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 Az Önkormányzat kölcsön-gépjárművel  
segíti a Gondozási Központot
Bizonyára többeknek feltűnt, hogy intézményünk terepjáró-
ja helyett az Önkormányzat tulajdonában lévő Citroën gép-
jármű végzi a tanyagondnoki szolgáltatást;
ennek oka prózai: közel húsz esztendős a „harci szekerünk” 
a szolgálati Land Rover, és lázadó korszakát éli. Most éppen 
elektronikai meghibásodás miatt nem működik a légrugó-
zat. Ennek híján nem vezethető további meghibásodás nél-
kül. Munkatársaim  keresik a legjobb és olcsóbb megoldást, 
ami a hibát elhárítja, ugyanis az egyetlen szakszerviz Bu-
dapesten van, és ha lehet inkább a környékbeli és olcsóbb 
szakemberrel végeztetnénk el a munkát. 

A szolgáltatásunk folyamatosságának biztosítása, (a gépjár-
mű akadályoztatása, szervize, műszaki felkészítése és vizs-
gáztatása esetén) kulcsfontosságú, ezért jelzéssel és kéréssel 
éltünk a Fenntartó felé, aki azonnali hatállyal rendelkezésre 
bocsátotta a fenti Citroënt.

Ennek köszönhetően szolgáltatás kiesés nincs, mi pedig 
igyekszünk mindent úgy tenni, munkánkat úgy végezni, 
hogy a fenti helyzetből ellátottjaink lehetőleg ne érzékelje-
nek semmit.

A tárgyi segítséget köszönjük szépen!
 Zoltai Csaba

 Múlt- jelen- jövő
A mártélyi „Add a Kezed” Mozgássérültek Egyesülete meg-
alakulása óta komoly értékrend szerint dolgozik. 2003 óta 
változatlan felállásban tette a dolgát a vezetőség. Ez idő alatt 
igen sok szomorúságot –örömöt éltünk át közösen. Eleget 
tettünk a kor kihívásainak, változásainak, törvényeknek. 
Legfőbb szempont a tagság érdekeinek érvényesítése. Pályá-
zatokat készítettünk 2005 óta 11 pályázatunk sikeres volt- 
kivéve a 2015-ös. Az elnyert összegeket mindig törvény-
szerűen lekönyveltünk- s elszámoltunk vele. Az így elnyert 
összegek a tagság érdekében kerültek felhasználásra, gyara-
pították vagyonukat. A vezetőség a tagság köréből került ki 
és nem csak az ismeretség , hanem a rátermettség – elkötele-
zettség a tagság 100%-os megbízása alapján. 
Sokszor volt ellenőrzés-jogszabály változás, de minden eset-
ben a vizsgálat elismeréssel zárult.
Egyesületünkre az összetartozás- az élet szépségének ki-
emelése jellemző, ezért van az, hogy a tagságnak az a dolga, 
hogy jó szívvel elfogadja azt, amit a vezetőség, mint „csa-
ládfő” munkája révén tud nyújtani. 2015-ben újra el kellett 
készíteni az „Alapszabályunkat”, ami 2015. december 12-én 
jogerőre emelkedett. Minden munkánkat ennek szellemé-
ben kell elvégezni. 
Nagy csapás volt, hogy 2014. jún.1. napjától törölte a Tör-
vényszék közhasznúsági jogállásunkat, mert a 2011-es tör-
vény szerint „közhasznú az a szervezet, amelynek társadal-
mi támogatottsága kimutatható”.
Sajnos nekünk nem volt egymillió Ft bevételünk csak eset-
leg 700-vagy 800 ezer, de bátran kijelenthetjük ez mind egy 
fillérig a tagság érdekében lett felhasználva.
Az új Alapszabály értelmében 2015. április 4-ig a jelenlegi 
vezetőségi fennállásnak meg kell szűnni, mert ez a négyszer 
3 éves megbízás a törvény szerint lejár. A vezetőség- Az El-
lenőrző Bizottság- 2015. február 18-án tájékoztatást kapott 
az új rendelkezésekről. 
A teljes vezetőség felajánlotta lemondását, és kijelölte azokat 
a személyeket, akik minden tagot felkeresnek, és kikérik vé-
leményüket az Egyesület fennmaradása érdekében a további 
ügyvitel- illetve érdekképviselet továbbvitele miatt. 
A jelölő Bizottság ezután felterjeszti a listára kerülhető sze-
mélyek-tagok neveit. Ez alapján készülnek el a szavazó cédu-
lák-mely a tagság döntése alapján érvényesülhet. 

(folytatás a következő oldalon)
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A Szavazat Számláló Bizottság ezután terjesztheti elő dön-
tését, mely a demokrácia alapján történhet. Ezeknek az is-
meretében felállhat az új vezetőség, amennyiben a reájuk 
vonatkozó jogszabályok betartását vállalják, s azt, hogy 
munkájukat teljesen bérmentve, a tudásukat, a munkájukat 
a tagság érdekeinek alávetve végzik.
Az Egyesület a Faluházban 2016. április 2-án 10órára hívja 
össze a Közgyűlést. Számítunk a tagság megjelenésére, hi-
szen az Egyesület a tagokért, és nem a vezetőség miatt van.
MEGHÍVÓ
Az „Add a Kezed” Mozgássérültek Egyesülete 2016. április 
2-án a Faluházban Közgyűlést tart, melyre tagjait és vendé-
geit szeretettel várja.
Napirendi pontok:
1. Regisztráció-létszám megállapítása
2. Jegyzőkönyv-vezető, levezetőelnök, jegyzőkönyv hitelesí-
tők megválasztása
3. Az új Alapszabály elfogadása
4. Beszámoló a 2015. évi tevékenységről
5. Beszámoló a 2015. évi pénzügyi gazdálkodásról
6. Ellenőrző- Felügyelő Bizottság év értékelője
7. A jelenlegi vezetőség lemondásának bejelentése  
2016. II.18-i napján történtek alapján
8. Jelölő Bizottság értékelése az új vezetőség megválasztására 
a tagok írásbeli jelölése alapján
9. Szavazólapok elkészítése-kiosztása /titkos szavazás/
10. Szavazatszámláló Bizottság eredményhirdetése
11. A levezető elnök felkéri a megválasztott tisztségviselőket, 
hogy elvállalják-e a társadalmi megbízásukat és tudásukat-
erejüket képesek-e a tagság érdekképviseletére fordítani az 
Alapszabályban meghatározott 3 éven át
12. A régi vezetőség által elkészített 2016-os évi gazdasági és 
pénzügyi tervek ismertetése 
- Mindezen napirendi pontok elfogadtatás a levezető elnök feladata
- Tisztségviselők elfogadása nyílt szavazással történik.
- Tisztségviselők jogszabályban előírt módon írásbeli esküt 
tesznek, hogy minden törvényben előírt jogszabálynak ele-
get tesznek, Ellenük kizáró ok nem merül fel.
Mindezek után az Egyesület további léte biztosítva van.

Mártély, 2016. március  
Arnóczky Györgyné

elnök

 Hirdetés
Mártély Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi 
önkormányzati tulajdonú építési telkek ingyenes tulajdonba 
adására:

1. Mártély, belterület 503 hrsz. alatt nyilvántartott, ter-
mészetben Mártély, Kinizsi utca 2. szám alatti 1.328 m2 
nagyságú beépítetlen építési telek,

2. Mártély, belterület 507/13 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben Mártély, Zrínyi u. 20. szám alatti 888 m2 
nagyságú beépítetlen építési telek,

3. Mártély, belterület 449/34 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben Mártély, Liliom u. 18. szám alatti 1467 m2 
nagyságú beépítetlen építési telek,

4. Mártély, belterület 506/15 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben Mártély, Rákóczi tér 18. szám alatti 1.084 
m2nagyságú beépítetlen építési telek.

A sikeres pályázónak és társának az ingyenesen tulajdonukba 
került ingatlanon 3 éven belül használatbavételi engedéllyel 
rendelkező lakóingatlant kell felépítenie. Az ingatlanokra biz-
tosítékként elővásárlási jog, illetve az elővásárlási jog biztosí-
tására elidegenítési és terhelési tilalom kerül legalább 10 éves 
időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a szennyvízcsatorna-
érdekeltségi hozzájárulást (200.000,- Ft) és/vagy az egyéb 
közüzemi szolgáltatás létesítéséhez szükséges díjat a telek 
tulajdonjogának megszerzése esetén megfizetik. 
Pályázati feltételek:
• A pályázó vagy házastársa/élettársa a pályázat benyújtásá-
nak időpontjában nem töltheti be a 40. életévét.
• Nem szükséges házastársi viszony igazolása.
• A pályázónak és társának legalább 2 éves igazolt munka-
hellyel és állandó jövedelemmel kell rendelkeznie.
• A gyermektelen pályázók is pályázhatnak, de csak abban 
az esetben, ha 3 gyermeket vállalnak.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:
• Akik a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően leg-
alább 2 éve érvényes mártélyi állandó lakóhellyel rendelkeznek.
• Akik a tervezett lakóingatlan felépítéséhez szükséges költ-
ségek legalább 20 százalékával rendelkeznek, és ezt önerő-
ként igazolják. 
    

(folytatás az előző oldalról)



2016. március 3Mártélyi hírek

Bővebb felvilágosítás a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Cso-
port munkatársainál a hódmezővásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) Ügyfélszolgála-
tán (15. számú ablak) vagy telefonon a 62/ 530-172 telefon-
számon kapható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. (kedd) 
1600 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 
(Mártély, Rákóczi tér 1.) vagy Polgármesteri Hivatal (Hód-
mezővásárhely, Kossuth tér 1.) Ügyfélszolgálat 15. számú 
ablak.

A beérkezett érvényes pályázatokról az Ifjúsági és Szociális 
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hoz döntést. 

Áprilisi előzetes
Április 11-én ünnepeljük a Költészet 
Napját, József Attila születésnapján. 
Az idén kicsit újítunk az elmúlt évek-
hez képest. 
Újra „házhoz visszük” a verset, de 
ezúttal közintézményekbe, közösségi 
helyekre, boltokba, vendéglőkbe, a 
Gondozási Központba, a Faluházba 
látogatunk el a „vers kommandóval”. 
Hívunk és várunk minden vállalko-
zó kedvű lakost, hogy csatlakozzon 

hozzánk, hozza el kedvenc versét, vagy csak hallgasson meg 
bennünket, és egymást szórakoztatva emlékezzünk meg a je-
les napról!
A pontos helyszínekről és időpontokról később tájékoztatjuk 
Önöket.

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai

 Szemétszállítás
A hulladékgazdálkodási szolgáltatást érintő jogi környezet 
az elmúlt időszakban jelentősen változott, melyet Társasá-
gunk az előírtaknak megfelelően betartott. A jogszabályi 
előírások közül a legutóbbi változás, mely Társaságunk mű-
ködését érinti, az a 2016. január 1-jével módosított, a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.r. 7.§ (1a)-(1c) bekezdése.

Ezen szabályozásról a 2016. január 13-án kelt tájékoztatónk-
ban már értesítettük a szolgáltatási terület önkormányzatait 
az egységes jogalkalmazás érdekében.

Jelen tájékoztatónkhoz csatolva küldjük a 2016. január 
1-jétől alkalmazható azon díjakat is tartalmazó táblázatot 
mely a jelenleg is alkalmazott díjakon felül a 60 és 80 literes 
edényzetek díját is tartalmazza, s amelyek a díjképzés 

alapjául szolgáló 2012. évi rendeletekben nem voltak mag-
határozva, és így erre vonatkozóan Társaságunknak a hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (12)-( 16) 
bekezdése alapján díjszámítási kötelezettsége keletkezett.

Amennyiben a díjképzés alapjául szolgáló 2012. évi rendele-
tük tartalmazta a fenti edényzetek díját, úgy a díjakban vál-
tozás nem történt, de tájékoztatásul szintén megküldjük azt.

Kéri János: Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Liter Nettó Ft Áfa Bruttó Ft

Fogyasz-
tói díj/

alkalom 
(Ft)

60 116 31 147 147
60 234 63 297 297
80 155 42 197 197

120 270 73 343 343
240 527 142 669 669
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KEDVES ANYUKÁK!
Szeretettel meghívunk a márciusban induló  

BABA-MAMA KLUBBA.  
Tervezett témáink: mosható pelenkák, elsősegély, 

hozzátáplálás, bárányhimlő stb.
Első alkalom:

2016. március 16. szerda, 10.00, Faluház
Téma: Mosható pelenkák – Janó Éva

A részvétel ingyenes. Hozd a gyerkőcöd, ismerkedjünk, be-
szélgessünk és érezzük jól magunkat! 

További információ: Varga Zsuzsanna védőnőtől kérhető.

Tisztelt Mártélyi Szülők!
Ingyenesen igényelhető lesz a mártélyi állandó lakcímmel 

rendelkező 9 hó – 6 év közötti gyermekek számára a bárány-
himlő elleni oltás, amelyhez szándéknyilatkozatot a védőnői 

szolgálatnál lehet kérni (tanácsadási időben: kedden, pénteken 
8-12 óra között). A nyilatkozat egyelőre csak igényfelmérést 

szolgál, az oltással kapcsolatos további információkat a védő-
nőtől kérhetnek telefonon (06 70 674 83 05) vagy személyesen, 

továbbá a www.baranyhimlo.hu oldalon tájékozódhatnak.
Varga Zsuzsanna 

  védőnő
 A MI ISKOLÁNKÉRT 
Ovis Szülői értekezlet rövid tartalmi  
ismertetése.

 2016. február 19-én Szü-
lők, Óvónők, Polgármes-
ter, képviselőtestület tag-
jai, tagintézmény vezető 
asszony, a KLIKK vezető-
je, az IKSZT vezetője, egy 
pszichológus szakember 
és jómagam összegyűl-
tünk, hogy közösen végig 
tekintsük milyen lépése-
ket tettünk az iskola meg-
mentéséért és hogy miért 
is fontos, hogy legyen 
helyben iskolánk!

Borsos József Polgármester Úr a köszöntések után hangsú-
lyozta, nagyon fontosnak tartja, hogy Mártélyon legyen is-
kola, ami versenyképes tudást ad a gyerekeknek.  
Ezt erősítette meg a KLIKK vezetője, Balázs József is, aki 
még hozzátette, nem rajtuk múlik, hogy Mártélyon lesz-e 
iskola. A fenntartó támogatja, hogy egyelőre alsó tagozat 
működhessen a településen. 
Ezt követően ismertettem az iskolamentő csoport létrejötté-
nek körülményeit, eddigi tevékenységünket.
• A csapat felállását Somodi Ágnes kezdeményezte, arra 
hivatkozva, hogy felelősen gondolkodó felnőttek nem néz-
hetik tétlenül, hogy a saját településük elpusztul. Idézem: 
Különösen Te nem maradhatsz tétlen Éva néni, mert többek 
között Te tanítottad nekünk, hogy mindenki felelős saját  
maga és környezete életminőségéért! Úgyhogy csináljunk 
valamit! Először próbáltam nem komolyan venni ezt a ké-
rést, arra hivatkozva, hogy olyan hatékonyan dolgozik ezzel 
a kérdéssel Kulik Emese és Borda Anikó. Aztán legyőzött 
Ági a 2015. július hónapban megjelent Élet a faluban iskola 
nélkül? című cikkével.
• Szeptemberre összeállt a csapatunk, a célstratégia kidol-
gozására az iskola megmentése érdekében. A csoport a tevé-
kenységét ekkor már a Polgármester Úr kérésére is végezte. 
Mit tettünk?
Első lépésben swot analízist készítettünk: előnyök, lehető-
ségek, fejlesztendő területek összegyűjtése, elemzése
Az elemzés eredményeként, a célhoz vezető út lépéseinek 
kidolgozása következett 
Lépések megvalósítása
• lehetséges fenntartók számbavétele, tárgyalások (a folya-
matos biztonságos működtetés keresése) A református egy-
ház Borda Anikónak, már a mi csoportunk működése előtt 
adott szándéknyilatkozatot arról, hogy az iskola és óvoda 
működtetését létszámkorlát nélkül átveszi, Anikó várja a 
püspöki jóváhagyást a tényleges megvalósíthatósághoz. Pol-
gármester Úr és jómagam tárgyaltunk a katolikus egyház 
megbízott szakemberével, aki azt nyilatkozta, hogy szíve-
sen átveszi a fenntartói szerepet, amennyiben az 1-4 osztá-
lyokban a tanulói létszám eléri a 14 fő/osztályt. A jelenlegi 
fenntartó a KLIKK, határozottan támogatja az 1-4 évfolyam 
működtetését.
• következő fontos lépésnek tartottuk szakemberek bevoná-
sát annak érdekében, hogy minden érintett (falu vezetősége, 
lakosok, szülők…) a felelősségteljes döntés meghozatalá-
hoz, elegendő információt kapjanak arról, milyen követ-
kezményekkel jár az egyénekre, családokra és a településre 
nézve, ha Mártélyon megszűnik, az iskola.  A SZOCIOLÓ-
GUS szakember, Török Péter előadására 2015. október 30-
án került sor a Faluházban, amelyre minden mártélyi lakos 
meghívót kapott, ezzel együtt lehetőséget arra, hogy részese 
lehessen a település jövőjének alakításában. ??!!
• szülői igények felmérése, 2015. november első és második 
péntekén, vártuk és fogadtuk a szülőket, hogy tegyenek ja-
vaslatokat, mit lehet tenni azért, hogy minél több szülő íras-
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GÁZBEKÖTÉSI LEHETŐSÉG A KÖZÚT  
MELLETTI INGATLANOKHOZ!  

A Rosmarin Zrt. (6636 Mártély Rosmarin utca 1.) 
gázigénnyel fordult az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 

Szegedi üzemegységéhez.
Az előzetes felmérés alapján kb. 2800 m hosszban, 

DN63PE méretű középnyomású (3bar) gázelosztó vezeték 
kiépítésével biztosítható a kért gázigény a 

Mártély-Hódmezővásárhely közötti közút mellett.
A vezeték építéssel lehetőség nyílik a közút melletti 

ingatlanok gázellátására is. 
Kérjük, akinek ilyen igénye van, jelezze az 

Önkormányzat felé.

sa be a gyermekét a mártélyi iskolába, ennek alapján kérdőív 
szerkesztése a tényleges településszintű szükségletek megál-
lapításához. 
• az oktató-nevelő munka minőségének biztosítása rövid és 
hosszútávon.  Több megbeszélést követően, első lépésben 
szakemberekkel és vezetőkkel vettünk részt egy tanítási na-
pon az iskolában 2016. február 3-án, hogy legyen megfelelő 
tapasztalatunk arról, milyen szintű oktató-nevelő munka 
folyik az iskolában. Erről megjelent Csatlósné Erzsike cikke, 
a Mártélyi Hírek februári számában.  Számomra döbbenetes 
volt a pedagógusok tárgyi és módszertani felkészültsége, a 
tanítási órák ívének megszerkesztettsége, az összes érzék-
szerv bevonása a tanulásba, figyelemfenntartásba. A rövid, 
játékos mozgásos gyakorlatok alkalmazása, ami a tanuláshoz 
szükséges energiát robbanásszerűen növeli. Egy-egy jól időzí-
tett, helyén kezelt mondatból kiderült, hogy a tanítás mellett 
a nevelés is fontos! Bevallom őszintén, magam sem hittem, 
hogy egy összevont osztályban olyan szintű és légkörű ta-
nítás, nevelés, tehetséggondozás, fejlesztés folyhat, mint egy 
magániskolában! Ez a tanítás nem csak nekünk szólt! Több-
ször hangzott el a pedagógusok részéről az a felszólítás, hogy 
”csináljátok, úgy ahogy szoktuk” és a gyerekek nem néztek 
kérdő tekintettel, hanem tudták, hogy hogyan szokták!!!!
• szülők számára lehetőség biztosítása a jelenlegi, oktató-ne-
velő munka megismeréséhez (nyílt napok az iskolában)
• Kérdőíves lekérdezéssel a tényleges igények és szándékok 
feltérképezése, ennek megfelelően az oktatási szolgáltatás 
megszervezésének segítése.
• Végül az iskolai, óvodai beíratások eredményeinek várása, 
amellyel a szülők eldöntik, hogy lesz-e Mártélyon iskola!!! 
Ezt követően, mivel még Loos Anita, pszichológus nem ér-
kezett meg, - akinek az lett volna a feladata, hogy beszéljen 
arról, milyen hatása van a gyermekek fejlődésére, ha saját 
településükön, saját közösségeiken nőhetnek fel, - átadtam 
a szót azoknak az anyukáknak, akiknek a gyerekei ide jár-
nak, osszák meg tapasztalataikat! Sajnos én nem tudok arra 
vállalkozni, hogy ebben a cikkben leírjam azokat az igazán 
őszinte, felelősséggel, kritikával megfogalmazott vélemé-
nyeket, amiket ők elmondtak. Alapvetően nagyon pozitívan 
ítélték meg az iskolában folyó oktatást.  Akik felső tagozatba 
lépés miatt kerültek másik iskolába kiválóan megállták a he-
lyüket, képességeiknek megfelelően.
 A beszámolók annyira tiszták, mélyek, személyesek, hite-
lesek és sok szempontra kiterjedőek voltak, hogy a szellemi, 
lelki felpezsdülést hoztak a csoportba. Élénk beszélgetés kö-
vetkezett szülők, fenntartó, polgármester, minden jelenlévő 
között. Szellemi piactérré változott az óvoda, ami engem 
személy szerint reménnyel és örömmel tölt el, mert gondol-
kodó, tenni akaró, felelős embereket láttam magam körül! 
Ami engem örömmel töltött el az a pszichológusnak kevésbé 
volt talán kedvező, mert Ő kezdetben egy másfél órás elő-
adást szeretett volna tartani, (amit már lealkudtam 1 órára) 
de látva az élénk beszélgetést és az óramutató gyors hala-
dását, ezt fel kellett adnia. Végül azzal a summázattal zárt, 

hogy ő azért jött ide, hogy elmondja a szülőknek, mint sok 
tapasztalattal rendelkező szakember, hogy azzal segítik a 
gyerekeik egészséges személyiségfejlődését legjobban, ha a 
helyi iskolába járatják őket, legalább alsó tagozatban.
Végül most itt nyilvánosan megkérem az óvodában felszó-
lalt anyukákat, hogy az április   havi újságban osszák meg az 
iskolával kapcsolatos gondolataikat, tapasztalataikat, olyan 
hitelesen, lelkesítően és tisztán, mint ahogyan a szülői érte-
kezleten tették.
 Tatárné Kapus Éva

Tesz Vesz Tavasz - önkéntes nap
Mártélyon 2016. március 12-én, szombaton 9.00-kor a 
Faluháznál találkozunk a lelkes önkéntesekkel, akikkel  

szemetet szedünk az út mentén Szegfűig. Ehhez az  
akcióhoz csatlakoztak a Mindszentiek is, akik szintén a  

Szegfűig gyűjtik a hulladékot. Aki részt kíván venni ebben 
az akcióban, akkor láthatósági mellényt és kesztyűt hozzon 

magával, mivel csak korlátozott számban tudunk  
biztosítani a résztvevőknek.

Pótári Mihály Zsolt
„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért

 Lovas sikerek
2015-BEN SZABADTÉRI 
VERSENYEKEN A KÖVET-
KEZŐ EREDMÉNYEKET 
ÉRTE EL SAJTI FANNI 
LINNEA NEVŰ LOVÁVAL:
Gyevi Kupa Algyő 1. hely
Bordány Fokozatos nehézségű 1. 
hely
Országos Minősítő Kecskemét 
1. hely
Országos Minősítő Kiskunhalas 
1. hely
Aranypatkó Döntő 1. hely
Dél-Magyarországi Regionális bajnokság Kecskemét 3. hely
2016-ban a fedeles minősítő versenyen Kaposváron
2 db 1. helyezés Linneával és 1. hely Bognár Jeniloval.
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 Tisztelt Mártélyiak!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Dr. Palotás Ágnes  
háziorvos március 1-től ismét munkába állt.  
Rendelési idő az alábbiak szerint történik: 
hétfő- szerda – péntek 8 -11 óráig, 
kedd – csütörtök 12-15 óráig várja Önöket doktornő.
A Gyógyszertár a szokott rend szerint:
hétfő – szerda – péntek 10-13 óráig
kedd – csütörtök: 15-17 óráig várja Önöket.
Idén is szeretnénk  a tavaly megkezdett szűrőprogramokat 
folytatni. Emlő, nőgyógyászati szűrés, illetve uraknak proszta-
tarák szűrését – ez utóbbi vérvételből áll. 
Nemrégiben egy rádióadás kapcsán szembesültünk azzal az 
igencsak kétes értékű ténnyel, hogy Magyarország az „élme-
zőnyben jár” a szájüregi daganatok terén!  A XXI. században 
olyan daganatok miatt elveszteni szeretteit, melyek időben ész-
revéve maradéktalanul gyógyíthatók lennének – senkinek sem 
volna szabad! Ezért fontosak a könnyen elérhető szűrések.
Tisztelettel kérjük Önöket, éljenek a lehetőségekkel, használ-
ják ki a helyben történő szűréseket, melyről a Mártélyi Hírek-
ben olvashatnak a jövőben.
Április hónapban Dr. Horváth Gábor várja az Önök jelentke-
zését fogászati szűrésre. A szűrés időtartama kb. 10 perc, mely 
során átvizsgálja a doktor úr a szájnyálkahártyáját, nyelvet és 
a fogak állapotát. A vizsgálat teljesen fájdalmatlan.
Szűrés időpontja: 2016. április 6. szerda 12:00 – 13:30 és 
2016. április 20. szerda 12:00 – 13:30.
Előzetes telefonos bejelentkezés rendelési időben: 
06-70-318-1412, hétfőn és szerdán 13:30 – 18:30-ig.
Kérjük a továbbiakban is kísérjék figyelemmel az újságban 
is megjelenő szűrések időpontjait.
Kívánunk jó egészséget! 

Dr. Palotás Ágnes és Dr. Horváth Gábor
   háziorvos             fogszakorvos

 Egy délelőtt az iskolában
Óralátogatásra kaptam kedves invitálást az iskolába. 

Egész délelőttöt tölthettem a számomra kedves iskolában, 
melyre mindig nosztalgiával gondolok, hisz ide jártam haj-
danán, de gyermekeim is itt koptatták évekig az iskolapadot. 
Mint óvónő szomorúan hallottam az iskolai létszám csök-
kenését, nekem is meggyőződésem, hogy egy településnek 
legyen iskolája.  Nagyon pozitív volt számomra az első be-
nyomás, a gyerekek, a pedagógusok örömmel, tisztelettel 
fogadtak, az iskola családias hangulata szerencsére semmit 
sem változott az évek során.  A tantermek tiszták, szépek, 
világosak, szépen feldíszítettek.  Az alsó tagozat egy osztály, 
de ez szinte csak papíron van így, mivel két tanító néni fog-
lalkozik velük, így szinte egész nap két tanterembe tanultak, 
bontott csoportban. Az első tanórán a negyedikesek német-
órán vettek részt némettanárral, míg az 1-3. osztályosoknak 
környezetismeret óra volt, ahol két tanító néni duál órában 
tanította a gyerekeket. A tananyag egymásra épülve követ-
kezett, jól felépítve, minden osztály anyaga egymásra épült, 
így mindenki megtanulta a saját tananyagát, közben átis-
mételte az eddig tanultakat, az ügyesebbek a felsőbb osztály 
tananyagába is bekapcsolódhattak. Ez által megvalósult a 
felzárkóztatás és a tehetséggondozás is. Az órán sok játékos 
feladat segítségével adták át az ismereteket. A legérdekesebb 
számomra a digitális tábla használata volt. A mostani di-
ákoknak nagyon fontos a számítógép, a digitális technika 
jelenléte, hisz ha ezeket az eszközöket használhatja, akkor 
sokkal könnyebben tanul, jobban fenntartható a figyelme. 
A második órán az 1-2. osztályosok és a 3-4. osztályosok 
tanultak együtt. Mindkét terembe nagyon komoly munka 
folyt. Én az 1-2. osztály munkáját néztem meg, megbizonyo-
sodtam arról, hogy a gyerekek nagyon szépen olvasnak már. 
Az olvasás órát nyelvtanóra követte, ahol a gyerekek egyik 
fele gyakorolt, még a többi új ismereteket kapott. A gyerekek 
nagyon fegyelmezetten, összeszokva tanultak, egyik csoport 
se zavarta a másik munkáját, ez valószínűleg a tanítónők fel-
készültségének és összeszokottságának is köszönhető.

Egész délelőtt szakadt az eső, ezért a szünetekben nem 
tudtak a gyerekek az egyébként tágas udvaron szaladgál-
ni, de még is volt lehetőség mozgásra. Egy üresen maradt 
terembe igazi játszókuckót alakítottak ki, sok játékkal,  
mozgáslehetőséggel.

A délelőttöt egy eszmecsere zárta, a tanítókkal, vendégek-
kel megbeszélhettük a látottakat. Fontosnak látjuk továbbra is 
az óvoda és az iskola közös munkáját, köszönöm, hogy lehető-
séget kaptam az iskolai életbe való betekintésbe, az elkövetke-
ző hetekben mi várjuk látogatóba, az óvodába a tanítónőket.

Csatlós Pálné
óvodapedagógus

Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola 
Mártélyi Tagintézménye

Programok leendő elsőseinknek és szüleinek
2016. március 7. 

hétfő 08.15 – 10.05 Nyílt tanítási órák leendő elsős  
szülőknek

2016. március 8. 
kedd

09.20 – 10.05 Óvodás csoport látogatása az óvó 
nénikkel idegen nyelvi foglalkozásokon.

10.15-11.00 Játék a számítógéppel, óvodás 
foglalkozás

2016. március 9. 
szerda

9.20 – 10.05 Óvodás csoport látogatása az óvó 
nénikkel játékos tanítási órákon.

10.15-11.00 Játékos sorverseny ovisokkal, iskolá-
sokkal, szülőkkel és óvó nénikkel.

2016. március 10. 
csütörtök 09.20 – 11.00

Óvodás csoport látogatása az óvó 
nénikkel és iskolásokkal játékos könyv-

tári és kézműves foglalkozáson.

Helyszín: 6636 Mártély, Fő u. 47.

A tavaszi szünetben ismét lesz  
HÚSVÉTI KÉZMŰVES-JÁTÉKOS délelőtt a Faluházban. 

Idén a foglalkozásokat segíti Nagygyörgy Ágnes szobrászmű-
vész Belgiumból, akinek édesapja Nagygyörgy Sándor fotó-

művész. Minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat is szeretettel 
várunk március 24-25-26-án délelőtt 9-12-ig a Faluházba.
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„Mit csinált a nagyapád?”  
Hagyományok a természetben 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alkotói pályázatot hirdet gyermekek 
számára a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet megalakításának 40. és a Mártélyi Táj-
védelmi Körzet megalakításának 45. évfordulója alkalmából.

CÉL: A tájvédelmi körzetek az ország jellegzetes természeti, tájképi adottsá-
gokban gazdag területei, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztéti-
kai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget 
alakított ki. A tájvédelmi körzetek értékeinek kialakításában és megőrzésében 
a hagyományos gazdálkodásnak fontos szerepe van. A jövő nemzedék hazasze-
retetének forrása az elődök hagyományos tájhasználatának ismerete, a helyi 
hagyományok ápolása. Ezért a pályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyek az 
öregek elbeszélései alapján a hagyományos helyi tájhasználatot (legeltető ál-
lattartás, halászat, méhészet, erdőművelés, népi építészet, stb.) jelenítik meg. 
A pályázatra beküldött alkotásokból, a zsűri válogatása alapján kiállítást rende-
zünk 2016. május 05-06-án, a Mártélyi Faluházban, majd vándorkiállításként 
eljuttatjuk a két tájvédelmi körzet érintett településeire.

FELTÉTELEK: A pályázat nyilvános. Általános iskolás korú gyermekek nevez-
hetnek az alábbi kategóriákban:
• bármilyen technikával készített képekkel;
• kézműves alkotásokkal.
Követelmény, hogy a művek témája a fenti célkitűzésnek megfelelően, a ha-
gyományos táj használ áthoz kapcsolódjon. Fontos feltétel, hogy:
1.) Rajz kategóriában maximum A/3-as méretű, sík felületű (nem kisplasztikai 
jellegű) képekkel lehet pályázni! Zsűrizésre a képek szkennelt (max. 100 dpi 
felbontás, jpg formátum) változatát kell beküldeni.
2.) Kézműves alkotások befoglaló mérete maximum 40 x 40 x 40 cm lehet. 
Zsűrizésre az alkotás digitális fényképét (max. 5 MP felbontás, jpg formátum) 
kell beküldeni.
Eredetiben a zsűri értékelése alapján kiállításra, ill. díjazásra kiválogatott  
műveket fogjuk bekérni.
NEVEZÉS: A pályázaton minden nevező kategóriánként maximum 3 alkotással 
pályázhat.
Nevezési határidő: 2016. április 08. (beérkezés dátuma!)
A nevezett képek fájlneve ne tartalmazza a pályázó nevét! Azonosító adatokat 
(szerző neve, kép címe) az e-mail szöveges részében kell megadni.
A zsűrizés anonimitása és a beérkezett képanyag korrekt kezelése érdekében 
a zsűri tagjai a nevezők személyes adataihoz a bírálat előtt nem férnek hozzá.
Cím: oktatasio@knp.liu (az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni:  
„Hagyományok a természetben”)
A beküldött anyagot a szervezők a legnagyobb gondossággal kezelik, de az 
esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalnak. A kiállított 
pályaműveket nem küldjük vissza.

ÉRTÉKELÉS: A pályázatra nevezett alkotásokat zsűri értékeli.
Minden zsűritag sorrendet állit fel. A pályaművek a sorban elfoglalt helyük szerin-
ti pontszámot kapják. A zsűritagok pontszámai összeadódnak, kategórianyertes 
a legkevesebb pontot kapott pályamű.
A kiállításon történő bemutatásra kiválogatott művek szkennelt másolatát a 
KNPI facebook oldalán 2016. április 25-től közzétesszük.

DÍJAZÁS: Kategóriánként az első három helyezett részére oklevél, valamint a 
szervezők által felajánlott tárgyjutalmak. Csak azokat a kategóriákat díjazzuk 
külön, amelyekben legalább négy nevező indult. Kevesebb nevező esetén a 
kategóriák összevonásra kerülnek.

Kecskemét, 2016. február 16. 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Török Imre, aki a II. világháborúban 
vesztette életét, Mártélyon a 2537. sz. 
tanyán született 1914. március 2-án. A 
gyermekkoráról, a hadi eseményekről 
naplót írt, s még mielőtt a háborúba 
ment, 1940-ben a végrendeletében 
menyasszonyára, Kovács Margitkára 
hagyta földjét. Szerette az életet, szere-
tett hegedülni, olvasni és verseket írni. 
Az Ő ünnepi versével kívánunk emlé-
kezni nemcsak a magyar forradalmi, 
hanem a mártélyi hősökre is.  

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk a mártélyi  

lakosokat az idei Március 15-i  
megemlékezésre.

 Községi ünnepségünk 10 órakor  
kezdődik a Faluházban. 

Ünnepi beszédet mond Borsos József 
polgármester.

Az ünnepi műsor mellett kiállítás 
nyílik a magyarországi  

világörökségi helyszínekről.
Mártély Község Önkormányzata

Március 15.
Tudjátok-e mit jelent ez: ?
Március tizenöt!…
Reménységet, magyar hitet,
Mit -e nép örökölt.

Tudjátok-e mit jelent: jog,
Szabadság, igazság….
Túlszárnyaló fantázia
Ez, sajnos manapság.

Megvan pecsételve szegény,
Magyar hazánk sorsa
összes földi javaiból
rég kivan rabolva.

Jogait és szabadságát
Tőle elrabolták
Ki meri hát azt mondani?
Hogy van még igazság! ?

Hazánk, évszázadok óta
Csak, mint  konok  volt 
csupán
Mit idegen, gaz, lator nép
Mind magának kíván.

Nem mehet ez így örökké!
Mint régen se ment,
Mozduljon meg már a magyar
A rabiga letelt !!!

Amiket Petőfi lantja
egykor, régen zengett.
És amiket Bemapó kardja
Büszkén, bátran csengett.

Ezeket kell a magyarnak,
Ajakára venni
Mert, csak így leszünk képesek
A szent célhoz érni.

S ,csak az lehet a magyarnak
kegyetlen, egy célja
Hogy, az igazságot, jogot
Magának kivívja.

Mert ha egyszeri igazság lesz
Itt! a magyar földön,
Akkor, magyar keze fekszik
Minden egyes rögön.

Nem lösznek,jaj” ! kiáltások
Nem lesznek sóhajok,
Nem lesz aztán több szenvedés
Elmúlnak a bajok.

Halljátok! magyar leventék!
Most hozzátok szólok,
Kik a magyar „szebb 
jövőnek”
Pillérei vagytok.

Lidércként lebegjen mindig
Szemeitek előtt,
Hogy, mit tett ő ,Árpád apánk
Egy ezredév előtt.

Egy szép hazát szerzett 
nekünk,
És mi elprédáljuk?
A sorvadást, mely elemészt
Mindvégig bevárjuk?!

Nem, nem ,soha! Nem tehetjük!
Petőfi sem tette,
És mi, ha gyáván  
megtesszük
Úgy elvagyunk veszve.

Ti, bátor, magyar leventék!
Ezt, ne engedjétek!
Édes, szép magyar hazánkat,
Elszántan védjétek.

Szívre téve kezeteket
És úgy esküdjetek:
El nem adjuk hitvány pénzért,
A hazaszeretet…!

Mindig csak ez az egy legyen,
Mi bennünket vezet
Csakis ezzel a szívünkben
Aratunk győzelmet.
Magyar honlány testvéreim,

Mi majd imádkozunk,
Szegény hazánk érdekében,
Tenni mást nem tudunk.

És te, uram meghallgatod,
Érzem. hiszem, tudom….!
Ha Árpád nép könyörög
Van nálad irgalom.

Március tizenöt!
Erre ragyogjon a szeme,
Minden magyarnak, mert él
A magyarok Istene!

Tekints reánk jó uram!
Könyörögve kérünk,
Nem lehet,hogy jóságunkért
Szenvedés a létünk!

Fog még menni a magyarnak,
Jobban is a sorja
S, akkor ...galád elleneit
A porba tiporja.

Lesz még egy igazibb és szebb
Mácius tizenöt,
Ami meghozza majd  végre
A magyar „szebb jövőt”.
  

Török Imre ,  
1931. március 12.
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  2016. márciusi ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon –Falugazdász 
fogadóóra (minden szerdán 8.00 – 9.00) 
és klubokon – Ifjúsági klub (minden má-
sodik pénteken 15.00 – 17.00), Baba-mama klub (minden 
csütörtökön 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 ki-
csiknek (minden hétfőn 14.30-tól) túl, ping-pongozási le-
hetőség (minden hétfőn fél 5-től) az alábbi rendezvényekre  
várjuk márciusban az érdeklődőket és érintetteket.  

Az alábbi rendezvényekre várjuk márciusban 
az érdeklődőket és érintetteket. 

Március 04. 17.00 Lakossági fórum a Tisza- 
holtággal kapcsolatos tervekről
Március 08. 15.00 Tanoda
Március 09. 14.00 – 16.00 Vásár 
Március 17.  14.00 – 16.00 Vásár 
Március 18.  17.30  Ki a jobb? Vetélkedő
Március 19.  15.00  Tankör
Március 22.  14.00 – 16.00 Vásár
                      15.00  Tankör
Március 24-26   09.00 - 12.00  Tavaszi szünidei 
programok (kézműveskedés, játékok)
   

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

  Az Idősek Klubja programja 
2016. Március hónapban

Március 03 – án  Farsangi ünnepség 13:00 órától Várunk 
mindenkit szeretettel!                                                        

Március 09 - én Márciusi népszokások,Tavaszváró versekkel 
10:00-tól

Március 10 – én Térítési díj befizetés pénztári órákban
Március 16 – án Húsvéti díszek készítése 10:00 órától
Március 17 – én Pannon Halláscentrum szűrővizsgálata
Március 22 –én Fehérnemű vásár 09:00 órától
Március 23 – án Film klub 10 órától
Március 24 -én Versek és novellák címmel író - olvasó 

találkozó Kanizsa József, Fehér József és 
Harangi Gézával 11:00 órától                                                   

Március 30 – án Úti élménybeszámoló - Székelyföld
   Somodi István előadásában 10:00 órától
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órára 
hozza, hétfőn reggeli előtti vércukor- vérnyomásmérés 7-8 között. 
Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit várunk. Kedden, 
csütörtökön beszélgetős, kártyázós délelőtt, szerdánként közösségi 
rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló Minden hónap 
utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közreműködé-
sével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal korábban jelezni 
szíveskedjenek a klubban.  Minden héten szerdán nyitott élő próba 
10:00 órakor, Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallga-
tóságot szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kap-
csolódni! A nyugdíjfolyósító igazolását („zöldrácsos” papír) szíves-
kedjenek fénymásolásra bejuttatni hozzánk! Köszönjük.

  Anyakönyvi hírek
Halálozás: Kispál Mihályné Török Sára (Széchenyi u.)
Debreceni Ferenc
Született: Pázsik András (Kinizsi u. )
(szülei: Pázsik Attila és  Andréka Szilvia Katalin)


