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Csodás alkotás Martfűn

Martfű városa Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében található, Szolnoktól 20 kilométerre.
Tanyavilágból nőtt várossá, ahol templom
eddig nem volt, de ma már felépült Szent
Tamás katolikus temploma és vele szemben a
református templom is. A múlt évben avatták
fel az új, modem városházát a két templom
között. így lett a város központjává a Szent
István tér. Gyönyörű környezetben helyezték
el a névadó szobrát, amelyet Gyurcsek Ferenc
Munkácsy-díjas szobrászművész készített.
Markáns stílusa jól felismerhető a szobor és a
kurgán köveinek nemes vonalaiban. A kövek
az elmúlt évezred magyar jegyeit hordozzák
magukon. A talapzattal együtt a szobor több
mint öt méter magas.

Augusztus 20-án tíz órakor felcsendült a
Himnusz, és kezdetét vette az ünnepség. Koz-
ma Imre polgármester úr köszöntötte a meg-
jelent vendégeket: dr. Baja Ferenc környezet-
védelmi minisztert, Nagy Kálmán református
és Kiszel Mihály katolikus lelkipásztorokat, dr
Bozsó Pétert, a JNkSz Megyei Közgyűlés
főjegyzőjét, Tálas Lászlót, a megyei múzeum-
igazgatót, az említett szobrászművészt,
valamint a martfűi lakosokat

Dr. Baja Ferenc örömét fejezte ki, hogy
ennyi ember előtt, az épített környezet valódi
gyönyörűségében, a Szent István szobor
avatása alkalmából itt lehetett. Augusztus 20-a
olyan ünnep, amely befogad és nem zár ki,
nem irányul senki ellen, minden magyar
valódi ünnepe. Kiemelte, hogy fontos köve-

,, Tekints István király szomorú hazádni.
Fordítsd szemeidet régi országodm. "

telmény egy közösség számára jelképeinek,
értékeinek követése. Martfű példa erre, hiszen
hatalmas áldozatot hozott ezért a szoborért is.
Ez a szobor a magyarok jelképe, de a mai
naptól a martfűiek jelképe is. A megyében
csak Martfűn avatták fel Szent István király-
szobrát.

Kozma Imre arról nyilatkozott, hogy Mart-
fű az ország egyetlen városa, ahol templom
nem volt, de ma már van. Ő is kiemelte, hogy
a felavatott szobor megvalósításához szüksé-
ges erkölcsi erő, mely a martfűi polgárok
részéről megnyivánult, egyöntetű támogatást
adott a város vezetésének. Kiszel Mihály
címzetes prépost szoborszentelő beszédében
lélekemelő, szemet gyönyörködtető ünnepnek
nevezte a rendezvényt. „Martfű a mai nappal
véglegesen belépett az európai városok
sorába"-fejezte be beszédét a plébános. Nagy
Kálmán református lelkipásztor szintén meg-
áldotta az új köztéri szobrot, „hogy a mart-
fűiek úgy kötődjenek a magyarsághoz, mint
majd az utánunk jövők".

A beszédek elhangzása után a polgármester
átadta dr. Baja Ferencnek a szobor kicsinyített
mását, majd az önkormányzat határozata alap-
ján hét kitüntetést adott át, elsőként Tamási
József plébános atyának, Kozma Imrének
pedig dr. Bozsó József adott át kitüntetést. Az
ünnepi eseményeket Göncz Árpád levélben
üdvözölte.

Serfözö János

KÖNYVESPOLC

Alkotó pedagógusok munkái

Kézikönyvek, segédletek, módszertani anyagok
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Peda-

gógiai Intézet évek óta foglalkozik szakmai
kiadványok megjelentetésével. Ezek egy része

az iskolák, óvodák tájékoztatására szolgál,
illetve az oktató-nevelő munkában közvetlenül
hasznosítható segédleteket tartalmaz. Az
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intézet igyekszik napvilágra segítem megyénk
pedagógusainak publicitásra érdemes munkáit
is, legyen az tankönyv vagy módszertani
leírás. A pedagógiai intézet a központja az
ENCORE néven működő konfliktuspedagógiai
csoportosulásnak, amely jó néhány kézikönyv
összeállításával, fordításával hívta fel magára
a szakma figyelmét.

Az alábbi összeállítás ezekből a kiad-
ványokból ad ízelítőt.

Az óvodai zenei nevelés korszerűsítése,
elemzése, fejlettségi szintek megállapítása ér-
dekében minden óvónő haszonnal forgathatja
ezt a munkát.

TÖRZSÖK BÉLA

TULIPÁNFA

Nagy Jenőné

Zenei nevelés az óvodában
(Szolnok. MPI 1994. 133 p.)

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei óvodai
zenei nevelés eredményességének vizsgálata
fontos nevelési tényezőkre világít rá. Az
5—6—7 éves korú gyermekek év eleji és év
végi készségszintjének mérése választ adhat
arra, hogy a Óvodai Nevelési Program zenei
kívánalmai megfelelnek-e a hatéves korú
gyermekeknek, és építhet-e arra az iskolai
zenei nevelés. A művészeti nevelés területén
azért is figyelemre méltóak a kiadvány adatai,
mert nemcsak a gyermekek zenei fejlettségi
szintjét vizsgálták, hanem az óvónők zenei
képzettségét és személyes hozzáállását is.

ZENEI NEVELÉS
A Z

ÓVODÁBAN

Törzsök Béla

Tulipánfa
(Szolnok. MPI 1993. 57 p.)

1959 — a Felsőfokú Óvónőképző Intézet
létrejöttének éve. Intézeti zenetanárként ekkor
kerül testközelbe a Tulipánfa szerzője a
magyar népzene elkötelezettje, a 3—7 éves
korosztály mesevilágával. Itt szövődik életre
szóló barátsága Sarkady Sándorral, a „Tél-
kergető" szerzőjével is, akinek ez idő tájt
születtek gyermekversei. Mindjárt szemet vet
rájuk, mert nem tehet másképp.

„Igézetük delejes, bűvöletük vonz. Ellen-
állhatatlanul hívják dallamtestvéreiket. Akar-
va-akaratlan eleget téve így a kodályi
intelemnek.

A jövő Magyarország zenészei pedig
írjanak dalokat a kis embereknek (...) magyar
zenei nyelven."

Ajánljuk e könyvet minden magyar óvó-
nőnek, osztálytanítónak, zeneóvodát vezető
zenetanárnak, akik „a zene szép magvát"
szeretnék elültetni gyermekeiknek leikébe.
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