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BŐVÍTENÉK 
A MÁRTÉLYI KERÉKPÁRUTAT
 

200 millió forintos pályázati forrásból valósítanák meg a 
bővítést, a Főtér és a Kossuth utca között önálló kerékpár-
utat építenének - erről is szó esett a település március 14-i 
testületi ülésén.

14:10: Borsos József polgármester megnyitotta az ülést. A 
grémium határozatképes volt.
14:18: - Tavaly öt tűzeset és tizenöt műszaki mentés miatt 
vonultak a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság egységei Mártélyra – tájékoztatta a jelenlévőket Szil-
ágyi Szabolcs. A parancsnokhelyettes elmondta, a vásár-
helyiek nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Mártélyi Polgárőr 
Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesülettel. Ők 15 al-
kalommal avatkoztak közbe.
Pótári Mihály képviselő megköszönte a tűzoltók munkáját.
14:21: - 2016-ban összesen 16 bűncselekmény történt Már-
tély közigazgatási területén. Ez kiemelten jónak számít, 
ugyanis 2010-ben ez a szám még 45 volt – ismertette dr. 
Harkai István, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság 
vezetője. Hozzátette, a cél, hogy ezt tovább csökkentsék, egy 
bűncselekményt se kövessenek el a községben.
14:27: A Mártélyi Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület beszámolója következett. Rózsa Szilvesz-
ter elnöktől megtudtuk, minél inkább fejleszteni szeretnék a 
szervezet munkáját.
Borsos József: az egyesület egy olyan berendezéssel bír, ami-
vel baleseteknél hozzá tudnak járulni a járművek felfeszíté-
séhez. Ilyen eszközzel nagyon kevés kistelepülés rendelke-
zik.
14:33: - Közel 200 millió forint Belügyminisztériumi forrást 
költöttek Mártélyra 2016-ban – tájékoztatott Szilágyi Tamás 

szakmai tanácsadó. Az összegből az óvodát és a kerékpár-
utat újították fel, valamint Egészségházat alakítottak ki.
A települést nagyban érinti a 47-es északi elkerülő út építé-
se, a Vásárhely és Mártély közötti útszakaszon is zajlanak a 
munkálatok. A beruházás a tervek szerint halad, várhatóan 
2018 májusára ér véget.
A jövőre nézve több pályázatot benyújtottak. A külterüle-
ti dűlőutak 1,2 kilométer hosszan újulnának meg, összesen 
66 millió forintból. TOP-os forrásból, mintegy 200 millió 
forintból a település kerékpárútját bővítenék, a Főtérről a 
Kossuth utcáig önálló kerékpárút épülne. Ezen kívül a Köz-
ségház utcán mindkét oldalon kerékpársávot alakítanának 
ki, valamint korszerűsítenék az ott lévő biciklitárolót. Há-
rom helyen biztonságos gyalogos- és kerékpáros átvezetést is 
megvalósítanak. Jelenleg a pozitív elbírálásra várnak.
A további célok között szerepel 52 millió forintból az 
ökoturisztika fejlesztése, valamint 20 millió forintból a helyi 
konyha rekonstrukciója. 40 millió forint már érkezett a Bol-
dogasszony házacska kialakítására.
14:51: Elfogadták az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság 2016-ról 
szóló beszámolóját.
14:57: Bruttó 25 ezer forintról 30-ra emelkedik a képviselők 
havi tiszteletdíja – ezt 6-1 arányban szavazta meg a grémi-
um.
15:06: A helyi polgárőrök működési támogatást, valamint a 
szolgálati gépjármű adójának megtérítését kérték az önkor-
mányzattól. A képviselők megszavazták ezt.
15:10: Április 24-25 az óvodai beiratkozás időpontja a Már-
télyi ÁMK Óvodában – döntött a grémium.
15:19: Pályázatot írt ki az önkormányzat védőnői pozíció 
betöltésére. Összesen hárman jelentkeztek. A testület úgy 
határozott, hogy a 25 éves, friss diplomás Monek Eszter látja 
el április elsejétől 2018. április 30-ig heti 30 órában a védőnői 
feladatokat.
15:30: - A Mártélyi Élmény Sport Pub szálláshellyel bővül-
ne, amihez plusz 484 négyzetméternyi területet bérelne az 
önkormányzattól. Itt parkolót és játszóteret alakítana ki a 
vállalkozás – ismertette Borsos József. A bérleti díj összesen 
havi 7233 forint. A szerződést 10 évre kötik meg, az ötödik 
év végén felülvizsgálják a díjtételeket.

Megyeri József

TISZTELT MÁRTÉLYI POLGÁROK,
Szeretnénk tudatni kicsiny falunk közösségével, hogy 
létrejött Az Élet Napos Oldalán Egyesület. Az idei évet 
Magyarcsanád megsegítésével indítottuk. Ruhákat, bú-
torokat, konzerveket adományoztunk a közösségnek. A 
terveinkben több dolog is kidolgozás alatt van, már ami-
vel mosolyt és vidámságot okozunk a közösségünknek.
Mártélyon ruhát osztottunk több alkalommal, természe-
tesen ingyen, folytatjuk a ruha osztást Mártélyon idén is. 
Április 8-án a Községház utca 9 szám alatt lehet válogat-
ni a ruhákból. Szeretettel várunk mindenkit reggel 9-től. 
Tisztelettel :

Lugosi Dávid 
Az Élet Napos Oldalán Egyesület elnőke
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MEGELEVENEDETT 
A PILVAX KÁVÉHÁZ
 

Kávé, újság, kokárda – március 15-ét különlegesen ün-
nepelte Mártély települése. A Faluház egy délelőtt erejéig 
átalakult a Pilvax Kávéházzá, a mártélyiak maguk lehet-
tek a márciusi ifjak, és még egy forradalmi sajtótermék is 
főszerepet kapott az eseményen.

Nem mindennapi módját választotta az idén az ünneplésnek 
Mártély. Az Általános Művelődési Központ munkatársai, il-
letve az önkormányzat szervezésében Pilvax Kávéházzá ala-
kult át a Faluház. Igazi kávékülönlegességek közül válogat-
hattak a jelenlévők, de természetesen a forrócsokoládé sem 
hiányozhatott.
Maga az ünnepség sem a megszokott módon zajlott. Az asz-
taloknál ülve, a teremben elszórtan helyezkedtek el a szóno-
kok, akik hol a 13 aradi vértanúról meséltek érdekességeket, 
hol a márciusi ifjak alakját idézték meg.
Közben pedig Tatárné Krajcsovics Lilla és a Mártélyi Nép-
dalkör vezényletével egy-egy megszólalás között Kossuth-
nótákat énekeltek a jelenlévők.
Aki nem volt biztos a szövegben, annak sem kellett kétség-
be esnie, hiszen a szövegeket minden kinyomtatott újságban 
megtalálhatták.
A „Marczius tizenötödike” című lapot hagyományterem-
tő céllal hozták létre. Ennek versanyaga, képi összeállítása, 
illetve maga a szöveg is március idusának eseményeit örö-
kíti meg, idézik fel. Ebben Katona Tamás történész volt a 
mártélyiak segítségére.
A kávé és a beszélgetés mellett az asztaloknál rendre olvas-
gatták a kiadványt, amelyet természetesen bárki hazavihe-
tett, hogy eltegye emlékbe.
Majd Borsos József polgármestert kérték fel – egyfajta ve-
zérszónokként, Petőfi Sándorként –, hogy szóljon pár szót 
a néphez:
 „Egységesen és meghatározó erővel csak egy nemzet tud 
fellépni. Nemzetté pedig közös hazaszeretettel válhatunk. 
Ha mindannyian, akik itt élünk, itt ünneplünk közösen, 
egyformán és egyenlően szeretjük az országot, az Alföldet, 
benne saját falunkat, az erdőket, a mezőket, a földet, a falu 
széli holt Tiszát, a környező házakat és udvarokat, a bennük 
élő embereket, ha elhisszük, hogy van egy felsőbb erő, mely 

képes forradalomra buzdítani, nem nézve, ki székely, cigány, 
szláv, szerb vagy magyar, akkor közös a haza és a nemzet” - 
mondta a polgármester.

Az ünnepség zárásaként a falu főterén, a kopjafát koszorúk-
kal és kokárdákkal borították be a mártélyiak.

ÉR.

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 hét-
főn 13.00 – 15.00) Népdalköri próba (minden hétfőn 
10.00 – 12.00), Asztalitenisz (minden hétfőn 16.30) túl, 
az alábbi rendezvényekre várjuk áprilisban az érdeklődő-
ket és érintetteket.
április 01. 10.00 Add a kezed! Egyesület közgyűlése
április 04. 15.00 Tanoda
április 10. 10.00 Óvoda Színház
április 11. 17.00 A Költészet Napja
április 13. 17.30 Ki a jobb? vetélkedő
április 13-17  Altenahri gyerekek Mártélyon
április 18. 15.00 Tanoda
április 19. 11.30-12.30   HMSZ Zrt szemétszállítási 

fogadóóra
április 28.  17.00 Napforduló – Tavaszköszöntő

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai

KÖSZÖNET
Ezúton köszönjük meg az önzetlen segítségüket, köz-
reműködésüket azoknak a Mártélyi lakosoknak, akik 
hozzájárultak az 1848/49-es Forradalom és Szabad-
ságharc méltó megünnepléséhez március 15-én a Fa-
luházban és a főtéren.
Köszönet a kokárda varrásért, a műsorban való sze-
replésért, a forró csokiért, a kávé különlegességek 
elkészítéséért és felszolgálásáért, a szép dalokért, az 
újságért, melyek igazán emlékezetessé, színessé tették 
a megemlékezést!

A Közgyűlés tagjai és a Faluház munkatársai
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AHOL MINDEN VAN, 
MINT A MESÉBEN
 

Mártélyon nem is kell a kakasokkal ébredni, ha az ember a 
piacra látogatna. A két éve üzemelő létesítmény egyre na-
gyobb népszerűségnek örvend és egy igazi közösségi tér, 
ahol nem csak az árut, hanem a friss híreket is beszerezheti 
az ember.
Szombat reggel 8 óra 30 perc. A mártélyi piactéren már kez-
dődik a nyüzsgölődés. Itt egy zöldséges, ott egy kis vegyi 
áru, szemben ruhahegyek, jobb kéz felől pedig egy kis plusz 
kalória csoki formájában, de ha valami csecse-becsére, eset-
leg egy gyönyörű festményre vágyik az ember, hát biz’ azt is 
megtalálja.

„Kis piac ez, de igyek-
szünk megtölteni” – 
fogad Nagy Andrásné 
Gyöngyi, a Vendégvá-
ró Egyesület elnöke, a 
létesítmény üzemelte-
tője. 
Takács László példá-
ul Szegedről jár át. A 

szombat délelőttöket lehetőség szerint a mártélyi piacon töl-
ti, tömérdek ajándéktárgy és illusztris festmények pihennek 
a pultján.

„Ezt a piacot a kiváló 
társaság miatt szere-
tem. Mindig itt vannak 
az ismerősök, jót be-
szélgetünk, ez igazából 
egy buli. Valamennyi 
haszon van rajta, de a 
jó társaság a lényeg. Na 
és sok mindent lehet 

kapni, nagyon jó a házi szalonna és a házi sajt” – mondja 
László, akitől azt is megtudom, hogy néha az itteni társaság-
gal a holtághoz is lejárnak bográcsozni és beszélgetni.

„A mártélyi piac teret 
ad egy olyan közössé-
gi helynek, ami a falu 
életében azt gondolom 
fontos és meghatározó. 
Az emberek találkoz-
nak, áruk cserélnek 
gazdát, az idősebbek 
közül pedig vannak, 

akik a hírekért járnak ide. Itt szerzik be a vidékről érkezők-
től a tudnivalókat. Beszélgetnek, komáznak, az itt eltöltött 
félóra pedig könnyen egy, másfélre bővül” – lebbenti le a lep-
let a hely varázsáról Borsos József polgármester.
A kezdet persze nem volt éppen gyaloggalopp. Mártélyon 
ugyanis korábban nem volt piac, a hely két évvel ezelőtt 
készült el, az akkori polgármesterasszony és a Vendég-
váró Egyesület közös erőfeszítéseinek köszönhetően. A 
mártélyiak viszont egyre inkább kezdik maguknak felfedez-
ni az egyedi hangulatú „bevásárló központot”.

Lopva oldalra pilla-
natok. Egy hatalmas 
guriga sajt, mellette 
kistálban kóstoló. A 
kezem önkéntelenül is 
abba az irányba indul, 
lecsap a finomságra, 
ami csakugyan íny-
csiklandozó falat. Házi 

készítésű, amolyan kézműves sajt egy kis kreativitással és 
ugyancsak finom díszítéssel, tudom meg Kucsoráné Kobzi 
Évától. A sajt –de van még túró és tej is – a Kéktói Pusztán 
készül, Éva piacra csak Mártélyra jár az áruval.

Répa, zöldhagyma, 
krumpli, alma, gomba. 
Nincs több ujjam, így 
a másikon folytatom 
a felhozatal számba 
vételét. Paprika, para-
dicsom, újabb hagy-
mák, banán, karalábé 
és még nincs vége, csak 

megint elfogytak az ujjaim. Érdi Istvánnál minden van, ami 
a konyhára kelhet. A szegvári zöldséges piacolni csak ide jár 
és tudja miért? Ő is a társaságot és a családias hangulatot 
emeli ki.

Tóth Ibolya, a Vendég-
váró Egyesület elnök-
helyettese szerint is 
jók az elmúlt évek ta-
pasztalatai. Persze egy 
kicsivel több árus és pi-
civel több vevő is lehet-
ne, de mindkét fél kezd 
hozzászokni, hogy már 

van Mártélyon piac és látogatást tesznek itt. Ha pedig az idő 
is javul, akkor még többen lehetnek.
A piaci nap jelenállás szerint a szombati napok délelőttjére 
esik. Korábban több napon is hirdették nyitva tartást, most 
úgy tűnik ez a legnépszerűbb időpont. Igaz, Nagy András-
né hozzáteszi, hogy az árusok részéről igény van rá, akkor 
bármikor kitárulnak a kapuk és az üzemeltetők lehetőséget 
biztosítanak egy kis piacolásra.

szcs

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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BÁLOZTAK A LOVASOK
 

A Gyermek Lovasok Baráti Köre és a Mártélyi Olvasókör 
második alkalommal rendezte meg lovasbálját Mártélyon. 
A részvétel meghíváson alapult, így egy baráti összejövetel-
re került sor március 4-én.

Nonprofit módon működik a Gyermek Lovasok Baráti Köre, 
aminek több lovas is tagja. Saját házi versenyeket rendeznek, 
illetve megmérettetésen vesznek részt. Gyermek kategóriá-
ban 6 év, 12 év, és 18 év alattiakkal, valamint szenior lova-
sokkal működnek, akikkel megyei fordulókon és országos 
versenyeken vesznek részt.
Több lófajtával is rendelkezik a Benkő család, az ügetőtől, 
a táj jellegű vásárhelyi Furioso - North Staron keresztül, a 
sport félvér lovakig. Mindegyikkel megismerkednek a gye-
rekek az edzések alkalmával és próbálgatják fogatban, ugró-
ban, vagy éppen tájékozódási versenyen.
Ez a bál immár második alkalommal látta vendégül a csa-
patban résztvevő lovasokat és családtagjaikat. Az est folya-
mán először a csikó csapat mutatkozott be, akik előadták 
Mártélyi Törpök című produkciójukat. Az előadás kereté-
ben nem csak a törpök, de Hókuszpók is megjelent a terem-
ben, Sziamiau-val a vállán. A műsor óriási tapsot váltott ki a 
bálozó közönségből.
Ez alkalommal minden lovas átvehetett egy emlékszalagot, 
illetve a Mártélyi Tisza parti trapp parti háziverseny első hat 
helyezettje is. Emellett három különdíjat is átadtak.
A gyermek ügyességi kategóriában megyei és országos ver-
senyeken, ügyességi nehéz kategóriában legjobb teljesít-
ményt nyújtó Mihály Rékát jutalmazták.
Az ügyességi ugró kategóriában Török Viktória bizonyult a 
legjobbnak a tavalyi évben.
Illetve egy család is átvette jutalmát, eredményei alapján. 
Kardos Szilvia lányai szaladtak a díjért, Tunyogi Délia és 
Tunyogi Dorit. A legkisebb gyerkőc Dorit 4 éves, és meg-
tudtuk róla, hogy már önállóan szabad száron megy végig a 
pályán. Állandó közönségsikeres.
„Az idei szerint tekintve programjaink közt szerepel két házi 
verseny megrendezése, ahol a Benkő csapat tagjai vesznek 
részt, illetve a nagyobb lovasokkal és az apróságokkal is sze-
retnénk havonta egy versenyen részt venni” – tudtuk meg 
Benkő Sándortól, a csapat vezetőjétől.
A vacsorát követően az est folyamán tombolahúzásra is sor 
került, illetve a kiváló hangulatról mindvégig a Gazsó-Szűcs 
Duó gondoskodott.

RV

MEGHÍVÓ
A mártélyi „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 

meghívja Önt 2017. április 1-jén szombaton 10 órai 
kezdettel a mártélyi Faluházban tartandó

közgyűlésre.
Az Alapszabályunk értelmében a Közgyűlés akkor ha-
tározatképes, ha a tagság 50 %-a + 1 fő jelen van. A 
Közgyűlés határozatképtelenség esetén – megismételt 
közgyűlést – ugyanezen a helyszínen az eredeti napi-
rendi pontok alapján a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes lesz.
A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, 
nyílt szavazással hozza. Az Alapszabály módosításá-
hoz a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges.

NAPIRENDI PONTOK:

1.  Regisztráció alapján létszám megállapítása
2.  Levezető elnök személyének megválasztása
3.  Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2fő) 

megválasztása
4.  Beszámoló a 2016. évi tevékenységről, Egyesület 

életéről 
Előadó: Arnóczky Györgyné elnök

5.  Pénzügyi beszámoló a 2016 év tekintetében 
Előadó: Szabó Istvánné könyvelő

6.  Felügyelő Bizottság év értékelése 
Előadó: Nagyné Szentirmai Anna

7.  2017-es év tervének ismertetése, kulturális tevé-
kenység

8.  2017-es pénzügyi terv ismertetése
9.  Beszámolók elfogadása nyílt szavazással
10.  Hozzászólások
11.  Hűséges tagjainknak, segítőinknek köszöntése
12.  Életünk 20 évéről könyvet készítettünk, ezt tisz-

telettel nyújtjuk át mindazoknak, akik 20 éven át 
bármit is tettek az Egyesületért

13.  EBÉD
14.  Mindenki megjelenése fontos az Egyesület fenn-

maradása érdekében.

Az „Add a kezed” Mozgássérültek 
Egyesületének áprilisi programja:

Április 1. Közgyűlés: alapító tagok, segítők 
köszöntése. 20 éves fennállásunkról könyv 
kiadása és az ehhez kapcsoló ebéd.

Április 6. Civilházban du. 1-4-ig ügyelet 
Egészség világnapja, Mártély egészsége 
Előadó: a háziorvos vagy körzeti ápoló

Április 13. Megemlékezés a Civilházban a költészet 
napjáról vendéglátással, versmondással

Április 20. Szegedi József Attila Általános iskolások 
fogadása Papp Balázsné szervezésével

Április 27. Kerti parti a tagoknak a Civilház udvarán 
– szalonnasütés

A pontos időpontról tájékoztatjuk a tagokat, bevonva 
az Idősek Klubja tagjait is.

Mártély, 2017. március 10.

Arnóczky Györgyné 
egyesületi elnök
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ISMERI A FALU APRAJA-NAGYJÁT
 

Dr. Tóth Andrea Mártély Község képviselő-testületének If-
júsági és Népjóléti Bizottságát erősíti, hiszen munkáját is 
ebben az irányban végzi. Vele beszélgettünk a társadalmi 
szerepvállalásáról.

Mártélyi Hírek: Mióta tagja a bizottságnak és miért dön-
tött úgy, hogy vállalkozik erre a feladatra?
Dr. Tóth Andrea: Már indultam a 2014-es választásokon 
képviselő-jelöltként és a választások után Borsos József pol-
gármester szerette volna, ha jobban átlátom a képviselőtes-
tület ügymenetét. A szociális és jogi része miatt döntöttem 
úgy, hogy vállalkozom erre, ugyanis a mostani munkám is 
ezzel kapcsolatos. Egy uniós projektirodában dolgozom, és 
megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozom. 
Emellett ismerem a falu lakosságát, apraját és nagyját.
M.H: Hogyan tudja segíteni a bizottság, ezáltal a testület 
munkáját?
Dr. T.A: Abszolút a szociális és jogi területen, a törvényi vál-
tozások nyomon követésével tudom segíteni a testület mun-
káját. Együtt kell érezni azokkal az emberekkel, akikkel ta-
lálkozunk, bele kell érezni magunkat az ő mindennapjaikba, 
gondjaikba.
M.H: Mit tapasztalt Mártélyon az elmúlt években, meny-
nyiben változott a település?
Dr. T.A: Mártély egy nagyon kis település, de rengeteget fej-
lődött az utóbbi időben. A teljesség igénye nélkül, példának 
említeném az új óvoda létrehozását, az egészségház és a szo-
ciális szövetkezet kialakítását. Most talán megkezdődhet a 
külterületi dűlő utak felújítása.
M.H: Ön szerint miben kellene fejlődnie Mártélynak?
Dr. T.A: Nekem a szívem csücske a 8 osztályos iskola vissza-
hozása Mártélyra. Az én gyermekeim is odajártak és onnan 
is ballagtak el. A kicsi tett egy kis kerülőt a Bethlen Gimná-
ziumba, de 8. osztályban visszatért, mert nagyon szerette ezt 
az intézményt. Való igaz, hogy az akkori tanári kar is példa-
értékű volt, akár csak a gyerkőceink teljesítménye. 
A másik pedig, igaz, hogy az Ifjúsági Közösségi tér kiépítése 
elkezdődött, de én szeretném, ha létrejönne egy olyan szín-
játszó kör, mely annak idején nekünk is volt. Tehát a legfon-
tosabb a fiatalok összefogása, és hogy legyen a falunak nyolc 
osztályos iskolája.

RV

MEGÉPÜLHET 
A BOLDOGASSZONY HÁZACSKA
 

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló kor-
mányhatározat értelmében Mártélyon is elkészülhet az épí-
tesz által odatervezett Boldogasszony házacska.
Borsos József, a település polgármestere arról számolt be, 
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától megérkezett 
az a 40 millió forint, amelyet a Makovecz Imre által tervezett 
Boldogasszony házacska felépítésére szánnak.
„Ez a kis házacska tulajdonképpen kápolna, egy téglaépület, 
amiben Mária egy szobor formájában van elhelyezve, a bejá-
rat mellett pedig két őrangyal áll. Az építész két helyszínt ta-
lált ki ennek felépítésére. Az egyik bent van a hullámtérben, 
a mentett oldalon, mindjárt a parkoló és a sétány vonalánál. 
A másik helyszín a mentett oldalon, a töltésen kívül van, a 
mostani buszforduló közepén, ahol egy fa lerakat található” 
– mondta el Borsos József.
Azonban könnyen lehet, hogy a Boldogasszony házacska 
egy másik helyen épülhet fel. Az új javaslat szerint a Tornyai 
Óvodával átlósan szemben, a Petőfi és Tiszai utcák sarkán 
épülhetne fel. Ez a Makovecz által tervezett helytől ugyan 
pár méterrel odébb van, ám mégis védettebb helyet kapna és 
akár minden irányból jól belátható lenne. A kápolna helyé-
ről a helyszíni bejárásokat követően döntenek.
Az épület a tervek szerint augusztus 15-re, Nagyboldog-
asszony napjára készülhetne el, esetleg szeptember 8-án, 
Kisboldogasszony napján szeretnék átadni.
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POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
Tisztelt Mártélyi Lakosok!
Borsos József Mártély Község polgármestere 2017. április 
04-én 14.00 és 16.00 óra között fogadóórát tart a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Mártélyiak figyelem! Vakcinázott napos és előnevelt  csi-
bét nálam lehet előjegyeztetni. Békésiné Katika, Kinizsi u. 
17. Telefon: 0630/259-6831

APRÓHIRDETÉS
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A LEGRÉGEBBI CIVIL SZERVEZET
 

Az olvasókör immár huszonhat éve működik a községben, 
és ezzel a legrégebbi civil szervezetnek számít Mártélyon. A 
távolabbi célok között a fiatalok bevonása is szerepel, mert 
most leginkább idősek alkotják a tagságot. Apró Lajosné-
val, a Mártélyi Olvasókör elnökével beszélgettünk.

Mártélyi Hírek: Melyek voltak az elmúlt 26 év legszebb 
pillanatai? 
Apró Lajosné: Nagyon sok programon vettünk részt a 26 év 
alatt. A tavalyi a jubileumi évünk volt, sokat ünnepeltünk 
és több rendezvényen is képviseltettük magunkat. Abban 
az időben, amikor alakultunk, úttörőknek számítottunk. 
Feladatunknak a régi hagyományok felidézését tartottunk a 
fiatalok bevonásával. 
M.H: Milyen programokat szerveznek a tagoknak? 
A.L: A régi aratóünnepeket, bálokat szoktuk feleleveníteni, 
és többször szoktunk író, olvasó találkozókat tartani. 1994 
óta tagjai vagyunk az Országos Olvasóköri Szövetségnek is, 
ennek kapcsán a tavalyi évben ősszel rendeztünk Mártélyon 
egy kibővített vezetői értekezlet, aminek az apropója a tiszt-
ségviselő választás volt. Többen itt aludtak, hiszen az ország 
több pontjáról érkeztek, és még a határon túlról is. 
M.H: Hány tagja van az olvasókörnek? 
A.L: Most nagyon kevesen vagyunk. Régebben száztízen 
voltunk, de most csak hatvanan vagyunk. Nemrég hunyt el 
megint egy tagunk, mert idősek alkotják leginkább a társa-
ságot, de most fog majd belépni pár fiatal hozzánk. Ugyanis 
Nóti Károly bohózatát szeretnénk előadni, és pár szerepet a 
fiataloknak szánunk. 
M.H: Mik azok a sarkalatos pontok, amiket az elmúlt 26 
évből ki tud emelni? 
A.L: 2001-ben volt egy nagy találkozónk, ez is a szövetsé-
gen belül, még a Mártélyi Kavalkádok idején. Összességében 
négy kibővített vezetőit tartottak itt, de a legutóbbin nagyon 
meg voltak elégedve velünk, megmutattuk az új Faluházat, 
mert sokan még a vásárhelyiek közül sem látták, hogy mi-
lyen szép lett belülről. Ezeket az összejöveteleket mindig a 
barátkozás és az ismerkedés jegyében rendezzük. 
M.H:2017-ben milyen programokra készülnek? 
A.L: Ebben az évben lesz egy író-olvasó találkozónk, majd 
július 7-én az erdélyi nőegyletnek fogunk bemutatkozni az 
aratóünnepségünkkel.

Soós Kata

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. április hónapban

április 06-án Kézműves foglalkozás az Ovisokkal 10 
órától

április 10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
április 10-én Oviban gyermekműsor, Időseinket is 

szeretettel várják 10órai kezdettel
április 12-én Költészet napja 10 órától. 

Olvassunk közösen
április 19-én Áprilisi népszokások 10 órától
április 21-én Virágületetés az óvodában 10 órától
április 25-én Fehérneművásár 9 órától
április 26-án Kirándulás a Tisza partra 10 órai kezdettel.

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!



Mártélyi hírek 2017. március8
FÁNKOS FARSANGOLÁS

 
Együtt farsangoltak kicsik és nagyok Mártélyon, a Gondo-
zási Központban március elsején. A rendezvényen a helyi 
általános iskola diákjai is tiszteletüket tették.
Mártély Község Önkormányzatának Gondozási Központja 
minden évben megrendezi a családias farsangi mulatságát. 
Az esemény egy kötetlen programot biztosított a Gondozási 
Központ ellátottjainak számára.

„Ilyenkor ugyanúgy összeülünk, mint más rendezvények 
során, jól érezzük magunkat a farsang köré felfűzve. Én évek 
óta egy kis kulturális részt is csepegtetek a farsangolásunk-
ban. Idén az erdélyi fonó játékokról beszéltem kicsit, hiszen 
ezek fontos részei a farsangi szokásoknak” – mondta el Zol-
tai Csaba, a Gondozási Központ igazgatója.
Az igazgató előadása mellett a Mártélyi Általános Iskola di-
ákjai is megjelentek különböző jelmezekben, és egy kis mű-
sorral is szolgáltak a szép korúaknak.
Egy igazi farsangi mulatság nem lenne teljes fánk nélkül, 
aminek elkészítéséhez több éves tapasztalatot használt fel 
Esztike néni.
„Az igazi farsangi fánkhoz kell liszt, tej, tojássárgája, élesztő, 
és cukor. Az élesztőt a cukorral összekeverve langyos tejben 
szoktuk fölfuttatni, majd összekeverjük a többi hozzáva-
lóval. Addig kell sütni, amíg nem lesz szép aranybarna” – 
osztotta meg velünk a receptet Eszti néni, aki anyukájától 
tanulta a fánksütést.

A rendezvény teljesen nyitott volt, nem csak a klubtagok lá-
togattak el, hanem barátok, ismerősök is, így jócskán meg-
telt a Gondozási Központ épülete.

Sz.Viktor

LADIK IS KÉSZÜL
 
Március 1-én mintegy 52 millió forintból kezdődött a 
START-munkaprogram Mártélyon. Az egy éven át tartó 
program 4 fő témában indulhatott el.

„ F o n t o s , 
hogy ez al-
k a l o m m a l 
egy éves, 
február 28-ig 
tartó progra-
mot tudtunk 
megkezdeni. 
Amíg 3 hó-
napos, féléves 
programokat 

szerveztek, mindig ott lengett a résztvevők szeme előtt, hogy 
mi lesz utána?” – mondta Borsos József polgármester.
A legnagyobb létszámmal a mezőgazdasági program ren-
delkezik, itt közel 27 millió forintból 15 főt foglalkoztatnak. 
Fűkaszák, fűnyírók, mulcsozók vásárlása van kilátásban, 
valamint egy automata zöldség-gyümölcs mosót is szeretne 
a település. Emellett egy újabb fóliasátor felhúzása is a tervek 
között szerepel. A rendelkezésre álló költségkeretből továb-
bá egyéb termelőeszközök, vetőmag, műtrágya, növényvédő 
szerek és munkaruhák beszerzésére is különítenek el össze-
get. 
A helyi sajátos program keretében 9 millió forintból 5 fő 
dolgozik. Az épületek felújítása mellett ebben a programban 
egy újdonság is szerepel az idei évtől. A munkában résztve-
vők ladikgyártásba fognak. 
„Tisza-parti település lévén arra gondoltunk a kollégákkal, 
hogy a helyi asztalos mesterek irányításával megtanulhatná-
nak a közfoglalkoztatottak ladikot gyártani és később kar-
bantartani. Az ötlet pedig támogatást nyert. 5 ladik készül, 
amellyel az erdei iskola flottáját bővítenénk” – nyilatkozta 
az új elemmel kapcsolatban Borsos József.
Mintegy 7,2 millió forintból a járdafelújító és belterületi utas 
programban 5 fő vesz részt.
Egy másik, úgynevezett hosszabb távú programban, mint-
egy 8,5 millió forintos kerettel pedig intézmény üzemeltetési 
feladatokat lát el 8 fő – takarítás, kazánfűtés és parkgondo-
zás, valamint konyhai kisegítés szerepel a munkáik között.
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Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTÜNK:

•  Fehér Ferenc Nikolasz 
2017.03.02. 
Farkasné Fehér Szilvia, Jankó Ferenc 
Községház u. 18.

•  Bácsván Letti Renáta 
2017.03.04. 
Szabó Nikolett, Bácsván Zoltán 
Hunyadi u. 26.


