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BORSOS JÓZSEF: 
A BERUHÁZÁSOK ÉVE LESZ 2017

 
Kerékpárút építés, turisztikai fejlesztés és Faluház korsze-
rűsítés – ezek a legfőbb beruházások, amik megvalósulnak 
Mártélyon 2017-ben. Borsos József polgármesterrel évet ér-
tékeltünk és előre tekintettünk.

Mártélyi Hírek: Melyek voltak 2016 legemlékezetesebb 
pillanatai?
Borsos József: Egy munkával teli, pörgős éven van túl a köz-
ség önkormányzata. Ha végigpörgetem magam előtt a tava-
lyi esztendőt, akkor a legfontosabb az, hogy több beruházást 
megvalósítottunk. A Belügyminisztériumtól 200 millió fo-
rintot kaptunk, amelyből három projektet vittünk véghez: 
felújítottuk az óvodánkat és az 1,8 kilométer hosszú belterü-
leti kerékpárutunkat, valamint Egészségházat alakítottunk 
ki a polgármesteri hivatal új szárnyában. 
Utóbbiban december elsején megkezdődött az orvosi ellátás. 
Hatalmas szükség volt erre a beruházásra, ugyanis a régi, 
Petőfi utcai rendelő az 1960-as években épült, így mára kor-
szerűtlenné vált.
Az is emlékezetes, amikor a helyi civil szervezetek közgyű-
lésein részt vettem. Ezek végén örömmel megállapítottam, 
hogy azok aktívan működnek és példamutató munkát tesz-
nek a közösségért. 
Érdemben fejlődött a közmunkaprogramunk is, amelynek 
keretében leginkább a mezőgazdaságra helyeztük a hang-
súlyt. Immár sertéseket is nevelünk. 
M.H.: Gazdasági szempontból milyen évet zárt a telepü-
lés?
B. J.: Az év elején, januárban 200-220 millió forintos költ-
ségvetést terveztünk, ami azonban – az állami támogatá-
soknak köszönhetően – 420 millió forintra duzzadt. Meg 
kell említenem, hogy a beruházások mellett pályázatírással, 
előkészítéssel telt a legtöbb idő. 2015-ben és 16-ban a Terü-
leti Operatív Program által összesen 600 millió forintra pá-
lyáztunk, amiből 200 milliót költöttünk el. A fennmaradó 
300-350 millió forintot idén és jövőre szeretnénk fejleszté-
sekre fordítani. 
A pályázatokhoz azonban tervezői finanszírozásra és önerő-
re is szükség van. Decemberben 23 millió forintot kaptunk 

erre a célra az államtól – így billent helyre a község költség-
vetési mérlege. 
M.H.: Számíthatnak-e a helyi lakosok és vállalkozók adó-
emelésre?
B. J.: Terveink szerint nem változik a település adórend-
szere. Mártély éves adóbevétele 38-40 millió forint, ennek 
egyharmadát az egyik vállalkozás biztosítja. Ezért kiemelt 
célunk, hogy segítsük az itt lévő vállalkozásokat és kiváló 
kapcsolatot ápoljunk velük. 
M.H.: 2017 januárjában megújult a Mártélyi Hírek. Miért 
tartották fontosnak a változást?
B. J.: Az újság kiemelten fontos a mártélyiak számára, 
ugyanis innen tájékozódhatnak leginkább a települést érin-
tő hírekről, aktualitásokról. Az sem utolsó szempont, hogy 
minden háztartás postaládájába térítésmentesen kerül. Úgy 
gondoltuk, itt az ideje a régi formát átalakítani és egy mo-
dern külsőt, arculatot alkotni. A lap szerkesztését innentől 
kezdve a Rádió 7 és a promenad.hu szerkesztősége végzi, a 
médiummal az utóbbi 2 évben szoros együttműködést ala-
kítottunk ki.
M.H.: Milyen beruházásokra számíthatnak a mártélyiak 
az idén?
B. J.: 2017 a beruházások éve lesz. A korábban említett Terü-
leti Operatív Program segítségével a külterületi kerékpárút 
felújítására, bővítésére 200 millió forintot költhetünk. Ezen 
kívül turisztikai fejlesztéseket valósítunk meg, egy skanzent 
alakítunk ki a Tisza-parton.  Szeretnénk a Faluházban kor-
szerűsítést végrehajtani, amit a tetőszerkezet állapota indo-
kol. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális életre: 
július első hetében testvértelepülési találkozót szervezünk, 
amelyen a német Altenahrral való 20 éves együttműködé-
sünket ünnepeljük.

Megyeri József

2017. februári ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falu-
gazdász fogadóóra (minden szerdán 
8.00 – 9.00) és klubokon – 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) Népdalköri próba (min-
den hétfőn 10.00 – 12.00) túl, az alábbi rendezvényekre 
várjuk februárban az érdeklődőket és érintetteket.

február 10. 14.00 Iskolai farsang
február 11. 14.00 Óvodai farsang
február 14. 15.00 Tanoda
február 15 11.30–12.30   HMSZ – Nzrt szemétszállítási 

ügyintézés
  13.30–15.30   Vásár
február 18. 19.00 Alapítványi bál
február 24. 15.00 Tanoda

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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A TERMÉSZET GYEREKSZEMMEL
 

53 pályamű közül választották ki a legjobbakat január 18-
án, délelőtt Mártélyon megrendezett rajzpályázaton. A 
versenyre Hódmezővásárhelyről és Szegedről is érkeztek 
alkotások.
Első alkalommal rendezték meg Mártélyon azt a rajzver-
senyt, melyet Tornyai János tiszteletére szerveztek. Január 
18-a Tornyai születésnapja, így a Mártélyi Óvoda egy ver-
senyt és kiállítást rendezett eme jeles napon.

„Mártély egy művészbarát település. Nagyra becsült mű-
vészünk Tornyai János, akinek hírnevét próbálta óvodánk 
öregbíteni ezzel a meghirdetett rajzverseny pályázattal” - 
mondta el Borsos József polgármester.
A megmérettetésre óvodások és alsó tagozatos iskolások raj-
zait várták. A pályázat novemberben lett kiírva, így volt ideje 
a gyerekeknek elkészíteni a műveket. A beérkezett munká-
kat a Faluházban állították ki, amikre a közönség szavazatát 
is várták.
„A gyerekek szemén keresztül nézni a világot egy nagyon jó 
élmény. Biztos vagyok benne, hogy mindenki mosolygott, 
aki ezt a kiállítást végignézte. Örülök neki, hogy ilyen nagy 
számban érkeztek rajzok a versenyre, szinte biztos vagyok 
benne, hogy lesz folytatása ennek a rendezvénynek” – tud-
tuk meg Faddi Gáborné Zita óvodavezetőtől.
A verseny témája a „mesés táj” volt. Elsősorban nem a holt-
ágról készült képeket vártak, de nagyon sokan Mártélyt vet-
ték ihletül. A képekre szavazni lehetett, és mindenki lead-
hatta voksát a legszebb alkotásra.
A zsűri tagjai Erdős Péter hódmezővásárhelyi festőművész, 
B. Kovács Emőke mártélyi képzőművész, valamint Borsos 
József polgármester voltak.
Az elismerések átadása két kategóriában történt, külön dí-

jazták az óvodásokat és az iskolásokat. Mind a két korcso-
portban az első három helyezett részesült tárgyjutalomban, 
valamint kiosztottak két különdíjat is. A nyeremény részét 
képezte egy plakett is, ami B. Kovács Emőke saját kezűleg 
készített.
„A vezető óvónő említette, hogy szeretne egy kiállítást lét-
rehozni. Szoktam készíteni plaketteket óvodáknak, iskolák-
nak, és felajánlottam, hogy készítek egy ilyen plakettet, amin 
megjelenik Tornyai János portréja. Azzal a céllal tettem ezt 
a felajánlást, hogy serkentsük a gyerekeket, inspiráljuk őket, 
hogy a művészetet előtérbe helyezzék” – nyilatkozta B. Ko-
vács Emőke.
„Egy olyan rajzot készítettem, amin van egy sárga ház, ko-

csi, almafa, nyuszi, felhők, és egy nap is. A nyuszikat nagyon 
szeretem, ezért került a képre” – mesélte Pázsik Alexandra 
első osztályos tanuló.

Eredmények:
Óvodások:
I. Láda Lili (Mártélyi ÁMK Óvoda)
II. Dajka Rozi Kata (Mártélyi ÁMK Óvoda)
III. Jankó Kirijam (Mártélyi ÁMK Óvoda)
Iskolások:
I. Farkas Ivett (Varga Tamás Általános Iskola, 

Hódmezővásárhely)
II. Lakatos Ocsovszky Ákos (Varga Tamás Általános Iskola, 

Hódmezővásárhely)
III. Balázs Dominik (Varga Tamás Általános Iskola, 

Hódmezővásárhely)
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MINDENT A GYERMEKEKÉRT

 
Mártély új óvodáját augusztus 28-án adták át. Tornyai Já-
nos festőművész valamikori alkotóháza, rezidenciája, azaz 
a jelenlegi óvoda épülete az elmúlt években ilyen volumenű 
felújításon nem esett át. A megújult épülethez új óvodave-
zető is dukál. Rendkívül színes szakmai háttérrel érkezett 
Mártélyra Faddi Gáborné Zita, akivel az oktatási év feléhez 
érkezve beszélgettünk.

Mártélyi Hírek: Milyen szakmai múlttal érkezett Már-
télyra?
Faddi Gáborné: Az előző munkahelyeim többnyire Buda-
pesthez kötődnek. A IX. kerületben dolgoztam több évig, a 
főváros legnagyobb óvodájában. Előtte a XI. kerületben vol-
tam. 12 éve foglalkozom gyerekneveléssel. Remélem, még 
sokáig fogok, mert nagyon a szívemhez nőtt. Számomra ez 
hivatás. 
M.H.: Miért esett Mártélyra a választás?
F. G.: Szegedre költöztem, ide jöttem férjhez. Már előtte is 
nagyon belemélyedtem a neveléstudományi kutatásokba. 
Köztük is az ragadta meg leginkább a figyelmem, amelyik 
azt taglalta, hogy egy kistérségben a közoktatás, ha fejlődik, 
olyan pozitív hatással lehet a településre, hogy az alapvető 
életét megváltoztathatja. Ez egy elgondolás, ami bizonyítás-
ra vár, és egy 5 éves ciklus igazolhatja talán ennek a folya-
matnak a kezdetét. Mártélyon nagyon sok szakmai aranyrög 
hever. Közvetlenül az érkezésem után adták át az új épületet, 
ami egy teljes körű felújítást jelent. 

M.H.: Milyen jelenleg az óvodai élet?
F. G.: Fél év alatt is nagyon sok minden történt, sok minden 
fejlődésnek indult. Egyfajta szakmai reformizáció indult el. 
M.H.: Hány gyermek látogatja jelenleg az óvodát?
F. G.: 38. A hírünk eljutott más településekre is. Most már 
nagyon sok programunk van, amit beépítettünk az óvoda 
napirendjébe. Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen renge-
teg olyan önkéntes van, aki szakmailag is nagyon kiemel-
kedő. Például beindult az ovifocink, amit Mészáros István 
volt NBI-es játékos tart. Vonzó lehet még az is, hogy B. Ko-
vács Emőke keramikusművész is foglalkozik önkéntesen a 
gyerekekkel. A jövőben az úszást szeretnénk bevezetni, már 
folynak a tárgyalások a hódmezővásárhelyi uszodával. Min-
den héten szervezünk a gyerekek számára kirándulást, a ter-
mészettel együtt élnek a kicsik, megtapasztalják a természeti 
jelenségeket. Ezek a lehetőségek máshol nem feltétlenül van-
nak jelen, ezek az úgynevezett szakmai aranyrögök, amiről 
beszéltem. 
M.H.: Jövőre vonatkozóan milyen tervek fogalmazódtak 
meg?
F. G.: A tárgyi eszközök fejlesztése lesz egy fontos feladat. 
Ehhez szívesen veszünk minden támogatást – legyen az 
anyagi vagy tárgyi felajánlás. 

M.H.: Szegeden él. Ez azt jelenti, hogy minden nap bejár 
Mártélyra, ami sok időt elvesz. Hogyan él meg mindezt?
F. G.: Ezelőtt Inárcson laktam, onnan jártam be a XI. ke-
rületbe, ami sokkal több időt vett el, mint a Szeged-Mártély 
útvonal. Személy szerint nem annyira megterhelő. Közvet-
len buszjárat van, én pedig nagyon szeretem azt az egy órát, 
ami a nap elején a rendelkezésre áll, hiszen akkor át tudom 
gondolni a feladatokat. Visszafelé pedig leginkább pihenés-
sel megy ez az idő. 
M.H.: Tervezik-e a férjével, hogy Mártélyra költöznek?
F. G.: Sok szó esett már róla. Ő egy szegedi cégnél dolgo-
zik, 10 percre lakunk a munkahelyétől. Ez tart leginkább 
Szegeden. Beszéltünk arról is, hogy esetleg a kettő között, 
Hódmezővásárhelyen már megállapodnánk. A férjem is ba-
rátkozik Mártéllyal, sok programon részt vett már. Nagyon 
tetszik neki a környezet – szerintem nincs ember, akinek ne 
tetszene, fantasztikus!

ÉR.
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ZENÉRŐL ÉS LEGENDÁKRÓL 
SZÓLTAK A KÉRDÉSEK

 
Mártélyon három éve rendezik meg a „Ki a jobb?” című ve-
télkedőt, ahol általában hét csapat képviselteti magát. De 
ez változó. A lényeg a jó hangulat és az együtt gondolkodás, 
ami január 20-án, este ismét érzékelhető volt a Faluházban.

A vetélkedő alapötletét a vásárhelyi Fabula adta. Horváth 
Tibor, aki jelenleg a mártélyi ÁMK-nál dolgozik, sokáig 
Vásárhelyen tevékenykedett és ott ismerkedett meg ezzel a 
kvízjátéksorozattal. Arra gondolt, hogy Mártélyon is jó len-
ne egy hasonlót szervezni, ahol baráti társaságok, családok 
alakulhatnak csapatokká, hogy összemérjék tudásukat.
Az idei év első vetélkedőjének feladványait a Jó barátok 
csapata állította össze, ugyanis mindegyik versenynél egy 
társaság a kiválasztott, akinek a feladata a kvízjáték lebo-
nyolítása. Ehhez hozzátartozik az ötleteléstől kezdve a meg-
mérettetés levezetésén keresztül, egészen a finom falatok 
elkészítéséig minden. 

ÉLETVESZÉLYES A JÉGRE LÉPÉS
 

Tilos a befagyott folyók és állóvizek jégfelületére lépni – tá-
jékoztatta lapunkat dr. Kozák Péter, az Alsó-Tisza Vidéki 
Vízügyi Igazgatóság igazgatója.
Az elmúlt időszak hideg időjárása miatt az igazgatósághoz 
tartozó Tisza 94,2 kilométeres és a Maros 49,6 kilométeres 
szakasza teljesen befagyott. Ennek ellenére nem biztonsá-
gos, sőt, életveszélyes a jégre merészkedni. Dr. Kozák Péter 
elmondta, ennek oka, hogy a jégfelszín alatt áramlik a folyó, 
ami miatt elvékonyodhat a jég, így az akár egy embert sem 
bír el. Továbbá a medreken át tisztított víz érkezik a folyók-
ba, ami tovább csökkenti a jég vastagságát.
Az állóvizeken, holtágaknál sem egységes a jégtakaró, ezért 
a tilalmat ezekre a területekre is kiterjesztették. Az érintett 
helyeken táblákat helyeztek ki, valamint a felhívásról értesí-
tették az illetékes önkormányzatokat is.
- Aki mindezek ellenére jégre merészkedik, az büntetés-
re számíthat, de a legfontosabb az, hogy ezzel az életünket 
kockáztatjuk. Aki alatt beszakad a jég, az néhány perc alatt 
olyan egészségkárosodást szenvedhet, ami akár halálhoz ve-
zethet – mondta az igazgató.
Mivel tartósan fagypont alatt marad a hőmérséklet, így egy-
előre nem várható a jégtáblák olvadása.

Megyeri József

Horgászjegyárak a mártélyi Holt-Tiszán 
2017-ben

Megnevezés Ár (Ft) Megjegyzés
Napijegy

Napijegy Felnőtt 
(24 óra) 3 000 Az egyesületi horgászrend szerinti 

feltételekkel

Napijegy Ifjúsági 1 500 Az egyesületi horgászrend szerinti 
feltételekkel

Kiegészítő jegy 
(csónakos) 500 Parti horgászjegy mellé váltandó 

csónakos horgászathoz
Heti jegyek

Heti jegy (parti) 9 000 Az egyesületi horgászrend szerint 
csak partról horgászhat

Heti jegy (csó-
nakos) 12 000 Az egyesületi horgászrend szerint 

partból és csónakból is horgászhat
Éves jegyek

Sporthorgász 
jegy 10 000

Az egyesületi horgász rend szerint 
partról és csónakból is horgász-
hat, csak az idegenhonos halfajok 
(törpeharcsa, ezüstkárász, busa 
fajok) elvihetők

Éves jegy (parti) 15 000
Mártélyi HE tagsággal 
Az egyesületi horgászrend szerint 
csak partról horgászhat.

Éves jegy (parti) 19 000 Az egyesületi horgászrend szerint 
csak partról horgászhat

Éves jegy (csó-
nakos) 19 000

Mártélyi HE tagsággal 
Az egyesületi horgászrend szerint 
partról és csónakból is horgászhat

Éves jegy (csó-
nakos) 23 000 Az egyesületi horgászrend szerint 

partból és csónakból is horgászhat
Éves Ifjúsági 

jegy 10 000 Az egyesületi horgászrend szerint 
partból és csónakból is horgászhat

Éves Gyermek 
jegy 3 000 Országos horgászrend szerint 

horgászhat

Ezúttal a feladatok közt zenei kérdések is szerepeltek, hiszen 
– mint Horváth Tibortól megtudtuk – Joó Károly, a szervező 
csapat egyik tagja régen „diszkózott”, így egyáltalán nem áll 
tőle távol a zene. Így szerepelhetett zenefelismerés is a kvízek 
mellett. Ókori legendás emberekről is szerepeltek kérdések: 
a név elhangzását követően a csapatoknak azt kellett kitalál-
niuk, hogy milyen legenda kapcsolódik például Achilleshez, 
vagy éppen Damoklészhoz.
Joó Károly a Jó barátok csapatának képviseletében elmond-
ta, nekik egy jól összeszokott társaságuk van, hiszen más 
kvízjátékokon is részt vesznek, kirándulni és szórakozni is 
együtt járnak. „Téli estéken nem tudja az ember, hogy mit 
csináljon. És mivel társas lények vagyunk, ez a program arra 
is jó, hogy találkozzunk, beszélgessünk, és néha még egy-két 
vita is belefér” – mondta el Joó Károly, aki hozzátette, hogy 
természetesen nem ez a cél, hanem az, hogy együtt jól érez-
hessék magukat.

RV
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HÚSZ ÉVE NYÚJTJÁK A KEZÜKET 
A RÁSZORULÓKNAK
 

A mártélyi „Add a kezed” Mozgássérülteken Segítő Egyesü-
let élén immár húsz éve tevékenykedik Arnóczky Györgyné, 
akit 2016-ban a település díszpolgárának is választottak. 
Az egyesület vezetése rengeteg feladattal jár, a szervezés 
mellett azonban a legnagyobb figyelem a tagoknak jut.
Mártélyi Hírek: Hogyan indult el az egyesület élete? 

Arnóczky Györgyné: 1992-ben Vida József indította el a 
kezdeményezést, mert felismerte, hogy a falun élő emberek-
nek is szüksége van támogatásra. 1993-ban 54 tagot számlált 
a csoport, és 26 embernek segítettek bevezetni a gázt és a 
vizet, állami támogatással. 1997-ben alakult meg az „Add a 
kezed” Mozgássérülteken Segítő Egyesület. 2003-ban lettem 
az elnök. A mostani 85 tag közül korábban sokan TSZ-ben 
dolgoztak, nehéz fizikai munkát végeztek és így tönkremen-
tek testileg-lelkileg. 
M.H.: Milyenek az egyesület hétköznapjai? 
A. Gy.: Az egyesület tagjai szívvel-lélekkel segítik egymást. 
Ha kell, bevásárolunk, ha kell, akkor gyógyszert váltunk 
ki azoknak, akik nem tudnak eljutni érte. Előfordul olyan 
is, hogy feltakarítunk, ha egy mozgássérült embernek erre 
van szüksége. A mozgássérült emberek életéhez szükséges 
eszközöket is segítünk megvásárolni, amelyek könnyebbé 
teszik a mindennapokat. 
M.H.: Milyen programokon vesznek részt ebben az évben? 
A. Gy.: 2017-ben is részt veszünk a mártélyi horgászverse-
nyen, és eljárunk különféle fürdőkbe, de megünnepeljük 
a névnapokat, és a karácsonyt is, amikor még utalványt is 
kapnak a tagok. A Civil-házban sütünk és főzünk, de gu-
lyáspartit is rendezünk majd ebben az évben a Tisza-parton. 
M.H.: Meddig tölti be az elnöki tisztséget? 
A. Gy.: Most 82 éves vagyok és 2018-ig biztosan az elnöki 
székben foglalok helyet, de folyamatosan keresem a helyet-
tesemet egy fiatalabb helybéli személyében.

Soós Kata

A 2016-OS ÉV MARGÓJÁRA
 

Sok gondolat és érzés kavarog bennem, amióta megkértek, 
hogy írjak pár mondatot a 2016-os esztendőről, milyen 
programok, események történtek a Mártélyi Általános Mű-
velődési Központ életében.

Mivel egy intézményhez tartozik a konyha, az erdei iskola, 
az óvoda, a könyvtár és a faluház, ezért számtalan kihívás, 
feladat és munka volt az elmúlt esztendőben is. Megújult a 
faluházi tető és járda, a falakat újjáfestettük, a hangosítás, a 
világítás, a színpad is megújult. Kiköltöztettük, majd a tel-
jes épület felújítása után visszaköltöztettük az ovisokat és 
fokozatosan berendeztük az óvodát.  Az erdei iskolát, kony-
hát és a környezetüket is csinosítottuk, javítottuk. Azonban 
ezek csak a külsőségek, úgy is mondhatnám, hogy kötelező 
feladat. Számomra mindig fontosabb az, hogy mi a tarta-
lom, hogy milyen élményt és értéket közvetítünk a nevelő 
munkánkkal, az általunk szervezett programokkal. A cé-
lunk, hogy minél több közösségi élményt nyújtsunk az itt 
élőknek, támogassuk az ehhez kapcsolódó kezdeményezése-
ket. Ezért is működtünk együtt a helyi civil szervezetekkel, 
intézményekkel, illetve a testvértelepülésekkel a Mártélyra 
érkezőkkel.
Végül néhány statisztikai adat 2016-ról: az óvodába 38 gyer-
mek járt, az erdei iskolában 1800 vendégéjszakát töltöttek 
el, a központ közreműködésével 200 program valósult meg 
5000 résztvevővel, a konyhánk 22900 adag ételt főzött.

Pótári Mihály Zsolt 
mb.igazgató

Egy gyermek születése 
a legnagyobb ajándék az 

életben. 
Ossza meg velünk örömét!

Ha az Ön családjához is 
ellátogatott a gólya, segítsen, 

hogy a baba fényképe 
megjelenjen a Mártélyi Hírek hasábjain.

A fotókat a martelyujsag@gmail.com 
e-mail címre várják.

További  h í rek Már tély ról:
www.promenad.hu
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A GONDOZÁSI KÖZPONT 2016-BAN
 

Mozgalmas évet tudhat maga mögött intézményünk. Rög-
tön hatósági ellenőrzéssel indult az év; a kormányhivatal 
azonban az előző évekhez hasonlóan most is mindent rend-
ben talált.

Az év eleje a Magyar Kultúra Napjával, téli forralt borozás-
sal kezdődött. Farsangoltunk, szalagos fánkkal, citerával. 
Megtartottuk a név és születésnapokat. Megemlékeztünk 
hagyományainkról és népszokásainkról.
Volt író-olvasó találkozó Fehér József, Kanizsai József, Ha-
rangi Géza tolmácsolásában, a Magyar Könyvhét alkalmá-
ból.
Idén is megtartottuk a pünkösdi királyválasztásunkat - fizi-
kai és szellemi síkon is megmérettettek a klubtagjaink.
Filmklubokat tartottunk, államalapításunk ünnepéről is 
megemlékeztünk. Ősszel kirándultunk a Tiszára egy sza-
lonnasütés erejéig. A csapat ellátogatott Ópusztaszerre is.
Ősszel továbbá a szellemi vetélkedőnk, a Vándorkupa is útra 
kelt, hogy egy másik csapat birtokában időzzön egy évig.
Idén is megtartottuk az Idősek napi megemlékezésünket és 
műsorunkat a Faluházban.
Késő ősszel tökfaragással újabb forralt borozással múlattuk 
az időt.
Fehér József ismét ellátogatott hozzánk, és új novellásköteté-
ből olvasott fel nekünk.
Arnóczky Mária felolvasott a klubban. (Tavaly sokat áldoz-
tunk az irodalom oltárán. Reméljük ez 2017-ben sem lesz 
másképp).
Ebben az évben is volt Mikulás-napi séta. (A hideg miatt in-
kább nem ültünk kerékpárra).
Megtartottuk a karácsonyt az intézményben óvodások mű-
sorával koronázva.
December utolsó napjaiban pedig elbúcsúztattuk az óévet 
szilveszteri mulatságunk keretén belül.
Néhány érdekesség:
2016 évben 8372 adag szociális ebéd fogyott el, gondozó-
nőink 4475 látogatást tettek az ellátottjainknál, a klubban 
összesített tevékenységként 7588 klublátogatás/tanácsadás/
ügyintézés zajlott le, a tanyagondnoki gépjármű 9307 km-t 
tett meg.
Mindenkinek Boldog Sikeres Új Esztendőt Kívánnak a Gon-
dozási Központ munkatársai, forduljanak hozzánk bizalom-
mal 2017-ben is.

Gondozási Központ

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:  62/228-043
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Polgármesteri Hivatal:  528-062, Fax: 528-063
Iskola:  (70) 572-1400
Óvoda:  62/228-035
Idősek Klubja:  62/228-038
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Posta:  62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély: 62/211-885
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Halőr:   (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546

Az idősek klubjának programjai 
2017. Február hónapban

február 01-én Filmvetítés 10. órától.
február 08-án Februári népszokások 10 órától
február 10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
február 15-én Közösségi játékok, agytorna 10 órától.
február 22-én Névnapozás Ernő, Veronika, Ágnes, 

Angelika, Aranka Julianna, Zsuzsanna, 
Sándor, József 10 órától jó hangulatban

február 28 – án Fehérneművásár 9:00 órától.

Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 
órára hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás 
mérés 7-8 között. Minden kedden 10 órától időstorna, 
mindenkit várunk. Kedden, csütörtökön beszélgetős, 
kártyázós délelőtt, szerdánként közösségi rendezvény: 
előadás, névnap, születésnap, évforduló. Minden hónap 
utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok köz-
reműködésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanap-
pal korábban jelezni szíveskedjenek a klubban. Minden 
héten szerdán nyitott élő próba 10:00 órakor, Az Idő-
sek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot 
szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet 
kapcsolódni! A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓTÓL ÉRKEZŐ 
„ZÖLDRÁCSOS PAPÍROK”-AT FOLYAMATOSAN 
VÁRJUK, FÉNYMÁSOLÁSRA. KÖSZÖNJÜK!
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HATTYÚK TÖRTEK HATALOMRA
 

A mártélyi holtágban a szárnyasok a strandrészt vonták fel-
ügyelet alá és több száz kacsatársukkal együtt nem tágítot-
tak. Január 15-én ott jártunk.

Imádjuk Mártélyt. Azt hiszem, nem is hiába. A Holt-Tisza 
az év minden egyes szakában gyönyörű látványt nyújt. Ta-
vasszal az ébredő természetes, nyáron a hibátlan napsütés, 
ősszel pedig az ezernyi színben játszó falevelek teszik azzá. 
Télen pedig a hó, amely Mártélyra is megérkezett. A töltésol-
dal így kiválóan alkalmas a csúszkák bevetésére, hiszen ott 
lehet, a jégen nem.
A szépséget azonban nem is ez, hanem a Mártélyt elfoglaló 
hattyúk adták. A bütykös jószágok a part mellett vertek ta-
nyát, kacsák közt lubickolva, kinézetükkel elbájolva a holt-
ághoz érkezőket. Nemhiába! Egy kis hattyúba való minden-
kinél volt. Az állatok a vízről nyújtogatták nyakukat, hogy a 
parton lévő finom falatokat levadásszák.
A kacsák pedig nem voltak restek, akár a jégre totyogni egy 
kis eleségért. Nem volt egyszerű a dolguk, hiszen a kacsatalp 
is csúszott.
Aki kilátogat, egy kis eleséget persze vigyen, hiszen a repülő 
siserahad elvárja ezt. Azt nem állítom, hogy az üres kézzel 
érkezőket megcsípik, de a bütyök mögül csak szúrós tekin-
tetre számíthat.

szcs

Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTÜNK:

•  2016. december 12. 
ifj. Kellner Oszkár Fő u. 66/a 
Szülei: Kellner Magdolna, 
Kellner Oszkár

•  2016 december 29. 
Dékány Noel, Fő utca 46. 
Szülei: Lantos Anikó és Dékány István

•  2017. január 09. Vigh Janka 
Zrínyi u. 9. szülei: Farkas Anita, Vigh Róbert

•  2017. január 16. Gémes Pál Sándor 
Hunyadi u. 23. 
Szülei: Gémesné Török Andrea, Gémes Pál

ELHUNYT:

•  id. Lovászi Sándor (Fő utca)

IGYEKEZNEK MINDEN 
LEHETŐSÉGET MEGRAGADNI

 
Az Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért szülői kezde-
ményezésre jött létre 1996-ban, a mártélyi gyerekek esély-
egyenlőségének biztosítása érdekében. Számos tevékeny-
ségi kör tartozik a kuratóriumhoz. Nagyné Szentirmai 
Annával, az alapítvány elnökével, és Sajti Imréné titkárral 
beszélgettünk a szervezetről.
Mártélyi Hírek: Milyen tevékenységi körök tartoznak az 
Alapítványhoz?
Nagyné Szentirmai Anna: Alapítványunk támogatja az 
iskola oktatási-nevelési programjait, igyekszik a diákéletet 
színesíteni különféle programok szervezésével, támogatja a 
szociálisan rászoruló gyermekeket. Ezen kívül nyári táboro-
kat szervez, támogatja a nemzetközi kapcsolatokat Mártély 
német és erdélyi testvérvárosai, Altenar és Nyáradremete 
között.

M.H.: Mikor és milyen céllal alakult meg az Alapítvány a 
Mártélyi Általános Iskoláért?
Nagyné Szentirmai Anna: 1996-ban, az akkori igazgatónő, 
Bérczi Tamásné gondolata volt az alapítvány létrehozása, el-
sősorban azzal a céllal, hogy hatékonyabban tudjuk tartani 
a kapcsolatot erdélyi és német testvértelepüléseinkkel. A ku-
ratórium tevékenységi köre igen szerteágazó, ennek köszön-
hetően sokkal több pályázatot tudunk benyújtani. 
M.H.: 2016-ban milyen eredményekkel zárultak a benyúj-
tott pályázatok? 
Sajti Imréné: 2016-ban 6 biciklit tudtunk vásárolni, illetve 
laptopot, jutalomkönyveket tudtunk átadni, illetve a 8 év 
alatt kiválóan teljesítő tanulókat fejenként 15 ezer forint ér-
tékben jutalmaztuk. 
M.H.: Hamarosan jótékonysági bált rendeznek, mi lesz a 
program? 
Sajti Imréné: Február 18-án tartjuk jótékonysági bálunkat 
a Faluházban, melynek egyik fő célja az adománygyűjtés. A 
4 ezer forintba kerülő jegyért cserébe szabadszedéses, több 
fogásos menüsorral várjuk a résztvevőket. Festményárverés 
és tombola is szerepel a programban. Minden évben nagyon 
közkedvelt ez az esemény, jó hangulatban bálozunk a gye-
rekekért.

Ács Helga

Sajti Imréné és Nagyné Szentirmai Anna


