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185 MILLIÓBÓL GAZDÁLKODNAK

 
Testületi ülést tartottak a mártélyi képviselők február 8-án. 
A grémium az idei költségvetésről is döntött.

14:20: Borsos József polgármester megnyitotta a testületi 
ülést. A grémium határozatképes volt.
14:25: 185 millió forint Mártély idei költségvetése. Az adó-
bevételek a tervek szerint több mint egymillió forinttal 
emelkednek. A meghatározott összeg várhatóan stabil mű-
ködést jelent majd az önkormányzatnak – hangzott el. A te-
lepülésen több pályázat is folyamatban van, ezek a források 
pozitív elbírálás esetén kerülnek be a költségvetésbe.
14:36: Borsos József: a tavalyi évhez hasonlóan idén is 2,5 
millió forintot költenek települési támogatások kiosztására, 
míg a civil szervezeteket 1,5 millió forintos keretből támo-
gatják.
14:41: A Helyi Értéktár Bizottság 2016-os évéről Sajti Im-
réné alpolgármester elmondta: a fő témájuk a halászat és az 
utcaelnevezések voltak. Idén a művészetek támogatása kerül 
a középpontba, a Festők Dombját szeretnék rendbe tenni. 
Erre a célra pályázatot is benyújtottak.
- Problémát okoz a munkánkban, hogy ugyan vannak je-
lentkezők segítségnyújtásra, szükség esetén mégsem jelen-
nek meg – tette hozzá.

14:51: Jogszabályi változások miatt módosult a Beszerzési 
Szabályzat. Ez a közbeszerzéseket érinti, ezek összegei mó-
dosultak.

14:54: Január elsejével megváltozott a polgármesteri bérek-
kel kapcsolatos szabály. Ezért az illetmény 40 százalékkal 
emelkedett, azaz 398 ezer forintra nőtt. A költségtérítés 15 
százalék.
14:56: Az alpolgármesteri illetmény is változik, az összeg 
139 ezer 700 forintra módosult.
Sajti Imréné kérdése: a képviselők tiszteletdíja nem változ-
hat?
Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző: ez a testület döntésén 
múlik.
A grémium a legközelebbi ülésen tárgyal erről.
15:00: Február 3-án busójárást tartottak Mártélyon. A ren-
dezvényt az Ete Népe Történelmi Egyesület szervezte.  9 
busó és 11 hagyományőrző érkezett a településre. Az ese-
mény 60 ezer forintba került. Az egyesület kérése az volt, 
hogy az önkormányzat biztosítsa ennek felét.
Borsos József: mivel jól sikerült a program, vélhetően jövőre 
is lesz busójárás a községben.
A képviselők megszavazták a támogatást.

15:02: Hódmezővásárhely közgyűlése február 3-án arra 
kérte a lakosokat és a vállalkozókat, hogy az Igazi Csíki Sör 
romániai betiltása miatt ne vásároljanak és ne áruljanak 
Heineken termékeket. Borsos József felvetése: tárgyaljanak 
arról, hogy Mártély csatlakozik-e a kezdeményezéshez.
Pótári Mihály: felmerült, hogy új néven forgalmazzák a Csí-
ki Sört, így nincs értelme erről dönteni.

Megyeri József

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 várjuk.
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Meghívó
Gyermek Lovasok Baráti Köre és a Mártélyi Olvasókör

megrendezi a
II. Mártélyi Lovasbálat 2017. március 4-én, szombaton.

Kezdés: 18.30 óra
Helyszín: Mártély Faluház

A bálat megnyitja Borsos József 
Mártély község polgármestere.

Hangulatról a Gazsó-Szűcs Duó gondoskodik.
Menü:  Welcome Drink 

(pálinka, pezsgő, alkoholmentes pezsgő)
Választható:  A: Sültes tál  B: Csomorkányi szürke marhapörkölt

Ételről, italról a Jó Étvágyat Kft. gondoskodik.
Házi sütemények és gyümölccsel terített bőség asztal

Tombola
Támogató jegy: 3500 Ft
10 éves kor alatt 1750 Ft

Támogatójegyek kaphatók: 
Benkő Sándorné, 
Községház u. 1/a., 30/347-9917 
Apró Lajosné, 
Széchenyi u. 27., 30/591-9262

A rendezvénnyel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 
Benkő Sándor 30/487-0104 
Benkő Noémi 30/290-6315

A KULTÚRA KÖRE
 

Versek, receptek, gyermekdalok és zeneszövegek is el-
hangzottak január 24-én Mártélyon, ahol a Magyar Kul-
túra Napját ünnepelték. A Faluházban kicsik és nagyok is 
előadták produkciójukat.

A kultúrát 2014 óta ünneplik a településen, azóta is töretlen 
sikerrel. Az első alkalommal festmény és tánc is színesítette 
a programot, mára azonban főleg irodalmi műveket és zenés 
produkciókat mutatnak be a szereplők.
 „Rendhagyó módon emlékszünk a Magyar Kultúra Nap-
jára. Saját szórakoztatásunkra adtuk elő a produkcióinkat. 
Bárkit szeretettel vártunk, akár nézőként is, akiket meg-
vendégeltünk egy kis teával és süteménnyel. Én egy Márai-
novella részlettel készültem a mai napra, mert kedvelem a 
stílusát, és aktuális gondolatai vannak, amik minden korra 
igazak” – mondta el Horváth Tibor, a Mártélyi Integrált Kö-
zösségi Szolgáltató Tér munkatársa.
A megjelentek egy nagy körben hallgatták egymás műveit, 
előadását, amiket nagy tapssal is jutalmaztak. Volt, aki a 
kortárs művészetet is becsempészte a körbe, és egy jelenkori 
zenekar, az Akkezdet Phiai szerzeményét olvasta fel.

Somondi István elmondta, hogy szoktak utazgatni, kirán-
dulni Erdélybe, ahol szintén lépten-nyomon bele lehet futni 
a magyar kultúrába.
„A Kárpátok gerincét már végig túráztuk barátokkal, cse-
metékkel. Trianon után Reményik Sándor nem véletlen írta, 
hogy „Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”. 

Ez egy megtartó erő, az ottani diákok minden héten talál-
koznak a Himnusszal, a Szózattal, a Nemzeti dallal, Gábor 
Áron rézágyújával. Ez egy szívet melengető dolog.” – mesél-
te Somondi István, aki a gyógynövényekről, gyógyteákról és 
az álomvilágról, álomfejtésről beszélt a közönségnek.

A délután folyamán a Mártélyi Óvoda növendékei is készül-
tek, és gyermekverseket, mondókákat adtak elő.

Sz.Viktor

„Ma este mulatunk...”

„Újra itt van, újra itt van a nagy csapat!”
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„EGY KÖZÖSSÉG, 
AMELYHEZ MEGÉRI TARTOZNI”

 
A Mártélyi Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú 
Egyesület elnöke, Rózsa Szilveszter számolt be az egyesület 
működéséről, megvalósult tervekről, jövőbeni célokról.

Mártélyi Hírek: Mikor, milyen körülmények között létre 
az egyesület?
Rózsa Szilveszter: Egyesületünk 1995. január 18-án alakult 
10 fővel. Az apropója, amiért megalakult, hogy abban az idő-
ben nem volt Mártélyon körzeti megbízott. A „rosszízlésű” 
emberek egyre inkább látogatták Mártélyt, így összeültünk, 
és megalapítottuk az egyesületet azért, hogy Mártély közbiz-
tonsága javuljon, illetve a nem jó szándékkal idelátogatókat 
elriasszuk az autónkkal, mint madárijesztő. 1998-ban felvet-
tük a tűzvédelmi tevékenységet. 
M.H.: Milyen feladatokat lát el az egyesület?
R. Sz.: Segédkeztünk már eltűnt személy felkutatásában, 
közúti balesetek helyszíneinek biztosításában. Bár Hód-
mezővásárhely tűzoltósága közel van, de a helyismeret, a 
helyben találhatóság miatt elsőként szoktunk a helyszínek-
re érni. Árvízi védekeznél is részt vesz az egyesületünk. Az 
utóbbi időben jött be olyan kis plusz feladat, amelynek ér-
telmében a tűzoltó egységeket rendezvénybiztosítással bíz-
zák meg. Ez elsősorban megtiszteltetés, hogy úgy gondolják, 
hogy a mártélyi egyesület képes egy ilyen feladat ellátására. 
A másik részről pedig felelősség a mi részünkről, hogy a tu-
dás, a technika az adott pillanatban, arra a hirtelen kialakult 
helyzetre készen álljon. Az egyesületnek egy plusz bevételt is 
jelent, és ezekből tudjuk az álmainkat megvalósítani. 
M.H.: Hány fővel működnek?
R. Sz.: 23-mal, és van még ehhez négy fő, akik jelenleg szü-
neteltetik a tagságukat, de velük is tartjuk a kapcsolatot. 
Január 27-én lesz az évadnyitó közgyűlésünk, ahol új tag-
felvétel is lesz, és úgy néz ki, hogy 30 fő körülire duzzad az 
egyesületi létszám. 
M.H.: A tagok mind mártélyiak?
R. Sz.: Nem. Néhányan hódmezővásárhelyiek, akik már 
több éve tagok, és rendszeresen részt vesznek az itteni mun-
kában. 
M.H.: Csak férfiak vannak az egyesületben?

R. Sz.: A hölgyek is képviseltetik magukat, szám szerint 
öten. Valaki aktívan szolgálatot ad, de vannak, akik rendez-
vényen szoktak nekünk segíteni. Szimpatizálnak az egye-
sülettel, és úgy gondolják, hogy egy jó közösséghez megéri 
tartozni.
M.H.: Hogyan néz ki a szolgálat?
R. Sz.: Nem szoktam kimondott szolgálatvezénylést készí-
teni. Alapvetően a beosztást rá szoktam bízni az egyesületi 
tagokra. Mindegyik rendelkezik munkahelytől, ahogy az 
idejük engedi a munka, gyerekek, család mellett, hogy te-
gyenek a közért. Jelzi, jön az autóért, és ellátják a szolgálatot. 
Ennek borzasztó nagy előnye, hogy követhetetlen. Nem le-
het tudni, ki mikor kezd, így nem is tudják az illetéktelenek 
kiszámítani. 
M.H.: Család hogyan fogadja ezt a szolgálatot? Gondo-
lom, elég sok időt elvesz…
R. Sz.: Mindenképpen jó dolog egy ilyen közösséghez tar-
tozni. Építőjellegű, akár a személyre nézve, akár a közös-
ségre nézve. A kedvesem mindenben támogat, ha éjszaka fel 
kell kelni, mert riasztás van, akkor elfogadja, nincs belőle 
családi háború. Akik benne vannak ebben, egyfajta családi 
kötelékként élik ezt meg, ami az életünk velejárója. 
M.H.: Jövőre vonatkozóan milyen tervek fogalmazódtak 
már meg?
R. Sz.: Tervek mindig vannak, nincs olyan évkezdés, hogy el 
ne szeretnénk valamit érni. Azért nem szeretnék még erről 
beszélni, mert sok tényezőből áll ezen álmok megvalósítása, 
de úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk. 
M.H.: Milyen álmokat sikerült eddig megvalósítani?
R. Sz.: Minden évben sikerült valamit fejlődni, fejleszteni. 
2015-ben érkezett egy új, esztétikus, mai kornak megfelelő 
szolgálati autó. 2016 is nagyon jól sikerült. A tavalyi évben 
a szertárnál nyílászáró-csere történt, az eszközöknek egy 
féltető épült, a tűzoltó autóra felszeretünk egy feszítővá-
gót, ami egy régi álmom volt. Ez utóbbi közúti baleseteknél 
nagyban hozzájárul a sérültek kimentéséhez. Az emberélet-
nél drágább dolog nincs. Fontos dolog, hogy egy tűzoltóau-
tón legyen egy ilyen berendezés. 
M.H.: Miből finanszírozzák ezeket a fejlesztéseket?
R. Sz.: Próbálunk minden olyan forrást megtalálni, ami 
hozzájárul a civilszervezetek működéséhez. Rendszeresen 
adunk be pályázatokat, de rengeteg támogatást kapunk az 
önkormányzattól is. A mártélyi lakosság is kiveszi a részét 
ebből, vállalkozások, magánszemélyek is szoktak minket 
pénzzel segíteni, amit a működési költségünkre szoktunk 
általában fordítani. A tavalyi évben is sokan döntöttek úgy, 
hogy adójuk egy százalékát nekünk szánják, amit ezúton 
is szeretnék megköszönni, és ha valaki úgy gondolja, hogy 
egyesületünk méltó erre a felajánlásra, akkor a jövőben is 
szívesen fogadjuk a felajánlást!

ÉR.

További  h í rek Már tély ról:
www.promenad.hu
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HUSZADIK ALKALOMMAL 
BÁLOZTAK A GYEREKEKÉRT

 
Jubileumi bált rendezett az Alapítvány a Mártélyi Iskoláért 
február 18-án. Közel kétszázan szórakoztak a Faluházban.

Az alapítvány egyik fő bevételi forrása a februári bál, amit 
nagyon várják minden évben a Mártélyról és Vásárhelyről 
érkező vendégek, ezért sem maradhat el egyik évben sem. 
Az ételek is vonzóak, hiszen házi túrós lepénnyel köszöntik 
a mulatságra érkezőket, majd pedig a marhapörkölt vonzza 
az asztalokhoz az előtérben iszogató vendégsereget.
„Az egyik legmeghatározóbb civil szervezet, hiszen komoly 
eredményeket értek el a mártélyi közösségi életben, akár a 
német partnerkapcsolatnak köszönhetően. Az alapítvány 
több olyan pályázatot is végig vitt, mely a könyvtár, vagy 
éppen az iskola, a képzés, és a tanításhoz szükséges infra-
struktúrát segítette. Nagy büszkeséggel és köszönettel állok 
az alapítvány előtt” – fogalmazta meg megnyitó beszédében 
Borsos József, Mártély polgármestere.
Tombolát vásárolhattak és akár azonnal nyerhettek is a ven-
dégek, de ha mégsem volt szerencséjük, a nyeretlen szelvé-
nyeket névvel ellátva, és a gyűjtődobozba bedobva esélyt 
kaptak az éjféli fődíj elnyerésére. Képárverés is színesítette 
az estét és természetesen növelte az alapítvány bevételét. Öt 
festmény és két fotó volt az aukció tárgya, melyeken legin-
kább Mártély és a halászat jelent meg.
A bál bevételéből ezúttal is igyekeznek a gyerekek számára 
még szebbé tenni a mindennapokat. A tavalyi esztendőben 
24 általános iskolás jutott el Németországba, az ottani test-
vértelepülésre. Nyár végén pedig az erdélyi testvértelepü-
lésre látogattak el, mindkét helyen az út, a programok és az 
ajándékok költségét az alapítvány fedezte.
Sajti Imrénétől, az Alapítvány a 
Mártélyi Iskoláért kuratóriumának 
a titkárától megtudtuk, hogy idén 
több nagy programot is megvalósí-
tanak. Áprilisban Németországból 
érkeznek gyerekek a településre és 
közös programokon vesznek majd 
részt a mártélyi diákokkal. 
Júliusban húszéves lesz a német 
partnerkapcsolat, melynek köszön-
hetően 80-an érkeznek majd Mártélyra, illetve Erdélyből is 
számítanak 30-40 főre valamint a Vajdaságból is, így ebben 
az évben ezek lesznek a legnagyobb feladatai a szervezetnek.

RV

JAVULÓ FOGLALKOZTATÁSI 
ADATOK CSONGRÁD MEGYÉBEN

 
Csongrád megyében 2015 nyarán és őszén 172 ezren dol-
goztak, mostanra – az október végi adatok szerint – pedig 
mintegy 182 ezer főre emelkedett ez a szám. A foglakozta-
tási ráta ezzel 55,4 százalékról 58,7-ra ugrott; 0,2 százalék-
ponttal az országos átlag fölé.
A Hódmezővásárhelyi Járásban is jól látszik a munkanél-
küliek számának csökkenése: 2011-ben durván 8, 2016-ban 
3,7 százalékos volt a munkanélküliség. Tehát kevesebb, mint 
felére csökkent. 
Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül október vé-
gén 747 munkanélkülit tartottak nyilván a munkaügyi köz-
pontnál, öt éve még 1845-öt. Ez figyelemre méltó javulást 
mutat. 
Makót és térségét érintően is biztatóak a mutatók. Míg 2011 
októberében 15,1% volt a munkanélküliek aránya a gazdasá-
gilag aktív korú népességhez viszonyítva, 2016. októberében 
már 7% volt ugyanez a mutató, 5 év alatt felére csökkent. 
Makói adatok tekintetében a 2010. októberi 8,49%-hoz ké-
pest 2016 októberében már csak 4,09% volt a munkanélkü-
liek aránya.

(Forrás: Négyes)

Programok a Faluházból
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 (minden hétfőn 10.00 – 12.00) túl, az 
alábbi rendezvényekre várjuk februárban az érdeklődő-
ket és érintetteket.

március 01. 14.00-16.00 Vásár
március 02.  15.00-16.00 Ingyenes látásvizsgálat
március 04. 19.00 Lovas bál
március 06. 13.30-15.30 Vásár
március 10. 17.30 Ki a jobb? vetélkedő
március 14. 15.00 Tanoda
március 15. 10.00 Nemzeti ünnep–települési ünnepség
március 17. 17.00 Napforduló–Tavaszköszöntő
március 21.  14.00-16.00 Vásár
március 22 11.30-12.30 HMSZ–Nzrt szemétszállítási 

ügyintézés
március 25.  16.00 A helység kalapácsa– 

a Bessenyei színkör előadása
március 28.  15.00 Tanoda

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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BELAKTÁK A RENDELŐKET!
 

A mártélyi Egészségház kialakításával modern környezet-
ben folyhat a településen a védőnői szolgálat, az orvosi, il-
letve fogorvosi szakrendelés is. A polgármesteri hivatalban 
megtalálható egységek önmagukban is beszédesek, de az 
azokért felelős szakemberek is vallottak arról, milyen vál-
tozást hozott a munkájukba az Egészségház.

A tavalyi év 
utolsó negyed-
évében jöhetett 
létre Mártélyon 
az Egészségház-
nak nevezett 
k o m p l e x u m . 
A fejlesztésre a 
település a Bel-
ügyminisztéri-
umtól kapta a 

mintegy 42 millió forintos összeget, így szinte száz száza-
lékos támogatással valósulhatott meg a projekt. Az egész-
ségügyi szolgálatot ellátó egységet előtte a falu több pontján 
helyezkedtek el: míg a védőnőt a Községház utcán találhat-
ták meg, addig a fogorvost és az orvost a Petőfi utcán kellett 
keresniük a pácienseknek. Mindkét épület nagyon régi, így 
a lakosoknak sok kellemetlenséget kellett elviselniük, ame-
lyek közül az egyik legjelentősebb, hogy fűtés nélkül télen a 
hideggel is meg kellett küzdeniük a váróban. 
A polgármesteri hivatal 2013-as átszervezésével a Rákóczi 
téri épület fele tulajdonképpen kihasználatlanul állt. Ide 
költözhetett meg a három egészségügyi egység. A munká-
latok során új vizesblokki beosztás jött létre, homlokzatszi-
getelés, nyílászáró-csere történt, illetve megújult a fűtés, a 
gépészet is. Valamint az épület akadálymentesítését is elvé-
gezték. Fontos volt a kialakításkor, hogy a védőnőt külön be-
járaton is meg lehessen közelíteni, ezt is megoldották egy új 
bejárat nyitásával. Illetve új bútorzatot kapott a védőnői és 
a háziorvosi szolgálat is. Egy nagyon várt műszaki fejlesztés 
megvalósult külön pályázati forrásból: mégpedig a közel 30 
éves fogorvosi széket sikerült lecserélni mintegy 3,5 millió 
forintból.

„Szerintem egy 
európai szin-
tű, 21. századi 
E g é s z s é g h á -
zunk lett. Én 
azt látom az 
ideérkezőkön, 
hogy azon túl, 
hogy ki-ki a 
betegségét hoz-

za ide, jól érzik magukat, nem fáznak, a gyerekek örömmel 
jönnek-mennek a folyosón” – fogalmazott Borsos József pol-
gármester. 
Varga Zsuzsanna védőnő, aki tavaly óta látja el Mártélyon 
ezt a szolgálatot, legnagyobb erényként szintén azt emelte ki, 

hogy a hőszi-
getelésnek kö-
szönhetően jó 
idő van az épü-
letben, illetve 
szinte minden 
eszköz, bútor új, 
valamint most 
már van arra is 
lehetőség, hogy 

a fontosabb iratokat zárt helyen tárolják. „Nagyon tetszik 
az embereknek, eddig mindenki megjegyezte, hogy pozitív 
a változás. Megkönnyíti a munkánkat az, hogy most már az 
összes egészségügyi szerv egy helyen van. Így ha én valami 
olyan problémát észlelek, ami orvosi, fogorvosi ellátást igé-
nyelne, akkor nem a falu másik végére kell mennie a pácien-
seknek, hanem csak egy ajtóval arrébb” – mesélt tapasztala-
tairól a fiatal védőnő, aki mivel maga is babát vár, március 
végéig tölti be ezt a pozíciót. Az új védőnői állásra a település 
pályázatot írt ki, amire a hivatalnál lehet jelentkezni. 

Folytatva kép-
zeletbeli túrán-
kat az Egészség-
ház folyosóján, 
eljutunk a há-
ziorvosi ren-
delőig, ahol dr. 
Palotás Ágnes 
háziorvos és 
Nagyné Szen-

tirmai Anna körzeti nővér várja a pácienseket. Arra a kér-
désre, hogy mi a különbség a régi és az új rendelő között, 
Nagyné Szentirmai Anna frappánsan a következőt mondta: 
„Olyan ez, mintha a Trabantot lecseréltük volna egy Mer-
cedesre. Sikerült teljesen belakni, nagy örömmel jövünk 
dolgozni.” Mindent a doktornő kiegészítette azzal, hogy a 
lakosok részéről is pozitív visszajelzések érkeztek, illetve a 
munkájukat nagyon megkönnyíti, hogy egy helyen vannak 
a védőnővel. 

Végül eljutunk a fogorvosi rende-
lőig, ahol dr. Horváth Gábor im-
már egy hipermodern fogorvosi 
székben gondoskodhat arról, hogy 
Mártélyon mindenkinek csillogó, 
egészséges foga legyen. „Nagyon 
örültünk neki, hogy be tudtunk 
költözni az új helyre január elején. 
Nagy változás ez nemcsak a bete-
gek, hanem a mi részünkre is. Az 

új fogorvosi szék sokkal kényelmesebb, több funkcióban ál-
lítható, így sokkal könnyebb a beteg kezelés” – foglalta össze 
a fogszakorvos a tapasztalatait.

ÉR.
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ÚJJÁÉLED A BARCI-RÉT 
EGY DARABJA
 

A Tisza hullámterében jószág nélkül maradt legelőket és 
kaszálatlan réteket súlyosan veszélyezteti a gyalogakác 
(Mártély környéki nevén „víziakác”) riasztó mértékű, ag-
resszív terjedése. A Mártélyi Tájvédelmi Körzet déli részén, 
a Tisza hullámterén található Barci-rét gyalogakác-mente-
sítésébe kezdett a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

A hazánkban 
nem őshonos, 
észa k-amerika i 
eredetű gyalog-
akác hullámtere-
ink nagy részét 
elborította. Ha-
talmas tömegben 
termő magja az 
áradások során 
távoli területekre 
is nagy mennyi-
ségben el tud jut-

ni. A használaton kívüli legelőkön és kaszálókon néhány év 
alatt olyan mértékben képes elterjedni, hogy sűrű állomá-
nya lehetetlenné teszi a terület művelését, jelentősen növel-
ve ezzel a földhasználati költségeket és az árvízi kockázatot. 
Fiatal hajtásai viszont kiváló beltartalmi értékű takarmányt 
jelentenek a legelő állatoknak.

Természeti érté-
keink, a változa-
tos táj megőrzé-
se, és az árvizek 
hatékony leveze-
tése érdekében 
gondoskodni kell 
arról, hogy a le-
geltetés, kaszálás 
minél több hul-
lámtéri területen 
fennmaradjon.
A fagyos téli idő-

járás adta lehetőséggel élve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet 
déli részén, a Barci-réten újabb földrészletet próbál ismét 
kaszálhatóvá tenni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. 
Első lépésként az Igazgatóság erdészeti szárzúzó gépe nyitja 
meg az áthatolhatatlan gyalogakácost. A munkát nehezíti, 
hogy a cserjékre már a vadszőlő és a süntök indái is felfu-
tottak. 
A nemzeti park célja, hogy terület eredeti rendeltetésének 
megfelelő rendszeres műveléssel újjáélessze az elszórtan ős-
honos fákkal tarkított hullámtéri rétet. Az özönnövényektől 
megtisztított területet a tervek szerint rendszeres kaszálással 
fogja karbantartani a nemzeti park.

Albert András, 
természetvédelmi őrkerület-vezető

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. Március hónapban

március 01 – én Farsangi mulatság 13 órától. Mindenkit 
szeretettel várunk!

március 08 – án Márciusi népszokások 10 órától.
március 10 – én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
március 14 – én Megemlékezés a március 15-i forrada-

lomról. 10 órától. Mártélyi pilvax.
március 22 – én Tavaszváró versek, mindenki hozzon 

magával mégegy verset!
március 28 – án Fehérneművásár 9:00 órától.
március 29 – én Filmklub 10-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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MEGKEZDŐDÖTT 
A POZITÍV VÁLTOZÁS

 
Dr. Szöllősi Sándor külsős tagként tevékenykedik Mártély 
Község Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi- és 
Ügyrendi Bizottságában. ifj. Mészáros Antal is ebben a bi-
zottságban van jelen. Tagságukról és Mártély fejlődéséről 
beszélgettünk velük.

Mártélyi Hírek: 
Mióta segíti külsős 
bizottsági tagként 
a képviselő-testü-
let munkáját?
Dr. Szöllősi Sán-
dor: Választások 
előtt Borsos Jó-
zsef felkért, hogy 
ha megválasztják, 
akkor vállalnék-e 

külsős bizottsági tagsági munkát. Örömmel tettem eleget a 
megkeresésnek, tehát gyakorlatilag, amikor megválasztot-
ták, azóta segítem a települést.

ifj. Mészáros An-
tal: A polgármester 
úr megkeresésére 
válaszoltam igen-
nel. Baráti kap-
csolat fűz Borsos 
Józsefhez, ennél 
fogva olyan kérdé-
seket is megbeszé-
lünk, amiket nem 
biztos, hogy külsős 

idegenekkel képesek lennénk megtárgyalni. Ismerjük egy-
más munkastílusát, szempontjait és elveit, akár a gazdálko-
dásról, vagy a településselről, és úgy gondoltuk, egy irányba 
kell tolnunk Mártély szekerét.
M.H.: Miért döntött úgy, hogy belevág ebbe a munkába?
Dr. Sz.S.: Több okból. Az egyik, hogy felkértek, a másik, 
ha tudom segíteni a település munkáját, akkor örülök neki, 
harmadik pedig, hogy nyugdíjas vagyok, ráérek.
ifj. M.A.: A konzervatív gazdálkodásnak a garantálása a fel-
adat, amire felesküdtem annak idején, ezen kívül bármilyen 
cél, amivel szellemileg, lelkileg azonosulni tudok, azzal segí-
teni szeretném a helyi közösséget.
M.H.: Miben tudja segíteni a bizottság munkáját?
Dr. Sz.S.: A pénzügyi részében kevésbé, bár pénzügyi vég-
zettségem is van, de jogászként talán az ügyrendi része az, 
amihez hozzá tudok szólni. Ez elsősorban a jogalkotás, má-
sodsorban a helyi döntés előkészítése, illetve a döntési folya-
matok.
ifj. M.A.: A képviselőtestület döntéshozatalának megalapo-
zásában segítünk a bizottság munkájával. A korábban fel-
halmozott ismereteimet és kapcsolatrendszeremet is tudom 
mozgósítani, amennyiben szükség van rá, ami esetleg segít-
het akár speciális vonatkozású gazdasági kérdésekben is.

M.H.: Hogyan látja Mártély fejlődését?
Dr. Sz.S.: Mártély elég sokat fejlődött az utóbbi időszakban, 
hiszen több olyan beruházás vált valóra, ami a korábbi lehe-
tőségeket meghaladta. Ugyanis ez egy kis település, viszony-
lag szerény költségvetéssel. Példának mondanám az óvoda 
felújítását és az új egészségügyi centrum építését. Mindezt 
nem tudtuk volna megoldani, ha nincs állami segítség, sze-
rencsére Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárásá-
val és így különböző támogatásokkal meg tudtuk valósítani 
ezeket a fejlesztéseket.
ifj. M.A.: Elindult egy olyan pozitív útkeresés, ami a korábbi 
évek valamilyen szintű identitásválságát hivatott megvalósí-
tani. Azok a korábbi vezetők, lelkes emberek, akik nagyon 
sokat segítettek a település irányításában, vezetésében, azok 
elhunytak, elfáradtak, nevezhetjük úgy, hogy megöregedtek, 
így a stafétabotot át kell venni és fel kell mérni a mai idők 
igényét, amire még mindig nem biztos, hogy a legmegfele-
lőbb választ adjuk. 
M.H: Mik azok a változások, amiket el tudna képzelni 
Mártélyon?
Dr. Sz.S.: Az útburkolatok, különösen a külterületeken elég-
gé rosszállapotúak, mezőgazdasággal foglalkozó település-
ként nagy gépekkel, nehézjárművekkel is közlekednek – de 
ez ezzel jár – viszont az utak nem bírják. Ez nagyobb fejlesz-
tésre szorulna.  A művelődési lehetőséget lehetne erősíteni, 
bár a művelődési központ jól működik. Vannak rendezvé-
nyek fiataloknak, nyugdíjasoknak, de van még ott mit tenni-
venni bőven.
ifj. M.A.: Az a változás, amely pozitív irányba viszi a telepü-
lést az elkezdődött, és semmilyen szinten se lehet elvárni egy 
ilyen kis településtől, hogy hirtelen változzon, lépésről-lé-
pésre kell. Ha konkrétumokról beszélünk, akkor szükséges 
a közvilágítás és az utak rendbetétele, valamint a közösségi 
tér fokozottabb kihasználása a fiatalok által.
A következő lapszámban folytatjuk a külsős bizottsági ta-
gokkal készült riportok közlését, akkor Palóczné Tóth And-
reával és Rózsa Szilveszterrel beszélgetünk majd.
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AZ ASZTAL MELLETT 
ZSONGLŐRKÖDNEK

 
A mártélyiak közül sokan minden héten összegyűlnek, és 
nem csak a társaság, de a mozgás öröméért is az asztalite-
nisz szenvedélyének hódolnak. A ping-pong szerves részét 
képezi a különböző korosztályú brigád életének. Szűcs At-
tilával, a csapat vezetőjével beszélgettünk.
Mártélyi Hírek: Hogyan kezdődött el a mártélyi asztali-
tenisz élet? 

Szűcs Attila: Hosszú évekre 
nyúlik vissza ez vissza, min-
den a karácsonyi ping-pong 
tornákkal kezdődött. Ezt 
kivéve minden héten ösz-
szegyűlünk a Faluházban, 
és „örömpongozunk”, én 

ennek hívom, ugyanis az edzés teljesen más. Járok Hódme-
zővásárhelyre is edzeni, ott valóban keményebb munka fo-
lyik. A mártélyi játékos foglalkozásoknál még a szabályok 
sincsenek komolyan betartva, leginkább a sport szeretetéért 
járunk össze. Az a legjobb ebben a sportban, hogy kortalan, 
idős és fiatal egyaránt játszhatja, és ránézésből nem lehet 
megállapítani, hogy kinek mekkora tehetsége van hozzá. 
M.H: Hányan járnak össze sportolni? 
Sz.A: Ez nagyon változó, van, hogy itt vagyunk húszan, de 
van, hogy csak négyen jönnek el. A legtöbben a karácsonyi 
tornára jönnek el, az megmozgatja az egész falut. 
M.H: Mit ad önöknek ez a sport? 
Sz.A: Mindenkinek mást és mást. Van, akinek csak a sport 
örömét, de vannak olyanok, mint én, akik fanatikusok. Ne-
kem az életem nagy részét ez teszi ki a család után. Nagyon 
hálásak vagyunk a mártélyi önkormányzatnak, hogy ingyen 
és bérmentve rendelkezésre bocsájtják a helyszínt, és a profi 
asztalokat is nekik köszönhetjük. Így sokkal jobb gyakorol-
ni. 
M.H: Mik a távlati tervek az asztalitenisszel Mártélyon? 
Sz.A: Régóta vannak olyan terveim, hogy a Mártélyi Sport-
egyesület részévé tegyem a ping-pongot, és Megye III. szin-
ten elindítsam a csapatot, azonban itt nem látom azt a fa-
natizmust, amihez erre szükség lenne. Több edzés kellene, 
bizonyos gyakorlatokat akár több óráig is kellene csinálni 
ahhoz, hogy fejlődjünk. Nem gond, hogy itt ilyen szinten 
marad az asztalitenisz, de aki egy kicsit komolyabban sze-
retne ezzel foglalkozni, annak ajánlom a Hód-ASE-t, ahol 
idegenekkel is össze lehet mérni a már meglévő tudást. 
M.H: A karácsonyi tornák maradnak? 
Sz.A: Igen. Érdemes tudni, hogy ezeknek története van. Sza-
bó Csaba nagyon tehetséges volt a labdajátékokban. Sajnos 
már nincs közöttünk, így az ő nevét viseli a tornánk, mint 
Szabó Csaba Emlékverseny. Ilyenkor sem hívunk csapato-
kat, de mindenki mindenkivel játszik, és már óriási hagyo-
mány ez Mártélyon. Nem utolsó szempont az sem, hogy 
ilyenkor lemozogjuk a karácsonyi fölös kilókat.

sk

AKIK GONDOSKODNAK 
A JÓ FOGÁSRÓL
 

A mártélyi holtág nagy forgalmat bonyolít –már ami a 
horgászatot illeti. A gyönyörű környezet, és remek halállo-
mány sokakat vonz. A Mártélyi Horgász Egyesület másfél 
éve mindent megtesz, hogy a horgászok élete zökkenőmen-
tes legyen. Kulcsár Szabolccsal, az egyesület elnökével be-
szélgettünk.
Mártélyi Hírek: Mióta működik az egyesület? 

K.Sz: A Mártélyi 
Horgász Egyesület 
másfél éve alakult, 
a tavalyi év vízterü-
let elosztásai után 
a Mártélyi Tájgaz-
dálkodási Kft. ré-
szeként kapta meg 
a vízen a halgazdál-
kodási jogot. Igazá-
ból a tavalyi év ápri-

lisától kezdtük meg a tényleges munkát. 
M.H: Miből áll az önök munkája? 
K.Sz: A munkánk többrétű. A főbb halgazdálkodási tevé-
kenységet a Mártélyi Tájgazdálkodási Kft folytatja, biztosítja 
a halőrzést, illetve felelős a jegyek értékesítéséért. Ennek a 
Kft.-nek tagja a horgászegyesület, így nekünk is hasonló fel-
adataink vannak. 
M.H: Ha valaki horgászni szeretne Mártélyon, hogyan te-
heti meg? 
K.Sz: Ehhez állami jegyre van szükség, tizenhat éven felüli-
eknek ez horgászvizsgához kötött, ezen életkor alattiaknak 
nem kötelező a vizsga. Tizenhat év felett többféle területi je-
gyet biztosít a horgász egyesület: csak parti jegyek, parti és 
csónakos jegyek, napijegyek, és sporthorgász jegyek is meg-
találhatóak a kínálatban. 
M.H: Miből áll a kötelező állami vizsga? 
K.Sz: Ez áll egy jogszabályi ismeretből először is, majd ab-
ból, hogyan kell a vízterületen viselkedni. A csónakhaszná-
lattal is tisztában kell lenni, majd ismerni kell a halfajtákat 
és a horgászfelszereléseket is. A vizsgának természetesen 
anyagi vonzata is van. 
M.H: Hányan vannak a horgász egyesületben? 
K.Sz: Több mint nyolcvanan vagyunk. A jövőre nézve pedig 
számos tervünk van. Először a rucaöröm gyérítését szeret-
nénk elvégezni, addig a szintig, ameddig a természetnek és a 
horgászoknak is megfelelő lenne. A haltelepítésről is mi gon-
doskodunk. Az elmúlt évben kétszer telepítettünk két mázsa 
háromnyaras pontyot, illetve tíz mázsa kétnyaras pontyot. 
A ragadozó állomány növelése érdekében csuka és süllőiva-
dékot szereztünk be. Ezek a halak haltenyésztőktől és hal-
gazdálkodóktól érkeznek Mártélyra.

sk

APRÓHIRDETÉS:
 
Mártélyiak, figyelem! Vakcinázott napos és előnevelt 
csibét nálam lehet előjegyeztetni: Békésiné Katika, Ki-
nizsi u. 17. Telefon: 0630/259-6831
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ÁLTALUK IS FEJLŐDÖTT 
A KÖZÖSSÉGI ÉLET

 
A közösségépítés a legfontosabb célja a mártélyi „Hogy 
Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért szervezetnek. Az 
elnökkel, Pótári Mihály Zsolttal a működésükről és tevé-
kenységeikről beszélgettünk.

Mártélyi Hírek: Hogyan alakult meg a „Hogy Életük Le-
gyen” Alapítvány az Ifjúságért?
Pótári Mihály: 1992-ben Tatár Béla – aki a mártélyi plébá-
nián él – alapította meg a szervezetet azzal a céllal, hogy az 
egyházközségi élet szervezésében segítségünkre legyen, hi-
szen akkoriban még nem pályázhattak a hitközösségek. Ez 
hívta életre az alapítványt, mellyel különböző programokat, 
táborokat szerveztek a közösségi élet élénkítésére, aminek 
köszönhetően egy igazán összetartó csapattá kovácsolód-
tunk össze. 
M.H: Mióta vette kezébe az alapítvány működtetését?
P. M: 1998 óta vagyok a kuratóriumi elnök. Még főisko-
lásként kaptam meg a stafétabotot Somodi István akko-
ri elnöktől, aki jelenleg is mindenben igyekszik segíteni a 
munkánkat, és az egyházközségi majálist is az ő tanyáján 
rendezzük meg minden évben, bográcsozással és kézműves 
programokkal színesítve. 
M.H: Mi tartozik az alapítvány tevékenységei közé?
P. M: Programokon keresztül mutatkozik meg az alapítvány 
munkája. Ezek között már minden évben visszatérő prog-
ram a szemétszedés, amikor is a tanösvényen, vagy éppen a 
Mindszent felé vezető út mellett gyűjtjük össze a sokszor 30-
40 zsáknyi hulladékot. Szoktunk festeni, növényeket ültetni, 
tehát mindig olyan tevékenységeket végzünk, amire szükség 
van. Idén például az Általános Művelődési Központ mun-
katársaival tervezzük egy fűszerkert létrehozását, melybe 
szeretnénk bevonni a fiatalokat, illetve a gondozási központ 
lakóit is, hogy együtt termeljenek, és ezáltal találkozzanak 
a különböző generációk. Ősszel Szúnyogűző Családi na-
pot, télen pedig adventi koszorúkészítést, és falukarácsonyt 
szoktunk szervezi a családoknak. Év végén ping-pong ver-
senyre invitálunk mindenkit, melyet a tavalyi esztendőben 
Szabó Csaba emlékversennyé neveztünk át, aki örökös baj-
noka volt ezeknek a megmérettetéseknek.

M.H: Milyen emlékezetes törekvések, események jutnak 
most eszébe, az elmúlt évekből?
P. M: Az öt kuratóriumi tag és a számos család – aki közel 
áll az alapítványhoz –aktivitásukkal tudják előrelendíteni a 
fejlődést. 2015-ben sikerült kialakítanunk egy közösségi há-
zat a templom mellett, mely régen egy hittan terem, előtte 
pedig istálló volt. Itt méltóképpen tudjuk fogadni a vendége-
ket, előadásokat vagy éppen liturgiákat lehet tartani. Ami-
kor 100 éves lett a templom, egy több részből álló program-
sorozatot szerveztünk, aminek keretében például a mártélyi 
focisták együtt futballoztak az öreg fradistákkal, de emlékfa 
ültetésre is sor került, illetve más civil szervezeteket is be-
vontunk ebbe a programba, melynek köszönhetően Jókai 
Annával is beszélgethettek a mártélyiak. 
M.H: Minden évben van egy adott téma, mely köré épül-
nek a programok. Idén mi a terv?
P. M: Az idei évben a művészet lesz a központi témája a 
programoknak. Az ÁMK vezetőjeként könnyebben tudom 
megszólítani a mártélyiakat és a munkatársakat is jobban be 
tudom vonni a különböző eseményekbe. A festők dombjára 
egy táblát szeretnénk kihelyezni, amiről a településen alkotó 
művészekről tudhatnak meg többet az arra járók. Tavaly a 
halászattal kapcsolatban, előtte pedig az I. és II. világhábo-
rús áldozatok emléke előtt tisztelegve állítottunk emléktáb-
lát.
M.H: Az 1992-es megalakulás óta mennyiben változott az 
alapítvány célja?
P. M: A közösségépítés a legfontosabb célunk. Az ifjúságról 
átmentünk a családi vonalba, talán azért is mert korosztá-
lyunkban mindenki családos, de ugyanúgy fontosnak tart-
juk az értékek átadását és a prevenciót a fiatalok körében, 
hogy jó dolgokba fektessék energiájukat.

RV

FELHÍVÁS

A német testvértelepülésről meghívást kaptunk 
a partnerkapcsolat 20 éves évfordulójának meg-
ünneplésére. Várják azokat, akik a húsz év során 
aktívan részt vettek a két település kapcsolatá-
nak erősítésében. A meghívás 2017. augusztus 24-
től 27-ig szól. Jelentkezési határidő március 14, a 
könyvtárban. Az utazás önköltséges.

Sajti Imréné

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.

Mártély Község Önkormányzata
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„MI TEREMTJÜK MEG 
A SAJÁT HAGYOMÁNYAINKAT”
 

Az elmúlt évben 7. alkalommal rendezték meg Mártélyon 
a Falukarácsonyt, ahol a község apraja-nagyja együtt ün-
nepelt a Faluházban. Pótári Mihály, a Mártélyi Általános 
Művelődési Központ vezetőjének kezdeményezéséből faka-
dóan egy igen különleges, a közösséget erősítő elképzelés 
valósult meg: az élő adventi naptár.
A részben ausztriai mintát követő program arról szólt, hogy 
a naptárban, meghatározott napon az ebben részt vevő 
mártélyiak házaik feldíszítésével várták az arra sétálókat. 
Így minden napra jutott egy új látványosság a faluban. A 
kezdeti elképzelés kibővült, ugyanis jó néhányan vendégül 
is látták egymást. Ezzel a közösség tagjai közelebb kerültek 
egymáshoz, s a visszajelzések azt mutatják, hogy Mártély új 
hagyományt teremtett. 
Az élő adventi naptárhoz csatlakozó Tatárné Krajcsovics 
Lilla és Sipos Attila is pozitív eseményként élték meg a nem 
mindennapi kezdeményezést.  

 „Az elsők között voltam, aki feldíszítette a házát, tettem az 
ajtóra koszorút, és raklapból készítettem fenyőt. Volt, aki 
szarvast vetített ki a falra, más begyújtotta a kemencét a han-
gulat kedvéért, és találkoztunk hóemberrel díszített ajtóval 
is. Rajtam, Lillán és a férjén, Bélán kívül is sokaknak tetszett 
az élő adventi naptár” – mesélte Sipos Attila mártélyi lakos. 
Tatárné Krajcsovics Lilla véleménye szerint mi magunk te-
remtjük meg saját hagyományainkat. „Az „élő adventi nap-
tár” lehetőséget adott arra, hogy egy kicsit megálljunk és be-
szélgessünk. Amikor elkezdtem hirdetni, hogy lehet ehhez 
a programhoz csatlakozni, volt, aki kissé tartott attól, hogy 
az eddigi hagyományaink elvesznek. Közülük jó néhányan 
később csatlakoztak mégiscsak, mert megértették a kezde-
ményezés lényegét.” 
 A 2016. december 18-án megrendezett Falukarácsony mél-
tóképpen megkoronázta az ünnepi várakozást, az élő adven-
ti naptárt. Sajti Imréné alpolgármester ünnepi köszöntőjét 
követően fellépett többek között Vékony Vanessza, aki Ady 
Endre Karácsony című versét adta elő, klarinét előadásokat 
hallgathattak meg a résztvevők, furulya produkciókat, és 
természetesen a műsor repertoárjából nem maradhatott ki a 
Betlehemi műsor sem, amelyet a Mártélyi Óvoda Margaréta 
csoportja adott elő. A Varga Tamás Általános Iskola Márté-
lyi Tagintézményének alsó tagozatos tanulói a Karácsonyi 

köszöntő című verses, dalos műsorral kedveskedtek a falu-
belieknek. Népdalok is felcsendültek, a műsor zárásaként A 
közösség szolgája című előadást nézhették meg a vendégek. 
Ezt követően a Mártélyi Népdalkör közös éneklésre hívott 
mindenkit, majd közös süteményezéssel, forralt borozással 
zárult a nagy népszerűségnek örvendő Falukarácsony.

Ács Helga

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSI PONTJA
 

A mártélyi Gondozási Központ alapvetően az idősekért 
van, de Zoltai Csaba intézményvezető fontosnak tartja, 
hogy a fiatalokat is bevonják programjaikba.
A Gondozási Központ elsődleges szociális alapellátást biz-
tosít a rászorultaknak – elsősorban időseknek. Négy szak-
feladatot lát el Mártélyon az intézmény. Az egyik az idősek 
nappali ellátása, ami a Községház utcán található Idősek 
Klubjában valósul meg, ez tulajdonképpen az anyaintéz-
mény, ami helyet biztosít a többinek is. Emellé társul a szo-
ciális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a tanyagondnoki 
szolgáltatás.  Mintegy 100-200 fő életére vannak hatással, 
akik között nemcsak idősek vannak, hanem – az intézmény 
nyitott jellegéből fakadóan – olyanok is, akik más módon 
szorulnak segítségre. 

Gyakran szerveznek az ellátottaknak programokat, kirán-
dulásokat, filmvetítést. „Örömmel veszik ezeket a szabad-
idős tevékenységeket. Van egy keménymag, akik mindig ve-
lünk vannak, és sok külsőst is meghívnak a rendezvényekre, 
aminek mi nagyon örülünk. Többek között a vásárhelyi Bel-
városi Olvasókör Népdalköre nekünk tiszteletbeli tagunk, 
és sokszor jelen vannak a programjainkon. Rendszeresen 
látunk vendégül gyerekeket. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a generációk között legyen egy kapocs, mert nagyon 
sokat jelent egy idős embernek a gyerek közelsége, a gyere-
kek pedig rengeteg mindent megtanulnak a felnőttektől” – 
tudtuk meg Zoltai Csabától, a mártélyi Gondozási Központ 
intézményvezetőjétől, aki 2012. január 1-je óta tölti be ezt a 
pozíciót.
A következő esemény, amelyre készülnek, a farsang, amit 
március 1-jén szerveznek meg.

ÉR.
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BUSÓK LEPTÉK EL MÁRTÉLYT!

 
Február 3-án, este a mohácsi busók a mártélyi hagyomány-
őrzőkkel karöltve, a lakosság és az érdeklődők segítségével 
közösen űzték el a telet a tiszai holtágnál.

A tél már a szelídebben arcát mutatta, de a mártélyiak azért 
nem bízták a véletlenre, és kilenc mohácsi busót invitáltak 
a faluba, hogy a didergés és a fagy mindenképpen távozzon 
erről a vidékről – legalábbis egy időre.
Az Ete Népe Történelmi Egyesület és a Mártély Község 
Önkormányzata szervezésében valósult meg a télűző ce-
remónia. Az egyesület mintegy 10 éve foglalkozik hagyo-
mányőrzéssel, azon belül is a honfoglaló magyar nép élet-
körülményeit, szokásait tanulmányozzák a tagok, illetve 
elevenítik fel különféle rendezvények alkalmával. A minél 
hitelesebb életkép megjelenítésébe beletartozik a kovácso-
lás, fafaragás, a közelharcvívás és az íjászat gyakorlása is. 
Jelenleg 16 fővel működik az egyesület, amelyben gyerekek 
is képviseltetik magukat. A mostani rendezvényt hagyo-
mányteremtő célzattal hozták létre. A következő nagyobb 
megmozdulásuk pedig május 13-án lesz, amikor is Mónus 
József világbajnok íjászt hívták meg, hogy az egyesületi ta-
gokkal együtt közösen lőjenek át a holtág felett. Az Ete Népe 
Történelmi Egyesület régi jó kapcsolatot ápol a mohácsi 
busókkal, akik számos másik, akár környékbeli településen 
vendégeskednek, segítenek a tél elriasztásában borzongató 
maszkáikkal.
Külsejükben rémisztőek ugyan a busók, de rendkívül barát-
ságosnak bizonyultak.

Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTÜNK:

•  Ürmös Kevin Krisztofer 
Kinizsi u. 16. 
2017.02.04.

   Szülei:  Ürmös Árpád, 
Ürmös Aliz

•  Zsadányi Heléna Damarisz 
Kinizsi u. 9. 
2017.02.10.

   Szülei:  Zsadányi László, Tószegi Heléna

•  Hebők Emil 
Tanya 8. 
2017.02.14.

  Szülei:  Hebők Emil, Zombori Anna

ELHUNYT:

•  D. Nagy Antal (Béke u.)
•  Lovászi Sándorné (Fő u.)
•  Nagy Jánosné (Fő u.)

Ölelés, vállveregetés, akár még egy tánc is belefért a részük-
ről, és természetesen rengeteg közös fotó a jelenlévőkkel. A 
kilenc mohácsi közül az egyik Bősz Gábor volt, aki ugyan 
igazi arcát nem vállalta, csakis szigorúan a maszkjában le-
hetett lencsevégre kapni, mert mint mondta, nem szeretik 
a busók, ha „leleplezik őket”. Ő maga a családja révén ke-
rült a busók közé, a hagyományőrzés jellemző volt egészen 
kiskorától fogva. „Aztán mikor nagyobb lettem, megfarag-
tam magamnak a saját álarcomat, csatlakoztam a társakhoz, 
majd otthon a főtéren 2014-ben busóvá avattak. Mohácson, 
ha minden beöltözőt, vagyis a busót, a sokac lányokat és a 
jankeléket is számításba vesszük, akkor olyan 1200-an va-
gyunk” – mesélte a fiatalember. Most nem a saját maga által 
faragott maszkot viselte, hanem azt, amelyet az avatáson ka-
pott a társaktól.

A kerepelő, kolompoló menet a Faluháztól indult le a holtág 
partjára, ahol egy kiszebábot is elégettek a biztonság kedvé-
ért.

ÉR.


