ÖNKORMÁNYZAT

Sajtóközlemény
GARZONHÁZ KOMPLEX ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA MARTFŰN
TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00008 PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
Martfű Város Önkormányzata sikeresen pályázott Magyarország Kormányának
az önkormányzati tulajdonban levő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására az alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében kiírt felhívására.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az EU és a Magyar Állam
által nyújtott vissza nem térítendő 100%-os
intenzitású támogatás összege: 102,2 millió
Ft.
A Támogatási szerződés 2020.10.27-én
lépett hatályba.
A projekt célja a Martfű Város „Garzonház” épületének olyan komplex épületenergetikai és megújuló energiát használó felújítása, amely jelentősen csökkenti a fenntartási költségeket, jelentős előrelépést mutat fel
az energetikailag önfenntartó épület kialakítása irányába, számottevő fosszilis energiahordozó megtakarítást mutat fel, egyúttal
komfortosabb és esztétikailag is színvonalasabb lakhatási körülményeket biztosít. A célkitűzés a felújításnál a közel nulla energiaigényű energetikai besorolás elérése.
A fejlesztés keretében a következő műszaki tartalom valósult meg:
- Homlokzati hőszigetelés 15 cm vastag
grafitos EPS hőszigetelő táblákkal, 10 cm
vastag XPS lábazati hőszigetelő táblákkal;

- Lapostető hőszigetelés önerőből, 25 cm
vastagságban, terhelhető szigetelőanyaggal;
- Nyílászárók cseréje háromrétegű üvegezésűre, műanyag szerkezetűre, az ablakok U=1,1W/m2K, az ajtók U=1,3W/m2K hőátbocsátási tényezővel;
- Napelemek telepítése 7,5 kW teljesítménnyel;
A projekt kiegészült még önállóan nem támogatható tevékenységekkel: projekt arányos akadálymentesítés, szabványos rámpa
építésével, fűtéskorszerűsítéssel, a közös terek világításának LED-es korszerűsítésével.

A projekt megvalósítása befejeződött, a
tetőfelújítás elkészült, a beruházás további
része közbeszerzési eljárásban kiválasztott
kivitelező által valósult meg.
A projekt eredményeként a földgáz felhasználás jelentősen csökkent, a közös terek számára a villamos energiát a napelemes rendszer termeli meg.
Az épület energetikai besorolása a beruházást követően BB-re változik.
A projekt fizikai befejezésének dátuma:
2022.04.25.
Martfű Város Önkormányzata

Megfejtették és nyertek
Május végén lezárult a Martfű Magazin
2022. évi „Fejtse meg és frissüljön fel a Martfű Gyógyfürdő és Uszodában!” rejtvényjátéka. 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
sorsoltuk ki, és más értékes nyeremények is
gazdára találtak a június 7-én, dr. Papp Antal
polgármester közreműködésével, a Polgármesteri Hivatalban megtartott sorsoláson.
A nyeremények ajándékutalvány formájában vehetőek át a Martfű Magazin szerkesztőségében.
A rejtvényjáték idei fődíjait, a MARTFŰ
TERMÁL SPA ÚSZÓBÉRLETÉT Hajós
Lászlóné (Martfű, Szolnoki út) és Vámos
Ferenc (Martfű, Móra F. út) nyerték.
Pereczné Benke Ibolya (Martfű, Varga
Katalin út) a ROBI GAZDABOLT (Martfű, Rákóczi út 28.) árukínálatából válogathat, 5.000
Ft értékben.
Csider Zsuzsa (Martfű, Szolnoki út) az
ÉVA KOZMETIKA, Takácsné Nádi Éva 6.000
Ft értékű ajándékutalványával lesz gazdagabb.
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Magyarné Fekécs Márta (Martfű, Kassák út) pedig Majzik Anita kozmetikus kezeléseivel szépülhet, 5.000 Ft értékben.

A rejtvények összeállításával Papp Ferenc támogatja a Martfű Magazint. Köszönet
érte!

A megfejtéseket tartalmazó nyereményszelvényeket május 31-ig lehetett leadni a
Művelődési Központ portáján, a szerkesztőségben, vagy elküldeni levélcímünkre.

Nyerteseinknek gratulálunk és további
eredményes rejtvényfejtést kívánunk!
Herbály Jánosné

Rendőrségi hírek
Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival 2022. május 30-án 10 óra körül
Martfű belterületén, a Béke úton, majd onnan
balra kanyarodott a Szolnoki útra. A kanyarodás során nem biztosított elsőbbséget a vé-

dett úton áthaladó, kerékpárját toló gyalogosnak és elütötte. Az ütközéstől a gyalogos elesett, súlyos sérülést szenvedett – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.
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Az alapfokú szociális intézmény tereinek kiépítése alapja
lesz az idősek otthona kialakításának
Ez a legfontosabb beruházásunk, és
nagy örömmel adom át önöknek! – hangsúlyozta dr. Papp Antal polgármester „A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn”
(TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038) projekt keretében megújult, az idősek nappali ellátását
végző intézmény épületének ünnepélyes átadásán. A csaknem 300 millió forintos beruházás 2022. június 16-án csütörtökön megtartott átadó rendezvényére a pályázati támogatással megvalósult beruházás részletei
iránt érdeklődőket is várta Martfű Város Önkormányzata.
A volt iskolaépület az idősek ellátását
szolgáló tereinek és funkcióinak bővítésére,
az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítására, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 178 millió forint pályázati forrást nyert a település. Ezt az összeget a pályázat keretében, az önkormányzat
kérelmére és kimutatásai alapján, további 53
millió forinttal megemelték. Úgynevezett
többlet ráemelést kapott az önkormányzat. A
pályázati támogatás mellett az önkormányzat még így is közel 60 millió forintot fordított
a beruházásra, elsősorban az épület beázások miatti födémszigetelésére.
– Fontos, hogy lehetőséget kaptunk az
alapszolgáltatás bővítésére – emelte ki az átadóünnepségen dr. Papp Antal. – Az 50-es
években először a fiatalokért tett a település,
építettek általános iskolát, szakközépiskolát,
gyönyörű művelődési házat, de nem készült
idősek otthona. Elértük azt a kort, elérte azt a
kort a város, hogy most ebbe kellett fognunk.
Első lépésnek tartom ehhez az alapfokú szociális intézmény tereinek kiépítését, amely
alapja lesz az idősek otthonának.
Öt lépésre osztottuk fel az épület átalakítását, hisz rengeteg pénzbe kerül, amit össze
kell gyűjtenünk, és további pályázatot is be
kell nyújtani rá. A következő lépésekben a felső szintek kialakítását tervezzük. A tervek az
idei évben elkészülnek, jövőre egy újabb
szintet tudunk talán átalakítani. Bízom benne, hogy továbbfejleszthetjük ezt az intézményt, amihez a szükséges engedélyeket is
megkapjuk. Az ellátási körzetünkbe tartozó
rákóczifalvai idősek otthonához csatlakozva,
talán a következő 2-3 évben belakhatóak
lesznek az épület felső szintjei – hallhattunk a
80-100 fős idősek otthona létrehozására
vonatkozó önkormányzati elképzelésekről.
– A projekt során felújított épületrész helyiségeivel, valamint az elavult eszközpark és
bútorzat cseréjének köszönhetően megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a településen élő időseknek és a dolgozók számára,
a szociális alapszolgáltatás európai színvonalú ellátásához – mondta az átadó ünnepségen Komáromi Kitti, a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi Telephelyének vezetője.
– Személyre szabott szolgáltatások széles köre áll most már rendelkezésünkre, a

megújult telephely lehetőséget biztosít az
idős és a demenciával küzdő személyek
egész napos ellátására, felügyeletére, ezáltal a családok terheit nagymértékben csökkenteni tudjuk.
Megvalósulhat a gyorsabb, hatékonyabb
segítségnyújtás, adekvált, pontos válasz adható az ellátotti igényekre. A fejlesztésnek
köszönhetően az étkeztetés terén, új ellátási
formaként, az időseknek biztosítani tudjuk az
ebéd helyben történő elfogyasztását.
A beruházással lehetőségünk nyílt a halmozottan érintett célcsoport szociális biztonságának megteremtésére, az érintett személyek magasabb számának bevonására, a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett lakosok helyzetének javítására – tudtuk meg a telephelyvezetőtől.
Dr. Papp Antal és Komáromi Kitti is köszönetét fejezte ki a projekt létrejöttében, a pályázat elkészítésében és megvalósításában
közreműködő személyeknek. A martfűi telephely vezetője köszönettel szólt az intézményben dolgozó munkatársaihoz is a beruházás
megvalósításának támogatásáért.
A projekt részeként új teret kapott a szociális étkeztetés, lecserélték az elavult, elhasználódott eszközparkot és bútorzatot, új, a
szolgáltatások eredményességét növelő

eszközöket szereztek be, és az épület mögött pihenőparkot alakítottak ki. Az étkeztetés és a támogató szolgáltatás ellátási területei számára elektromos mikrobusz és új kerékpárok beszerzésére is sor került.
A megújult szolgáltatóterek Kovácsik Antal diakónus áldásával kezdik meg működésüket. Az átadást jelképező nemzetiszín szalagot dr. Botka János Hunor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal vezetője, Komáromi Kitti
telephelyvezető, dr. Papp Antal polgármester
valamint a kivitelezésben résztvevők képviseletében Csüllög János, a Csüllög és Társa
Kft. vezetője és Borbély István, a Compnet
Informatikai és Kereskedelmi Kft. vezetője
vágták át.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi Telephelye az idősek ellátását
szolgáló tereinek és funkcióinak bővítését
valamint az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítását célzó önkormányzati beruházás ünnepélyes átadása alkalmából bárki
megismerhette, bejárhatta az épület újonnan
kialakított tereit, amelyek a nappali ellátást és
a jövőben remélhetőleg a bentlakásos idősek otthona kiszolgálását is segítik.
Herbályné Kalmár Irén
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Martfű további fejlődésében bízik az
országgyűlési képviselő

Feladatának tekinti, hogy a következő
években segítse a település munkáját, fejlődését – mondta el Herczeg Zsolt Martfű Város Önkormányzata 2022. május 26.-i képviselő-testületi ülésén. Térségünk országgyűlési képviselője szerint ehhez az önkormányzattal jó szakmai kapcsolatra valamint a város fejlesztési elképzeléseinek és működésének ismeretére is szükség van.
Herczeg Zsolt bemutatkozó látogatása
során felajánlotta a munkáját és együttműködési szándékát, és sok sikert kívánt a képviselő-testület tevékenységéhez. A településvezetőkkel, így dr. Papp Antal polgármesterrel is évek óta jó a kapcsolata, ismerik egymást – mondta el Mezőtúr korábbi polgármestere. Az országgyűlési képviselő a településvezetők mellett az önkormányzati képviselőket is szeretné megismerni, de a városban élőkkel és a helyi civilszervezetekkel is

aktív kapcsolat kialakítására törekszik. Minden településen tart majd fogadóórát, amelynek a rendszere még alakul.
A testületi ülésen az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy parlamenti munkáját május 2-án kezdte meg. Két bizottság, a
költségvetési bizottság és a fenntartható fejlődés bizottsága tagjaként dolgozik.
Herczeg Zsolt mérnökként közel másfél
évtizedig volt a vezetője térségünk egyik víziközműszolgáltatójának, tudja, hogy minden
településen égető problémát jelent az ivóvízhálózat állapota. A csőtörések számának
csökkentése és az ivóvíz minősége miatt
fontosnak tartja az elavult csővezetékrendszer kiváltását. Az erre irányuló országos
program előkészítésére vonatkozóan már
folynak az egyeztetések – tájékoztatott a
képviselő-testületi ülésen, Martfűn.

Pályázati felhívás
felnőtt háziorvosi praxis
működtetésére
Martfű Város Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot hirdet Martfű II. számú
háziorvosi körzetében a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási
formában történő ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A praxis 2021. január1. napjától nyugdíjazás miatt betöltetlen, a körzet lakosságának
ellátása jelenleg helyettesítéssel történik. A
praxisjog 2021. július 1-től térítésmentesen
szerezhető meg.
A munkavégzés helye a Dr. Zentay Márton Egészségügyi Központ. A praxis betölthető a feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási
tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
A nyertes pályázóval határozatlan időtartamra, de legalább 5 évre szóló feladatellátási szerződés megkötésére kerül sor.
Az ellátandó lakosságszám a pályázat
meghirdetésekor 1864 fő.
Pályázati feltételek, a pályázattal kapcsolatos további információk Martfű Város Önkormányzatának honlapján (www.martfu.hu)
és az Országos Kórházi Főigazgatóság weboldalán (www.oali.hu) érhetők el.
Herbályné Kalmár Irén

Herbályné Kalmár Irén

Rendőrségi hírek

Folyamatban lévő önkormányzati beruházások
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Városunk polgármestere a Martfűn jelenleg zajló beruházásokról is beszélt az „A szociális
alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” projekt keretében megújult, az idősek nappali ellátását végző intézmény épületének ünnepélyes átadásán.
A közvilágítás oszlopainak felállításával elkezdődött az óváros déli részére tervezett lakóterület villamosítása, egy héten belül átadja a területet az önkormányzat a csatornahálózat
kiépítéséhez. Június végén elkezdik a városi közvilágítás korszerűsítését. A Hunyadi úton
folytatják a járdaépítést, egy hónapon belül elindul a Munkácsy úti járda felújítása és a
Rákóczi úton is megkezdődik a hiányzó járda építése.
Herbályné Kalmár Irén

Egy budapesti lakos közlekedett személygépkocsival 2022. május 1-jén 17.50
perckor a 442-es számú főúton Tiszaföldvár
felől Martfű irányába. Haladása során egy
enyhén balra ívelő útkanyarulatból kihaladva, nem követte az út vonalvezetését, lehaladt a menetiránya szerinti jobb oldali árokba,
ahol a gépkocsival kétszer megpördülve, annak kerekein állt meg. A baleset során személyi sérülés nem történt, a gépkocsiban
anyagi kár keletkezett.
Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival 2022. május 6-án 14 óra 55 perc körül Martfű külterületén a 442 számú úton
Martfű irányából Rákócziújfalu irányába. Haladása során nem tartott megfelelő követési
távolságot és nekiütközött az előtte, vele
azonos irányba közlekedő, forgalmi ok miatt
megálló tehergépkocsinak. A baleset következtében személyi sérülés nem történt.
Mindkét gépkocsiban anyagi kár keletkezett.
Egy kiskunmajsai lakos közlekedett gépkocsival 2022. május 22-én 13 óra 57 perckor Martfű belterületén, a Mandula úton a Rákóczi út irányából a Hunyadi út felé. Haladása során balra kívánt továbbhaladni a Mandula úton, letérve így a védett útról, azonban
nem biztosított elsőbbséget a vele szemben
közlekedő, irányt nem változtató személygépkocsinak és összeütköztek. A baleset következtében egy gyermek utas könnyű sérülést szenvedett.
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„Martfű II. háziorvosi körzetében állandó orvosra van szükség!”
ISMÉT PÁLYÁZATOT ÍR KI AZ ÖNKORMÁNYZAT A HÁZIORVOSI KÖRZET BETÖLTÉSÉRE

A II. számú háziorvosi körzet működtetésére aláírt, előzetes feladatellátási szerződés
megszüntetéséről döntött az önkormányzat
a 2022. május 26-i ülésén. A képviselő-testület a háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására kötött megbízási szerződést is
módosította: az új orvos praxisjogának megszerzéséig és működési engedélyének véglegessé válásáig továbbra is városunk két
háziorvosa fogadja a II. számú körzet betegeit.
A képviselő-testület a háziorvosi körzet ellátására irányuló feladatellátási szerződés
megszüntetésére vonatkozó határozata
alapján: a II. számú háziorvosi körzet esetében Martfű Város Önkormányzata eláll a Dr.
Kovács Marianna belgyógyász szakorvos által alapított FERDOCMIN Egészségügyi Kft.vel 2022. május 18. napján kötött szerződéstől, tekintettel arra, hogy a doktornő a heti 40
órás feladatot (rendelési idő és rendelkezésre állási idő) egyéb feladatellátására tekintettel nem tudja vállalni.
A képviselő-testület a 2022. április 28-án
tartott ülésén döntött arról, hogy a II. számú
háziorvosi körzet ellátására a Kft.-vel, mint
egészségügyi szolgáltatóval, köt feladatellátási szerződést. A testületi döntés óta eltelt
időben a doktornő jelezte, hogy a körzetet
helyettesítéssel látná el, amit Dr. Papp Antal
polgármester – egyeztetve a két jelenlegi háziorvossal – előterjesztésében nem tartott elfogadhatónak, azzal, hogy ebben a háziorvosi körzetben is állandó orvosra van szükség!
A fentiekre tekintettel javasolta a szerződés
elállással történő megszüntetését.
Az önkormányzat, az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében, a megüresedett háziorvosi körzet helyettesítési feladataira, a területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátására 2021 decemberében kötött
szerződést a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel és a Szveti-Medic
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. Tekintettel
arra, hogy a II. háziorvosi körzetet 2022. má-

jus 31-ig sem sikerült betölteni, a megbízási
szerződést immár 5. alkalommal módosította, hosszabbította meg a képviselő-testület,
ezúttal az új orvos praxisjogának megszerzéséig és működési engedélyének véglegessé
válásáig.
A képviselő-testület 2022. december 31ig kötelezettséget vállalt a II. sz. háziorvosi
körzet NEAK finanszírozása az egy éven túli,
tartós helyettesítés miatti csökkenésének
kompenzálására, a finanszírozás havi kiegészítésére is.
Az elmúlt év decemberében arról tájékoztattunk, hogy a felnőtt háziorvosi praxis működtetésére kiírt önkormányzati pályázat
eredménnyel járt ugyan, de a járványhelyzet
itt is közbeszólt, az állás betöltésére még a
betegeknek és a körzetet helyettesítéssel ellátó háziorvosoknak is várniuk kell.
A fiatal orvos novemberben szerezte meg
a belgyógyász szakvégzettségét, jött volna,
de nehezen lehetett felvenni vele a kapcsolatot, mert Covid kórházi osztályon foglalkoztatták. Korábban is az egészségügyben dolgozott illetve ügyeleteket vállalt, Martfűn is találkozhattunk vele. Az időpont sem volt ismert, hogy mikor kezd nálunk, mert novembertől a veszélyhelyzet fennálltáig ismét felmondási tilalom volt az egészségügyben, abban a kórházban is, ahol dolgozott és ahonnan el kellett számolnia – tudtuk meg 2021.
végén városunk polgármesterétől.
Már akkor úgy tűnt, hogy egy ideig még
továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodnia helyettes orvosról, a Martfű két
másik háziorvosi körzetét ellátó orvosok személyében.
– Ennek a folyamatnak a kimenetele már
egy ideje látszódott – fogalmazott ezúttal a
május végi testületi ülésen Dr. Papp Antal.
Az ülésen elhangzottak alapján az önkormányzat minden segítséget megadott a doktornőnek a praxisjog sok adminisztrációval
járó megszerzéséhez, aki azonban időközben heti 12 órás munkát vállalt Törökszentmiklóson belgyógyászként. A praxisban vi-

szont jogszabály írja elő a napi 4 óra rendelést és 4 óra készenlétet. A doktornő elmondta, hogy ezt nem tudja teljesíteni, csak helyettesítőként tud jönni, napi 2 órában, délutáni
rendeléssel, ami nem lenne korrekt sem a
betegekkel, sem a háziorvosainkkal szemben. Ezt követően kezdeményezte az önkormányzat az előzetes szerződés elállással
történő megszüntetését és az újabb pályázat
kiírását.
Dr. Despotov Svetozar, az Egészségügyi,
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vezetője háziorvosként maga és kollégája csalódottságának is hangot adott a testületi ülésen, különösen amiatt, mert a doktornő nem
igazán kereste a háziorvosokkal az együttműködés lehetőségét. – Itt állunk egy csomó
problémával, de folytatjuk a munkát a körzetben, ha a képviselő-testület is úgy akarja –
hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.
A háziorvosi körzet praxisjoga 2021. július
1-jétől szállt át az önkormányzatra, ezt követően az önkormányzat értékesítheti vagy
döntheti el, hogy ki lesz a körzet orvosa. A
képviselő-testület azzal, hogy megköti a feladatellátási szerződést, át is adja a praxisjogot. A praxisengedélyt az Országos Kórházi
Főigazgatóság adja ki.
A képviselő-testület 2021 áprilisában hirdetett pályázatot Martfű II. számú háziorvosi
körzetében a területi ellátási kötelezettséggel
járó felnőtt háziorvosi szolgálat személyes
közreműködéssel, vállalkozási formában történő ellátására.
A praxis a feladatellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi szolgáltatási
tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal (Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő) megkötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését
követően tölthető be.
A II. számú háziorvosi körzet ellátása tehát továbbra is rövidített rendelési idővel, helyettesítéssel történik. Hétfőn és kedden dr.
Despotov Svetozar, szerdán és csütörtökön
dr. Magyarósi László rendel, pénteken pedig
felváltva látják el a helyettesítést. Reméljük,
hogy az újabb pályázaton a körzet betöltésére ismét lesz jelentkező, aki valóban megfelelő elkötelezettséggel és hosszú távon vállalja a háziorvosi feladatok ellátását Martfűn.
Herbályné Kalmár Irén
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NEVELÉS

Szeptemberben az átlagnál több kisgyermek kezdi
meg óvodás éveit a Játékvárban
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde a
2022/2023. nevelési évre szóló beiratkozása
április végén megtörtént. Az elmúlt két évben
ez online zajlott, az óvoda dolgozói idén végre személyesen is találkozhattak a beiratkozó kisgyermekekkel és szüleikkel. Az intézmény az idei nevelési évet 182 fővel zárja, a
szeptemberben kezdődő új nevelési évet
194 fővel fogja megkezdeni.
– Nagyon örülünk, hogy jövőre ennyi kisgyermek érkezik az óvodába! – mondta Turnyánszkiné Enyedi Andrea, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde vezetője. – A bölcsődébe beiratkozók létszáma 33 fő volt, az óvodába pedig 52 fő. A körülbelüli létszámot tudjuk, mert
a következő nevelési év megkezdéséig lehetnek még el-, illetve beköltözések. A bölcsőde 40 fő maximális létszámmal fog indulni
szeptembertől, a Munkácsy úti Óvodában
112 kisgyermeket várunk, a Kossuth úti Óvodába pedig 82 kisgyermek fog járni.
Vannak számított létszámok is, ami azt jelenti, hogy aki sajátos nevelési igényű kisgyermek, az a csoportszervezés szempontjából több főnek számít – tudtuk meg az intézményvezetőtől. – A számított létszámunk
198 fő lesz az óvodában. Ahogy visszanéztük az elmúlt időszakot, nem volt ilyen sok
gyermek az óvodában, és ez csak a szeptemberi kezdőlétszámunk. Januártól még várunk olyan gyermekeket, akik akkor szeretnék majd az óvodát megkezdeni.
A bölcsődében a személyi feltételekben
nem lesz változás. Az óvodában 2 fő óvodapedagógus vonul idén nyugdíjba, akiknek a
pótlásáról gondoskodik az intézmény.

Pályázati forrásból a Kossuth úti Óvoda
kisépületét szeretnék felújítani. A nevelési intézmény bízik benne, hogy ez egy nyertes
pályázat lesz, de ennek az eredményére
még várniuk kell – mondta Turnyánszkiné
Enyedi Andrea.
A ballagások ugyan lezajlottak, de a programok sokasága gyermeknapi kavalkáddal
folytatódott a Játékvár Óvoda és Bölcsőde
tagintézményeiben.
A nyári élet a Játékvárban a következőképpen alakul: az óvodák felváltva fogadják
ügyeleti rendszerben a kisgyermekeket. A

Munkácsy úti Óvoda június 20-tól július 29-ig
fogadja a Kossuth úti Tagóvoda óvodai ellátást igénylő gyermekeit is, a Kossuth úti Tagóvoda augusztus 1. és augusztus 26. között
fogadja a Munkácsy úti Óvoda óvodai ellátást igénylő gyermekeit – tájékoztatott az intézményvezető.
A Bölcsőde július 4-től július 29-ig zárva
tart. Az óvodákban és a bölcsődében a zárva
tartások idején a nyári nagytakarítási munkálatok és a következő nevelési év előkészületei folynak.
Székács Szidónia

Együtt ünnepeltük a legkisebbeket
Kézműves játszóház, légvár, gyermekműsor és mozi is várta az apró közönséget
2022. május 29-én vasárnap, gyermeknap
alkalmából Martfűn.
A családokat, kicsiket és nagyokat, eredetileg a Művelődési Központ előtti térre várták
a szervezők, ahol 15 órától 18 óráig kézműves játszóház, arcfestés, trambulin, légvár és
lufihajtogatás is hívogatta őket. A kedvezőtlen időjárás miatt a programok végül a kulturális intézmény közösségi tereiben kaptak
helyet.
A Martfűi Kossuth Nyugdíjasklub palacsintával kedveskedett a gyerekeknek.
A Mesemanók Együttes Huncut Zenekalózok című interaktív gyermekműsora szórakoztatta a kicsiket 16 órától. A történetben
egy igazi hajón, a Vörös- és a Fekete-tenger
kalózai mérték össze ügyességüket, kalózos
játékokkal.
A szervezők ingyenes gyereknapi filmvetítéssel is kedveskedtek a családoknak a
Martfű Moziban. A 18 órakor kezdődő, Ainbo
- A dzsungel hercegnője című animációs víg-
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játék remek szórakozást ígért az érdeklődőknek.
A programokat díjtalanul lehetett látogatni.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap
és Martfű Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.
Székács Szidónia

NEVELÉS

Ballagás a martfűi óvodákban
Nagy örömmel vártuk a vendégeket a
Kossuth úti Tagóvodában és a Munkácsy úti
Óvodában, hogy a ballagási, évzáró rendezvényünknek részesei legyenek. Izgatottan
készültünk, hogy egy hosszú időszak után
végre együtt lehessünk és így köszönhessünk el iskolába ballagó gyermekeinktől.
Május 25-én, a Kossuth úti Tagóvoda Mókus csoportjából 12 gyermek, május 26-án a
Munkácsy úti Óvoda Katica csoportjából 7
gyermek, a Pillangó csoportból 17 gyermek
búcsúzott, akik szeptembertől megkezdik az
iskolás éveiket, ahol várja őket a számok, betűk országa.
Az óvodák udvarát és a teraszainkat szépen feldíszítettük, a szülők által behozott
gyönyörű virágokkal színesítettük.
A ballagóinktól elköszöntek az oviban maradó társaik, a kiscsoportosok, a középső
csoportosok is. A ballagó tarisznyában sok
jókedvet, vidámságot, egy kis hamuban sült
pogácsát visznek magukkal nagycsoportosaink, akik már most nagy lelkesedéssel várják az iskolát.

Az elmúlt 3 év során nagyon összetartó
kis közösség alakult ki a nagycsoportokban,
szoros barátságok köttettek, melyek biztosan folytatódni fognak az iskolai évek alatt is.
Bízunk benne, hogy szeretettel gondolnak majd vissza az óvodás évekre, az egyko-

ri óvó nénikre, dajka nénikre és a társaikra,
ahogyan mi is szeretettel gondolunk majd rájuk.
Az óvodák dolgozói nevében szeretnénk
megköszönni a csoportok szülői közösségeinek azt a támogató munkát, amelyet egész

Gyermeknap a bölcsődében
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
intézményegységében 2022. június 8-án
rendeztük meg a gyermeknapi családi délutánt. Az elmúlt években a vírus helyzet nem
tette lehetővé, hogy közösen ünnepelhessünk a családokkal, ezért örömünkre szolgált, hogy a szülőkkel, testvérekkel együtt
tölthettek el egy vidám délutánt a gyermekek
a bölcsődében.
Az eseményt megelőző napokban már
megkezdődtek az előkészületek, programok
szervezése, dekoráció- és ajándékkészítés.
A Portyázó Porontyok Alapítvány és a szülők
támogatásának köszönhetően két légvár is
biztosította a gyermekek önfeledt szórakozását. Emellett vizuális tevékenységek, homokozás, csúszdázás, mászókázás és csillám
tetoválás közül választhattak kicsik és nagyok. A közös játékok után finom pogácsa,
sütemények és innivalók várták a gyerekeket. A bölcsőde lufikkal díszített udvara meg-

telt felszabadultan játszó, kacagó gyerekekkel. A vidám hangulatot zeneszó fűszerezte.
Évek alatt hagyománnyá vált, hogy a rendezvényre meghívjuk intézményünk vezetőjét és helyettesét, valamint a szeptemberben
óvodába induló gyermekek leendő óvónőit,

évben tapasztalhattunk, a sok gyümölcsöt,
rágcsálnivalót, amit biztosítottak a gyermekeknek.
A nyárhoz közeledve minden családnak
boldog nyarat, sok együtt töltött napot és felhőtlen kikapcsolódást kívánunk!
Bettenbuch Tünde
intézményvezető-helyettes

akikkel a gyermekek és szüleik is megismerkedhetnek a gyereknap alkalmával. Elmondhatom, hogy tartalmas, élményekkel teli délutánt töltöttünk együtt mindannyian.
Majzikné Hovodzák Adrienn
kisgyermeknevelő
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OKTATÁS

Közös történetük megmarad, eligazít és erőt ad a jövőhöz
BALLAGÁS A MARTFŰI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Egy történet végéhez értek, egy olyan
történet végéhez, amelynek minden elemét
maguk írták, a bevezetéstől a befejezésig.
Ők voltak a főszereplők, s megtöltötték az
elmúlt nyolc év minden napját eseményekkel.
A Martfűi József Attila Általános Iskola két
8. osztályának tanulói külön ballagási
ünnepségeken búcsúztak iskolájuktól 2022.
június 18-án délelőtt. Most új történetbe
kezdenek bele, új szereplőkkel, új távlatokkal
és új lehetőségekkel.
– A ballagás az igazi nagy sorsfordulók
egyike - olyan ünnep, amikor azok is nyakkendőt kötnek, akik eddig szakadt farmerben
járkáltak! Ott van benne az öröm, hogy megküzdöttetek valamit és a végére jutottatok.
Ott van benne a búcsúzás: hiszen tanulóként
utoljára jártátok végig jelképesen és valóságban is a mindennap megtett utat. Ott van
benne a megtiszteltetés: ahogy szüleitek,
barátaitok, rokonaitok most összegyűltek és
nektek adják a figyelmüket, idejüket: Ti
vagytok most a fókuszban – szólította meg a
szülőket, hozzátartozókat, barátokat, kollégáit és természetesen elsősorban a ballagó
diákokat Földi Edina.
Az iskola igazgatónője útra bocsátó
gondolataiban egy sportos hasonlattal is élt.
A sakkjátékban a győzelmet mattnak hívják
– mondta, és adott is a diákoknak egy jó mattot:
Maradni (nehéz helyzeteket – amelyek
lesznek majd mindannyiótok életében – nem
feladni, hanem megküzdeni, nem elmenekülni, hanem kitartani)
Adni (másokra is figyelni, ha csak magadra gondolsz, akkor mindenki a vetélytársad, ellenfeled, de ha másokért vagy,
akkor az egész életedben ajándékot adhatsz)
Tartani (vagyis felelősséget vállalni
magadért és másokért, megtartani a gyengébbeket, a rászorulókat)
Támaszkodni (Ebben a nagyon változó
világban biztos pontokat keresni: olyan tartós
értékeket, amik segítenek neked a világban
való tájékozódásban és nem engedik, hogy
szétess)
Tehát az én mattom: maradni, adni,
tartani, támaszkodni. Minél több módon
tudtok mattot adni, annál több módon tudtok
helyzeteket kezelni, megoldásokra jutni –
emlékeztette a ballagó diákokat Földi Edina.
Az utolsó csengőszó, az iskola hagyományaihoz hűen útjára engedett környezetbarát léggömbök, a közös ünnep öröme
kísérje útjukon mindkét ballagó osztály
diákjait, azzal a hittel, hogy a martfűi
általános iskolás közös történetük megmarad: eligazít az új történeteikben és erőt ad a
jövőhöz.
Herbályné Kalmár Irén
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TURIZMUS

Nyugodt napok, fürdőzés és gyógykezelések
családias hangulatban Martfűn
terén. Itt tartja edzéseit a Martfűi Úszó és Triatlon Klub, illetve az Invictus Úszó és Vízilabda Sportklub Martfűi szakosztálya is.
– Azt szoktam mondani a külsős érdeklődőknek, hogy Martfűn nincs olyan gyerek, aki
nem tud úszni. És ez szerintem igaz is, hiszen néhány éve az iskolákban a kötelező

Városunk nagy kincse a földből feltörő forró gyógyvíz, amely köré a Martfű Termál SPA
épült. Aki ide érkezik, annak lehetősége nyílik
a testi és lelki gyógyulásra egyaránt. A 44
szobával rendelkező szálloda nyugodt környezetben, több gyógyvizes medencével,
uszodával és wellnessrészleggel is várja a
pihenni érkezőket.
A Martfű Termál SPA működéséről, az elmúlt időszakban történtekről Tomasovszky
Lászlóval, a szálloda tulajdonos igazgatójával beszélgettünk.
A mögöttünk lévő járványidőszak a vendéglátás és turizmus szektorban vállalkozó
és dolgozó emberek életét is megnehezítette. A martfűi szállodában a bezárások ideje
alatt kisebb-nagyobb fejlesztések zajlottak.
– A pandémia első hullámában, amikor be
kellett zárni, akkor volt lehetőségünk az étterem bővítésére. Ez nagyon jelentős lépés. Az
évek során a forgalom növekedett és kiderült, hogy az étterem kicsi. Az a külső rész,
amit a martfűiek ismertek, kevésbé volt használatos, és nagyon jó bővítési lehetőséget kínált. A konyha bővítését is elkezdtük, de az
ehhez szükséges pénzt elvitte a pandémia.
Ennek ellenére olyan belső fejlesztések
történtek, amelyeknek inkább a kollégák látják a hasznát. Konyhai berendezéseket,
újabb hűtőkamrát és saját kemencét üzemeltünk be. Ez utóbbit azért is vásároltuk, hogy
el tudjuk indítani a saját friss pékáru árusító
helyünket. Ez szinte teljes készültségben
van, beindításra vár.
Próbáltuk a karbantartásokat is véghez
vinni. Ezeket a fejlesztéseket inkább a szállodavendégek érzékelik, nem a fürdővendégek. Festettünk az épületben, az apartmanokat is kifestettük. Ebben az időszakban lecseréltük az összes televíziót a szállodában.
Ez a beruházás nyolcmillió forintba került,
negyvennégy szobával felszorozva.
Tavaly szeptember 13-án adtuk át az új
napelemrendszert. A szálloda illetve az
apartmanok tetején egy-egy 50 kW-os rendszer van. Az apartmanoknál az éves energiafelhasználásunkat megtermeli, a főépületen
ez az arány 10%. Tízszer nagyobb tetőfelületünk nincs, illetve a pályázat is ezt a méretkorlátot adta – mondta el Tomasovszky László.
A Martfű Termál SPA medencéi a sportolásnak is teret adnak. A komplexum együttműködésben áll az önkormányzattal és a város oktatási intézményeivel az úszásoktatás

tantervbe bekerült az úszásoktatás. A környező óvodákból is szoktak érkezni, nyilván
ők kisebb létszámmal, kisebb óraszámban.
A Martfűi Úszó és Triatlon Klub tagjai uralták az uszodát, mellettük az Invictus Sportklub Martfűi szakosztálya is beszállt ebbe az
uralomba, ezért épül egy másik medence,
ami elvileg nyárra elkészül és használható
lesz.
A martfűi sportegyesületek közreműködése és rugalmassága is kell ahhoz, amikor
jönnek a külső sportegyesületek edzőtáborba. Ott gyakorlatilag reggel-este edzés van,
az sokszor üti a helyi edzéseket, de ezt mindig tudtuk idáig kezelni. Ha megépül az új
medence, ez sokkal egyszerűbb lesz. Úgy
gondolom, az együttműködés így teljes,
hogy ők is kellő rugalmasságot tanúsítanak
és mi is próbálunk pont olyan rugalmasak
lenni – fogalmazott a Martfű Termál SPA tulajdonos igazgatója.
A martfűi termálfürdő gyógykezeléseket is
kínál a látogatóknak. A kikapcsolódni vágyókon kívül sokan kifejezetten ebből a célból érkeznek ide, ahol különböző kezeléseket is
igénybe vehetnek.
– Hatféle kezelést biztosítunk. Ebből az
egyik a 18 év alattiak gyógyúszása, ami nagyon népszerű. Emellett vannak a szokványos gyógyászati reumatológiai kezelések.
Önmagában a gyógyfürdőzés, a medencés
gyógytorna, a tangentor, az iszappakolás és
a leginkább közkedvelt kezelési forma, a
masszázs. Az oltáskötelezettség a kezelőszemélyzetet is megtizedelte, ezért nem tudunk annyi beteget fogadni.
Az ország több pontjáról érkeznek a martfűi szállodába, de a környéken élők is szívesen járnak ide kikapcsolódni. Hogy a helyi
komplexum erőssége miben rejlik, azt talán

az otthonos hangulatában kereshetjük –
emelte ki a cégvezető.
– Eleve családiasabb a hangulat, hiszen
családi vezetés alatt áll a szálloda. Épp arról
beszélgettem egy leendő munkatársunkkal,
hogy nekünk nem alkalmazottaink, hanem
kollégáink vannak. Közel nyolcvanan dolgozunk itt, de alapvetően nem vagyunk elszakadva egymástól, és ez vélhetően jobban átjön a kollégákon keresztül a vendégek irányába.
Kellenek a nyugodt napok a fiataloknak
és az idősebbeknek, az állandóan dolgozóknak és tanulóknak, a kis- és nagygyerekeseknek egyaránt – hangsúlyozta Tomasovszky László, aki szerint többek között erre a
célra is lehetőséget kínál a Martfű Termál
SPA.
Székács Szidónia
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Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2022.”
munkaerőpiaci program indításáról
Idén is meghirdették a „Nyári diákmunka”
munkaerőpiaci programját, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati pályázat 2022. július 1-től történő szervezéssel kerül benyújtásra, a foglalkoztathatóság feltételeivel rendelkező érdeklődők jelentkezésének, számának függvényében. A program lebonyolítására kéthetes foglalkoztatással kerül sor
(2022. július 01.naptól 2022. július 15. napig,
valamint 2022. július 16. naptól 2022. július
31. napig tartó turnusokban), a korábbi években gyakorlattá vált közterületi munkák elvégzésére.
A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja.
A program célcsoportjába azok a fiatalok
tartoznak, akik:
- 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,
- szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a diákok kizárólag a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró
járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) a program keretében a
szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci információt nyújt. A beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében.
Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támo-

gatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi
jogi személy lehet.
A támogatás megállapítása során havi
munkabérként a szakképzettséget nem
igénylő munkakör szerint, 150.000 Ft/fő/hó
összeg vehető figyelembe. A programban
való részvétel feltétele, hogy előzetesen a
nappali tagozatos diák a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán - mint diákmunkára jelentkező - nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányait,
valamint érvényes diákigazolványát, vagy
annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási
igazolását kell a Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Főiskola épületében, Szolnok, Ady E. u. 9.) bemutatnia.
2022. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási hivatalnál, míg a tényleges foglalkoztatásra 2022. július 1. napjától
kerülhet sor.
Azok a diákok, akik mindenben megfelelnek az előzőekben ismertetett foglalkoztatási
feltételeknek, személyesen a Polgármesteri
Hivatalban, az I. emelet 123-as irodában, telefonon az 56/450-222; 135 mellékszámon,
e-mailen pedig az ikesjar@ph.martfu.hu címen jelentkezhetnek, személyes adatok, telefonos elérhetőség és a vállalt diákmunka
időszakának megjelölésével.
Az önkormányzat pályázati lehetőségének, valamint a jelentkezők számának függvényében előfordulhat, hogy jelentős túljelentkezés esetén sorsolással kerül az idén is
kiválasztásra a diákmunka programban
résztvevők köre.
Martfű Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Martfű Magazin
következő lapszáma várhatóan 2022. augusztus 11-én,
csütörtökön jelenik meg. Írásaikat, hirdetéseiket augusztus 2.
keddig hozhatják be a szerkesztőségbe, vagy küldhetik el a
martfumedia@gmail.com címre. Tel.: 56/450-146, 70 380 6187

Üdvözöljük újszülötteinket
2022.05.20.
Szabó Máté
Szabó Tamásné Makó Gabriella - Szabó
Tamás, Zsófia halom
2022.06.05.
Balogh Luca
Balogh-Bontovics Bianka - Balogh Tamás, Ady Endre út
2022.06.10.
Czifra Anna
Czifráné Petykó Mária - Czifra Péter, Rákóczi út
2022.06.11.
Krenák Nimród József
Izsó Anita - Krenák József, Iskola út
2022.06.13.
Kiss Rozina Viktória
Kiss-Bencsik Viktória - Kiss Gergely, József Attila út
2022.06.14.
Pető Hanna
Petőné Angyal Fanni - Pető Péter, Bocskai út

EMLÉKEZÉS

PESTI SÁNDOR
(1942-2013)
9 éve, hogy elmentés, de még mindig
olyan, mintha itt lennél.
„Érzem, hogy közel vagy, mégis oly távol,
Én tudom egyedül, mennyire hiányzol.
Ahova mentél nincsen visszaút,
Örök a hosszú álom, s végtelen az út.
Az emléked csupán, mi itt maradt nekem,
Örökre szívemben őrzöm, s így itt leszel
velem.
Szerető feleséged, gyermekeid,
unokáid és dédunokáid

Martfű Város Önkormányzatának honlapja: www.martfu.hu

11

SPORT

Elkezdték a versenyzést a triatlonosok!
Duatlon Országos Bajnokság és Duatlon Diákolimpia Országos Döntő, Balatonboglár
Balatonbogláron rendezték az idei Duatlon és Duatlon Mix-váltó bajnokságot. Egyesületünk a versenyen 28 fővel állt rajthoz. Főként utánpótlással képviseltette magát klubunk, de üde színfoltja volt csapatunknak a
szülőkből összeállított felnőtt MIX váltónk. A
hétvégi mérleg két érem és további értékes
helyezések. Eredmények:

Ez évben is Debrecen adott helyszínt az
Aquatlon Országos Bajnokságnak. Fiatal
versenyzőink kiváló eredményeket értek el.
Egyéniben Jeneses Martin és Szlávik Szonja
állhatott fel a dobogó második illetve harmadik fokára. A Gaál Rebeka, Szlávik Szonja,
Nagy Rebeka felállású csapatunk Országos
Bajnoki címet szerzett. Eredmények:
Újonc1, 2013-as szül.: Gaál Rebeka 4.,
Jeneses Martin 2.; 2014-es szül.: Szlávik
Szonja 3., Nagy Rebeka 4., Kontér Koppány

Újonc1: Gaál Rebeka 2. Diákolimpián 1.;
Jeneses Martin 2. Diákolimpián 2.; Kontér
Koppány 23. Diákolimpián 17.
Újonc2: Burján Tamás 27. Dákolimpián
20.; Gál Dorka 14. Diákolimpián 11.; Jeneses
Olívia 60. Diákolimpián 40.
Gyermek: Bontovics Márk 9. Diákolimpián 7.; Kecskés Attila 77. Diákolimpián 50.;
Gáspár Kata 27. Diákolimpián 24.; Mihalik
Eszter 48. Diákolimpián 36.
Serdülő: Forgács Korinna 25. Diákolimpián 16.; Deák Dorina 38. Diákolimpián 21.;
Haller Noémi 42. Diákolimpián 22.; Danku
Botond 15. Diákolimpián 9.; Takács Zalán 14.
Diákolimpián 8.; Juhos Mihály 53. Diákolimpián 31.; Varga Zoárd 73. Diákolimpián 39.
Ifi: Deák Boglárka 27. Diákolimpián 15.;
Bácsmegi Laura 29. Diákolimpián 16.; Csüllög Marcell 8. Diákolimpián 5.; Pápai Péter
21. Diákolimpián 14.; Gáspár Barnabás 26.
Diákolimpián 17.
Junior: Tóth Zalán 8. Diákolimpián 6.; Pápai Balázs 10. Diákolimpián 8.
Senior2: Danku László 17.

7. Csapat: Gaál Rebeka, Szlávik Szonja,
Nagy Rebeka 1.
Újonc2, 2011-es szül.: Burján Tamás 15.,
Varga Zóra 28., Gál Dorka 25.; 2012-es szül.:
Jeneses Olívia 22. Csapat: Gál Dorka, Varga
Zóra, Jeneses Olívia 12.
Gyermek, 2009-es szül.: Bontovics Márk
12.; Gáspár Kata 23.; 2010-es szül.: Kecskés
Attila 21., Mihalik Eszter 10.
Serdülő, 2007-es szül.: Deák Dorina 21.,
Haller Noémi 24., Danku Botond 10.; 2008as szül.: Takács Zalán 6., Juhos Mihály 16.,
Mihalik Szilárd 29., Varga Zoárd 31. Csapat:
Takács Zalán, Danku Botond, Juhos Mihály
6.

Duatlon MIX váltó Országos Bajnokság, Balatonboglár
Újonc váltó: Burján Tamás, Gál Dorka, Jeneses Martin, Jeneses Olívia 10.
Gyerek váltó: Bontovics Márk, Gáspár
Kata, Kecskés Attila, Mihalik Eszter 13.
Serdülő váltó: Danku Botond, Forgács
Korinna, Takács Zalán, Deák Dorina 8.
Up2 váltó: Pápai Balázs, Deák Boglárka,
Tóth Zalán, Bácsmegi Laura 7.
Felnőtt váltó: Gaál Miklós, Jeneses-Gruber Anita, Danku László, Mihalik Mariann 10.
SportXXI Aquatlon Országos Bajnokság, 2022.05.15. Debrecen
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TISZA Triatlon - Triatlon Ranglista Verseny és Triatlon Klubcsapat Országos
Bajnokság, Tiszaújváros 2022.06.04-05.
Tiszaújvárosban indult ez évben a triatlon
szezon, szombaton rendezték a klubcsapat
országos bajnokságot, vasárnap az egyéni
ranglista versenyt. Kiváló idénykezdet versenyzőink részéről.
Szombaton UP2 fiú csapatunk - Pápai
Balázs, Pápai Péter, Csüllög Marcell, Tóth
Zalán, Gáspár Barnabás - igazi csapatmunkával országos bajnoki címet szerzett. Az
egyéni verseny során Csüllög Marcell bukás
miatt a verseny feladására kényszerült. A
hétvégi mérleg 4 érem és további értékes helyezések. Eredmények:
Klubcsapat OB.: UP1, lány csapat 8. (Forgács Korinna, Deák Dorina, Haller Noémi)
Fiú csapat 7. (Danku Botond, Takács Zalán,
Juhos Mihály) UP2 fiú. csapat: 1. (Pápai Balázs, Pápai Péter, Csüllög Marcell, Tóth Zalán, Gáspár Barnabás) Felnőtt férfi csapat:
10.(Balogh Máté, Csató Gergely, Németh
Csaba)

Egyéni, aquakid: Szlávik Szonja 2., Nagy
Rebeka 5.
Újonc1: Gaál Rebeka 2., Jeneses Martin
1.
Újonc2: Burján Tamás 29., Gál Dorka 21.,
Varga Zóra 34., Mihalik Rebeka 44., Jeneses
Olívia 45.
Gyermek: Kecskés Attila 64., Mihalik Eszter 67.
Serdülő: Forgács Korinna 11., Deák Dorina 20., Haller Noémi 39., Danku Botond 11.,
Takács Zalán 18., Juhos Mihály 28., Mihalik
Szilárd 54., Varga Zoárd 59.
Ifi: Deák Boglárka 26., Bácsmegi Laura
31., Pápai Péter 13., Gáspár Barnabás 9.
Junior: Tóth Zalán 9., Pápai Balázs 10.
Felnőtt1 férfi: Csató Gergely 13.
Szenior2: Danku László 9.
Szenior3: Fekete Szilveszter 5.
Búi Triatlon - Triatlon Ranglista Verseny és Triatlon MIX Országos Bajnokság
Lengyeltóti 2022.06.11-12.
Nem sok idő volt a pihenésre, a következő
versenyhelyszín Lengyeltóti volt. Szombaton
rendezték az egyéni ranglista versenyt, vasárnap a MIX Országos Bajnokságot.
Versenyzőink ismét kiváló eredményeket
produkáltak. Egyéniben Gaál Rebeka és Jeneses Martin állhatott fel a dobogó második
fokára. A serdülő MIX csapatunk (Danku Botond, Forgács Korinna, Takács Zalán, Deák
Dorina) nagyot küzdve a dobogó harmadik
fokára futott fel. Gáspár Barnabás technikai
ok miatt (elszakadt kerékpárján a lánc), Varga Zoárd bukás miatt a verseny feladására
kényszerült. A hétvégi mérleg 3 érem és további értékes helyezések. Eredmények:
Egyéni, újonc1: Gaál Rebeka 2., Jeneses
Martin 2., Kontér Koppány 11.
(Folytatás a 13. oldalon)
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Eredményes szezont zártak sakkozóink
NYÁRI SAKKTÁBORBA VÁRJÁK A GYEREKEKET
A koronavírus járvány miatt, a sakkversenyek másfél éves szüneteltetése után, 2021
őszétől, nagyon óvatosan ugyan, de megindultak a versenyek.
Sikerült elindítani és - kisebb problémákkal küszködve - befejezni a felnőtt megyei
csapatbajnokságot. Ezen a versenyen a
Martfűi Városi Sportegyesület Sakk szakosztálya megfiatalított csapata két helyet előre
lépve, a nyolcadik helyen végzett.

Az ifjúsági versenyek is lassan indultak, a
diákolimpiák kivételével mindössze két versenyen tudtunk részt venni. A kényszerű pihenő nem vetette vissza a gyerekek sakktudását, hiszen megyei illetve országos szinten
is kiemelkedő sikereket értek el.
A diákolimpia megyei döntőkön négy első,
egy második és további értékes helyezéseket értek el, így egy csapat és három egyéni
versenyző indulhatott az országos döntőkön.
Az országos csapatdöntőt Szombathelyen rendezték, ahol a Tichy Luca Sára, Túróczi Luca és Tóth Kíra összetételű, felsőtagozatos lánycsapat a 14. helyen végzett.
Az amatőr egyéni döntőket - mintegy 400
fő részvételével - az idén először Szolnokon
bonyolították le, melyen három martfűi versenyző indulhatott.
Tichy Réka Rebeka az egyik legnépesebb csoportban, élete első versenyén a 32.
helyen végzett. Nővére Tichy Luca Sára, balszerencsésen versenyezve, a 14. helyet szerezte meg. Ha nyeri az utolsó partiját, az ötödik helyen végez.
A legidősebb lánycsoportban indult Pintér
Alexandra, aki már középiskolásként a Tiszaföldvári Hajnóczy Gimnáziumot képviselte,
az egész mezőnyből kiemelkedve, egyedüli
100%-os teljesítménnyel nyerte korcsoportjának versenyét.
Az iskolaév évadzáró versenyén, június
11.-én az orosházi bajnokságon vett részt hat
sakkozónk. Valamennyien díjazott helyen
végeztek, kiemelkedett Tichy Luca Sára második és Vágner Hanna harmadik helye.

A sakkozók a nyári szünetben sem tétlenkednek. A Művelődési Központ vezetésével
egyeztetve egész nyáron sakktábort szervezünk, ahova további sakkot szerető vagy
sakkozni tanuló gyerekeket várunk. A foglalkozásokat kedden és csütörtökön délután 15
órától tartjuk, a részvétel ingyenes.
Reméljük, hogy a jövőben további ügyes
sakkozókkal bővülhet csapatunk.
Szilágyi Dezső

(Folytatás a 12. Oldalról)
Újonc2: Burján Tamás 17., Varga Zóra
24., Mihalik Rebeka 30., Jeneses Olívia 33.
Gyermek: Bontovics Márk 14., Kecskés
Attila 45., Mihalik Eszter 40.
Serdülő: Forgács Korinna 9., Deák Dorina
17., Haller Noémi 32., Danku Botond 9., Takács Zalán 12., Juhos Mihály 29., Mihalik
Szilárd 38.
Ifi: Deák Boglárka 19., Csüllög Marcell 4.,
Pápai Péter 13.
Junior: Pápai Balázs 4., Tóth Zalán 9.
Szenior2: Danku László 9.
Triatlon MIX OB - Újonc csapat 8. (Burján
Tamás, Mihalik Rebeka, Jeneses Martin,

Varga Zóra); Gyermek csapat: 15. (Bontovics
Márk, Jeneses Olívia, Kecskés Attila, Mihalik
Eszter); Serdülő csapat: 3. (Danku Botond,
Forgács Korinna, Takács Zalán, Deák Dorina)
UP2 csapat: 8. (Tóth Zalán, Deák Boglárka, Csüllög Marcell, Haller Noémi)
Gratulálok sportolóinknak a versenyeken
elért eredményeikhez! Köszönet az edzőknek eddigi munkájukért, a szülőknek a sok
segítségért! Hajrá Martfűi ÚTK!
Balogh József
MÚTK elnök
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A martfűi általános iskola 7. évfolyamosainak
osztálykirándulása Szlovákiában
A Határtalanul Program keretein belül a
Martfűi József Attila Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai, Rákóczi nyomába eredve,
három napon keresztül csodálhatták meg a
felvidék szépségeit. Nagy izgalommal készültünk az útra, ugyanis közülünk sokunknak még nem volt lehetősége átlépni az országhatárt.

család sokat utazott, ezért távolkeleti, Afrikai
tárgyak, preparált állatok is helyet kaptak a
kastély falain belül. Láttunk aligátor, elefántfej, fajdkakas preparációkat is. Szintén nagy
érdekesség volt számunkra a kiállított múmia.
A Betléri kastélyt magunk mögött hagyva
következő úticélunk Iglo városa volt, ahol a

méter vastag a jégréteg. A barlang mélyebb
rétegeiben a hőmérséklet még nyáron sem
emelkedik fagypont fölé. A csodás jégképződmények állandóan változtatják alakjukat.
A következő megállóhelyünk Késmárkon
a Thököly vár volt, ahol rövid sétát tettünk,
majd Thököly Imre lovasszobránál elhelyeztük az iskolánk koszorúját is.
A nap utolsó programjaként a poprádi
aquaparkba látogattunk el, ahol mindenki
nagyon jól érezte magát, jó hangulatban, felhőtlenül telt a délután.
A kirándulás harmadik napja, egyben az
utolsó napunk Lőcse városának látogatásá-

Az Alföld sík vidékeit magunk mögött
hagyva, a határt átlépve, gyönyörű hegyek,
dombok és völgyek között haladtunk el az
autóbuszokkal. Közeledtünk első úticélunk
felé Betlérre, az egykori Andrássy vadászkastélyhoz. Ahogy a kastélyhoz megérkeztünk, egy gyönyörű szökőkút fogadott bennünket. Az építését Andrássy István kezdeményezte még a 18. század első felében. A
falakat rengeteg festmény díszíti, ezek közül
is kiemelkednek a családról készült nagy alakú portrék, melyek kronológiailag követik
egymást, és méretük is ennek megfelelően
eltér egymástól.
A kastélyban tett sétánk során betekintést
nyerhettünk a 18. századi főúri élet mindennapjaiba, szokásaiba. Rengeteg terem, szoba sugározza vissza élethűen a kor szellemiségét, értékeit. Érdekessége a kastélynak,
hogy már abban az időben is minden hálószobához tartozott egy fürdőszoba, így öszszesen 63 fürdőszobát építettek a kastélyban. Az 1792-1795 közötti időszakban klaszszicista stílusban átépítették, majd 1790-ben
Andrássy Leopold egy gyönyörű könyvtárat
is alapított az épületben. A könyvtár több mint
14 ezer kötetes, lenyűgöző a látványa és a
hangulatvilága is egyben. A 18. század végén a kastély angolkerttel bővült, mely mintegy 57 hektáron terül el. A sétautak mentén
számos szobor és kerti pavilon díszíti az
amúgy önmagában is páratlanul szép angolkertet. Főúri privilégium volt a vadászat,
melyről a kastély berendezései is ékesen
árulkodnak. Számos kitömött állat, trófeák,
agancsok díszítik a belső teret. Többek között medve, farkas, vaddisznó. Az Andrássy-

főtér gyönyörű díszített katolikus templomát néztük meg. Egy fagyizást követően délután érkeztünk meg Csütörtökhelyre. A településen a Szent László-templom és a Szapolyai Kápolna épületeit tekintettük meg, melyeket a magyar gótika ékköveiként is szoktak emlegetni.
Az esti órákban kicsit fáradtan és éhesen
érkeztünk meg a poprádi szállásunkra.
A második napon a Dobsinai jégbarlang
volt az első úticélunk. Az idegenvezetőnktől
sok érdekességet megtudhattunk. Többek
között, hogy ez a barlang a világ legnagyobb
jégbarlangjai közé tartozik. Helyenként 25

val kezdődött. Megnéztük a három hajós
Szent Jakab Székesegyházat, amely a Felvidék egyik legszebb gótikus temploma. Legértékesebb része a templomnak a szárnyas
oltára. A Szent Jakab főoltár Lőcsei Pál mester keze munkája, egyben a világ legmagasabb oltára is.
Átsétáltunk a főtérre, ahol a 7.b osztályos
tanulók röviden elmesélték nekünk Jókai Mór
Lőcsei fehér asszony című regényének történetét, hiszen a regény alapján készült film
egyes jeleneteit ezen a téren forgatták.
Autóbuszaink a Szepesi vár felé vették
az útirányt. A vár Közép-Európa leghatalma-
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OKTATÁS

Kis Sámli Bál az Általános Iskolában
Ahogyan az elmúlt két és fél tanév sem
zajlott hagyományosan, úgy a végzőseinknek szervezett „Kis Sámli Bál” is formabontó
volt. Tantestületünk a szülőkkel karöltve úgy
gondolta, hogy méltón szeretne a 8.a és 8.b
osztálytól elbúcsúzni. Így 2022. május 20-án
6 órától megrendeztük a Sámli Bált számukra, ahol megpróbáltuk a régi bál hagyományos kaszinóját, játékait az iskola földszinti
zsibongójába varázsolni.
A tanárnénik és tanárbácsik nagy lelkesedéssel vezették a játékokat, és szolgálták ki a
diákokat a büfében és az „alkoholmentes”
koktélbárban.
A két végzős osztály is készült meglepetéssel. Botka Tibor tanár úr segítségével, kíséretével csodálatos szerenádot adott elő a
két osztályfőnök, és természetesen a tantestület számára is.
A megható pillanatok után az ebédlőben
visszaemlékezhettek egy vetítés keretében
az elmúlt 8 év vicces pillanataira is. Az estét
diszkó zárta, ahol DJ Johnnie Tailor szolgáltatta a talpalávalót.
A gyerekek elmondták, hogy nagyon jól
érezték magukat.
Hálásan köszönjük minden felajánlónak,
hogy diákjaink nyertesen térhettek haza a licitálásról.
Szeretettel gondolunk azokra az anyukákra, nagymamákra, kollégákra, akik időt és
fáradságot nem ismerve sütöttek, szendvi-

cset készítettek, koktélt kevertek, berendezték a helyszíneket.
Felajánlóink:
DJ Johnnie Tailor - Szabó János
Belle Mademoiselle Szépségszalon és
Szolárium
Majzik Anita - Kozmetikus
Váczyné Óvári Anett - Fodrász
Kátainé Holub Zsuzsanna - Fodrász
Martfű Termál SPA - Tomasovszky László
Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár
Kehely Cukrászda - Nagy Katalin

Ibolya Virágszalon - Szekeres Mónika Gizella
Torony ABC - Kecskés Attila
Lilla Papír-Írószer - Gál Attila
Privát Max - Tisza Csemege - Holyba Julianna
Zöldséges - Kovácsné Gál Márta
Best Partner - Sztretye Andrea
Hóvirág Bolt - Fehérné Kókai Anita
Farkas Pékség - Farkas Zsolt
A „Boldog Gyermekekért” alapítvány
Szülői Munkaközösség
Mészáros Ágnes

Újra TérZene programsorozat Martfűn!
A hangversenytermekben felcsendülő zene varázsát most városunk parkjaiban és
közterein is átélheti a martfűi közönség.
Martfű Város Önkormányzata az idei évadban is sikerrel pályázott az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőnél a korábbi években is
nagy népszerűségnek örvendő TérZene
programsorozat létrehozására, melyet az érdeklődők díjtalanul látogathatnak.
Az évad, illetve a projekt megvalósítási
időszaka 2022. július 1-től 2023. június 30-ig
tart. A zenekedvelő közönség minden héten
egy körülbelül 45 perces koncerten vehet
részt az őszi időszakig, majd tavasztól ismét
heti rendszerességgel csendülnek fel a különböző dallamok.
A szakmai program időszakára a szervezést és lebonyolítást végző Martfű Városi
Művelődési Központ és Könyvtár igyekezett
sokoldalú tervet összeállítani, így a könynyebb műfajtól a klasszikus zenéig, illetve az
énekhangtól a vonósokon keresztül a fúvós
hangszerekig minden stílus, műfaj és hangszer szerepet kap – tudtuk meg Molnár Edina
közművelődési munkatárstól.
– Az idei TérZene program abban különbözik a korábbiaktól, hogy bár alapvetően
szabadtéri eseményeket szervezünk, az
egyes koncertek mégis megvalósulhatnak
zárt térben is. Így például egy mindenszentek

ünnepi és egy adventi koncertet is beterveztünk – mondta Molnár Edina.
Az első koncertélményt a pályázati program felütéseként a Szironta együttes hozza
magával 2022. június 23-án csütörtökön,
akik csengettyűiket megszólaltatva igyekeznek elvarázsolni a közönséget. A szervezők
a Művelődési Központ parkjába várják az érdeklődőket 18 órakor.
Nem kell sokat várni a következő előadásra, hiszen 2022. június 25-én szombaton
már a Rambler együttes hívogatja a zenekedvelő közönséget a Művelődési Központ
előtti térre. Az este 20 órakor kezdődő koncerten a nemzetközi hírű, de itthon kevéssé
ismert Szabó Gábor dzsesszgitáros életművét igyekszik megismertetni a közönséggel a
Rambler együttes, dr. Kispál Gyula vezetésével.
(Folytatás a 14. oldalról)
sabb erődítménye. A rövid, meredek kaptatót
megmászva, az alsó várrészhez érkezve
csodás panoráma tárult elénk.
Következő állomás Kassa városa volt. A
Szent Erzsébet Székesegyház megtekintése után koszorút helyeztünk el II. Rákóczi fejedelem végső nyughelyén. A városban elsétáltunk a Nemzeti Színházhoz is. Az épület
Neobarokk stílusban épült, gyönyörű freskók
díszítik a mennyezetét. Központi, impozáns
csillárja több mint 10 méter magas. Fagyizást

A koncerteken résztvevő közönségnek a
Spárga Rendezvényház az idén 10%-os
kedvezményes vouchert biztosít, amelyet
2022. december 31-ig lehet felhasználni ételés italfogyasztásra, nyitvatartási időben.
A TérZene programon keresztül megvalósuló koncertek a klasszikus zene iránt érdeklődő és a könnyedebb kikapcsolódásra vágyó közönség számára egyaránt élményteli
pillanatokat kínálnak Martfűn.
Székács Szidónia
követően, szabadprogram után indultunk haza Magyarországra.
Mindenki nagyon jól érezte magát és rengeteg élménnyel tértünk haza. A színes programok bővítették ismereteinket és idegen
nyelvi kommunikációnkat is fejlesztették.
Szeretnénk megköszönni az iskola vezetőségének, tanárainak, a Határtalanul programnak, hogy lehetővé tették ezt a remek
utazást, a buszsofőröknek pedig a segítőkész hozzáállást és a biztonságos és balesetmentes közlekedést.
Dorogi Edina Anna 7.a osztályos tanuló 15

CIVIL ÉLET

Díjkiosztó Budapesten a Budapest Történeti Múzeum Barokk udvarán
ISMÉT JÓ VOLT MARTFŰINEK LENNI!
Ezzel az örömteli kijelentéssel jöttek haza
a Város- és Faluvédő Szövetség - Hungaria
Nostra - által 31. alkalommal kiírt „Fiatalok az
épített és természeti örökség védelméért” országos verseny díjkiosztójáról a felutazott
martfűiek. Tanárnők, szülők, nagyszülők kísérték el a gyerekeket, és városszépítők.
Az idei tanévben is a Martfűi Városszépítő
Egyesület szervezte itthon a verseny első
fordulóját, s követte az országos fordulót,
szervezte a személyes megjelenést.
Az idén 3 első, 8 második, 1 harmadik
helyezést és 3 különdíjat érdemeltek ki a
martfűi gyerekek alkotásai.
Sok szép rajz a városunk épületeiről, a Tiszáról, a természetről és egy képes dolgozat
kapott díjat. Erről a dolgozatról kicsit bővebben. Egy kisfiú unoka írta a csodálatos kertet
művelő, kertészkedni nagyon szerető Nagyszüleiről, akikkel sok időt tölt Zsófia kertben.
S amit még meg kell említeni. Néhány éve
egy másik, a martfűi iskolába járó fiú a Dédnagymamájáról írt dolgozatával szerepelt és
lett díjazott ezen a pályázaton!
S hogy „jó martfűinek lenni” a díjátadókon
évről-évre, ez az ügyes gyerekeken túl a helyi általános iskola pedagógusainak is köszönhető.
Ruttka Andrea textilművész, a zsűri elnöke így foglalta össze a martfűi és a tiszaföldvári pedagógusok irányításával készített műveket: kiemelkedő és karakteres alkotásokat
zsűriztünk, szívesen megismerkednék velük.
Azt hiszem, ebben minden benne van! Köszönjük a támogató, segítő munkájukat, és
továbbra is várjuk a gyerekek alkotásait.
Országos elismerést kapott tanulók és
a felkészítő tanárok nevei: Képzőművészeti kategóriában
I. díjat nyert:
Árvai Viola 14 éves - Hegedűsné Kovács
Zita
Filyó Nóra 13 éves - Hegedűsné Kovács
Zita
Nagy Rebeka 8 éves - Savella Szilvia
II. díjat nyert:
Bezsella Dóra Helga 12 éves - Hegedűsné Kovács Zita
Józan Szófia Diána 12 éves - Hegedűsné
Kovács Zita
Szepesi András 12 éves - Kontér Ildikó
Kupai Szabó Panni 9 éves - Csatáriné
Bártfai Tünde
Jeneses Martin 8 éves - Nagyné Tóth
Tünde
Rimóczi Hanna Erzsébet 8 éves - Hegedűsné Kovács Zita
Varró Zselyke 8 éves - Nagyné Tóth
Tünde
Tóth Bettina 7 éves - Szendi Éva
III. díjat nyert:
Nagy Linda 8 éves - Nagyné Tóth Tünde
Különdíjat nyert:
Kun Zora Bodza 9 éves - Csatáriné Bártfai
Tünde
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Forgó Lara 8 éves - Csatáriné Bártfai Tünde
Írásos dolgozatok:
Különdíjat nyert
Polgár Gábor 9 éves - Tóth Erika
Ezt a pályázatot anno Ráday Mihály „találta” ki. Ő érezte szükségét annak, hogy már fiatal korban vegyék észre a gyerekek a szép
és értékes épületeket, mint a múlt örökségét,
lássák meg a természet szépségeit, amelyek

megőrzése létfeltétele az emberiségnek.
Mindannyiunk kötelessége tovább vinni ezt a
hagyatékot, átadni a következő nemzedéknek. Például így! Egyesületünk ezért is tekinti
feladatának ennek a programnak a szervezését, bonyolítását.
Köszönet minden résztvevőnek és segítőnek!
Vinczéné Balogh Magdolna

Gyermeknap a Játékvár Óvoda és Bölcsődében

KULTÚRA

Túlmutat a látványon és szórakozáson, a tánc
közösséget is épít
A tánc a karok és lábak költészete, a kecses és iszonyatos anyag, maga a mozdulat
lehel bele lelket – hangzott el Baudelaire
gondolata a 2022. június 12-én megrendezett 27. Táncgálán, ahol Martfű tehetséges
mozgásművészeti csoportjai várták közönségüket évzáró bemutatójukra.
A Művelődési Központ és a város művészeti közösségeinek közreműködésében
legutóbb 2019-ben rendeztek gálaműsort.
2020-tól közbeszólt a pandémia, mégis, a
nehézségek ellenére a közösségek kitartottak és minden lehetséges módon, online,
szabadtéren folytatták a munkát.
– Óriási köszönet illeti a pedagógusokat,
a szülőket és nem utolsósorban a gyerekeket, hogy életben tartották a közösségeket –
mondta Molnár Edina közművelődési munkatárs. Reméljük, most érkeztünk el ahhoz a
pillanathoz, amikor elkezdhetjük újjáépíteni a

Néptáncegyüttes városunk legrégebbi kulturális csoportja. Az együttes több helyi és
megyei rendezvényen is nagy sikerrel képviselte városunkat az idei évben. A népi
kultúra, a néptánc és a közösség szeretete
tartja együtt a lelkes csapatot.

csoportokat, elkezdhetünk újra hosszú távon
tervezni és gondolkozni, és a kreativitásunkat felhasználva ismét közösen alkotni.
A pandémia ellenére nagyon sok szép
eredmény született az elmúlt három évben,
melyről Molnár Edina és Deákné Szilágyi
Andrea, az est műsorvezetői örömmel számoltak be a gála közönségének.
A Dalma Dance Club Sportegyesület
martfűi tagozata 2006 óta van jelen a településen, jelenleg Berta Alexandra vezetésével.
Martfűn három csapat működik, egy óvodás,
egy iskolás és egy mazsorett csoport. Az idei
tanévben öt országos versenyen vettek
részt, számos dobogós helyezést elérve.
Idén ünnepli 30. évfordulóját a Modern
Táncműhely. A gálaesten az ovis, az iskolás
és a nagycsoport gyönyörű modern balett
mozdulatsorokkal varázsolta el a közönséget. A művészeti csoport növendékei szépen
helyt álltak az idei Táncpedagógusok Országos Szövetsége Országos Versenyén. Táncpedagógusuk Vidinszki-Tóth Nóra.
A Szilver Táncsport Egyesület junior és
gyermek párosai standard és latin táncokat
mutattak be. Az egyesület martfűi növendékei közül számos tehetséges páros hozott
haza dobogós helyezésekért járó szakmai
elismerést. Táncpedagógusaik Prozlik Anna
és Kósa András.
A 67 éves múlttal rendelkező, 2019-ben
Nívódíjas Együttes címet elnyert Martfű

A Kis-Napvirág és Napvirág gyermek néptáncosok együtt léptek színpadra. Tanáruk, koreográfusuk
Busi Ildikó, aki fontosnak
tartja, hogy a népi játékokat, népdalokat, táncos
hagyományainkat a gyermekek sajátjuknak érezzék, azokat felszabadultan
tudják játszani és tovább
éltetni.
Az idei év táncgáláján
négy mozgásművészeti
irányt képviselve összesen

tizenegy csoport mutatta meg a sok próbával
eltöltött idő eredményét, melyhez Molnár
Edina szeretettel gratulált, remélve, hogy a
következő év Táncgáláján újra színpadon
láthatjuk őket.
Székács Szidónia
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PROGRAMAJÁNLÓ

TERASZKONCERT
Július 23., szombat 21 óra:
FEKETE NÁNDOR orgonaművész koncertje. A belépés díjtalan. Támogató: NKA

Martfű Városi Művelődési Központ és
Könyvtár
Az intézmény nyitvatartási rendje:
Hétfő: 12.00 - 20.00 óráig
Kedd - szerda - csütörtök - péntek:
8.00 - 20.00 óráig
Szombat - vasárnap rendezvények szerinti
nyitvatartásban.
VI. MARTFŰI VETERÁNJÁRMŰ TALÁLKOZÓ és VIII. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 25. szombat, 14-19 óra:
„Újragombolt hagyományok”
A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény idén is időutazásra hív az 1950-80-as
évekbe, a Veteránjármű Találkozóval közös
programjaival. Újragombolt hagyományokkal
és a martfűi sport fénykorát megidézve várjuk a látogatókat. Az esemény több helyszínen zajlik, így mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb kikapcsolódási lehetőséget. Kiállításainkban rendhagyó programokkal, játékokkal, foglalkozásokkal, extrém
szelfipontokkal készülünk.
Helyszínek: Martfűi Hely- és Ipartörténeti
Gyűjtemény, Pécskői Család Alföldi Kerámiagyűjteménye, Martfűi Kézművesház
Programok: Öltsd magadra az 50-60-70es évek legmenőbb ruhadarabjait és kiegészítőit! - Játékos ismerkedés a kor tárgyaival,
a gyűjtemény anyagával - Próbáld ki a kékfestést és lakodalmas csigakészítést! - Retró
porcelán kiállítás - Kismesterség bemutató,
kézműves foglalkozás, kirakodóvásár - Bemutatkozik a Gömöri Kézműves Társulás
A nap folyamán rendhagyó tárlatvezetés!
A programok látogatása ingyenes. Támogató
a Csoóri Sándor Alap.
TÉRZENE KONCERT – RAMBLER
együttes
Június 25., szombat 20 óra:
A nemzetközi hírű Szabó Gábor dzsesszmuzsikus életművét igyekszik megismertetni
a közönséggel a Rambler együttes. Tagjai:
Bagi László, Fekete Attila, dr. Kispál Gyula,
Nagy Csaba, Nagy Dénes
Rossz idő esetén a koncertet a Művelődési Központ aulájában rendezzük meg. A részvétel díjtalan! Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
A TÉRZENE PROGRAM koncertjei
Június 29., szerda 11 óra:
FIORI VOCALI kórus interaktív gyermekműsora
Július 7., csütörtök 17 óra:
PONTICELLO zenekar
Július 14., csütörtök 18 óra:
MOLNÁR TRIÓ
Július 28., csütörtök 18 óra:
BRILL VOCAL
Augusztus 4., csütörtök 11 óra:
KALUNGU zenekar
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma. A programokra a belépés díjtalan.
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KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Július 13. hétfő, 10 óra:
A Ráday Mihály Város- és Faluvédők
Szövetsége által meghirdetett és a Martfűi
Városszépítő Egyesület által szervezett „Ifjúság az épített és természeti örökség védelméért” pályázat országos győzteseinek alkotásaiból nyíló kiállítás, a Művelődési Központ
galériáján.
KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Június - augusztus
06. 27. - 07. 01. ZÁRVA
06. 27. - 07. 01. Nyári napközis tábor sok
mesével, kézműveskedéssel
07. 04. 15.30: LAPOZÓ OLVASÓKÖR Irodalom terápia
07. 18 - 07. 22. ZÁRVA
08. 13. 12.00. ORSZÁGOS REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY

MESÉLDE - Családi mesefoglalkozás a
nyári szünetben is! Pontos időpont a Facebookon!
NYÁRI TÁBOROK
Mesés mesterségeink – KÉZMŰVES
TÁBOR
Június 27. - július 1., 9-12 óra:
Ismerkedés népi kismesterségekkel és a
népmese világával, fantázianyitogató játékok. Kézműves foglalkozások témái: agyagozás, nemezelés, ruhafestés, mézeskalács
készítés.
Előzetes regisztráció szükséges. Elérhetőség: 56 450 146 A részvétel díjtalan! A
program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.
Július 4-8:
Szilver Művészeti Iskola - TÁRSASTÁNC
TÁBOR
Július 11-15:
MODERN TÁNCMŰHELY TÁNCTÁBORA
Július 18-22:
DALMA DANCE CLUB TÁNCTÁBORA

KULTÚRA

„Fontos beszélni a tabunak számító témákról”
Az országos könyvünnephez kapcsolódva a martfűi származású dr. Hopp László nefrológus, gyermekorvos, író volt könyvtárunk
vendége 2022. május 7-én.
Az Ünnepi Könyvhét remek alkalom a
személyes találkozásra a köztünk élő írókkal.
Itt a könyvtárban újra saját, ha szabad így nevezni, írónkkal, városunk szülöttével találkozhatunk – mondta bevezető gondolatként
Székácsné Tálas Gabriella könyvtárvezető.
A szerzőt másfél évvel ezelőtt köszönthettük először ebben a térben, akkor első kötetéről és az Amerikai Egyesült Államokban
megélt több évtizednyi élményeiről beszélgettünk.
Régi ismerősei és a Lapozó Olvasókör
tagjainak körében ezúttal is családias, kötetlen stílusban kérdezhettük a könyv ötletéről,
megírásának körülményeiről.
A most bemutatott Az ezüstdénár című
kötet elidőz Mátyás király korában és több
idősíkot összekapcsolva az 1960-as, '80-as
években is. Egyszerre történelmi regény,
ugyanakkor párkapcsolati kérdések, a prostitúció témája is az írás fókuszában áll. – A
műfajt én szépirodalomként és erotikus romantikaként határoznám meg – mondta
Hopp László. – Azzal a céllal írtam a könyvet,
hogy érzékeltessem, mennyire nem helyesek a kirekesztő, szűk látókörű nézetek, az
előítéletek.

A könyv két női főhőse Bori és Lívia eltérő
évszázadban él. Mindketten prostituáltak,
ugyanakkor határozott céljaik vannak, többek szeretnének lenni annál, amit környezetük kijelölt nekik. A szerző az író-olvasó találkozón azt is hangsúlyozta, fontos beszélni a
tabunak számító témákról.
A kötet a morális, filozófiai, érzelmi kérdéseken túl bepillantást ad az adott kor történelmébe, hétköznapi életébe a társadalmi hierarchia tükrében.

Az ezüstdénár, a regény misztikus tárgya
összeköti az évszázadokat, megmutatja a
közös pontokat, és „segít” a kritikus helyzetben.
A bemutatót követően Hopp László szívesen válaszolt az érdeklődők kérdéseire, dedikált, közös múltat idézett. Jelen volt. Itt volt.
Valamit tanított.
Az ezüstdénár kikölcsönözhető a könyvtárból. Keressék! Nyitogassák! A könyvet és
a nézőpontokat is…
Kengyel Éva

Az alkotás kifejezésmód

Városunk kulturális intézményének kiállítótereiben a Szolnoki Metszőkör és a Szolnoki Vizu Alapfokú Művészeti Iskola fiatal művészeinek alkotásaiból nyílt kiállítás Napjárók címmel, 2022. május 25-én. A linómetszeteken és festményeken keresztül betekintést nyerhetünk a résztvevő fiatalok kreativitásába, fantáziájába és gondolataiba.
A megnyitón Kupai-Szabó Kincső, az
Ádám Jenő Zeneiskola növendékének zongorajátéka fokozta a hangulatot, közelebb repítve a résztvevőket az alkotások befogadásához.
A tárlatot Nagy Katalin Matild grafikusművész, a Szolnoki Metszőkör vezetője nyitotta
meg.
– Az alkotóműhelyek egyik küldetése,
hogy a kreativitásnak és a fantázia kibontakozásának vizuális módon teret adjon, úgy,

hogy a művészeti problémafelvetés válaszai
kortárs szemléletű alkotásokban öltsenek
testet.
A művészetek megismerésével nyitottabbá válnak a gyerekek, annak befogadására
és kreatív megélésére is. Megtanulhatnak
egy mindent átfogó gondolkodásmódot,
mely szabad átjárást kínál a művészetek és a
tudományok között is. A művészeti foglalkozás megismerteti a múlt értékeit, segít azok
tovább élésében, a hagyománytisztelet kialakításában. Életre szóló szellemi-lelki gazdagságot nyújt – hangsúlyozta Nagy Katalin
Matild.

– Az alkotás kifejezésmód. Vannak olyan
dolgok az életben, amiket nem tudunk, vagy
nem akarunk megfogalmazni. A művészet
segít kimondani azt, amit talán szóban, személyesen nem vagyunk képesek kifejezni –
mondta a grafikusművész.
A most kiállított képek segítségül szolgálhatnak a ki nem mondott szavak, érzések
megértésében a Martfű Városi Művelődési
Központ és Könyvtár emeleti galériáján.
Hogy a fiatal művészek miképp látják a minket körülvevő világot, abból mi is ízelítőt kaphattunk a 2022. június 10-ig tartó tárlaton.
Székács Szidónia
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