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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
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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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