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Társulási Tanács ülés
TISZAZUGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 2022.03.11.
A Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa megtartotta 2022. évi
első ülését, 2022. március 11. napján.
Dr. Papp Antal polgármester, a Tiszazugi
Önkormányzatok Társulásának elnöke a napirendi pontok ismertetése után tájékoztatta
a tagokat a Társulás saját bevételekből és az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő, a
2023-2025. évekre vonatkozó fizetési kötelezettségének megállapításáról, mely szerint a
Társulás nem tervezi hitel felvételét. Ezután
a Társulás tagjai döntést hoztak a 2022. évi
költségvetésről és a tagdíjról, valamint a működési hozzájárulás mértékéről, mely azokat
a nem tag önkormányzatokat terheli, amelyek részt vesznek a Társulás feladataiban.
A továbbiakban döntés született a rendelési időn kívüli központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó, átmeneti időszakra kötött
vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, tekintettel arra, hogy a Társulás tagjai egyéni beszerzési
eljárásokat követően, egyénileg kötöttek vállalkozási szerződést az orvosi ügyelet feladatainak 2022. április 01. napjától történő ellátására. A szolgáltató biztosította a Társulást
arról, hogy az egyéni szerződések megkötése után a jelenlegi feltételekkel és díjért látja
el a feladatait, nem változik a telephelyek
száma és az elsősegélypont helye sem, így a
lakosság számára a változás nem lesz érzékelhető, a rendelési időn túli orvosi ügyelet ellátása folyamatosan biztosított lesz a 2022.
évben is.
A Társulási Tanács tagjai az ülés utolsó
napirendi pontjaként döntést hoztak Soha Attila, a társulás alelnöke javaslatáról, mely arra vonatkozott, hogy a Társulás folytassa a

biztosíték adására kötelezés iránt indított
perben hozott, a Fővárosi Ítélőtábla 13.

Gf.40.300/2020/13-II. számú jogerős végzése elleni eljárást.
Dr. Papp Antal polgármester

Rendőrségi hírek
Egy 31 éves sofőr járműszerelvénnyel
közlekedett Kunszentmárton külterületén Tiszaföldvár irányába, a 442. számú főúton
2022. április 6-án 19 óra 50 perc körül. A gépjárművezető egy vasúti átjáróhoz érkezett,
ahol a fényjelző készülék piros jelzését figyelmen kívül hagyta, ráhaladt a vasúti
sínekre, ahol érintőlegesen nekiütközött az
érkező motorvonat mozdonyának – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság.
A baleset következtében személyi sérülés
nem történt, azonban a járműben és a vonatban anyagi kár keletkezett. A Kunszent-

mártoni Rendőrkapitányság a közlekedés
biztonsága elleni bűncselekmény vétség
elkövetése miatt folytat eljárást.

Tájékoztatás a nyári 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 nyári szünetére
vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés
június 16-tól augusztus 15-ig tart. A nyári
szünidei étkeztetés az étel helyben történő
fogyasztásával 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
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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 nyári szünet időtartama:
2022. június 16. naptól 2022. augusztus 15.
napig tart (43 munkanap).
Helye: Martfűi József Attila Általános Iskola ebédlője (Martfű, Május 1. út 2. szám). A

nyári szünidei étkeztetés az étel helyben történő fogyasztásával 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
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Tófelújítás a város szépítéséért
Martfű Város Önkormányzata saját beruházás keretében valósítja meg a Martfűi
Polgármesteri Hivatal körüli park területén
lévő két dísztó felújítását. A tavak medrének
tisztítása, fóliázása, valamint a park új, automata öntözőrendszerének kiépítése 2022.
április első napjaiban vette kezdetét.
A munkálatok a nagyobbik tónál indultak.
A meder kitisztítása, feltöltése után jelenleg a
partfal kialakítása van folyamatban, melyet
vulkáni eredetű, riolit kő szegélyez. Ez a kőzet fehér színével, barna erezetével nem
csak dekoratív, de a későbbiekben jelentősen akadályozza majd az algaképződést.
Díszhalak, növények telepítésével visszaállítják a tó korábbi vízi élővilágát is.
Az automata öntözőrendszer táplálására,
a környező növényzet és pázsit öntözéséhez
az önkormányzat új fúrt kutat létesít.
A park eddigi szépségét tovább növelik a
felújított szökőkút látványelemei, éjszakai
megvilágítása és a felújított díszkő burkolat.
Az önkormányzat tervei között szerepel egy
gyaloghíd kialakítása is – olvasható a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának tájékoztatójában.
A két tó felújítási munkálatai előreláthatólag 2022. augusztus 20. előtt befejeződnek.

A Városháza körüli park és tó átalakítására, új öntözőrendszer kiépítésére bruttó 45
millió Ft összegben biztosított pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a képviselő-testület. Ahogyan akkor
dr. Papp Antal polgármester fogalmazott:
Eddig az önkormányzati intézmények ener-

getikai beruházásaira helyezte a hangsúlyt
az önkormányzat, jelentős megtakarításokat
érve el, amit most már a közterületek megújítására is lehet fordítani. Eljött az ideje, hogy a
város szépítésével is foglalkozzanak.

Fiatalok előszeretettel veszik birtokba az
árusító pultokat és a buszváró épületét. A
piac területét és a kis váróhelyiséget is napi
rendszerességgel kell takarítani utánuk. A találkozók időnként az éjszakába nyúlnak, és
néha rongálással is végződnek. Legutóbb az
esővíz elvezető csatornaelemek javítására
kellett emiatt jelentős időt és pénzt szánni –
hívta fel a figyelmet Tóth Ferenc.

Segítség a bajbajutottaknak

A Településüzemeltetési csoport vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a váró korábban
közlekedési balesetben megsérült téglaoszlopa és kerékpártárolója javítására is hamarosan sor kerül.
Herbályné Kalmár Irén

Herbályné Kalmár Irén

Újabb, az ukrajnai testvérvárosunk önkormányzata által kért szállítmányt juttatott
el Martfű Város Önkormányzata Perecsenybe 2022.04.21.-én.
– Nagy szükségük volt vetőmagra, amit
martfűi vállalkozók biztosítottak részükre –
tájékoztatott dr. Papp Antal, aki köszönettel fogadta a Farkas Gergely és Végh András nagylelkű felajánlásaként érkezett, közel egymillió forint értékű vetőmagot. –
Nagyszerű érzés, hogy ilyen városunk van
és ilyen lakói, akik mindig készek segítséget nyújtani, ha szükséges – mondta Martfű polgármestere.

Rongálások és szemetelés
a piactéren
Mindennapos a piac és a központi buszváró körüli rongálás, szemetelés, ami folyamatosan gondot okoz az önkormányzat és
intézménye, a Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ Településüzemeltetési
csoportja munkatársai számára.
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Közmeghallgatás II.
FELKÉSZÜLT SZAKEMBEREK, SZAKSZERŰ GAZDÁLKODÁS, FEGYELMEZETT,
FELELŐSSÉGTELJES DÖNTÉSEK
A Martfűn élők közösségéért végzett tevékenységükről is számot adtak városunk önkormányzati képviselői azon a közmeghallgatáson, amit 2022. március 25-én a Polgármesteri Hivatalban tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A vírushelyzet miatt legutóbb az előző év
októberében volt közmeghallgatás. Azóta az
önkormányzat és a képviselő-testület is
rendkívül mozgalmas időszakot élt meg, hét
testületi üléssel és számos, nagy horderejű
önkormányzati döntéssel.

Az önkormányzati képviselő kiemelte,
hogy ebben az időszakban fejeződött be az
1985-ben épült Városi Sportcsarnok felújítása, rendkívül korszerű, energiatakarékos világítással, az öltözők és a vizesblokkok teljes
felújításával, ami jelentős beruházás Martfű
életében.
A Művelődési, Oktatási, Sport, Civil- és
Egyházi Kapcsolatok Bizottsága rendszeresen felülvizsgálja a közétkeztetést. – Folyamatosan próbáljuk a bizottság által javasolt
változtatásokat beemelni, ami egyre nehe-

tudjuk tartani, amit az óvoda is képvisel! –
hangsúlyozta Földi Edina.
Fontosnak tartja, hogy a városi civilszervezetek munkája erős, jól lehet rá alapozni,
és kifejezetten előnyös, hogy emögött van
egy nagyon komoly elhatározása az önkormányzatnak illetve a város intézményeinek.
A Művelődési Központ igényes szakmai
munkájával beáll ebbe a kínálatnövelésbe,
és a gyerekek, a lakosság különböző rétegeinek megfelelő programok szervezésével,
megnyugtató kisvárosi létet biztosít.

Farkas Roland önkormányzati képviselő,
az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagja elsősorban a szakbizottságában végzett munkájáról
adott tájékoztatást.
Az időszak legfontosabb napirendi pontja,
amit a képviselő-testület elfogadott, az a
2022. évi költségvetés volt. Az önkormányzati képviselő kiemelte: a Covid és a háborús
helyzet ellenére olyan költségvetést sikerült
elfogadni, amely biztosítja Martfű város azon
működését, amit az elmúlt években az itt élők
megszoktak. Jelentős tétel volt az önkormányzatnál a garantált bérminimum és a minimálbér emelése, az energiaárak pedig a
duplájára emelkedtek. Ezeket a változásokat
a vállalkozások és az önkormányzat is nagyon megérzik.
Az előző évi önkormányzati támogatásokkal megegyező mértékben tudták ebben az
évben is támogatni a civilszervezeteket és a
sportegyesületeket. A költségvetés egyik
nagy erénye, hogy az önként vállalt feladatokat is sikerült nagyjából a tavalyi szinten tartani: a művelődési ház kínálata és a kulturális
élet Martfűn hasonló lesz az elmúlt időszakhoz.
Az előző hónapokban két nagy önkormányzati intézmény, a Művelődési Központ,
illetve a Játékvár Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolóját is elfogadta a bizottság és
a képviselő-testület. Farkas Roland szerint
mindkét intézmény olyan módon működik
Martfűn, amit akár nagyobb településeken is
megirigyelhetnének, az ezekben folyó szakmai munka rendkívül magas színvonalú.

zebb lesz, hiszen mindenki tapasztalja, hogy
az élelmiszerárak milyen mértékben emelkednek. Lassan művészet lesz abból az öszszegből előteremteni színvonalas és megfelelő étkeztetést. Ha már van egy felújított és
korszerű konyhánk, akkor azt megpróbáljuk
a lehető legjobb módon kihasználni – hangsúlyozta Farkas Roland.

– A civilszervezetek önkormányzati támogatással megvalósuló elképzelései pluszban
hozzájárulnak ahhoz, hogy komoly, igényes
kulturális lehetőséget kínáljanak a város lakóinak – hangsúlyozta Földi Edina.
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Azok a területek, amelyekről képviselőtársa beszélt, mind tartalmazzák az ő munkáját
is – vette át a szót Földi Edina önkormányzati képviselő, az Oktatási, Művelődési,
Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője.
– Amikor a választások során bekerültem
ebbe a csapatba, két célkitűzést fogalmaztam meg. Az egyik a gyerekekért, az oktatásért való munkálkodás. Annak ellenére, hogy
a Martfűi József Attila Általános Iskola nem
tartozik az önkormányzathoz, hiszen 2013ban egy kormánydöntést követően államosításra kerültek az általános iskolák, és bekerültünk a Klebelsberg Központ fenntartása
alá, én mégis, akkor is és ma is azt vallom,
hogy mi itt élünk, a mi gyerekeink a városlakók gyerekei közül kerülnek ki.
Amire végtelenül büszke vagyok, hogy tizedszázaléka sem kerül el más település általános iskolájába a gyerekeknek – mondta
el az önkormányzati képviselő. – Ezzel ellentétben a bejáró gyerekek aránya az iskolánk
tanulólétszámának a 25%-át is eléri. Nagy
érték, hogy a településünkön működő nevelési-oktatási intézményként, alapozva a Játékvár Óvoda munkájára, azt a színvonalat

Gálné Balasi Zsuzsanna önkormányzati
képviselő, az Egészségügyi, Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság tagjaként, egészségügyi végzettsége és munkája alapján is
igyekszik felelős, a város érdekeit szolgáló
döntéseket hozni.
Szívügye a martfűi véradások szervezése, a Magyar Vöröskereszt és a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár közreműködésével. Városunk védőnője ezúttal is
köszönetét fejezte ki a kulturális intézménynek a véradások lebonyolításának támogatásáért.
Dr. Despotov Svetozar, a szakbizottság
elnökének kezdeményezésére az elmúlt időszakban elindult az önkormányzati szociális
juttatások megreformálása. – Hatalmas
munkája volt ebben a helyi önkormányzatnak. Igaz, hogy kis mértékben, de eljutottunk
oda, hogy a szociális juttatásokat tudtuk
emelni azok számára, akiknek szükségük
van rá – mondta el az önkormányzati képviselő.
Gálné Balasi Zsuzsanna beszámolt arról
a bejárásról is, amelyen az idősek nappali
ellátása önkormányzati szociális beruházást
tekintették meg a képviselők a volt Mártírok
úti iskolaépületben. – Nagyon szép helyiségek alakultak ki, amelyeket reméljük, hogy az
idős lakosság nagyobb mértékben fog majd
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igénybe venni. Az idősek bentlakását is itt
szeretné kialakítani az önkormányzat, ami
hatalmas feladat lesz.
Azt is megtudtuk, hogy a háborús helyzetre tekintettel a Védőnői Szolgálatnál leadott
gyermekruhákat, tápszereket juttattak el az
Ukrajnából menekültek számára.

zati úton részben már el is készült. Beadott,
de még nem elbírált pályázatuk sikere esetén a templomtorony renoválása is megvalósulhat – tájékoztatott Rágyanszky István,
egyúttal köszönetét fejezve ki a Kupai-Szabó
Tímea és Kupai-Szabó Kornél lelkészházaspár közösségépítő tevékenységéért.

Rágyanszky István alpolgármesterként
erősíti a képviselő-testület tevékenységét.
Minden testületi és bizottsági ülésen részt
vesz, városunk polgármesterét képviseli rendezvényeken, ha erre megbízást kap. Az önkormányzati események, ünnepélyek rendszeres résztvevője, szerepet vállal Martfű
kulturális életének formálásában, fontosnak

Turnyánszkiné Enyedi Andrea, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság
tagja is számot adott a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt időszak alatt végzett önkormányzati képviselői tevékenységéről.
A közel öt hónap alatt voltak olyan váratlan események, amelyek befolyásolták a
munkájukat, a városi rendezvényeket és

tartja a hagyományteremtést, a településhez
kötődésünk erősítését, hét évtizedes, fiatal
városunk történelmének megismerését.
Több, országos jelentőségű szervezet rendszeres támogatója, és számos díj, felajánlás
is köthető a nevéhez.
Az önkormányzati képviselő kifejezetten
örül annak, hogy az idei költségvetés kiemelten kezeli a város szépítését, a település járdáinak, útjainak, közterületeinek esztétikusabbá tételét, amelyre sok utcában nagy
szükség van. A tervezett önkormányzati beruházások közül fontosnak tartja a középiskolai étkező újjáépítését is.
Rágyanszky István 30 éve tagja a helyi
Református Gyülekezetnek, a város bizalmából a gyülekezet választott világi vezetője,
gondnoka. Ezt a feladatot összhangban tudja elképzelni képviselői, alpolgármesteri teendőivel.
A Református Templom közösségi tér, zenei és művészeti események színtere, ugyanakkor a gyermekkorúak, hittanosaik
számára a szabadidő eltöltésének személyiségformáló, kiváló színtere.
Templomuk, gyülekezetük, a városi felhívással összhangban, a martfűi segélycsomaggyűjtés színhelye lett. A háború kitörését
követően több alkalommal gyűjtöttek és szállítottak segélycsomagot Tiszabecsre és
Szolnokra, a menekültek számára.
A Református Templom harminc esztendős, a városközpont, a Szent István tér meghatározó épülete. Felújítása, korszerűsítése,
nyílászáróinak cseréje időszerű. A fal és a lábazat hőszigetelése folyamatban van, pályá-

minden olyan dolgot, ami eredetileg állandó
volt, de most számos változás következett be
valamennyiünk körül. Ez mindenkinek akár a
lelki életére, a munkálkodására és a családjára is hatással volt – emlékeztetett az önkormányzati képviselő.
Munkájából eredően a bölcsőde- és óvodavezetőhöz közel állnak a gyerekek és a
szociális szféra, így az oktatási bizottság ülésein is részt vesz. Ha kell, szerepet vállal városi rendezvényeken. Örömmel fogadta,
hogy az idei kultúra napi rendezvényen ő
mondhatta el ünnepi gondolatait.
Turnyánszkiné Enyedi Andrea a kultúra
és a hagyományok ápolására is nagy hangsúlyt helyez. A fiatalok szabadidős elfoglaltsága, szabadidejük hasznos eltöltésének
képviselete szintén kiemelt célja.
Fontos számára a családok nyugalma.
Képviselői tiszteletdíját nehéz helyzetben lévő családoknak ajánlja fel, és a városi rendezvényeket is segíti. Képviselő-testületi
munkájában mindig támogatja azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek Martfű város
fejlődését előre viszik, illetve amelyek a település lakóinak pozitív dolgot hoznak. Részt
vesz minden bejáráson, amit az önkormányzat szervez, szorgalmazva, hogy az itt élőknek is mutassuk meg, milyen szép intézményeink vannak, hova költötte a képviselő-testület azokat a pénzeket, amelyeket pályázati
összegként kaptak, és az önkormányzat mit
tett mellé még a saját költségvetéséből.
Vass Éva önkormányzati képviselő, a
sokrétű feladatrendszert ellátó Pénzügyi,

Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a szakbizottság tevékenységébe és személyes, karitatív munkájába is bepillantást
engedett.
– Minden gazdasági tevékenység pénzzel
jár, arról kell döntenünk, fel kell vállalnunk,
hogy hová mennyit, milyen arányban javaslunk a képviselő-testület elé terjeszteni, segítve őket a munkájukban – emelte ki a bizottság vezetője. Vass Éva legfontosabb feladataiként a bizottság munkájának összhangba hozását, szervezését, irányítását, a
komoly, stratégiai döntésekre való felkészülést, információgyűjtést jelölte meg,
elsősorban a lakosság véleményére, céljaira, elképzeléseire hagyatkozva.

Jelenleg a 2020-tól 24-ig terjedő gazdasági programban tevékenykedik az önkormányzat, az ebben megfogalmazott koncepció megvalósítására is kiemelt feladataként
tekint.
Az önkormányzati képviselő hatékony és
élő kapcsolatról számolt be a martfűi lakosokkal, aminek fontos területe a Máltai Szeretetszolgálatban végzett tevékenysége.
Próbál abban segíteni, hogy jobban lássák
az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő nehézségeket és a szép eredményeket is Martfű fejlődésében.
A gazdasági program éves „kottája” a költségvetés, az abban megfogalmazott pénzügyi lehetőségek. A költségvetés véleményezése, elemzése, teljesítésének figyelemmel
kísérése is fontos feladat.
– A Polgármesteri Hivatalban jól felkészült
szakemberek vannak, a gazdálkodás szakszerűen, fegyelmezetten, felelősségteljesen
történik. A bizottság munkáját nagyon megkönnyíti, hogy átlátható, komolyan előkészített anyagot kapunk kézhez, aminek az áttekintése, elemzése különösebb nehézséget
nem okoz – mondta el Vass Éva.
A bizottsági tagokkal jól együtt dolgoznak,
maximálisan próbálnak hozzájárulni ahhoz,
hogy a Martfű város elé kitűzött fejlesztési feladatokat támogassák.
A másik terület, amivel az önkormányzati
képviselő foglalkozik, az a Máltai Szeretetszolgálat. Kilenc éve vezeti a szolgálat martfűi csoportját.
A szolgálatuk egyre nehezebb és súlyosabb problémákkal szembesül. Az emberek-
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nek az elmúlt időszak súlyos érzelmi, pszichikai terhet jelentett, nagy volt a veszteség a
családokon belül, sokan egyedül maradtak,
elidegenedtek egymástól. Megszűntek azok
a személyes kapcsolatok, amelyek korábban, mint életerő jelenvoltak. A szolgálatban
lévő feladataik megsokszorozódtak.
Vass Éva köszönetet mondott a martfűieknek és a környékbelieknek is az óriási támogatásért. Ahogyan fogalmazott: az optimizmusa töretlen, mert látja, hogy hihetetlen
mértékű az az erő és az a jelenlét, ami az itt
élő emberekben jóságban, odaadásban,
méltányosságban, nemességben jelen van,
és így az adományokkal tudják segíteni a körülöttük élő embereket.

kértek. Ekkor úgy érezte, hogy minket is
megérintett a háború szele, szörnyű, ami ott
történik…
Dr. Despotov Svetozar alapelve, hogy a
város működését biztosítani kell, óvatos, jól
átgondolt fejlesztésekkel. Az önkormányzati
képviselő nem optimista Martfű jövővel kapcsolatban. A magyar gazdaság helyzete mellett a covid járvány lehetséges ismételt erősödésére és a háborús menekülthullám komoly egészségügyi kockázataira is felhívta a
figyelmet. Jó hírként beszélt azonban arról,
hogy Martfű egészségügyi ellátása felfrissült.
Megkezdte tevékenységét az új fogorvos, és
a közeljövőben munkába áll az új háziorvos
is.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos rendelettervezet módosításához összegezte a kijelölt munkabizottság ülésein elhangzott, valamint a lakosság
részéről érkező véleményeket, az írásban
hozzá eljuttatott javaslatokat, a közterület
használatára vonatkozó díjtételek tekintetében javaslatot tett.
Az önkormányzati képviselők döntéseik
meghozatalakor mindig igyekeztek a városlakók és a város érdekeit szem előtt tartani, a
lakossági megkereséseknek maradéktalanul
eleget tenni.
A képviselő-testületben nyolc önkormányzati képviselő sorakozik fel dr. Papp Antal
polgármester mögé, hasonló feladatokkal és

Dr. Despotov Svetozar önkormányzati
képviselő, az Egészségügyi, Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság elnöke is számot adott
bizottsági és képviselő-testületi tevékenységéről.
Városunk háziorvosa igyekszik konstruktívan részt venni a testület munkájában.
Büszke arra, hogy a képviselő-testület tevékenységét nem akadályozzák egyéni vagy
pártpolitikai érdekek, képviselőtársaiban az
együttműködés szándékát és a segíteni akarást, a jóakaratot látja.
Bizottsága legnagyobb munkája az elmúlt
időszakban az önkormányzat szociális rendelkezéseinek átvizsgálása és újra értelmezése volt. A korábbi kritériumok, amelyek
alapján megítélhetőek voltak bizonyos szociális juttatások, egyszerűen nem működtek.
– Óvatos változtatások ezek, remélem, hogy
a martfűi lakosság előnyére fognak válni! –
értékelte a szociális rendelet módosítását dr.
Despotov Svetozar. A szakbizottság vezetője
szerint az állam kivonult ebből a szférából, az
önkormányzatokra maradt a szociális juttatások, ellátások terhe, ami nem egyszerű dolog.
A háziorvos szakmai és szervezési segítséget nyújtott az önkormányzatnak azoknak
a szereknek az összeállításában, amelyeket
a háborús helyzetben az ukrajnai testvérvárosunk vezetése igényelt.
Megdöbbentő volt számára, hogy súlyos
sebesült, égett, beteg, lövött emberek ellátásához infúziót, infúzió szereléket, -adagolót

Szekeres Mónika Gizella önkormányzati
képviselő, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja írásban adott számot
az elmúlt év októbere óta végzett képviselői
munkájáról.
Pénzügyi bizottsági feladatai közül kiemelte a városban működő sportszervezetek
részére átadott pénzeszközök szabályszerű
felhasználásának vizsgálatát, melyről egy rövidebb, majd a bizottság kérésére hosszabb,
részletesebb összefoglalót készített.

problémákkal. A testületi munka konstruktívan folyik, a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa jelentős segítséget nyújt a képviselőknek a jogszabályi környezetben vagy a műszaki megoldásokban való eligazodásban, a
megalapozott döntések meghozatalában.
Őket és minden, a városért dolgozó személyt, adózót, intézményt köszönet illet,
hogy a megkezdett közös munkát továbbra is
folytatni tudják Martfű önkormányzati képviselői.
Herbályné Kalmár Irén
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Rendőrségi hírek
Egy martfűi lakos közlekedett motorkerékpárral Szolnokon, a Kertész utcában
2022. április 4-én 14 óra 30 perc körül. A motoros nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó, forgalmi okból lassító
tehergépkocsi mögött és nekiütközött – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság.
A 30 éves férfi az ütközés következtében
elesett a motorkerékpárjával. A motoros – az

elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Egy budapesti lakos közlekedett személygépkocsival 2022. május 1-jén a 442-es
számú úton Tiszaföldvár irányából Martfű
felé, mikor egy balra ívelő útkanyarulatot
követően lehaladt az úttestről.
Az autó az útmenti árokba hajtott, ahol
kétszer megpördült, majd a kerekein megállt.
A baleset következtében személyi sérülés
nem történt.

ÜNNEPELTÜNK

Szabadtéri kulturális és szórakoztató
rendezvények a martfűi Majálison
Vidámparkkal, jobbnál-jobb ételekkel,
koncertekkel, kulturális és szórakoztató
programokkal ünnepeltük május elsejét
Martfűn, a Kikötő téren. A „Térségünk kincsei” kétnapos családi rendezvényen csodás
tavaszi idő fogadta az ünnepelni érkezőket.
Április 30-án szombaton, a Városi Szabadidős Kör hagyományőrző fa- és sportjátékaival kapcsolódhattak ki a fiatalabbak. A Kikötő tér színpadát a Budapest Show Band
party- és rendezvényzenekar vette birtokba,
akik látványos, táncos, energikus műsort adtak a közönségnek. A hajdanvolt tábortüzek
hangulatát a Fire Flow Tűzzsonglőr csapat
két levegőakrobatája és tűzzsonglőre idézete meg.

különdíjjal jutalmazta az ételét: a Martfűi
Gasztronómiai Egyesület valamint Papp Antónia és csapata kapta az elismerést. Az első
helyezésért járó díjat a Martfűi Airsoft Egyesület vehette át babgulyásáért, második lett a
Martfűi Lövészklub, akik pusztagulyást és
sajtos tejfölös lángost készítettek, harmadik
helyen a Martfűi Önkormányzat munkatársai
végeztek, akik birkapörköltet főztek a versenyre.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Papp Antal,
Martfű Város polgármestere köszöntötte a
vendégeket, majd sorra léptek a színpadra
városunk hagyományőrző művészeti és
sportcsoportjai. Ezúttal a Dalma Dance Club,
a Kossuth úti Nyugdíjasklub Népdalköre, ifj.

Ragyogó napfény köszöntötte május elsején a rendezvényre látogatókat. Vasárnap
délelőtt az alföldi étkeké volt a főszerep, a
szervezők idén is főzőversenyre várták a civil
közösségeket, baráti társaságokat és a munkahelyi közösségeket.
Martfű Város Önkormányzata, a Martfűi
Lövészklub, a Martfűi Városszépítő Egyesület, A Kossuth úti Nyugdíjasklub, a Bunge
Zrt., Papp Antónia és csapata, a Martfűi
Gasztronómiai Egyesület, a Martfű Városi
Szabadidőskör, a Martfűi Airsoft Egyesület
és a Triatlon Úszóklub csapatának tagjai sürögtek-forogtak a bográcsok, üstök és grillek
körül.
A zsűri elnöke, a martfűi Adamik Lajos, országos hírű mesterszakács két csapatnak is

Szűcs Miklós és zenekara, a Martfű Néptáncegyüttes valamint a Victory Martfűi Kyokushin Karateklub előadását, bemutatóját
láthattuk.
A délután folyamán Újvári Marika és Jenei
Gábor nóta és operett műsorát láthatta a
martfűi közönség, majd gólyalábasok és óriásbuborékfújók szórakoztatták a kicsiket.
Kísérőprogramként Greznár László vidámparkja, népi mesterségek bemutatója,
kézműves játszóházak, kirakodóvásár, a térség termékeinek bemutatója és vására és
íjászat is hívogatta a látogatókat.
Koraeste a színpadon Szekeres Adriennt
köszönthettük, lélekből fakadó dalaival töltődhetett fel a közönség. A martfűi majális na-

pi rendezvényt Szabó Ádám zenész, énekes, harmonikás nagysikerű műsora zárta.
A 2022. évi, martfűi majális napi rendezvény fő támogatói a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat és Martfű Város Önkormányzata voltak.
Székács Szidónia
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Évfolyamtalálkozó 1970 - 2022
Kedves találkozás volt az általános iskolában április 23-án. Nagyon vártuk ezt a napot, hiszen 2020-ban már időpontunk volt, de
a lezárások miatt eddig kellett várnunk. Így
52 év után találkoztunk, ez nagy idő mindenki
életében.
1970-ben végzett három osztály 98 tanulója: a nyolcadik a-nak Pereszlényi Endréné,
a nyolcadik b-nek Molnár Istvánné, a nyolcadik c-nek Kozma Imréné volt az osztályfőnöke.
Az iskola ismerős volt, a társak ismerősök
voltak, de nem mindenki tudta a neveket felidézni, és nem is mindig ismertük meg egymást. Névjegykártyát kaptunk a hetesektől:
Tasnádi Edittől, Hervay Lászlótól, Bartus Erzsébettől.
Kevesebben voltunk mint 52 éve, 30 jelenlévő, 38 hiányzó és 30 örökre eltávozott
társunk volt velünk jelen, vagy emlékeinkben.
Körbejártuk a termeket, bementünk a tornaterembe, ámultunk a szép lépcsősoron,
ami semmit sem változott, szép rend és hangulatos dekoráció díszítette a régi iskolánkat.
Egy kis séta után a Művelődési Központban várt minket egy finom ebéd, majd sütik,
torták következtek.
Az osztályfőnöki órák előtt néma főhajtással és mécsesgyújtással emlékeztünk volt tanárainkra és társainkra.
A rövid beszámolókban mindenki bemutatkozott, mesélt életéről, munkájáról.
Fontos szerepet kapott a család, a gyerekek
sikere és az unokák öröme. Akik még nem
kaptak unokákat, azok szomorkásan beszéltek a várakozásról. Sok szép emlék felidéződött, de voltak bánatok, szomorúságok,
amelyek beárnyékolták a hangulatot is.

A hosszú évek alatt mindenki bejárta azt
az utat, amelyet a Ballag már a vén diák című
dalban énekeltünk egykor. A sok kedves
sztori, a vidámság, a boldogságról vallott
gondolatok igazán bensőségessé tették a
beszélgetést.
Délután megnéztük a helytörténeti kiállítást is, mely nagyon érdekes volt még a martfűi társainknak is. Az emlékeket sokan fotókkal is felidézték, és sok fotó készült, melyeken az emlékek újra felidézhetők.
A végén egyre többen azt kérték, legyen
újra találkozó három év múlva is. Ez legyen a
jövő zenéje!!

Köszönjük a szervezők munkáját, a sütikészítők kedvességét, az iskola bemutatását, a múzeumi tárlatvezetést és a felejthetetlen találkozást. Jó volt ismét együtt lenni,
egészségben, barátságban, szeretetben.
Ezek fontos pillanatai a múló időnek!
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.
(Ady Endre)
Biliczné P. Szabó Gyöngyi

Anyák napi ünnepség a Városi Nyugdíjasklubban

2022. május 4-én rendeztük meg anyák
napi ünnepségünket a Művelődési Központban. A köszöntések és az ünnep méltatása
után a Munkácsy úti Óvoda Nagy-pillangó
csoportjának óvodásai mutatták be szívhez
szóló, lelkünket melengető műsorukat.
A rendezvényen öt klubtagunk verssel,
énekkel kedveskedett. Jelen voltak a Tiszaföldvári Táncos Nyugdíjasok Baráti Körének
tagjai, akik fergeteges táncaikkal tették színessé az ünnepséget.
Anyák napja alkalmából minden anyuka,
nagymama nagyon szép mézeskalácsot kapott, amit Tószegi Istvánné Magdika klubtagunk készített.
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Ünnepségünkön megköszöntük Asztalos
Árpádné Enikőnek, a kulturális intézmény vezetőjének azt a sok jót, amit nekünk adott.
Sokirányú munkája mellett lehetőségeihez
mérten mindenben segített bennünket.
Nyugdíjaséveihez nagyon sok erőt és egészséget kívánunk!

Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét, támogatását, hogy rendezvényünk
színvonalasan sikerült. Az ünnepi műsor
után finom ebéd elfogyasztásával, beszélgetéssel és táncolással zártuk az anyák napi
ünnepséget.
Egyesület elnöksége

ÜNNEP

Igazi közösségi megmozdulás
CSALÁDI PROGRAMOK A HÚSVÉT JEGYÉBEN
Kisállatsimogató, tojáskeresés és sok
más, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó
program várta a látogatókat az idei Húsvéti
Családi Délutánon, 2022. április 16-án.
– Frits Niessen és felesége annak idején
hagyományt teremtett a tojáskereséssel,
majd bekapcsolódott a Városi Szabadidős
Kör, melléjük állt a Városszépítő Egyesület, a
Művelődési Központ, az óvodák és az iskolák is. Magánkezdeményezésből közösségi
megmozdulássá nőtte ki magát a rendezvény! – emlékezett vissza Asztalosné Kocsis
Enikő, a Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója.

a népművészeknek, akik Mezőtúrról, Martfűről érkeztek és igényes kézművesprogramokat adtak, illetve a Martfűi Napraforgók Folt-

A martfűiek évről-évre örömmel fogadják
húsvét szombatján ezt a szép programot, a
borús idő ellenére idén is sok család ellátogatott a rendezvényre.
A szervezők a Művelődési Központ közösségi tereibe kézműves foglalkozásokkal,
hagyományőrző népi fajátékokkal, környezetvédelmi játékokkal és más érdekességekkel: foltvarró munkákkal és mezőtúri fazekastermékek vásárával várták a családokat, az
aulában pedig ugrálóvár hívogatta a gyerekeket.
A szabadtéri programok közül nagy sikert
aratott a kisállatsimogató, ahol nyuszival,
kecskével és bárányokkal is találkozhattak a
gyerekek.
Ki ne indulna vadászatra számos, gondosan elrejtett csokitojás hallatán? Átlépve az
aranykapun keresztül, a gyerekek örömmel
indultak a húsvéti tojások megkeresésére.
– Minden évben sokat törtük a fejünket,
hogy hogyan lehetne a tojások elrejtését kulturáltan és higiénikusan megoldani. Az idén
azt az ötletet találták ki a segítőink, hogy műanyag tojásokat rejtsünk el a bokrokba, és
azokat lehessen csokitojásokra beváltani.
Így jutott mindenkinek, aki részt vett a tojáskeresésen – mondta el városunk kulturális intézményének vezetője, köszönetét fejezve ki
minden közösségnek, a Városi Szabadidős
Körnek, a Városszépítő Egyesületnek, a
Martfűi József Attila Általános Iskola és a Játékvár Óvoda és Bölcsőde pedagógusainak,

varró Egyesületnek, akik szép alkotásaikkal
szintén jelen voltak az eseményen.
A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Településüzemeltetési csoportja a
technikai hátteret biztosította, és a környező

középiskolákból érkező, önkéntes diákok is
lelkesen segítették a munkát.
– Kulturális szakemberként az volt a legnagyobb élmény, hogy a civil szervezeteink
és közösségeink ennyire össze tudnak fogni
és ilyen magasszintű programot tudtunk közösen létrehozni. Jó így együtt dolgozni! –

hangsúlyozta Asztalosné Kocsis Enikő, remélve, hogy szép élményekkel gazdagodtak
a húsvéti rendezvényre ellátogatók.
Székács Szidónia

Nagyszombaton Martfűn 19 órakor Húsvéti vigiliai liturgiára és feltámadási körmenetre
várta a katolikus közösség tagjait a Szent Tamás-templomba a Tiszaföldvár - Martfű Homoki Római Katolikus Egyházközség.
Nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat - szent három nap, melyek a katolikus hit
csúcspontjai. Ezek a napok vezetnek el az utolsó vacsorán át Jézus szenvedéséhez,
halálához, temetéséhez, majd dicsőséges húsvéti feltámadásának nagy misztériumaihoz
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4 tanács az ízületi betegségek megelőzésére
„Az anyagcsere betegségek megelőzése
kulcsfontosságú, hiszen ennek fő okozója a
nem megfelelő táplálkozás, ami miatt súlyos
ízületi gyulladás (arthritis) alakulhat ki...” idézzük Dr. Újházi László szavait.
Cikkünk célja fényt deríteni két veszélyre,
amelyek egy idős embernek a mindennapjait
elviselhetetlenné tehetik. Mindemellett gyakorlatias tanácsokat ajánlunk, amelyek betartásával Ön is megelőzheti az ízületi gyulladások és betegségek kialakulását, amelyek
közül kétfélét említünk meg:
1. Ízületi porckopás vagy artrózis
2. Ízületi gyulladás vagy artritisz
Az artrózis (ízületi porckopás) egy steril
gyulladás, míg az artritisz esetében 2 féle
ízületi gyulladásról beszélünk:
1. Akut (rövid idejű) és
2. Krónikus (hosszabb idejű) gyulladás
Mi okozhatja a két fenti gyulladástípus kialakulását? Sok esetben ez lehet egy sérülés
vagy akár egy kórokozó is. Vannak azonban
esetek, amikor a szervezet saját immunrendszere támadja meg az ízületet. Sőt, az egyik
legfontosabb kiváltó okról, az anyagcsere
betegségekről még kevesebb az ismeret, habár ez a legkönnyebben megelőzhető. Mégis
hogyan?
4 tanácsot adunk önnek:
1. Igyon kellő mennyiségű folyadékot!
Bizonyára ön is tudja, hogy a napi ajánlott
folyadékbevitel 2-2,5 liter víz. Ezen mennyiség bevitele nélkül csökken a szervezet hialuronsav szintje, mely a kopásos eredetű ízületi gyulladások melegágya.
2. Végezzen testmozgást!
Ez nemcsak segít megelőzni a gyulladás
kialakulását, hanem a megfelelő testsúly
fenntartása érdekében is fontos.
3. Konzultáljon háziorvosával!
Amennyiben a gyulladás már előrehaladott állapotú, Ő tud ajánlást nyújtani, valamint a szükséges gyógyszereket és kezeléseket (terápiákat) is kiírja!
4. Táplálkozzon változatosan!
A nem megfelelő táplálkozás az elsődleges okozója az anyagcsere betegségek kialakulásának. Ennek egyik súlyos ízületi gyulladásos formája a köszvény kialakulásához
vezet! Táplálkozzon akkor is változatosan,
ha már éppenséggel nincs elég ereje órákat
a konyhában főzni! Az Ön számára is naponta házhoz szállítjuk a kétfogásos, finom ebédet (leves+főétel). Önnek csupán változatos
étlapunkról kell választania és csatlakozhat
7000 Önhöz hasonló, nálunk étkező kedves
nyugdíjashoz.
További információkért hívja ingyenesen a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
zöld számát: 06 80 900 368, vagy tekintse
meg a rendelés menetét a btesz.hu/etlapb honlapon.
Válasszon heti étlapunkról, majd hívjon minket!
05.23. HÉTFŐ
A: Paradicsom leves - Kínai édes-savanyú csirke, párolt rizs
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B: Kertészleves - Sült virsli, kelkáposzta
főzelék
05.24. KEDD
A: Magyaros burgonyaleves - Sült hal, tejszínes mártás, párolt rizs
B: Tökleves - Rántott csirkecomb filé, rizibizi
05.25. SZERDA
A: Vegyes gyümölcsleves - Borsos tokány, főtt tészta

B: Pirított rizsszemtészta leves - Sült csirkeszárny, hagymás burgonya
05.26. CSÜTÖRTÖK
A: Grízgaluska leves - Bazsalikomos csirkemáj, főtt burgonya
B: Sajtleves - Bolognai spagetti
05.27. PÉNTEK
A: Marha gulyásleves - Almás béles
B: Bakonyi betyárleves - Szilvalekvárral
töltött nudli

Éves közgyűlés a városi nyugdíjasklubban
2022. április 13-án tartottuk a Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület éves közgyűlését.
Beszámoltunk a 2021. évben végzett tevékenységünkről, gazdasági munkánkról. Elfogadtuk az idei év munkatervét, költségvetését, ami magába foglalta az éves tagdíj mértékét is. Jelenlegi létszámunk 51 fő.
Ezen a rendezvényünkön megemlékeztünk a költészet napjáról. Méltattuk a költészetet, József Attila életét. Öt klubtagunk
mondott nagyon szép, megható vagy vidám
verset. Megköszöntük a versmondók teljesítményét, együtt köszöntük meg a nőnapon és

a költészetnapon előadott verseket az azokat
előadóknak.
2012. óta minden évben köszöntjük a
születésnapos klubtagokat. Így volt ez ezen
a napon is. Két szakaszban bonyolítjuk le a
köszöntést. Április 13-án három fő 85 éves,
két fő 80 éves, egy fő 75 éves és egy fő 65
éves kedves tagunkat köszönthettük ajándékkal és születésnapos énekkel. A második
szakaszban, novemberben öt klubtagunk köszöntését tervezzük.
Ez alkalommal is jó hangulatú beszélgetéssel zártuk a délutánt.
Egyesület elnöksége

Tánccal, versekkel, énekkel és a Játékvár Óvoda gyermekeinek előadásával is
megemlékeztek anyák napja alkalmából városunk nyugdíjasai
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HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK

"Elmúlt, mint száz más pillanat,
De mi tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak."
(Nagy László)

2022. január 7.

MAKÓ GABRIELLA - SZABÓ TAMÁS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelettel köszönjük mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, egykori munkaés sporttársaknak, akik

Martfű - Martfű
Sok boldogságot kívánunk!

TRENCSÉNYI BENEDEKNÉ KLÁRI
(1937-2022)
búcsúztatóján részt vettek, jelenlétükkel
megtisztelték emlékét és együttérzésüket
kifejezték.
A gyászoló család

BÁRÁNY VIKIKÉT
nagyon sok szeretettel köszöntik
2. SZÜLETÉSNAPJÁN
szülei, nagyszülei és a keresztapja.
„Szeretettel köszöntünk te édes kis
csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Nekünk Te vagy a fény, életünk aranya,
Mosolyod napjaink csillaga!”

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin
következő lapszáma várhatóan 2022. június 23.-án, csütörtökön
jelenik meg. Írásaikat, hirdetéseiket június 14. keddig hozhatják be
a szerkesztőségbe, vagy küldhetik el a martfumedia@gmail.com
címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187
Martfű Város Önkormányzatának honlapja: www.martfu.hu

Üdvözöljük újszülötteinket
2022.03.31. Homan Ádám
Nyemetz Diána - Homan Milán, Ifjúság út
2022.04.12. Nagy Vanda
Nagyné Szabó Krisztina - Nagy Viktor, Móricz út
2022.05.08. Farkas Gréta
Dr. Molnár Annamária - Farkas Gergely, Radnóti út
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MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Településüzemeltetési szakmai egysége
munkatársat keres az alábbi munkakörbe

Településüzemeltetési szakmai egysége
munkatársat keres az alábbi munkakörbe

1 FŐ GONDNOK

• 1 FŐ KŐMŰVES SEGÉDMUNKÁS

Főbb feladatok: • Városi sportlétesítmények, piac és játszóterek

Főbb feladatok, munkák: • Kőműves szakmunkás melletti

gondnoki feladatai • Sportcsarnok rendezvények felügyelete
• Városi piac működésének felügyelete, helypénz beszedése
• Városi játszóterek ellenőrzése

Elvárás: • legalább 8 általános iskolai végzettség • megbízhatóság
• rugalmasság • önmagára, környezetére való igényesség
• nagy munkabíró képesség • felelősségteljes, pontos munkavégzés
• gyakorlatias problémamegoldó szemlélet • önálló munkavégzésre
képesség

Előnyt jelent: • Vagyonvédelmi vizsga
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 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:
Tóth Ferenc: 06 70 380 6170, Gonda Lajosné: 56/ 450-222
(132. mellék) munkaidőben

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 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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Újpesti focisták Martfűn
Május 11-én a nagynevű lila-fehér klub
közvetlen utánpótlását jelentő fiatalokból álló
Újpest II lépett pályára városunkban barátságos mérkőzésen. A találkozó apropóját az
adta, hogy a vendégeket erősíti a martfűi Fehér Csanád, aki korábban a felcsúti Puskás
Akadémiát is megjárta, sőt a tavalyi szezonban már az NB I-ben is bemutatkozott.
Családját az egész város jól ismeri, hiszen édesanyja pedagógus, édesapja vállalkozó, nagymamája pedig a Művelődési Központ korábbi igazgatója. Csanád Martfűn
kezdett focizni, s az ő példája is bizonyítja,
hogy kitartással és sok munkával innen is el
lehet jutni magas szintre.
A mérkőzés kezdőrúgását városunk polgármestere, Dr. Papp Antal végezte el, aki
aztán örömmel vehette tudomásul, hogy a
megyei bajnokságban szereplő martfűi csapat, legyőzve kezdeti megilletődöttségét, 42-re megnyerte az összecsapást.
A vendégek kispadján két korábbi válogatott játékos, Véber György és Szlezák Zoltán
ült, akik a lefújást követően gyorsan átöltöztek, hogy pályára léphessenek a Martfű
Öregfiúk - Újpest Öregfiúk mérkőzésen, ahol
ugyancsak hazai győzelem született.
Ennél azonban sokkal fontosabb volt,
hogy a budapesti vendégekre rendkívül jó
benyomást tett városunk, aminek a jó hangulatú vacsorán hangot is adtak.
A vendéglátó természetesen Fehér Imre
volt, akivel együtt abban bízunk, hogy Fehér
Csanád hamarosan rendszeresen szerep-

Fotó:
Csík Zoltán
hez jut majd az Újpest felnőtt csapatában.
Ennek ugyanis erkölcsileg és anyagilag is

számottevő hatása lenne a martfűi labdarúgásra.
Farkas Roland

Jó úton jár a martfűi foci utánpótlása
A pandémia miatt 2019 óta először rendezték meg térségünk legrangosabb utánpótlás tornáját 2022. május elsején Rákóczifalván. Idén minden korábbinál több csapat
nevezett, így alig lehetett parkolóhelyet találni az eseménynek otthont adó sportpálya
környékén. A rendezvény színvonaláról mindent elmond, hogy többek között valamennyi
szolnoki egyesület ott volt a nevezettek között.
A Martfűi LSE a két legkisebb korosztályban képviseltette magát. Az U7-esek magasan kiemelkedtek a mezőnyből és könnyedén utasították maguk mögé a teljes mezőnyt. Teljesítményükre jellemző, hogy még
a döntőben is kilenc gólt rúgtak a szolnoki
Lurkó Focimánia csapatának, és egy pillanatig sem forgott veszélyben a győzelmük. A
győztes csapat tagjai: Fajka Zsombor, Kovács Ádám, Lengyel András és Terenyei
Martin. A torna gólkirálya 26 góllal Kovács
Ádám lett.
Az eggyel nagyobb U9-es korosztály teljesítménye is minden elismerést megérdemel. A csoportmeccsek során rendkívül nehéz sorsolást kaptak, csak szolnoki ellenfelekkel kellett megmérkőzniük. Óriási érdeklődés mellett, rengeteg néző előtt vívták mérkőzéseiket, amik valóban színvonalasak és
szórakoztatóak voltak. A mezőnyből előzete-

sen kiemelkedett a Szanda Focisuli országos tornákat nyerő csapata, valamint a Szolnoki MÁV FC. Ők ketten magabiztosan meneteltek, és minden mérkőzésüket könnyedén nyerték. A fordulat akkor következett be,
amikor a martfűi gyerekek egészen kiváló játékkal 6-0-ra le nem győzték az addig hibátlan Szolnoki MÁV-ot, akik ezzel el is búcsúztak az érmekért vívott versenyből.
Az elődöntőben a Szanda Focisuli következett, akik ugyan legyőztek bennünket, ám
voltak az összecsapásnak olyan pillanatai,
amikor bátrabb játékkal és némi szerencsével többet kihozhattunk volna ebből a mérkőzésből is. A harmadik helyért a Lurkó Focimánia ellen vesztett állásból fordítva sikerült
nyerni, ami a kiváló csapategységnek és jónéhány extra teljesítménynek köszönhető.
A bronzérmes csapat: Petróczki Dénes
(kapus), Boros Bernát, Karkus Ádám, Kontér
Koppány, László Patrik, Serfőző Olivér és Terenyei Zétény. Itt is martfűi játékos, Karkus
Ádám lett a gólkirály.
Nagy volt a boldogság, az U7-es és U9-es
gyerekek is kupával, érmekkel térhettek haza!
A szezon hátralévő részében még két Bozsik Fesztivál vár erre a két korosztályra, ahol
ismét megmutathatják tudásukat ellenfeleiknek és szüleiknek.

Edzőként ezúton köszönöm meg Terenyei Miklós segítségét, valamint valamennyi
szülő támogatását, akik a nap folyamán fantasztikus szurkolásukkal hozzájárultak a
szép sikerek eléréséhez.
Farkas Roland
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NEVELÉS

Újra ovis Grassroots Fesztivál Martfűn

Ebben a nevelési évben másodjára rendezhettük meg 2022. április 4-én az ovisainknak ezt a vidám focis sportfesztivált, amit
minden kis martfűi Bozsikos már nagyon
várt. Az OTP Bank Bozsik-Program Grassroots Fesztiváljának szervezője a Magyar
Labdarúgó Szövetség volt.
A város megújult sportcsarnokában Dr.
Papp Antal, Martfű város polgármestere köszöntötte a martfűi és a városunkba Cibakházáról, Cserkeszőlőről, Tiszakürtről érkező
kis focistákat. A fesztivált Turnyánszkiné
Enyedi Andrea intézményvezető és Pálinkás
Ferenc területi vezető nyitotta meg.
A közelgő ünnepre hangolódva vidám
Húsvéti Nyuszi-futamon mutathatták meg a
gyerekek ügyességüket, kitartásukat és állóképességüket. A zenés bemelegítő „nyuszi
bugi” után öt állomáshelyet alakítottunk ki,
melyből két helyen fociztak a gyermekek. A
focizás mellett pihentető mozgásként szalagos tornabottal „festették” az óriás tojásokat,
egy másik állomáson ügyeskedve szállították a hímes tojásokat, és volt olyan feladat is,
ahol „árkon-bokron” szaladva kellett a tojásokat a fészkekbe juttatni.
A fáradhatatlan energiával, felhőtlen jókedvvel, sok-sok mozgással teli program végén búcsúzóul sportszeletet és „nyuszis”
kekszet kaptak a gyermekek.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, Farkas Roland segítségét és a „Mozdulj”
Munkaközösség lelkes szervezését és munkáját.
Bíró Gabriella
óvodapedagógus
OTP Bank Bozsik-Program
Adminisztrátor
Május 12-én folytatódott a labdazsonglőrködés a martfűi Sportpálya műfüves gyepén.
Földi Edina Sára önkormányzati képviselő, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és
Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnöke nyitotta meg az idén harmadszor megrendezett, a Magyar Labdarúgó Szövetség által
szervezett Grassroots Fesztivált, ahol Cserkeszőlőről, Tiszakürtről és a martfűi óvodákból érkeztek kis focisták.
A tűző nap sem akadályozhatta meg a
gyerekeket, hogy megmutassák ügyességüket, kitartásukat és állóképességüket.
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„VÁR - LAK!” és Kistesók Napja a Játékvár
Óvoda és Bölcsődében
Szélesre tárta a kapuit a Játékvár Óvoda
és Bölcsőde a "VÁR - LAK!" és „Kistesók
Napja” elnevezésű programok alkalmából,
hogy fogadja a leendő bölcsiseket, óvodásokat egy - egy délelőttre. Az érdeklődők személyesen szerezhettek tapasztalatot a bölcsődei és óvodai életről. A szülők és a gyermekek megismerkedhettek az intézmény
dolgozóival, mely a szeptemberi bölcsődei
és óvodai élet megkezdését nagyban megkönnyíti.
A porontyváró programok bepillantást
nyújtottak az intézmény mindennapjaiba, a
festés, gyurmázás, tészta fűzés, babakony-

hai főzés, bábozás felkeltette a legkisebbek
érdeklődését. A bátrabbak a mezítlábas ösvényen is áthaladtak, a tornaszobai akadálypályákat is legyőzték, végül az udvari zsongásba is belekóstoltak.
A már óvodába járó gyermekek nagy
örömmel várták a kistesókkal való közös játékot, megmutatták a kedvenc játékaikat, bemutatták a barátaikat.
A kellemesen eltöltött, élményekkel teli
délelőttök után már ismerősként üdvözölhetjük egymást, viszontlátásra szeptemberben!
Vargáné Nagy Katalin
óvodapedagógus
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SZÉLTÁNC – Tükröt tart a jelen, erőt ad a múlt
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA, 2022. ÁPRILIS 11.
A jelennek tartottak tükröt az idei költészetnapon elhangzó versek 2022. április 11én. A műfaj és a martfűi rendezvény iránt
nagy volt az érdeklődés, szép számú nézőközönség gyűlt össze a pódiumműsorra a
Művelődési Központban.
Városunkban hosszú múltra tekint vissza
ez a magányos alkotási forma, ám József Attila születésnapján évről évre nyilvánosság
előtt mutatkoznak meg a legfrissebb, vagy a
már korábban írt sorok, rímek.
„Ne mondd, hogy nincs időd verset olvasni, egy vers, az két perc, három perc, ennyi

ideje mindenkinek kell, hogy legyen, és
amúgy semmi a világon úgy meg nem éri a
ráfordított időt, mint a vers, mert ez alatt a két
perc alatt megváltozhat az életed, ha hagyod, hogy a szöveg megérintsen, ha megfelelő pillanatban és lelkiállapotban talál el, valósággal átprogramozza az agyad, jobban
mint bármilyen drog vagy bármilyen gyógyszer, kiránt a valóságból, felráz, magadhoz
térít, egy pillanatra átröppent valaki másnak
az agyába, egy villanásnyira másként fogsz
gondolkozni, olyat látsz és érzel, amit egyébként sose láttál és éreztél volna, és utána ez
az élmény is veled marad, úgy fogsz emlékezni a pillanatra, ahogy egyébként nem emlékeztél volna rá. Ne mondd, hogy nem érted,
elég ha elolvasod, nem elemezni kell, elég
odafigyelni rá, hagyni, hogy működjön, hogy
hasson.”
Ezek Dragomán György szavai, egy
nagyszerű könyv, Fenyő D. György Útikalauz
a vershez című könyvének fülszövege.
Ez a kötet mindenkit versolvasásra buzdít, felfedezésre, felfedezni egy verset, megtalálni annak velejét, kóstolgatni a szavait,
bejárni egy szöveget, vizsgálni bonyolult
szerkezetét, nézni az egészet, meglátni a
részleteket is, nagy kaland. Hiszen a versek
az élet minden problémáját, kérdését felvetik, megválaszolják. Segítenek élni, megkapaszkodni, megbirkózni érzésekkel, helyzetekkel. Elolvasva egy verset, sokat kaphatunk, válaszokat, útmutatást, azonosulhatunk érzésekkel, gondolatokkal.

Verset olvasni tehát nagyszerű dolog, és
akinek megadatott az írás képessége is, az
nagy ajándék.
Sok éve már erre az alkalomra, a Költészet napjára, József Attila születésnapjára
Kengyel Éva szerkeszt műsort a martfűi
versírók alkotásaiból, segítségül hívva más
művészeteket, a táncot, a zenét. Szerencsések vagyunk, mert kis közösségünkben élnek többen is alkotó emberek, versírók, zenészek, táncosok. Így minden évben megszülethet itt a pódiumszínpadon valami új, lélekemelő.

Az idei műsort áthatotta a jelen, a jelent
meghatározó események, hatások, tapasztalatok. Több alkotás is a ma történéseire reagált, erkölcsi kérdéseket is feszegetett. A
műsor címe is utalt erre: Tükröt tart a jelen,
erőt ad a múlt. Képet kaphattunk arról, mi
foglalkoztatta az utóbbi időben versíróinkat.
Az idén Darida Andrea, Nagy Eszter,
Venczelné Polgár Anna, valamint Mester
Marcell voltak azok, akik értőn, szeretettel
gondozták és adták át az alkotók gondolatait.
Gál Albert a gasztronómia, a zene jó ismerője most előadóként és szerzőként is bemutatkozott. József Attila Tudod, hogy nincs
bocsánat című versét zenésítette meg egyedi módon.
Kiss Benedek András diák szereplőnk tenorkürtön játszott két népdalt. Örülünk, hogy
megszólaltatta ezt a nem mindennapi hangszert.
Molnár Edina a Martfű Városi Nőikar tagja, de szívesen vállal szólista fellépést is. Ma-

gasba szálló hangja egyszerre volt kérő, könyörgő és elbűvölő.
Pápai Zita hangterapeuta különféle tibeti
hangszereit megszólaltatva csendesítette le
lelkünk háborgásait. Hiszen a versösszeállítás egyik célja az is volt, hogy reményt, kiutat
mutasson a nehéz helyzetekben.
Székácsné Tálas Gabriella különféle művészeti ágak lelkes befogadója, ugyanakkor
maga is előadó, két zenekar tagja. Ezúttal
egy szép népdalt hozott el nekünk.
A Modern Táncműhely junior csoportja,
Vidinszki-Tóth Nóra tánctanár vezetésével,
az őselemek dinamikáját mutatta meg táncra
hangolva.
Hálásak lehetünk, hogy két év után újra
találkozhattunk. Köszönjük a versíróknak,
hogy megosztották velünk alkotásaikat, gondolataikat, érzéseiket, köszönjük a szereplőknek, hogy kiszínezték az irodalmi estet zenével, tánccal, köszönet illeti Kengyel Évát,
hogy megújulva ismét valami különlegeset
varázsolt versíróink alkotásaiból, és nem
utolsósorban köszönjük a közönségnek,
hogy eljöttek, hogy kíváncsiak voltak ránk!
Szeretettel adtuk a műsort. Arra biztattunk
mindenkit, hogy olvassanak verseket, mert a
vers élni segít, használjuk ki képességünket,
mert „egyedül az ember verselő, éneklő, zenélő, táncoló teremtmény”*!
* H. Móra Éva: A katedrális fontos – Két
szemszögből in: Olvass bele!
Kengyel Éva és
Székácsné Tálas Gabriella
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Lenyomat az élet habos oldaláról
Aki egyszerre vágyik humorra és tartalomra, nézze meg Hidvégi Péter fotókiállítását a Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár emeleti galériáján. A rögzített pillanat gondolatokat ébreszt: rácsodálkoztat, elgondolkodtat, és ezzel együtt mosolyra, nevetésre késztet.
A tárlat megnyitóján, 2022. március 30-án
azt is megtudhattuk, mi ösztönözte a gé-

fűzi a fotóst Martfűhöz. A Jászkun Fotóklub
fényképei többször voltak láthatók már városunkban. A nagybányaiakkal való találkozónak pedig a martfűi kastély adott otthont. Nagyon izgalmas képek születtek Martfűről
azon a találkozón – emlékezett vissza az intézményvezető. – Fotósok szemével láthattuk a településünket és minden más volt,
mint ahogy mi helyiek megszokhattuk. Fan-

életszemléletének egyediségéről beszélt, a
kiállítás témájához illő humorral fűszerezve.
– Egy vérbeli fotós a hétköznapi helyzetekben, miliőben is meglátja azt az extrát,
amiért ő a művész és nem én. Mi unottan elsétálunk a folyóparton és maximum a szúnyogokra reagálunk, és a vacsorára gondolunk. Mi kell tehát a művészethez a helyszínen és a megfelelő technikán túl? Kell a meg-

pészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök
végzettségű Hidvégi Pétert arra az egyedi látásmódra, amelyet minden fotója tükröz.
Hidvégi Péter nem csak fotósként kiváló,
hanem rendkívüli szervező is. A Jászkun Fotóklub alapítója. Nemzetközi fotópályázatok,
fotótörténeti konferenciák megálmodója.
Munkájának eredményeként együttműködés
alakult ki a Nagybányai Fotóklubbal.
Asztalos Árpádné intézményvezető bevezető gondolataiban elmondta, régi kapcsolat

tasztikus vonalakat, rendszereket rögzítettek
vendégeink.

felelő világlátás, szépérzék, lényegre törekvés, sűrítés, tehetség. Mindezt elegyítve egy
egészen jó fotóst kapunk. Ahhoz, hogy az alkotó „Hidvégi Péteres” legyen, szükséges az
a fotóin áttüremkedő, átcsillanó humor, ami
az ő sajátja.
A „Csak egy mosoly” című, városokról,
emberekről, kultúrákról, életekről mesélő fotóművészeti tárlat 2022. április 24-ig volt
látható az intézményben.
K.É.

A megnyitón szereplő Martfű Városi Nőikar, Szabó Zsolt karnagy vezetésével, a művészet és lélek kapuját nyitogatta.
Dr. Horváth László, a Damjanich János
Múzeum vezetője, a fotós személyes jó ismerőse méltatta a kiállított képeket. Nem kívánta megmagyarázni, mit látunk, azt ránk,
befogadókra hagyja, inkább Hidvégi Péter

Mindennapi szépség festővászonra sűrítve

Érzelmi hívóképek megcsillanó folyókról,
kis falvakról, tereken sétáló emberekről, szép
épületekről és árnyat adó zöld lombokról.
Mindezeket és ennél sokkal többet is ígér és
kínál Szamecz Béla martfűi tárlata, mely
2022. április 27-én nyílt meg a Művelődési
Központ kiállítótermében és galériáján.
A kunszenti festő tiszazugi alkotótársakkal közösen is volt már városunk vendége,
valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Képző- és Iparművészeti Tárlaton évek óta
találkozhatunk képeivel.
– Ajándék ez a nap és ez a kiállítás –
mondta Asztalos Árpádné intézményvezető
a Világom című kiállítás megnyitóján. – Aján-
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dék, mert igazi lelki élményt kapunk Szamecz Béla alkotásaiból és ajándék azért is,
mert egy tavalyi kezdeményezésünk vált valóra ezzel a kiállítással. 2021-ben elhatároztuk, hogy a JNKSZ Megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat első helyezettjét megajándékozzuk egy önálló kiállítás rendezésével.
Ez most valóra vált és alkalmat ad arra, hogy
Szamecz Béla művészi pályáját bemutassuk
gyűjteményes kiállításán keresztül.
A szervezők a társművészetek közül a
táncot és az éneket hívták segítségül a lelki
hangulat fokozására. A Modern Táncműhely
balettosai és Berczi Orsolya éneke egy belső
világba repítették a jelenlévőket. Egy belső

világba, melyről a tárlatot megnyitó Mártonfi
Benke Márta festőművész, művészeti író is
beszélt. Ebben a szavakon túli érzékletben
benne a szép iránti vágy, az inspiráció, a kifejezni kívánt gondolat megfoganása is.
A falakról Kunszentmárton jellegzetes
épületei éppúgy visszaköszönnek, mint a távolabbi országok városainak szép részletei.
Szamecz Béla sohasem megy el a mindennaposnak tűnő apró csodák mellett, ugyanakkor utazásai során keresi és felfedezi a
kivételest. Képein keresztül elutazhatunk
oda, ahová ő járt, és bejuthatunk legbelső világába is. A kiállítás 2022. május 18-ig látható.
K.É.

PROGRAMAJÁNLÓ

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
Május 24. kedd, 16.30:
Szilver Művészeti Iskola évzáró bemutatója
Május 29. vasárnap, 15 és 18 óra között:
GYERMEKNAP MARTFŰN
Helyszín: Művelődési Központ előtti tér
Programok:
15 órától: kézműves játszóház, arcfestés, aszfaltrajzolás, trambulin, légvár, lufihajtogatás
16 órától: HUNCUT ZENEKALÓZOK –
Mesemanók együttes műsora
18 órától: INGYENES FILMVETÍTÉS a
Martfű Moziban – AINBO: A dzsungel hercegnője
A gyerekeknek palacsintával kedveskedik
a Martfűi Kossuth Nyugdíjasklub.
Rossz idő esetén a szabadtéri programokat a Művelődési Központban tartjuk meg.
A programok díjtalanul látogathatók!
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap, Martfű Város Önkormányzata

Június 13-17.
„Az én kincsem, a Te kincsed” Erasmus
+ program
KULTURÁLIS SZAKEMBEREK NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA
Kiállítások, szakmai bemutatók, konferencia, találkozás martfűi civil közösségekkel, görög, máltai, portugál, spanyol
és magyar résztvevőkkel.
Június 22. szerda, 14-17 óra:
VÉRADÁS az intézmény tanácskozó termében
Június 25. szombat, 10 órától:
Minden, ami erő és lóerő - VI. MARTFŰI
VETERÁNJÁRMŰ TALÁLKOZÓ és VIII.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
JÁRMŰMUSTRA, teke, pingpong, ügyességi akadálypálya, Kozák Béla vascsodái, Szabó Miklós retro képregényei,
KÉZMŰVESVÁSÁR, mesterségbemutató, foglalkoztató a Kézműves Házban,
időutazó élményfotózás - otthon otthonkában, retro sportszer- és sportfelszerelés bemutató, FUTÓVERSENY, FELVONULÁS Martfű - Tiszaföldvár - Martfű főbb
útvonalain, IFA húzás erősember módra…
Mr. RICK fellépése
KASZKADŐR SHOW
A délután során bekapcsolódás a Múzeumok éjszakája helyi rendezvénysorozatába:
A martfűi cipőgyártás múltját bemutató
Hely- és Ipartörténeti gyűjtemény
anyagának megtekintése, Tisza-sport kiállítás.
A Pécskői család alföldi kerámiagyűjteményében KÉKFESTÉS, CSIGATÉSZTA KÉSZÍTÉS, tárlatvezetés.

Retro porcelán kiállítás az intézmény kiállítótermében.
Délelőttől étkezési lehetőség a vendéglátósok kínálata és árai szerint.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Május 26. 17.00: MESÉLDE – játékos,
dalos családi mesedélután
Június 7. 15.30: LAPOZÓ OLVASÓKÖR 120 éve született Illyés Gyula (előadó: Biliczné P. Szabó Gyöngyi)
Június 9. 17.00: MESÉLDE – játékos, dalos
családi mesedélután
KIÁLLÍTÁS
Május 25. szerda - június 10.
A Szolnoki Metszőkör és a Szolnoki
Alapfokú Művészeti Iskola (VIZU) diákjainak közös kiállítása.

Június 12. vasárnap, 17 óra:
TÁNCGÁLA
Az intézmény és a város mozgásművészeti közösségeinek műsora

Június 9. csütörtök, 14 óra:
Az Ádám Jenő Zeneiskola évzáró bemutatója az intézmény pódiumtermében

Baráti találkozó keretében köszöntötték nyugdíjba vonulása alkalmából Asztalosné Kocsis
Enikőt a Siketek és Nagyothallók Klubja, a Mozgássérültek Helyi Csoportja és a sok évig a
magyar népzene értékeit, a népdaléneklés hagyományait a feltörekvő generációnak
sikerrel átadó Tiszamenti Népdalkör tagjai 2022. május 9-én Martfű kulturális
intézményében.
Szeretettel köszönték meg a Művelődési Központ igazgatójának városunk kulturális életét
gazdagító, kiemelkedően sikeres munkáját, a helyi értékek megőrzéséért végzett áldozatos
tevékenységét
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A gyerekek és a hallgatóság lelkét is áthatották a versek
VÁROSI SZAVALÓVERSENYEK 2022.04.6-7.
A Városi Könyvtár a Költészet Napja alkalmából minden év áprilisában szavalóversenyt hirdet a város diákjai számára. A hagyományt két évre megtörte a járványhelyzet. Ezért a szokásosnál is nagyobb öröm
volt, hogy az idén újra hallhattuk kicsik és nagyok hangján klasszikus és kortárs költőink
verseit.
Elsősorban ünnepre, nem versenyre vártuk a versszerető gyerekeket, fiatalokat. Arra
invitáltuk őket, hogy ünnepeljük együtt a magyar költészetet. Nagy élmény volt újra találkozni, gyönyörködni a szavalatokban.
A költészet nagy ajándék életünkben. Különösen ebben a furcsa, sok rosszal teli világ-

ban nagyon fontos, hogy lelki táplálékhoz
jussunk. Köztudott, hogy a mesék, az irodalom, különösen a versek gyógyítólag hatnak
lelkünkre, de ha éppen semmi bajunk sincs,
akkor is töltekezhetünk belőlük szépséggel,
vidámsággal, útmutatást kaphatunk az élethez. Ha kevés az időnk, egy-két percet akkor
is találhatunk egy-egy vers elolvasására.
Megéri ráfordítani az időt, hagyni, hogy áthassa lelkünket, hogy általa másképpen lássuk a világot. Az sem baj, ha nem értjük, ha
nem értjük meg azonnal a verset, csak hagyjuk, hogy működjön bennünk.
Ezen a két délutánon mi is ezt tapasztaltuk, a gyerekek és a hallgatóság lelkét is áthatották a versek. A szavalók érezhették,
hogy megérte időt fordítani a versek megtanulására.
Két délután ünnepeltünk együtt a gyerekekkel. Szerdán délután az alsó tagozatosok
álltak közönség elé, csütörtökön a felső tagozatosokat és a középiskolásokat jutalmaztuk
a szavalatokért.
A diákok sok dicséretet kaptak. Nem volt
könnyű dolguk, hiszen utoljára 2019-ben volt
lehetőségük megmutatkozni. Az első három
évfolyam tanulói pedig csak most először állhattak közönség elé. Dicsértük őket bátorságukért, a versválasztásért, a lelkesedésért, a
szép beszédért, a befektetett munkáért.
Ez alkalommal, Martfű Város Önkormányzatának köszönhetően, minden szavalót könyvvel jutalmazhattunk.
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A két délután lelkes zsűri választotta ki a
jók közül is valamiben kiemelkedőket. Az alsós gyerekeket Pápainé Zsuzsi néni könyvtáros, Horváth Ági tanító néni és MarkovicsFőczén Rita könyvtáros díjazta. A felső tagozatos és a középiskolás diákokat Biliczné P.
Szabó Gyöngyi irodalom szakos tanár, Darida Andrea közművelődési munkatárs és
Markovics-Főczén Rita könyvtáros értékelte.
Köszönjük, hogy ránk szánták délutánjaikat.
Szívesen tették, hálásak voltak a sok szép

versért, amit a gyerekektől ajándékba kaptak.
Köszönjük a pedagógusok és a szülők
munkáját, támogatását. És nem utolsósorban nagy-nagy köszönet illet minden gyereket, fiatalt, aki vette a fáradságot, megtanult
egy verset, bátran, lelkesen kiállt a közönség
elé, és megajándékozott bennünket egy
szép magyar költeménnyel. Reméljük, hogy
mindenki jól érezte magát! Várjuk vissza a
versszerető gyerekeket, és bízunk benne,
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hogy jövőre újabb lelkesedők is csatlakoznak
hozzájuk. Addig is olvassunk VERSEKET!
A két délután a következő eredmények
születtek:
1. évfolyam
I. helyezés - Eszes Olivér, Lesták Lili
II. helyezés - Kontos Balázs
III. helyezés - Petróczki Lili
Különdíj - Barla Lóránt, Czető Szilvia
IV. helyezés - Barabás Sára, Hreskó
Tímea, Tóth Bettina
2. évfolyam
I. helyezés - Dorogi Noémi, Serfőző
Olivér
II. helyezés - Arany Gábor
III. helyezés - Gaál Rebeka, Viczián
Hanna
Különdíj - Jeneses Martin
IV. helyezés - Kontér Koppány, Molnár
Zoé, Nagy Linda

3. évfolyam
I. helyezés - Jeneses Olívia
II. helyezés - Kupai-Szabó Panni
III. helyezés - Tóth Nóra
Különdíj - Kun Zora Bodza
IV. helyezés - Enyedi Emília, Fojtek
Lilla, Gonda Zoé, Székely Szonja, Tarjányi
Panka, Tóth Zselyke
4. évfolyam
I. helyezés - Gál Dorka
II. helyezés - Fekete Márk Szilveszter,
Serfőző Sára
III. helyezés - Sipos Lilien Viktória
Különdíj - Kiss Kamilla, Pásztor Anna
IV. helyezés - Horváth Tamara, Rácz
Dániel, Sólyom Hunor
5-6. évfolyam
I. helyezés - Petróczki Gábor, Szőrös
Regina
II. helyezés - Sinka Barbara

III. helyezés - Tichy Luca
Különdíj - Engárt Zétény, Kupai-Szabó
Kincső
IV. helyezés - Gál Levente, Mezei
Richárd, Hornyik Lili, Nemes Luca, Tóth
Kira
7-8. évfolyam
I. helyezés - Balogh Imre
II. helyezés - Barabás Dóra, Fodor
Brúnó
III. helyezés - Ondok Fanni
Különdíj - Vágner Hanna (saját vers)
Középiskola
I. helyezés - Szőllősi Martin
II. helyezés - Takács Tünde
III. helyezés - Bóbis Dániel
Különdíj - Sipos Fanni
IV. helyezés - Barabás Bence, Rácz
Melinda, Tóth Petra
Székácsné Tálas Gabriella

Tradicionális néptánc modern színházi környezetben
A zene és a látvány erőteljes egysége jelent meg az Urban Verbunk tánctársulat
2022. április 8-i előadásában Martfűn, a Művelődési Központban.

dás teltházas sikert aratott a martfűi színpadon, a produkciót álló tapssal fogadta a közönség.

Az előadás pályázati forrásból, a Déryné
Program támogatásával jött létre.
Székács Szidónia

A népművészet elemeit és a klasszikus
zene drámaiságát felhasználó Urban Verbunk a tradicionális formanyelvet tiszteletben
tartva egyedülálló élményt nyújtott a martfűi
közönségnek: színpadi fergeteg tűzzel, vízzel, akrobatikával, rendkívüli dinamikával és
virtuozitással.
Tánc és környezetvédelem, tradíció és
fenntarthatóság. A jelen idejű ökológiai problémákat feldolgozó Elemek tánca című produkció nagyon erős üzenetet hordoz: a Föld
erőforrásai kizsákmányolásának utolsó órájában hívja fel az egyén figyelmét arra, hogy
a társadalomnak igenis felelőssége van a
bolygó mindennapjait meghatározó ökológiai
problémák kezelésében.
A társulat művészeti igazgatói, Tóth Judit
táncpedagógus és Moussa Ahmed táncművész által rendezett Elemek tánca című előa-
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