr. Papp Antal elsőként az önkormányzat és intézményei költségvetéséről, állami és önkormányzati finanszírozásáról
beszélt.
– Hét évvel ezelőtt közel egymilliárdos
éves költségvetéssel gazdálkodott az önkormányzat, most csaknem 2.5 milliárd forint
költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül egymilliárdos megtakarítással
fogadta el éves pénzügyi tervét a képviselőtestület – hívta fel a közmeghallgatás résztvevőinek figyelmét a polgármester. – Az adóbevételek is magasak, ahhoz képest, hogy
egy nagy cég, a Heineken kivonult Martfűről.
A gyártelepet megvette egy másik cég, két
magyar vállalkozó, remélhetően ott is fejleszteni fognak, nem csak raktározási célra használják az ingatlant.
Az önkormányzat és intézményei állami
finanszírozásáról szólva megtudhattuk, hogy
éves szinten összességében 455 millió forintot tervezhettek erre a célra, ezzel szemben
198 millió forintot be kell fizetni szolidaritási
adóként, ami közel kétszázmillió forint elvonást jelent. 250 millió forint érkezik az államtól a 2.5 milliárdos költségvetéshez. – Elég
komoly összegeket keres Martfű és rak
össze, dolgozik azért, hogy tudjon fejlődni a város! – hangsúlyozta a polgármester. –
Ezen kívül vannak más bevételeink, államháztartáson kívüli adóbevételeink is, éves
terv szerint közel 700 millió forint értékben,
az önkormányzat megtakarítása pedig jelenleg közel egymilliárd forint.
Dr. Papp Antal az idei évre tervezett beruházásokról és fejlesztésekről is számot
adott, köztük a már folyamatban lévő, pályázati forrással és jelentős önkormányzati támogatással megvalósuló szociális alapszolgáltatás bővítésről. A volt iskolaépület felsőbb szintjein alakítanák ki az idősek bentlakásos otthona szobáit, a 80-100 férőhelyes
intézmény létrehozásához azonban újabb
százmilliós nagyságrendű beruházásokra
lesz szükség.
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Több évtized után sikerült felújítani az önkormányzat garzonlakásait is, amit később
idősek szállójaként hasznosítana az önkormányzat. Addig, a lakói változását követve, a
megürülő szobák belső felújítását is elvégzik.
Hamarosan kezdődnek és előreláthatólag a tél beálltáig be is fejeződnek a közvilágítás korszerűsítés kivitelezési munkálatai.
Számítások szerint az új világítótestek na-

A közmeghallgatáson elhangzott kérdések és az azokra adott válaszok alapján

gyobb fényerővel rendelkeznek, de fele anynyiba kerül majd a fogyasztásuk.
Az önkormányzat másik nagy terve, az
óvárosi részen a lakótelkek kialakítása keretében a szennyvíz és ivóvíz elvezetés kivitelezése is kezdetét veheti az idei évben.
Pályázati forrásból és önkormányzati támogatással elkezdődhet a Rákóczi útra tervezett járdafelújítás, a Rákóczi és Galagonya
utakat összekötő járda építése és a Munkácsy út mindkét oldalának teljes hosszában a
járda felújítása. Önkormányzati saját erőből
folytatódik a Hunyadi úti járda építése.
Az idei év komoly önkormányzati beruházása a Kövérmajorba tervezett új ipari övezet
ivóvíz- és szennyvízhálózatának kialakítása,
az elektromos hálózat átalakítása, a földkábelek áthelyezése. – Elkezdődött a betelepülés, több telket értékesített az önkormányzat
és további területek eladása is folyamatban
van – tájékoztatott a polgármester. – Ott az
ipari utat kell kiépíteni a volt hulladéklerakó
mögött. A Zsófiahalmi és az új ipari út csomópontjának előzetes tervei elkészültek, az önkormányzat folyamatosan együttműködik a
Közútkezelővel, amelynek tervei között szerepel a csomópont kiépítése.
Dr. Papp Antal tájékoztatójából azt is
megtudtuk, hogy folyamatban van a garázstelkek kialakítása az iskola mögötti garázsoknál, pályázatot nyújtott be az önkormányzat a
Kossuth úti klubépület hőtechnikai felújítására, és elkészült a sportcsarnok belső kiszolgáló helyiségeinek felújítása is.

sokan az önkormányzattól várják számos
olyan témában a megoldást, amely már nem
az önkormányzat feladata.
- A víz- és csatornahálózaton keletkező hibák elhárítását követően a felbontott út- és
járdaszakaszok javítását a szolgáltató Bácsvíz Zrt.-nek kell elvégeznie. A víz- és csatornaszolgáltatást évekkel ezelőtt át kellett adnia az önkormányzatnak.
- A 442-es utat átszelő iparvágány felbontását többször kezdeményezte az önkormányzat. A lehetőségeket szűkíti, hogy az
iparvágány melletti 8-8 méteres útszakasz
nem a közút kezelőjéhez, hanem a vasúti társasághoz tartozik. Dr. Papp Antal információi
alapján várhatóan két év múlva fognak itt
mélységi kátyúzást végezni.
- A 442-es út a városba vezető szakasza
melletti terület rendbentartása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata.
- A házak előtti területek gondozása, az
avar eltakarítása a lakók teendői közé tartozik. Az önkormányzat létrehozott egy kertészeti csoportot a város közterületeinek
rendben tartására. Külön összeget különített
el a képviselő-testület a városközponti tó és a
Polgármesteri Hivatal környékének felújítására.
- Az ott élők kérésére a Munkácsy útra
vonatkozóan megvizsgálja az önkormányzat
további sebességkorlátozási táblák kihelyezésének a lehetőségét, és a rendőrséget
is kérik, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel ezt az útszakaszt.

A lakossági fórum második részében városunk önkormányzati képviselői összegezték a legutóbbi, az elmúlt év októberében
megtartott közmeghallgatás óta eltelt időszak számukra fontos képviselői teendőit,
önkormányzati eredményeit.

ÖNKORMÁNYZAT

Az elmúlt évben több száz köbméternyi
hulladék elszállításával és a növényzet rendbetételével kezdődött az új ipari park kialakítása. Mára elkészültek a közműkiviteli tervek, a szükséges engedélyekre vár az önkormányzat. Folyamatban van a villamoshálózat kiépítése, a telekmegosztást követően folyik az ipari területek értékesítése – mondta
el Dr. Papp Antal. A polgármester szerint a
közművesítést követően városunk kitörési
pontja lesz az új iparterület, mint ahogyan az
óvárosi építési telkek is. Martfű tud ipari és lakóterületen is fejlődni.

- Ha van rá igény, kiadja a Piac épületét az
önkormányzat, de vendéglátóegységként
vagy ipari üzemként való hasznosítását nem
támogatják.
Martfű önkormányzata 2012-ben a Bata
lakótelepet területi védelem alá, az ott lévő
telepszerű beépítés épületeit helyi védelem
alá helyezte.
A település képének megőrzése, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében
2012 novemberében módosította a képviselő-testület a helyi rendezési terv építési sza-

- A Zsófia halom területén szintén elindultak a fejlesztések. A közvilágítás kialakítását
és az úthálózat felújítását követően, most az
ottani közlekedési csomópont kiépítését
szorgalmazza az önkormányzat a közútkezelőnél.

bályzatát. Az építési szabályzat fontos eleme
a Bata-lakótelep területén lévő helyi egyedi művi védelem alatt álló épületek építészeti karakterének megőrzése.
A lakótelep területi védelem alá került részén épített kerítés nem helyezhető el. Az

eredeti építészeti tömeghez hozzáépítés
nem valósítható meg.
A város településképének védelméről
szóló önkormányzati rendelet településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt ír elő minden olyan építési tevékenység esetén, amely helyi védett vagy településképi szempontból meghatározó területen történik.
Az építésügyi hatósági feladatokat a kormányhivatalok látják el, az önkormányzatnak
nincs sok beleszólása az építkezésekbe.
- A további közterületi parkolók építésére
vonatkozó, az elmúlt évben elfogadott koncepciója alapján, pályázati forrás bevonásával folytatná a parkolóépítést az önkormányzat a város területén. Martfű város parkolási koncepciója szerint parkolókat alakítanának ki a Hősök tere útján is.
- Szándéka szerint az önkormányzat
igyekszik fejleszteni, rendben tartani a város
játszótereit, a romló állapotú játékokat. Nehézséget okoz, hogy a szükséges alkatrészek a megrendelést követően több mint fél
év után érkeztek, érkeznek meg. A játszótereken már nem lehetnek kondieszközök,
azokat át kellett telepíteni.
- Az önkormányzat közterületi térfigyelő
kamerarendszerének központi megfigyelő
és rögzítő illetve adatkezelő helyisége jelenleg a Martfű Városi Rendőrőrsön található.
Martfű gyönyörű! Városunk fejlődésére és
az önkormányzat tevékenységére vonatkozóan, a kérdések mellett, elismerő szavak is
elhangzottak az önkormányzat éves lakossági fórumán, megköszönve a szívvel-lélekkel végzett városépítést.
Herbályné Kalmár Irén

Településképi rendelet módosítás 2022.
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIRDETMÉNYE
Tájékoztatom Martfű Város tisztelt lakosságát, a Civil Kerekasztalt, érdekképviseleti
és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, mint partnereket, hogy Martfű Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
alapján a helyi védelem alatt álló épületek
pontosítása miatt módosítja a településképi rendeletet.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti
szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény,
valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
településfejlesztési, településrendezési és
településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) korm.
rendelet alapján, értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági tájékoztatásunk kizárólag elektonikuson úton történik.
A településképi rendelet módosítás véleményezési dokumentációja elkészült, mely a

Város honlapján az alábbi linken érhető el:
https://www.martfu.hu/
Javaslataikat, észrevételeiket a közzétételt követő 21 napban, azaz 2022. március
22.-től 2022. április 12-ig kizárólag elekt-

ronikus úton, a titkarsag@ph.martfu.hu email címen várjuk.
Martfű, 2022. március 21.
Dr. Papp Antal
polgármester
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Szakszerű és felelősségteljes munkával a
gyermekek védelméért
Az észlelő- és jelzőrendszeri munka hatékonyságáról és a járványidőszakban végzett
tevékenységekről is szó volt a Martfű Város
Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ éves gyermekvédelmi
szakmai tanácskozásán.
A rendezvény célja ezúttal is az összefogás, az együttműködés és a közös gondolkodás volt, ennek érdekében a szervező intézmény minden jelzőrendszeri tagtól beszámolót kért a 2021-es évi munkájáról. A szervezeteket többek között a településen élő gyermekek helyzetéről, a fennálló problémákról
és a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően a bántalmazásról, elhanyagolásról kérdezték.
Az együttműködő egészségügyi, nevelési-oktatási intézmények, hatóságok, polgár-

őrség, egyházak, a család- és gyermekjóléti
központ és a művelődési központ képviselői
2022. február 22-én osztották meg egymással a gyermekvédelemre vonatkozó tapasztalataikat.
Egy ország gyermekvédelmi rendszerének működése mindig megmutatja az adott
társadalom gyermekvédelmi érzékenységét,
magát a társadalom állapotát, értékrendszerét – mondta Gonda Lajosné, a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője. – Ennek megfelelően, a fentiek analógiájára egy település gyermekvédelme, eredményei és eredménytelensége mindig bemutatja, hogy milyen prioritások határozzák meg a gyermekekről való gondoskodást, védelmet és támogatást és hogy menynyire tölti be meghatározott feladatát, szerepét.
A napjainkban folyó gyermekvédelmi
tevékenységet meghatározza és befolyásolja az utóbbi évek pandémia helyzete,
kiemelten az észlelő és jelzőrendszer feladatait, működését tekintve. Az online oktatás bevezetése, a karanténok hektikus
elrendelése a családi problémákat, esetleges veszélyeztetéseket látenssé teheti,
teszi.
Nagy a felelőssége mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik, és még hatalmasabb,
ha gyermekekkel! – hangsúlyozta az intézményvezető.
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Az önkormányzati intézmény család- és
gyermekjóléti szolgáltatás intézményegységének 2021. évi tevékenységét Szabados
Tünde családsegítő, szakmai egység vezető
ismertette.
A tavalyi évben együttműködési megállapodással 23 család, 53 fő gondozását látták
el. Az együttműködési megállapodással rendelkezők száma szerint 2 gyermek védelembe vétel alatt állt, 20 gyermeket alapellátás
keretében gondoztak és 3 fő esetében családsegítős gondozást végzett az intézmény,
ebből 1 fő válsághelyzetben lévő várandós
volt.
Kiskorúak vonatkozásában 11 írásbeli jelzés érkezett a szolgálathoz az elmúlt évben:
egészségügyi szolgáltatóktól (gyermekpszichiátria) 1, védőnőtől 2, köznevelési intézménytől 2, rendőrségtől 2, állampolgártól
(külön élő szülő, szomszéd stb.) 2, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró
kormányhivataltól 2.
Szakmai tevékenységük szerint segítettek az információnyújtásban, segítő beszélgetésben, tanácsadásban, ügyintézésben,
konfliktuskezelésben, kríziskezelésben, közvetítésben pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, más szolgáltatáshoz, család- és gyermekjóléti központhoz, felkérésre környezettanulmányt készítettek, családlátogatást tettek és adományt közvetítettek, 2021-ben 518
ügyfelet segítve.

A család- és gyermekjóléti központ által
biztosított szolgáltatásként pszichológiai,
mediátori és jogi tanácsadást is közvetítenek.
Nyilvántartásukban, a veszélyeztetett kiskorúak vonatkozásában a veszélyeztetettség fő okai: nevelési probléma, családi konfliktus; gyermek családon belüli lelki elhanyagolása, bántalmazás, kapcsolattartási probléma, kortárs csoport negatív hatása szerepelnek és az anyagi problémák is megjelennek.
– Az elmúlt három évben a kiskorúak vonatkozásában a jelzések számának alakulása 2019-ben 17, 2020-ban 7, 2021-ben 11 –
tájékoztatta a jelenlévőket Szabados Tünde.
– Tapasztalható, hogy a jelzések száma lecsökkent 2020 év vonatkozásában, 2021ben 4-gyel nőtt. Az elmúlt két évben bekövetkezett pandémia miatt az intézmények kevesebb információval rendelkeztek, mivel lecsökkentek a személyes tapasztalások –
vonta le a következtetéseket.
Szabados Tünde beszámolóját követően
a jelzőrendszer tagjai, a gyermekjóléti szolgáltató központtal a gyermekek érdekében
együttműködő intézmények képviselői öszszegezték a gyermekvédelemmel és a jelzőrendszer működésével kapcsolatos, elmúlt
évi tapasztalataikat.
Az elmúlt két év nehézségeket okozott a
védőnőknél is – kezdte beszámolóját Gálné
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Balasi Zsuzsanna, a martfűi Egészségügyi
Központ keretében működő Védőnői Szolgálat területi és iskolai védőnője.
A járványhelyzet miatt lecsökkent személyes találkozások hiányából adódóan kevésbé tudták felmérni, hogy a családban az aktuális veszélyeztetettség milyen mértékben
van jelen, az online és távkonzultáció alatt a
problémákat nehezen sikerült feltérképezni.
– A korlátozások enyhítésével, a személyes konzultációk során az elmúlt időszakok
hozományát kellett ott akkor behoznunk.
Számos csecsemőnél mozgásfejlődési lemaradásokat tapasztaltunk, őket szakemberhez kellett küldenünk, de nem tudtuk mert
nincsenek vagy nagy a várólista. Nehéz a
helyzetet ilyenkor javítani. Magánrendelésre
három-négy hónap múlva, állami egészségügyi ellátásnál fél és egy év közöttre kapnak
időpontot a szülők – tudtuk meg a védőnőtől.
A terhesgondozásnál is sok nehézséggel
szembesülnek, mert a háziorvosok és a nőgyógyászok sok feladatot hárítanak a védőnőkre. A várandós gondozottaknál vannak
egészségügyi gondok, de szerencsére kevés a koraszülött és az egészségügyi problémával született kisbaba a településen. Ami
látensen előtérbe kerül, az az autizmus jeleinek egyre gyakoribb előfordulása kisgyermekeknél.
A 2021-es nevelési-gondozási évben a 40
férőhellyel rendelkező bölcsőde szakmai és
gyermekvédelmi munkáját is megnehezítette
a fennálló járványhelyzet.
A 2021. március 16-tól 22-ig tartó népegészségügyi ajánlás alapján, fenntartói
döntésre elrendelt bölcsődei bezárás megnehezítette a gondviselők tevékenységét,
voltak olyan családok, ahol az egyik vagy
mind a két szülő elveszítette a munkáját a
sok hiányzás, betegség vagy karantén miatt.
Érzelmileg sokkal érzékenyebbek voltak a
szülők és a gyerekek is, nem beszélve a pandémia okozta elzárkózottságról, karanténok
okozta bezártságról. Nagyon fontos volt a feléjük irányuló kommunikáció.
– A nehézségek ellenére a múlt évben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kisgyermek, hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és védelembe vett gyermek sem volt.
Egy kisgyermek volt alapellátásban – számolt be Cseriné Gál Katalin, bölcsődevezető.
A kisgyermeknevelő a korai fejlesztések
fontosságát hangsúlyozta, mert a bölcsődében is tapasztalják a járványhelyzet miatti lemaradásokat a kisgyermekeknél.
A nevelési-oktatási intézmények feladatként fókuszálnak a sok hiányzás okozta szociális és tanulmányi lemaradások
csökkentésére, ami a koronavírus időszak miatt tapasztalható a gyerekeknél.
A 2020-ban kezdődő pandémia érdekes
helyzeteket okozott a Játékvár Óvoda és
Bölcsőde Munkácsy úti és Kossuth úti Óvodák tagintézményeiben, de 2021-ben már rutinosabbak voltak az óvónénik és a szülők is,
például az online szülőértekezlet, beiratkozás vagy a telefonon történő „családlátoga-

tás” intézése során – tudtuk meg Bettenbuch
Tünde intézményvezető-helyettestől.
– Mint a bölcsődében, itt is hasonló problémát okozott a dolgozó szülőknél a sok betegség és karantén, de mindig sikerült megoldást találni a gyermekek elhelyezésére.
Nagyon odafigyelünk azokra, akik sokat hiányoztak az óvodából, hogy minél hamarabb
vissza tudjuk őket integrálni a csoportba,
hogy ne legyen nagy lemaradás a közösség
felé.
Az Oktatási Hivatalnál három éve igényelhetik a szülők az óvodáztatás egy évvel történő meghosszabbítását. Az első évben 2-en,
a második évben 7-en, idén 18-an adtak be
ilyen kérelmet. Az óvodapedagógus szerint a
szülők döntésének oka, hogy a gyermek sokat hiányzott és nem tudott úgy szocializálódni, ami megfelelő lenne ahhoz, hogy az iskolát probléma nélkül elkezdhesse.
A nehéz időszak ellenére a Martfűi József Attila Általános Iskola is vette az akadályokat 2021-ben – mondta Mészáros Ágnes intézményvezető-helyettes.
– Voltak mélypontok, mikor 8 osztály egy
hónapig kényszerült digitális oktatásra, de a
szülők és a gyerekek digitális kompetenciája
miatt nem volt probléma.
A jelenlegi tanévet minden diák egy diagnosztizáló tesztfelméréssel indította. Ez
alapján intézkedési tervet alkottunk a nevelőtestülettel közösen, amiben megfogalmaztuk
mind a tantervi, mind a közösségfejlesztési
hiányosságok bepótlására irányuló céljainkat.
Jelentős gondot okozott az oktatási intézménynek az iskolapszichológus hiánya. A tavalyi tanévben heti 10 órában 23 gyermekkel
foglalkozott iskolapszichológus, azt gondolom ez elég magas szám – mondta Mészáros
Ágnes, hozzátéve – bízunk abban, hogy a
tankerület hamarosan megoldást talál a
problémára, és újra lesz saját óraszámú iskolapszichológusunk.
A Martfűi József Attila Általános Iskolába
több mint 400 gyermek jár, ebből 48 bejárós
tanuló (13%), ami szintén számos megoldandó helyzetet teremt.
A Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégiumban több nehézséget generált a digitális
oktatás, a járvány megnehezítette az elméleti és gyakorlati vizsgák lefolytatását is –
mondta el Lászlóné Fodor Csilla, a középiskola ifjúsági és gyermekvédelmi felelőse.
Amikor bezárt az iskola voltak diákok,
akiknek eszközt kellett biztosítani, de egyéb
családi és szociális problémák miatt is, például internet hiányában, hiába. Sok hibrid oktatást tartottunk a karanténba kerülő gyerekek miatt, itt szintén voltak problémák az órába való bekapcsolódással.
A középiskolában is gondot okozott az iskolapszichológus hiánya, azonban itt már
rendeződött a helyzet. Sok a krízishelyzetben lévő diák. Vannak gyerekek, akiknek az
otthoni légkör problémás a családi konfliktusok, rossz szociális háttér miatt. Számukra
kollégiumi ellátással próbálják meg biztosíta-

ni azt a fajta törődést, nyugalmat, amit otthon
nem kapnak meg. A problémákat jelzik a szülőknek és szükség esetén a hatóságok felé
is.
A martfűi lakosság jogkövető magatartást
tanúsított a korlátozások idején. A fiatalkorúak által frekventált helyeket kiemelten figyeli
és kezeli a helyi rendőrség – számolt be Halász Csaba, a Martfűi Rendőrőrs parancsnoka. Folyamatosan ellenőrzik és megfelelő
rendőri jelenlétet tudnak biztosítani a településen. Beszámolója alapján egyre gyakoribb
probléma a közösségi oldalakon történő, főleg a fiatal lányokat érintő internetes zaklatás. Kiskorú gyermek szülője részéről Martfűn is történt feljelentés ilyen ügyben.
– A rendőrség az ügyet az országos főkapitányság normái szerint kiemelten kezeli. A
Martfűi Rendőrőrs soron kívül továbbítja az
esetet a bűnügyi szolgálat felé, akik elindítják
a megfelelő eljárást és a továbbiakban lefolytatják az eljárási cselekményeket – tájékoztatott az őrsparancsnok.
Állandó iskolarendőreik vannak az őrsön,
akik a bűnmegelőzési munkatársakkal közösen tartanak prevenciós előadásokat az iskolákban, velük folyamatos a kapcsolattartása
a helyi rendőrségnek. A polgárőrséggel
együttműködve az iskolák környékét is rendszeresen ellenőrzik.
A családokat is megviselte a bezártság,
de szerencsére családon belüli erőszak elkövetése miatt nem kellett kiemelten intézkednie a rendőrségnek.
– Nagyon elégedett vagyok a jelzőrendszer
munkájával. Megkapok minden jelzést, ami a
hatósági szintet kell, hogy érintse – mondta
Fróna Erika, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatala Gyámügyi osztálya munkatársa.
– Ha eltűnt gyermekről van szó, azt a rendőrség a gyámügy irányába mindig jelzi, de
az eltűnt gyermekek megkerülésének módjáról szeretnének visszajelzést a gyámhatóság felé, információt kapni arra vonatkozóan,
hogy hol, milyen körülmények között került
meg az eltűnt személy – kérte a rendőrség
képviselőjétől a gyámügyi szakember.
– Martfűn kevés ilyen ügyünk volt, de a
környező településeken több ilyen eset is
előfordult. Helyi szinten iskolai igazolatlan
mulasztásokról sem volt jelzés és ideiglenes
elhelyezésre sem került sor.
Gólya Krisztián, a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Humán Szolgáltató
Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának munkatársa pozitívan értékelte a
2021-es évet. – Közös gondolkozás és szakmai támogatás van jelen a munkánkban. Úgy
gondolom, hogy az a fajta együttműködés,
ami a központ és a martfűi szolgálat között
folyik, nem minden településen tud ilyen gördülékenyen működni.
A Martfű Városi Művelődési Központ
és Könyvtár egyrészt szervezett programjain, rendezvényeken, nyári napköziben, önállóan, vagy pedig a családdal, a szüleikkel
együtt találkozik a gyerekekkel. – A 2020 és
2021-es évben számos program átköltözött
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az online térbe, de az óvoda és iskola együttműködésével ilyen módon is tudtunk programokat szervezni a gyerekeknek – mondta
Székácsné Tálas Gabriella.
– Napközben főleg a kamaszok látogatják
a művelődési központot találkozóhelyként,
vagy iskola után buszra várva. A házirendet
betartják, ha csoporton belül kisebb konfliktus adódik, maguk között rendezik, kevés alkalom van, amikor a felnőtteknek közbe kell
avatkozniuk. Az italozó fiatalok kevésbé vannak jelen, mint az elmúlt időszakban – tudtuk
meg az intézményvezető-helyettestől.
– Több mint 100 iskolás korú gyermek
vesz részt hittanoktatáson. A lelkészek
ugyan nem pszichológusok, de nagyon komoly lelki segítséget tudnak nyújtani a gyerekeknek – hangsúlyozta Rágyanszky István,
aki Martfű város alpolgármestereként és a
Martfűi Református Egyházközség képviseletében is felszólalt. A templom nem csak az
egyházi események színtere, hanem közösségi tér, játéktér, ahol programokat, nyári táborokat szerveznek. Pozitívan hatnak a gyermekekre, azon kívül, hogy a felnőtt korosztály lelkét is ápolják – mondta.
A gyermekvédelem nélkülözhetetlen feladatellátás a város életében, és Martfű Város
Önkormányzata a lehetőségeihez képest
minden támogatást és segítséget megad a
gyermekekkel foglalkozó intézményeknek.

Függőségek
kezelése, ellátása
Martfűn

Különböző függőségek (alkohol-, drog-,
szerencsejáték) kezelése, ellátása, hozzátartozók megsegítése szolgáltatásait kínálja
a martfűiek számára is, helyben az SZKTT
HSZK Drogkonzultációs és Információs
Központ (Szolnok, Levente u. 1. Tel.:
20/2465679, www.fuggovagyok.hu, Facebook: Szenvedélybeteg Ellátás Szolnok).
Szolgáltatásaik ingyenesek, anonimak és
helyben elérhetőek.
Kihelyezett ügyfélfogadás Martfűn:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében
Cím: 5435 Martfű, Szent István tér 1.
(Minden hónap második szerdáján, 9 és
11 óra között)
A kihelyezett ügyfélfogadást Derzsi Vivien
szociális munkás, gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns tartja.
Herbályné Kalmár Irén
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Martfű alpolgármestere megköszönte Dr.
Papp Antal polgármester és az önkormányzati képviselő-testület nevében is azt a szakszerű és felelősségteljes munkát, amit az elmúlt időszakban a gyermekvédelmi intézmények végeztek.
– Elmondtátok, hogy a pandémia miatt a
családok a négy fal közé szorultak, nehéz
helyzetbe kerültek, kevés segítséget kaptak.
Ebben nyilván van dolgunk, ezt tovább kell
fejleszteni, javítani közösen! – foglalta össze
a 2021-es év tényeit és tapasztalatait Szabados Tünde, az önkormányzati család- és
gyermekjóléti szolgálat szakmai egységének
vezetője. – Tudom naiv elképzelés, hogy egy
gyermek se sérüljön, de törekednünk kell erre, hogy egyet se érjen sérelem, és tudom,
hogy ezt veletek, személyiségetekből adódóan tovább lehet gondolni és tovább fogunk
ezen közösen dolgozni!
Székács Szidónia

Használt sütőolaj és zsír
gyűjtése Martfűn
A Martfűi Városszépítő Egyesület révén
Martfű is bekapcsolódott abba a Biotrans Kft.
által üzemeltetett gyűjtőhálózatba, amely keretén belül a használt sütőolajat és minden
más zsiradékfajtát (pálmaolaj, kókuszzsír
stb.) – előkezelés nélkül – a speciális edényekbe (kukákba) lehet gyűjteni.
Fontos! A kidobásra szánt használt
olaj- és zsírféléket LEZÁRT edényben
(PET-palack, befőttesüveg, műanyagflakon stb.) dobják a gyűjtőedénybe! (Nem
baj, ha benne eltörik!) BELEÖNTENI NEM
SZABAD!
Reméljük, hogy a szelektív hulladékgyűjtés ezen formájával ismét teszünk egy lépést
a tisztább, élhetőbb Martfűért, a Földünkért!
Vinczéné Balogh Magdolna

ÖNKORMÁNYZAT

A város szépítésének is eljött az ideje
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 2022.
Második alkalommal is megtárgyalta és
elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetése megállapítására vonatkozó javaslatot Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 24-i ülésén.
Az önkormányzat idei költségvetési főösszege a személyi kiadások, az energiaárak és más költségek emelkedése, az óvatosan tervezett iparűzési adó bevétel és az
előrelátó tartalékképzés mellett is jelentős
forrást biztosít a város fejlődése szempontjából.
A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét
2.488.454 ezer Ft-ban, a tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 1.529.685 ezer
Ft-ban (működési célú bevételek 1.437.941
ezer Ft, felhalmozási célú bevételek 91.744
ezer Ft), a tárgyévi költségvetési kiadások
összegét 2.471.552 ezer Ft-ban (működési
célú kiadások 1.532.669 ezer Ft, felhalmozási célú kiadások 938.883 ezer Ft), a tárgyévi
bevételek és kiadások egyenlegét -941.867
ezer Ft-ban, a finanszírozási műveletek bevételét (előző évi maradvány) 958.769 ezer
Ft-ban, a finanszírozási műveletek kiadását
16.902 ezer Ft-ban, a finanszírozási műveletek egyenlegét 941.867 ezer Ft-ban állapította meg költségvetési rendeletében.
Az első forduló tárgyalása óta a költségvetésbe beépítették a minimálbér emelkedésre biztosított állami támogatást 32.5 millió
Ft összegben; a szociális alapszolgáltatás
fejlesztésre irányuló pályázat keretében
megvásárolható, 9 személyes elektromos
jármű beszerzéséhez kapott támogatási öszszeg bruttó 10 millió forintos önkormányzati
kiegészítését; a 2022. évi rendezvényterv
önkormányzati céltartalék összegéből a Művelődési Központ költségvetésébe csoportosítottak bruttó 4.4 millió forintot fellépők díjára; a Móricz Zsigmond úti járdafelújítás pályázati önrészének biztosítására bruttó 9.6
millió forintot, a Városháza körüli park és tó
átalakítására és új öntözőrendszer kiépítésére bruttó 45 millió forintot, az előző évben
megrendelt lombszívó gép beszerzésére pedig bruttó 6.8 millió forintot különítettek el.
A tervezett bevételeket növelte négy napelempark telek értékesítése, 24 millió forint
értékben.
A képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását
758.011 ezer forintban határozta meg. Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 125.310 ezer forinttal nő az előző évihez
képest. A megnövekedett finanszírozási öszszegből az önkormányzat 64.817 ezer forintot saját forrásból fedez.
Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként javasolt bruttó 938.883 ezer forint
összegű előirányzat egy része közvetlenül
megjelenik intézményeink költségvetési kiadásai között, és 36.5 millió forint felhalmo-

zási céltartalékot is tartalmaz. Az előző évhez
képest bruttó 110.8 millió forinttal növekedett
a felhalmozási kiadás tervezett összege.
Az önkormányzat 2022. évi jelentősebb
felhalmozási kiadásai, beruházásai bruttó
értékben: Településrendezési terv készítése
5.1 millió Ft; Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén 127.7 millió Ft; Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3 millió Ft; Közművesítés, új építési telkek vásárlása és területrendezés 131.650 millió Ft; Rakodógép beszerzése 10 millió Ft; Szociális alapszolgáltatás
fejlesztése, pályázati összeg és önkormányzati önerő 135 millió Ft; Járdaépítés 13 millió
Ft; Damjanich János Szakközépiskola tálalókonyhájának felújítása 70 millió Ft; Urnafal
építése 12.7 millió Ft; Kövérmajori Ipari Park
közművesítése 75 millió Ft; Garázshely kialakítása az általános iskola mögötti területen 10 millió Ft; Lombszívógép 6.8 millió Ft;
Városháza körüli park és tó átalakítása, új
öntözőrendszer kiépítése bruttó 45 millió Ft
összegben.
Az idei évre tervezett, jelentős önkormányzati felújítások bruttó értékben: Kátyúzás 5 millió Ft; Járdafelújítás 3 millió Ft;
Önkormányzati lakások felújítása 4.5 millió
Ft; Tornacsarnok helyiségeinek felújítása, kiegészítő munkálatok 39.6 millió Ft; Bácsvíz
Zrt. - Havária jellegű felújítások 3.8 millió Ft;
Bácsvíz Zrt. - Szénszűrő 11.4 millió Ft; Bácsvíz Zrt. Energiahatékonysági pályázat 27.7
millió Ft; Belterületi utak, járdák felújítása pályázat - Munkácsy út, Május 1. út, Virág út,
Rákóczi út, Galagonya út járda felújítás + önkormányzati önerő 50 millió Ft; Külterületi
utak fejlesztése pályázat - önkormányzati önerő 7.5 millió Ft; Óvárosi részen csapadékvíz-elvezető árkok felújítása 8 millió Ft; Rendőrség önkormányzati épületrész energetikai hálózatának felújítása 5 millió Ft; Út- és
útszakasz felújítás (Bem, Napraforgó, Kassák, Babits utak) 20 millió Ft; Kerékpárút, járda felújítás a körforgalom - vasútállomás közötti területen 20 millió Ft; Járda felújítás Móricz Zs. út, önkormányzati pályázati önrész 9.6 millió Ft.
– Az előttünk lévő költségvetési javaslat
maximálisan biztosítja az önkormányzati intézmények színvonalas működtetését, és
emellett az a pénzforrás, ami fejlesztésre
rendelkezésünkre áll, komoly előrelépést jelent Martfű város tekintetében – osztotta meg
a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság véleményét képviselőtársaival Vass
Éva bizottságvezető.
– Az előző javaslatban a fejlesztésekre,
beruházásokra szánt összeg a pénzügyi terv
35%-a volt, most, mivel a bevételi oldalon jelentős növekedés történt, ebből újabb fejlesztéseket, beruházásokat lehet majd eszközölni. A főösszeg emelkedése két nagy tételből származik elsősorban: állami támogatás megérkezéséből, illetve napelem park terület értékesítésből. Így a költségvetés főöszszege majdnem eléri a 2.5 milliárd forintot.

A bizottság bízik abban, hogy szigorú gazdálkodással ez a költségvetés teljesíthető
lesz, és szép eredményekkel tudjuk zárni ezt
az évet! – hangsúlyozta Vass Éva.
A további önkormányzati fejlesztéseket illetően a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és
Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagjai szerint is nagy lehetőség rejlik az idei költségvetésben. Földi Edina, a bizottság vezetője
megköszönte mindazoknak a szakmai tevékenységét, akik ehhez komoly munkájukkal
hozzájárultak.
– A város szépítésével is foglalkozunk,
ennek lassan eljött az ideje! – utalt dr. Papp
Antal polgármester a Városháza körüli park
és tó újjáépítésére és az új öntözőrendszer
kiépítésére vonatkozó tervezett beruházásra. – Eddig az önkormányzati intézmények
energetikai beruházásaira helyezte a hangsúlyt az önkormányzat, jelentős megtakarításokat érve el, amit most már a közterületek
megújítására is lehet fordítani.
Herbályné Kalmár Irén

A telekmegosztást követően jól halad az
ipari területek értékesítése a Kövér-majorban.
Elkezdődik a villamoshálózat kiépítése is, az
út és az ottani adótorony ellátását biztosító
elektromos földkábel azonban nem az ingatlannyilvántartás szerinti helyen fekszik.
Az önkormányzat kezdeményezte az
elektromos kábel áthelyezését, amellyel
kapcsolatban bejárást tartottak az adótornyot
üzemeltető CETIN Hungary Zrt. és az OPUS
TITÁSZ Zrt. képviselőivel március 23-án
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HIRDETMÉNY

Tájékoztatás a tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről
Meghatározott feltételek szerint ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a
nevelési, oktatási szünetek idején az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek
számára. A 2021/22. tanév tavaszi szünetére vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés április 14-től április 19-ig tart. A tavaszi
szünidei étkeztetés az étel elvitelével lesz
biztosított. Az étkeztetés előzetes kérelem kitöltésével igényelhető. Az önkormányzat
részletes tájékoztatója itt olvasható:
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási
helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja,
és az e körbe nem tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban,
óvodai nevelésben részesülő gyermekek
számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az e körbe nem tartozó gyermekek számára a nyári
szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi
szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles
megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére
biztosítani.
A 2021/22. tanév tavaszi szünet időtartama: 2022. április 14. naptól 2022. április
19. napig tart (2 munkanap)
Helye: Martfűi József Attila Általános
Iskola ebédlője (Martfű, Május 1. út 2.
szám).
A tavaszi szünidei étkeztetés az étel elvitelével lesz biztosított.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a
jegyző értesítése alapján felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a
7. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltéséhez
és benyújtásához. A mellékelt nyilatkozat –
az évközi szünet időtartama kivételével – a
nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.
Bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 121. számú irodájában Perecz Ágnes
ügyintézőnél, illetve a 06 56 450-222 telefonszám 134-es mellékén kérhető.
Szász Éva
jegyző

Bölcsődei - óvodai beiratkozás

Üdvözöljük újszülötteinket

JÁTÉKVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2022.03.17.
Nagy Bella
Nagy Vivien Ildikó - Nagy János Norbert,
Szolnoki út
2022.03.02.
Czinege Norina
Czinegéné Csipes Orsolya - Czinege
Krisztián, Galagonya út
2022.03.04.
Bekker Hanga Flóra
Bekker Hajnalka - Bekker Attila Zsolt,
Galagonya út
2022.03.20.
Ökrös Barnabás
Szilágyi Anett - Ökrös József, Hunyadi út
2022.03.20.
Bontovics Anita
Csipes Renáta - Bontovics Ferenc, Cseresznye út

KEDVES SZÜLŐK!
Martfű városban 2022. április 27-től április 28-ig 8 - 16 óráig, április 29-én 8 - 12
óráig tartjuk a bölcsődés és óvodás korú
gyermekek beíratását.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa
- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolni kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek anyakönyvi kivonata
- különélő szülők esetében a gyermek
elhelyezését igazoló dokumentum
BÖLCSŐDE:
A beíratás helye: Bölcsőde - Martfű,
Május 1. út 19.
Bölcsődei gondozást 8 hónapos kortól 3
éves korig biztosítunk a gyermekek számára.
Azok a szülők igényelhetik elsősorban a bölcsődei ellátást, akik dolgoznak, felsőoktatási
tanulmányokat folytatnak vagy szociálisan
rászorultak.
ÓVODÁK:
A beíratás helye: Munkácsy úti Óvoda Martfű, Munkácsy út 79.
Azokat a gyermekeket kötelező beíratni,
akik 2022. augusztus 31-ig betöltik harmadik
életévüket. A gyermek a nevelési év kezdő
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
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Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2022. december 31-ig betöltik a
3. életévüket.
Férőhely esetén felvételre kerülhetnek
azok a gyermekek is, akik 2023. február 28-ig
betöltik a 3. életévüket.
Férőhelyünk figyelembevételével egész
évben folyamatosan fogadjuk az óvodába jelentkező gyermekeket.
A fenntartó közleménye az óvodai beíratás rendjéről megtalálható a www.martfu.hu
weboldalon és az óvodai, bölcsődei faliújságokon.
Turnyánszkiné Enyedi Andrea
intézményvezető

HIRDETÉS

"Nem a Földön eltöltött évek száma a
fontos, hanem a szeretet, amelyet
megosztunk egymással, míg itt vagyunk."
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk,
nagyapánk

BOROS KRISZTINA
(1976-2017)

TRENCSÉNYI BENEDEKNÉ KLÁRI
hosszan tartó súlyos betegség után 2022.
március 4-én, 84 éves korában elhunyt.
Több évtizedig élt és dolgozott Martfűn,
ezért barátai, egykori kollégái és
sporttársai egy rövid megemlékezés után
szeretett folyójába, a Tiszába dobott egyegy szál virággal búcsúzhatnak tőle.
Időpont: 2022. április 24. 14.00 óra
Helyszín: a horgásztanya előtti vízpart
Hamvainak szórásos temetése 2022.
április 25-én 12:00 órakor lesz a
budapesti Új Köztemetőben (1108
Budapest, Kozma u. 8-10.).
Együttérző üzeneteiket tisztelettel
köszönjük:

BALASI MIHÁLY

halálának 5. évfordulója alkalmából

(1941-2022)
temetésén megjelentek, hamvasztás utáni
megemlékezésén kegyeletüket egy szál
virággal lerótták.
Az élet csendesen megy tovább,
de a fájdalom elkísér bennünket egy
életen át…
A gyászoló család

Trencsényi család

”Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is
halad.”
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik
feleségem,

MOLNÁR ISTVÁNNÉ
Nagy Margit (1945-2022)
temetésén megjelentek, sírjára virágot

Eladó LAKÁST vagy HÁZAT KERESEK. Tel.: 06 20 266-9370
***
4. emeleti, 2 szobás LAKÁS ELADÓ a Simon F. úton.
Keresek földszinti lakást vagy kertes házat. Csere is érdekel!
Tel.: 06 20 432-9414

Szeretettel Várom Szépülni Vágyó
Kedves Vendégeimet meghitt,
nyugodt környezetben, minőségi
kozmetikumokkal Martfűn, a

helyeztek.
Szerető családja

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

• 1 FŐ KŐMŰVES SEGÉDMUNKÁS

SZÉPSÉGSZALONBA!
Frissülj fel, töltődj fel a tavaszra!
Bejelentkezni: Majzik Anita 20/554-99-65

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.

11

INFORMÁCIÓS MELLÉKLET

Intézmények, elérhetőségek, információk, nyitvatartások
MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL
5435 Martfű, Szent István tér 1.
Tel.: 56/450-222
Email: titkarsag@ph.martfu.hu
A hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
- Hétfő: 8-12, 13-18 Kedd: 8-12 Szerda: 812, 13-16 Csütörtök: 13-16 Péntek: 8-12
***
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Martfű Kirendeltsége
Martfű, Szent István tér 1.
Okmányiroda
Tel.: 56/795-794, 56/795-827, 56/795-826
Hatósági Osztály
Tel.: 56/795-792
Gyámügyi Osztály
Tel.: 56/795-793
Ügyfélfogadás - Hétfő: 7.30-17 Kedd:
nincs ügyfélfogadás Szerda: 8-16 Csütörtök: 13-16 Péntek: 8-12
***
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
Székhely: Martfű, Szent István tér 1. Tel.:
56/450-222
Telephely: 5435 Martfű, Május 1. út 2. (Iskolakonyha) Tel: 56/450-995
5435 Martfű, Május 1. út 1. (AC Karbantartóműhely)
Intézményvezető Gonda Lajosné
127-es iroda Tel.: 56/450-222/132 mellék
- Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás
Ügyfélfogadás - Hétfő 8-12, 12:30-16
Kedd 8-12 Szerda 8-12, 12:30-16 Csütörtök - Péntek 8-12
Étkeztetési számfejtő, szociális segítő:
Szabó Anita 128-as iroda Tel.: 56/450222/ 131 mellék
Családsegítő: Csurgó Csilla 120-as iroda
Tel.: 56/450-222/114 mellék
Családsegítő, szakmai egység vezető:
Szabados Tünde 124-es iroda Tel.:
56/450-222/133 mellék
Gyermekjogi képviselő: Hollik Zsuzsanna
Tel.: 06 20/489-9637, E-mail: zsuzsanna.
hollik@ijb.emmi.gov.hu
Ellátottjogi képviselő: Göncziné Harján
Veronika Tel.: 06 20/489-9602,
E-mail.: Veronika.harjan.gonczine@ijb.
emmi.gov.hu
- Közétkeztetés
Szakmai egység vezető, élelmezésvezető: Bali Gábor Tel.: 56/450-995
- Településüzemeltetés
Szakmai egység vezető: Tóth Ferenc Tel.:
06/70-380-6170
- NHSZ Szolnok Martfűi Információs Pont
Vida Lajosné ügyintéző, 113-as iroda. Tel:
56/555-005
Ügyfélfogadás - Hétfő 13-16, Szerda 812, 13-16 Péntek 8-12
- Fonyód-Bélatelep üdülő ügyintézés
Pappné Szula Ildikó ügyintéző, 113-as iroda Tel.: 56/555-006
Ügyfélfogadás - Hétfő 13-16, Szerda 812, 13-16, Péntek 8-12
***
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Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Martfűi Telephelye
Tevékenységi kör: Szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás, idősek klubja
Martfű, Mártírok útja 4. Tel.: 56/580-512
Komáromi Kitti telephelyvezető
***
Martfű Város Önkormányzata
Martfű Város Polgármestere: Dr. Papp
Antal
Tel.: 56/450-222, 06 20/951-4331 E-mail:
titkarsag@ph.martfu.hu; E-mail: dr.papp.
antal69@gmail.com
Alpolgármester, önkormányzati képviselő: Rágyanszky István
Tel.: 06 20/263-7246; E-mail: ragyanszky.
martfu@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második kedd,
10-11 óra, előzetes telefonos egyeztetést
követően
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
Dr. Despotov Svetozar
Képviselő, Egészségügyi, Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság elnöke
Tel.: 06 20/967-2138;
E-mail: dr.despotov57@gmail.com
Farkas Roland
Képviselő, Oktatási, Művelődési, Sport,
Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága
tagja
Tel.: 06 70/935-4410;
E-mail: farkasroland75@gmail.com
Földi Edina Sára
Képviselő, Oktatási, Művelődési, Sport,
Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága
elnöke
Tel.: 06 70/938-6776;
E-mail: foldiedinasara67@gmail.com
Gálné Balasi Zsuzsanna
Képviselő, Egészségügyi, Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság tagja
Tel.: 06 30/464-8019; E-mail: vedono0311
@freemail.hu
Szekeres Mónika Gizella
Képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja
Tel.: 06 70/378-5638; Email: szekeres.
monika.gizella@gmail.com
Turnyánszkiné Enyedi Andrea
Képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja
Tel.: 06 70/977-5956;
E-mail: tea@ martfu.hu
Vass Éva
Képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Tel.: 06 20/412-8700; E-mail: vass.eva.
kepviselo@gmail.com
***
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
Martfűi József Attila Általános Iskola
Martfű, Május 1. út 2. Tel.: 56/450-025 Email: foldie@suli.martfu.hu Honlap:
http://suli.martfu.hu/
Intézményvezető: Földi Edina
Intézményvezető-helyettesek: Ivanov Erika, Mészáros Ágnes

Iskola Konyha
Tel.: 56/450-995 70/978-5984 Étkezéssel
kapcsolatos ügyintézés, tel.: 70/372-0582
(Hétköznap, 6-14 óráig hívható)
Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium - Martfű
Martfű, Gesztenye sor 15. Tel.: 56/450005, Fax: 580-583 E-mail: damjanich@
szolmusz.hu
Honlap: http://dami.szolmusz.hu/
Igazgató: Molnár Aranka
***
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK
Játékvár Óvoda és Bölcsőde
Martfű, Munkácsy út 79. Tel.: 56/450-152
E-mail: vob@martfu.hu
Intézményvezető: Turnyánszkiné Enyedi
Andrea
Intézményvezető-helyettes: Bettenbuch
Tünde
- Bölcsőde
Martfű, Május 1. út 19. Tel.: 56/452-155
Bölcsődevezető: Cseriné Gál Katalin
- Kossuth úti Tagóvoda
Martfű, Kossuth út 22-24. Tel.: 56/450-443
Tagóvoda-vezető: Olaszné Kiss Ágnes
***
Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár
Martfű, Mártírok út 1. Tel.: 56/450-146 Email: muvk@martfu.hu
www.martfumuvhaz.hu www.martfu.hu
Intézményvezető: Asztalos Árpádné
Nyitvatartás - Hétfő 12-20 Kedd - péntek:
8-20 Szombat - vasárnap: rendezvények
és mozi szerint
Pénztár nyitvatartás: Csütörtök, péntek,
szombat, vasárnap: 15-18, mozi jegypénztár nyitvatartása szerint, vagy belépődíjas rendezvények előtt egy órával.
- Városi Könyvtár
Email: martfuvarosikonyvtar@gmail.com
konyvtar@martfu.hu
Könyvtárvezető: dr. Székácsné Tálas
Gabriella
Nyitvatartás - Hétfő: szünnap Kedd: 10-12
és 13-18 Szerda: 10-12 és 13-18 Csütörtök: 14-18 Péntek: 10-12 és 13-18 Szombat - vasárnap: Zárva
- Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, Pécskői Család Alföldi Kerámiagyűjteménye
E-mail: martfugyujtemeny@gmail.com
Muzeológus: Eiler Zita
Közművelődési munkatárs és kapcsolattartó: Darida Andrea
A Művelődési Központ nyitvatartása szerint. Tárlatvezetés előzetes bejelentkezés
alapján. Tel.: 56/450-146
- Martfű Média
www.martfu.hu E-mail: martfumedia@
gmail.com
Médiavezető: Herbály Jánosné Kalmár
Irén
Nyitvatartás - Hétfő - csütörtök: 9-17 Péntek: 9-15
- CineMartfű Martfű Mozi
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Szakmai koordinátor: Deákné Szilágyi
Andrea
E-mail: info@cinemartfu.hu
Honlap: www.cinemartfu.hu
Jegypénztár nyitvatartás - Vetítés előtt
egy órával. Csütörtök: 16-17 Péntek: 1518 Szombat - vasárnap: 15-18
Online foglalások esetében a jegypénztárnál módosításra már nincs lehetőség!
Ezért kérjük, foglalásukat a kedvezmények figyelembevételével tegyék meg!
Online foglalt helyjegyek a jegypénztár
nyitvatartási idejében átvehetőek, fél órával a vetítés előtt.
A műsorváltozás és az időpontváltozás jogát fenntartjuk! Tájékoztatás és internetes
jegyfoglalási lehetőség a www.
cinemartfu.hu oldalon.
***
DR ZENTAY MÁRTON EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
Martfű, Gesztenye sor 8. Tel.: 56/452-138,
452-139
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
II. sz. háziorvosi körzet, helyettesítés (1es mellék):
Recept felíratásra e-mail cím:
2haziorvosikorzet@martfu.hu
Dr. Despotov Svetozar
Rendelési idő - Hétfő: 12-14 Kedd: 10-12
Dr. Magyarósi László
Rendelési idő - Szerda: 8-10 Csütörtök:
14-16 Péntek: 12-14
Dr. Despotov Svetozar (2-es mellék)
Rendelési idő - Hétfő: 8-12 Kedd: 12-16
Szerda: 12-16 Csütörtök: 8-12 Péntek:
8:30-12:30
Dr. Magyarósi László (3-as mellék)
Rendelési idő - Hétfő: 8-12 Kedd: 8-12
Szerda: 12-16 Csütörtök: 8-12 Péntek: 812
Fogorvosi szolgálat
Dr. Olasin György (5-ös mellék)
Rendelési idő - Páros hét - Hétfő: - Kedd:
7-14:30 Szerda: 11-17:30 Csütörtök: 714:30 Péntek: 7-12:30 Páratlan hét Hétfő: 12-18 Kedd: 7-14 Szerda: 12-17:30
Csütörtök: 7-12 Péntek: 8-11:30
Dr. Elie Moujaes (4-es mellék)
Rendelési idő - páros hét Hétfő: 11.30-20
Kedd: 9-19 Szerda: 9-16. Páratlan hét:
Szerda: 11.30-20 Csütörtök: 9-19 Péntek:
9-16.
Bejelentkezés, tel.: +36 30/ 085 6763
Fogorvosi ügyelet - Szolnok, Móra Ferenc
u. 9.: heti pihenőnap, munkaszüneti nap,
ünnepnap, 7-15-ig
Labor (7-es mellék)
6.00-8.00, változó időpontban. Minden
hónap elején tájékoztatás az orvosi rendelőnél. Csak martfűieknek, háziorvosi
beutalóval és időponttal.
Központi orvosi ügyelet
Tiszaföldvár, Kossuth út 165.
Tiszaföldvári ügyelet elsősegélynyújtó
pont: Martfű, Gesztenye sor 8.
Tel.: 56/ 470-424, 70/ 378-8979
Munkanapokon 16-8 óráig. Munkaszüneti
napokon 8-8 óráig
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat
Tel.: 56/452-138 (1 mellék)
Vezető: Dr. Solt Magdolna

Rendelési idő előzetes bejelentkezés
alapján.
Fizikoterápia (6 mellék)
Vezető: Sagáthné Fülöp Anikó
Rendelési idő - Hétfő - péntek: 8-10
Reumatológiai Szakrendelés (6-os mellék)
Dr. Czifra Mariann
Rendelési idő - Kedd: 13-15
***
GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Tel.: 56/450-177
Dr. Bezsilla Erzsébet
Rendelési idő - Hétfő 9-12 Kedd: 13-16
Szerda: 9-12 Csütörtök: 13-16 Péntek: 912
Védőnői Szolgálat
Tel.: 56/450-200 E-mail: vedono@
martfu.hu
I. védőnői szolgálat
Nők, várandós anyák részére tanácsadás
Hétfő 11-13
Csecsemő - gyermek - ifjúsági tanácsadás Péntek 8-10
II. védőnői szolgálat
Nők, várandós anyák részére tanácsadás
Hétfő 12-14
Csecsemő - gyermek - ifjúsági tanácsadás Szerda 8-10
III. védőnői szolgálat
Nők, várandós anyák részére tanácsadás
Hétfő 10-12
Csecsemő - gyermek - ifjúsági tanácsadás Csütörtök 9-11
Terhes tanácsadás
Tel.: 56/450-200 Hétfő: 10:30-15
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Bezsilla Erzsébet
Tel.: 56/450-177 Kedd: 8-10
***
MAGÁNORVOSI ELLÁTÁS
Nőgyógyászat
Dr. Faragó Béla
Tel.: 20 954-6053 Rendelési idő - Hétfő:
14:30-16:30
Szemészet
Dr. Gondos Anikó Szemerő Kft.
Tel.: 30 592-8012 Rendelési idő - páros
hét szerda 16:00-19:00
Bőrgyógyászat
Dr. Vágó Mihály
Tel.: 06 20 355-4675 Rendelési idő Hétfő: 17:00-17:30
Dr. Kun Andrea BőrBel Kft.
Tel.: 06 70/ 387-5566, 06 70/ 231-7307
Rendelési idő - Páros hét, péntek 16-18
***
GYÓGYSZERTÁRAK
Arany Főnix Patika
Martfű, Szolnoki út 71. Tel.: 56/450- 627
Nyitvatartás - Hétfő: 8-18 Kedd: 8-18
Szerda: 8-18 Csütörtök: 8-18 Péntek: 818
Diana Gyógyszertár
Martfű, Béke út 2. Tel.: 56/450-050
Nyitvatartás - Hétfő - péntek: 8-17 Szombat: 8-10:30 - kivétel ünnepnap
Gyógyszertári készenlét
Diana gyógyszertár páratlan hét vasárnap és ünnepnap 16 -17 óráig
Arany Főnix patika páros hét vasárnap
17-18 óráig
***

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi
Géza Kórház Rendelőintézet
5000 Szolnok, Tószegi út 21. Tel.: 56/503603 E-mail: info@hetenyikorhaz.hu
***
MÁV Kórház és Rendelőintézet
5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8. Tel.:
56/524-633 Email: foig@mavkorhazszolnok.hu
***
Martfű Posta
Martfű, Május 1. út 3. Tel.: 56/450-540
Nyitvatartás - Hétfő - péntek: 8-17 Szombat: 8-11
***
OTP Bank Martfű
Martfű, Szolnoki út 142. Információs vonal: (+36 1/20/30/70) 3 666 388
Nyitvatartás - Hétfő: 8:00-17:00 Kedd:
8:00-13:00 Szerda: 8:00-13:00 Csütörtök:
8:00-16:00 Péntek: 8:00-13:00
Ebédidő - hétfő, csütörtök: 12.00-12.30
***
Szolnok Megyei Rendőrkapitányság Martfűi Rendőrőrs
Martfű, Május 1. út 6/a. Segélyhívó: 112
Központi tel.: 107 Martfűi tel.: 56/450007
Őrsparancsnok: Halász Csaba r. őrnagy
Fogadóóra minden hónap második hetében:
I. körzet: Balasi István György r. főtörzsőrmester - hétfő, 13.00-15.00 Tel.: 06 30
782-7676
II. körzet: Csiki Szabolcs Dezső r. zászlós - csütörtök, 13.00-15.00 Tel.: 06 30/
782-7667
Iskolarendőr: Balasi István Tel.: 06 30/
782-7676
***
Martfű Mentőállomás
Martfű, Kossuth Lajos út 17. Központi tel:
112
***
Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky utca
2. Tel.: 06 56/470-081
***
MÁV Martfűi Vasútállomás
Martfű, Szolnoki út 125. MÁVDIREKT
ügyfélszolgálat Tel.: +36 (1) 3 49 49 49,
+36 (20/30/70) 499-4999
***
Középkelet-Magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóság
5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.
Tel.: 56/420-111
***
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Martfűi
Önkéntes Csoportja
Martfű, Május 1 út 21.
Tel.: 06 20 412-8700
Nyitvatartás - Szerda: 10-18 óráig, a többi
napokon valamint sürgős ügyekben telefonon előre egyeztetett időpontban
***
Falugazdász - Mezei Tibor
Martfűi Polgármesteri Hivatal 5435 Martfű, Szent István tér 1. I. emelet 112. iroda
Telefon: 06 30/332-2809
Ügyfélfogadás: Páros heteken hétfő 8-12. 13

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!
Rozoga autó áll be a benzinkúthoz.
- Tele kérem - mondja a sofőr a kutasnak.
A kutas végignéz az autón, és megkérdezi:
/A megfejtés a vízszintes 32. és 71. sorokban található./

14

REJTVÉNY

NYEREMÉNYSZELVÉNY

2022. ÁPRILIS
Megfejtés:
Név, cím, telefonszám:
Vízszintes:
1. Az Eurázsiai-hegységrendszernek a
Borsa-hágótól a Prahova völgyéig húzódó
része Románia területén; 12. Hulladék, piszok; 18. A gallium vegyjele; 19. A.J.O.; 20.
Sportfogadás; 21. Belső hiba!; 23. Női név,
Kosztolányi Dezső szép verset írt róla; 24.
Tehát, latinul; 26. Az Erika név egyik becézése; 28. Hollandia autójele; 29. Arra a másik
helyre; 31. Háló, világháló, nálunk is elterjedt
angol szóval; 32. A beküldendő megfejtés első része; 35. … János - a Pál utcai fiúk vezére; 36. Zöldségféle, a zöldséges standokon
újabban divatosan kiírt rövid becenevén; 37.
L.Z.Ű.; 38. Olvas páratlan betűi; 39. Az Anna,
vagy Anikó név egyik becézése; 40. Harci kutya; 41. Ami Párizsban és Madridban közös!;
42. Sapienti … (latin mondás, jelentése: a
bölcsnek ennyi is elegendő); 43. Low-Noise
Amplifier (antenna erősítő), röv. /LNA/; 44.
Maláta egynemű betűi; 45. Busz, vagy hajó
hátsó része; 46. Kiejtett mássalhangzó; 47.
Tevékeny; 49. Kölyök, angolul /KID/; 50.
A.I.F.; 51. A bór és az erbium vegyjele; 52.
Agg, nagyon öreg; 53. Erdőben, ligetben tanyázó, szarvval, patával ábrázolt férfi istenség, a görög szatír római megfelelője; 54.
Homonyik Sándor dalának címe az 1980-as
évekből, melyet az első magyarországi szépségkirálynő emlékére írt; 57. A.V.T.; 58. Repül; 59. Kezdődik az óra!; 60. Jég, angolul
/ICE/; 61. Ötlet, eszme; 62. Település a Tiszatenyő-Mezőtúr vasútvonal mellett; 64. A
nobélium vegyjele; 65. Régi nagy történelmi
éra; 67. Mi, micsoda, oroszul /STO/; 69. Indíték; 70. Hatalmas kiterjedésű; 71. A beküldendő megfejtés második, befejező része.
Függőleges:
2. Neves hazai vörösbor; 3. Esküvőt követő mulatság, bizalmas szóval; 4. A tantál

vegyjele; 5. Rettent, rémiszt; 6. Az adott régi
idő szokásának, divatjának megfelelő (pl.: öltözet, viselet); 7. Részvénytársaság, röv.; 8.
Általában vízlepergető felületű nagy védőtakaró, de az olcsó regényeket is szokás így
nevezni; 9. A szomszédba kukucskál; 10. Állóvíz; 11. Bajból, vagy szorult helyzetből kisegít, megmenekít; 13. Női név, a Terézia névből önállósult; 14. Tova; 15. Pest megyei város a 4-es főút mellett; 16. Harminc szerelmi
énekből álló ókori irodalmi gyűjtemény; 17.
Komárom-Esztergom megye székhelye; 22.
Boglárka, becézve; 24. Az 1707-es ónodi
országgyűlésen a Habsburg-ház trónfosztásával kapcsolatban elhangzott híres mondat;
25. Bot vége!; 27. A Jupiter egyik holdja; 29.
Olasz kisváros Salerno megyében /AMALFI/;
30. A diszprózium vegyjele; 33. Norvég férfinév, királyok is viselték /OLAV/; 34. Vél; 35.
Munkadíj, fizetség; 40. Karlovy … - csehországi fürdőváros, de filmfesztiváljáról is híres; 42. Vasúti pálya; 43. Sok ócskaság, kacat; 44. A milliméter ezredrésze (kicsit „műszakias” szóval); 45. Valamihez viszonyítva
magasabban; 48. …-Frutti - pár évtizeddel
ezelőtt népszerű vegyes gyümölcsízű cukorka, de a német RTL egykori éjszakai show-jának is ez volt a címe; 49. Nagycsalád, nemzetség (főleg Skóciában nevezik így); 50. A
heringfélék családjába tartozó, lapos testű,
apró tengeri halnak, a szardellának a másik
neve; 51.Idős férfi megszólítása lehet; 52.
Gyanúsít, felelősnek tart; 54. Ház vége!; 55.
Indonézia autójele; 56. Római 51-es; 58. Túlízesített - ilyen lesz az étel, ha szerelmes a
szakácsnő; 63. Rövidke búcsúzószó; 65. …móg (zsörtölődik); 66. Urna belseje!; 68. Osztályvezető, röv..

EZ IS - AZ IS

„Önmagukért szeretjük őket, szeretjük őket,
Víz, víz tiszta víz,
csodálatos tiszta íz… mert léteznek!”
Miért szeretjük a nőket? Nőiességükért,
érzékenységükért, küzdeni tudásukért, gondoskodásukért … – osztotta meg a maga és
férfitársai szép gondolatait versbe foglalva dr.
Urbán-Szabó Béla a Martfű Városi Nyugdíjasklub nőnapi rendezvényén, 2022. március
9-én, a Művelődési Központban.
A több mint ötven fős tagságot számláló
szépkorú közösség tagjai legutóbb az elmúlt

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde ovis csoportjai is nagy örömmel csatlakoztak az
OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) által meghirdetett, országos vízfogyasztást népszerűsítő
Happy-héthez. 2022. március 21-én, a víz
világnapja előtt egy nappal vette kezdetét az
egészséghét, melynek keretében az óvodások, az OGYÉI segédanyagaival és a pedagógusok saját ötleteivel, változatos programok és játékos feladatok segítségével szerezhettek tapasztalatokat a megfelelő folyadékpótlás pozitív hatásairól és a víz fontos
szerepéről.
A program segédanyagait jól tudtuk alkalmazni a tevékenységekben, szívesen vették
elő a gyerekek az ajánlott színezőket, a
nyomtatható színes képek jó lehetőséget
nyújtottak a beszélgetésekhez.
Több óvodai csoportban megjelent „vízcsepp manó”, aki motiválta a gyerekeket a
különböző tevékenységekre és figyelemmel
kísérte, hogy mindenki elég vizet igyon.
A vízizsaru szolgálat (természetesen ovis
gyerekek) is vendég volt néhány óvodai csoportban, akik a rendszeres vízivást ellenőrizték és jutalmazták a legtöbb vizet fogyasztó
gyermekeket.
A gyerekeknek lehetősége volt a vízzel érdekes kísérleteket végezni, buborékfújóval
festeni, vízben élő állatokat készíteni, vizes
palackkal tornázni, vízben kinyíló virágot hajtogatni és különböző vizes versenyeket játszani.
A gyönyörű tavaszi időnek köszönhetően
a Tisza-partra is el tudtunk sétálni, ahol megfigyelhették a vízparti növény- és állatvilágot
és természetesen egészséges ivóvízzel csillapíthatták a szomjukat.
Bízunk abban, hogy a Happy-hét üzenetét a gyermekeken keresztül a családokhoz
is sikerült eljuttatnunk és elősegítettük a tudatos ivóvízfogyasztást.
Szatmári Ágnes
óvodapedagógus

év novemberében találkoztak, találkozhattak
utoljára, és most ismét nagy örömmel üdvözölték egymást.
A köszöntés virágai mellett a klub férfitagjai közül többen is készültek egy-egy vers felolvasásával erre az alkalomra, szeretetüket
és hálájukat fejezve ki a hölgyeknek, akik az
életükben mindig mellettük állnak.
Herbályné Kalmár Irén

Állóharci technikák Növényi Norberttől

Küzdősport közösségünk tagjai a múlt
hétvégén Szolnokon jártak, ahol lehetőségük
volt egy edzésen részt venni, amelyet a birkózó olimpiai bajnok, Növényi Norbert irányított.
Korosztályom tagjai még láthatták őt birkózni, az azonban kevesebbek által ismert,
hogy birkózó karrierjét követően több sportágban is jeleskedett: kick-box Európa- és világbajnok, MMA világbajnok és grappling világbajnoki címeket szerzett. Több filmben lát-

hattuk színészként, valamint pankrátorként
is ringbe lépett.
A kemény, dinamikus, küzdelmi jellegű
szemináriumon olyan állóharci technikákkal
bővült tudásunk, amelyek jól beilleszthetők
klubunk edzéseibe. A rendezvény jól szolgálta a sportbarátságok elmélyítését, illetve Növényi Norbert személyében egy közvetlen, jó
humorú, nagy tudással rendelkező sportolót
ismerhettünk meg.
Kelemen Richárd klubvezető
Fight Club Martfű
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ÜNNEPELTÜNK

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett városi megemlékezésre várta az itt élőket Martfű Város Önkormányzata 2022. március 11-én pénteken,
a Művelődési Központba. A megemlékezésen Farkas Roland önkormányzati képviselő
ünnepi köszöntőjét hallhattuk, ezt követően
„Van még erőd, hisz van még Hazád” címmel
a Martfűi József Attila Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát láthatta a közönség.
Március 13-án vasárnap a Református
Templomban Ünnepi Istentisztelettel, majd
március 15-én kedden az 1848-49-es emlékműnél koszorúzással tisztelegtünk a nevezetes történelmi események hősei előtt.
– „Bár ellened tör frigye zsarnokoknak, /
Bár ellened tör irigy szolgahad, / Földönfutó
népek megostromolnak / Mint tengerár, megállsz, ha szikla vagy. / Nem féltelek hazám.
(…) Ameddig áll Branyiszkód kőrakása, /
Mint órjás harcaid emlékjele, / regét mond róla a Kárpát vadásza/ S viharként leng rajta
hősök szelleme. / Nem féltelek hazám.” –
hallhattuk Madách Imre, a nevezetes branyiszkói áttörés (1849. február 5.) hírére
megírt „Nem féltelek hazám” című versét a
Martfűi József Attila Általános Iskola diákjainak előadásában az ünnepségen és a városi
megemlékezések keretében megrendezett
koszorúzáson.
– Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik legmeghatározóbb eseménye, a magyar identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója,
önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Erre az ünnepre büszke minden
magyar – fogalmazott ünnepi gondolataiban
Farkas Roland.
– Március 15. évfordulója a nemzet öszszetartozását, egységét fejezi ki, hiszen közös célokat, érdekeket szimbolizál.
Azon az esős márciusi délelőttön megszületett valami. 1848. március 15-én a nemzet mondta el, hogy mit kíván, akik pedig
megfogalmazták, azoknak a szavai találkoztak a nemzet akaratával és elképzeléseivel.
Történelmi pillanat volt.
1848. március 15. a nemzet önmagára
eszmélésének és felszabadulásának is a
napja. Egyszersmind a csatlakozásé és a befogadtatásé, a nemzeti létüket és kultúrájukat építő európai népek közé. A márciusi ifjak
elérték, hogy vér nélkül, minden rendzavarás
nélkül reformok következzenek be. Olyan újításokat vittek véghez az országban, amelyek
léte a kor elnyomottsága miatt addig elképzelhetetlen volt.
Farkas Roland a 174 éve megfogalmazott
12 pont élén álló – annak idején a kezdetet
jelentő – kívánsággal zárta ünnepi beszédét,
ami most különösen aktuális. – „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” Mindannyian
tudjuk, hogy mindháromra nagy szükségünk
van, és most látjuk csak igazán, hogy mindhárom nagyon törékeny. De mindannyian
érezzük, hogy leginkább a magyar átok, az
egyet nem értés az, ami ma is mérgezi életünket. Voltak ugyan ihletett pillanatai 1848
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utáni történelmünknek, mikor az egyetértés
megvalósulni látszott, és ezen pillanatokban
a legközösebb értéket mindig is a márciusi
gondolatok jelentették.
Az önkormányzati képviselő mindenkinek
azt kívánta, hogy jövőre vírus, háború és
széthúzás nélkül, egészségben ünnepelhessük a forradalom 175. évfordulóját!
– Óriási méretű feladat, mellyel meg kell
birkózzon a mai nemzedék, kicsik és nagyok,
idősek és fiatalok, azért, hogy a február 24-

én elvesztett békés hétköznapjainkat tovább
tudjuk folytatni – utalt a hazánk szomszédságában zajló háborúra Kupai-Szabó Kornél
református lelkész a március 13-án, vasárnap megtartott Ünnepi Istentiszteleten. – De
nem csak a harcok és a háborúk jelentenek
kihívásokat, hanem jelentheti ugyanezt egy
megváltozott élethelyzet is. Valami, amivel

eddig még nem találkoztunk, és nem is sejtjük, hogy hogyan fogjuk megoldani.
A városi ünnepségsorozat március 15.-én
az 1848-49-es emlékműnél koszorúzással, a
megemlékezés virágainak elhelyezésével
zárult, a forradalom és szabadságharc hősei
és máig ható eszményei előtt tisztelegve.
Herbályné Kalmár Irén

PROGRAMAJÁNLÓ

Megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat I.
helyezettje/
Megnyitja: Mártonfi Benke Márta művészeti író és festőművész
Közreműködik. Berczi Orsolya, ének
A kiállítás megtekinthető: 2022. május 18.
szerdáig.
Az intézmény nyitvatartási rendje:
Hétfő: 12.00 - 20.00 óráig
Kedd - szerda - csütörtök - péntek:
8.00 - 20.00 óráig
Szombat - vasárnap rendezvények szerinti
nyitvatartásban.
Tel.: (56) 450-146, 450-552
KULTURÁLIS PROGRAMOK
Április 13. szerda, 14 óra:
A Városi Nyugdíjas Klub Költészetnapi
programja
Április 16. szombat, 15-től 18 óráig:
HÚSVÉTI CSALÁDI DÉLUTÁN
Helyszín: Művelődési Központ terasza és
az intézmény közösségi parkja

VÁROSI MAJÁLIS
Előzetes a programokból
Április 30. szombat:
16.00 - 19.00 óra: A Városi Szabadidős
Kör hagyományőrző fajátékai, sportjátékok
19.00-21.00 óra: BUDAPEST SHOW
BAND koncert
20.00 óra: TŰZZSONGLŐR műsor
Május 1. vasárnap:
08.00-13.00 óra: „Alföldi étkek a fazékban” FŐZŐVERSENY civil közösségeknek, baráti társaságoknak, családoknak
A programokból:
10.00-12.00: Majális Rádió - zenei kívánságműsor
12.00-13.30: Hagyományőrző művészeti
csoportok bemutatkozása
14.00: Főzőverseny EREDMÉNYHIRDETÉSE
14.30: ÚJVÁRI MARIKA és JENEI GÁBOR nóta és operett műsora
15.00-16.00: Gyermekműsorok - Gólyalábasok, óriás buborékfújók
16.30-17.15: SZEKERES ADRIENN előadása
18.00-18.45: SZABÓ ÁDÁM

Programok: KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZAK, NÉPI FA- ÉS ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK, HÚSVÉTI KISÁLLAT SIMOGATÓ
16 órától: TOJÁSKERESÉS és még sok
érdekesség várja a családokat.
Szervezők: Martfű Város Önkormányzata
és intézményei, Martfűi József Attila Általános Iskola
Városi Szabadidős Kör, Városszépítő
Egyesület, Kossuth Nyugdíjas Klub
Április 26. kedd, 15 óra:
DANKÓ KLUB MARTFŰ
A Dankó Rádió műsora Martfűn, a Művelődési Központ színháztermében.
A műsorban fellépnek: Budai Beatrix,
Szász Kati, Egri József, Sülyi Károly, Szilágyi Sándor
Kísér: Baranyai István és zenekara
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz
kötött.
A helyre szóló regisztrációs jegy váltása a
jegypénztárban.
KIÁLLÍTÁS
„CSAK EGY MOSOLY” címmel Hidvégi
Péter fotóművész kiállítása az emeleti galérián.
A kiállítás megtekinthető április 24. vasárnapig.
Április 27. szerda, 17 óra:
„VILÁGOM” címmel
Szamecz Béla festőművész kiállításának megnyitója /a 2021 évi JNKSZ

műsora
Kísérőprogramok: Greznár László vidámparkja, kézműves játszóház, kirakodóvásár , a térség termékeinek bemutatója és
vására.
Május 2. hétfő:
SZAKMAI KIRÁNDULÁS
A Nemzeti Művelődési Intézet szakmai kirándulása martfűi civil szervezetek képviselőivel és kulturális szakemberekkel Komáromba.
Május 4. szerda, 11 óra:
A Városi Nyugdíjasklub Anyák napi
programja az intézmény pódiumtermében
Május 6. péntek, 18:00 óra:
DUMASZÍNHÁZ
Műsor: Anyósülés - Kovács András Péter önálló estje

Május 17. kedd, 19 óra:
KONCZ ZSUZSA nagykoncert
Jegyek elővételben kaphatóak a Művelődési Központban. Ára: 7000 Ft, aznap
8000 Ft.
KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
04.06., 14.00: VÁROSI SZAVALÓVERSENY
(alsó tagozat)
04.07., 15.00: VÁROSI SZAVALÓVERSENY
(felső tagozat, középiskola)
04.11., 17.00: SZÉLTÁNC - Költészet napi
műsor a martfűi versírók alkotásaiból
04.14., 17.00: MESÉLDE - Húsvéti családi
mesedélután
04.20., 18.00: VERSSZÍNHÁZ – NAPPAL
HOLD KÉL BENNEM - monodráma
Turek Miklós előadásában József Attila
életéről és költészetéről, versei felhasználásával

04.28., 17.00: MESÉLDE - dalos, játékos
családi mesedélután
05.02., 15.30: LAPOZÓ OLVASÓKÖR - 125
éve született Tamási Áron
05.12., 17.00: MESÉLDE - dalos, játékos
családi mesedélután
05.26., 17.00: MESÉLDE - dalos, játékos
családi mesedélután
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KULTÚRA

Hangszerein gyönyörű muzsikát áraszt felénk
Ismét városunkban játszott Angyal József. A martfűi származású, nemzetközi hírű
zeneművész koncertjére sokan ellátogattak
2022. március 13-án vasárnap a Művelődési
Központba.
– „Nagyon vártuk ezt a napot, és mindig
ünnep, ha Józsi Magyarországon van és
megtudjuk, hogy éppen Norvégia és Magyarország közül meddig és hogyan tartózkodik
itt. Ebben a gyönyörű tavaszi négynapos ünnepben igazi ajándéknak szántuk a martfűi
közönségnek ezt a koncertet. Azt gondolom,
hogy Józsit nem kell bemutatni a sok barátnak és martfűinek.” – nyitotta meg Asztalosné Kocsis Enikő, a kulturális intézmény igazgatója a zeneművészet terén maradandót alkotó Angyal József, városunk díszpolgára
koncertjét.
Azoknak, akik mégsem ismernék: Angyal
József martfűi származású zeneművész,
„hangszervirtuóz”. Zenész családban nevelkedett, édesanyja ének-zene tanár volt,
anyai nagyapja zenész. Pályafutását négyesztendősen kezdte, mikor először megszólaltatta a hegedűjét. 1972-ben a Pop Consort
beat-rock zenekar megalakulásával indult el
karrierje. A progresszív Theatrum zenekar
majd a Nonstop együttes tagjaként már olyan
híres zenekarokkal játszottak együtt, mint a
Syrius, a Bergendy, az LGT és a P. Mobil.
A későbbiekben a Metró zenekar tagjaként Észak-Európában turnézott, ahol szin-

tén neves zenekarokkal játszhatott együtt, és
színpadra lépett Horváth Charlieval és Somló Tamással is.
1982-ben Norvégiában telepedett le, ahol
2001-ben felkérték a Norvég Állami Gyermekszínház (Brageteatret) zenei igazgatójának. Mára már hazahúz a szíve, ezért Norvégiában és Magyarországon egyaránt él és
dolgozik.
Nem csak a hegedű nagymestere lett, játszik pánsípon, gitáron, csellón, basszusgitá-

A MARGIT

IDŐSEK OTTHONA
ALAPITVÁNY megrendezi

I. JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT
a

Martfű Városi Művelődési Központban,
2022. május 21. szombat, 18 órai kezdettel

A rendezvény célja BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY
létrehozása széleskörű, magas színvonalú orvosi ellátással.
A rendezvény védnöke: Dr. Papp Antal polgármester
Belépőjegyek ára: 3.000.- Ft
Jegyvásárlás: 2022. április 11-től:
Belépőjegyeket asztalfoglalással együtt:
Takács Erzsébet +36 30 087 3184
Támogatójegyet: 1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft értékben
Takács Erzsébet +36 30 087 3184
Martfű Gyógyászati Bolt, (Martfű, Szolnoki út 96.)
Művelődési Központ, (Martfű, Mártírok útja 1.).
A jó hangulatért felelős: Ladoniczki Dani
Italokért felelős: Suszter Kávézó.
Széleskörű vacsorakínálat a Kávézóteremben.
Kérjük, támogatásukkal segítsék e nemes célt, hogy az idős
emberek életük alkonyán is emberhez méltó környezetben,
szakszerű ellátás mellett élhessék meg a mindennapokat!
Támogatásukat továbbiakban a Takarékbanknál vezetett
számlaszámon fogadjuk: 50469271-10000489
Sagátné Fülöp Anikó
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ron, fuvolán és szaxofonon is. Különböző stílusú zenekarokkal koncertezik, a jazztől
kezdve a népzenén keresztül, át a komolyzenén a rock-ig. Zenét szerez és ír, adaptál, betanít, vezényel.
Mint ahogyan azt már több alkalommal,
hazai környezetében, Martfűn is átélhették a
közel másfél órás koncert látogatói, Angyal
József igényes zenéjével bárhol elvarázsolja
a közönséget.
Polák Boglárka

KULTÚRA

Igazi színházi élmény Martfűn
Városunk kulturális intézményének színpadán a Feketeszárú cseresznye című színdarabot láthatta a martfűi közönség február
22-én, a budapesti József Attila Színház előadásában. Hunyady Sándor 1930-ban írt
drámája a Trianon-problematikát, a történelem eseményeit jól játszatja egybe a szereplők egyéni sorsával. Az előadás a Déryné
Program támogatásával jött létre, jelképes
jegyárakkal.
Dusán és Irina, a szerb házaspár szerepét Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és Pikali Gerda színésznő alakították,
Péterffy Géza főszolgabíró szerepében Zöld
Csaba Jászai Mari-díjas színészt láthattuk.
Szerelmi háromszögük a történelem viharában, az első világháború idején éri el csúcspontját. A történet elején a magyarok az urak,
ám, amikor a szerbek átveszik a hatalmat a
Bácskában, a magyar főbírónak menekülnie
kell. Vajon követi-e őt a szerb nemes felesége, vagy a határok megváltozása a szerelemnek is útját állja? Erről szólt a romantikus, olykor drámai, máskor humoros színmű,
amit gyönyörű dallamok tettek még emlékezetesebbé.
A darab egyik főszereplője, Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, a József Attila
Színház igazgatója a programról és a társulat életéről is beszélt.
– A Déryné Program valószínűleg azért
jött létre és azért gondolkodtak a megalkotói
azon, hogy minél több helyre vigyék el a magyar kultúrát, mert fontos, hogy színházi élménnyel találkozzanak az emberek ott is,
ahol nincs vagy messzebb van egy társulat. A
program maga nagyon sok olyan helyet keres meg, ahol kimondottan nem színházi előadásokra készült a művelődési ház, de ezek
a programok alkalmasak arra, hogy betekintést nyerjenek ezekbe az előadásokba és minél közelebb hozza a nézőkhöz ezeket a darabokat.
Ez a darab azért kerülhetett a programba,
mert olyan magyar történelmi eseményről
szól, ami nagyon sok ember életében feldolgozatlan. A fiatalok nagyon keveset tudnak
róla és azt gondolom, hogy az én korosztályom is zavarban van, amikor Trianonról esik
szó, a trianoni döntés a mai napig is nagyon
komoly seb a magyarság szívében – mondta
a színész.
A József Attila Színház társulata több helyen is megfordul előadásaival határon innen
és túl.
– Van egy vágy bennünk, hogy megmutassuk magunkat, sőt a József Attila Színház
külön programja, hogy határon túli magyar
színházakat fogad minden hónapban legalább egy alkalommal, és a vidéki társulatoknak is helyet adunk a József Attilában. Mi is
örömmel megyünk azokra a helyekre, ahonnan érkeznek hozzánk előadások, ez egy
kölcsönös játék, jó kimozdulni, megmérettetni magunkat máshol.
Pikali Gerda színésznő 2012 óta a Katona
József Színház társulatának tagja. A Fekete-

szárú cseresznye című darabban kitűnően
személyesíti meg a két férfi között vergődő,
okos asszonyként viselkedő, de a szívére
hallgató Irinát. A színésznő ezt a szerepet pályafutása egyik legmeghatározóbbjának tartja.
– Nekem a pályámban ez egy igazán fontos állomás, sok mindent lehet megmutatni
benne, egy erős akaratú szerb asszony, akinek nagyon is van véleménye a dolgokról, és
amennyire kemény, annyira érzelmes, érzékeny is, de ezeket a részeit nem mutatja csak

ennek a bizonyos embernek. A férjnek meg
az a baja, hogy tudja, nem szereti.
Nagyon szeretem, nagyon el tudok benne
kalandozni kilenc év után is, amitől még gazdagabbá válik az én Irinám. A darabot író Hunyadi Sándor unokája is megnézte az előadásunkat. Azt mondta: kár, hogy nem látott
nagyapám, mert azt hiszem, nagyon tetszettél volna neki! Jó visszajelzés volt, hogy így
képzelte el a nagyapja is, az írónk ezt a sze-

repet, jó amikor ez így összetalálkozik és
visszajelzést kapok erre – mesélte a színésznő.
A színészek teljes odaadással, lefegyverző tehetséggel és szakmai tudással, végig
érezhető egyetértéssel és kedvvel játszották
szerepüket. A Kerényi Imre által rendezett
darab közel teltházas sikert aratott Martfűn, a
Művelődési Központban.
Székács Szidónia

Minden, ami mai, és minden, ami örök
A Költészet Napján Széltánc címmel szervez versünnepet a Városi Könyvár 2022. április 11-én, hétfőn. A rendezvényen, hagyományos módon, martfűi alkotók művei hangzanak el. A műsor fókuszában a mai kor emberét foglalkoztató kérdések állnak majd. Az
elhangzó versek rímben mesélnek az elmagányosodásról, a pozíció és a pénz hatalmáról, az érdekszövetségekről, a körülöttünk
zajló háborúról. Ugyanakkor arra is választ
kaphatunk, hogy hogyan teremthetünk magunkban békét, mi az, ami reményt adhat a
nehéz helyzetben is.
A verseket Darida Andrea, Nagy Eszter,
Venczelné Polgár Anna, valamint Mester
Marcell előadásában hallhatjuk majd. Az alkotóknak és a közönségnek mindig különleges élmény hallani, ahogyan új értelmet, új
köntöst kapnak az alkotások.
Ahol a leírt gondolat és a szó már kevés,
ott üzen a zene és a tánc. A műsor szellemiségét dalok, hangszeres előadók és mozgásművészeti bemutatók erősítik és színezik

majd. Gál Albert énekel és gitározik. Kiss Benedek egy ritkán hallható hangszeren, tenorkürtön ad elő népdalokat. Molnár Edina magasba szálló hanggal kér majd égi áldást. Pápai Zita tibeti hangszereket megszólaltatva
csendesíti el lelki vívódásunkat. Székácsné
Tálas Gabriella az egyik legszebb érzésről, a
szerelemről énekel egy népdalt. A Modern
Táncműhely nagycsoportja a lendület és a finom mozdulatok nyelvén szól a közönséghez. A koreográfiát Vidinszki-Tóth Nóra táncpedagógus készítette.
Minden, ami mai, és minden, ami örök - az
élet örök körforgásáról szól tehát az idei költészet napi ünnepség. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Kengyel Éva
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