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 Eltelt egy év indul a másik
Év végi ünnepek és az a néhány nap, melyet az ember család-
ja körében tölt, alkalmat ad egy áttekintésre, mi is történt az 
elmúlt évben és mi várható a következőben.
Mozgalmas évet hagyott hátra falunk.  Intézményeink fenn-
tartása és fejlesztése kihívó feladat volt. A legfontosabb sike-
rek minden esetben az összefogás, az együttműködés a tenni 
és jobbítani akarás segítségével jöttek létre. 
A Gondozási Központ ebben az évben a tanyagondnoki 
szolgálat megerősítésére törekedett. Munkatársaink szor-
galmának köszönhető, hogy az újonnan képzett tanyagond-
nokunk sikeres vizsgát tett, mindezt úgy, hogy a szolgáltatá-
sok színvonalát fenntartottuk és fejlesztettük. Pályáztunk és 
1,6 MFt támogatást nyertünk a tanyagondnok eszközeinek 
fejlesztésére. Az idősgondozásban és a klubműködtetésben 
az évben betervezett programok megvalósultak, nagy öröm 
számomra, hogy a Központ alapításának 30 éves jubileumi 
megemlékezésén több régi munkatársunkkal is tudtunk ta-
lálkozni. Az idei év az idősgondozás lehetséges fejlesztéseiről 
fog szólni, bízunk benne, hogy itt is nyílik pályázati lehető-
ség, akár eszközök, akár képzés támogatására. A klubéletben 
a civil szervezetekkel történő együttműködés fejlesztésére 
törekszünk, közös programok, rendezvények szervezésével.
Az Általános Művelődési Központ, mint a legnagyobb ön-
álló intézményünk éves tevékenysége több nagysikerű ren-
dezvénnyel és újonnan indított programokkal tette színe-
sebbé Mártély életét. A kulturális rendezvényeket, bálokat, 
kiállításokat, színi- és egyéb szakmai előadásokat hosszasan 
sorolhatnánk, melyek szervezése és rendezése az intézmény-
ben dolgozók munkáját dicsérik. Különösen nagy eredmény 
az újonnan indított a nyári gyermekétkeztetéssel összefüggő 
program, melynek keretében a helyi gyerekeknek kínáltunk 
érdekes szünidei programokat. Kiemelkedik a rendezvények 
közül a testvértelepüléseinkről falunkba érkező diák- és fel-
nőtt csoportok vendéglátása, a testvér települési kapcsolatok 
ápolása. E kapcsolatok további fejlesztése kiemelt feladat lesz 
a jövőben is. 
A vendégfogadásban az intézmény szálláshely kapacitásait 
igyekeztünk a lehetőségek szerint jobban kihasználni. Az 
elengedhetetlenül szükséges adminisztrációt kialakítottuk, 
az itt pihenő gyermek és felnőtt vendégek igényeit folyama-
tosan figyeljük. A szálláshelyek kihasználásának növelése 

elengedhetetlen lesz a jövőben, és ezek felújítására és techni-
kai fejlesztésére is igyekszünk többet fordítani. 
A gyermek és szociális étkezés mellett a vendégétkeztetés 
fejlesztése lesz meghatározó feladat az idén. Az év folyamán 
bekövetkezett ételadag szám csökkenés ezzel ellensúlyozha-
tó lesz a jövőben. A jogszabályi előírások szerint változott a 
közétkeztetésünk, mind az ételek beltartalma, mind ízesí-
tése új, amit még meg kell tanulni és szokni. A konyha fel-
újítására és eszközeinek bővítésére tavasszal pályáztunk, de 
sajnos forráshiány miatt támogatást nem nyerünk.
Az óvoda egész évben kihívások elé volt állítva. Az óvónők 
változása mind a gyermekek, mind a szülők között komoly 
feszültségeket okozott, és volt olyan helyzet, amely első pil-
lanatra kilátástalannak tűnt. Itt is az együttműködés, az új 
munkatársak befogadása a közös tenni akarás segítette át 
a nehezebb időszakon az intézményt. Már év elejétől azon 
dolgoztunk, hogy az óvoda megújuljon, és év végére be is ért 
munkánk gyümölcse. Elkészült egy felújítási terv, melynek 
megvalósítására a támogatást is megnyertük. A beruházás 
idén zajlik, ezért igyekszünk a lehető legjobban felkészülni 
az ezzel járó feladatokra. Kérjük a szülők türelmét és támo-
gatását, hiszen az át- majd visszaköltözés lebonyolítása nem 
lesz egyszerű feladat.
Az iskola tagintézménybe történő átszervezése a legfájdal-
masabb változás, mely a több éve tartó negatív folyamatot 
próbálta megállítani. Az új helyzet, amibe iskolánk került 
minden a falunk jövőjéért tenni akaró személy segítségét 
igényli, de a legfontosabb feladat a mártélyi szülők bizalmá-
nak megerősítése a tagintézményben folyó pedagógiai mun-
ka irányába. Az összevont osztályos alsó tagozatos képzés a 
kis gyereklétszámú településeken szükségszerű megoldás, de 
akkor tudjuk megőrizni iskolánkat, ha minél több mártélyi 
gyermeket helyben taníttatnak szüleik. Köszönet azoknak 
a vezetőknek és szakembereknek, akik igyekeznek tenni a 
helyzet mielőbbi jobbítása érdekében és bízunk benne, hogy 
munkájuk eredményeként legalább annyi diák iratkozik be 
a szeptemberi iskolakezdésre az új első osztályba, mint ahá-
nyan felső tagozatba lépnek.
A startmunkaprogramban az elmúlt évben kiemelkedően 
nagy feladatot vállaltunk. Mint arról újságunk hasábjain 
részletesen beszámoltunk folyamatos és egyre magasabb 
színvonalú munka folyik ezen a területen. Az év során igye-
keztünk mindenkinek, aki dolgozni szeretne munkát biz-
tosítani, de azt tapasztaljuk, hogy a fiatal férfi munkatársak 
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könnyebben kapnak másutt magasabb fizetésért munkát, 
ezért a létszámuk folyamatosan csökkent. Helyükre az ese-
tek többségében nők kerültek, ami természetesen nem baj, 
de a nehéz fizikai munkák elvégzése egyre kevesebb férfire 
osztható. Igazi siker volt a megyei közfoglalkoztatottak vásá-
rán elért eredmény, a szépen savanyított zöldségekért kapott 
dicséretek megerősítették, hogy érdemes ezen a területen 
fejlesztéseket végezni. A kertészkedés mellett a településüze-
meltetés adja a legtöbb feladatot a közfoglalkoztatottaknak, 
melyben a fűvágás és parkgondozás, a téli tüzelő begyűjtés, 
az intézményi takarítás és karbantartás, valamint a téli fű-
tés a legjelentősebb, minden évben visszatérő feladatok. A 
következő időszakban igyekszünk az intézményi épületek, 
utak és járdák felújítására több időt és erőt fordítani. 
A falusi civilszervezetek sikeres évet tudhatnak maguk mö-
gött. Segítő munkájuk, programjaik és rendezvényeik szí-
nesítették közösségi életünket. Különösen nagy öröm volt a 
Polgárőr község cím átvétele, a plébánia udvarán felújított 
Közösségi ház átadása, az arató ünnep és a szüreti mulat-
ság, az új polgárőr autó átadása, a horgászverseny, melyet a 
mozgássérültek szerveztek, és nem utolsó sorban a faluka-
rácsony. Az önkormányzat igyekezett mindenben segíteni, 
elsősorban a helyi eszközök, épületek rendelkezésre bocsá-
tásával, szervezési és anyagi támogatásokkal. Büszkék va-
gyunk minden civilszervezetünkre, köszönjük munkájukat 
és a jövőben is igyekszünk lehetőségeink szerint minden tá-
mogatást megadni ötleteik megvalósításához.
Meg kell említeni azokat a kezdeményezéseket, melyeknek 
segítségével melegétel és ingyenes ruhaosztások történtek 
falunkba. Ezek a karitatív megmozdulások, akciók igazán 
sikeresek voltak, köszönet a szervezőknek. Tudjuk, hogy a 
Magyar Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
is aktívan támogatja a nehéz helyzetbe került falusiakat, 
munkájuk nélkülözhetetlen a jövőben is. 
Hódmezővásárhellyel közös Polgármesteri hivatal munkáját 
az év során a szoros együttműködés jellemezte. Munkatár-
saink itt helyben és a városban igyekeztek mindent meg-
tenni az ügyek szakszerű, pontos intézése érdekében. Az 
együttműködés teljes körű és zökkenőmentes, köszönhető 
Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyzőasszony munkájának. 
Almási István polgármester úr, valamint Dr. Kószó Péter és 
Hegedűs Zoltán alpolgármester urak minden közös ügyün-
ket támogatták, segítették. 
Az év utolsó negyedévében beértek azok az előkészítő mun-
kák, melyek a településünk fejlesztése érdekében végeztünk. 
Már az év elején részletesen egyeztettünk Dr. Lázár János 
országgyűlési képviselővel arról, hogy melyek azok a beru-
házások, amelyek a településünk életébe a leginkább szük-
ségszerűek. Ezeket rangsoroltuk és igyekeztünk minden 
lehetőséget megragadni az anyagi források megszerzésére. 
Először szeptemberben örülhettünk, hiszen 30 MFt műkö-
dési költségtámogatást kaptunk, ezt követően december ele-
jén érkezett 70,9 MFt az óvoda felújítására, majd 27,9 MFt a 
belterületi kerékpárút felújítására. Nagyon örültünk, hiszen 

ezek a beruházások 100% állami forrásból tudnak megva-
lósulni. „Hab a tortán” a két ünnep között megjelent kor-
mányhatározat, melynek értelmében további 100 MFt érke-
zik településünkre a külterületi kerékpárút, a sportpálya és 
egészségház fejlesztésre. Köszönjük Dr. Lázár János közben-
járását a források megszerzésében és munkájához további 
sok sikert kívánunk.
Végül engedjék meg, hogy képviselőtársaim az intézménye-
inkben dolgozó munkatársak és a magam nevében is meg-
köszönjem bizalmukat, együttműködésüket, támogatásukat 
és ezúton is kívánunk minden mártélyi lakosnak sikerekben 
gazdag békés, boldog újévet. 

Borsos József
polgármester

 Falukarácsony
A karácsonyi időszakban a családtagok egymást ajándékoz-
zák meg különböző általuk készített meglepetésekkel. Ezt a 
szép családi hagyományt próbáljuk megvalósítani már több 
éve egy nagyobb közösségben, a Falukarácsonyon. A dec-
ember 20-án tartott ünnepségre idén is a falu apraja - nagyja 
készült műsorral, süteménnyel. A házigazda Horváth Tibor 
megbízott igazgató, majd Borsos József polgármester kö-
szöntő szavai után Balogh Jánosné, volt polgármester ve-
hette át Mártély Község Díszpolgára címet a faluért végzett 
áldozatos munkájáért. 

A sok műsor úgy tette egyre szebbé az ünnepet, mint a csil-
logó díszek a fenyőfát. Az óvodások kedves előadása után 
az iskolás gyerekek nemcsak zenés, táncos programmal 
készültek, de a terem díszeit is maguk készítették el nagy 
örömmel. Jó volt látni a csillogó szemeket, mosolygós - cso-
dálkozó arcokat a különböző előadások, produkciók után. A 
csodát ismét átélhettük, hiszen ismét megtapasztaltuk, hogy  
mennyire gazdag, ötletes a mi kis falunk lakossága, akik  
szívesen lepik meg egymást ajándékokkal.  

Pótári Misa
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 Pingpong verseny 2015
Újra elérkezett Karácsony havában a pingpong verseny, 
mely Szabó Csaba  barátunk nevét viseli, aki míg velünk 
volt, ilyenkor ő is mindig  együtt játszott  a csapattal. Azzal 
a csapattal, amely már hosszú évek óta ilyenkor nekivág en-
nek a versenynek. A „Hogy életük legyen” alapítvány most is 
szépen összefogta a  szervezést. Nagyszerű napot hozott ösz-
sze a társaság, mert valljuk be, csak akkor lehet egy program 
sikeres, ha a résztvevői aktívan és pozitívan állnak a részvé-
telhez. Nos, ebben nem volt hiány. Mert az igazat megvallva 
reggeltől estig mentek a labda csörték. 105 oda-vissza vágós 
mérkőzés végén, miután mindenki mindenkivel megmérkő-
zött, a következő sorrend alakult ki:

FÉRFI EGYÉNI
1.helyezett: Tatár Béla
2.helyezett: Tóth Roland
3.helyezett: Szabó Attila

NŐI EGYÉNI
1.helyezett: Joó Tímea
2.helyezett: Kmetykó Bella
3.helyezett: Szabó Anett

PÁROS:
1.helyezett: Tóth Roland-Tóth Mihály
2.helyezett: Szabó Attila-Demcsák Dániel
3.helyezett: Szabó István-Tatár Béla
Később a dobogóról leszállva a versenyzők egymás között 
is kiértékelték a mérkőzéseket, a kupa és egy jó sör mellett 
a Horgász presszóban. Amennyiben bárki szeretne ehhez a 
csapathoz csatlakozni, teljesen nyitott a lehetőség ifjaktól a 
vénekig bárkinek.  
Minden pingpongozni vágyó falubeli barátunkat sok szere-
tettel várjuk a hétfő délután 5 órai játék partikra.

Ifj. Tatár Béla

 Gondolatok, érzések az iskolánkról
A családom mellett 38 évig a mártélyi iskola volt az életem. 
Szerettem a gyerekeket, a kollégákat, ezért mélyen érintett, 
ami nyugdíjazásom után történt az intézményben.
Az iskola nem csupán oktatási, hanem nevelési helyszín is. 

A pici gyerek az óvodában többek közt megtanul a közös-
ségben létezni. Mivel az ember társas lény, ezért szükség van 
a többiekre, ehhez bizonyos szabályok kialakítására és be-
tartására. Itt tapasztalatot és barátokat szerez. A családias 
légkörű óvoda után nagy segítség, biztonságérzet számára, 
ha társaival léphet át az új közösség, az iskola világába.
 Egy gyermek addig bizonytalan, illetve nyugtalan, amíg 
nem ismeri a társakat, az új elvárásokat, szokásokat és nem 
tud tájékozódni térben az új helyszínen.
Mivel nálunk évtizedek óta jó a kapcsolat az óvoda és az 
iskola között, segíti a gyerekek átmenetét az ovis korból az 
iskolába. Az első osztályosok és az ovisok között, valamint a 
leendő elsős tanító nénivel és osztályával gyakoriak a talál-
kozások. A kölcsönös látogatás egymás foglalkozásain, órá-
in oldja az ovisokban azt a feszültséget: Mi lesz az iskolában?
Megismerik egymást a tanító nénivel és meggyőződnek 
arról, az iskolában is segítik őket, ott sem kérdeznek olyat, 
amit ők nem tudhatnak. Az iskolában találkoznak testvé-
rekkel, régi-új ismerősökkel. Alig várják ezek után, hogy ők 
is jöhessenek iskolába.
Mivel testnevelés foglalkozáson az iskola öltözőjét, tornater-
mét, a tantermek elhelyezkedését, a vizesblokkot, az ebéd-
lőt is megismerik, téri tájékozódási problémáik sem idéz elő 
szorongást bennük az első osztály év elején.
Az iskolától való „félelem” tényezői közt az elvárások is csak 
azoknak okoz gondot, ahol a szülő fegyelmezési mondatai 
közt megjelenik: Majd meglátod mi lesz az iskolában!
Ha belegondolunk, a gyermek vágyik arra, hogy ő is tudja, 
amit Apa és Anya. Öröm és büszkeség számára az iskolába 
indulás.
Ezért célszerű a mártélyi óvodából a helyi iskolába íratni a 
gyerekeket.
A mártélyi iskola erőssége az, hogy a segítés, a családias lég-
kör, a gyermek lelkének, érdeklődésének megismerése és fej-
lesztése nagy hangsúlyt kap. A kis létszámú osztályokban a 
tananyag elsajátítása mellett az egyénnel való foglalkozásra 
is van lehetőség. A sok-sok program lehetőség is ezt szol-
gálja. Persze ehhez olyan pedagógusokra van szükség, mint 
ahogy most is ilyenek dolgoznak iskolánkban, aki szívvel-
lélekkel, a gyerekek és a családok maximális tiszteletével, 
szeretetével végzik munkájukat.
A településnek szüksége van iskolára. Ha megszűnik az isko-
la, alvó faluvá válunk. Nem alakul ki akkor a gyerekekben, 
a családokban a lokálpatriotizmus. A falu közössége csalá-
dokra, egyedekre hullik szét. Jelei látszódnak ennek. Gon-
dolják át! A városi iskolába járó gyerekek már nem itt köt-
nek barátságot. Más időbeosztás, programok miatt idejük és 
szándékuk sincs itteni társaikkal közös programokban részt 
venni / Községi ünnepek, Falukarácsony, sportolás../
Nem szeretném, ha a sok-sok tartalmas civil szervezet azért 
szűnne meg, mert a későbbiekben, fiataljaink esetleg csak a 
buszról ismerik egymást és nem alakul ki bennük települé-

(folytatás a következő oldalon)
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sük szeretete, az azért való tenni akarás. Ez közös gyermek-
kori élmények nélkül félő, hogy idevezet. Kár lenne, ha ez a 
település erre a sorsra jutna! Itt sok-sok eredményt a közös-
ség összefogásával értünk el. Azt hiszem, ez fontos lenne a 
jövőben is.
Ezért aztán szükség van az iskolára. Az pedig csak akkor 
lehetséges, a mai törvények szerint, ha 15 fő fölött van tartó-
san minden osztályban a létszám.
Ha már az Oktatási Törvényt említem! Javasolnám annak 
megváltoztatását, hogy az alsó tagozaton jelenleg létezik 
összevont osztály. Pont ott, ahol az alapokat kell lerakni és 
megerősíteni! Ott, ahol novemberig „fogni kell a kis elsős 
kezét”. Csökkentett idő alatt megtanítani és begyakorolni az 
írás, olvasás, számolás, gondolkodás egy életre kiható kész-
ségeit. A 21. században összevont osztály? A felső tagozaton, 
ahol már önállóbbak a tanulók, bezzeg nem lehet, amivel 
egyetértek.
Bízom benne, hogy iskolánknak, településünknek van és 
lesz jövője!

Pusztai Sándorné
tanító

 Advent hete az óvodában
Az óvoda apraja-nagyja szokásunkhoz híven lázasan készült 
a karácsonyra.  Nevelési programunk egyik legfontosabb 
hete az Adventi-hét, amit két nap kézműves tevékenységgel 
kezdtünk. Vendégül láttuk a szülőket, nagyszülőket, érdek-
lődőket.  Az óvoda ebédlőjében többféle tevékenység közül 
választhattak az érdeklődők. Az anyukák, és apukák segít-
ségével, szorgos kis óvodás kezek közül sok, apró fenyődísz 
került ki. Természetesen szem előtt tartottuk az újrahaszno-
sítás elvét, figyeltünk a környezetünkre, így felhasználtuk a 
feleslegessé vált tojástartót, papírgurigákat, fonalakat. Ezek-
ből készült kisharang, kasírozott fenyőfa.  Dekorgumiból 
a fantáziára bízva, igen esztétikus figurákat készítettek az 
ügyes kezű szülők. Az angyalkakészítés, a gyöngyvasalás 
sem hiányzott ebben az évben sem.  A karácsonyváró han-
gulatot a karácsonyi zene és a sült mézeskalács illata adta. A 
kisgyermekek izgatottan hívták a szüleiket asztaltól asztalig, 
hogy minden tevékenységet  kipróbáljanak , majd a munká-
ban elfáradva játszottak anyával, apával a csoportszobában. 

Az elkészült, apró tárgyakat a gyerekek hazavihették, hogy 
azokkal díszítsék otthon  a fenyőfájukat. A következő na-
pokban feldíszítettük a csoportszobákat, az ebédlőt, verset, 
éneket tanultunk, készülve a karácsonyi ünnepünkre. Kap-
tunk egy kedves szülőtől egy gyönyörű, gyökeres ezüstfe-
nyőt, amelyet az SZMK-s anyukák feldíszítettek, alá került a 
sok-sok ajándék, amit a gyerekek szintén az SZMK-tól kap-
tak. Volt a fa alatt sok autó a fiúk örömére, kirakók, társas 
játékok, aminek inkább a lányok örültek. Az udvari játé-
kaink között a legkedveltebbek a futóbiciklik voltak, amik 
sajnos elhasználódtak, ezért volt öröm, hogy került abból is 
két darab a fa alá. A felnőttek örömére egy fényképezőgépet 
is kaptunk.  A gyerekek csillogó szemmel nézték a szikrázó 
karácsonyfát, örömmel énekeltek, verseltek. A nagycsopor-
tosok ünnepi műsorral kedveskedtek.  A hetet a Falukará-
csony zárta, ahol a nagycsoportosok angyalkának öltözve, 
már nagyközönség előtt adták elő az évbúcsúztató, újévkö-
szöntő kis műsorukat.
Egész évben nagyon sok segítséget kaptunk az óvodásaink 
szüleitől, családtagjaitól, rendezvényeinket támogatva si-
került a Szülői Munkaközösség pénztárát gyarapítani. Itt 
szeretnénk megköszönni ezt az önzetlen segítséget minden-
kinek. Az újévben is számítunk az SZMK és az összes szülő 
segítségére. Ez úton kívánunk eredményekben gazdag bol-
dog új évet minden támogatónknak.

 Karácsonyi csomag a rászorulóknak
Adományokból és közfoglalkoztatottak által termelt élelmi-
szerekből ált az a 80 db karácsonyi csomag, melyet az ün-
nepek előtt osztott szét az Önkormányzat és a Gondozási 
Központ.
Idei évben a csomag tartalmát a Vöröskereszt adománya 
bővítette és a közfoglalkoztatottak által termelt zöldségek, 
savanyúság, paradicsomlé, lecsó, paprikakrém gazdagítot-
ta. A száraz élelmiszer alapanyagok felét magány személy 
felajánlásából kaptuk, a kiosztásban a Gondozási Központ 
munkatársai és Pótári Mihály képviselőtársam segítette. 
Mindenki nagyon örült a csomagoknak és hálás szívvel 
köszönte ezt a segítséget az ünnepekben. Örültünk, hogy 
adhattunk és bízunk benne, hogy jövőre több csomagot tu-
dunk majd összeállítani. 

Borsos József
polgármester

 Jótékonysági meleg ételosztás
2015. december 19.-én ismét meleg ételosztásra vállalkoz-
tunk falunkban. Az elmúlt évben karácsonykor szerzett 
tapasztalatok és a nyári összefogás napi ételosztás rutinos 
csapatot kovácsolt össze az idei évzárásra. Az előkészületek 
jóval a főzés napját megelőzően kezdődtek, hiszen a szerve-
zők arra vállalkoztak, hogy a költségek finanszírozására a 
lehetőségeik szerint legtöbb anyagi támogatást gyűjtsenek. 
A pénzgyűjtéshez az ötletet az adta, hogy minden háztartás-

(folytatás az előző oldalról)
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 Advent hete az óvodában
Az óvoda apraja-nagyja szokásunkhoz híven lázasan készült 
a karácsonyra.  Nevelési programunk egyik legfontosabb 
hete az Adventi-hét, amit két nap kézműves tevékenységgel 
kezdtünk. Vendégül láttuk a szülőket, nagyszülőket, érdek-
lődőket.  Az óvoda ebédlőjében többféle tevékenység közül 
választhattak az érdeklődők. Az anyukák, és apukák segít-
ségével, szorgos kis óvodás kezek közül sok, apró fenyődísz 
került ki. Természetesen szem előtt tartottuk az újrahaszno-
sítás elvét, figyeltünk a környezetünkre, így felhasználtuk a 
feleslegessé vált tojástartót, papírgurigákat, fonalakat. Ezek-
ből készült kisharang, kasírozott fenyőfa.  Dekorgumiból 
a fantáziára bízva, igen esztétikus figurákat készítettek az 
ügyes kezű szülők. Az angyalkakészítés, a gyöngyvasalás 
sem hiányzott ebben az évben sem.  A karácsonyváró han-
gulatot a karácsonyi zene és a sült mézeskalács illata adta. A 
kisgyermekek izgatottan hívták a szüleiket asztaltól asztalig, 
hogy minden tevékenységet  kipróbáljanak , majd a munká-
ban elfáradva játszottak anyával, apával a csoportszobában. 

 Megújul a Mártélyi Óvoda 
Nagy örömmel olvastam a Ma-
gyar Közlöny 2015/187 számát, 
melyben megjelent a 1870/2015 
évi (XII.02) kormányhatározat 
a Mártélyi Óvoda felújításának 
támogatásáról. A kiadott ha-
tározat értelmében 70,9 MFt 
önkormányzati támogatást kap 
településünk, amely 100%-ban 
finanszírozza a tervezett beru-
házásokat. Ezúton is köszönjük 

ban megbecsült étel a jó minőségű száraztészta és ennek elő-
állításához szükséges tudás megvan a szervezői csoportban.  
Szeptembertől-decemberig tartó időszakban mintegy 800 
db tojásból és közel 80 kg lisztből száraztésztát készítettek 
az asszonyok. A jó minőségű tészta kelendő portéka volt, így 
a húsos káposzta főzéshez tervezett és vásárolt 80 kg sertés-
hús ára majdnem 100 %-ban összegyűlt. A 150 kg káposztát 
szegvári termelőtől vásároltuk, és a közfoglalkoztatásban 
dolgozó asszonyok segítségével savanyítottuk. A fűszereket 
a főzéshez adományokból kaptuk, az osztáshoz a helyszínt 
az Erdei Iskolában az önkormányzat biztosította. 
Reggel 6.30 órakor érkeztünk a helyszínre és az alapanya-
gok gondos előkészítésével indult a munka. A káposztát át-
öblítettük, a húst lemostuk, és a megfelelő rétegekben szét-
osztottuk a 6 db üstbe. Minden üstbe egyforma mennyiség 
került, így a főzés lényegesen egyszerűbb volt.  Az asszonyok 
szorgalmasan forgatták a fakanalakat, a főzést semmi sem 
zavarta. 11.30-ra elkészült a finom húsos káposzta, ezért a 
legkorábban érkezőknek sem kellett várni az étel átvételére. 
A Gondozási Központ tanyagondnoki szolgálata azoknak, 
akik nem tudtak az ételért eljönni eljuttatta az ételhordókba 
adagolt ebédet. A több mint 300 adag étel 13.30-ra teljesen 
elfogyott. A rendezvény végén értékeltük a munkát és le-
szűrtük a tapasztalatokat. Nagy munka volt, különösen an-
nak a fényében, hogy a munka javát a nyugdíjas korosztály 
végezte. De ismét megtapasztalhattuk, hogy együtt mire va-
gyunk képesek és bízunk benne, hogy a jövőben a fiatalab-
bak is bekapcsolódnak ebbe a jótékonysági rendezvénybe. 
Köszönet és hála a rendezvényt támogatóknak, akik a követ-
kezők voltak:

Baranyiné Mariann
Molnárné Kecskeméti Rita
Lugosi Ferencné Kati néni

Rácz Sándorné Marika
Borsos Józsefné Ani

Juhász Sándorné Julcsi
Horváth Pálné Jutka
Szűcs Imréné Erzsike

Tóth Ibolya
Markó Károlyné Marika

Horváth Istvánné Margitka

Szuromi Ernő
Hetényi Sándor

Borsos József
Szemerédi Mária 

Simon Lajosné Éva
Kis Mihályné Erzsike

Molnár Józsefné Zsuzsika
Vendégvárók Egyesület

Gondozási Központ
Mártély Község  
Önkormányzata

Dr. Lázár János országgyűlési képviselőnk közbenjárását, 
hiszen a tavasszal megkezdett előkészítő munkát mindvégig 
segítve jutottunk ehhez a kiemelkedő támogatáshoz.
Ilyen mértékű felújítás soha nem volt még az 50 férőhelyes 
óvodánkban, most tetőtől talpig felújításra kerül ez a több 
mint 100 éves épület és környezete.
Legfontosabb munkálatok a következők.
- Az épület tetőszerkezetének felújítása.
- Homlokzati és belső nyílászárók cseréje.
- Homlokzat utólagos hőszigetelése 12 cm vastagságban.
- Elektromos, víz, fűtési rendszerek felülvizsgálata, korsze-
rűsítése.
- Épület belső felújítása.
- Intézmény környezetének felújítása (kerti játékok, kerítés, 
járdák).
- Napkollektorok elhelyezése (használati melegvíz érdeké-
ben).
- Konyhatechnológiai fejlesztés.
A felújítási munkák ütemezése:
- A munkák várható kezdése: 2016.04.21.
- A megújult óvoda ünnepélyes átadása: 2016.08.20.
- Az óvodai tanév kezdete: 2016. 09.01.
- A projekt várható zárása: 2016.09.30.
A felújítási munkák idejére az óvodások az iskola épületében 
kapnak átmenetileg helyet. Itt a tavaszi szünetben alakítják 
ki a gyermekek fogadásához szükséges termeket és a vizes-
blokkot. A visszaköltözés után az iskolai átalakításokat a 
kivitelezők helyreállítják. Tornyai János egykori alkotóháza 
megújulva és a festőművésznek emlékfallal emléket állítva 
biztosítja az elkövetkezendő években a mártélyi gyermekek 
fejlődését, óvodai oktatását és nevelését. 

Borsos József
polgármester
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„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

Reményik Sándor

Dióhéjban az óvodával, iskolával kapcsolatos, fókusz-
csoportos beszélgetések eredményeiről.
Remélhetőleg sokak által ismert, hogy 2015. novembe-
rében fókuszcsoportos beszélgetéseket kezdeményez-
tünk, olyan szülőkkel, akiknek a gyermekei a helyi óvo-
dába, iskolába járnak, valamint azokkal a szülőkkel, akik 
gyermekeiket Hódmezővásárhelyre hordják, ugyanezen 
alapfokú oktatási intézményekbe.
A beszélgetések célja, annak feltérképezése, hogy mi-
lyen minimum feltételek megléte esetén íratnák be, il-
letve járatnák gyermekeiket a helyi óvodába, iskolába. 
ÓVODA
1) akik jelenleg ide járatják gyermekeiket, többnyire elé-
gedettek
2) akik hezitálnak, hogy elvigyék-e gyerekeiket elsősor-
ban a nyitvatartási idő miatt gondolkodnak
3) akik elvitték a gyerekeiket két vezető probléma miatt 
tették:

• a nyitvatartási idő rövidsége, szünetek alatti felügye-
let hiánya
• a családok magánéletéről kiszivárogtatott információk
•  a gyermek jelenlétében saját családjáról megfogal-
mazott negatív vélemények kimondása

ISKOLA
• Ne legyen összevont osztály
• Ne legyen bizonytalan az iskola fennmaradása
• Legyen férfi tanár
•  Legyen mozgás, nyelvtanítás, zene, művészeti képzés 
• Fejlesztőpedagógus
• Versenyképes tudás megszerzésének lehetősége
• Következetes nevelés
• Tiszteletet érdemlő pedagógus
• Szakkörök, fejlesztő foglalkozások

Nagyné Szentirmai Anna, Tatárné Kapus Éva

Az elkészült, apró tárgyakat a gyerekek hazavihették, hogy 
azokkal díszítsék otthon  a fenyőfájukat. A következő na-
pokban feldíszítettük a csoportszobákat, az ebédlőt, verset, 
éneket tanultunk, készülve a karácsonyi ünnepünkre. Kap-
tunk egy kedves szülőtől egy gyönyörű, gyökeres ezüstfe-
nyőt, amelyet az SZMK-s anyukák feldíszítettek, alá került a 
sok-sok ajándék, amit a gyerekek szintén az SZMK-tól kap-
tak. Volt a fa alatt sok autó a fiúk örömére, kirakók, társas 
játékok, aminek inkább a lányok örültek. Az udvari játé-
kaink között a legkedveltebbek a futóbiciklik voltak, amik 
sajnos elhasználódtak, ezért volt öröm, hogy került abból is 
két darab a fa alá. A felnőttek örömére egy fényképezőgépet 
is kaptunk.  A gyerekek csillogó szemmel nézték a szikrázó 
karácsonyfát, örömmel énekeltek, verseltek. A nagycsopor-
tosok ünnepi műsorral kedveskedtek.  A hetet a Falukará-
csony zárta, ahol a nagycsoportosok angyalkának öltözve, 
már nagyközönség előtt adták elő az évbúcsúztató, újévkö-
szöntő kis műsorukat.

Egész évben nagyon sok segítséget kaptunk az óvodásaink 
szüleitől, családtagjaitól, rendezvényeinket támogatva sike-
rült a Szülői Munkaközösség pénztárát gyarapítani. Itt sze-
retnénk megköszönni ezt az önzetlen segítséget mindenki-
nek. Az újévben is számítunk az SZMK és az összes szülő 
segítségére. Ez úton kívánunk eredményekben gazdag bol-
dog új évet minden támogatónknak.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 22-én, a Himnusz születésnapján rendhagyó módon 

ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Vállalkozó kedvű iro-

dalombarátok olvasnak fel részleteket kedvelt műveikből, de 

lehet zene, tánc, ének, bármilyen műfaj, mely része a magyar 

egyetemes kultúrának. Aki szívesen részese lenne a műsor-

nak, melyet kávéházi keretek között kívánunk megrendezni, 

jelezze azt a Faluház Könyvtárában január 18-ig. Hívunk és 

várunk mindenkit 22-én pénteken 

17 órától, aki meghallgatná a mű-

sort, jó szívvel, teával, süteménnyel 

a Faluházban!

Az ÁMK és IKSZT munkatársai
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 Pályázaton nyert a Tanyagondnoki Szolgálat
Mártély Község Önkormányzata, valamint a Gondozási 
Központ nem titkolt szándéka a szolgáltatások szinten tar-
tása, illetve fejlesztése; a lehetőségeken belül és sokszor azon 
is túl, a lehetőségek minél maradéktalanabb kihasználása.
Törekvéseink első állomásaként a Gondozási Központ sike-
resen pályázott a 2015/6192 – TP1 pályázati kódú A Föld-
művelésügyi Minisztérium 2015. évi pályázati felhívására
az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fej-
lesztése érdekében - A TELEPÜLÉSI ÉS TÉRSÉGI FEJLESZ-
TÉSEK TÁMOGATÁSA pályázaton.
Költségvetés, forrásszerkezet
Saját forrás
177 990 Ft
Igényelt támogatás
1 601 905 Ft
Forrás összesen
1 779 895 Ft
A megnyert támogatás összege: 
1 601 905  Ft. Tehát a teljes megpályázott összeget megnyerte 
Intézményünk.
A tárgyi eszközök melyek a pályázati pénzből kerülnek be-
szerzésre a következők: 
Felnire szerelt terepgumi szett.  Csörlő (teherbírása a gépjár-
mű súlyának legalább másfélszerese) 
Utánfutó 5.5 Mázsa teherbírású (ártól függően ráfutófékes 
vagy ráfutófék nélküli)
Tetőcsomagtartó. Felszerelt szerszámosláda.
Szolgálati elektronikai eszközök (laptop, nyomtató)
Szolgálati robogó. Olyan területekre ahová elegendő így el-
jutni.  A fenti eszközök összességében arra hivatottak, hogy 
jobban könnyebben, teljes körűbben valósulhassanak meg a 
szolgáltatások továbbá, hogy a tanyagondnok munkája ön-
állóbbá válhasson pl. legyen saját elektronikai eszköze ami 
pályázatfigyelést adminisztrációt kapcsolattartást leegysze-
rűsíti, megkönnyíti.
A fejlesztés vagy szolgáltatás várható eredményei:
Összességében elmondható, hogy a területi hátrány tovább 
csökkenhet, az elszigeteltség mértéke szintén csökkenhet, a 
javakkal való ellátottsága a külterületen élőknek javul, köny-
nyebben jutnak közszolgáltatásokhoz, és alapvetően jobban 
bekapcsolódhatnak a falu életébe. (Hangsúlyozzuk, hogy 
jelenleg is ezt csináljuk és igyekszünk jól ellátni a felada-
tunkat, de a fenti fejlesztések, adnak egy minőségbeli elő-
relépést) A fejlesztés várható közvetlen és releváns pozitív 
környezeti, vagy természeti hatásai: A fenti infrastruktu-
rális fejlesztés, pozitív hozadéka egyértelműen a gyorsabb, 
hatékonyabb munkavégzés. Meglehetősen egyszerű prózai 
hatások ezek, de mindenképp figyelemre méltók és azon-
naliak. A jobb közlekedés, az hogy nincs elakadás, hogy a 
szállítások egy fordulóval megvalósíthatók, hogy a terepen 
könnyebben boldogul a tanyagondok kevesebb üzemanyag 
felhasználással jár. A gépjármű kevésbé amortizálódik, az 

Ha 2. SZERDA, akkor  TÉMA-KÖR avagy TANULOM MAGAM
Mi lesz a téma?
Mese, vers, érdekes olvasmányok, játék, önismeret,  
felfedezett és továbbadni kívánt értékek, tapasztalatok!
Közös tervezésre és beszélgetésekre vár titeket: Tatárné 
Éva néni és Székely Bea
Kiket? 
Akik nyitottak a fejlődésre és egy jó csapatba akarnak tartozni!
Hova?
A Fő u. 66.szám alatti csodaszép közösségi házba!
Mikor?
2. SZERDA=Január 13. 18 óra, Február 10. 18 óra

intézmény költségvetése kevésbé van terhelve ilyen kiadá-
sokkal, a kevesebb üzemanyag felhasználás pedig kevesebb 
károsanyag felhasználással jár. A saját elektronikai eszközök 
pedig önállóbb munkavégzést nagyobb ilyen irányú szabad-
ságot adnak a tanyagondnoknak.
A pályázati lehetőségeket továbbra is figyeljük és igyekszünk 
élni a lehetőségekkel.

Zoltai Csaba

 Polgármesteri fogadóóra 
Tisztelt Mártélyi Lakosok!
Borsos József Mártély Község polgármestere 2016. január 19-én 
15 és 17 óra között fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.
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Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – Hódmezővásárhely, Ferenc u. 18-20. 
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   2016. januári ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon –Falugazdász 
fogadóóra (minden szerdán 8.00 – 9.00) és 
klubokon – Ifjúsági klub (minden második 
pénteken 15.00 – 17.00), Baba-mama klub (minden csütör-
tökön 9.00 – 11.00), Nagyi Net-klub (minden hétfőn 13.00 
– 15.00) Szemétszállítási ügyintézés (negyedévente, a hónap 
harmadik szerdáján) 11.00-12.00-ig. Társastánc kicsiknek 
(minden hétfőn 14.30-tól) túl, az alábbi rendezvényekre vár-
juk januárban az érdeklődőket és érintetteket. 

Az alábbi rendezvényekre várjuk januárban 
az érdeklődőket és érintetteket. 

Január 05.       15.00 Tankör
Január 14.       14.00 – 16.00 Vásár 
Január 15.       17.30 Ki a jobb? Vetélkedő
Január 19.       15.00 Tankör
Január 22.       14.00 – 16.00 Vásár
                             17.30 A Magyar Kultúra Napja – műsoros est 
amatőr „fellépőkkel”

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
Tanyagondnok  (30) 359-1077
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
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Az Idősek Klubja programja 
2016. Január hónapban

Január  07 – én Januári népszokások 10:00 órától 
Január   11 – én  Térítési díj befizetés pénztári órákban
Január   14 – én  Névnapozás (Ernő, Veronika, Ágnes, 

Angelika) 10:00 óra
Január   21 – én A magyar Kultúra Napja 10:00 órától.
Január   26 – án Fehérnemű vásár 09:00 órától
Január   28.– án Lélekmelegítő Forraltborozás 10:00 órától

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: : a gyógyszer-igényét minden-
ki 7 órára hozza Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás 
mérés 7-8 között. Minden kedden 10 órától időstorna, min-
denkit várunk.
Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök 
közösségi 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 közreműködésével. Indulás 13.00. Az igényeket 
2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek a klubban.
Minden héten Csütörtökön nyitott élő próba 10:00 órakor, 
Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatósá-
got szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet 
kapcsolódni! A nyugdíjfolyósító igazolását („zöldrácsos” 
papír) szíveskedjenek fénymásolásra bejuttatni hozzánk! 
Köszönjük.

  Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Kónya Gabriella és Rózsa Sándor (Liliom utca)

Született:  Bereczki Zsolt (Bereczki Zsolt és Katona Szabina)
Gulyás Nimród (Gulyás Róbert és Berecz Anita)

Halálozás:  Pap Lázár (Fő utca)


