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2018 A BERUHÁZÁSOK ÉVE LEHET 
MÁRTÉLYON
 

2017. szeptember 20-án képviselő-testületi ülést tartottak 
Mártélyon. A képviselők döntöttek többek között az eb ösz-
szeírásról, a Mártélyi Olvasókör anyagi támogatásról is. A 
beszámolók alapján pedig az is kiderült, hogy a 2018-as év 
a beruházások éve lehet Mártélyon.

14:15 Mártély Köz-
ség képviselő-tes-
tülete megkezdte 
ülését, a testület ha-
tározatképes.
14:16 A Belső Ellen-
őrzés részéről Már-
télyt érintő vizsgálat 
nem történt, a beszá-

molót elfogadták a képviselők.
14:19 Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
működéséről Túri Ferenc dívizóvezető-helyettes tart beszá-
molót. Üzemzavarok nem történtek, új vezetékszakasz sem 
épült, a karbantartási munkálatokat rendszeresen elvégzi a 
szolgáltató. Az ügyfélszolgálat azonban megújult, színvo-
nalasabb lett és egy ingyenesen hívható hibabejelentő is a 
lakosok szolgálatára áll 24 órában, ami a 06-80/922-333-as 
telefonszám.
14:23 2017. október 18-án, 17 órától tartanak a Faluházban 
közmeghallgatást. Ennek a főtémája az 2016-17-es év beru-
házásokkal kapcsolatos tájékoztató és a Gondozási Központ 
működésének tapasztalatival kapcsolatos beszámoló lesz. 
14:29 A 2015 januárja óta történt beruházásokkal kapcso-
latban Szirbik Zoltán, a Városfejlesztési Csoport területfej-
lesztési referense tart beszámolót. Három beruházás már 
megvalósult. Az óvodát 126 milliós beruházás keretében va-
rázsolták újjá. 28 millió forintból újulhatott meg 1,8 km bel-
területi bicikliút és új helyet kapott a mártélyi egészségház.
Szirbik Zoltán beszámolt a folyamatban lévő beruházá-
sokról is. A mártélyi kerékpárút további bővítése történhet 
meg Hódmezővásárhely felé, de a Községház utcán egy új 
bicikliút is létesülne, kerékpártárolók újulhatnának meg és 
a kerékpáros forgalmat segítő táblák és eszközök beszerzése 
történne meg. A 200 millió forintos beruházás 2018-ban va-
lósulhat meg.
Szintén 2018-ban az önkormányzati tulajdonban lévő épü-
letek felújítása és korszerűsítése is megtörténhet. A volt cse-
csemőgondozó, a Gondozási Központ és a Polgármesteri Hi-
vatal eddig fel nem újított szárnya újulhatna meg.
A külterületi dűlőutak felújítása is a tervek között szerepel 
1,2 km hosszban. A több mint 60 millió forintos pályázat 
még döntésre vár.
A könyvtár fejlesztését szintén jövőbeni pályázat segítségé-
vel, 15 millió forintból valósítanák meg.
Tanyafejlesztési program keretében 26 mártélyi tanya újul-
hatna meg. Részletek az 5. oldalon.
Az 1989-ben felállított I. világháborús emlékművet is felújí-
tanák. 

Emellett habár a mártélyi ÁMK konyha felújítására beadott 
pályázatot forráskimerülés miatt elutasították, Szirbik Zol-
tán bízik benne, hogy tartaléklistán támogatáshoz juthat a 
település és 26,5 millió forintból megtörténhet a korszerűsí-
tés, az akadálymentesítés és az eszközbeszerzés.
14:45 A Mártélyi Olvasókör támogatást kér a 2017. október 
6-i, Európa és Kultúra napi rendezvényre. A testület 40 ezer 
forintos támogatást szavaz meg.
14:48 A település az idei tanévben is csatlakozik a Bursa 
Hungarica ösztöndíj rendszerhez.
14:50 A képviselő-testület dönt az új hulladékkezelési szol-
gáltató kiválasztásáról. A szerződést az FBH-NP Nonprofit 
Zrt.-vel írják alá, ami nem jelent érdemi változás a lakosság 
számára.
14:52 A képviselők döntenek az eb összeírásról. A lakosokat 
a megkeresések időpontjáról előre fogják tájékoztatni.
14:54 Zárt ülés veszi kezdetét.
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POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
Tisztelt Mártélyi Lakosok!
Borsos József polgármesteri fogadóórát tart 2017. októ-
ber 3-án, kedden 15-17 óráig a Polgármesteri hivatalban.
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TELEPÍTÉS, HORGÁSZÉLMÉNY 
ÉS A RUCAÖRÖM
 

A horgászat és Mártély kapcsolata igen szoros. Elválaszt-
hatatlan és felbonthatatlan kötelék. Arról pedig a Mártélyi 
Horgászegyesület, a megyei horgász szövetség és a Mártélyi 
Tájgazdálkodási Kft. gondoskodik, hogy ez a kötelék a hor-
gászok felé is minél hibátlanabb legyen.

A Mártélyi Horgászegyesület már korábban megállapo-
dást kötött a Mártélyi Tájgazdálkodási Kft.-vel. Ennek okán 
utóbbi szervezet igyekszik szakmai és tevőleges segítséget 
nyújtani, valamint önkormányzatok számára elérhető pá-
lyázatokban is partner a horgászegyesület számára. A jó 
kapcsolat többek között az idei haltelepítéseken is látszik.
„A tavaszi időszakban 20 mázsa kétnyaras pontyot telepítet-
tünk a mártélyi holtágba, hogy a nyári időszakra horgászél-
ményt tudjunk biztosítani. Néhány héttel később pedig a szö-
vetség is 15 mázsa hasonlóan kétnyaras pontyot telepített. Így 
35 mázsa kétnyaras úszik a vízben. A horgászok ezt vissza is 
igazolják, a fogási eredmények jók. Abban bízunk, hogy ősz-
szel, október elején, amikor a fogható méretű pontyot telepít-
jük, akkor a kisebb méretűből is lesz már néhány hal, amely 
eléri a fogható méretet és a horgászok hazavihetik.” – nyilat-
kozta Borsos József, a település polgármestere.
Nem csak kétnyaras pontyokkal gazdagodott a víz. A szö-
vetség jó voltából 200 ezer pontyivadék is a vízbe került. 
Ugyan az ivadékok jelentős része vélhetően nem éri meg a 
fogható méretet, ettől függetlenül az egyesület és a szövetség 
is azt várja, hogy a halfauna tekintetében ez a telepítés is hi-
ánypótló volt.
A pontyivadékok mellett csukaivadék is került a vízbe, va-
lamint az idei évben a pontytelepítés mellett még compó is 
érkezhet a holtágba.

Nem öröm, a rucaöröm

Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a Mártélyi Horgász-
egyesület taglétszáma is. A vezetőség emellett a Dobó Ferenc 
Horgászegyesület tagságát is igyekszik továbbra is kiszolgál-
ni, biztosítani számukra a versenyek megrendezését. Az őszi 
időszak elején ennek okán tervben volt egy verseny, ám a 
rucaöröm és hínárnövények megakadályozzák ezt.
„A parti horgászhelyek száma jelentősen beszűkült. Csóna-
kos horgászaink vannak, ők meg tudják horgászni a megfe-

lelő helyeket, azonban nekik is kell a növényzetet gyéríteni és 
komoly előkészítést igényel részükről ezen helyek fenntartá-
sa. Szerencsére azonban jó fogási eredményeik vannak. A jó 
keszegfogások sem voltak ritkák nyáron, 1-2 kilós dévérke-
szegek is horogra akadtak.” – tudtuk meg a polgármestertől.

A rucaöröm és a vízinövényzet okozta probléma megoldá-
sa kapcsán a tervek szerint egy szakmai munka is elindul a 
nemzeti parkkal és további szakemberekkel közösen.
„A cél, hogy a növényzetet kézben tartsuk és gyérítsük. A 
mechanikai gyérítés mellett pedig igenis figyelembe ven-
nénk azokat az ökológiai megoldásokat is, amelyek külföldi 
tapasztalatai már rendelkezésünkre állnak. E tekintetben a 
triploid amur lehetne egy megoldás, de mélységi kutatást kell 
végezni. Ez lenne a legköltségmentesebb megoldás. Az egyed-
szám pedig kézben tartható, ha a fajta nem szaporodó képes. 
A kihorgászás és az elúszás miatt pedig rendszeresen lehetne 
a telepítésüket is végezni.” – fogalmazott Borsos József.
Az egyesület aktív évet tudhat maga mögött, és a jövőben 
sem veszít lendületéből. Hamarosan két éves lesz a szerve-
zet, aminek köszönhetően már működési célú pályázatokra 
is igényt nyújthat be – így akár további fejlesztések várha-
tóak.
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A mártélyi ovisok sok szeretettel várnak mindenkit a
DIÓVERŐ NAPRA

2017. október 14. (szombat) 10 órától.
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ISMÉT NAGY A NYÜZSGÉS 
AZ OVI UDVARÁN
 

Újból nagyüzemi szinten tölti be gyerekzsivaj a mártélyi 
óvoda környékét. Az elmúlt évben megújult intézményben 
több mint 30 gyerkőc kezdte meg az új tanévet, amely hem-
zseg majd az élményektől.
Börcsök-Borsodi Beatrix óvó néni és Margó néni vezényleté-
vel indult a szeptember a tizenkét középsős és a négy új kis-
csoportos számára. A páros az előző tanévben az elballagó 
nagycsoportosokkal foglalkozott.

„Az elballagók mind a mártélyi iskolába kerültek, az ottani 
pedagógusoknak pedig nagyon jó véleményük van a gye-
rekek felkészültségéről. Ez a szakmai munka, amit az óvó 
néni páros végzett, ezt kell mindig elérnünk. Fontos, hogy 
az elsősök ne rombolják a velük együtt tanulók munkáját, 
így alaposan felkészített gyerekeket kell, hogy az iskolának 
adjunk, hogy ott megfelelő lendülettel tudjanak tanítani.” – 
mondta el Borsos József, a település polgármestere. 
„A mártélyi óvoda egy évvel ezelőtt újulhatott meg, Lázár 
János országgyűlési képviselő segítségével, így a gyerekek 
neveltetése ideális környezetben történik.” – tette hozzá a 
polgármester.
Izgalmasan és lendületesen kezdődött az új tanév is az óvó 
nénik számára, immáron a legkisebbekkel együtt.
„Nagyon jól indult az évünk, nagyon aranyos és ügyes a cso-
port. Szófogadóak és a kicsik is jól beilleszkedtek. Tanulgat-
ják a szabályokat és terelgetni kell őket, de nagyon elégedet-
tek vagyunk velük.” – fogalmazott Beatrix óvó néni.
Az ovisok napja reggelizéssel indul, ez folyamatosan tart, 
az előbb érkezők nem várják be később befutó társaikat, 
így akár a játékot is előbb kezdhetik meg. A napindító fel-
töltődés után pedig a foglalkozások kapják a főszerepet. A 
napindító feltöltődés után pedig az izgalmas kinti vagy benti 
foglalkozások kapják a főszerepet.
A nagyobb középsősök és a nagy csoportos gyerekek Csatlós 
Pálné Erzsike és Szender Ákosné Dezső Zita óvó nénik fog-
lalkozásain vehetnek részt. 
„Zita óvó nénivel mindkettőnknek az irodalom, a vers és a 
mese a legkedvesebb terület, így minden tevékenységünket 
ebből indítjuk ki. Emellett a környezet és a környezetvé-
delem is fontos, a mártélyi ovi pedig ezen a téren hatalmas 
előnnyel indul más óvodákkal szemben. Itt a Tisza-part, a 
mezők, a töltés vagy éppen a kalandpark.” – árulta el Csatlós 
Pálné, Erzsike óvó néni.
Az óvodapedagógusok munkáját logopédus is segíti, va-
lamint játékos néptánc oktatás és nyár elején majd 2 hetes 
úszótanfolyam is a programokat színesítheti. 

MÁRTÉLYON IS BECSÖNGETTEK
 

Szeptember elején Mártélyon, a Varga Tamás Általános 
Iskola tagintézményében is becsöngettek. 22 alsós kisdiák 
kezdte meg a szorgos munkát az intézmény falain belül.
6 elsős, 7 másodikos, 2 harmadikos és 7 negyedik osztályos 
tanuló, tehát összesen 22 fiatal kezdte meg szeptemberben a 
tanévet a mártélyi általános iskolában. A fiatalok összevont 
osztályként tanulnak Cseszkóné Locskai Éva, Csizmadia-
Vidács Nóra és Kunné Vaga Gyöngyi tanító nénik vezény-
letével. 

„Most már tudunk olyan duál órákat tartani, amikor a négy 
évfolyamot szét tudjuk választani és kis csoportokban tud-
juk őket fejleszteni.” – nyilatkozta Csankiné Láda Ildikó a 
Varga Tamás Általános Iskola igazgatóhelyettese. – „Az el-
múlt évben egy interaktív tábla is került az iskolába, ahol 
most két teremben folyik az oktatás és van egy meseszobánk 
is. Az idei évben számítógépeket is vittünk a mártélyi tagin-
tézménybe, amelyek egy szerveren keresztül tartják a kap-
csolatot a mi gépeinkkel. A fejlesztést, a tanulást és a szabad-
idős tevékenységet is segíthetek ezek a gépek.”
A fiatalok számára úszásokat, színházi előadásokat szer-
veznek, de a Varga Tamás Általános Iskola ünnepségein is 
rendszeresen részt vesznek, valamint a mártélyi rendezvé-
nyeknek is aktív közreműködői. 
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A kicsik és a pedagógusok a napi tennivalók mellett izga-
lommal készülnek az október 14-ei Dióverő Napra is. A 
családi napon a szülőket, a gyerekeket és az érdeklődőket 
vendégelik meg az intézményben. Kézműves foglalkozások, 
ugráló vár, színházi program és mennyei finomságok vár-
nak majd az oviba látogatókra, nem beszélve a bográcsban 
készülő ínycsiklandozó paprikás krumpliról.

szcs

Az „Add a kezed” Mozgássérültek 
Egyesületének októberi programja:

Október 5. Szeretetszolgálat katasztrófák kellős közepén
Október 12. Megemlékezés Széchenyi Istvánról
Október 19. Derült égből forradalom
Október 23. Állami ünnepségen való részvétel – 

koszorúzás
Október 26. Vidékfejlesztési program 2014 - 2020-ig
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26 MÁRTÉLYI TANYA FEJLESZTÉSE 
A CÉL

 
Huszonhat tanya fejlesztésére pályázott a Mártélyi Önkor-
mányzat. A több mint 50 millió forintos pályázat során 
napelemes rendszereket, villamos hálózatokat építenének 
ki, de a vízellátást is biztosítanák ott, ahol szükséges.
Az elmúlt időszakban a Vidékfejlesztési Program kereté-
ben, mintegy 8,2 milliárd forintot különítettek el a tanyák 
infrastrukturális fejlesztésére. Borsos József Mártély pol-
gármestere arról számolt be, hogy a település is élni kíván a 
lehetőséggel, közel 60 milliós pályázatból 26 tanyaingatlan 
fejlesztését tűzték ki célul.
„A pályázatot már beadtuk és a hiánypótláson is átesett. En-
nek köszönhetően több mint 10 tanyában napelemes rend-
szert alakítanánk ki. Közel tíz tanyában új villamos hálózati 
rendszer épülhet ki, és több mint 5 tanyában a villamos há-
lózat felújítását tervezzük. Emellett társberuházásként 4 ta-
nyában ivóvíz minőségű vízellátást biztosító rendszert építe-
nénk ki, és egy tanyában, ahol tanyasi turizmus is működik, 
a pályázat által támogatott szennyvíztisztító berendezést te-
lepítenénk.” – nyilatkozta a polgármester.
A pályázat előkészítése során közel 70 tanyasit, ingatlantu-
lajdonost szólítottak meg, első körben pedig 36-37 tanya-
ingatlan került a pályázatba. A beruházás költsége így 106 
millió forintra rúgott volna, ám egy önkormányzat maxi-
mum 50 milliós támogatásban részesülhet, így a résztvevők 
számát szűkíteni kellett. A pályázat így az önerővel együtt 
57-58 millió forintos lett.
„Köszönöm azoknak a tanyatulajdonosoknak a megértését 
és hozzáállását, akik látva a beruházás nagyságrendjét azt 
mondták, hogy ők most még nem vennének részt a pályázat-
ban. A bennmaradóknak pedig azért jár köszönet, mert né-
hányan lemondtak bizonyos pályázati elemekről.” – fogalma-
zott Borsos József.
A pályázati forrás elosztása nem egységes lesz, hiszen akad 
ingatlan, amelynek távoli fekvése miatt is, 4 millió forint 
feletti fejlesztésre van szükség, villamos hálózat kiépítését 
tervezik, hiszen a helyszínen komoly gazdálkodás folyik, a 
beruházást pedig ezt hivatott könnyíteni. Míg más ingat-
lanban a már meglévő hálózatok fejlesztése nem emészt fel 
akkora összegeket.
A műszaki ellenőrzés és a dokumentációk helyszíni ellenőr-
zése már megtörtént, szeptember második hetében pedig a 
támogató az ingatlanokat járta végig és a helyszíneken mérte 
fel a helyzetet.
„Bízunk benne, hogy a pályázatunk támogatást nyer, és a 
tanyán élők életminősége így lényegesen javulni tud. A pá-
lyázatnak köszönhetően olyan tanyák, amelyek jó eséllyel 
néhány évtized után, azért mert nincs bennük villamos ener-
gia eltűnnének, így meg tudunk menteni az utókor számára. 
Azzal, hogy ezek az ingatlanok villamos energiához jutnak, 
megindulhatnak a fejlődés útján. Örömmel látom azt is, hogy 
jó néhány mártélyi fiatalt tudunk így támogatni, akik a meg-
lévő tanyáikon a gazdálkodást tovább tudják folytatni és erő-
síteni tudják azt.” – zárta gondolatait Borsos József.
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KIEMELT FIGYELMET FORDÍTANAK 
A HALŐRZÉSRE
 

Az elmúlt időszakban több mázsa pontyot telepítettek a 
mártélyi holtág vízébe, ahol a titokban járó rapsicokat is 
igyekeznek megfogni. Ebben a tavasszal vásárolt eszközök 
és felszerelések nyújtanak segítséget a mártélyi halőrök szá-
mára.

A halőrzéssel kapcsolatos feladatokat a Mártélyi Tájgazdál-
kodási Kft. végzi a vízterületen, két főállású, egyenruhás 
halőr járja a vizet és ellenőrzi a horgászokat. Az ő munká-
jukat továbbá két aktív társadalmi halőr is segíti, valamint a 
tapasztalatok szerint a horgászok, a rendőrség és a polgárőr-
ség is kiveszi a részét a feladatból.
„Halőreink munkájának köszönhetően tavaly ősszel és idén 
tavasszal három személyt sikerült elfogni a vízparton, akik 
nem rendelkeztek a megfelelő iratokkal, orvhorgászatot vé-
geztek. Velük szemben eljártak és a hatóságok a büntetése-
ket is kiszabták.” – nyilatkozta Kulcsár Szabolcs, a Mártélyi 
Horgászegyesület elnöke.
Tavasszal a Földművelésügyi Minisztérium pályázatának 
köszönhetően eszközfejlesztés is történt a halőrök körében. 
Az egyesület 600 ezer forint értékű felszerelést kapott, éjjel-
látó készülékek, vadkamerák, fényképezők és mobiltelefo-
nok kerültek a halőrök birtokába.
Ha bárki, bármilyen rendellenes tevékenységet lát vagy ta-
pasztal a 06-30/464-49-85-ös telefonszámon értesítheti a 
halőröket.

szcs

KÖSZÖNET
Pár hónappal ezelőtt reggel 9 órakor megjelent nálam 
Marika és Erzsike az Élet Napos Oldalán Egyesülettől, 
hogy segítségemre legyenek az éléskamrám rendbeté-
telénél. Hihetetlen gyorsan, pontosan nagy szakérte-
lemmel újjávarázsolták azt. Meszeltek, lemostak, át-
töröltek mindent. Az eredmény elképesztő, egy tiszta 
újjávarázsolt kamrám lett. Ennek a munkának már 
nem mertem nekifogni koromra és betegségemre te-
kintettel.
A munkát vidám körülmények közt, térítésmentesen 
végezték.
Csak köszönettel tartozom és további jó segítség foly-
tatását kívánom.

Vida Józsefné
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20 ÉVE KÖZÖSEN 
KARÖLTVE ALTENAHR-RAL
 

A jól sikerült júliusi, hazai ünneplés után, a mártélyi dele-
gációnak volt lehetősége Altenahr-ban részt venni a jubile-
umi programokon.

A delegációt a régi és jelenlegi képviselők, fiatalok és a test-
vérkapcsolatot szívükön viselő falusiak alkották.
A buszunk augusztus 23-án, szerdán este hagyta el kis fa-
lunkat, és másnap dél körül értünk Altenahrba.
A fáradtságos út után nagyon jól esett a szívélyes fogadtatás, 
a meleg leves, a hideg fagylalt, melyet egymás köszöntése 
után fogyasztottunk el.
Péntek délelőtt egy fotó és emléktárgy kiállítással kezdődött 
a 20 éves partnerkapcsolati ünnepségsorozat, amit Angelika 
Furth, a művészeti egyesület vezetőjének segítségével állítot-
tak össze. Ezen a délutánon betekintést nyerhettünk, hogy 
hogyan is működik egy teljesen családi német ökofarm. A 
napot egy nagy „családi” grill partival zártuk, ahol a 20 év 
alatt bármilyen formában segítők/résztvevők voltak jelen. 
Nagyon jó hangulatban telt az este, jó volt ismét felidézni a 
régi emlékeket.
Ahogyan nálunk, úgy a vendéglátóinknál is szombaton volt 
a hivatalos ünnepség, Dernau-ban. Német és magyar beszé-
dek követték egymást az est kezdetén, ahol az alapítóknak, 
kezdeményezőknek köszönték meg, hogy kitartottak és se-
gítették a kapcsolat létrejöttét. Ezt követően megízlelhettük 
a tradicionális német konyha egyikét, a Spießbraten-t hagy-
más szósszal burgonya gratainnal.
Az esti programokat az Altenahr-i Fúvószenekar tette szí-
nesebbé.
Vasárnap egy kis séta következett, ellátogattunk a 
Marientahl-ban található kolostor romjaihoz, amely min-
denkit lenyűgözött. Még az 1200-as években épült boros 
pincét is bemutatták nekünk. A visszaindulás előtti órákat 
volt szerencsénk ezen a szőlősök ölelésében lévő varázslatos 
helyen eltölteni.
A mindig nehéz és könnyes búcsúra a Jugendbüro-ban tör-
tént, majd a kis csapatunk visszaindult Mártélyra.

Sajtiné Kati

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
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:  62/528-062, Fax: 62/528-063
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

További  hírek Már tély ról:
www.promenad.hu

Az idősek klubjának programjai
2017. Október hónapban

04. Katasztrófavédelmi előadás 10 órától
10. Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
11. Októberi népszokások 10 órától.
19. Idősek napja 13 órától
25. Filmklub 10 órától
31. Fehérneművásár 9 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 
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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A MÁRTÉLYI SZÉLDARÁLÓK 
ÚJRA ŐRÖLHETNÉNEK
 

Június végén érkezett menetrendszerűen mártélyi szállás-
helyére Gerrit Keunen, az a holland származású malom-
mérnök, akivel lassan három éve szövögetünk terveket a 
Késmárki szélmalom lehetséges felújításáról. Mint azt so-
kan tudják Szalay Ferenc festőművész malomtulajdonos 
halálát követően az örökös elsősorban településünknek 
kívánta eladni a malmot, de a település forráshiánya és a 
hosszú állami ügyintézés, valamint egy tényleges vásárló 
ezt a célt meghiúsíthatja.
A Késmárki szélmalom Mártély ikonikus jelképe, melyben 
Szalay művészúrnak köszönhetően a kultúra, a képzőmű-
vészet, az ipartörténelem és a népi építészet hagyománya 
együtt tudott élni. 
Koncertek, kiállítások, közösségi rendezvények, testvér te-
lepülési találkozók, családi és baráti vacsorák helyszíneként 
szinte minden mártélyi család láthatta. Többen vagyunk, 
akik ezt az épületegyüttest kicsit magunkénak is érezhetjük, 
köszönhető ez művészúr nyitottságának, emberszeretetének 
és a hely varázsának. 
A Késmárki szélmalom környékén közel tíz tanyában külö-
nös építményekkel is találkozhattunk nem is oly régen. Ezek 
voltak a széldarálók. Gerrit mérnökúr hívta fel a figyelme-
met a júniusi találkozón ezekre az egyszerű faépítményekre, 
amik az első világháborút követően üzemeltek településünk 
határában.  
A kis faépítmények a nagy szélmalmokhoz hasonlóan for-
gathatók voltak, és az első világháború után terjedtek el a 
község egy szűkebb körzetében. Az ötletet az első világhá-
ború ukrajnai (Dél-Galícia) élményei adták. Ott hasonló 
„szerkezeteket” láthattak azok a mártélyi parasztemberek, 
akik a háború viharában ott harcoltak.  Hegedűs Sándor és 
Nagy Sándor építették az első szerkezeteket az 1918-as és 
1919-es években. A faépítményekbe helyezték el a vasszer-
kezetű darálót, és négy vitorlával hozták mozgásba. Kuko-
ricát, árpát daráltak rajta állattakarmányozásra. A Hegedűs 
tanyában elsőként felállított széldaráló kedvező tapasztalata 
után terjedt el az építmény a környékbeli tanyákban is. A 
termelőszövetkezetek általánossá válásával a széldarálókra 
már kevéssé volt szükség, így azok jórészét lebontották. Egy 
példány egy ideig a kopáncsi tanyamúzeumban volt látha-
tó, ahonnan azonban az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark 
skanzenjébe helyezték át. 

Mérnökúr javaslatára közös programként megnéztük a 
Nemzeti Emlékparkban felépített szélmalmot és a mártélyi 
széldarálót. A széldaráló már évek óta nem üzemel, és az 
időjárás is erősen tönkretette ezt a szerkezetet. Mint azt 
Kertész Péter igazgatóúr és Máté Tamás mérnökúr elmond-
ta, lépéseket tettek az építmény teljes újraépítése érdekében. 
Ekkor jött az ötlet, hogy közösségi segítséggel, Mártélyon 
is újra építhetnénk a széldarálót. A megbeszélést követően 
abban maradtunk, hogy felhívjuk a lakosok figyelmét erre 
a berendezésre és lehetőséget kínálunk felajánlásokra, mely-
nek segítségével elsősorban helyi mesteremberek bevonásá-
val megépíthetjük a mártélyi széldarálót.
A felajánlásokat mérnökúr indította azzal, hogy szeptem-
berben 500 € adott pénzbeli adományként erre a célra. Ez 
az önzetlen adakozás nem idegen a Mártélyiaktól sem, így 
további 100 € is érkezett már. Természetesen nem csak pénz-
beli támogatást várunk. Aki szakmunkájával vagy daráló 
elemekkel (pl: darálómalom kövek) esetleg egyéb lehetősé-
gekkel rendelkezik, keressen fel vagy hívjon a 62/528-062 
hivatali telefonszámon, esetleg írjon az onkormanyzat@
martely.hu címre.
A kivitelezés megindításához még több előkészítő lépést kell 
tenni, de közös akarattal és segítséggel a mártélyi széldará-
lók újra őrölhetnének.

Borsos József

Októberi ÁMK, IKSZT és 
Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falu-
gazdász fogadóóra (minden szerdán 
8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági 
klub (minden második pénteken 15.00 – 17.00), Baba-
mama klub (minden csütörtökön 9.00 – 11.00), Nagyi 
Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) Népdalkö-
ri próba (minden hétfőn 10.00 – 12.00), Asztalitenisz 
(minden hétfőn 16.30) túl, az alábbi rendezvényekre vár-
juk augusztusban az érdeklődőket és érintetteket.
06. 10.00 Az Európai Kultúra Napja Mártélyon
    Kiállítás megnyitó. 

A kiállítás október 13-ig tekinthető meg
06. 17.00 II. Mártélyi Októberfeszt megnyitó
07. 10.00  Októberfeszt. 

Részletes program a plakátokon!
13. 18.00 Ki a jobb? Vetélkedő
14.  Dióverő Családi Nap az Óvodában 
17.. 15.00 Tanoda
18. 11.30-12.30 HMSZ Nzrt szemétszállítási ügyfélfogadás
18. 13.00 Közgyűlés az Erdei Iskolában
 17.00 Közmeghallgatás a Faluházban
   Fotó kiállítás megnyitója „A megújulás 

lendülete” a reformáció 500 éve
19.  Az Idősek Napja 
24. 15.00 Tanoda
28. 08.00-12.00 Ingyenes egészségszűrés a Faluházban
31. 14.00-16.00 Vásár

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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JÓTÉKONY SZÁGULDÁS 
A TANÖSVÉNYEN
 

Hetedszer is megrendezték a mártélyi Bodnár Bertalan tel-
jesítménytúrát, amelyen biciklisek és futók mérték össze 
tudásukat, de voltak, akik „csak” a természet szépségében 
gyönyörködtek. A szervezők pedig egy játékos kalandtúrá-
val is készültek az érdeklődők számára.

Szeptember 10-én hibátlan időjárás fogadta a Mártélyra ér-
kezőket. Nagy volt a nyüzsgés, már a strand környékén, de az 
Ifjúsági Szállónál még többen voltak. Zsúfolásig teltek a par-
kolók és rengeteg bringás „lepte” el a környéket. Nem hiába, 
a Hungarian Flyers Kerékpáros Klub, a Hódmezővásárhelyi 
Gyermekegészségügyért Alapítvány és az Alföldi Szabadidő 
Egyesület, a mártélyi önkéntes tűzoltók, a természetvédelmi 
egyesület és az íjászok közösen szerveztek családi napot és 
barátságos versengést.
A hetedik alkalommal megrendezett Bodnár Bertalan tel-
jesítménytúra az elmúlt években is kiemelt népszerűségnek 
örvendett. Közel 500 versenyző pattant nyeregbe a délelőtt 
folyamán.
„A versenynek Szeged, Békéscsaba, Szarvas, Gyula, Makó és 
természetesen a környező kisebb települések jelentik a von-
záskörzetét. A célun,k a mozgáson túl, hogy megmutassuk ezt 
a gyönyörű tájat az ide látogatóknak. Igaz a kerékpáros ver-
senyzők kevesebbet látnak belőle, de a túrásoknak van lehető-
ségük nézelődni.” – mondta el Kruzslicz Imre, a Hungarian 
Flyers Kerékpáros Klub egyik aktivistája.
Túrából több fajta is várta a résztvevőket. Gyalogosan és ke-
rékpároson is fel lehetett fedezni a helyszínt vezetőkkel, akik 

a fontosabb információkat is megosztották az érdeklődők-
kel. Valamint a szervezők a térképes túrázásra is lehetőséget 
biztosítottak, amelyet mindenki a saját tempójában tudott 
teljesíteni, egészen a vásárhelyi rakodóig és vissza.
Azok pedig, akikben a versenyszellem is élt futva vagy ke-
rékpárral teljesíthették a távokat. A futó versenyzők számára 
7-14-21 kilométeres távokból lehetett választani, míg a ke-
rékpárosoknál a 18-36-54 kilométeres távok álltak rendel-
kezésre. Az útvonalon természetesen több frissítő pont is 
segítette a sportolókat.
A tanösvényt, de a bringások esetében a töltést is, érintő 
útvonalon történő száguldás, ahogy az elmúlt években úgy 
most is jótékony célt szolgált. A nevezési díjakból befolyt 
összeggel ugyanis a Hódmezővásárhelyi Gyermekegészség-
ügyért Alapítványt támogatják a szervezők.
„Annak idején az első ilyen rendezvény sikerén felbuzdulva 
évek óta megrendezzük szeptember elején a versenyt. Az ala-
pítvány, mint jogi személy adja a hátterét az egésznek. A ke-
rékpáros klub egy baráti társaság, akik nagyon sokat járnak 
túrázni az országban és külföldön egyaránt. A bevételeket pe-
dig az alapítvány számára ajánlották fel, amelyből karitatív 
célokat tudunk finanszírozni.” – nyilatkozta Dr. Berényi Ká-
roly, az alapítvány alapítója, gyermekorvos.
Az elmúlt évben mozgássérült gyermekek számára sikerült 
háromkerekű kerékpárokat vásárolni. Idén pedig két látás-
sérült gyermeket szeretnének támogatni speciális szemüveg 
és nagyító megvásárlásával.
Akik nem tekertek és a futást sem érezték magukénak, nem 
maradtak program nélkül. A kezdeményezés mellé jó né-
hány egyesület és szervezett állt társként, aminek köszönhe-
tően a kísérők és az érdeklődők egy kalandtúrával egybekö-
tött családi napon vehettek részt.
Az egyik mólónál játékos horgászatot lehetett kipróbálni, de 
a mártélyi önkéntes tűzoltók is készültek tesztlappal és hasz-
nos tanácsokkal. A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület 
segítségével madárodúk is készültek, de a művészien meg-
hajtogatott papírrepülők is versenyeztek egy jót.
A strand területén az Alföldi Szabadidő Egyesület várta eve-
zéssel, barantával és airsofttal a kicsiket és a nagyokat.
Programból tehát nem volt hiány, az időjárás pedig minden-
ben partner volt ezen a szeptemberi vasárnapon.
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