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TÖBB MINT 400 EZER FORINTOS 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ÉRKEZETT
 

A téli időszak rossz időjárási viszonyai miatt Mártély 
Község szociális tűzifa kiegészítő támogatásban részesült.
Borsos József polgármester tájékoztatása szerint a Belügy-
minisztérium a téli időjárási viszonyok miatt kiegészítő tű-
zifa támogatásban részesítette a települést, amiből 23 köb-
méter keménylombos tűzifa vásárlására nyílik lehetőség. Az 
önkormányzat már felvette a kapcsolatot a DALERD Dél-
alföldi Erdészeti ZRt.-vel, a támogatást a rászorulók ősszel 
tudják érvényesíteni.
A polgármester továbbá a 12 ezer forintos fűtéstámogatásról 
is tájékoztatott. Azok is részesülnek a támogatásban, akik fá-
val fűtenek, de esetleg nincs gáz bekötésűk ingatlanjukban, 
ez esetben a villamos energia számlában írja jóvá a szolgál-
tató a támogatást. Ahol pedig sem gáz, sem villamos energia 
ellátás nem biztosított, az ott lakók kérelmét várja az önkor-
mányzat és a települési támogatások keretében belül, illetve 
az említett kiegészítő tűzifa támogatásból segítik őket.
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NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS 
A MÁRTÉLYI ERDEI ISKOLA IRÁNT
 

Április 18-án tartotta rendes testületi ülését a mártélyi 
képviselőtestület. A résztvevők meghallgathatták a helyi 
civilszervezetek, a Gondozási Központ és a Lakosság Szol-
gálati Iroda és a helyi ÁMK beszámolóit.

14:01 A képviselőtestületi ülés megkezdése előtt az önkor-
mányzat a település lakóinak nevében köszönetet mond dr. 
Korsós Ágnes volt címzetes főjegyzőnek és dr. Végh Ibolya 
volt aljegyzőnek a közös munkáért. Dr. Végh Ibolya már a 
Járási Hivatal vezetőjeként vett részt az ülésen.
14:07 Antal István, a lakosságszolgálati iroda vezetője tart 
beszámolót a 2017-es év munkájáról. Az elmúlt évben kü-
lönös esemény nem történt, kirívó esetről nem kell beszá-
molni. Borsos József polgármester köszönetet mond az iroda 
munkatársainak, különös tekintettel azokra, akik a mártélyi 
ügyintézésben nyújtottak segítséget. 14:10 A helyi közösségi 
civilszervezetek beszámolója következik. A Mártélyi Polgár-
őr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület, az Add a 
kezed Mozgássérültek Egyesülete, az Alapítvány a Mártélyi 
Óvodáért, az Alapítvány a Mártélyi Iskoláért, a „Hogy Éle-
tük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért, a Mártélyi Sportkör és 
a Mártélyi Olvasókör részletes beszámolójáról tájékoztatják 
a résztvevőket. Az egyesületek működését tekintve az elmúlt 
évben minden rendben volt, az éves munka a terveknek 
megfelelően zajlott. A szervezetek kifejezetten aktív közös-
ségi életet éltek az elmúlt időszakban is, amit a polgármester 
és a képviselők is üdvözöltek
14:12 Zoltai Csaba, a Gondozási Központ intézményveze-
tőjének beszámolója következik. A Gondozási Központban 
is anomáliáktól mentes volt a 2017-es év. Rendben zajlott 
az idősek nappali ellátása és a tanyagondnoki szolgálat. A 
házi segítségnyújtás elszámolásában történt változás, ami az 
abban részesülők egészségügyi állapotától függ. Elhangzik, 
hogy februárban újabb hatósági ellenőrzést tartottak a Gon-
dozási Központban, ahol az illetékesek mindent rendben ta-
láltak. Az intézmény a tervek szerint hamarosan pályázati 
összegből megújulhat, a fűtési szezonra energetikai korsze-
rűsítésen eshet át. A Gondozási Központ a jövőben szoro-
sabbra fűzné a kapcsolatot az Add a kezed Mozgássérültek 
Egyesületével is, hiszen a civilszervezet az idei évtől a Gon-
dozási Központ épületében foglal helyet. A tervek között 
több közös program és közös élmény szervezése szerepel. 
14:17 Pótári Mihály, az ÁMK megbízott igazgatója ismerteti 
a résztvevőkkel az ÁMK 2017-es évi tevékenységét és a 2018-
as terveket. Az Erdei Iskola kihasználtsága az elmúlt évben 

is jó volt, előreláthatólag az idei szezon is jól sikerül. Már 
több csoport jelentkezett be, nagy az érdeklődés, a vendégek 
szeretik a helyszínt és az árakkal is elégedettek – mindezek 
fényében pedig a szükséges fejlesztések végrehajtása is indo-
kolt lehet, ha ezekre sikerül a forrásokat előteremteni.
A tervek szerint nyáron több tábor is szervez az ÁMK az 
iskolával és a helyi civilszervezetekkel közösen. Festő, hor-
gász, katasztrófavédelmi, sport és mesetábor szerepel a ter-
vek között augusztusban, júliusban pedig a nagyi tábort va-
lósítanák meg.
Szóba kerül a faluház fűtési rendszere is, amelynek rendbe-
tétele indokolt lenne a fűtési szezonra. Ez ügyben az illetéke-
sek már szakember segítségét kérték.
14:37 Technikai jellegű módosítás történik a 2018. évi költ-
ségvetési rendeletben. A közfoglalkoztatás megkezdése mi-
att, 23,6 millió forint értékű összeget nyert el az önkormány-
zat, ezt kellett bevezetni a költségvetésbe, amelynek összege 
így 573 millió forintra nő a kiadás és bevétel oldalon is.
14:42 A Mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület támogatásáról dönt a testület. A korábbi 
években 360 ezer forintos támogatásban részesült az egyesü-
let, ennek 400 ezer forintra történő emelését kérte az egyesü-
let elnöke, amelyet a testület megszavaz. A 40 ezer forintos 
plusz támogatás az egyesület a terepjáró és az új tűzoltó gép-
járműfecskendő fenntartására fordíthatja.
14:46 Módosít beszerzési szabályzatán az önkormányzat. 
Ez a változás Hódmezővásárhelyen is megtörtént, ám a 
mártélyi szabályzat eltér majd attól. Nem 20 napig, hanem 5 
napig van lehetőség az egy millió forintnál nagyobb összegű 
beszerzések elektronikus úton való meghirdetésére, amelyre 
természetesen regisztrált cégeknek lesz lehetőségük aján-
latot tenni. Fontos a határidő, hiszen a közeljövőben több, 
ezen összeghatár fölötti beszerzési folyamat is tervben van, 
ezt pedig a hosszú határidővel nem szeretnék a kelleténél 
jobban elnyújtani.
14:49 Zárt ülés vette kezdetét, ahol települési támogatásról 
dönt a testület
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DR. KORSÓS ÁGNES: „MINDIG ÚGY 
ÉREZTEM, HOGY HAZA MEGYEK”

 
Március elején Dr. Korsós Ágnest, Hódmezővásárhely 
címzetes főjegyzőjét felmentették munkája alól. A főjegy-
zőasszonnyal Mártélyról és a településen végzett munká-
járól beszélgettünk.

Hogyan kezdődött a munkája Mártélyon?
2012-ben, az akkori mártélyi jegyző megpályázott egy ál-
lást a bíróságon és megnyerte. Mivel korábban a testület már 
úgy döntött, hogy miután 2000 fő alatit lélekszámú, ezért 
a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kíván közös 
hivatalként működni, így miután dr. Tarics Csilla elment, 
2012 októberében engem hívtak meg arra a két és fél hónap-
ra, a közös hivatal előtti időszakra, hogy lássam el a jegyzői 
feladatokat.
Milyen volt a közös munka?
Sokkal bensőségesebb és családiasabb, mint egy nagyváros-
ban. Egy kis településen sokkal másabbak az ilyen jellegű vi-
szonyok. Közvetlenebbek a képviselők is egymással, egymás 
között is. Nincs akkora ellentét, nincs úgy mond ellenzék, 
hanem szépen összeülnek és megbeszélnek minden problé-
más dolgot és nagyon könnyen ki tudják simítani az ellenté-
teket egymás között. 
Akkor ilyen szempontból akár könnyedebb vagy szebb 
volt ez a feladat?
Tulajdonképpen mind a kettőt lehet rámondani. Számomra 
inkább meglepő volt, olyan értelemben, hogy azért ahhoz 
voltam szokva, hogy a képviselőtestületi üléseken adott eset-
ben néha megy az adok-kapok, de itt Mártélyon nem tapasz-
taltam ezt, mert  összeültek a bizottsági üléseken és a testü-
leti üléseken már nem volt különösebben vita.
Hogy látja a település helyzetét?
A korábbi időszakban is, amíg Baloghné Judit volt a tele-
pülés vezetője és azt követően is, miután Borsos József lett 
a polgármester szépen, apró léptekkel elindult a település 
a fejlődés felé, hiszen a korábbi időszakban is voltak olyan 
fejlesztések, amelyek kicsit maradandóbbak voltak, voltak 
olyan dolgok, amik hosszabb időt vettek igényben. Emlék-
szem 2012-ben, amikor Mártélyra kerültem az úthálózat 
eléggé régóta nem volt már felújítva. Az első feladataink 
egyike volt Judittal, hogy annak idején elindítottuk az útfel-
újítási programot, majd azt követően Borsos polgármester-
úrral ez folytatódott.
Ha nem szigorúan a munka szempontjából beszélünk 
Mártélyról, akkor mit jelent az ön számára a település?

1,2 KILOMÉTER MEZŐGAZDASÁGI 
ÚT ÚJULHAT MEG
 

Elnyerte a Vidékfejlesztési Minisztérium külterületi utak 
felújítására beadott pályázatát a mártélyi önkormányzat. 
Ennek köszönhetően 1,2 kilométeren újulhat meg a Kis-
gazdakör dűlő.
Áprilisban újabb pályázatot nyert el Mártély Önkormány-
zata, ennek keretében, 90%-os támogatás mellett közel 57,5 
millió forintból újulhat meg a település egy fontos mezőgaz-
dasági útja, az elkészülő makadám út komoly segítséget je-
lenthet a kiskertekben élők és a gazdálkodók számára.
„Azért nagyon fontos számunkra ez a pályázat, mert ezen 
a dűlőn keresztül áramlik a mezőgazdasági termékek jelen-
tős része az őszi betakarítások során. Itt jön át a gabona a 
barattyosi részről, jelentős gépforgalom van az útszakaszon, 
ami a téli esőzések idején meglehetősen rossz állapotba szo-
kott kerülni. Mivel a kiskertes övezet mellett halad el, így az 
ott élők életminőségét is lényegesen javíthatja majd a felújí-
tott út” – fogalmazott Borsos József polgármester.
A beruházást 2017-re tervezte ugyan az önkormányzat, így 
a támogatói okiraton apró módosítást kell végrehajtani, hi-
szen annak értelmében 2018 júniusáig kell megvalósítani a 
beruházást. Az önkormányzat a lehetőségekhez mérten még 
az idei évben szeretné véghez vinni a felújítást, a támogatói 
okirat módosítását követően a közbeszerzési eljárással foly-
tatódhat a projekt, azt követően pedig a megvalósítás lehet a 
következő lépés. A végeredmény 1,2 kilométeres szakaszon 
egy összességében 5 méter széles makadám út lesz – 3 méter 
szélesen 1-1 méter padkával mindkét oldalon -, amely 2 kité-
rő öblöt is tartalmaz majd, hogy a szembe jövök könnyebben 
elférjenek egymás mellett.
Az eredeti pályázatban egy erőgép vásárlása is szerepelt a 
tervek között, a pályázat azonban ezt nem támogatja. Ennek 
fényében ezt a gépet önerőből kellene beszereznie a telepü-
lésnek. 
„Javasolni fogom a testületnek, hogy egyelőre önerőből ne 
egy több 10 milliós traktort vásároljunk, érdemes átgondol-
ni, hogy milyen típusú, esetleg használt géppel is boldogul-
nánk. Az út viszont biztosan elkészül, hiszen komoly lakos-
sági igény mutatkozik iránta” – zárta szavait a polgármester.
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Mártély nekem mindig a Tiszát jelenti. Gyerekkoromban 
nagyon sokat voltam kint a Szegfűi tanyavilágban egy isme-
rős családnál és mindig lejártunk Mártélyra. Én itt tanultam 
meg úszni például. Egyébként is egy kis gyöngyszem maga 
az egész település is, barátságos emberekkel. 
Üzen valamit az itt lakóknak?
Köszönöm azt a sok szeretetet, amit az elmúlt években kap-
tam tőlük és azt, hogy az első perctől kezdve befogadtak, 
hiszen nem mártélyi születésű vagyok, nem is ott éltem, de 
ettől függetlenül, mindig valahogy úgy éreztem, hogy haza 
megyek.

szcs

További  h írek Már tély ról:

www.radio7.hu
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TOVÁBB FOLYIK A GAZDÁLKODÁS 
A KÖZMUNKA PROGRAMBAN
 

Március 1-én indította a 2018-as év közfoglalkoztatási 
programját Mártély Önkormányzata.

Teljes körű támogatást nyert a 2018-as év közfoglalkoztatá-
si programjára a település önkormányzata. Idén kisebb lét-
számmal, a tavalyi 30 főhöz képest, ez alkalommal 18 főt 
foglalkoztatnak.
„Van még két szabadhelyünk, ami azt jelenti, hogy Márté-
lyon a munkanélküliség megszűnőben van. Aki ma Már-
télyon dolgozni akar vagy főállásban dolgozik, vagy a köz-
foglalkoztatásban igenis kap munkát” – nyilatkozta Borsos 
József polgármester.
A Glóbusznál most is a zöldségtermesztés kapja a főszere-
pet, a palánták már a fóliákban sorakoznak, de a szabadföl-
di uborka helye is elő van készítve. A gyümölcsösben pedig 
szintén folyik a munka, már virágoznak a fák. 
„Egyetlen nagy beruházás várható idén, egy feldolgozó kon-
ténerépületet szeretnénk vásárolni, amit a Kinizsi utca vé-
gén már felállított konténerünk mellé tervezünk beépíteni. 
Ebbe a konténerbe fogjuk berakni azt a technológiát, amivel 
a gyümölcsöket és a zöldségeket tudjuk tartósítani és feldol-
gozni” – mondta el a polgármester.
Nem áll le az állattenyésztési vonal sem, a korábban vásárolt 
12 sertés vágása már megkezdődött, amint a végére érnek, 
újabb 12 hízót vásárolna az önkormányzat. Az elmúlt évben 
9 anya birkát és 1 kost is vásárolt az önkormányzat, tavasszal 
10 bárány született, az állomány a közterületen keletkező 
széna és zöldfű mennyiséget tarthatja majd kordában, de a 
szaporulatot értékesítik és az étkeztetésben is felhasználhat-
ják.
Fontos tény, hogy a közfoglalkoztatásban jelenleg 3 férfi dol-
gozik. Ez a napi munkavégzés során okozhat nehézséget, el-
sősorban a település karbantartás terén. Az önkormányzata 
ezért a lakosok türelmét kéri, esetleg, ahol megoldható ott az 
ingatlan előtti zöld terület nyírását és karbantartását a lakók 
is elvégezhetik.
„Külön köszönet jár az idősek megsegítéséért. Az ő bejelen-
téseik alapján az önkormányzat munkatársai is lenyírják a 
füvet, de nem biztos, hogy mindent a határidőkre el tudunk 
végezni. 2-3 férfi munkaerőn van, emellett pedig 13 hektá-

MEGKEZDŐDTEK A HALTELEPÍTÉSEK
 

Az elmúlt időszakban több telepítést és történt a mártélyi 
holtágnál. A megyei szövetség és a Mártélyi Horgászegye-
sület is halasított.
Március végén az árvizes helyzet következtében a mártélyi 
holtágnál végezte el szokásos haltelepítését a megyei szö-
vetség, miután a holtág és a Tisza folyó összeköttetetésbe 
került. A telepítés során kisebb méretű egy- és kétnyaras 
ponty került a holtág vízébe. A szövetség indoklása szerint a 
holtág elöntött részeiben, az ártérben a gyengébb vízmozgás 
indokolta ezt, ami nem viszi el messzire ezeket a halakat. 
Amennyiben a Tiszán történt volna a halasítás, akár több 
tíz kilométerre is elsodorhatta volna a halakat, a cél viszont 
a szövetség részéről az volt, hogy a pontyok lehetőség szerint 
a saját kezelésben lévő területen maradjanak. Összesen 51 
mázsa hal került ekkor a vízbe.
Április 23-án a saját telepítések is megkezdődtek, 10 ezer 
süllőivadék került a holtág vízébe, az év során további 40 
ezer csuka- és süllőivadék telepítése van tervben, de az egye-
sület kötelező pontytelepítése sem marad el.
Az éves közgyűlést május második hetében tervezi a veze-
tőség, de május végén egy gyereknapi horgászverseny, vala-
mint egy környezetvédelmi nap is szerepel a tervek között. 
Utóbbin a horgászok segítségével szeretné az egyesület kö-
zösen rendben tenni az elhanyagolt vízparti területeket. 
Emellett a vezetőség felhívja a horgászok figyelmét a haliva-
dékmentésre is, amely az egyesület és a tagság közös érdeke. 
Ebben a tagok segítségét is kérik, jelentkezni és a pontos idő-
pont után érdeklődni az egyesületnél tudnak a horgászok.
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ron gazdálkodunk és az állattenyésztés sem elhanyagolható. 
Kérjük a lakosok türelmét és összefogását ezen a téren” – 
mondta el Borsos József polgármester.
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Anyák Napja Mártélyon 
2018. május 4. péntek 17 óra

A Faluházban az Anyák Napján külön is köszöntjük 
azokat az Édesanyákat, akik 2017 májusa és 2018 áp-
rilisa között adtak életet kisgyermeküknek, hogy ezzel 
is gazdagítsák településünk közösségét. Ők személyre 
szóló meghívót kapnak a védőnőtől, és a képviselő tes-
tülettől.
Természetesen minden Édesanyát, Nagymamát, 
Dédmamát, Ükmamát hívunk és várunk az ünnep-
ségre, hogy őket is köszönthessük ezen a napon, sze-
mélyesen megköszönve mindazt, amit csak egy anya 
adhat a gyermekének! 
Rövid műsorral, teával, aprósüteménnyel és virággal 
kedveskedünk minden édesanyának, aki megtiszteli 
ünnepségünket jelenlétével.

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

 
Visszanézve úgy tűnik, egy út van számomra kijelölve.
Nemcsak külső, hanem belső késztetés által is. Ez az év a 
búcsúzkodásé. A cél: a feladatok átadása. Az ok: az életkor és 
az Egyesület életben tartása, fiatalabb elkötelezett igaz em-
berek által. Mert a tagságnak megelégedettnek, boldognak 
kell maradni.
Április 7-re volt kitűzve éves rendes Közgyűlésünk, valami 
azt súgta hozzuk előbbre egy héttel, mert árad a Tisza. Ér-
deklődtem vízügyi szakembertől, halásztól, régi falusi em-
bertől, azt mondták: a víz olyan, hogy az csak jön-jön. Med-
dig emelkedik? Ki tudja. Az Egyesületünk minden egyes 
tagja sérült – beteg – öreg. Biztonságukért felelni kell. Nem 
lehet hazárdjátékot űzni. Átéltek már ezek az emberek egy-
két halálos tragédiát itt a gát tövében. Megtanultuk a Tisza 
nekünk minden szépet, jót ad, de veszedelmet is tartogat.
Így Közgyűlésünk 2018. március 24-én lett megtartva a 
Tisza ölelésében. Azok az Egyesületi tagok, akik egészségi 
állapotuk miatt részt tudtak venni az éves számadáson ott 
voltak és megelégedéssel vették tudomásul az Egyesület él és 
élni akar. Polgármesterünk most is, mint mindég elismeri az 
Egyesület küszködését összetartását.  Örült, hogy nem törte 
meg hitüket, hogy fészket kellett bontani. Ez a jog, a szeretet, 
a beletörődés a jövő építésének alapja.
Farkasné Szilárd Ágnes hozzátette: a Gondozási Központ 
teljes szívvel tárta ki ajtaját az Egyesületi tagok előtt is. Így 
egyforma gondoskodást kap a gondozott és az Egyesületi 
tag.
Segítéssel az irodánk hivatalos ügyek intézése végett a volt 
patika helyén lett kialakítva barátságos, meghitt, és őriz 
minden hivatalos ügyiratot 1997 óta. Lassan ez már egy kor-
szak lenyomata.
Az élet megy tovább. Néha tagjaink előhozzák a múltat ta-
nulságul, hogy merítsünk erőt.
Jöhet árvíz, lehetnek politikai csatározások, mi akarunk 
hinni a jóban, az igazságban, az emberszeretetben, és egy-
másban.
Vannak veszteségeink. Hol nincs? De van remény, mert 
nyújtják felénk többen kezüket, s mi kezet fogunk és min-
denkit szeretettel átölelünk.
Minden csütörtökön 10 órától várjuk mindazokat, akiknek 
szívét – lelkét feltölti egy régen nem hallott vers, történelmi 
visszaemlékezés, egy közös vendéglátás, ünnepi megemlé-
kezés.
Tervezés – álmodozás.
Sokszor talán illúziókergetés. De ez része az életünknek.

Arnóczky Györgyné

HATVANBA HATKOR HATVANNAL
 

Hatvanba látogattak a mártélyi fiatalok, Mészáros Dóra 
úti beszámolóját olvashatja.
Utunk első állomása a Hatvani csata helyszíne volt, ahol 
egy kicsit elcsendesedve emlékeztünk a hősi halottakra. Ezt 
követően az isaszegi Görgey emlékműhez érkeztünk, ismét 
kicsit elcsendesedve csodáltuk meg az emlékművet. 

A nap utolsó állomása a szállásunk elfoglalása volt, ami meg 
kell mondani nem volt valami higiénikus a fürdőszobát ille-
tően, de egy éjszakát ki lehetett bírni. 
A következő nap Hollókőre vitt a Pótári Tours és techniká-
kat tanulhattunk, hogy egy hegy megkerülésével hogyan 
spóroljunk 3000Ft-ot, cserébe viszont nyakig sárosak let-
tünk. 
Hatvanban még elmentünk a vadászmúzeumba, ahol na-
gyon jól szórakoztunk vacsoránk elejtése közben. Sajnos a 
Hatvani csata újra játszását nem sikerült megnéznünk, mert 
esett az eső. 
Köszönjük a lehetőséget reméljük máskor is ilyen csodás he-
lyekre visz el minket a kis buszunk és szeretett sofőrünk.

Mészáros Dóra

Gyermeknap Mártélyon 
2018. május 26-án, szombaton 9 órától.

Május utolsó hétvégéje a gyerekek ünnepe, így az Önkormányzat 
és a Faluház programokkal, ingyen ebéddel várja a kicsiket, na-
gyokat és szüleiket az ÁMK és az Erdei Iskola területén.
Lesz többek között ugrálóvár, különböző játékok, sétakocsiká-
zás, sport- és ügyességi versenyek, a kicsiknek külön játéksarok, 
kézműveskedés és még sok érdekes, izgalmas program!

14 órától a Faluházban Szűcs László bűvész
varázsolja el a gyerekeket és szüleiket!

Várjuk civil szervezetek, baráti társaságok jelentkezését a bográ-
csos ebéd megfőzésére, az általunk biztosított alapanyagokból! 
Május 15-ig lehet jelezni a szándékot Horváth Tibornak szemé-
lyesen a Faluházban, telefonon (20/624-5437), vagy a ht.balu@
gmail.com e-mail-en.

Az idősek klubjának programjai
2018. május hónapban

02-án: Májusi népszokások 10 órától
09-én: Kuplék, sanzonok hallgatása, tanulása 10 órától
10-én: Térítési Díj befizetés a pénztári órákba
16-án:  Pünkösdi királyválasztás 10 órától
23-án: Film klub 10órától
29-én: Fehérneművásár 9:00 órától.
30-án: Névnapozás, születésnapozás 10 órától
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170 FÁT ÜLTETTEK MÁRTÉLYON
 

Mártély az idei évben is csatlakozott a Tesz-Vesz Tavasz el-
nevezésű rendezvényhez. Március 23-án ennek keretében 
170 szilfát ültettek a településen az önkéntesek. A facse-
metékből az erdei iskolához, az öregtemetőhöz, az iskola-
udvarba és az önkormányzathoz is került néhány.

Ásó, kesztyű, lelkes önkéntesek, na és a szilfák. Egy jó han-
gulatú Tesz-Vesz Tavasz összetevői. Igaz egyetlen pontban 
azért hibázott a dolog. A tavasz még mindig nem érkezett 
meg. A lelkesedés azonban felülmúlta a hideg, havas időt, a 
szilfák pedig a helyükre kerültek.
„Annak idején a Szeged-Csanádi egyházmegyében több 
évig ifjúsági ügyekkel foglalkoztam. Ott találtunk ki a kez-
deményezést, hogy önkéntesek segítségével lehetne csinálni 
egy hétvégét, amelyen az érdeklődök, a fiatalok szépítik és 
építik településük környezetét, közösségi életét” – fogalma-
zott Pótári Mihály, a mártélyi ÁMK megbízott igazgatója.
Mártélyon 11 évvel ezelőtt a „Hogy Életük Legyen” Alapít-
vány az Ifjúságért csatlakozott, az elmúlt évtizedben pedig 
szemétszedés, ároktisztítás, virág vagy éppen faültetés sze-
repelt az akciótervek között. 
Csongrád és Békés megyében egyébként összesen 53 tele-
pülés, 84 csoportja és iskolája vett részt az idei Tesz-Vesz 
Tavaszban, több mint 4000 önkéntessel zajlott a két megyét 
felölelő akció. 
Fontos tudni, hogy délelőtt a mártélyi iskolások is részesei 
voltak ennek, ők a helyi Gondozási Központba látogattak el, 
ahol a takarításból vették ki a részüket. Délután pedig a fel-
nőtt önkénteseken volt a sor, akik kesztyűt húztak és ásót 
ragadtak, ahogy azt a szakszerű faültetés megkívánja.
170 kicsi szilfa élete kezdődhet meg Mártélyon, amelyeket 
hét helyszínen ültettek el a résztvevők. Az öregtemetőhöz, az 
erdei iskolához, az önkormányzathoz vagy éppen a vadas-
parkhoz is került növény. A párfős társaság igazán jó han-
gulatban látott munkához, fittyet hányva a cudar időjárásra 
és bizonyítva azt, hogy önkéntesnek lenni és a települést épí-
teni-szépíteni igenis jó mulatság.
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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

Májusi 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 10.00 – 12.00), 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 májusban az érdeklődőket és érintetteket.

Május:
04. 17.00 Anyák napi ünnepség
08. 15.00 Tanoda
10. 19.00 Charolais tenyésztők vacsorája (zártkörű)
11. 18.00 Ki a jobb? vetélkedő
15. 17.00 Mártélyi Horgász Egyesület közgyűlése
22. 14.00-16.00 Vásár
23. 11.30-12.30 FBH-NP Kft. szemétszállítási ügyintézés
26. 09.00 Gyereknap  
29 15.00 Tanoda

Júniusi előzetes:
02.  Ballagás az Óvodában

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai

Eltartási szerződést szeretnék kötni középkorú 
házaspárral vagy egyedülálló nővel. 

Kertet szerető, gépkocsival, rendelkező, 
Mindszent, Mártély környékéről előnyben. 

Gyermek horgászfelszerelés ingyen elvihető.
Telefonszám: 06-30/407-7563
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HAMAROSAN MEGÚJULHAT 
A MÁRTÉLY ÉS VÁSÁRHELY 
KÖZÖTTI ÚTSZAKASZ

 
Lázár János országgyűlési képviselő még március végén 
tartott lakossági fórumot Mártélyon, ahol több téma is 
szóba került, többek között a Mártély és Vásárhely közötti 
út felújítása, valamint a belterületi utak helyzete és a böl-
csőde ötletének támogatása is.

A március végi la-
kossági fórumon 
Lázár János or-
szággyűlési kép-
viselő bejelentette, 
hogy hamarosan 
megkezdődhet a 
Mártély és Hód-
me z őv á s á rhe ly 
közötti út teljes 
körű felújítása, 
emellett pedig a 
jövőbeni fejlesz-
tések és a lakosok 
ötletei, véleménye 

is fontos szerepet kapott.
„Túl vagyunk az országgyűlési képviselői választásokon és 
örömmel kaptunk hírt arról, hogy Lázár János minden te-
lepülésre személyesen kíván ellátogatni és kéri a települések 
vezetőit, képviselőit, hogy szedjék össze azokat a témákat és 
terveket, amelyek az elkövetkezendő 4 évben a települések 
számára fontos fejlesztések és beruházások és amelyek tá-
mogatásához segítséget kérnek” – nyilatkozta Borsos József, 
a község polgármestere.
Az önkormányzat ennek fényében a lakosok ötleteit és véle-
ményét is várja. Az említett lakossági fórumon a belterületi 
utak helyzete már téma volt, ilyen téren több hiányosság is 
akad az egyes utcákban. A kérdés abszolút prioritást élvez és 
ahogy a politikus fogalmazott a tervek szerint 2018 és 2022 
között meghirdetnék a Modern Faluk Programot, amelynek  
keretében a kisebb lélekszámú, kisebb adóbevétellel rendel-
kező településeket támogatnák, többek között a földes utak 
aszfaltozásával, a leromlott szakaszok felújításával. 
Fontos kérdés továbbá a mártélyi szennyvíztisztító telep 
csurgalékvízének elszállítása is, valamint a mártélyi csa-
torna erősen szennyezett vizének kitérítése a holtágból. Ez 
utóbbi probléma megoldása érdekében egy 1,6 km hosszú 
zárt csövet kellene kiépíteni a hullámtérben, amely a szeny-
nyezett vizet a Tisza sodorvonalába vinné. A becslések alap-
ján ez a beruházás a legjobb esetben is meghaladná a 200 
millió forintot, amit a település nem tud kigazdálkodni, vi-
szont fontos környezetvédelmi probléma, amely megoldásra 
vár.
A bölcsőde ötletének támogatás szintén téma volt a lakossági 
fórumon. A tervek szerint az intézmény a volt Csecsemő-
gondozóban kapna helyet, amely több más önkormányza-
ti tulajdonú épülettel még az idén megújulhat egy TOP-os 
energetikai pályázatnak köszönhetően. A bölcsőde kialakí-
tásához azonban kiegészítő pályázat keretében a belsőszer-
kezet átalakítása, megújítása is szükséges, új burkolatra, vi-
zesblokkok felújítására és bútorok vásárlására van szükség a 
szolgáltatás megfelelő működtetése érdekében.

Továbbá a 2009-es községi rendezési terv felülvizsgálata is 
esedékes, ezt is pályázati támogatásból szeretné megvalósí-
tani az önkormányzat. Ennek aktualizálása a település jövő-
jének szempontjából sem utolsó.
A mártélyi sportélet feltételeit is javítanák. Kardinális kér-
dés lehet a régi kemping felújítása, sporttal, labdajátékokkal 
kapcsolatos fejlesztése. Korábbi ötlet alapján a kemping te-
rületén akár egy műfüves pálya kialakítása is elképzelhető, 
de egy megújuló épületrendszer is a terv része, amely akár 
tovább támogathatná a tömegsportot, a nyári táborozási 
lehetőséget, amely megyén belül és kívül, akár nemzetközi 
téren is potenciált jelenthet.
Illetve a 2019-2024 közötti időszakban ünnepelhetné a tele-
pülés 1000 éves múltját. A tervek egy 5 éven át tartó kulturá-
lis rendezvénysorozatról szólnak, amely évente kapna újabb 
tematikát, amely minden esetben az 1000 éves évfordulóról 
szólna. Emellett egy település történeti könyvet, dokumen-
tumot is szeretnének megvalósítani egy szakmai stáb segít-
ségével.
A lakosok további ötleteit és elképzeléseit pedig várják az 
önkormányzat munkatársai, amelyeket Lázár János ország-
gyűlési képviselővel is megosztanak.
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Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – 
Hódmezővásárhely, Ferenc u. 18-20.

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 
május havi programjai:

Május 3. Elutazás valamelyik történelmi helységbe, múze-
umlátogatás

Jelentkezés szükséges a szállítás igénybevétele miatt.
Május 10. Tiszai halászat története. Mártélyi visszatekintés, 

Előadás.
Május 17. Ápolónők Nemzetközi Napja.
Május 24. Múzeumlátogatás
Május 31. Elutazás Gyógyfürdőbe. Előzetes jelentkezés 

szükséges.
Megjegyzés: Olyan programokhoz, melyekhez el kell 

utazni a vezetőség, vagy a körzetfelelősök telefonszá-
mán kell érdeklődni, illetve a részvételt jelezni.

Az előadások a Gondozási Központ közösségi helységében 
lesznek megtartva esetleg külső előadóval.

Arnóczky Györgyné



Mártélyi hírek 2018. április8
AZ EGÉSZSÉG LETT 
A MÁRTÉLYI OVISOK JELSZAVA
 

Egészségnapot rendeztek április 20-án a mártélyi óvodá-
ban. A fiatalok az egészséges zöldségekkel és gyümölcsök-
kel ismerkedhettek, megtanulhatták a helyes fogmosást, 
sorversenyeket játszhattak és kipróbálhatták a vadonatúj 
tornajátékot is.

Végre megérkezett a jó idő, ami egyenes arányosságban jár 
együtt azzal, hogy a mártélyi óvoda udvara megtelik élet-
tel. A gyerekzsivaj pénteken a tetőfokára hágott, hiszen az 
óvodapedagógusok egészségnappal egybekötött nyílt napot 
tartottak a gyerkőcök és szüleik részére. Ráadásul a jelenlegi 
ovisok mellett a leendő kiscsoportosokat is várták, akik fel-
szabadult keretek között ismerkedhettek jövőbeli második 
otthonukkal.
A délelőtti foglalkozások sorát egy közös torna nyitotta, a 
könnyed mozgást követően pedig jöhetett az energiapótlás, 
kizárólag egészség ételekkel. Teljes kiőrlésű kenyér, túró, sajt 
és a legkülönfélébb zöldségek kerültek az asztalra, a finom-
ságokkal pedig meg is ismerkedhettek a kicsik.
Evés után jöhet a fogmosás, ezt Mártélyon is jól tudják. Dr. 
Masír Andrea bordányi fogorvos látogatott el az intézmény-
be, aki a helyes fogmosás technikáját mutatta be a gyerekek-
nek, akik egy méretes műfogsoron és persze a gyakorlatban, 
magukon is kipróbálhatták a tanultakat. 
 „Az óvodánkban a környezetvédelem mellett az egészség-
védelmet is nagyon fontosnak tartjuk, a két dolog szorosan 
összefügg. Azért szerveztünk nyílt napot, hogy ne csak a 
gyerekek, hanem a szüleik is megismerkedhessenek ezzel a 
programmal. Valamint a leendő ovisainkat is meghívtuk, 
így kettős nyílt nap a mai, ami nem csak egészségprogram, 
hanem ovicsalogató is” – mondta el Csatlós Pálné óvodape-
dagógus.
Az intézménybe a következő évben 10-12 fiatalt várnak, 
nagy az érdeklődés a mártélyi óvoda iránt. 
Az udvaron eközben nem volt pihenő. Volt, aki kismotorra 
kapott és az ovi „versenypályáján” rótta a köröket, de ezen a 
napon a homokozót is megnyitották, ahol rögvest munká-
ba álltak a talicskák, dömperek és markolók, a kislapátokról 
már nem is beszélve. Az árkádos rész alatt a kézműves fog-
lalkozások kapták a főszerepet, de a trambulint is felállítot-
ták, az ugrálást pedig senki nem akarta kihagyni.
Nagy népszerűségnek örvendett az új tesijáték is, az ügyes-
ségi eszközt újonnan vásárolta az intézmény, a Forever Ma-

MEGÉRKEZTEK MÁRTÉLYRA 
A GÓLYÁK
 

Nagyon vártuk a madarakat és menetrendszerűen meg is 
érkeztek.

Az elmúlt hónapban két új fészket is kaptak a mártélyi gó-
lyák, akiket akkor még csak vártunk. A madarak azonban 
hosszú útjuk végére értek és elfoglalták fészkeiket a telepü-
lésen.

gyarország támogatásával, a teraszon pedig az egészségügyi 
szűrések zajlottak Kulcsár Renáta védőnő vezényletével.
 „Magára az egészséges életmódra a gyerekek ilyen idősen 
még eléggé fogékonyak. Az agyuk még olyan, mint a szi-
vacs, amit itt látnak és hallanak, azt teljesen befogadják és 
használják. Még nagyon taníthatóak, amit a szülőktől és a 
pedagógusoktól látnak, azt alkalmazzák, ezért fontos, hogy 
otthon és az óvodában is figyeljünk az egészséges életmód-
ra. Szerencsére az óvoda konyhája figyel arra, hogy egészsé-
ges ételeket adjanak a gyerekeknek, tízóraira gyümölcsöt és 
zöldséget is adnak, választékos, vitamindús ételeket, ami így 
beépül a gyerekek napirendjébe. Emellett sokat mozoghat-
nak, levegőn vannak és a mindennapos testnevelés is megje-
lenik” – nyilatkozta a védőnő.
Ennek pedig az eredménye is megvan, a tapasztalatok és a 
szűrések alapján kijelenthető, hogy a mártélyi ovisok na-
gyon is egészségesek, így az irány mindenképpen jónak ne-
vezhető.
Mozgásból és vitaminból ezen a délelőttön pedig senki nem 
szenvedhetett hiányt.
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