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  100 éves Julika nénit és 90 éves 
Rózsika nénit köszöntöttük
Magyarország Kormánya az Idős-ügyi Tanács kezdemé-

nyezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés ki-
fejezéseképpen rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi 
köszöntéséről.

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei részéről is.

Aki ezt a szép kort megéri, a tisztelet érzését vívja ki az 
embertársaiban. Van mit tanulni a fiatalabb generációnak 
az idősektől, amiért sok-sok köszönetet kell mondanunk.

Családi körben ünnepelte 100. születésnapját Vajnai Sán-
dorné Julika néni január 24.-én Hódmezővásárhelyen. Juli-
ka néni néhány éve él itt Mártélyon leányánál Simon Jenőné 
Jusztikánál, aki a teljes család szeretetével ápolja édesanyját. 
Az unokák és a dédunokák közül többen élnek itt a falunk-
ban, akik szerető gondoskodással veszik körbe a nagyma-
mát.

A 9 gyermeket tisztességgel felnevelő, kitaníttató kedves 
édesanya gyermekei, unokái és dédunokái koszorújában ün-
nepelte a jeles évfordulót, ahol a hivatalos köszöntések után 
a család apraja és nagyja verssel, dallal és kedves szavakkal 
mondta el a születésnapi jókívánságokat.

Egy szép színes virág átadásával kívántam Mártély min-
den polgára nevében jó egészséget és még hosszú, boldog 
éveket Julika néninek.

Kedves idős asszonyt, Szabó Lajosné Rózsika nénit kö-
szöntöttük otthonában február 18.-án születésének 90. év-

fordulója alkalmából. Rózsika néni szerény hajlékában jó 
egészségben él falunkban. Mindszentről költözött hozzánk 
még a hetvenes években és férje halála után sem költözött 
családjához. A hétköznapokban háromkerekű kerékpárjá-
val intézi saját ügyeit, belátogat a hivatalba és néha a Gon-
dozási Központba. Segítséget nem igen kér, a háziorvoshoz 
is ritkán jár. A Járási hivatal részéről Sándorné János Mária 
és a Gondozási Központ részéről Zoltai Csaba közreműkö-
désével kívántunk községünk minden polgára nevében jó 
egészséget és hosszú, boldog éveket Rózsika néninek.

Borsos József 
polgármester

  Februárban a költségvetés 
árnyékában
Ez a hónap a számok és a tervezések hónapjává vált a 

költségvetés véglegesítése és elfogadása miatt.
A képviselő testület két alkalommal ült össze, melyből 

a február 13-i rendkívüli ülésen fogadtuk el a 2015 évi költ-
ségvetést. Erről összességében elmondható, hogy egyen-
súlyban van, tartalékokat és érdemi beruházásra fordítható 
összeget nem tartalmaz, a főösszege mind bevételi, mind 
kiadási oldalon 172 181 000 Ft. Az önkormányzat részére a 
tavalyi évihez képest 22 721 080 Ft-tal több állami támoga-
tás kerül kiutalásra, amelyből a legjelentősebb 15.837.473 Ft 
a gyermekétkeztetési támogatás növekménye, amely kizáró-
lag e tevékenység finanszírozására használható fel. 2015. évi 
állami támogatások mindösszesen 71.174.577 Ft, melyből az 
alábbi szakfeladatokat kell ellátni: 

• Önkormányzati hivatal működése
• Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
• Köznevelési feladatok
• Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok
• Kulturális feladatok

Bevételek származnak a helyi adókból és bírságokból, 
melynek tervezett mértéke 32 000 000 Ft.

Működési bevételek között a szolgáltatások nyújtásából 
származó bevételek szerepelnek, úgymint a közterület hasz-
nálati díj bevételek, helyiség és egyéb bérleti díjak (pl.: az 
Alföldvíz Zrt. által fizetendő szennyvízcsatorna bérleti díj) 
étkeztetéshez kapcsolódó ellátási díjak és a tételekhez kap-
csolódó Áfa bevételek. Ennek összege 27 452 000 Ft.

(folytatás a következő oldalon)
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Felhalmozási célra átvett pénzeszköz került megterve-
zésre csatornázáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi kö-
vetelések összege mértékéig 13 527 000 Ft összegben.

Finanszírozási célú bevételeket terveztük az önkormány-
zat esetében összesen 17 105 000 Ft összegben, amely 4 000 
000 Ft likvidhitel, és 13 105 000 Ft 2014. évi pénzmaradvány 
igénybevételből tevődik össze.

A kiadások meghatározásakor arra törekedtünk, hogy a 
zavartalan működéshez, és a kötelezően ellátandó feladatok-
hoz kapcsolódó ráfordítások, csak a minimálisan szükséges 
szinten kerüljenek megtervezésre. A gazdálkodásunk során 
különös gondot kell fordítanunk arra, hogy a rendelkezésre 
álló szűkös kereteken belül maradva vállaljon kötelezettsé-
geket önkormányzatunk. Nincsenek tartalékok és összesen 
620 000 Ft beruházási összeget terveztünk.

Személyi juttatásokat a törvényi rendelkezések szerinti 
minimumok alapján terveztük. A munkavégzéshez kapcso-
lódó, illetve egyéb juttatások, valamint az állományba nem 
tartozók juttatásai (pl. képviselői tiszteletdíjak) is ezen elő-
irányzatot terhelik, melynek kiadási összege 51 756 000 Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok, a szociális hozzájárulási 
adó és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok terve-
zett összege 13 496 000 Ft.

Dologi kiadások rovaton a településüzemeltetéshez, va-
lamint az önkormányzat és intézmények működtetéséhez 
kapcsolódó kiadásokat terveztük a már említett minimáli-
san szükséges szinten, a takarékos felhasználás jegyében. A 
kiadási előirányzat itt 43 101 000 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a közös hivatal 
Népjóléti Irodája által tett 1 500 000 Ft összegű javaslat ke-
rült tervezésre. A segélyezés rendszere 2015. március 01-től 
megváltozott. Az eddigi állami finanszírozású ellátások egy 
része járási, míg más része önkormányzati hatáskörbe ke-
rül. Az önkormányzatok maguk döntik el, hogy mely ellá-
tásokat, milyen feltételekkel nyújtják és ehhez kapcsolódóan 
meg kell alkotniuk szociális rendeletüket.

Egyéb működési célú kiadások az év során átadásra ke-
rülő pénzeszközök és elvonások, valamint befizetési kötele-
zettségek tervezett összegét mutatja, melynek előirányzata 
54 245 000 Ft.

Ebből a kiadási összegből támogatjuk a helyi civilszer-
vezeteket 930 000 Ft összegben, valamint ez tartalmazza a 
Hódmezővásárhely fele fennálló 2014 évben ki nem fizetett 
35 854 000 Ft-ot és a 2015 év közös hivatal fenntartás költsé-
geit 15 000 000 Ft összegben. Itt kell szerepeltetni még a Ma-
gyar Államkincstárral szemben 2008. évi beszámoló felül-
vizsgálata során megállapított jogtalanul igénybevett állami 
támogatás miatti visszafizetési kötelezettségből még fennál-
ló tőke és jogtalan igénybevételi kamat összegét, ami 2 152 
000 Ft, valamint a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas 
Ivóvíz-minőségjavító Társulás részére 309 000 Ft működési 
kiadásaihoz való hozzájárulást.

Egyéb felhalmozási kiadások tekintetében az Ivóvíz-mi-
nőségjavító Társulás részére ez évben igénybe vehető köl-
csön került tervezésre 3 463 000 Ft összegben. 

Finanszírozási kiadásoknál csak az önkormányzatra 
vonatkozóan szerepel tervezett, amely egyrészről az eset-
legesen igénybe vett likvid hitel törlesztését 4 000 000 Ft, 
másrészről az intézményi támogatások előirányzatát tartal-
mazza 44 976 000 Ft összegben.

Nincs könnyű dolgunk ebben az évben, mert a 2014 évről 
áthozott elmaradt kifizetések teljesítése mellett a saját bevé-
teleket is minél magasabb szintre kell emelni, amihez több 
munka, hatékonyabb szervezés, lojális munkatársi hozzáál-
lás és a kiadásokra érzékeny együttműködő településvezetés 
szükséges. Minden segítséget várunk és szívesen fogadunk 
településünk hatékonyabb működtetése érdekében.

Borsos József 
polgármester

  Ismét komoly adománnyal 
támogatta Altenahr az Iskolai 
Alapítványi Bál bevételét
Az Altenahr-i Általános Iskola tavaly ősszel Maraton fu-

tást szervezett és az abból származó bevételt jótékonysági 
célokra ajánlotta fel.

A szponzorok támogatásaiból és az adományokból ösz-
szegyűlt közel 3000 eurót a szervezők három felé osztották. 
Egyik részét egy ritka anyagcserezavarral küzdő betegek 
számára ajánlották fel, másik részét a helyi sportegyesület-
nek, a harmadikat pedig az iskolai Alapítványának ajánlot-
ták – mondta Nagy Zsuzsanna valamikor mártélyi, most 
már Altenahr-i lakos, aki édesanyja, Nagyné Szentirmai 
Anna – Ani néni –, az Alapítvány új Kuratóriumi elnökének 
nyitóbeszéde után adta át ünnepélyes keretek között testvér-
településünk nagylelkű adományát, mely nem az első volt 
sorban.

A közel háromszázezer forintot ezúton is köszönjük és 
reméljük, hogy egy napon lehetőségünk lesz viszonozni azt 
a mértékű támogatást és kedvességet, melyet a német part-
nerkapcsolattól az elmúlt 20 évben kaptunk.

Az alapítvány kuratóriuma

(folytatás az előző oldalról)
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 Többet tud az alapítvány
Az Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért úgy él a 

köztudatban, mint az Iskolát és tanulóit támogató szerve-
zet, pedig már régen ennél sokkal többet tesznek a közösség 
életében.

2014-ben hivatalosan is bővült a szervezet tevékenységi 
köre, mivel azonban a nevet nem volt lehetősége az alapítók-
nak megváltoztatni, ezért az alapítvány továbbra is hivata-
losan az Általános Iskoláért címen munkálkodik. Az egyik 
fő változás, hogy az alapítvány kuratóriumi elnöke Nagyné 
Szentirmai Anna lett. Sikerült a közhasznúságát megőriz-
ni és a tevékenységi kört kiszélesíteni. Ennek folyománya-
képpen a szervezet továbbra is támogatja mártélyi gyerekek 
esélyegyenlőségének elősegítését, az iskola kulturális, sport 
és oktatás-nevelési tevékenységén keresztül. Továbbá célki-
tűzés még az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, 
a diák kezdeményezések felkarolása és a testvér-települési, 
nemzetközi kapcsolatok ápolása. Fontos a mártélyi gyerekek 
és fiatalok nyelvoktatásához szükséges eszközök és lehető-
ségek megteremtése, valamint az is, hogy tapasztalatcsere 
jellegű kirándulásokat szervezzünk nekik. Az alapítvány el-
engedhetetlennek tartja a diáksport és a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó tanulók segítését, pályázatokon való indításá-
nak anyagi támogatását, jutalmazását továbbá a szociálisan 
rászorult, hátrányos helyzetű gyerekek támogatását. Csak 
pár további példa az Alapítvány által kitűzött célok közül: 

Az iskola tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, ju-
talmazása

Környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek 
elősegítése

Helyi termékek létrehozását, bemutatását, terjesztését, 
értékesítését szolgáló tevékenységek

Önkéntesek fogadása
Természetvédelem, környezetvédelem
Kulturális tevékenység
Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem
Testvértelelpülési programok koordinálása, szervezése, 

lebonyolítása
Az alapítvány reméli, hogy a jövőben is számíthat a falu-

beliek támogatására céljainak elősegítésében, mint ahogy az 
elmúlt 15 évben számtalan példa volt erre. Amennyiben van 
Önök között olyan, aki úgy érzi, hogy munkájával, ötleteivel 
segítheti az Alapítvány működését, kérjük jelentkezzen Saj-
tiné Katinál a Mártélyi Könyvtárban.

a kuratórium

 Méhnyakszűrés a védőnőnél
Magyarországon a méhnyakrák következtében évente 

mintegy 500 hölgyet veszítünk el. A betegség előfordulása 
hazánkban 7%-kal magasabb az európai uniós átlagnál, a 
méhnyakrák okozta halálozás pedig 45%-kal. Ez azért na-
gyon szomorú tény, mert a betegség kialakulása egy szűrő-
vizsgálattal megelőzhető. Ezek az elgondolkodtató statiszti-
kai adatok indokolták, hogy az egészségpolitika bevonja a 
védőnőket a lakosság szűrésébe.

Én a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 „Pilot jellegű szű-
rőprogramok” keretén belül a méhnyakszűrés továbbképzé-
sét elvégeztem, a hódmezővásárhelyi nőgyógyászati osztá-
lyon gyakorlatot szereztem, a vizsgát sikeresen leraktam, így 
Mártélyon méhnyakszűrést végezhetek a védőnői tanács-
adóban.

Azon hölgyeket várok majd a szűrésre, akik 25 
és 65 év közöttiek és az elmúlt 3 évben nem jártam 
méhnyakrákszűrésen. Az érintett hölgyeknek névre szóló, 
szűrésre invitló levelet fogok küldeni. Aki ilyen levelet nem 
kap, de tudja magáról, hogy ebbe a csoportba tartozik és sze-
retne részt venni nálam a szűrésen, azt is várom.

Bízok benne, hogy sokan részt vesznek majd nálam a 
szűrésen!

Csatlós Renáta 
védőnő

 Legjobb a farsang az óvodában
Kedves meghívót kaptam az óvodásoktól február 7-ére 

az óvodai farsangra a Faluházba. Kettős érintettségem okán, 
mint volt óvodai dolgozó, és mint egy négyéves óvodás kis-
lány nagymamája örömmel fogadtam el az invitálást. Akik 
valamikor ebbe az óvodába jártak tudják, (de sokan talán 
nem) hogy a farsang megünneplése az intézmény egyik leg-
régebbi hagyománya. Még az 1960-as évek végén Hízó Ti-
borné vezette be és vált ezután évről-évre egyre jelentősebb, 
szinte a falu apraja-nagyját megmozgató vidám mulatsággá.

Remélem, sokan egyetértenek velem, hogy a hagyomány 
nem egyenlő a maradisággal. A szokások őrzése, életben 
tartása egy közösség erejének jellemzője.

Minél több a hagyomány annál erősebb és összetartóbb 
egy közösség. Erre mostanság is igen nagy szükség van. És 
hol is lehetne ezt először megtapasztalni, megtanulni, mint 
az óvodában?Ehhez persze szükség van a szülők és óvónők, 
óvodai dolgozók együttműködésére.

A gyerekek és a szülők közössége ugyan 3-4 év alatt vál-
tozik, de a már távozó aktív szülők mindig szívesen átad-
ták a „stafétabotot” a következő generáció vállalkozó kedvű 
szüleinek. Így mindig kialakult egy folyamatosan segítő kö-
zösség, akik szívesen részt vettek az óvodai élet mindenna-
pos, vagy éppen új eseményeinek a rendezésében és a ha-
gyományok életben tartásában. Ilyen az ovis farsang is. Szép 
dolog, hogy az elmúlt időszak problémái ellenére a Szülői 
Közösség most is összefogott az óvodai dolgozóival és egy 
igazán vidám farsangi mulatságot rendeztek a gyerekeik-
nek. Hiszen mindannyiunk legnagyobb „értéke” a gyermek. 
Felmerülhetnek bármilyen problémák, elsők a gyerekek. 
Az óvoda legfontosabb feladata az ő nyugodt lelkiviláguk, 
kiegyensúlyozott környezetük biztosítása. Szombaton egy 
érzelmileg pozitívan felkészített, a farsangot vidáman váró, 
felszabadult kis társaságot láttunk.

Egy remek ünnepséget rendeztek, úgy hogy maradtak a 
hagyományos szokások, de új dolgokat is becsempésztek. A 

(folytatás a következő oldalon)



 Gyalogtúra az ártérben
Február 21-én, szombat délután, kicsi, de annál lelkesebb 

társaság találkozott össze a Bodzási út és a tiszai védgát ta-
lálkozásánál. A séta apropója a tizenöt évvel ezelőtti cianid 

szennyezésre való megemlékezés volt.
Vásárhelyről az első algyői közös közúti és vasúti híd 

megépülése előtt csak kompon lehetett átjutni a Tiszán 
Szeged felé. Az egykori komplejáró most is megtalálható 
az 1974-ben átadott közúti híd alatt, míg az ún. Atkai-rév a 
Bodzási út vonalában, az ún. Régi Szegedi úton vezetett le a 
folyópartra, ahol a saséri révház felé/felől járt a komp.

Pont 3780 métert mentünk a folyóhoz a Karancsi-rampa 
– sorozat-kubikok – Rakpart út vonalán.

A Kubik soron belül még 1975-ben szántók voltak, de az 
áradások miatt felhagytak a műveléssel. Az eltelt negyven 
év alatt erdő lett a felhagyott szántókon: nyarak, füzek, kőri-
sek nőnek a kukoricás helyén, bizonyítva a tiszai hullámtér 
életerejét. Néhány cinkecsapaton kívül más madárral nem 
találkoztunk, az erdőben számos őzfekvést, régebbi vaddisz-
nótúrást láttunk.

Az egykori uszály rakodónál érkeztünk ki a Tiszához. 
Az egyik legszebb folyókanyarnál van a Mártélyi Tájvédelmi 
Körzet déli határa, a túlsó parton a Sasér, fokozottan védett 
terület. Velünk szemben kezdődik a kilenc kilométer hosszú 
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vendégeket például Bordás Györgyné Ica néni Micimackó 
jelmezben fogadta, egy-egy édes-mézes falatkával. A büfé-
ben két nyugalmazott dajka néni Szűcs Imréné Erzsike és 
Horváth Pálné Jutka mellett Kérdőné Andika SZK elnök in-
vitált mindenkit kedves mosollyal, szíves szóval. A támoga-
tó jegyeket, belépőket Csatlós Renáta védőnéni és Kmetykó 
Bella hasonló szívélyességgel ajánlották. A jelmezeseket az 
új óvónéni Gál Ági és a két segítő, Szurominé Lantos Ale-
xandra és Gémes Erika szeretettel terelgette.

A vidám gyerekdalokról és a hangosításról Horváth Ti-
bor gondoskodott.

A mulatságot Csatlós Pálné Erzsike nyitotta meg. Ismer-
tette a farsang menetét majd köszönetet mondott a sok-sok 
segítségért.

Kis zene, tánc után a jelmezesek bemutatása követke-
zett. A lányok közül természetesen mindenki ötletes, szép 
és bájos volt, még a boszorkányok is. A fiúk pedig széles-e 
világban a legbátrabb, legmenőbb, legbelevalóbb jelmezesek 
voltak. Meg is kapta mindenki a megérdemelt jutalom Kin-
der tojást.

Az óvoda dolgozói nagy örömmel tapasztalták, hogy 
olyan falubeli gyerekek is farsangoltak velük, akik nem ebbe 
az óvodába járnak. Sőt szegedi vendég jelmezesek is voltak, 
láthatóan jól érezték magukat. Szeretettel várják őket a töb-
bi óvodai rendezvényre is. A kedves, bájos gyerekdalok ha-
tására az óvónéniken kívül egyre több szülő, nagyszülő is 
bekapcsolódott a gyerekekkel közös körtáncba.

Kis pihenés, átöltözés után következett a gyerekek ha-
gyományos Télűző műsora. A kis-középsősök verse, bájos 
popó-rázó kacsatánca osztatlan sikert aratott, óvónénijük 
Fülöp Andrásné Éva. Következtek a nagyközépsősök. Fel-
szabadult, a népi hagyományokra épülő vidám műsorukat 
és a végén a harsogó télűző mondókát nagy tapssal jutal-
mazta a hálás közösség- felkészítette őket Erzsike óvónéni.

Ekkora már kicsit fáradt lett az addig eleven társaság és 
egyre izgatottabban várták a tombolát. Rengeteg tombola 
tárgy gyűlt össze. Ezeket, is mint a szendvicseket, sütemé-
nyeket, a szülőknek, óvodai dolgozóknak, mártélyi lakosok-
nak, vállalkozóknak köszönhették.

 Végül az izgalom tetőfokán a főnyereményt - egy ösz-
szeállítható, kiszínezhető babaházat- Fülöp Andrásné Éva 
néni nyerte meg. Szép gesztusként rögtön felajánlotta azt az 
óvodának.

Ezzel a 3 órás farsang véget is ért. A szülők még segítet-
tek rendet rakni. A gyerekek pedig boldogan szorongatták 
az óvodai jelükkel nyert labdákat. Kicsit fáradtan, de moso-
lyogva indultak haza. 

E kedves mulatsággal remélhetőleg sikerült elűzni a zord 
telet, amely másnap még küldött egy hózápornyi fricskát a 
tavaszváróknak. De lassan csak-csak vége lesz a télnek, vége 
a rossz hangulatnak és a mártélyi óvodásokat újra a napfény, 
vidámság és békesség veszi körül kis birodalmukban.

Szabó Lászlóné

Előzetes
Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük 
a Költészet Napját, Tavaly először rendhagyó módon 
emlékeztünk meg a jeles ünnepről, házhoz vittük a 
verset! Kedvező fogadtatásra találtunk, ezért idén is 
hasonló terveink vannak. Keressük azokat a vállalko-
zó kedvű verskedvelőket, akik szívesen kelnek útra, 
hogy egy-egy verssel kedveskedjenek a bennünket 
fogadóknak. Természetesen várjuk azok jelentkezését 
is, akik „tárt kapukkal” várják majd a verselő vándo-
rokat! A jelentkezéseket a Könyvtárban várjuk április 
3-ig.

(folytatás az előző oldalról)
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Atkai Holt-Tisza, innen még 197 kilométer a Duna, de most 
nem megyünk odáig...

Néptelen a víz, csak a kemény téli napokon van vízi vad a 
Tiszán, most a nyíltvizű halastavak, belvizek „elcsábítják” a 
telelő vadrécéket Sasérből.

Alacsony vízállásnál kilátszik a partszélen a rakodó épí-
tése során végzett vízépítési munka nyoma: kőszórás, le-
vert akáckarók, egy nyolcvan éves /hiába való/ beruházás. 
Az eredetileg a vásárhelyi gabona vízi szállítása érdekében 
épült rakodóknál az erős sodrás miatt nem volt biztonságos 
a hajózás.

Pár mondattal megemlékeztünk a másfél évtizede tör-
téntekről és visszasétáltunk a gáton hagyott kerékpárokhoz, 
autókhoz.

Valamikor április derekán, a tavaszi madárvonulás csú-
csán a Szegedi-Fehértóra tervezünk egy délutáni kirándu-
lást.

Somodi István

  Farsangi Mulatság a 
Gondozási Központban 2015.
2015. február 27-én kerül megrendezésre a Mártély 

Község Önkormányzat Gondozási Központjának Farsangi 
Ünnepsége. Mivel a rendezvény lapzárta után kerül lebo-
nyolításra, az előkészületekről tudok írni, illetve a tavalyi 
emlékek is előjönnek

Hagyományosan a köszöntőkkel kezdődik az ünnepsé-
günk. Ezek után igyekszünk változatos programokkal szó-
rakoztatni a vendégeinket, a Mártélyi Általános Iskola nö-
vendékeinek műsora éppúgy része a repertoárnak, mint a 
klubtagjaink produkciói, jelmezei, vagy A Mártélyi Idősek 
Klubja Népdalköre és a Hódmezővásárhelyi Belvárosi Olva-
sókör Népdalköre közös zenés produkciója.

Tavalyi esztendőben (Gyovainé Katika – Bangó Margit-
ként Citerakísérettel szórakoztatott bennünket; a Molnár 
házaspár élete szinte szakrálisan egybeforrt a vizek és a hor-
gászat szeretetével – ők a Zárai-Vámosi féle horgászdalt ad-
ták elő, de volt Cigánytánc is Erdei Ferencné, Ferenczi Pálné, 
Nagy Sándorné, Szűcs Imréné, Farkasné Szilárd Ágnes elgon-
dolásában, Rock&Roll party Juhász Sándorné és Farkasné 
Szilárd Ágnes közreműködésével), továbbá a Mártélyi Nép-
dalkör és a Hódmezővásárhelyi Belvárosi Olvasókör Népdal-
köre is remek hangulatot biztosított.

Tisztelt Mártélyi Lakosok!
Szeretettel meghívjuk Önöket a Mártélyi Piac meg-
nyitására!
2015. március 22-én délelőtt 10 órakor ünnepélyes 
megnyitó és az első piaci nap árusítás lesz.
A megnyitót követően kézműves foglalkozásra, játék-
ra várjuk a gyerekeket.
Várjuk a helyi termelők termékeik bemutatását, (saját 
kézműves terméket előállítók) jelentkezését a hely-
foglalásra március 15-ig (Nagy Andrásnénál 70/510-
4355)

Vendégváró Egyesület

Tisztelt Mártélyi Adófizetők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adóbefizetés lehetősé-
geit bővítjük. 
Miután a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet meg-
szüntette a mártélyi fiókját az adóbefizetést helyben, 
az önkormányzat pénztárában is meg lehet tenni.

Pénztári nyitva tartás az adóbefizetésre:
2015. március 9-13-ig 8:00–11:00 h
2015. március 16-án 8:00–13:00 h

Ettől eltérő időpontokban nem tudunk pénztári befi-
zetést fogadni, ezért kérjük Önöket, a fenti időpontok 
betartására.
Az adóbefizetéshez a kapott egyenlegközlőt feltétle-
nül hozzák magukkal.
Csekkes befizetésre továbbra is van lehetőség a 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet mindszenti és 
hódmezővásárhelyi fiókjában.

Olvasói észrevétel

 Ne égessünk műanyagot!
Az idei fűtési idényben sokszor észleltem több helyen is a 

műanyag hulladékkal /feltehetően műszálas ruha-anyagok, 
PET palack/ való tüzelést. Ezek elégetése akár kazánban, 
kályhában, vagy nyílt téren is nem téveszthető össze más 
fűtőanyag füstjével és szagával. Ezeknek az anyagoknak az 
eltüzelése rendkívül kockázatos. Tűzveszélyesek. Ám ennél 
sokkal nagy bajt okoznak vele mindannyiunk egészsége ro-
vására. Műanyagok elégedéskor a keletkező füstgázok magas 
klórtartalma, de a levegőbe jutó egyéb rákkeltő vegyületek 
viszonylag rövid idő alatt súlyos légzőszervi betegségeket 
okozhatnak. Gondoljanak a családjukra, a szomszédjaikra, 
a barátaikra, és mindenkire, aki falunkban él. A kémények 
beazonosítását nehezíti, hogy – tudván, hogy rosszat tesznek 
– a tulajdonosok inkább az esti órákban égetik ezeket a hul-
ladékokat. Nem tudják, hogy, párás időben, amennyiben az 
égetés nem jár sűrű füsttel, a helyszín nagyjából száz méte-
res pontossággal meghatározható bemérhető. Másik perma-
nens „mérgelődésem” a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcso-
latos. Általában rendezett a kukák környéke, elhelyezésük, 
számuk, ürítésük gyakorisága általában megfelelő. Nagyobb 
gondok a nyári időszakban jelentkeznek, ekkor gyakori a 
megtelt edények melletti szemétlerakás, főleg a Kossuth ut-
cai szelektív gyűjtőnél. Bosszantó, hogy a PET palackoknak 
legalább háromnegyedét /amit nem égetnek el…/ anélkül, 
hogy összetaposnák, tömörítenék, egészben teszik a mű-
anyagos konténerbe. Az edények több mint fele levegőből áll 
a teljes űrtartalmú üres pille palackok miatt.

Somodi István

(folytatás a következő oldalon)
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A műsor után a már szintén hagyományosan magas 
minőséget képviselő és jelentős mennyiségű farsangi fánk 
táplálja a testet, illatos teákkal, és természetesen a tombola-
húzás sem marad el, majd pedig közös nótázásra invitáljuk 
a jelenlévőket.

Ezúton előre is köszönjük mindenkinek a segítséget a 
műsor és a rendezvény létrejöttéhez, várjuk kedves vendége-
inket egy jó hangulatú közös, minőségi időtöltésre.

Zoltai Csaba

Megváltozott az ügyfélfogadás
A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának mártélyi ügy-
félfogadási ideje megváltozott.
2015. március 2-től Mártélyon az ügysegéd, minden 
héten kedden 8 – 16 óra között tart ügyfélfogadást.
Az alábbi ügyekben lehet tájékoztatást kérni, ill. 
kérelmet benyújtani:
-  aktív korúak ellátása (március 1-től a Munkügyi 

Központnál is benyújtható a kérelem)
-  közgyógyellátási igazolvány iránti kérelem
-  időskorúak járadéka iránti kérelem
-  ápolási díj iránti kérelem
-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti 

kérelem
-  családtámogatások 
Közreműködő hatóság az önkormányzat, így a fenti-
től eltérő időpontban az önkormányzat munkatársa 
átveszi a kérelmeket és továbbítja a Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatalhoz.

Tisztelt Lakosok!
A Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy márciusi 
hónapban az alábbi utcákban terveznek ivóvízhálózat 
felújítás.
Erdei Ferenc utca és a Béke utcában:
  2015. március 12–14-ig földmunka 
  2015. március 14–23-ig szerelési munkák
  2015. március 23–26-ig helyreállítási munkála-

tok
Kinizsi utcában:
  2015. március 16–21-ig földmunka
  2015. március 18–27-ig szerelés
  2015. március 21–30-ig helyreállítás
Ady Endre utcában:
  2015. március 16–18-ig földmunka
  2015. március 18–27-ig szerelés
  2015. március 21–30-ig helyreállítási munkála-

tok folynak.
Kérjük szíves türelmüket!

Könyvajánló
Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek

A mű elején megismerhetünk egy tipikus vidéki 
lányt, aki nem igazán lát túl a kisvárosa határán. 
Louisa Clark teljesen meg van elégedve az életével, 
nem is gondol arra, hogy bármin is változtatnia kel-
lene, mígnem elveszíti az állását, és minden a feje 
tetejére áll körülötte.

Ekkor kerül a történetbe Will, aki egy baleset által 
nyaktól lefelé teljesen lebénul. Hozzá szegődik ápoló-
ként Louisa. A két főszereplő furcsa párost alkot, az 
élethez pozitívan hozzáálló lány és a pesszimista férfi. 
Milyen hatást érhetnek el egymásnál, ha két ennyire 
ellentétes személy az egész napot egymással tölti? 
Louisa, mint ápolónő, életet tud-e csalni egy olyan 
emberbe, aki másra sem vágyik, csak a halálra?

Miközben Luoisa Will támaszává válik, talán a lány 
még többet a kap a mozgásképtelen férfitól, mint amit 
ő képes ápoltjának adni. Ez a könyv a maga nemében 
egy zárt világba repít bennünket: Will emlékei, Luo 
előtt kitáguló világ által. A lány mindent megadna, 
hogy Will újra élvezni tudja az életet, hogy felfedezze, 
még számára is vannak lehetőségek, pedig Will sze-
rint Luo maga sem él igazán Kilépve a könyvek és a 
filmek mögül, a két szereplő együtt vág bele felfedez-
ni a világot.

De vajon elegendő-e ennyi, hogy az életet válassza az 
a férfi, aki önmagát életképtelennek látja?

Humoros és fájdalmas regény egyszerre, a két makacs 
szereplő vitáin nagyon jót lehet szórakozni. A köny-
vet végig átitatja a szomorúság, de a remény is egy-
szerre. Nem egy tipikus romantikus történettel állunk 
szemben, hanem két lélek drámájával. 

„– Ez volt életem legjobb hat hónapja – mondtam. 
Hosszú csend következett. 
– Fura módon, Clark, az enyémnek is. 
És akkor, ott, meghasadt a szívem.”
Ez nem egy szerelmes regény, ez maga az Élet.
A könyv kölcsönözhető a helyi könyvtárban!

Csatlós Renáta

Tisztelt Lakosok!
Mártély Község polgármestere Borsos József 

lakossági fogadóórát tart,
2015. március 17.-én kedden 15 órától–17 óráig 

a Polgármesteri hivatalban.

(folytatás az előző oldalról)
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  Riport Horváth Tibor 
megbízott ÁMK vezetővel
Renáta: - Üdvözlöm Tibor! Kérem, meséljen magáról! 

Mivel foglalkozott, mielőtt Mártélyon dolgozott volna?
Tibor: - Eredeti szakmám villanyszerelő. Még villany-

szerelőként, az „Egy üzem- egy iskola” kezdeményezés ke-
retében kerültem kapcsolatba a fiatalokkal, a gyerekekkel, 
egy kicsit tágabb értelemben a „népművelődéssel”. 1995-ben 
szereztem meg Szegeden a Művelődésszervező főiskolai dip-
lomámat, 2008-ban pedig ifjúsági szakértő egyetemi kiegé-
szítő diplomámat.

Már 1975-től folyamatosan gyermek és ifjúsági közös-
ségekben végeztem vezetői munkát. Ifjúsági Klub vetőként 
középiskolás korosztályú fiatalok közösségét vezettem. Bár 
itt az IKSZT-ben (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) csak 
2013 júniusától dolgozom közművelődési szakemberként, 
már előtte is sok éven keresztül jelen voltam Mártélyon az 
Ifjúsági Tábor gondnoka és vezetőjeként. Az évek során több 
munkahelyen dolgoztam művelődésszervezőként, prog-
ramszervezőként, így számos rendezvényt bonyolítottam el.

R.: - Hogyan került az ÁMK-ba és az IKSZT-be?
T.: - 2013 tavaszán a mártélyi Faluházzal közösen dol-

goztam egy ifjúsági projekten 10 mártélyi fiatallal. Így is-
merkedtem meg az ÁMK dolgozóival. Sikeresen pályáztam,  
és 2013 június 11-től alkalmaznak itt az IKSZT-ben, mint 
közművelődési szakember.

R.: - Milyen feladatokat kell ellátnia? Meséljen az Ön ál-
tal, az IKSZT-nek keretein belül szervezett mártélyi progra-
mokról!

T.: - Az IKSZT-nek kötelező és választott programokat 
kell nyújtani az itt élőknek, ez 9 program elemből áll, zömé-
ben ifjúsági és közművelődési programokból. De a piciknek 
és szüleiknek is szervezünk foglalkozásokat, valamint kö-
zösség- és egészség fejlesztő programjaink is vannak. Mivel 
a 80-as évek közepe óta nem volt a Faluházban népművelő, 
így az itt élő emberek elszoktak attól, hogy különböző szer-
vezett programokon vehetnek részt, ezért fontos feladatom-
nak tartom, hogy visszahozzam az embereket a faluházba, 
hogy megismertessük velük, hogy mivel bővült az IKSZT 
által. Térítésmentes szolgáltatásokat nyújtunk, hiszen ez az 
IKSZT kötelezettsége, hogy olyan programokkal várjuk az 
itt élőknek, melyeken ingyenesen vehetnek részt.

Több sikeres rendezvény megszervezését tudunk a há-
tunk mögött, mint például a Magyar Kultúra Napján a 
„kulturmorzsák”, a Költészet Napján „a vers házhoz megy”, 
különböző teaházak, a „ki a jobb?” vetélkedő, ami már egy 
éve folyik havi rendszerességgel. Ezen általában 7-8 csapat 
vesz részt, melyek baráti társaságokból, civil szerevetekből 
tevődik össze. Ezekhez sorolható még a Szent Iván napi 
program is a „házas-párbajjal”, a „retro családi nap”, amit 
rendszeressé szeretnénk tenni, és a Magyarország szeretlek! 
keretében a „Mártély, szeretlek!” elnevezésű programunk.

R.: - Mely korosztályt szeretnék a programokkal elérni, 
kiket várnak a különböző rendezvényekre?

T.: - Programjaink sokrétűek, különböző célcsoportokat 
megszólítunk meg. Próbáljuk a fiatalokat, középiskoláso-
kat ifjúsági programokkal elérni, bár ezek nem rendszere-

sek még. Az ünnepnapokhoz kapcsolódóan játékos foglal-
kozásokat tartunk. Havonta egyszer-kétszer a fiataloknak 
lehetőségük van közösen X-BOKSZ-ozni a Faluházban. 
A felnőttek minden hétfőnként fél öttől jöhetnek hozzánk 
pingpongozni. Az idősebb korosztályt is próbáljuk bevon-
ni a programjainkban, ennek érdekében a Gondozási Köz-
pontba is kimentünk például vetíteni. Az Erdei Iskolában 
ittlévőknek is próbálunk különböző programokat nyújtani, 
például játékos vetélkedőket, lovaglást, tanösvényen túrákat.

R.: - Melyik eddigi programot tartja a legsikeresebbnek 
az eddigiek közül és melyik áll a legközelebb Önhöz?

T.: - A legsikeresebb és egyben leglátogatottabb progra-
munk a Retro Családi Nap volt, ezért ezt szeretnénk rend-
szeressé tenni, minden évben megszervezni ezen túl. A szí-
vemhez két program áll a legközelebb, mégpedig a „Mártély, 
szeretlek!” és a „Szent Iván-nap” éjszakája, amikor az első 
„Házas-párbajt” rendeztük meg és a szerelmes párok tűz 
fölött ugorhattak. Ezen kívül a 2014-es „Kulturmorzsák” is 
kellemes emlékem, mivel az első rendhagyó módon rende-
zett programunk volt, mégis sokan jöttek el, és több mint 
húszan vállalkoztak fellépőként is közreműködni az est si-
keréért.

R.: - Mit gondol, mi annak az oka, hogy sok programnak 
kisszámú a látogatottsága?

T.: - Úgy látom, hogy a probléma legfőbb oka az infor-
máció átadás. Bár a helyi újságban minden program be-
harangozója előre megjelenik, én ezt mégis kevésnek tar-
tom, hiszen a lap havi rendszerességgel jelenik meg. Ezért 
kéthetente szeretném szórólapokkal az aktuális ÁMK-s és 
IKSZT-s rendezvényeket ajánlani az itt élőknek. Ebben ki-
csit részletesebben ismertetnénk a programokat.

R.: - Tudtommal január 1-étől új feladatot kapott, mesél-
jen erről!

T.: - Az év elejétől az ÁMK intézményvezetői megbízását 
kaptam, amely a következő vezetői pályázat lezárásig, azaz 
előre láthatóan július 15-ig tart.

R.: - Milyen tervei vannak erre az időszakra?
T.: - Folytatom az eddigi munkámat,  szeretném elérni, 

hogy minél több lakosnál váljon ismerté, hogy az ÁMK az 
övék. Szeretném kicsit jobban bevonni a civil szervezete-
ket, így az ő programötleteiket is várom. Felmérjük, hogy 
melyek azok a programok, amikre a lakosság vágyik, mire 
mennének el jobban, ezért egy lakossági kérdőívet állítunk 
össze, ami majd megjelenik az újságban és a mártélyi honla-
pon is elérhető lesz. Az Óvodát is jobban bevonom, például 
a Baba-mama klub legutóbbi  programja is ott valósult meg. 
Próbálok minél több pályázati lehetőséget keresni, melyek-
kel anyagilag biztosíthatjuk a megrendezésüket. Termé-
szetesen tisztában vagyok vele, hogy ez a tevékenység nem 
„magányos harcosokat” kíván, valamennyi kollégám mun-
kája szükséges a sikeres megvalósításhoz. Igazán jó érzés, 
hogy ebben nem volt hiány eddig sem!

Szeretném kiemelni, hogy nyitottak vagyunk minden 
programötletre, bátran keressenek akár civil szervezetek, 
akár magánszemélyek!

R.: - Köszönöm a beszélgetést! További sikeres munkát 
kívánok!

Csatlós Renáta
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  2015. márciusi IKSZT és 
Faluház programok

Rendszeres SZOLGÁLTATÁSOK: – Csa-
ládsegítő szolgálat (minden páros héten, 
szerdán 8.00-9.30), Falugazdász fogadóóra (minden héten, 
kedden 13.00-15.00), Szemétszállítós ügyfélfogadás (a 
hónap utolsó csütörtöki napján 8.00-15.00)

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

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

2-tól minden munkanap 8–12 óráig Kompetenciaképzés
6-án pénteken 17.30 órától Ki a jobb? vetélkedő
10-én kedden 14 órakor Vásár
11-én szerdán 15 órától Tanoda
13-án pénteken 15 órakor Ifjúsági klub
15-én vasárnap 10 órától Megemlékezés az 1848/49-es 

Forradalom és Szabadságharcról
16-án hétfőn 9 órától Vásár
19-én csütörtökön 10 órakor Baba-mama torna
24-én kedden  14 órától Vásár 

16 órától MNVH fogadóóra
25-én szerdán 15 órától Tanoda
26-án csütörtökön 10 órától Baba-mama klub, vendégünk 

egy mentőorvos
31-én 16 órától Tanácsok a tavaszi fáradtság leküzdésére

Az ÁMK és az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér 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.

  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.

  Az Idősek Klubja programja 
2015. március hónapban

 05-én Márciusi népszokások 10:00 órától Tavaszváró 
verselés, mindenki hozza el kedvencét

 10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
 12-én Viccmesélés, anekdoták 10:00 órától
 19-én Régi kedves fotók nézegetése, a fényképek törté-

nete 10:00 órától
 26-án Filmklub 10:00 órától
 31-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 közös-
ségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló H, Sze, P, 
napokon a tejet, reggel 7-8 között szíveskedjenek elvinni. Minden 
hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közre-
működésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal koráb-
ban jelezni szíveskedjenek a klubban.
Minden héten hétfőn nyitott élő próba 14:00 órakor, Az Idősek 
Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel 
várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni! AZ 
ÚN. >ZÖLDRÁCSOS< PAPÍROKAT ELKEZDJÜK 
ÖSSZEGYÜJTENI AKINEK MEGÉRKEZETT SZÍVESKEDJEN 
BEHOZNI HOGY LEFÉNYMÁSOLJUK. KÖSZÖNJÜK!

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

  Anyakönyvi hírek
Született:

Ürmös Letícia Leila (Sós Alíz és Ürmös Árpád)
Homoki Attila Máté (Sándor Éva és Homoki Attila)

Elhunyt:
Jochim Istvánné Döme Mária (Kinizsi u.)


