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A TANYAVILÁG FEJLESZTÉSE IS 
NAPIRENDEN VOLT
 

Testületi ülést tartottak május 24-én Mártélyon. A képvise-
lők többek között a Mártélyi Sportkör támogatásáról vala-
mint egy, a tanyavilág fejlesztésével foglalkozó pályázatról 
is döntöttek.
14.41: A testületi ülés nem sokkal fél három után vette kez-
detét. Boros József polgármester megállapította, hogy a tes-
tület határozatképes, majd ezek után a képviselők elfogadták 
a napirendi pontokat.
14.49: Beszámolókkal kezdődött az ülés. A 2016. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról készült beszámoló a rendelet-terve-
zettel és mellékleteivel együtt került előterjesztésre 439 409 
014 Ft bevétellel, és 401 655 789 Ft kiadással. Utána követ-
kezett a Belső Ellenőrzési Csoport beszámolója, majd a Jogi 
Iroda is beszámolt tevékenységéről. A testület a beszámoló-
kat egyhangúlag elfogadta.
14.59: A hatodik napirendi pont keretein belül, ami a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásá-
ról szólt, Manek Eszter védőnő beszámolóját hallgatta meg a 
testület. A védőnő elmondta, hogy a 2016-os évben gyakori 
probléma volt az oltások elmaradása. A legnagyobb problé-
mát az óvodában a fejtetvesség jelentette, ami 4-6 gyermeket 
érintett. Az iskolát 15 fő kezdte meg, súlyos egészségügyi 
probléma nem volt, a fejtetvesség az iskolában 2-4 főt érin-
tett. 
Ez után következtek az egyéb napi rendi pontok.
15.05: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala Közgyűlési határozattal elfogadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról, majd a Hódme-
zővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
alapító okiratában a szükséges kormányzati funkciók kiegé-
szítéséről, valamint a telephelyek aktualitásáról döntöttek a 
képviselők.
15.07: A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormány-
zati rendelet kiegészítését a képviselő testület elfogadta. A 
rendelet kiegészül a Holtágon kikötött, rossz állapotú vízi 
jármű használatával, tárolásával, nem megfelelő helyen való 
kikötésével.
15.13: Borsos József polgármester elmondta, hogy szüksé-
gessé vált a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Társulási Megállapodásának módosítása. A képviselő 
testület a megállapodás módosítását egyöntetűen elfogadta.
15.16: A képviselő testület elfogadta a Mártélyi Sportkör ké-
relmét, miszerint a Sportkör 120 ezer forint értékű támoga-
tást kér éves terveinek megvalósításához.
15.18: A testület a Mártély Község Önkormányzatának 
tulajdonát képző Petőfi u. 8. szám alatt található ingatlan 
státuszáról döntött, mivel az orvosi rendelő átköltözött az 
önkormányzati tulajdonban lévő Rákóczi tér 1. szám alá ki-
alakított Egészségházba.
15.20: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatá-
sáról szóló pályázatról döntöttek a képviselők. A Mártélyi 
Általános Művelődési Központ által üzemeltett főzőkonyha 
fejlesztésére benyújtott pályázati projekt költsége összesen: 
19 915 004 Ft, amiből 95%-os támogatás mellett 995 750 Ft-
os önerő befizetésére lenne szükség. Az önerő befizetését a 
testület megszavazta.
15.22: Az Altenahrral szervezett testvértelepülés találkozó-
hoz szükséges 2 millió forint elkülönítését szavazta meg a 
testület.

15.23: A képviselőtestület a vidéki térségek infrastruktú-
rájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére való pá-
lyázat benyújtásáról döntött. A tanyák fejlesztése érdekében 
benyújtott pályázattal 50 millió forintos pályázati támogatás 
érhető el, melyből az önerő 8,8 millió forintos.
15.25: Borsos József elmondta, hogy Mártély Község Ön-
kormányzata a Makovecz Imre Alapból 40 millió Ft ösz-
szegű támogatásban részesült a Boldogasszony házacska 
megépítése céljából. Elmondta, hogy a kápolna építésére a 
legcélszerűbb, egy jelenleg magántulajdonban lévő ingatlan 
helye lenne, mind településképileg, mind turisztikailag. Az 
ingatlan megszerzése érdekében célszerűnek tartotta, hogy 
egy hasonló területű ingatlant jelöljön ki a képviselőtestület 
értékesítésre. A javaslatot a képviselő testület egyhangúlag 
elfogadta.
15.27: Zárt ülés veszi kezdetét.

AZ „ADD A KEZED” 
TÉNYLEG NYÚJTJA A KEZÉT
 

Májusban az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete a 
tagság és vendégei részére olyan munkatervet állított ösz-
sze, amely minden magyarságot érintő eseményre reagál.
Május 4-én az egyesület megemlékezett az öreghalász tag, 
Szabó Lajos halász 2010-es tengeri útjáról felolvasás for-
májában. Ő betegsége miatt a megemlékezésen nem tudott 
részt venni.
Május 11-én a Tűzoltók napi megemlékezést tartották meg. 
Történelmi áttekintés volt a program, Széchenyi Ödöntől, az 
országos tűzoltó egységek megszervezésétől kezdve a Hód-
mezővásárhely és környékének tűzvédelméig és annak múlt-
jáig Az előadó között volt Csuka Attila tűzoltóparancsnok, 
Szilágyi Szabolcs parancsnokhelyettes és Rózsa Szilveszter 
Mártély Katasztrófavédelmi parancsnoka, aki apjától tanul-
ta a haza védelmet. 
Május 18-án az egyesület tizenkét tagja Szentesre utazott. A 
Múzeumok nemzetközi napja alkalmából, négy múzeum-
ban tettek látogatást a résztvevők.
Május 25-én pedig a fürdőzés és a kényeztetés kapta a fősze-
repet Hódmezővásárhelyen.
„Tagjaink fáradságot vállalva hagyományt ápolnak, magyar-
ság kultúrájába betekintést nyernek, egészségüket védik, és a 
közösséget erősítik. Ahogy öregszünk, egyre inkább megbe-
csüljük azt, amit az Isten adott. Örülünk annak, hogy tagja-
ink helyt állnak a felkért feladatoknál, és igénylik az együtt-
létet. Büszkék vagyunk 3 tagunkra, akik méltón kivívták a 
tűzoltók elismerését. Debreczeni Ferencnére, Kóti Pálnéra, 
Nagy Sándornéra, aki még az emlékezetes nap szervezését is 
nagyszerűen megoldotta. Szűcsné Erzsike remek szervezése 
a Múzeumok Napjára azt hiszem a félbusznyi nép kellemes 
színfoltja volt a szentesi Múzeumoknak. A fürdőzés meg-
szervezése Vidáné Ancikának már csak csepp a tengerben, 
hiszen éveken keresztül szervez - segít - támogat.” - nyilat-
kozta Arnóczky Györgyné, az egyesület elnöke.
„Az egyesület halottait elbúcsúztatja, de helyettük jönnek új 
emberek, mert érzik, hogy köztünk a helyük. Betegek - idő-
sek, de valami vonzza őket hozzánk, s mi örömmel fogadjuk 
be mindegyiket. Úgy vagyunk vele, „hogy rövid az élet, de 
amíg élünk gyűjtsük a szépet”. S ez lelkünknek jár.” - teszi 
hozzá az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének el-
nöke.

mh
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A MAJD 40 ÉVE TARTÓ SZERELEM
 

Búzás Éva fiatalon, friss tanári diplomával került Már-
télyra. Először az általános iskolában tanított, majd az 
erdei iskola fejlődéséből vette ki a részét. Az elmúlt majd 
40 évben a települést szolgálta és ez most, hogy nyugdíjba 
vonul, sem fog megváltozni, hiszen lelkesedéssel és szere-
tettel nyilatkozott az elmúlt évtizedekről.

A tanárképző főiskolán bioló-
gia-földrajz szakos tanárként 
végzett Búzás Éva, aki a tanul-
mányai befejezését követően 
a mártélyi általános iskolában 
kapott munkát. Biológiát okta-
tott és a délutáni, kötetlen, csa-
ládias légkörű napközis otthont 
vezette. Mindez még a ’80-as 
években történt, az emlékek 
azonban kitörölhetetlenek.

„Mártélyon kezdtem a munkámat, ahol szoros emberi kap-
csolatok alakultak ki mind a felnőttek és köztem, mind a 
gyerekek és köztem. A szülőkre mindig támaszkodhattam 
a közös gyermeknevelésben. Úgy gondolom, hogy az isko-
lában az oktatás mellett elengedhetetlenül fontos a nevelés, 
hogy ép lelkű és kiegyensúlyozott gyerekek kerüljenek a 
nagybetűs életbe. Ez nagyon fontos, az együttműködés pe-
dig mindig is jó volt.” – vallja Búzás Éva az általános iskolá-
ban töltött évekről, ahonnét már csak egy kisebb ugrás volt 
az erdei iskola.
„Mint biológia szakos, a természet közeli iskola nekem egy 
csoda volt. Akár a vásárhelyi iskolákkal összehasonlítva is, 
tele volt lehetőségekkel. Volt egy használaton kívüli istálló, 
mi pedig kitaláltuk, hogy legyen egy lovunk. Sikeresen pá-
lyáztunk és nyertünk egy állatot. Kitakarítottuk a helyet, az-
tán megérkezett mindannyiunk lova, a gyerekek legnagyobb 
örömére. Ez volt a kezdete tulajdonképpen az erdei iskolá-
nak. Ezt pedig tovább követték az események. Az iskolave-
zetése, Bérczi Tamásné Emike és Baloghné Jutka pályázatot 
nyújtottak be a Klebelsberg Kunó Iskola felújítására. Ennek 
köszönhetően csodás szálláshelyünk lett.” – folytatja a múlt-
idézést Éva, aki ezt követően a szálláshely népszerűsítésével 
és a programok szervezésével foglalkozott.
Az így keletkezett bevételből a mártélyi iskola fenntartását 
is segíteni tudták, ami nagy szónak számított, hiszen Sze-
geden is zártak be iskolák vagy összevontak intézményeket 
ebben az időszakban. Mártélyon azonban talpon maradt az 
általános iskola.
Az erdei iskola megújulása pedig ezt követően sem állt le. 
Giliczéné Molnár Irén és Baloghné Judit újabb sikeres pá-
lyázatokat tudtak beadni, a fejlődésnek így az anyagiak sem 
szabhattak gátat.
4 évvel ezelőtt pedig, amikor az általános iskola felső tagoza-
ta megszűnt Búzás Éva lehetőséget kapott arra, hogy a hob-
bija legyen a munkája.
„Az ÁMK jelenlegi vezetése és az önkormányzat, Pótári Mi-
hály és Borsos József fontosnak tartják a turizmusfejlődését, 
ezért az erdei iskola és annak környezete kiemelt figyelmet 
kapott és kap. Ékes bizonyítéka ennek, hogy nem régiben 
a tűzvédelmi rendszert is kiépítették.” – teszi hozzá Búzás 
Éva.
Éva pedig ugyan nyugdíjba vonul, az erdei iskola azonban 
jó gazdához kerül. Egy korábbi tanítvány, Székely Bea ve-

ANYÁK NAPJA MÁRTÉLYON
 

Május 5-én a Mártélyi Községi Önkormányzat is köszön-
tötte az édesanyákat egy ünnepség keretében a Faluház 
nagytermében, ahol süteménnyel, teával és műsorral vár-
ták az ünnepelteket.
A helyi gyerekek, fiatalok is hozzátettek az ünnepi virágcso-
korhoz egy-egy szálat. Erdős Marcell első osztályos, Orosz 
Ádám második osztályos és Vékony Vanessa kilencedik 
osztályos tanuló egy-egy Édesanyáknak szóló verset, Tordai 
Maja hatodik osztályos tanuló pedig egy virtuóz furulyaszá-
mot adott elő nagy átéléssel.  Horváth Tibor nyitotta meg a 
délutánt, majd Borsos József polgármester úr köszöntötte az 
édesanyákat, a végén gyermekek aranyköpéseit idézve hu-
morral is fűszerezte mondandóját.
Idén első alkalommal hagyományteremtő jelleggel meg-
ajándékoztuk a 2016-2017-ben született gyermekeket és 
édesanyjukat is. A 24 szülő virágot, gyermekeik pedig a 
hódmezővásárhelyi Ambrus Sándor által készített névre 
szóló kerámia tányért kaptak emlékül, amelyen születésük 
napját, születési súlyukat és hosszúságukat is megörökítette 
a művész. Láthatóan nagy örömmel fogadták a legifjabbak 
szülei a kreatív ajándékot és az ünnepség után sokan meg 
is köszönték a színvonalas műsort. Végül a programot még 
szebbé tette Janicsek Roland, a makói csillogó hangú énekes 
által előadott, az anyai szeretetről szóló dalokkal. 
Természetesen minden megjelent édesanyát, nagymamát, 
dédnagymamát is megajándékoztunk egy-egy cserép virág-
gal. A rendezvény úgy állt össze, mint egy virágcsokor min-
den egyes darabja és a „csomagolás” volt maga a mártélyi 
közösség, együtt ünnepelve ezen a jeles napon. 

Monek Eszter védőnő 
Horváth Tibor IKSZT munkatárs

szi át Búzás Éva helyét. De hogy milyen egy évtizedek utáni 
búcsú?
„Úgy gondolom, hogy most lezárult egy korszak, és tudni 
kell az embernek kicsit eltávolodni. Persze Mártély mindig 
a szívem csücske marad. Ott tanítottam, csináltuk az erdei 
iskolát, de hagyni kell a következő generációt alkotni, hogy 
ők is örömüket leljék ebben.”
Az öröm pedig mindig megvolt, lelkesedéssel, törődéssel és 
hatalmas szeretettel egyengették az erdei iskola útját, emlé-
kek tárházát hagyva a lélekben.
„Ahogy annak idején elindult, tulajdonképpen mi magunk 
is mosolyogtunk azon, hogy ott egy rossz istálló és kezdeni 
kellene vele valamit. Ez pedig közös munkával elindulhatott. 
Lovat, kecskét és birkát tettünk az istállóba, hasznosítottuk 
az épületek egy részét, nagy örömet szerezve ezzel a gyere-
keknek. Nekem a legnagyobb dolog, amikor a vendégkönyv-
be szépeket írnak, sőt, hogy aztán visszatérnek. Csongrádi, 
szentesi, makói és vásárhelyi iskolákból is jönnek, de Szé-
kesfehérvárról és Budapestről is sok a visszatérő vendégünk. 
Ez azt bizonyítja, hogy jól érzik magukat és megkapják azt, 
amire vágynak, a természet közeli, szabad életet. A helyet 
azonban folyamatosan kell újítani és szakmailag is hozzá 
kell tenni, hogy az odalátogatóknak is minden a kedvére le-
gyen.”

szcs
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MARHAJÓ ÉTELEK KÉSZÜLTEK 
AZ ÍZEK VIADALÁN
 

Április utolsó napján főzőversenyt rendeztek a mártélyi 
Riverside Kempingben. A gasztro megmérettetésen kilenc 
csapat vett részt és mindannyian csodálatos ételekkel igye-
keztek elkápráztatni a zsűrit.

Kiváló hangulatban és jó időben zajlott le a Riverside Kem-
ping első főzőversenye, az Ízek Viadala, amelyet április leg-
végén rendeztek a holtágnál. Az ételcsata egyetlen kikötése 
az volt, hogy a bográcsokban marhahúsnak kell készülnie. 
A kezdési időpontig pedig végül 9 csapat adta le a nevezését. 
A létszámokat tekintve változó felállásúak voltak a társasá-
gok, volt ahol több tízen munkálkodtak a bogrács körül, míg 
mások öten igyekeztek minél precízebben megoldani a fel-
adatot. Összességében pedig közel háromszázan vettek részt 
a főzésen, amiben szerencsére az időjárás is kiváló partner 
volt.
„A visszajelzések nagyon jók voltak. Nagy volt az érdeklő-
dés. Több vidéki csapat is érkezett, voltak nyírségi és hajdú-
sági társaságok is, de szegedi, hódmezővásárhelyi és termé-
szetesen helyi azaz mártélyi csapat is versenyzett.” – mondta 
el Rácz Sándor, a Riverside Kemping vezetője.
A bográcsokban elsősorban pörköltek készült, de volt csapat, 
amelyik a gulyásleves elkészítésével szerette volna levenni a 
zsűrit a lábáról – a végeredmény tulajdonképpen őket iga-
zolta. Persze az ételek mindegyike kiválóan készült, ahogy 
a zsűri fogalmazott: fenomenális finomságokkal rukkoltak 

elő a csapatok. A kaland pedig az eredményhirdetés után 
sem ért véget, a baráti beszélgetések és falatozás színvonalá-
nak minőségéről Rummel József zenéje gondoskodott.
A szervezők a pozitív visszajelzések fényében mindenkép-
pen szeretnének hagyományt teremteni a Riverside Kem-
ping főzőversenyéből. Az érdeklődőknek pedig nem is kell 
egy évet várniuk:
„A rendezvény bevált és kiderült, hogy nagy igény van rá, 
akik most részt vettek már mindannyian jelezték, hogy a 
következő versenyen is szeretnének itt lenni. Úgy tervezzük, 
hogy nyár végén lesz a következő főzőverseny. A jövőben 
pedig nyár elején és az évszak végén, augusztusban, esetleg 
szeptemberben tartanának a záró főzőversenyt.” – mondta 
Rácz Sándor.
A szóban forgó, soron következő Ízek Viadalán könnyen le-
het, hogy a hal lesz a főalapanyag, amit a szervezők a hely 
adottságai miatt helyezhetnek előtérbe. Ez azonban egyelőre 
még egyáltalán nincs kőbe vésve.
A kemping környéki jó hangulatról és programokról pedig 
a köztes időszakban is szeretnének gondoskodni. Konkrét 
programok még nincsenek, de jó néhány terv és ötlet mo-
toszkál az illetékesek fejében.

Ízek Viadal főzőverseny dobogósai:
1. Későke (Szeged)
2. Haspárti Team (Hódmezővásárhely) 
3. Néger (Mártély)

szcs

Az idősek klubjának programjai 
2017. Június hónapban

Június 1-én Fehér József író olvasó találkozó 
– 10 órától.

Június 7-én Útibeszámoló Írországról 10 órától
Június 12-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
Június 14-én Békebeli ízek 10 órától
Június 21-én Júniusi népszokások, nyári napforduló 

10 órától
Június 27-én Fehérneművásár 9 órától
Június 28-án virágok napja 10 órától Mindenki hozzon 

magával egy virágot ?

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 
közreműködésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 mun-
kanappal korábban jelezni szíveskedjenek a klubban. 
Minden héten szerdán nyitott élő próba 10:00 órakor, 
Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hall-
gatóságot szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de 
be is lehet kapcsolódni!
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MIKOR A TERMÉSZET 
A KEBLÉRE ÖLEL

 
Friss levegő, madárcsicsergés, halászlé és házi pálinka. 
Ez várta április végén a mártélyi Ökotalálkára érkezőket. 
A rendezvényt a Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő 
Alapítvány szervezte meg, a hangulatra és a jó kedvre pedig 
ez alkalommal sem lehetett panasz.
Az alapítvány minden évben meghirdeti a Természet és 
Hagyomány Ökotalálka névre keresztelt barangolását. Pár 
évvel ezelőtt egy „Tiszta Tisza” nevű pályázatot nyertek, 
melynek keretein belül a Mártélyi holtágat tisztították meg 
a szeméttől. Ennek az akciónak az utózöngéi az évenkénti 
találkozások a természetben. Remek baráti összejövetelek 
ezek, ahol a résztvevők kiváló társaságban múlathatják az 
időt.

„Általában különböző helyekre szervezzük ezeket a termé-
szetjárásokat, hogy a kilátogatók más-más helyeket ismerje-
nek meg. Ez a kirándulás „csak” arról szól, hogy kijövünk 
ide, a Mártélyi Tájvédelmi Körzetbe és élvezzük, hogy a ter-
mészet a keblére ölel minket.” – nyilatkozta Sulyok Zoltán, a 
Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány elnöke.
A „zöldek” az Ete Népe Történelmi Egyesület főhadiszállá-
sán állították fel táborukat, ahol halászlevet főztek, sztoriz-
gattak, megkóstolták a legfinomabb gyümölcspárlatokat és 
egy különleges hangszerrel, a dorombbal ismerkedtek.
Az ősi hangszer Ázsiából terjedt el, és már a világ minden 
táján fellelhető. Van, ahol csontból, van, ahol bambuszból, 
Európában pedig általában fémből készítik a mesterek. 
Magyarországon a középkorban a cigány kovácsok voltak 
a doromb alkotói. A moldvai csángóknál a népzenében is 
használatos, de csak mint alaphangszer, nem játszanak rajta 
kiemelt, szóló dallamokat.
„Először több mint 20 éve került a kezeim közé az első do-
rombom. Elkezdtem próbálgatni, és odáig jutottam, hogy 
néhány népdalt el tudtam rajta játszani. Utána pár évig ha-
nyagoltam, majd ismét a kezem ügyébe került. Olyan is volt, 
hogy 10 évig nem gyakoroltam. De minden alkalommal mi-
kor nekiültem gyakorolni, egyre többet és többet tanultam. 
Az elmúlt két év alatt több 100 ezer forint értékben, a világ 
minden tájáról sikerült beszereznem egy-egy dorombot.” – 
mesélte el Kardos József, aki muzsikájával szórakoztatta a 
csapatot.

Sz. Viktor

Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának 
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!

Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTÜNK:

•  Bunda Tamás 
2017. 04. 24. 
Édesanyja: Katona Ildikó 
Édesapja: Bunda Szabolcs 
Mártély, Jókai u. 7.

•  Domján Dalma 
2017. 04. 29. 
Édesanyja: Baranyi Nikoletta 
Édesapja: Domján Sándor 
Mártély, Orgona u. 2.

•  Filó Mór 
Édesanyja: Filó Bettina, édesapja: Filó Tamás

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

•  Rácz Tamás (Mártély, Fő u. 22.) 
és Juhász Orsolya (Szabadságtér 85. II. lph 3/30.)

•  Szabó Attila (Mártély, Fő u. 78/a) 
és Kmetykó Bella Ildikó (Mártély, Hunyadi u. 29.)

Programok a Faluházból
A rendszeres szolgáltatásokon – Falugazdász 
fogadóóra (minden szerdán 8.00 – 9.00) és 
klubokon – Ifjúsági klub (minden második 
pénteken 15.00 – 17.00), Baba-mama klub (minden csütör-
tökön 9.00 – 11.00), Nagyi Net-klub (minden hétfőn 13.00 
– 15.00) Népdalköri próba (minden hétfőn 10.00 – 12.00), 
Asztalitenisz (minden hétfőn 16.30) túl, az alábbi rendezvé-
nyekre várjuk áprilisban az érdeklődőket és érintetteket.
június 01. 10.00  Óvodai ballagás 

(rossz idő esetén a Faluházban)
június 06. 15.00 Tanoda
június 13. 14.00-16.00 Vásár
június 17. 08.00 Fotópályázat zsűrizése
június 23. 18.00  Ki a jobb? vs. Fabula Szt Iván napi 

vetélkedő
Júniusi előzetes
július 01. 15.00  Természetfotó pályázat kiállításának 

megnyitója, díjak átadása
július 07-09   Testvértelepülési találkozó, Altenahr, 

Nyárádremete, Oromhegyes

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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MÁRTÉLYIAK 
A HÓD-FUTÓFESZTIVÁLON
 

Április végén harmadik alkalommal rendezte meg a Hód-
mentor SE a Hód-Futófesztivált Hódmezővásárhelyen. A 
megmérettetésen mártélyi versenyzők is indultak.
A futóverseny 2017-ben is nagy népszerűségnek örvendett. 
A távokon összesen közel hatszázan vettek részt.

„Elsődleges célunk az egészséges életmód és a sport népsze-
rűsítése, illetve a sportolási lehetőség biztosítása a dél-alföl-
di futóknak. Több távon is rajthoz állhattak a résztvevők, a 
legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig. 500 és 1000 méte-
ren futhattak a legfiatalabbak, a nagyobbak és a felnőttek 
három és fél, hét és 14 kilométeren és félmaraton kategóri-
ában indulhattak.  Az első két kategóriában minden induló 
kapott emblémával ellátott karkötőt, a többi távon futók pe-
dig ajándék pólót, illetve minden célba érőt alma, csokoládé, 
izotóniás ital és szőlőcukor várta. Máté Zsolt, a vásárhelyi 
Máté Taekwondo edzője minden csoportnak laza átmozga-
tó bemelegítést tartott.” – mondta Petrócki Ádám, a futó-
fesztivál egyik főszervezője. Hozzátette, egy ilyen esemény 
lebonyolítása rengeteg előzetes egyeztetést igényel, az egyik 
nagy kihívása pedig a különböző területek folyamatos koor-
dinálása.
A versenyre természetesen nem csak vásárhelyiek, hanem 
környékbeliek is jelentkeztek, így három mártélyi versenyző 
is ott volt a mezőnyben: Sipos Ágnes, Horváth Tímea és Joó 
Károly. 
A hölgyek 7 kilométeres távon indultak és a több száz ver-
senyzőből az első ötvenben végeztek. Joó Károly félmaraton 
kategóriában a második helyen ért célba.

Ács Helga

„Az éves horgász közgyűlés aktuális kérdései között több 
szankció feloldása is szerepelt. A téli időszakban – december 
1 – február 28 - továbbra este is lehet horgászni. A márto-
gatást és a kuttyogtatást vízen úsztatott csónakból is lehet 
alkalmazni, míg korábban csak rögzített csónakból volt erre 
lehetősége a horgászoknak” – mondta Kulcsár Szabolcs, a 
Mártélyi Horgász Egyesület elnöke. 
A részt vevők javaslatokkal is előálltak a fórumon, azt sze-
rették volna például, ha a csónakból eddig egy bottal törté-
nő horgászatot kibővítenék két botosra. Előkerült a tavalyi 
szelekciós halászat megvitatása is, amely megosztotta a részt 
vevőket. 2016-tól ugyanis lejártak a víz haszonbérleti jogai, 
így minden vízen gazdálkodónak új pályázatot kellett be-
nyújtania. Jelenleg a vízgazdálkodóknak kötelezettséget kell 
vállalniuk arra, hogy az általuk kezelt vízben, szelekciós ha-
lászat révén gyérítik a tájidegen fajokat – a törpeharcsát, a 
fehér és a pettyes busát. Szó esett a minden évben visszatérő 
problémáról, a rucaörömről is, ezzel kapcsolatban a gyérítési 
lehetőségeket tárgyalták meg a tagok. 
Kulcsár Szabolcs a 2016-os év értékelésével kapcsolatban el-
mondta, több mint 110 taggal zárták az évet. Ez egy jónak 
mondható létszám, tekintettel arra, hogy a vízfelület keze-
lőjének, a Dobó Ferenc Egyesületnek, tavalyi távozása meg-
osztotta a tagokat. 
Az egyesület elnöke a Mártélyi Horgászegyesület idei ter-
veiről a következőket mondta: „Fő tervünk, hogy bővítsük 
tagjaink létszámát, illetve még inkább horgászbaráttá sze-
retnénk tenni a vízfelületet is. A nyár folyamán szervezünk 
egy 10 napos horgásztábort, ahol próbáljuk majd a gyereke-
ket a horgászat irányába terelni. Szeretnénk továbbá elkez-
deni a leendő horgászok vizsgáztatását. Minden 15 év feletti 
személynek vizsgát kell tennie, mielőtt okmányokat tudna 
kiváltani. Illetve horgászversenyeket szervezünk majd, ak-
tivizálásképpen.”
A gazdasági beszámolót, amely a kiadásokról, bevételekről 
szólt, elfogadta minden tag.

Ács Helga

SZÁMOS TERVVEL KÉSZÜL 
A MÁRTÉLYI HORGÁSZEGYESÜLET 
2017-BEN
 

Az elmúlt időszakban megtartotta éves közgyűlését a Már-
télyi Horgászegyesület, melynek során a 2016-os évvel ve-
tettek számot, aktuális kérdések megvitatásával foglalkoz-
tak, illetve bemutatták az egyesület 2017-es évi tervezetét is.

További  hírek Már tély ról:
www.promenad.hu

Lomtalanítás Mártélyon
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tájékoztatja a mártélyi üdülőtulajdonosokat, hogy 2017. 
május 26-28 között lomtalanítás lesz az üdülőterületen. 
Kérjük az üdülőtulajdonosokat, hogy szemetüket, lom-
jaikat a kihelyezett gyűjtőpontokhoz tegyék.
A gyűjtőpontok helye:
1. Vásárhelyi Pál utca kanyar (íjászpálya)
2. Horgász utca (Druzsba)
3. Tiszavirág utca és Szúnyog utca kereszteződése
4. Szeder utca és Kócsag utca kereszteződése
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MERNEK ÁLMODNI 
A MÁRTÉLYI POLGÁRŐRÖK

 
A 2016-os évben több kiemelkedő esemény is történt a 
Mártélyi Polgárőr Tűz és Közhasznú Egyesület háza táján. 
Rózsa Szilveszter elnök és Hízó Zoltán alelnök május 8-án 
a Rádió 7 Napraforgó Plusz című műsorának voltak a ven-
dégei.
Az egyesülettel kapcsolatban a legfontosabb történés az 

elmúlt időszakot tekintve, hogy a törvényi változásoknak 
köszönhetően a mártélyi polgárőrök is változtattak az alap-
szabályukon, melyet a szegedi törvényszék elfogadott. Az 
egyesület a működése szempontjából nagyon sokrétű: részt 
vesznek a tűzoltásokban, illetve nagy rendezvények biztosí-
tásában is segítő kezet nyújtanak. A legutóbbi ilyenre pont 
a közel múltban volt példa, a Mártélyi Polgárőr Tűz és Köz-
hasznú Egyesület ugyanis a 2017-es Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda napokon is részt vett és segítette a szervezők 
munkáját. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a polgárőrök 
igen nagy óraszámban teljesítették a tavalyi évüket. A sok 
munka pedig eredménnyel is járt. A statisztikákat tekintve 
javulás tapasztalható, mind a közbiztonság területén, mind 
pedig a környezetvédelemben.
A lakosok tulajdonképpen bármilyen bejelentéssel élhetnek 
a Mártélyi Polgárőr Tűz és Közhasznú Egyesület felé. Ter-
mészetesen a több mint harminc taggal rendelkező egyesü-
let annak örül, ha ezek a bejelentések az ő profiljukba ille-
nek. Ám, ha még sincs így, akkor is segítenek a bejelentőnek 
eljutni a megfelelő szervhez, az illetékesekhez. Az egyesület 
elsősorban olyan bejelentéseket vár, amelyek a közbizton-
sággal és tűzzel kapcsolatosak, ezekben az ügyekben főképp 
tudnak segíteni a lakosoknak. 
Az elmúlt időszakban a településen többször előfordult, 
hogy illegálisan helyeztek el szemetet. A mártélyi polgár-
őrök ezek eltávolításából is kivették a részüket és ezekben a 
munkákban is segítettek.
A polgárőrök más szervekkel is szorosan együttműködnek, 
így például a katasztrófavédelemmel és a Hódmezővásár-
helyi Rendőrkapitánysággal is jó kapcsolatot ápolnak. Arra 
azonban, hogy bizonyos esetekben közbe avatkozzanak, 
csak akkor van lehetőségük, ha az említett szervektől meg-
hatalmazást kapnak. Az elmúlt időszakban erre is volt pél-
da. A 2016-os komoly intenzitású hódmezővásárhelyi vihar 
idején álltak helyt a mártélyi polgárőrök.
Ahogy, az elmúlt években, úgy 2017-ben is új célokat tűztek 
ki Mártélyon, ugyanis szeretnének beszerezni egy összkerék 
meghajtású tűzoltókocsit, illetve a tervek között szerepel egy 

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
Fogorvos:  (70) 577-8772
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 „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 
júniusi programjai:

Június 1. „Torta világnapja” Sütemény bemutató, díja-
zás. Mindenki névnapja a Civilházban délután 2 
órától.

Június 8. Úti beszámoló tagtársunk részéről „Tengerek, 
Óceánok világnapja” alkalmából. 
Hagyomány teremtés céljából.  
Előadás a Civilházban

Június 15. 1. A Szegedi József Attila Iskolások fogadása 
Papp Balázsné szervezésében. 
Hagyomány tiszteletből 2. 
Házi állatok szeretete. Jogot az állatoknak. 
Előadás a Civilházban délután 2-től.

Június 22. „Cukorbetegek világnapja.” Orvosi előadás 
a Civilházban délelőtt 10 órától.

Június 29. Híres magyarok külföldön. 
Életük, küszködésük, sikerük. 
Előadás délután 2 órától a Civilházban.

katasztrófavédelmi tábor szervezése is. Ezt a Mártélyi Álta-
lános Művelődési Központtal szorosan együttműködve ter-
vezik. Ezen a rendezvényen számára engednének betekintést 
a polgárőrök mindennapjaiba. Ennek pedig nem palástolt 
célja is van, hiszen az egyesület tagjai bíznak abban, hogy ez 
a tábor a későbbi toborzás szempontjából is hasznos lehetne 
a Mártélyi Polgárőr Tűz és Közhasznú Egyesület számára.

sk
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HAGYOMÁNYTEREMTÉS 
A HAGYOMÁNYÁPOLÁS JEGYÉBEN
 

Május 13-án, szombaton az Ete Népe Történelmi Egyesület 
szervezésében rendezték meg Mártélyon az első Vizes nyíl 
– Tisza átlövő verseny. A rendezvény az olykor jelentkező 
esőzés ellenére is nagy népszerűségnek örvendett.
Egy kiváló és hagyományteremtési szándékkal megálmo-
dott rendezvénnyel várták május 13-án, szombaton az ér-
deklődőket a Mártélyi Holtágnál. Az Ete Népe Történelmi 
Egyesület első alkalommal szervezte meg a Vizes Nyíl nevű 
rendezvényt.

„Hagyományteremtő módon először próbáltuk összehozni 
ezt, hogy a Mártélyi Holtág területén is legyen egy nagyobb 
rendezvény. Mivel íjászattal és hagyományápolással foglal-
kozunk, ezért hirdettünk egy íjászversenyt, ami a Tisza átlö-
vésével is kapcsolatos volt.” – mondta el Sándor József Attila, 
az Ete Népe Történelmi Egyesület elnöke és alapítója.
A szervezők úgy tűnik, hogy jó ösvényre léptek rá, hiszen 
érdeklődőből a rossz idő ellenére sem volt hiány. A kacifán-
tos időjárás, az olykor leszakadó ég ellenére is majd 3-400 
ember fordult meg a holtágnál, magára a versenyre pedig 
harminchatan neveztek.
Az egyesület az íjászat kapcsán sztárvendégről is gon-
doskodott. Fehér Farkas, azaz Mónus József íjászbajnok is 
megtisztelte jelenlétével a versenyt. A több világbajnoki és 
eurázsiai bajnoki cím birtokosa – nem mellesleg több világ-
rekord csúcstartója – tudását is megmutatta: 230 méterről 
lőtt célba két almára, a Holt-Tiszán keresztül.
Az íjászat mellett természetesen a hagyományápolás sem 
szorult háttérbe. A korabeli viselet mellett sem mehetünk el 

szó nélkül, de egy honfoglalás kori hatalmas jurtát is felállí-
tottak a szervezők. A 4 méteres kazah jurta korhű felszere-
lésekkel, konyhai eszközökkel, fegyverekkel lett berendezve, 
az egyesület tagjai a különféle leletek alapján igyekeztek re-
konstruálni a jurta külsejét és belsejét.
„Nagyon jónak értékelném a rendezvényünket, mindenki 
jól érezte magát és jó hangulatban telt az egész. A délutáni 
programok közül néhányat ugyan félbe kellett szakítani a 
heves esőzés miatt, de alapvetően minden rendben lezajlott.” 
– értékelt az egyesület elnöke.

Az Ete Népe Történelmi Egyesület hivatalos két éve alakult 
meg. Ám a tagok alkotta baráti társaság már több mint 10 
éve együtt van. Az egyesület a 9-10. századi honfoglalás kori 
hagyományápolással foglalkozik, a történelmi élőkép re-
konstruálását tekintik főprofiljuknak, feladatuknak. Ebben 
lehet segítségükre az a telephely is, amelyet a vásárhelyi ön-
kormányzat segítségével kaptak és ahol egy 10. századi hon-
foglalás kori falu rekonstrukcióját végzik.
A Vizes Nyíl rendezvényt mindenképpen szeretnék a követ-
kező évben is megrendezni, ám addig is készülnek progra-
mokkal Mártélyon az egyesület tagjai. A mártélyi és a hód-
mezővásárhelyi önkormányzat támogatásával még a nyáron 
szeretnék megrendezni az I. Tiszamenti Forgatagot. A há-
rom napos rendezvényen a hagyományápolás, a népi zene, 
néptánc kapná a főszerepet, de kézműves kirakodó vásárra 
és egy kilencedik századi hadi tábor élő képének rekonst-
rukciójára is számíthatnak majd az érdeklődők.
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