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BOLDOGÍTÓ IGENRŐL IS 
DÖNTÖTTEK
 

Ismét szervezhetnek esküvőt a Mártélyi Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében – határozott a település képviselő-
testülete április 19-én. A grémium azt is megszavazta, hogy 
az önkormányzat ingyenesen biztosít zászlót a helyieknek.
A testületi ülésen a képviselők elsőként az idei költségvetést 
módosították, ami 88 millió forinttal emelkedett. Ennek a 
két legfőbb oka, hogy Mártély 45 millió forintot kapott a 
közmunkaprogram támogatására, valamint 40 milliót a 
Boldogasszony házacska kialakítására. 

A grémium a Lakosságszolgálati Iroda beszámolóját is meg-
hallgatták. Mint elhangzott, a mártélyiak elsőként a helyi 
ügyfélszolgálatot keresik fel, csak azt követően választják a 
Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalt. Szó esett arról 
is, hogy ugyan csökkent az iroda létszáma, de a feladatokat 
próbálják úgy elvégezni, hogy ez ne menjen a minőség ká-
rára. 
A civil szervezetek beszámolóit is elfogadták. – A települé-
sen nagyon aktív civil élet működik, amire rendkívül büsz-
kék vagyunk. Több csoport jelezte, hogy nagyon kevés tá-
mogatást sikerült nyerniük, vagy még elbírálás alatt állnak 
a pályázataik. Az „Add a kezed” Mozgássérülteken Segítő 
Egyesület például 130 ezer forintnyi támogatást kért az ön-
kormányzattól, amit megszavaztunk nekik – ismertette 
Borsos József polgármester. 

A politikus hozzátette, lakossági kérésre arról is határoztak, 
hogy a mártélyiak is igényelhessenek az önkormányzattól 
ingyen nemzeti színű zászlót. Továbbá döntés született ar-
ról, hogy ismét köthetnek házasságot a szerelmesek a Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermében. Borsos József még el-
mondta, évekkel ezelőtt sok pár kötötte itt össze az életét, 

azonban a Hódmezővásárhellyel közös polgármesteri hiva-
tal miatt erre nem nyílt lehetőség. 
Zárt ülésen szociális kérelmet bíráltak el a képviselők.

Megyeri József

Főzőverseny Mártélyon
Április 30-án, vasárnap egész napos főzőversenyt ren-
deznek Mártélyon, a Riverside Kempingben. A kikö-
tés annyi, hogy bográcsban kell főzni a marhát. Rácz 
Sándor, a Riverside Kemping vezetője elmondta, hogy 
hagyományt szeretnének a rendezvényből. Jelentkez-
ni a kempingben lehet a csapatoknak.

Az Élet Napos Oldalán Egyesület ruhaosztást tartott áp-
rilis 8-án Mártélyon, 40 zsák ruhát osztottunk szét az 
érdeklődők között. Sikeresnek zárhatjuk a megnyilvánu-
lásunkat.
Köszönet a támogatóknak.

Tisztelettel: Lugosi Dávid

ÁRKOT IS TAKARÍTOTTAK 
A TESZ-VESZ TAVASZON
 

Mártélyon idén is csatlakoztak a Tesz-Vesz Tavasz önkén-
tes programhoz március végén. Az iskolások a Gondozá-
si Központtal együtt kerítést festettek. A „Hogy Életük 
Legyen” Alapítvány, az Ifjúságért szervezet, a Mártélyi 
ÁMK és a mártélyi önkéntesek pedig az újfalusi bicikli út 
melletti árkot takarították ki.

Több napig kellett takarítani az árkot a Tesz-Vesz Tavaszon 
– ami az egyik teljesítésre váró feladat volt a programon – 
ugyanis ez az árok még sosem volt kitakarítva. A látványos 
akciót egy hét múlva újra meg kellett ismételni, ugyanis az 
árok nagyon gazos és szemetes volt. Az összefogás eredmé-
nyeképp, a fiatalabbak festettek, az idősebbek pedig sütit és 
szendvicset készítettek a résztvevőknek. 
„Tavaly szemétszedések, valamint faültetések is voltak, az út 
menti fákat végig mi ültettük. Minden évben kitalálunk va-
lamit, amin javítani lehet a faluban. Nagyjából húszan min-
dig részt veszünk ezen, most is sokan jelentkeztek a március 
végi Tesz-Vesz programra.” - tájékoztatott Pótári Mihály. 
A program végén el is égették a szemetet, természetesen be-
jelentett körülmények között.

sk
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ÚJJÁSZÜLETNI A TERMÉSZETTEL
 

Tavasszal nemcsak az emberi szervezetnek van szüksége 
a megújulásra, hanem a bennünket körülvevő tájnak is. 
Nem is kell messzire mennünk azért, hogy a természet 
teljes újjáéledését testközelből figyelhessük meg. A Már-
télyi Tájvédelmi Körzetben olyan csodákra lelhetünk, 
amelyekből megérthetjük az élet körforgását – erről is be-
szélgettünk Albert Andrással, a Kiskunság Nemzeti Park 
Igazgatóság természetvédelmi őrével.
Mártély minden szempontból érdekes. Maga az üdülőterület 
a hullámtérben található, illetve egy olyan országos jelentő-
ségű természetvédelmi területen, mint a Mártélyi Tájvédel-
mi Körzet. Fontos a turisztika, hiszen ez tűnik fel először, 
de a táj hátterét alapvetően a természeti étékek adják. Az 
üdülőterep gondozásának mindig egyeznie kell a természet-
védelmi törekvésekkel. A téli időszakban a fák ápolása és az 
erdőművelés zajlott, mely jelentősen hozzájárul a táj egysé-
ges képéhez. Az üdülőterületen a száraz ágak nyesése, a fák 
fiatalító vágása, a kidöntésre érettek eltávolítása tartozik a 
feladatok közé. Ez most lezárult.

A tavaszi törekvések közé tartozik a tanösvények karban-
tartása. A turisztikai információs táblák ilyenkor újra visz-
szakerülnek a helyükre. A természetvédelmi területkezelés 
természetesen az állatvilágot sem hagyja magára. Albert 
Andrástól megtudtuk, Mártélyon az állandó madárdal an-
nak 100-150 fajnak köszönhető, amelyek itt fellelhetőek.
(Magyarországon összesen 400 madárfaj található, így az, 
hogy ennek a negyede megjelenik egy 2000 hektáros tájvé-
delmi körzetben, az nagyon jónak számít.) A területet alap-
vetően vizes élőhelyként kell megőrizni, így a vízi madarak 
megfelelő élőhelyét biztosítani kell.  Amikor a cikk íródik, 
épp egy tengelic és egy erdei pinty énekel a háttérben, ők 
az erdei madarak táborát erősítik. Nekik is a változatosság 
fenntartása szükséges ahhoz, hogy továbbra is itt élhessenek.
A tájvédelmi körzetben fontos szerepük van a csülkös va-
daknak, illetve a halgazdálkodásnak is. A törpeharcsát, az 
amurt, és egyes busa fajokat például szervezetten ki kell 
fogni, ugyanis nagy számban ők nem kívánatos szereplői az 
életközösségnek. A halgazdálkodó dolga, hogy horgászat-
tal szinten tartsák az életközösséget, amennyit kifognak, 
ugyanannyit telepíteni is kell. Vaddisznóval, nyúllal, de 
őzzel is összefuthatunk egy-egy mártélyi séta alkalmával. 

Fontos tudni, hogy ez az állatok nincsenek hozzászokva az 
ember közelségéhez, így hanyagoljuk a kiabálást, vagy azt, 
hogy megijesszük őket, akár autóval, akár gyalog közleke-
dünk, tanácsolja Albert András.

A táj megfelelő minőségének fenntartásában többen vesz-
nek részt. A természetvédelmi területkezelő mellett a hód-
mezővásárhelyi és a mártélyi önkormányzat, a Mártélyi és 
Csongrádi Horgászegyesület, az erdőgazdálkodó és a vad-
gazdálkodó is részt vesz a munkában. Ide tartoznak még a 
mezőgazdászok, akikkel részben, mint földtulajdonosok, 
részben, mint haszonbérlőkkel működnek együtt.
A látogatóknak érdemes felfedező túrákra indulni, nem 
csak gyalog, hanem kerékpárral is. Kifejezetten erre épü-
lő turizmus van Mártélyon. Az üdülőtelepről kiindulva a 
csónakkölcsönzés is elérhető, ugyanis horgász ladikkal a 
holtág távolabbi területei is megfigyelhetőek. Gyalogosan a 
Tiszai tanösvény különböző pontjain vissza lehet fordulni, 
tehát el lehet dönteni, hogy egy órát, vagy három órát sze-
retnénk sétálni, illetve egyik, vagy másik végét tekintjük –e 
meg, ugyanis a természet mindig másik arcát mutatja meg 
nekünk.

sk

Az „Add a kezed” Mozgássérültek 
Egyesületének májusi programja:

Május 4. Civilházban az Öreghalász és a „tengeri”. 
Meghívott vendég: 
Szabó Lajos. 2010-es kalandról megemlékezés 
vagy vetítés

Május 11. Megemlékezés a Tűzoltók napjáról. 
Előadó: Rózsa János

Május 18. Múzeumok nemzetközi napja. Látogatás a 
Szentesi múzeumba. 
Bejelentkezés, kocsi igénylés.

Május 25. Fürdőzés megszervezése egész napra. 
Bejelentkezés a csoportvezetőnél, kocsi igénylés.

További  h í rek Már tély ról:
www.promenad.hu
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ÚTFELÚJÍTÁSRA PÁLYÁZNAK 
MÁRTÉLYON
 

Április elején Borsos József, Mártély polgármestere tartott 
fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban.
A lakosok az elmúlt időszakban több panasszal is megkeres-
ték a polgármestert. Borsos József elmondása szerint főképp 
idősek szoktak megkeresni, például segítséget kérve például 
fűnyíráshoz. A település Fő utcáján az önkormányzat dol-
gozói rendszeresen vágják a füvet, viszont a kisebb utcákba 
ezt nem tudják megtenni. Ha valaki ezekből az utcákból kér 
segítséget, természetesen készséggel állnak rendelkezésére.

„Lakossági bejelentés érkezett a külterületi utak minőségére 
is. A téli időjárás során rossz minőségűvé váltak, kátyúsod-
tak az utak.  Az önkormányzat pályázatot nyújtott be ezek 
kijavítására. Ezt január végén adtuk be, a hiánypótlást el-
végezték. 1200 méter útra kerül új burkolat, ha a pályázat 
nyertes lesz. Ezen felül egy traktorra is pályáztunk, ugyanis 
makadám utakról beszélünk, így azok karbantartását ezzel 
a járművel el tudjuk majd végezni.” – nyilatkozta a polgár-
mester.
Bejelentés érkezett továbbá a dűlő utak mellett elhelyezett 
törmelék kupacokra is. Ezeket a mélyebben fekvő területe-
ken nem megfelelően helyezték el. Borsos József elmond-
ta, hogy felszólították a törmeléket odahordó személyeket, 
hogy igyekezzenek a legrövidebb idő alatt megfelelően elhe-
lyezni a törmeléket.
A településen a lakosok a szabadon lévő kutyákra is panasz-
kodtak. Az állatok nagy része nem kóbor kutya, hanem csak 
kiszöktek otthonról. A lakosokat az önkormányzat felszó-
lította, hogy fokozottan figyeljenek a kerítés minőségére, 
és jól zárható helyen tartsák kedvenceiket. Ha valaki kóbor 
kutyát lát, az a Polgármesteri Hivatalban vagy a Konrád Lo-
renz Természet és Állatvédő Egyesületnél tehet bejelentést.

Sz.Viktor

CSANTAVÉRRE LÁTOGATTUNK
 
Mártélyiak utaztak Csantavérre áprilisban. Mészáros Dóra 
úti beszámolóját olvashatja.
„Utunk egy borongós péntek délutánon indult Borsos József 
és fia gondos kíséretével. Útitársaim Hajdú Gréta, Hajdú Re-
náta, Gede Júlia, Gede Miklós, Gardi Erik, Tóth Roland és 
Répás Zsolt, a sofőrünk Pótári Mihály volt. Az utazás, ahogy 
megszoktuk jó kedvben és családias hangulatban telt. Csan-
tavérre érve tárt karokkal várt minket Puby atya és hatal-
mas plébániája. Gyorsan az előtérben lepakoltunk, és már 
mentünk is az étkezőbe, ahol az atya megkínált minket teá-
val, kávéval. A nagyobbakat pedig egy kis pálinkával is. Ezt 
követően felmerült az ötlet, hogy rendelünk egy pizzát. Az 
atya viszont megjegyezte, hogy böjti időszak van, ezért nem 
illene húst ennünk. Mivel azonban a jó magyar ember nem 
eszik mást csak húst, ezért úgy döntöttünk nem böjtölünk.

A kiadós vacsora után kedvünk támadt játszani. Mivel a 
csantavéri plébánia gyerekbarát, ezért volt pingpong asz-
tal, ütők és csocsóasztal is. Miután meguntuk a játékot, úgy 
gondoltuk, hogy elmegyünk aludni. Ebből nem minden va-
lósult meg, a fiúknak nem igazán tetszett a fekhelyük, ezért 
nálunk pihentek meg. Hajnalig beszélgettünk, majd a kelő 
nappal aludtunk csak el egy kicsit.
Reggelire sofőrünk és Borsós Jóska bácsi hoztak nekünk 
szerb péksüteményt, bureket. 
Utunk következő állomása Elemér volt, ahol Kis Ernő aradi 
vértanú sírját koszorúztuk meg és az élettörténetével is meg-
ismerkedhettünk. 
A buszunk tovább zötyögőt Nagybecskerekre, ahol egy ki-
csit szétnéztünk, fagylaltoztunk és jól éreztük magunkat, 
Lázár Vilmos szülővárosában
Utolsó megállónk Palics volt, ahol egy hatalmas sétát tettünk 
a tóparton, összeismerkedtünk egy kutyával, majd könnyes 
búcsút vettünk tőle és elindultunk haza.
A határnál kicsit várakoznunk kellett, jó kedvünk azonban 
nem lankad, a velünk várakozókat igyekeztünk felvidítani 
több-kevesebb sikerrel. Úgy gondolom mindenki jól érezte 
magát. Köszönjük a lehetőséget, és legközelebb is a Pótári 
Tourst választjuk.”

Mészáros Dóra

Anyakönyvi Hírek
ELHUNYTAK:

•  Imolya Ferenc (Dózsa György utca)
•  Solcz Sándor (Alkotmány utca)
•  Vacsi Gábor (Rákóczi tér)
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VOLT EGYSZER EGY KÖZGYŰLÉS

 
Egy nem mindennapi közgyűlést rendeztek április elsején 
a Faluházban, amelyen majdnem minden résztvevőnek 
homályos lett a szeme, gyorsabban vert a szíve, gondolatai 
szárnyaltak akár 60-70-80 évet vagy még többet átölelve.
Voltak gondolatban fiatalok, erősek, majd rádöbbentek a va-
lóságra, a fájós lábakra, a megnyomorított élet küzdelmeire 
és a mind ezt tömörítő „Add a kezed” Mozgássérültek Egye-
sületének 20 évet átívelő barátságáról. 
Meghívásra együtt ültünk az ünnepi asztalnál, és feltettük 
magunkban a kérdéseket. Mik vagyunk? Miért éppen ide 
kell tartoznunk? Miért áldozom kéretlenül is erőmet, szí-
vem melegét erre a kis közösségre? Nincs hatalma! Várha-
tok-e Tőle előnyöket? Vagy csak látom élni akarásukat, s ez 
engem is éltet. 
Naiv, aki azt hiszi, hogy a következő 20 évet még együtt ün-
nepli. A tagok biztosan nem, kivéve 1-2 fiatalabbat, a jövő-
ben mélyen hívőt. 
Az egyesület maga is kérdés, ma mik vagyunk, és mik le-
szünk? 
A történelem szelei hol erre, hol arra fújnak! Lesz-e társadal-
mi párbeszéd? Lesz-e hon? Szeretet, emberi megbecsülés? 
Kellenek-e egyesületek? Csoportok? Lesz-e összetartás? Ér-
dekli-e az embereket a közösségi szellem? Érdekli-e a másik 
élete? Siet-e segítésére, ha kell? 
Vagy mindenki beleroskad saját kis életébe? 
A mostani közgyűlés a tegnapról és a holnapról szólt. Távol-
ba nem tudunk látni, bizonytalan és kemény a világ. Talán a 
jövőben már semmit nem mond az „Add a kezed”. Vagy már 
nem lesz rá szükség, vagy már a közömbösség erősebb lesz 
az alapvető emberi be rögzöttségnél. 
Erre a közgyűlésre viszont most azt hiszem mindenki em-
lékszik majd. 
Az egymásról való megemlékezés, a visszanézés. 
A bizonytalanságokkal ellentétben a hit a jövőben, kinek-ki-
nek addig, míg az életútja véget nem ér. Szó volt a kudarcot 
átélt 2015-ről, a reményt adó 2016-ról, és a bizonytalan 2017-
ről. 
Számot vetettünk az elmúlt évekről, de nem tudjuk, hogy a 
sors mit ígér. 
Az egyesület életben maradása nemcsak a tagok fogyása 
miatt kerülhet jogilag kérdéses helyzetbe, hanem a belépők 
sérültsége folytán is. Adja Isten, hogy a faluban ne szaporod-
jon a sérültek száma. 
Sok jó közösség adva van. Van sok más egyesület a község-
ben tele élettel, vidámsággal, mókával, dallal, hagyomány-
tisztelettel, tárt kapukkal. 
Volt egy közgyűlés, mely nem ismételhető meg, mert tele 
volt élettel, visszanézéssel.
Volt sok szép pillanat, például amikor a volt és jelenlegi pol-
gármester a múltat méltatta és a jövőt építette. 
Amikor az Aranyossy Ágoston Református Általános Isko-
la és Óvoda intézményvezetője soha el nem múló barátsá-
gunkról beszélt.

Amikor tagjaink elmondták, tényleg megtalálták az egyesü-
letben a családot. 
Amikor dr. Soós László sebész főorvos, festő és Mártély sze-
relmese átadta legújabb alkotását, amit szívből örökül szánt 
az egyesületnek. 
Amikor az egyesület megköszönte, s úgy érezte ennek a szép 
képnek nem egy iroda falát kell díszíteni, legyen ez az újon-
nan kialakított egészségcentrum díszítő eleme. Látása, töltse 
el a szíveket az élni akarás, csak úgy, mint a meg-megújuló 
természetet. 
Amikor minden jó szándékú, segítő ember kezét jelképesen 
megszorítottunk, melyet egy emléklap megpecsételt. 
Amikor 20 év történetét feljegyeztük, és könyv alakban 
megjelentettük átadtuk, átadjuk mindenkinek, akik az évek 
folyamán tettek valamit az Egyesület fennmaradásáért, és 
bíztak benne. Ez nem regény, csupán a küszködés, álmok 
megvalósítása, gondolatok tettre váltása. Lehet, hogy csak-
úgy, mint a világháborúkban, forradalmakban a harcot 
megvívókról nem emlékezik meg a feljegyzés, pedig a név 
nélküliek az események hősei. 
Esetünkben nálunk is hős minden egyes ember, mert min-
den eredményt Ők vívnak ki. A 20 év az Ő érdemük. 
Azt szeretnénk, ha mindenki tovább szőné a történet szálait 
s közösségünk még ez által is méltó lesz a 2000 éves Már-
télyhoz.

Arnóczky Györgyné

Partnercégünk számára keresünk munkavállalókat az alábbi munkakörbe:

Kisegítő
Főbb feladatok:
- gipszformák előkészítése, takarítása, cseréje
- segédeszközök takarítása
- kiegészítő eszközök megmunkálása
- nyersáruk ellenőrzése, porolása
- égetési próbák ellenőrzése
- - termékek kocsira rakása, kocsi mozgatás
- furatok, csövek kivágása, eldolgozása
- mázgyártás folyamatában részvétel

Juttatások:
- versenyképes �zetés
- teljesítményprémium
- szabadság, táppénz
- kedvezményes étkeztetés
- munkáltató a munkába járást biztosítja (háztól-házig szolgáltatás)

Elvárások:
- 8 általános iskolai végzettség
- jó �zikai állóképesség
- hatékony munkavégzés

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely

Amennyiben szeretné megpályázni a munkalehetőséget, jelentkezzen a 
farkas.renata@hsakft.hu e-mail címen, vagy a 06-30/ 279-4082-es 

telefonszámon,  név és telefonszám megadásával.
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RÓZSA: „JÓ PÁLYÁN VAN 
MÁRTÉLY FEJLŐDÉSE”
 

Rózsa Szilveszter több lábon áll. Civilben mentőgépkocsi-
vezető, de foglalkozik mezőgazdasággal, állattartással és 
társadalmi munkában a Mártélyi Polgárőr Tűz- és Vagyon-
védelmi Közhasznú Egyesület elnöke. De most, mint Már-
tély Nagyközség képviselő-testületének Ifjúsági és Népjólé-
ti Bizottságának külsős tagjával beszélgettünk.

Mártélyi Hírek: Mióta tagja a bizottságnak és miért döntött 
úgy, hogy vállalkozik erre a feladatra?
Rózsa Szilveszter: Ez a második ciklusom. Valamikor a ’90-
es évek végén már egyszer voltam négy évig külsős bizottsá-
gi tag, és most, ahogy Borsos József lett a polgármesterünk, 
felkért, hogy nem-e vállalnám ismét. Természetesen elvál-
laltam és próbálom segíteni a hozzám mért lehetőségekkel a 
testület munkáját, és az egyesületen keresztül a külterületen 
élők napi problémáit. Azt gondolom, hogy összefonódik ez a 
két dolog, mert az egyesületi munkával nagyon sok személy-
lyel találkozunk, akiknek a problémáit én személy szerint 
nem tudom megoldani, de tudom tolmácsolni az illetékes 
szervek felé. Ezzel már hozzájárulunk, hogy Mártély kicsit 
nyugodtabb és biztonságosabb legyen.
MH: Hogyan tudja segíteni a bizottság, ezáltal a testület 
munkáját?
RSz: A felkérés a személyemmel egy kicsit összefonódik. 
Nem tudom szétválasztani ezt a két dolgot, hiszen mind a 
kettő társadalmi szerepvállalás, az emberek segítésén ala-
pul. Ugyanabba az irányba mutat: az egyik a tűzbiztonság, 
a másik a szociális biztonság elősegítése, az emberekre való 
odafigyelés. 
MH: Mit tapasztalt Mártélyon az elmúlt években, mennyi-
ben változott a település?
RSz: Azt gondolom, hogy jó pályán van Mártély fejlődése. 
Meg szeretném említeni az óvoda átalakítását, felújítását, 
ami nagyon nagydolog a település életében, hiszen a régi 
épület elavult volt, ma már ez a mai kornak megfelelő. Az 
óvoda felújításával elindulhat egy olyan folyamat, ami volt 
régen is, hogy legyen újra 1-8. osztályig iskola. Az óvoda ala-
pozza meg az iskola jövőjét. Szép lassan látjuk, hogy pici falu 
lévén vannak beruházások, próbálkozások, amik pár éven 
belül munkahelyeket teremtenek. Létkérdés a falu életében, 
hogy minél több embernek legyen állása, és az alacsonyabb 
iskolázottságúak is normális munkabérért tudjanak munkát 
vállalni. 
MH: Ön szerint miben kellene fejlődnie Mártélynak?

RSz: Mindenképp az iskola fejlesztését kellene valamilyen 
formában megoldani. Ehhez gyerekek kellenek. Ha az iskola 
működik, az egy nagyon nagy előrelépés lenne. A munka-
helyek teremtése a másik fontos dolog, ha munka van, akkor 
minden van. Ha van biztos állás, az emberek nyugodtabbak, 
odafigyelőbbek a külvilágra. Manapság azt látom, hogy ma-
gukba vannak zárkózva, nem keresik azokat a kapcsolato-
kat, amik építhetik a közösséget. Minél jobban összetart egy 
közösség, annál hatékonyabb, de ez csak akkor működhet, 
ha otthon minden rendben van.

RV
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APRÓHIRDETÉS

Programok a Faluházból
A rendszeres szolgáltatásokon – Falugaz-
dász fogadóóra (minden szerdán 8.00 – 
9.00) és klubokon – Ifjúsági klub (min-
den 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), Asztali-
tenisz (minden hétfőn 16.30) túl, az alábbi rendezvényekre 
várjuk áprilisban az érdeklődőket és érintetteket.
május 02. 14.00-16.00 Vásár
május 04.  Charolais tenyésztői vacsora (zártkörű!)
május 05. 14.00  ANYÁK NAPJA 

Kurunczi Róbert festő kiállítás nyitója
május 10. 15.00 Tanoda
május 12. 18.00 Ki a jobb? Vetélkedő
május 13.  Vizes íjászverseny – Tisza part
május 13. 11.00 Olvasókör Közgyűlése (zártkörű!)
május 17. 14.00-16.00 Vásár
május 24. 15.00 Tanoda
május 27. 09.00 GYEREKNAP
Júniusi előzetes
június 03.   Sportprogramok a Tisza parton az 

„Üvegtigris” előtt

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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AZ ANYÁKAT ÉS A GYERMEKEKET 
IS KÖSZÖNTIK

 
Az Anyák Napja és a Gyermeknap alkalmából is színes 
programokkal készülnek a településen.

„Csak egy virágom van, ennyi, mit adhatok!
Hozzá jóságodért szívem is megkapod.”

Az idén először, hagyományteremtő szándékkal, május 5-én, 
14 órától külön köszöntik azokat az Édesanyákat, akik 2016-
ban, valamint 2017. április 30-ig adtak életet kisgyerme-
küknek, hogy ezzel is gazdagítsák Mártély közösségét. Ők 
személyre szóló meghívót kapnak az új védőnőtől, Monek 
Esztertől és a képviselő testülettől.
Az ünnepségre minden Édesanyát, Nagymamát, Dédmamát, 
Ükmamát szeretettel várnak, hogy nekik is személyesen 
megköszönhessék mindazt, amit csak egy anya adhat gyer-
mekének.
Rövid műsorral, dallal, zenével, teával, aprósüteménnyel és 
virággal kedveskednek minden ünnepeltnek, aki megtiszteli 
a rendezvényt jelenlétével. 
Ebből az alkalomból nyitják meg Kurunczi Róbert festő ki-
állítását is.

Május utolsó hétvégéje a gyerekek ünnepe, így az önkor-
mányzat és a faluház programokkal, ingyen ebéddel várja 
a kicsiket, a nagyobbakat és szüleiket az ÁMK és az Erdei 
Iskola területén, május 27-én, szombaton 9 órától.
Lesz ugrálóvár, különböző játékok, sétakocsikázás, sport- és 
ügyességi versenyek, tűzoltó- és mentőautós bemutató, meg-
lepetés fellépő. A kicsiknek külön játéksarok, kézműveskedés 
és sok érdekes, izgalmas program!
Várják civil szervezetek, baráti társaságok jelentkezését a 
bográcsos ebéd megfőzésére, a szervezők által biztosított 
alapanyagokból. 
Május 15-ig lehet jelezni a szándékot Horváth Tibornak sze-
mélyesen a Faluházban, vagy a 20/624-5437-es telefonon, 
ht.balu@gmail.com e-mail-en.

szcs 
Fotó: archív

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. május hónapban

május 2-án Ingyenes látásvizsgálat a klubban, 9:30-
10:30.

május 3-án Májusi népszokások 10 órától
május 10-én társasjátékok, rejtvényfejtés, 10 órától, 

délután 15:00 órától VÉRADÁS. 
Térítési Díj befizetés a pénztári órákban

május 17-én Bográcsozás10órai kezdettel
május 24-én Filmklub 10 órától.
május 31-én Pünkösni királyválasztás, szalonnasütéssel 

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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MATEK ÉS ANGOL A NYÍLT ÓRÁKON
 

Nyílt nappal várta az óvodás gyerekeket a Varga Tamás Ál-
talános Iskola Mártélyi Tagintézménye április 6-án, csütör-
tökön. A gyerekek angolul tanultak és játszva ismerkedtek 
a matekkal.

A foglalkozásokat angol órával kezdték, ahol az iskolások és 
az óvodások együtt foglalkoztak az idegen nyelvvel. Meg-
tanulták a színeket, illetve számoltak is angolul. Mindezt 
természetesen játékos formában, dalokkal, mondókákkal 
összekötve.
Az idegen nyelv elsajátítása után az egyik legnehezebb tan-
tárgy, a matematika következett. A Varga Tamás Általános 
Iskolában már régóta használják a LEGO Matematikai cso-
magot, ami a diákokat játékos úton kalauzolja el a számok 
világába.

„Jelenleg 15 gye-
rek tanul a Már-
télyi Tagintéz-
mény ü n k ben . 
Egy negyedike-
sünk van, aki el 
fog ballagni és a 
Hódmezővásár-
helyi Varga Ta-
más Általános 
Iskolában foly-
tatja tanulmá-

nyait. Előreláthatólag a Mártélyi Óvodából 5 gyerek kezdi 
majd meg általános iskolás tanulmányit intézményünkben.” 
– nyilatkozta Farkas Zsuzsanna, a Varga Tamás Általános 
Iskola intézményvezetője.
Az igazgató hozzátette, hogy örömmel vették, hogy a szülők 
az iskola eddigi programjain is részt vettek, amivel betekin-
tést nyerhettek a mártélyi iskolában folyó munkába.

„Azért szeretek 
ebbe az iskolá-
ba járni, mert 
nagyon jó órák 
vannak. Van 
írás, matek, 
táncóra és kör-
nyezet óra is. 
Angolt sajnos 
első osztályba 
még nem tanu-

HÚSVÉTKOR LÁTTÁK VENDÉGÜL 
A NÉMETEKET
 

Idén a németeken volt a sor, hogy a hosszú és fáradtságos 
utat megtegyék Magyarországra.
Április 13-án, csütörtökön kettő óra körül lehetet hallani a 
Kossuth utcában a „szirénázó” buszt. Mindenki megörült, 
hogy végre, egy év után újra láthatták egymást a korábban 
már kialakult baráti körök, majd elérkezett a legizgalmasabb 
rész, hogy ki-kihez megy. Az elosztást követően minden csa-
lád maga szervezett programot a nap további részére.

Pénteken a faluházban voltak különböző programok, ame-
lyek elsősorban csapatépítő jelleggel szolgáltak. Lehetett 
akadályversenyeken játszani, tojást keresni, húsvéti díszeket 
készíteni. Majd ezek után egy fantasztikus magyar étkezés 
volt, amelyen a nemzeti ételünket - a gulyáslevest – kóstol-
hatták meg a német gyerekek, valamint húsvét alkalmából 
sonkát és tojást is ehettek. Ezt egy hosszabb túra követte a 
tiszai tanösvényünkre, amelyen megint csak új barátságok 
alakultak ki, remek volt a hangulat.
Szombaton, Búzás Éva néni által szervezett programokon 
vettünk részt. Voltunk Csongrád környékén egy mestersége-
sen létrehozott madárrezervátumban, a Csaj-tón. Itt csodás 
volt a szinte érintetlen természetbe belemerülni. Valamint 
voltunk egy skanzenben, ahol a régi, magyar életmódot mu-
tatták be, majd a szentesi strandra látogattunk.
Vasárnap a családokon volt a sor, újabb színes programokat 
szerveztünk a vendégeknek.
Hétfőn eljött az utolsó nap is, amikor még utoljára eltölthet-
tünk egy remek napot a németekkel. Voltak, akik a Sándor-
tanyára mentek el, és íjászkodtak, kürtöskalácsot sütöttek, 
vagy egy remek kakaspörköltet ettek. Később búcsúestet 
szerveztünk, végül kilenc óra környékén elérkezett a búcsú. 
Természetesen ez nem maradt el könnyek nélkül, azonban 
tudjuk, hogy jövőre ismét találkozunk.

Kisalbert Trisztán

lunk, de a mai angolozás nagyon tetszett. Nagyon jó a társa-
ság, mindenkivel barátok vagyunk. - mondta el Alexandra, 
aki első osztályos.

Sz.Viktor


