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F  Búcsúzik a polgármester
„…mert valami végérvényes rend kell, 
ha nagy útra készül már az ember.
Tudván, hogy akkor sem néz hátra, 
ha nevét valaki még egyszer elkiáltja”

(Szabó Nikolin Éva)
Tisztelt Mártélyiak!

Szinte hihetetlen számomra, hogy eltelt 20 év azóta, hogy 
először megválasztottak polgármesterüknek. Akkor döb-
bentem rá, hogy milyen hosszú idő ez, amikor végignéztem 
az elmúlt időszak fotóit: 

A pici gyerekekből felnőttek lettek és sajnos sokan már 
fenntről figyelik a munkánkat. 

Nincs már köztünk Simon István, Nagy Pista bácsi volt 
képviselők. Lelkes támogatóim: Hajdú Laci, Balázsné Aran-
ka. A Mozgássérült egyesület meghatározó alakjai: Vida 
Józsi és Muskóné Ica. Hálás vagyok Békési Sanyinak, Józsa 
Feri bácsinak, hogy a nehéz időkben kiálltak a falugyűlése-
ken a védelmemben. Nagyon hiányzik Nagy Imre, aki egy 
szóra jött segíteni, ha szükség volt rá. Nem jön több rendez-
vényünkre Makovecz Imre bácsi és nem licitál a báli festmé-
nyekre Szabó Pista bácsi sem, hogy ezzel segítse az intézmé-
nyeinket. Mindig hálás leszek nekik a támogatásukért!

Nincs már köztünk Dr. Rapcsák András, akinek a bízta-
tására akkori iskolaigazgatóként indultam a választáson. Ez 
a falu nagyon sokat köszönhet neki, aki mindig tiszteletben 
tartotta a falu önállóságát, de a sok fejlesztés az ő segítsége 
nélkül nem valósulhatott volna meg. Viccelődve mondta, a 

Kavalkádok egyik nagy sikerű rendezvényén: „Jutka Vásár-
helyt remélem nem akarod Mártélyhoz csatolni!” 

Meghatározó időszak volt ez a 20 év a falu életében és 
az én életemben egyaránt. Olyan emberek segítségére szá-
míthattam a terveim megvalósításában, akiknek egy céljuk 
volt: tenni a falu fejlődéséért. Önzetlenül! Időt, energiát és 
sokszor anyagiakat felajánlva, a saját családunk elé helyezve 
a közösség érdekét.

Először is szeretném megköszönni a két lányomnak, hogy 
hosszú éveken át megértették, nem mindig lehettem velünk, 
amikor szükség lett volna rám. Hogy mi nem normális csa-
ládként töltöttük el a hétvégeket, mert a falu rendezvényei 
voltak az elsők. Köszönöm, hogy segítették a munkámat, és 
mindenben támogattak.

Köszönöm Zsadányiné Miminek, hogy 2 cikluson át a 
Csongrád megyei közgyűlésben ülhettem, a Megyei Terület-
fejlesztési tanácsban dönthettem a megyei pályázati pénzek 
elosztásáról, hisz ő a Fideszben felajánlott saját helyét adta 
át nekem. 

Szerencsés voltam, hogy 5 cikluson át olyan képviselők-
kel dolgozhattam, akik a falut szolgálták, közös célok érde-
kében családtagjaikkal együtt sokat tettek ezért a közössé-
gért. De egy képviselő testület kevés ahhoz, hogy a szándék 
valóra váljon, ha a lakosok nem segítenek. Nálunk az elmúlt 
20 év alatt a lakosok példásan formálták, szervezték a falu 
életét. Létrejött a Polgárőrség Rózsa Jani bácsi vezetésével. 
Hányszor szivattyúztak belvizes időszakban a lakosok érté-
keinek védelmében! Aktív közösségi élet volt a faluban: Volt 
olyan időszak, amikor közel 10 civil szervezet fogta össze 

(folytatás a következő oldalon)
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a programokat. Sok-sok bál, szüreti mulatság, kirándulások 
kovácsolták össze a lakosokat. Arnóczkyné Marika néni 
mai napig aktív egyesületvezető munkássága példa lehet 
mindannyiunknak! Apróné Margitka vezette Olvasókör 
számtalan, felejthetetlen Arató ünnepséget szervezett.

A régi testületből még ebben a ciklusban is öten ültünk: 
Albert Tibor, Benkő Sándor, Sajti Imre és külső bizottsági 
tagként Pusztainé Mártika. Nem hiszem, hogy a megyében 
lenne még egy ilyen testület, ahol a régi tagok ennyi éven 
át, ilyen létszám arányban kaptak bizalmat. Köszönjük. A 
legnagyobb akaratunkkal és a legjobb tudásunk szerint a 
közösséget szolgáltuk. 

Voltak szép és sikeres évek- voltak nehéz és idegölő idő-
szakok:

A csatornázás rémálom volt, de milyen jó, hogy akkor 
megcsináltuk, és most tiszták, szárazak az udvaraink! A 
Kavalkád 10 éve felemelő sikereket hozott a falunak, az or-
szág minden részéből sok 10 ezer ember látogatott Mártély-
ra. Köszönöm Hízó Zolinak, hogy közösen kitaláltuk ezt a 
rendezvényt, és megvalósíthattuk a fölsorolni is lehetetlen 
sok-sok segítővel. 

Szívmelengető érzés, hogy a testület munkájának kö-
szönhetően az elmúlt 17 évben ebből az alföldi kis faluból 
minden fiatal világot láthatott, kijuthatott Németország-
ba, Erdélybe a testvértelepüléseinkre. Ebben partner volt a 

(folytatás az előző oldalról) régi iskola igazgató Bérczi Tamásné, és a mostani igazgató 
Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta. Köszönöm Giliczéné 
Molnár Irénnek az ÁMK igazgatójának, és kollegáinak a 
sok-sok színvonalas rendezvényt, a diák cserekapcsolatok 
lebonyolítását. Az iskola tanárainak, diákjainak köszönjük 
a szép ünnepségeket, helyi rendezvényeket. Egyik ilyen szép 
ünnepség keretében Mártély Fő terén, mi segíthettük hozzá 
Nyárádremetei barátainkat, hogy ismét magyar állampol-

gárságot kapjanak. Köszönöm Horváthné Piroskának, a régi 
jegyzőnek és a kollegáknak a hivatalban, Gondozási köz-
pontban, Faluházban, óvodában és iskolában, a konyhán, 
hogy a falu lakosai és gyerekeink jobb sorsa érdekében tették 
a dolgukat. Sok éven át küzdöttünk a képviselőkkel-pedagó-
gusokkal és szülőkkel karöltve, az iskola megmaradásáért és 
nagy dolog, hogy Mártélyon ma még van 8 osztályos iskola.

Persze ahogy teltek az évek, változtak a törvények, az éle-
tünk is változott. 2013 januártól közös polgármesteri hivata-
lunk van Hódmezővásárhellyel. Az átszervezésben, és azóta 
is a hivatal vezetésében köszönettel tartozunk Dr. Korsós 
Ágnes címzetes főjegyzőnek. 

És végül, de nem utolsó sorban nekem megnyugvást je-
lent, hogy úgy köszönhetek el, hogy sikerült Dr. Lázár Já-
nossal rendezni a kapcsolatunkat, békét kötöttünk, lezártuk 
a múltat, – segítő jobbot nyújtott a falunak, amiért én hálás 
vagyok, és köszönetemet fejezem ki. 

Tisztelt Mártélyiak!
Kívánom, hogy sok-sok sikeres év kövesse az előző éve-

ket, hogy a közösségi szellem megmaradjon, és erősödjön. 
Tiszteljék és szeressék egymást az emberek. Fejlődjön és szé-
püljön kis falunk Mártély!
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F  Köszönet
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt 20 
év során segítette a munkámat és a település közössége 

érdekében dolgozott

Köszönöm a Mártélyi Képviselő Testület tagjainak és 
családjuknak, Dr. Lázár János országgyűlési képviselő-
nek, Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző asszonynak, 

kollegáimnak, segítőimnek.

Közösségi munkájával segítette Mártély község fejlődését:
Horváth Istvánné és Horváth István, Hízó Tiborné, Józsa 
Ferencné, Szabó Lászlóné és Szabó László, Bérczi Tamás-
né, Tóth Mihály kőfaragó, Hízó Zoltán és családja, Nagy 
Sándor és családja, Benkő István és Benkő Brigitta, Farkas 
Zoltán és Farkasné Bakonyi Ildikó, Nagy András és Nagy 
Andrásné, Katona Kis Gyula és Katona Kis Gyuláné, Hajdú 
Zsolt és Hajdúné Kiss Beáta, D. Nagy Antal, Pótári Imre és 
Pótári Imréné, Zsadányi Lászlóné, Baranyi Istvánné, Dom-
jánné Kovács Ilona, Ottlokán Zita, id. Somodi István, Joóné 
Bene Aranka és Joó Károly, Ferenczi László, Kenéz Józsefné, 
Borsos József, Kúsz Attila, Lantos János és Lantos Jánosné, 
Szabó Lajos és Szabó Lajosné, Kocsis Tamás tiszteletes úr, 
Rózsa János, Rózsa Szilveszter, Arnóczki Györgyné, Vida 
Józsefné, Nagy Sándorné, Apró Lajosné, Kun Károlyné, Ju-
hász Józsefné, Szabó Istvánné, Kóti Pálné, Hajdú Lászlóné 
és Hajdú László, Tatárné Kapus Éva, Tóth Ibolya, Ferenczi 
Józsefné, Kulik Emese, ifj. Székely Sándor.

(folytatás a következő oldalon)

F  Újszülöttek köszöntése
A hagyományoknak megfelelően, minden évben meg-

hívjuk a az elmúlt évben született kisbabák szüleit, hogy a 
falu lakossága előtt, a falugyűlésen gratuláljunk a büszke 
szülőknek. Minden évben a védőnő segítségével adjuk át az 
önkormányzat ajándékait. 

Sajnos Kovács Tivadarné védőnő már nem lehet közöt-
tünk, szeretettel emlékezünk rá. Szeretném bemutatni a falu 
új védőnőjét: Csatlós Renátát, mártélyi friss diplomás védő-
nőt. Jó munkát kívánunk neki!

Gyermekvállalás az egyik legcsodálatosabb dolog, ami 
a családok életében megtörténhet. Mivel a településeink 
közösségét a családok alkotják, ezért nagyon fontos a falu 
lakosságának is, hogy hány kis új jövevény érkezik közénk. 

F  Benkő Sándor megköszöni
Húsz évet nem lehet pár mondatban összefoglalni, de 

úgy gondolom, mindvégig megpróbáltuk maradéktalanul 
kiaknázni az aktuális lehetőségeket a mártélyi emberek, 
a faluközösség javára. Az utódoktól azt kérem, tartsák ezt 
szem előtt, és ha úgy gondolják, segíthetek, nyugodtan ke-
ressenek, szívesen átadom a tapasztalataimat. A falu lako-
sainak pedig hálás szívvel köszönöm, hogy 20 évig bizalmat 
szavaztak nekem és képviselőtársaimnak.

Az utánam következőnek ennyi útravalót szeretnék adni:

„Légy kedves és bátor lehetsz,
Légy mértékletes és bőkezű lehetsz,
Ne helyezd magad mások elé
és vezető lehetsz az emberek között.”

Mert attól még nem lesz vezető valaki, hogy magát a be-
osztást elnyeri. Attól lesz vezető valaki, ha tisztelik, hisznek 
benne és követik. Köszönöm a jó istennek, hogy a mártélyiak 
hittek bennem és követtek, segítettek az utamon, azon az 
úton, ami minden egyes pillanatában a közösségről, a falu 
lakosai életének jobbá tételéről szólt.

Köszönöm, hogy a polgármesterük lehettem!

A gyermek fontos a családnak, fontos a szűkebb és tágabb 
közösségnek, hisz ők viszik tovább a megkezdett utat, ők 
formálják majd tovább környezetünket időskorunkra.

Ma Magyarországon, a legtöbb településen, így Márté-
lyon is, sajnos kevesebb gyermek születik, mint ahány nagy-
szülő hagy itt bennünket.

Egyre nehezebb feladatnak bizonyul a gyermekvállalás. 
Ugyanakkor a mindennapok nehézségei ellenére is, ennél 
szebb, szívet melengetőbb eseményt, mint a baba születése 
nem lehet elképzelni. 

A gyermek, a település, az ország, a nemzet jövője.
Ezért nagy szeretettel köszöntöm mindannyionk nevé-

ben, Mártély legfiatalabb polgárait, a 2013-as falugyűlés óta 
született kisbabákat és szüleiket!

• Herke Henrik és Herke Hanna- Tiszai u. 6.
• Rostás Dorián- Rákóczi u. 28.
• Mészáros Borbála –Rákóczi tér 23.
• Sipos Gábor – Hunyadi u. 21.
• Tatár Mátyás – Rákóczi u. 3.
• Szép Benedek – Rákóczi u. 25.
• Bugyi Sándor – tanya 325.
• Kis Dorottya – Alkotmány u. 32.
• Kis Júlia –Kossuth u. 6.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
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F  Az elmúlt 20 év legfontosabb eseményei
1994-1998
MÁRTÉLY KÖZSÉG KÉPVISELÖ TESTÜLETE

POLGÁRMESTER: Balogh Jánosné
ALPOLGÁRMESTER: Dr. Csernai Katalin
KÉPVISELŐK:
Albert Tibor
Kenéz Józsefné
Simon István
Sajti Imre
Benkő Sándor
Pusztai Sándorné
Ez a ciklus a közösségi összefogásról, rendezvényekről, 

civil szervezetekről szólt. Megvásároltuk magánszemé-
lyektől a területet és kialakítottuk a település Főterét 1995 
március 15-re, és először rendeztük meg a faluban nemzeti 
ünnepünket. Megalakult a polgárőrség, Rózsa János vezeté-
sével, hisz akkor nem volt körzeti rendőrünk. Hízó Zolival, 
a kemping akkori üzemeltetőjével kitaláltuk és sok segítővel 
1996-ban megrendeztük az első mártélyi Kavalkádot. Be-
vezettük a falugondnoki szolgálatot, pályázaton autót nyer-
tünk a polgármesteri hivatalnak. Kiváltunk az ivóvíz szol-
gáltatással a Zsigmondi Rt-től és önállóan határoztuk meg 
az ivóvíz árát. Testvértelepülési kapcsolatot alakítottunk ki 
Magyarországon a Gyöngyös mellettei Detk községgel, az 
erdélyi Nyárádremetével és a németországi Altenahrral.

1998-2002
MÁRTÉLY KÖZSÉG KÉPVISELÖ TESTÜLETE

POLGÁRMESTER: Balogh Jánosné
ALPOLGÁRMESTER: Nagy István
KÉPVISELŐK:
Albert Tibor
Benkő Sándor

Dr. Csernai Katalin
Hizó Zoltán
Pusztai Sándorné
Sajti Imre
Szél Sándorné
Tóth Mihály
Ekkor építettük át a szocreálos régi Juhász Gyula műve-

lődési otthont, beépítettük a tetőteret kialakítva 4 vendég-
szobát és Faluháznak neveztük el. Elkészült a Polgármesteri 
Hivatal új szárnya, a milleniumra Mihály Árpád szobrász 
„Kun vitéz harca” című szobra a hivatal elé került. Az iskolai 
könyvtárat összevontuk a községi  könyvtárral, Iskola mú-
zeumot rendeztünk be a lakosok segítségével a Csordás isko-
lában. Korszerűsítettük a falu közvilágítását. Elkezdődtek az 
iskolai csereprogramok Németországba és Nyárádremetére. 

2002-2006
MÁRTÉLY KÖZSÉG KÉPVISELÖ TESTÜLETE

POLGÁRMESTER: Balogh Jánosné
ALPOLGÁRMESTER: Albert Tibor
KÉPVISELŐK:
Benkö Sándor
Borsos József
Nagy István – 2003. 09. hótól Kun Violetta
Nagyné Sz. Anna
Pusztai Sándorné
Sajti Imre
Szél Sándorné
Tóth Mihály
Ebben a ciklusban a megyében kiemelkedően sok volt a 

mártélyi lakosra jutó fejlesztési pénzek elnyert összege. Új 
rendezési tervet kellett készíteni a fejlesztések érdekében. 
Lezártuk a régi szemétlerakót. Szelektív hulladékgyűjtést 
vezettünk be. Kialakítottuk a Védelmi központot a tűzoltó 
szertárból. Járdákat, utakat javítottunk, kialakítottuk az új 
Liliom utcát. Felújítottuk az iskolai ebédlőt és konyhát. Az 
iskola tetőterében szaktantermet alakítottunk ki, új torna-
termet építtettünk. Az óvodában a tetőtér beépítéssel logo-
pédiai szobát és pihenő szobát létesítettünk. Ekkor épült a 
Civilház is. 

2002-06 között az önkormányzat vagyon közel 1 milli-
árd Ft-tal nőtt a beruházásoknak köszönhetően.

Giliczéné Molnár Irén, Sajti Imréné, Búzás Éva, Horváth 
Tibor, Lantos Sándorné és családja, Sörös Irén, Danicska Jó-
zsefné, Törökné Simon Jusztina, Fazekas Istvánné, Székely 
Istvánné, Enyedi Ibolya, Fülöp Andrásné, Bordás György-
né, Csatlós Pálné, Szűcs Imréné, Horváth Pálné, Zoltai Csa-
ba, Farkasné Szilárd Ágnes, Gáborné Arany Rózsa, Baranyi 
Istvánné, Juhász Sándorné, Szuromi Ernő, Kruzslicz István, 
Szín Dániel, Körtvélyessiné Rácz-Balog Renáta, Cseszkóné 
Locskai Éva, Sófalvy Anna, Rácz Anett, Török Renátó, 
Ambrus Péter, Csáki Valéria, Sándorné János Mária, Dr. 
Zsoldosné Tóth Irén, Antalné Kispál Erika, Répás Krisztián, 
Radics Józsefné, id. Nagy József, Erdei Jánosné, Bujdosó Ti-
borné, ifj. Székely Sándor, Pósz Péter.

Köszönöm a falu területén és intézményeinkben dolgo-
zó közmunkásoknak, hogy lelkiismeretesen, odafigyeléssel 
végzik közösségünkért a munkát.

Mártély, 2014. 09. 29.

Balogh Jánosné

(folytatás az előző oldalról)
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Elcseréltük Hódmezővásárhely Önkormányzatával 
Barattyost a mártélyi üdülőterület zöld övezeti részéért. 
Így az üdülőterület részben visszakerült a mártélyiakhoz. 
Visszakerült a mártélyi kemping is Hódmezővásárhelytől a 
mártélyi önkormányzathoz. 

A 2006 év legnagyobb eseménye a tiszai árvíz volt. Példás 
összefogást és segítőkészséget tanúsított a falu: fiatalok-idő-
sek jöttek önzetlenül a töltésre homokot lapátolni, védeni a 
falut, az értékeinket.

2006-2010: 
MÁRTÉLY KÖZSÉG KÉPVISELÖ TESTÜLETE

POLGÁRMESTER: Balogh Jánosné
ALPOLGÁRMESTER: Albert Tibor
KÉPVISELŐK:
Benkő Sándor
Borsos József
Nagyné Sz. Anna
Sajti Imre
Ifj. Somodi István
Szél Sándorné
Takács Béla
Tóth Mihály
Ennek a ciklusnak a legnagyobb beruházása az önálló 

szennyvíztisztító és csatorna építés volt. 2006. november 14-
én kezdték meg a csatornahálózat kiépítését a településen. 
Nagyon nagy dolognak tartom, hogy Mártély község bel-
területén megvalósítottuk a csatornahálózatot és az önálló 
szennyvíztisztítót. Köszönjük azoknak a mártélyi lakosok-
nak a támogatását, akik megértették ennek a fontosságát, 
és kiálltak velünk együtt a hálózat megépítése mellett. A 
Csatornázásunkkal kapcsolatosan minden mártélyi ingat-
lantulajdonost kihallgattak, kérésünkre a VPOP kihallgatá-
sok helyszíne Szegedről átkerült Mártélyra. A szegedi Városi 
Ügyészség 2007. november 20-án megszüntette a nyomo-
zást, mivel „a nyomozás adatai alapján nem állapítható 
meg bűncselekmény”. A határozat ellen panasz érkezett, a 
feljelentő nem fogadta el a bíróság döntését, de a benyújtott 
panaszt a Csongrád Megyei Főügyészség elutasította, és to-
vábbi jogorvoslatnak nem adott helyt. 

A csatornázottság adta kultúrált település képhez, 
ha a fejlesztés összegét lebontjuk lakosokra, akkor min-

den mártélyi lakos 1 millió forinttal lett gazdagabb, hisz a 
szennyvíztisztító és a hálózat 1.250.000.000,-Ft összegű volt.

A 2006-os árviz utáni helyreállításokhoz az önkor-
mányzat védekezésre, utak helyreállítására, fertőtlenítésre: 
11millió Ft kapott az államtól. Magánszemélyek: 13 ingat-
lan felújítására, helyreállítására 3mill.800 ezer ft-ot kaptak. 
Az Önkormányzat átvállalta az idősek szemétszállítási díját. 
Elkészült a kerékpárút Mindszentig, elkezdődött a kistérsé-
gi ivóvízminőség javító program. Megünnepeltük a 10 éves 
német és az erdélyi testvér kapcsolatot. A Tsz bekötő utat 
aszfaltoztuk, kihasználtuk a közmunka programra kérhető 
álláshelyeket. Európai uniós élelmiszereket kapott a falu. 

Törvényi szabályozás értelmében a 15 fős létszámot el 
nem érő osztályokkal rendelkező iskolákban 2008. szept-
emberétől folyamatosan meg kellett volna szüntetni a fel-
ső tagozatot. Ezt a folyamatot megállítandó ingyentelkeket 
osztottunk. Ennek a programnak a megvalósításáért ítélte 
oda a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Mártélynak a 
Családbarát Önkormányzatért címet 2007-ben.

A 2008-as év legnagyobb átszervezése a Szegvár- Mártély 
ÁMK létrehozása volt. ÁMK a komoly anyagi terhek és kilá-
tástalanság elől a Szegvár-Mártély intézmény létrehozásával 
megmenekült, majd közös pályázaton vettünk részt. 

2010-2014
MÁRTÉLY KÖZSÉG KÉPVISELÖ TESTÜLETE

POLGÁRMESTER: Balogh Jánosné
ALPOLGÁRMESTER: Albert Tibor
KÉPVISELŐK:
Benkő Sándor
Nagyné Sz. Anna
Sajti Imre
Ifj. Somodi István
Potári Mihály
KÜLSŐ BIZOTTSÁGI TAGOK:
Pusztai Sándorné
Szél Sándorné
Takács Béla
Tóth Mihály
Törvényi változások miatt a testület létszáma 10 főről 7 

főre csökkent, de munkánkat továbbra is segítette a régi tes-
tület 4 tagja külső bizottsági tagként. 

(folytatás a következő oldalon)
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Pályázati támogatással sikerült a ravatalozót, temetőt, 
a községi Fő teret felújítani. Átépítettük az Erdei iskolát. A 
Faluháznál új tálalókonyha, új vizesblokk és a könyvtár tel-
jes átépítésére, eszközvásárlásra került sor. Pályázaton nyert 
az óvoda, ill. Gondozási Központ fűtés korszerűsítésére 
támogatást, új fatüzelésű kazánok kerültek beépítésre. Az 
óvodai dolgozóknak és szülőknek köszönhetően a falu új 
játszótérrel bővült. A KNORR Delikát pályázaton.  

Az önkormányzat ÖNHIKI-s pályázaton 5 millió forint 
támogatásban részesült. Az iskolai alapítvány és az óvodai 
alapítvány is játszóteret nyertek a kistérségi pályázaton. 
Egy éves egészségmegőrző programon vehettek részt a la-
kosok. Rendszeresen részt vettünk az EU élelmiszersegély 
programjában.

2011-ben komoly gondot okozott az iskola megtartása. 
A Szegvár-Mártély Közoktatási Intézményfenntartói Társu-
lás 3 évig jól működött. Ennek ellenére – a Szegvári Képvise-
lő-testület kérésére – megszűntették. Példaértékű összefogás 
valósult meg az iskola megmaradása érdekében.

2012 második felében már a járáshoz való csatlakozás és 
az iskola államosítása jelentett feladatokat a zökkenőmen-
tes átállás érdekében. A 2013-as év legnagyobb változása, 
hogy január 1-én megszűnt a mártélyi Polgármesteri Hi-
vatal, Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
látja el a községben a régi hivatal feladatait. 

A 2013-as évet úgy kezdhettük, hasonlóan a többi kiste-
lepüléshez, hogy az állam átvállalta az önkormányzat adós-
ságát. Nálunk ez a működési hitelt  és a pályázati önrészeket 
jelentette elsősorban. Nagy segítséget jelentett, hogy tiszta 
lappal kezdhettünk. Ebben a ciklusban is rendszeresen pá-
lyáztunk közmunka programra. A közmunkások munká-
juknak köszönhetően szépült, ápolt volt a falu és ellátásra 
kerültek a közterületi feladatok a faluban és az intézménye-
inknél egyaránt. A mezőgazdasági közmunkának köszön-
hetően az iskolai konyhát is tudtuk alapanyagokkal segíteni.

2013 nyarán Mártély lakosai új közterületi szobrot kap-
tak a Nagygyörgy családtól. Nagygyörgy Sándor fotóművész 
lánya, édesapja emlékére, az ő Mártélyi kötődését tisztelet-
ben tartva Mártélyra a Faluház elé elkészítette azt a köztéri 
alkotást, ami a falu dísze lett és ezért mi nagyon hálásak va-
gyunk. Az elmúlt ciklusokban több alkalommal is avattunk 
emléktáblát Tóth Mihály kőfaragónak köszönhetően, 2014-
ben a mártélyi orvosokra emlékezve készített emléktáblát 
avattuk az orvosi rendelő falán.

Törvényi előírásnak köszönhetően változás történt az 
ivóvíz és szennyvíz valamint a hulladékszállításban, új szol-
gáltató látja el a feladatokat településünkön.

A mártélyi képviselő testület hatáskörében maradtak he-
lyi adók. Az előző években mindig szem előtt tartottuk a 
lakosság terhelhetőségét, a családok nehéz anyagi körülmé-
nyeit, a munkalehetőségek hiányát. Ezért is figyeltünk arra 
a bevezetett adónemeknél, hogy mindig alatta legyen  ez az 
összeg a nagyobb városok adómértékének. Nincs a faluban 
építményadó és az iparűzési adó mértéke sem éri el a 2%-t 
nálunk, csak 1,7% a magánszemélyek kommunális adója 

(folytatás az előző oldalról)

Kedves Mártélyiak!
A gerinctornát folytatjuk! 

Farkas Zsófia gyógytornász, fizioterapeuta 
szeretettel várja a régi és új érdeklődőket.

Időpont: 2014. október 14. /kedd/ 17 óra 

Hely: Faluház
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F  Ünnepség az idősek klubjában
Szent István király ünnepét 21-én ültük meg a klubban. 

Délelőtt 10-11 óra között gyülekeztek a klubtársak, a falu 
elöljáróit is meghívtuk. Délre meg is telt a helyiség, voltunk 
szép számmal.

Zoltai Csaba klubvezetőnk köszöntőjében vázolta István 
királyunk életművét, mának szóló  üzenetét. Szép kis beszé-
det fogalmazott meg, amit én saját szavaimmal nem tudok 
úgy kifejezni.

F  Szúnyogűző nap
Az idén is szúnyogűzéssel búcsúztattuk a nyarat és kö-

szöntöttük az őszt, bár kétségek között indult a nap. Reggel 
5 órakor kelve még arra lettem figyelmes, hogy kint esik az 
eső. Na szép, gondoltam magamban, készülünk már több 
hete, az eső meg eláztatja a terveinket. Mielőtt nagyon ne-
kikeseredtem volna, pár perc múlva már elállt az égi áldás. 
Azonban ettől nem mindenki nyugodott meg és 7-kor csör-
gött az első aggódó telefon:

- Lesz-e szúnyogűzés?
- Lesz hát! – vágtam rá magabiztosan, s hála az égieknek 

ez így is lett.
Gyors vásárlás, pakolás és már lent is volt a Tiszán a szer-

vezőcsapat, jelezvén az időjárásnak és a gyerekeknek, hogy 
komolyan vesszük a programot. Rövid tanácskozás után 
beindult a munka a parton; sátorállítás, hangosításszerelés, 
asztalpakolás, kenyérszeletek zsírozása, volt munka bőven. 
Nemsokára megérkeztek a Fürklész Holding Kft. pesti mun-
katársai is, akiket úgy lenyűgözött a Tisza-part, hogy egy 
ideig a táj szépségeiről beszélgettünk. Ők segítettek a kézmű-
ves- és a lelkisátorban folyó programok megvalósításában. 
Lassan minden a helyére került és elkezdődött a program. 
Volt arcfestés, csillámtetkó, íjászat, ugrálóvár, csodapatika, 
lovaskocsikázás, csontsűrűség mérés és fél 12-kor elindult a 
hagyományos akadályverseny is.

Sokan kérdezgették, hogy mikortól szervezzük ezt a 
családi programot, s így visszagondolva számunkra is hi-
hetetlennek tűnik a válasz, hogy 2001-ben volt a legelső. 
Úgy gondolom, a célunkat mindig sikerült megvalósíta-
ni, hogy családias hangulatú programot szervezzünk a 
mártélyiaknak. A mosolygós, kifestett arcokat nézve talán 

elmondhatjuk, hogy idén is sikerült elvarázsolni a gyere-
keket, a családokat. Ehhez hozzájárulhatott egy bűvész és 
természetesen a bográcsban főtt halászlé is. Köszönöm a fel-
ajánlott süteményeket, az önkéntes munkát és a támogatást 
minden résztvevő nevében.

Pótári Mihály Zsolt elnök 
„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért

(folytatás a következő oldalon)

alóli korkedvezmény pedig a falu ingatlanainak közel 50%-t 
érinti. 

A 2010-2014 ciklus fejlesztései:

Faluház pályázata 
(Integrált Közösségi Szolgáltató Tér): 42,-Millió Ft,-
Erdei iskola teljes felújítása: 76,-Millió Ft
Falumegújítás (ravatalozó, főtér, padok, szemetesek): 

37,-Millió Ft
Újfalusi játszóter: 5Millió Ft
Fő utcai játszótér: 5 Millió Ft
Támop egészségmegőrző program: 8 Millió ft
Az orvosi rendelő falán elhelyezett emléktábla Tóth Mihály 

ajándéka.
A faluház előtti szobor a Nagygyörgy család ajándéka.
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F  Ludányi Pista bácsi 90 éves
2014. szeptember 20-án ünnepelte Ludányi István Petőfi 

utcai lakosunk a 90. évét. Pista bácsi korát meghazudtoló fi-
atalossággal fogadta településünk polgármesterét, Baloghné 
Jutkát, aki a Mártélyi Önkormányzat jókívánságai mellé át-
adta Orbán Viktor Miniszterelnök oklevelét is.

A település lakosai nevében kívánunk Ludányi István-
nak jó egészséget és sok boldogságot családja körében!

F  Köszönet a húsz évért
Az önkormányzati választásokhoz közeledve szeretném 

Önöknek, tisztelt mártélyiak megköszönni azt a bizalmat, 
amivel az elmúlt húsz évben felhatalmaztak, hogy a képvise-
lő testületnek tagja lehettem. Húsz év hosszú idő akár a ma-
gánéletben, a hivatásban, akár egy település szolgálatában. 
Furcsa érzéssel tölt el az is, hogy húsz évvel ezelőtt, „első 
választóként” léptem be a fülkébe, ugyanakkor jelöltként 
is szereplője voltam a voksolásnak. Az idei évben azonban 
kívülről szemlélem a választás előkészületeit a jelöltek ígé-
reteit, programjait. Hosszasan gondolkodtam azon, hogy 
megmérettessem-e magam ismét a választáson, akár a pol-
gármesteri székért. Úgy döntöttem, hogy 20 év tapasztalata 
ugyan tőke lehet arra, hogy az elsajátított településvezetési 
ismereteket felhasználjam, azonban a 20 év azt is jelentheti, 
hogy adjunk helyet újabb szereplőknek. Így azt választot-
tam, hogy a következő években a privát munkámra és fel-
adataimra összpontosítok. A választási előkészületeket látva 
a legnagyobb feladat most is a választókra hárul, hogy dönt-
senek, milyen irányt is vegyen a falu a következő évekre. A 
,,változás” igényére fennkölten hívogató szórólapok szerint a 
végtelennek tűnő, már-már valóságalapot nélkülöző és min-
den társadalmi réteget megszólítani igyekvő ígéretekben 
nincs hiány. Olyan változásra szólítanak fel, amely már csak 
annak szükségszerűségeként is létre fog jönni, hogy többen 
vannak azon képviselők, akik hosszú évek után már nem je-
löltetik magukat. Nem lesz könnyű döntés vagy választás, 
hogy kik kapjanak bizalmat, azonban a mártélyi emberek 
mindenkor bölcsen tudtak dönteni a jelöltekből. Ezt a böl-
csességet megköszönve, kívánok mindenkinek jó egészséget 
és sok sikert!

Albert Tibor

Ezt követően finom ebédet fogyasztottunk. Vendégünk 
volt a vásárhelyi olvasókör népdalköre is. Egy házaspár, aki-
nek hölgy tagja, Katika énekelt, férje pedig citerázott a mi 

népdalkörünkkel és citerásunkkal közösen. Sokan a tagok 
közül is bekapcsolódtak az éneklésbe. Mikor kezdett kicsit 
langyosodni a nótázás, megtörtént a tombola húzás, melyen 
sok értékes dolgot nyertünk. Végül újra énekeltünk, és eb-
ben a kellemes hangulatban búcsúztunk el egymástól.

M.J-né

(folytatás az előző oldalról)

Meghívó
Szeretettel meghívunk 

minden kedves érdeklődőt 
zenés-táncos baráti beszélgetésre, 

„Batyus buliba” az Önkormányzat parkolójába 
2014. október 19. vasárnap fél 3-ra.

Mindenkit szeretettel vár a szervező: 
Lugosiné Bánfi Mária
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Hirdetés
Mártély Községi Önkormányzat pályázatot hir-
det a földhivatalnál vezetett nyilvántartásba 
bejegyzett földművesek számára az alábbi önkor-
mányzati tulajdonú földterület 5 évre szóló 
haszonbérlet útján történő hasznosítására:

Helyrajzi szám: Mártély külterület 046/19 
Területe: 7 ha 4248 m² 

Kataszteri tiszta jövedelme: 179,44 AK 
Művelési ága: szántó

A terület használatárét fizetendő ellenérték mini-
mális összege 5 Ft/m²/év, azaz 371.240,- Ft/év. A 
földterület használatának kezdete 2014. novem-
ber 01.

A pályázatban meg kell jelölni a terület használa-
táért megfizetni kívánt haszonbér összegét, amely 
nem lehet kevesebb, mint 371.240,- Ft/év, továbbá 
csatolni kell a földműves nyilvántartásba való 
bejegyzésről szóló határozat másolatát, személyi 
igazolvány lakcímkártya, adókártya másolatát, 
agrárkamarai regisztárciós számot, továbbá az 
előhaszonbérleti jogosultságot igazoló egyéb 
dokumentumokat (családi gazdaság bejegyzésé-
ről szóló határozat, állattartó telep működtetésé-
ről szóló NÉBIH igazolás, amely tartalmazza a 
hektáronkénti állategység mértékét az 50/2008. 
(iV.24.) FVM rendelet szerint, stb.)

A haszonbérleti szerződés a legmagasabb összegű 
haszonbérleti ajánlatot tevő földművessel kerül 
megkötésre, azzal, hogy a létrejövő szerződés a 
földforgalmi törvény és a 474/2013. (XII.12.) 
Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően az 
ingatlan fekvése szerint illetékes, illetve a Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján az 
előhaszonbérletre jogosultak értesítése céljából 15 
napra kifüggesztésre kerül.

Az Önkormányzattal kötött földhasználati szer-
ződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv 
hatósági jóváhagyása alól.

Pályázni 
2014. október 07.-től (kedd) 

2014. október 24. (péntek) 10:00 óráig lehet

A pályázatok benyújthatók és részletes felvilágo-
sítás kérhető Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala em. 22. számú iro-
dájában (telefon: 62-530-166)

Felhívás
Tisztelt Mártélyiak!

Kiemelt projekt indul „A leghátrányosabb 
helyzetű csoportok életviteli 
kompetenciáinak fejlesztése”

címmel 2015. január 1-től a Mártélyi 
Faluházban.

A programban résztvevők a képzés ideje alatt 
(4 hónap) megélhetési támogatást kapnak. 

Ennek összege kb. 48.000 Ft/hó, 
melyből 9.600 Ft/hó a képzés sikeres befejezése 

után kerül kifizetésre. 

Aki a programba való belépést megelőző 
fél évben bármely képzési és megélhetést 

szolgáló támogatásban részesült, 
nem vehet részt a programban. 

Jelentkezni és részletes felvilágosítás 
36/30/927-3346 telefonszámon lehet.

A program szervezője: Türr István Képző 
és Kutató Intézet (TKKI)

Kerékpáron a rákszűrésért
Október 18-án, szombaton 15 órától 

olyan közös kerékpározásra kerül sor a faluban, 
amely a rákmegelőzésre hívja fel a figyelmet.

Tervezett útvonal: 
önkormányzat előtti parkoló, 
Fő utcán végig, üdülőterület, 
vissza az önkormányzat elé.

Regisztráció: 14,30-tól.

A kerékpározásra mindenkit várunk.

Azok a hölgyek, akik október 18-ig 
emlőszűrésen voltak, 

kerékpársorsoláson vesznek részt.

A részletekről érdeklődni 
a háziorvosi rendelőben 

Nagyné Szentirmai Annánál lehet.

Megemlékezés
2014. október 23-án 10 órától 

a Faluházban tartjuk a községi megemlékezést.
Mindenkit szeretettel várunk!
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F  Tisztelet a hősöknek, áhítat 
az áldozatok előtt
Bő fél éve született meg a gondolat: az első világháború, 

vagy miként akkor nevezték a Nagy Háború centenáriumi 
évében emlékezzünk meg egy színvonalas rendezvénnyel a 
mártélyi katonákról, a hősi halottakról, a sebesültekről, a 
hadifoglyokról és a hátországi áldozatokról. Mindannyian 
ártatlan áldozatok ők, mint ahogyan a román megszálláskor 
legyilkoltak, vagy a Kutasi-úton kivégzettek. Nem különben 
a harcokban eltűntként jelzett katonák, akikről a mai napig 
nem tudjuk, hol porladnak csontjaik. A Kárpátokban, Galí-
cia csataterein, vagy az olasz hadszíntér véráztatta frontján? 

Pár szó az előzményekről. 
1914. június 28-án Szarajevóban egy boszniai szerb me-

rénylő lelőtte Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. A 
merényletet Belgrádból szervezte a szerb titkosszolgálat. A 
Monarchia ultimátumot adott a szerb kormánynak számos 
teljesíthető feltételt szabva. A Szerb Királyság Oroszország 
biztatására nem fogadta el a feltételeket, egy hónappal ké-
sőbb az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent a déli 
szomszédnak. A porosz-francia háború óta nem volt fegy-
veres konfliktus Európában, a balkáni helyi összetűzéseket 
és Bosznia-Hercegovina okkupációját /megszállását/ ide 
nem értve. Ekkor, 1914-ben lett ürügy egymás ellen fordul-
ni. Az okok persze mélyebbek: cári birodalom ki akart jutni 
a meleg tengerekre, útban volt neki Törökország, a Német 
Császárság és a Monarchia. Az angolok tartottak a németek 
folyamatos erősödésétől, különösen a flotta növekedésétől 
és féltették gyarmataikat is. A franciákat fűtötte a revans: 
visszaszerezni Elzászt és Lotharingiát. Az olaszok a forma-
ilag szövetséges Ausztriától remélték megszerezni Adria ki-
kötőit /Trieszt, Fiume, Zadar/ az Isztriai-félszigetet és dön-
tően német nyelvű Dél-Tirolt. Ennél fogva lett világméretű 
a háború. 

Németország és a Monarchia szövetsége Törökország-
gal és Bulgáriával kibővülve alkotta a központi hatalmakat. 
Józan számítás szerint eleve vesztésre volt ítélve a német-
osztrák-magyar szövetség! Kész csoda, hogy négy évig ki-
tartottunk, bár egyes alkalmakkor, mint 1914 augusztusa, 
1917 októbere vagy 1918 június-júliusa a hadiszerencse for-
dulhatott volna a központi hatalmak javára is. A végkifejlet? 
Ismert. Emberben, vagyonban, területben elképzelhetetlen a 
veszteségünk. Trianonban a volt Magyar Királyság elveszí-
tette területének 2/3-át, a népesség 21 millióról 7 millió 600 
ezerre csökkent. 

*
A Csongrád megyéből besorozottak általában Szegedre, 

a 46-os közös gyalogezredbe és a szegedi ötös honvédez-
redbe vonultak be, egykori laktanyáik a Mars tér - Párizsi 
körút sarkán és a Honvéd tér déli oldalában voltak. Így a 
mártélyról bevonultak /akkori kifejezéssel berukkoltak/ is 
ide kerültek. A német vezényleti nyelvű 46-osokat a szerb 
frontról átvezényelték az oroszok ellen. Ott véreztek a lem-
bergi csatában, majd a Kárpátokban. 1914 őszén kolera jár-
vány tizedelte a legénységet. A következő évben irány az 

olasz front! Előbb az Alpokban majd 2000 méter magas-
ban a Kleiner Pal hegyére, onnét pedig a rettegett Dober-
dó karszt fennsíkjára. Itt harcolták végig a tizenegy isonzói 
csatát, hogy a háború végét a Pive mellett fejezzék be a si-
keres caporettói áttörést követően 1918 októberének végén. 
A négy zászlóaljból álló ezred III. zászlóalja az anyaezredtől 
elkülönítve a 3. hegyidandár kötelékében harcolt, majd ők is 
a Piavénél tették le a fegyvert. Légvonalban hatszáz kilomé-
terre Mártélytól! 

Szólni kell még a tragikus sorsú 5. honvéd gyalogezred-
ről. Ők az orosz fronton Przsemyls-ben, Európa harmadik 
legnagyobb erődjében szolgáltak, megvédték az oroszok el-
len az erődöt az első körülzáráskor. A második ostromkor 
1915 márciusban feladták a 40-szer 30 kilométer kiterjedésű 
övvárat, mert elfogytak a készleteik.  Kimerültség, sebesülé-
sek, éhezés miatt tették le a fegyvert, miután felrobbantották 
a lövegeket, a megmaradt lőszert és a beton erőd-elemeket. 
Szibériai hadifogság várt a túlélőkre, ahonnan nagyon soká, 
1818-tól térhettek csak haza, akik hazatérhettek. 

*
Szeptember 7-én emlékeztünk a háború és az azt követő 

román megszállás áldozataira. A mártélyi öreg temetőben 
megáldották és megkoszorúzták az emlékjeleket, majd a ka-
tolikus templomban, a templom búcsúnapján az áldozatok-
ra emlékező szentmisét Szabó Jenő és Németh László plé-
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2014. október 12. Önkormányzati Választás

F  Bujdosó Tibor Imréné
A családommal 25 éve 

élünk Mártélyon. Három 
fiú gyermekünk közül 
kettő már lassan önálló 
életet él, a legkisebb egye-
temre jár. A férjem me-
zőgazdasági szak-üzem-
mérnökként nemcsak a 
munkahelyén foglalkozik 
mezőgazdasággal, hanem 
idehaza is gazdálkodik. A 
munka világában végzett 
feladataim során elsősor-
ban a gazdasági végzett-
ségeimet tudtam és tudom 
jelenleg is hasznosítani. A 

Szent István Egyetem Gazdasági Karán diplomáztam, sze-
mélyügyi szervezőként. A helyi Polgármesteri Hivatalban 
10 évig kamatoztattam a tudásom és munkatapasztalatom. 
Személyes sikerként könyvelem el, hogy Mártélyra költözé-
sünk óta sok jó, értékes és szoros kapcsolatot alakítottam 
ki a helybeliekkel. Vezetőségi tagként tevékenykedtem a 
Mártélyi Nagycsaládosok Egyesületében, az Üdülőhely és 
Faluvédő-szépítő Egyesületben, az Óvoda- és az Általános 
Iskola Szülői Munkaközösségében. A lehetőségeink szerint 
a családommal a mai napig támogatjuk és részt veszünk a 
különböző közösségi programokon. Az elkövetkezendő cik-
lusban a megválasztott képviselőtársaimmal az alábbi célo-
kat és feladatokat igyekszünk megvalósítani, hogy Mártély 
az a falu legyen, ahol az emberekért, a családokért és a kö-
zösségért történik minden.
•  Védjegyünk legyen a bizalom, az őszinteség! Tisztességes 

bánásmódot ígérünk minden megkülönböztetés nélkül! 
•  Falusi- és agro-turizmus továbbfejlesztése.
•  Aktív foglalkoztatási eszközök működési palettájának bő-

vítése.

•  Településünkön „Ifjúsági Csoport” megteremtése, működ-
tetése.

•  Egészségközpont kialakítása.
•  A szomszédos- és a testvértelepülésekkel a falu közösségé-

nek kapcsolatát erősítjük és továbbfejlesztjük.
•  A feladatok megoldására a lehetőségek szerinti legmegfe-

lelőbb eszközöket keressük közösen! Meg kell próbálni a 
lehetetlent is, hogy elérjük a lehetségest.

•  Csak az a rossz ötlet, amelyet nem mondanak el. Minden-
kor nyitottak leszünk mindenkinek az ötleteire, tanácsai-
ra, javaslataira!

Olyan falut kívánunk megteremteni, ahol gyermeke-
ink nyugodt körülmények között felnőhetnek, ahol az idő-
sek tudása kincset ér. Az itt élő emberek és családok közti 
együttműködés erősítése és fejlesztése kiemelkedő cél. A fo-
lyamatosan fejlődő településünkön igyekszünk a hagyomá-
nyainkat és a békés falusi létet megőrizni. Mindannyian egy 
olyan településen szeretnénk élni, ahol minőségi élet adatik 
a gyermekeknek, a szüleiknek és a nagyszüleiknek egyaránt. 
Ahol az idősek nem magukra hagyott, bezárkózott embe-
rek, hanem a közösség megbecsült tagjai, odafigyelünk 
rájuk, segítjük őket a mindennapjaikban. A faluban lévő 
vállalkozások nekünk ugyanolyan fontosak, mint saját ma-
guknak, hiszen ha ők fejlődnek, falunk is fejlődik, és többen 
találnak helyben megélhetést. Előre haladásunk érdekében 
olyan stratégiai tervet állítunk fel, amellyel az intézménye-
ink karbantartását, gazdaságos működését és életvitelszerű 
használatát valósítjuk meg. A sportélet támogatása, a spor-
tolók segítése fontos közösségi feladatunk. A kultúra, a kö-
zös szórakozás és a hitgyakorlás jelenti azokat a közösségi 
támaszokat, amelyek összetartják családjainkat, kisebb és 
nagyobb közösségi csoportjainkat. A civil szervezetekkel 
még szorosabb, lendületesebb együttműködést alakítunk ki 
a szórakozás, a művelődés, a kikapcsolódás és a felmerülő 
segítségnyújtás érdekében. Olyan programokat szervezünk, 
ahol a fiataljaink szórakozhatnak-, művelődhetnek-, és 
igény szerint tudásukat gyarapíthatják. Az Ifjúsági Csoport-
tal közösen tovább erősítjük, fejlesztjük a kapcsolatainkat a 
testvér-településekkel. 

Falunk továbbfejlődésének kulcsa az, hogy folyamatosan 
pályázni kell, mert nagy a verseny!

A falunk életében - a közmunka programon túl - újabb 
foglalkoztatási formák megteremtését, egy „Adománybolt” 
létrehozását kezdeményezzük. Egy Egészségközpont ki-
alakításával önkormányzati épületek szabadulnak fel, ahol 
aktív- vagy bedolgozói munkahelyek kialakítását valósítjuk 
meg. Tudjuk, hogy a „mesébe illő” kis óvodánk felújítása 
egyre sürgetőbb feladat. A falusi- agro-turizmus keretén 
belül újabb szálláshelyeket alakítunk ki programokat szer-
vezetünk, a meglévő Kempingünket – pályázat útján – meg-
újítjuk. 

Megválasztásom esetén - az elkövetkező években - az 
Önök által bizalmat nyert képviselőtársakkal a tisztességes 
és az őszinte helyi közélet kialakításán, a falunk fejlődése 
érdekében fogunk dolgozni. Őszinte szívvel ígérem, hogy a 
legjobb tudásom szerint fogom Mártély lakóinak érdekeit 
képviselni. Bízzanak bennem! Bízzunk egymásban! Ehhez 
kérem az Önök támogatását.

bánosok, valamint dr. Alácsi Ervin tábori lelkész celebrálta. 
Az utca másik oldalán felavatták, megszentelték az áldoza-
tok előtt tisztelgő táblát, majd kiállítás nyílt a faluházban. A 
megnyitón Szabó József János alezredes, hadtörténész ün-
nepi megemlékezése után „Őrmester és a többiek” címmel 
a dabasi amatőr színjátszók jeleneteit láttuk. A még néhány 
napig látogatható kiállítás anyagát /körbe utazza a megye 
településeit/ a szegedi székhelyű Meritum Egyesület, míg a 
mártélyi vonatkozású molinókat a „Hogy Életük Legyen – 
Alapítvány az Ifjúságért” helyi szervezet állította össze.

Köszönet illeti a számos önkéntes segítőt, a fényképeket 
adókat, a kiállítás építésében-bontásában segítőket, az AMK 
segítségét és Pótári Misát fáradhatatlanságáért, nélkülözhe-
tetlen munkájáért.

ifj. Somodi István Vendel
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F  Borsos József  polgármester- 
és képviselő jelölt

A településen lakók, idősek és fiatalok egyaránt arra bíz-
tattak, hogy induljak el ismét a választásokon. Úgy látják, 
hogy ebben az időszakban nagy eséllyel indulhatok, mind 
polgármesterként, mind képviselőjelöltként. A magam ré-
széről nagy kihívásnak tartom a jelölést. Képviselőként 
dolgoztam már több ciklusban, és úgy látom, hogy eljött az 
idő, hogy polgármesterként is megmérettessem magam. Azt 
gondolom, hogy talán több esélyem van az eredményes sze-
replésre, mint az elmúlt választások idején, hiszen a falusi-
ak támogatása mellett magam mögött tudhatom Dr. Lázár 
János országgyűlési képviselő támogatását is. Tárgyalásaink 
folyamán szinte minden pontban megegyezett a vélemé-
nyünk a jövőbeli terveket illetően. A céljaim között szere-
pelnek átfogó tervek, úgymint a helyi vállalkozók és gazdák 
támogatása, a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővíté-
se, a szociális gazdaság kiépítése szociális- és foglalkoztató 
szövetkezet segítségével, az idősek és rászorulók támogatá-
sa, a gondozási központ és a tanyagondnoki szolgálat fejlesz-
tése, valamint a mártélyi üdülőterület és a falu turisztikai 
életének összekapcsolása, Hódmezővásárhely és Mártély 
együttműködésének erősítése minden lehetséges területen. 
Továbbá szeretném fejleszteni a falusi infrastruktúrát, fel 
kellene újítani a kerékpárutat, a kempinget, a közvilágítást 
és a megújuló energiák hasznosítása is tervbe van véve. De 
hasonlóan fontosnak tartom a civil szervezetek együttmű-
ködésének erősítését, a civil rendezvények támogatását, a 
testvér települési kapcsolatok fenntartását, ápolását. Leg-
sürgetőbb feladatnak az új munkahelyek teremtését tartom, 
a helyi vállalkozások munkahelymegtartó és bővítő támo-
gatásával, a szociális- és foglalkoztató szövetkezet mielőbbi 
megindításával, akár a minőségi vendéglátás támogatásával, 
akár helyben termelt élelmiszer alapanyagok feldolgozásá-
ban. A helyben termelt zöldséget, gyümölcsöt fel lehetne 
használni a közétkeztetésben vagy a helyi vendéglátásban. 
Szorgalmazom, hogy akár élelmiszercsomagokkal, akár tü-
zelőanyaggal támogassa a település az időseket és a rászo-
rulókat, ezen kívül ingyenes szűrővizsgálatokat is jó lenne 
szervezni a számukra. 

Az egyik legnagyobb gond az óvoda és az iskola üzemel-
tetése. Mindent szeretnék megtenni azért, hogy ezek az in-

tézmények továbbra is működhessenek a településen, hiszen 
ez nagyon fontos a kisgyermekes családok életében. Abban 
bízom, hogy az intézményekben dolgozó tanárok, óvónők 
és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vezetői is se-
gítségemre lesznek ebben, és a mártélyiak egyre több gyer-
meket vállalnak majd, és egyre többen választják Mártélyt a 
környéken és távolabb élő fiatal családok közül is. Az elmúlt 
években a település fejlődése megtorpant, a munkahelyek 
száma nem nőtt, a közfoglalkoztatás biztosít csupán mun-
kahelyet. Az infrastruktúra ugyan kielégítő állapotú, ennek 
ellenére azonban van néhány elem a faluban, ami már el-
használódott, ezek is felújításra szorulnak. Szeretettel várom 
a kedves mártélyi választókat 2014.10.10-én 17.00 órától a 
Faluházban megrendezésre kerülő fórumomra, ahol részle-
tesen megbeszélhetjük elképzeléseinket.

F  Mi történt 20 év alatt?
Szeretném megköszönni az elmúlt 20 év bizalmát! Mint 

leköszönő képviselő, úgy gondoltam, összefoglalom az eltelt 
éveket. Húsz év szép, kerek szám. Ennyi idő alatt felnő egy 
gyermek. Mi is történt ennyi év alatt? Kialakítottuk a Főte-
ret, lett kerékpárutunk, sok-sok éven át volt Kavalkádunk. 
Létrejött az Erdei iskola, sokat küszködtünk, hogy megtart-
suk az iskolánkat. Ennek érdekében új kapcsolatokat keres-
tünk, társultunk, összevontunk, mindig igyekeztünk a le-
hetőségekből a legjobbat választani. Csatornáztunk, járdát, 
utakat újítottunk fel. Szebb lett a falu, lettek új buszmegállók, 
szemetesek, padok, virágládák. Megújult a temető, korsze-
rűsödött az Erdei iskola, a Faluház és a Könyvtár. Három új 
játszótér épült. A hozzánk fordulóknak mindig igyekeztünk 
lehetőségeinkhez mérten segíteni. Kemény csatákat vív-
tunk az utóbbi időben, hogy nálunk ne emelkedjen az adó 
mértéke. Nekünk sikerült, remélem a következő testület is 
ugyanúgy szívén viseli majd az itt élők sorsát. Megtartottuk 
és működtetni tudtuk az intézményeinket. Én továbbra is 
bízom az itt élőkben, hogy összetartanak, segítik egymást. A 
széthúzás, az acsarkodás soha nem előre viszi a közösséget. 
Kívánok minden mártélyinak jó egészséget, pozitív gondol-
kodást és sok sikert az új testületnek!

Sajti Imre 

F  Az utolsó magvető
„Jöjj, Krisztus menyasszonya, vedd el a koronát, /Melyet 

az Úr készített neked mindörökre. /Könyörgünk, hogy mi, 
akik Szent Terézia szűz ünnepének örvendünk, az ő meny-
nyei tanításának eledelével táplálkozzunk, és igaz, benső 
szeretetre tegyünk szert” – fohászkodtak eleink Avilai Nagy 
Szent Teréz emléknapján (okt. 15.). Nagy élet volt a határ-
ban: a sarutlan karmelita rend reformátorának ünnepén 
kezdődött sokfelé a „terézszedésnek” is nevezett szüret. A 
kis közösségeknek annyira fontos volt a bornak való mielőb-
bi fedél alá kerülése, hogy szünetelt a tanítás, és a gyerekek is 
kivették részüket a szőlő betakarításából. Szigorú szabályok 
szerint folyt a munka, a hegyközségi törvények pontosan 
megszabták az idejét. Amikor végeztek, a szedők szüreti ko-



nem az egymás ismeretén volt a hangsúly, hanem arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy ki hogyan állná meg a helyét a párja 
„szakterületén?” Így a férfiak varrtak, étlapot állítottak ösz-
sze megadott alapanyagokból, megpróbáltak eligazodni a 
színskálán, és kiderült, hogy mennyire jártasak a divat te-
rületén. A hölgyek szögeltek, szerszámokat ismertek fel, sö-
röket és focicsapatokat „párosítottak” országokkal. Egymást 
kellett felismerniük, kiválasztaniuk, a lányoknak a párjuk 
lába volt a támpont, a fiúknak egy „kézfogó” segített – per-
sze bekötött szemmel. A hölgyek hibátlanul válogattak, az 
urak kicsit tévesztettek… Volt persze közös feladatuk is. Egy 
cipőt kellett befűzniük, úgy, hogy csak egy kezüket használ-
hatták, végül a fiúk bebizonyíthatták, hogy a szájukkal is el-
boldogulnak, ha dugni kell – két szál spagettit, szívószálba! 
Természetesen a lányok tartották nekik a szájukat – benne 
a szívószállal!!

A végig szoros versenyben a Molnár Viktória-Nagy Imre 
Károly páros gyűjtötte a legtöbb pontot (86), de csak egy 
ponttal előzték meg a Kispál Ágota-Somodi István párt. A 
virtuális dobogóra a Csatlós Renáta-Kulcsár Szabolcs páros 
„állhatott fel.”(75) De egyáltalán nem kellett szégyenkeznie 
a többieknek sem, igazán helytálltak a próbákban Görbe 
Ágnes-Hajdú László, Hízó Ildikó-Nagy Gergely és Kmetykó 
Bella-Szabó Attila is!

Köszönet illeti a segítőket, Lantos Adriennt, Sajti Katát 
és János Beátát.

Horváth Tibor játékvezető
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F  Házas–pár–baj
A júniusi Szent Iván-napi jó hangulatú,sikeres játék után 

azonnal felmerült az igény a folytatásra, amolyan „vissza-
vágóra” a párok részéről. Ahogyan mondani szokás, „A le-
hetetlen kéréseket azonnal teljesítjük, a csodákra pár napot 
várni kell!” S lássatok csodát, ha nem is két napon, de két 
hónapon belül már újra együtt – pontosabban egymással 
szemben – ültek a párok a Faluházban! Szeptember 19-én 
hat szerelmes-, házas-, és szoros kapcsolatban élő pár jött 
el, hogy összemérje ügyességét, találékonyságát. Ezúttal 

szorút készítettek szőlőfürtökből; a gazdák sokáig őrizték a 
színes szalagokkal díszített „nagyfürtöt”. 

Szent Gál remete napján (okt. 16.) a gazdák kicsapták a 
disznókat a tölgyesbe: a makk jó takarmány volt a kondák-
nak a zord idő beálltáig. Sokan szántottak, vetettek. Akad-
tak, akik véletlenül sem láttak munkához, hogy ne legyen 
üszkös a gabonájuk. „Lukács az utolsó magvető” – hangoz-
tatták szorgos dédapáink, amikor nagy esők nem késleltet-
ték az őszi munkákat. Megfigyelték, hogy gazdagon aratnak, 
ha földbe kerül a kenyérnek való vetőmag Lukács evangé-
lista ünnepéig (okt. 18.). A legendája szerint gyógyítással, 
képfestéssel és kézművességgel is foglalkozó evangélistát vá-
lasztották védőszentjüknek az orvosok, ő oltalmazta a róla 
elnevezett kórházakat, gyógyfürdőket. Miként a csodatevő 
hírében álló budai Szent Lukács fürdőt is. A környékben 
élők hittek benne, hogy egészségesek maradnak egész télen, 
ha a fürdő vizében áztatják tagjaikat a szent ünnepén.

Szent Vendel (okt. 20.) tisztelete német betelepülők révén 
terjedt el a XVIII. században. A budaiak is abban a remény-
ben állíttattak szobrot a jószágtartók, a juhászok patrónu-
sának emlékére, hogy a járványok a hideg napokon is elke-
rülik az istállóba terelt állatokat. A földből élők az ünnepen 
nem fogtak be, nem hajtották vásárra a jószágot, a fuvarosok 
nem szállítottak, hogy pihenhessenek a lovak. Néhol búcsút 
tartottak, és a hívők mise után körmenettel vonultak a pász-
torszent szobrához. A jámbor lelkek állataik itatójába öntöt-
ték a templomból hazavitt szenteltvizet, hogy ne törjön ki 
marhavész.

-p-a-

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves 

érdeklődőt a mártélyi óvoda SZMK 
dióverő családi nap rendezvényére

Helyszín: mártélyi óvoda
Időpont: 2014. október 11. 10 órától

Programok:
ugráló vár, rendőrautó, tűzoltó autó kipróbálási 

lehetőség, játékos vetélkedők, játékos lovas 
programok, kézműves tevékenység, arcfestés, 

csillámtetoválás, egészségügyi tanácsadás, 
táncház, színház, tombola, szendvics, üdítő, 

sütemény, bográcsos ebéd

F  Anyakönyvi hírek

Elhunyt:
Baranyi Istvánné Lengyel Éva

Marton Istvánné

Házasságot kötött:
Lantos Zsuzsanna és Nagy László

Benkő Noémi és Szőke Attila
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F  2014. októberi IKSZT és 
Faluház programok

Rendszeres SZOLGÁLTATÁSOK:  
– Családsegítő szolgálat (minden páros 
héten, szerdán 8.00-9.30), Falugazdász fogadóóra (minden 
páros héten kedden 8.00 – 9.00), Szemétszállítás ügyfélfo-
gadás (a hónap utolsó csütörtöki napján 8.00 – 15.00)

és KLUBOK – Ifjúsági klub (minden szerda és pénteken 
14.00 – 17.00), Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00 
– 11.00), Nagyi Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) 

Ezeken túl, az alábbi rendezvényekre várjuk októberben 
az érdeklődőket és érintetteket:

6-án 9:30-kor Megemlékezés az Aradi vértanúkra 
(az általános iskola szervezésében)

10-én Mártély Örök (Hogy Életük Legyen 
Alapítvány az Ifjúságért szervezésében)

11-én szombaton 10 órakor önkéntes program
13-17-ig Könyvtári Napok
14-én kedden 15 órakor tankör
15-én 10 óra Közkincs Kerekasztal Kistérségi 

kulturális megbeszélés
20-án hétfőn 16 órakor MNVH fogadóóra (igény szerint, a 

pályázók kérésére)
21-én kedden 15 órakor Tankör
22-én Ki a jobb? ha hagyományos civilszervezetek 

vetélkedője
22-én szerdán 18 órakor Ki a jobb? vetélkedő
23-án Községi megemlékezés
28-án kedden 16 órától E-ügyintézés, tanácsadás

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
és Faluház munkatársai

A ró mai Ka to li kus Egy ház va sár na pon ként
11-kor vár ja a hí ve ket köz sé günk temp lo má ba.
Minden kedden délelőtt 9 órától várjuk az 
Istennel beszélgetni vágyókat a templomba, 
kötetlen együtt imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egy há zak hí rei

Va sár na pon ként 11 órá tól Ko csis Ta más
ref. lel kész tart Is ten tisz te le tet az ima ház-

ban, mely re vár ják a gyü le ke zet tag ja it.

F  Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

Szolgálati időben:  (20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:  112

Polgárőrség:  228-043
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, hétvé-
genként és munkaszüneti napokon folyamatos.

F  Az Idősek Klubja programja 
2014. október hónapban

 02-án: Októberi népszokások 10:00 órától
 09-én: A klub Vándorkupája - szellemi vetélkedő 10:00 

órától
 10-én: Térítési díj befizetés pénztári órákban
 17-én: Idősek Napja a Faluházban 14:00 órai kezdettel 

Mindenkit szeretettel várunk!
 18-án: Kerékpározás „Rák Ellen Az Egészségért” 15:00 

órai kezdettel, részletek a Rendelőben, ill. a 
Klubban

 22-én: Filmklub - filmvetítés 10:00 órától.
 28-án: Fehérneművásár 9:00 órától
Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órára 
hozza Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás mérés 7-8 
között. Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit 
várunk. Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, 
Csütörtök közösségi rendezvény: előadás, névnap, születés-
nap, évforduló H, Sze, P, napokon a tejet, reggel 7-8 között 
szíveskedjenek elvinni. Minden hónap utolsó keddjén 
mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közreműködésével. 
Indulás 13:00. Az igényeket 2 munkanappal korábban jelezni 
szíveskedjenek a klubban.
Minden héten csütörtökön nyitott élő próba 14:00 órakor, 
Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgató-
ságot szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is 
lehet kapcsolódni!

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038


