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ÚJ KÉPVISELŐ TETT ESKÜT 
A MÁRTÉLYI TESTÜLETBEN
 

Május 16-án tartották rendes testületi ülésüket a mártélyi 
képviselők. A grémium több beszámolót is hallhatott, de 
Mészáros István személyében egy új képviselő is csatlako-
zott.
14:00 Bujdosó Tibor Imréné 2018. április 20-án lemondott 
képviselői mandátumáról, a helyét Mészáros István veheti 
át, aki a napi rendi pontok megkezdése előtt letette esküjét 
és átvette megbízólevelét.

14:07 A testület határozatképes. A képviselők elfogadják a 
napirendi pontokat.
14:08 Néhány napirendi pontot elhalasztanak. A zárszám-
adás beszámolóját, a Belső Ellenőrzés 2017. évi és 2018. évi 
I. negyedévi tevékenységéről szóló pontokat is május 25-én, 
reggel 8 órától, rendkívüli testületi ülésen tárgyalja a grémi-
um.
14:11 Tájékoztató következik a Hódmezővásárhelyi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központjának Mártélyon 
elvégzett munkájáról. Bálint Gabriella főigazgató kiemeli, 
hogy az elmúlt időszakban is kifogástalan volt az együttmű-
ködés a településen. Mártély mindig is összetartó közösség 
volt, amely odafigyelt a nehézsorsú hátrányos helyzetű csa-
ládokra és gyermekekre. Kirívó esetek és súlyos ügyek nem 
voltak jellemzőek az elmúlt időszakban sem. Három eset 
volt csupán, amely nagyobb odafigyelést igényelt. 
„Ha tudjuk folytatni a megkezdett hagyományokat, az egy-
másra való támaszkodást és segítséget, amelyet a Gondozási 
Központtól, a védőnőktől, a rendőrség helyi munkatársaitól 
és az önkormányzattól kapunk, akkor jó úton haladunk” – 
teszi hozzá Bálint Gabriella. Elmondja, hogy a Kagylóhéj a 
jövőben új csoportot is szervezne, amellyel a munkát emel-
hetik új szintre és életvezetési mintával szolgálnának a fiata-
lok számára. A képviselők elfogadják a beszámolót.
14:18 Átfogó értékelést hallhatnak a képviselők az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2017-es évi ellátásáról. Turi Csaba elmondja, hogy a hatósági 
munkáról Mártélyon alig lehet beszélni, ami jó hír. Szalon-
tai Árpád szolgálatvezető hozzáteszi, hogy szívvel-lélekkel 
végzi a csapat a munkáját, a kapcsolat pedig tökéletes a jel-
zőrendszerrel, Mártély ebből a szempontból mintatelepülés-
nek számít. Kulcsár Renáta védőnő jelenleg az újszülötteket 

és a védőnőket látogatja, az oltásokat szervezi, novembertől 
azonban várhatóan ismét teljes állásban láthatja el a mun-
kát, bízik benne, hogy a méhnyak-rákszűrés újból elindulhat 
a településen. Az átfogó beszámolót elfogadják a képviselők. 
14:22 A Jogi Iroda tevékenységével kapcsolatos beszámolót 
Ambrus Norbert irodavezető tartja meg, aki kiemeli, hogy 
a szóban forgó feladatokat egy 24 fős csapat látja el. Kiderül, 
hogy a Jogi Iroda részéről is akadtak az elmúlt időszakban 
leköszönő munkatársak. A pótlásuk fontos lehet, hiszen 
Mártély a jövőben is számít az iroda segítségére, amely 
nagyban megkönnyíti az önkormányzat és az önkormány-
zat dolgozóinak munkáját. Ambrus Norbert irodavezető a 
beszámolót követően megköszöni az eddigi közös munkát 
a testületnek és bejelenti, hogy május 31-étől új területen 
helyezkedik el, irodavezetői jogviszonya megszűnik. Borsos 
József polgármester is megköszöni az eddigi közös munkát 
az önkormányzat és a település nevében.
14:27 Mártély szervezeti és működési szabályzatában tör-
ténik szükséges technikai változtatás. A bizottságok szer-
kezetében történt változásokat rögzítik – Mészáros István 
képviselő az Ifjúsági és Népjóléti Csoport munkáját segíti a 
jövőben, Somodi István képviselő a Pénzügyi Bizottságban 
lesz jelen, míg Nagyné Szentirmai Anna a jövőben az Ifjúsá-
gi és Népjóléti Bizottság mellett a Pénzügyi Bizottság mun-
kájában is részt vesz. A változtatásokat elfogadja a testület.
14:32 Módosul a beszerzési szabályzat, amely változtatásra 
a közös hivatal miatt van szükség. A Vásárhelyen történt 
személyi változások és megüresedett pozíciók okán a bíráló 
bizottsági tagok hiányában bizonyos beszerzések megakad-
hatnak, ezért szükséges a szabályzat módosítása.
14:33 A testület dönt arról, hogy a település birtokában lévő 
Mercedes típusú tűzoltóautót a Derekegyházi Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentesen adják 
át. A Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület 
Mártély nem régiben egy új gépjárműfecskendővel gazdago-
dott, így a másik járművet, amelye 17 évig szolgálta a telepü-
lés biztonságát most egy másik egyesület, település részére 
szeretnék átadni, ezzel is segítve az ott élőket. A tűzoltóautót 
július 10-én, a derekegyházi falunapon, ünnepélyes keretek 
között adják át az új egyesület részére.
14:35 Zárt ülés veszi kezdetét.
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KEDVES MÁRTÉLYIAK!
Meg szeretném köszönni mindazoknak a VÁLASZTÓ 
POLGÁROKNAK a szavazatát, akik – a 2014. októberi 
Önkormányzati Választáson – szavazatukkal bizalmat 
adtak nekem, hogy a Képviselő-testületben a falu lakos-
ságáért és magáért a falunk fejlődéséért tevékenyked-
hetek. Összeférhetetlenség miatt a Képviselő-testületi 
mandátumom vissza kellett adom. 
A bizalmat még egyszer köszönöm és egyben a megérté-
süket kérem. Kívánok minden lakosunknak jó egészsé-
get és egyre több örömteli pillanatot.

Bujdosó Tiborné
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MÉSZÁROS ISTVÁN: „A FIATALOK 
MEGTARTÁSA FONTOS FELADATUNK”

 
Május 16-án tette le képviselő esküjét Mészáros István, 
aki Bujdosó Tiborné mandátumát vehette át a testületben. 
Az új képviselő kulcskérdésnek tartja, hogy Mártély ked-
vezzen a fiatalok számára is és helyben tartsa őket.

Pozitív tapasztalatokkal gazdagodott első májusi testületi 
ülésén Mészáros István települési képviselő. Bujdosó Ti-
borné 2018. április 20-án mondott le mandátumáról, a He-
lyi Választási Iroda pedig ezt követően, a legutóbbi önkor-
mányzati választások értelmében, az akkor második legtöbb 
szavazatot kapó Mészáros István bízta meg a feladattak, aki 
örömmel élt is a lehetőséggel.
Az új képviselő kiemelten fontosnak tartja a fiatalokat érintő 
kérdéseket, a település jövőjét illetően ugyanis nagyon fon-
tos, hogy a mártélyi fiatalok Mártélyon maradjanak, olyan 
döntések szülessenek, és olyan lehetőségeket teremtsen az 
önkormányzat, amely a helyben maradásra biztatják a fia-
talokat.
„A településünk nagyon el van idősödve, ezért gondolom, 
hogy a fiatalok megtartása nagyon fontos téma. Ebben fon-
tos lehet, hogy új munkahelyeket teremtsünk Mártélyon, 
de elképzelhetőnek tartom, hogy a volt rendelőintézetben, 
akár lakásokat alakítsunk ki, amelyben a fiatalok részére 
biztosítunk lakhelyet. Mártélyon korábban sok volt a fiatal, 
de sokan el is hagyták a falut. Régen sportoltam, Mártélyon 
edzősködtem, volt hogy 170-en voltunk és rengeteg volt a fi-
atal, mégis kevesen maradtak. Munkám során a fiataloknak 
szeretnék kedvezni, akár a lakástémát érintve” – mondta el 
Mészáros István.
A képviselő a patika kérdésére is kitért. A szóban forgó in-
tézmény jó ideje nem üzemel a településen, jó hír, hogy ez 
a kérdés hamarosan megoldódhat és a gyógyszertár ismét 
helyben elérhető lesz a mártélyiak számára. Mészáros István 
szerint ez az idősek, de a kisgyermekes szülők miatt is na-
gyon fontos és pozitív változás lesz.
„Ha meg tudjuk tartani a fiatalokat, akkor lehet jövője a 
településnek” – véli a képviselő, aki szerint nem is kérdés, 
hogy Mártély csakis jó választás lehet az életre és akár a csa-
ládalapításra – „Közel van Hódmezővásárhelyhez és nagyon 
nyugodt település. A polgárőrségnek és a rendőrségnek kö-

DR. VARGA ILDIKÓ 
A KÖZÖS HIVATAL ÚJ JEGYZŐJE

 
2018. május 7-én Dr. Varga Ildikót nevezték ki Hódmező-
vásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjének, aki így Mártély 
munkáját is segíti a jövőben. Az új jegyző a májusi testü-
leti ülésen már részt is vett.

A hódmezővásárhelyi születésű Dr. Varga Ildikó 1996-ban a 
Szegedi Tudományegyetem Jogi Karán végzett, ezt követően 
pályakezdő jogászként a Csongrád Megyei Agrárkamaránál 
jogi előadóként kezdte meg munkáját. 1998-ban került Hód-
mezővásárhelyre, a polgármesteri hivatalban előbb jogi elő-
adóként, majd később jogtanácsosként dolgozott. 2001-ben 
áthelyezéssel került át az algyői polgármesteri hivatalba, ott 
csoportvezetőként végezte feladatait, majd 2003-ban az ak-
kori képviselőtestület jegyzőnek választotta. Ezt a munkát 
egészen 2017 júniusáig folytatta, akkor áthelyezéssel Szeged 
Megyei Jogú Város polgármesteri hivatalház került, ahol 
közgazdasági irodavezető-helyettesként segíthette a várost. 
2018. május 7-én nevezték ki Hódmezővásárhely jegyzőjé-
nek.
„Mivel több mint 10 éves községi jegyzői tapasztalatom van, 
így úgy gondolom, hogy ez Mártélyon is hasznosítható lesz. 
Nyilván egy kisebb településnek más problémái vannak, 
mint egy nagyvárosnak. Ezt most volt alkalmam tapasztal-
ni mindkét oldalon, községi és megyei jogi városi oldalon 
is. Abban bízom, hogy ez a tapasztalatom hasznosulhat a 
mártélyi munkám során. Másrészt Algyő is volt korábban 
közös hivatal, 2013-ban Tiszaszigettel került közös hivatal 
alá, igaz ez rövid idő volt, de így ilyen jellegű tapasztalatom 
is van már” – fogalmazott a jegyző.
Hódmezővásárhelyi lévén természetesen Dr. Varga Ildikó-
nak mártélyi kötődése is van, ismeri a települést, annál is 
inkább, hiszen több mint 15 évvel ezelőtt rövid ideig lakott 
is Mártélyon.
Az új jegyző a május 16-ai képviselő testületi ülésen mutat-
kozott be a helyi grémiumnak, akikkel rögvest meg is kezdte 
a közös munkát.

szcs

szönhetően igazán biztonságos hely, csendes és akár a Vá-
sárhelyen dolgozók számára is jó lehet itt lakni, a gyermek-
neveléshez is kiváló hely, hiszen az óvoda is az iskola is adott. 
Minden megvan ahhoz, hogy továbbfejlődjünk.”

szcs
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ISMÉT VOLT MÁRTÉLYI DÍJAZOTT 
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOKON
 

A XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok má-
sodik, pénteki napjának egyik kiemelkedő eseménye a díj-
átadó ceremónia, amelyen több mint 200 díjat osztottak 
ki, Nagy Andrásné személyében mártélyi díjazott is volt a 
rendezvényen.

„Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok igazi ün-
nep a mezőgazdaságból élőknek, ez a 25., jubileumi pedig 
különösen az, pirosbetűs ünnep. Aki magára valamit is ad, 
és állattenyésztő, az itt van ebben a három napban. Az, hogy 
elismerjük a tenyésztőket, nagyon fontos, hiszen egy olyan 
munkát végeznek, amit aki itt végignéz az állatokon, nem 
feltétlenül látja. Minden nap fel kell kelni, meg kell etetni 
az állatokat, meg kell fejni őket. Tehát itt nincs ünnepnap, 
nincs vasárnap, nincs újév. Nagyon fontos az elismerés, és 
nagyon fontos, hogy érezzék a tenyésztők, hogy megbecsülik 
őket” – fogalmazott Dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar 
Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója, aki a 
díjak átadását levezényelte a pénteki napon.
A Horn Artúr-díjat az idén Egyed Bélának ítélték oda, míg a 
Magyar Állattenyésztésért Díjat Fekete Balázs állattenyész-
tési és kiállítási igazgató kapott meg.
Emellett minden egyes ágazatban kiosztottak első, második 
és harmadik díjakat, valamint különdíjakat. Nagy Andrásné 
Mártélyról érkezett, évről évre a díjazottak között köszönt-
hetjük. Baromfitenyésztéssel foglalkozik, és most második 
díjat kapott a gyöngyös változat színmegőrzéséért.
„Az ősmagyar gyöngyös különféle színekben fedezhető fel, 
van fehér, szürke, pöttyös, gyémánt, és én évek óta kiho-
zom őket a kiállításra” – fogalmazott Nagy Andrásné, aki 
elmondta, hogy 10 éve rendszeresen kap díjakat az Állatte-
nyésztési Napokon.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napok kapcsán más mártélyi vonatkozás is 
akad. A Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egye-
sület Mártély is kivette a részét a rendezvényből. Az egye-
sület tagjai, ahogy az elmúlt években, úgy idén is segítettek 
a rendezvénybiztosításában. A mártélyiak immáron ötödik 
éve őrzik a rendezvény és az emberek biztonságát.

ÉR.

JÁTÉKVÁR IS ÉRKEZHET AZ OVIBA
 

Egy konzorciumi pályázat keretében Mártélyon újabb 
óvodai fejlesztések történhetnek, de a testvértelepülési 
kapcsolatokat is erősítenék a helyiek.
Maroslele Község Önkormányzata által vezetett EFOP-
os („Ismerjük meg egymást” EFOP-3.9.2-16-2017-00028) 
konzorciumi pályázat keretében történhetnek fejlesztések 
Mártélyon. A pályázatban mártélyi részről elsősorban óvo-
dai programok kerültek, gyermekutaztatás, egészséghét fi-
nanszírozása és különféle fejlesztések is megvalósulhatnak, 
a tervek szerint augusztusban egy játékvárral gazdagodhat 
az intézmény. Emellett a testvértelepülési kapcsolatok fej-
lesztésére is lehetőség nyílik, az összegből Nyárádremetére 
látogathatnak a mártélyiak, körülbelül ötven fővel, a jelent-
kezésekre pedig Sajti Imréné Katinál, a könyvtárban van le-
hetőség. Valamint a programkeretében továbbképzésekre is 
lesz lehetőség, de a tervek szerint gyermekpszichológusok is 
segíthetik majd az ovisokat és szüleiket a közeljövőben.
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KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ANYÁKAT 
ÉS GYERMEKEIKET

 
Május 4-én a Faluházban tartották a település Anyák napi 
ünnepségét.

Az idei évben is megünnepelték az édesanyákat Mártélyon. 
A Faluházban rendezett ünnepségen teával és süteménnyel 
várták az érkezőket, majd egy színvonalas műsor követke-
zett a Bessenyei Színkör előadásában. Versek, elbeszélések 
és zenei betétek is terítékre kerültek. Vidámabb és megha-
tóbb, a szemekbe könnyet csaló momentumok is akadtak a 
szívhez szoló műsorban. Ezt követően Borsos József polgár-
mester méltatta az édesanyákat, köszöntötte őket és termé-
szetesen az elmúlt évben születetteket is. A kilenc újszülött 
egy-egy ajándéktányért kapott, amelyen a gyermekek neve, 
születési ideje és súlya is szerepelt. Az ünnepelteket virágok-
kal is meglepték a szervezők.

szcs
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HÁROMÉVES KÖZÖS PROJEKTET 
INDÍT MÁRTÉLY ÉS MINDSZENT

 
A helyi identitás és kohézió erősítése kapcsán indít közös 
projektet Mártély és Mindszent. A közös munka első fon-
tos állomása június 30-án lesz, amikor emlékművet adnak 
át és bemutatják a települések receptkönyvét.
36 hónapon keresztül tart az a pályázati projekt (TOP-5.3.1-
16-CS1-2017-00018 A helyi identitás és kohézió erősítése 
Mindszent és Mártély vonatkozásában), amelynek kereté-
ben számos közös programot szerveznek a helyiek, a fiatalok 
és az idősek számára is.
Az egyik fontos pillére a közös munkának az idősebb ge-
neráció értékeinek bemutatása, amelynek keretében egy 
receptgyűjteményt tesznek közkinccsé a települések. Az 
Ősök Napja elnevezésű közös rendezvényen mutatják be azt 
a könyvet, amelyben mind Mártély, mind pedig Mindszent 
bemutatkozik, valamint a tradicionális receptek és ételek is 
előtérbe kerülnek. Emellett szintén június 30-án, a Szegfű 
dombon adják át a települések másik fontos közös pontját 
jelképező kubikos emlékművet, egy biciklis pihenőt köré 
alakítva, adatokkal bemutatva a kubikos életet.
A hároméves időszakban természetesen több közös prog-
ramra is számíthatnak az érdeklődök. Sport- és egészségna-
pok, szűrőprogramok is szerepelnek a tervek között, de egy 
kultúrához köthető éjszakai programot is megvalósítanak 
majd, amelynek során a mártélyi és mindszenti középületek 
nyitják ki kapuikat éjszakára is.
A projektben egyházi programok is helyet kapnak, valamint 
a fiatalokat is várják majd kisfilmek, videós anyagok elké-
szítésére, amelyek a készítők szemszögéből mutatják be a 
településeket.
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RENDHAGYÓ BÚCSÚZÁS
 

Mióta eszemet tudom búcsúzom. Apámtól, anyámtól, fér-
jemtől, szeretteimtől, barátaimtól, ismerőseimtől, s ilyen-
kor kiszakadt egy-egy darab a szívemből.
Minden szertartásnak megvan a maga súlya. Szívhez szóló 
búcsúbeszédek már önmagában is szívszaggatóak. Életút-
ról, eredményekről szóló beszédek értékelést adnak. Most a 
MEOSZ közgyűlésén, április végén az „Add a kezed” Moz-
gássérültek Egyesületét négyen képviseltük, ahol emlékezést 
tartottak Beáról, a több évtizeden át dolgozó Humanitás 
című lap főszerkesztőjéről. Halála esetén a megemlékezés 
saját kérésére olyan legyen amilyen Ő volt. Vidám, zenével, 
egy pohár pezsgővel, egy karika kiflire kent kaviárral. Ham-
vai a Balatonon szétszórva, semmi stressz. A közgyűlésen 
több százan merültünk el emlékében.
Bea nem régen egy szép értékelést írt kedvenc lapjába Egye-
sületünkről „Fogják egymás kezét.” S ez az Ő lelkén keresz-
tülnézve így is van. Ahogy Bennünket egy összetartó csa-
ládnak képzelt megtisztelő, mert Ő ezt így akarta láttatni. A 
nyomott hangulatban emlékeznem kellett.
Bea!
Amikor sok-sok évvel ezelőtt beléptem a MEOSZ ismeretlen 
kapuján, ahol sok komor – sérült ember közt egy kacagó nő 
jött felém, átölelt úgy mintha régi barátok lettünk volna, ott-
honra leltem. Szellemed azóta sem ereszt el. Te és a MEOSZ 
nekem egy lett. Nekem ne mondja senki, hogy búcsúzzak. Te 
csak éppen kacagva kiléptél kávéért, mindjárt jössz vissza. 
Nekem hiányzik a „Humanitás” első oldaláról írásod. Sors-
társaiddal együtt mély csendben ülünk a lobogó gyertyák 
fényénél, azt érzem: a jó Isten átölelt és azt mondta: gyere 
haza.
Mártély szívébe zárt s a többi gyertyák közé tettük Mártély 
100 éves templomának szentelt gyertyáját, mely bevilágítja 
utadat, s Te csak várj felejthetetlen mosolyoddal az út másik 
oldalán.

Küzdőtársad: 
Mari

Az „Add a kezed” Mozgássérültek 
Egyesületének júniusi programja:

Június 7. „Torta Világnapja”, Zsűrizés – fogyasztás, 
Elismerés - EMLÉKLAP átadása 
Helyszín: Gondozási Központ 
délelőtt 10 órától

Június 14. „Óceánok Világnapja” – Filmvetítés 
Helyszín: Gondozási Központ 
délelőtt 10 órától

Június 21. József Attila Kisegítő Iskolások fogadása, 
az általuk meghatározott programokkal. Fo-
gadás: 9 órától délután 15 óráig

Június 28. Cukorbetegek Világnapja - Orvosi előadás 
Helyszín: Gondozási Központ

„Támasz” című lapunk szerkesztése-kiadása, Július – 
Augusztus – Szeptember

Az idősek klubjának programjai
2018. június hónapban

06-án: Júniusi népszokások, nyári versek 10 órától
11-én: Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
13-án: Filmklub 10 órától
20-án: Virágozzék ezer virág. Virágok napja 10 órától 

Aki tud hozzon vágott virágot az intézménybe
26-án: Fehérneművásár 9:00 órától.
27-én: Séta a Tisza parton, szalonnasütés, szegvári ven-

dégeinkkel 9:30
Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órá-
ra hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás mé-
rés 7-8 között. Hétfőnként kifestő nap, Minden kedden 
10 órától időstorna, mindenkit várunk. Torna után tár-
sasjátékok, Szerdán a szervezett programjaink, előadás, 
névnap, születésnap, évforduló, filmklub. Csütörtökön 
rejtvényfejtés, Pénteken kézműves nap. Mindennap be-
szélgetés sajtófigyelés, kártya igény szerint. Minden hónap 
utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok köz-
reműködésével. Indulás 13:00. Az igényeket 2 munkanap-
pal korábban jelezni szíveskedjenek a klubban.
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KUKORICAFOSZTÁSSAL IS KÉSZÜL 
AZ OLVASÓKÖR

 
Nem telt eseménytelenül a 2017-es év a Mártélyi Olvasó-
kör számára. A lelkes tagság pedig idén sem tétlenkedik.

Megtartotta éves, rendes közgyűlését a Mártélyi Olvasókör 
– tájékoztatta lapunkat Apró Lajosné elnök. Az esemény a 
szokások szerint zajlott le, a tagság előbb beszámolókat hall-
gathatott végig, majd a negyedévszázados múltra visszate-
kintő közös ebéd sem maradt el.
Az olvasókör egyik legnagyobb 2017-es eseménye minden-
képpen az Aratóünnep megszervezése volt. A rendezvény a 
két testvértelepülés vendéglátása során történt, a mártélyiak 
az altenahriakkal és a nyárádremeteiekkel együtt pattantak 
lovaskocsira, hogy aztán a határban közösen végezzék el az 
idénymunkálatokat. A hat, díszes ruhába öltözött aratópár 
mellett a vendégek is kedvet kapta a munkához és igyekeztek 
kivenni a részüket az aratásból. A hangulatos délután va-
lóban felidézte a régmúlt időket, igazán autentikus élményt 
nyújtott a testvértelepülésről érkező vendégek, de még a 
helybéliek számára is. A feladat befejezésével pedig közös 
vacsorával folytatódott az ünneplés.
A Mártélyi Olvasókör október elején részt vett Fehér József 
kezdeményezésében is, segítettek a Faluházban megrende-
zett Európai Kultúra Napja szervezésében. Az ünnepélyes 
kultúraünneplésre az ország több pontjáról is érkeztek ven-
dégek, akik az aradi vértanúkra is emlékeztek.
A jelenleg 58 taggal rendelkező Mártélyi Olvasókör tagja az 
Olvasókörök Országos Szövetségének is, így a rendezvények 
és megbeszélések állandó résztvevője is a kör.
Ami pedig a 2018-as terveket illeti? Az olvasókör most is 
igyekszik a település egyik aktív civilszervezete maradni. 
Egy előre tervezett rendezvény pedig már biztosan szerepel 
a 2018-as programnaptárban. A Nemzeti Együttműködési 
Alap pályázatának köszönhetően, már biztos, hogy a tagok 
megrendezik a „Vidám kukoricafosztás” nevű rendezvé-
nyüket. Hasonlóra még nem volt példa a községben, a ter-
vek szerint október környékén válhat valósággá az esemény, 
amely természetesen a hagyományőrzés és hagyományápo-
lás jegyében telhet el a Civilház szomszédságában.

szcs

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 júniusban az érdeklődőket és érintetteket.

Június:
02. 10.00 Ballagás az óvodában
05. 15.00 Tanoda
09. 10.00-12.00 Baba-börze a Faluházban
12. 15.00 Tanoda
20. 11.30-12.30 FBH-NP Kft. szemétszállítási ügyintézés
30.  Kubikos emlékhely átadás (tervezett 
időpont)

Júliusi előzetes:
07. DaDália természetfotó kiállítás megnyitója

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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A MÁRTÉLYIAKAT IS BE KELL VONNI 
A TELEPÜLÉST ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBE
 

Mártélyra látogatott Lázár János országgyűlési képviselő, 
aki ígéretéhez híven a választókörzetében található, mind 
a 19 település grémiumának testületi ülésén részt vesz az 
elkövetkezendő időszakban. Az első állomás Mártély volt, 
ahol egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg 
a települést érintő fejlesztéseket, de a jövőt meghatározó 
irányvonalak is szóba kerültek.

A beszélgetés elején Borsos József Mártély polgármestere 
adott betekintést Mártély életébe, az elmúlt éveket illetően. 
A végrehajtott beruházások mellett az elkövetkezendő 1-1,5 
év tervezett projektjei és a hosszabb távú tervek is elhangoz-
tak. Szóba került a tanyapályázat, az ökoturisztikai központ 
létrehozása és a bölcsőde kialakítása, amelyek mind-mind 
fontos részét képezik az elkövetkezendő időszak feladatai-
nak Mártélyon. A rendezési terv megújítása is szóba került, 
de az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint a két mártélyi fúrt 
kút is egyre rosszabb minőségű vizet ad, így egy új kút fúrá-
sa is hamarosan aktuálissá válhat. Belterületen pedig kátyú-
zással javítanák a közlekedési viszonyokat, de 2019-ig egy 
zöldség- és gyümölcsfeldolgozó kialakítása is tervek részét 
képezi.
A hosszabb távú tervek között a település még nem aszfaltos 
utcáit szeretnék burkolattal ellátni, a kemping felújítása, a 
közvilágítási korszerűsítése és az 1000 éves Mártély kulturá-
lis programsorozat kivitelezése is felmerült.
A beszámolót követően Lázár János kifejtette, hogy fon-
tosnak tartja, hogy a település megfogalmazza, a követke-
ző években, évtizedekben milyen lépések megtételére van 
szükség, hogy a település megtartó képessége és életminő-
sége javuljon. A politikus szerint kulcskérdés, hogy miként 
lehet a fiatalokat maradásra bírni a kistelepüléseken, miként 
érdemes megszólítani őket, hogy családot alapítaniuk és jö-
vőt tervezniük is helyben érdemes. 
„Felvetnék egy dolgot: Nem haszontalan, még a ’19-es vá-
lasztások előtt megkérdezni a választópolgárokat arról, hogy 
mit gondolnak erről a kérdésről. Én azt javaslom mind a 19 
településnek, hogy kérdezzék meg a lakókat arról, hogy mit 
gondolnak a helyiek, mi az, ami helyben tartaná őket” – a 
képviselő fontosnak tartja ezt a kommunikációt.

Kifejtette, hogy a dél-alföldi turizmusban meglátása szerint 
van még növekedési lehetőség, így Mártélyon is beszélhe-
tünk erről. A hely lokális jellege erős és az országos ismert-
sége is magas. Vásárhely és Mártély együttműködése fontos 
lehet ilyen szempontból, közösen kell kihasználniuk a holtág 
által nyújtott turisztikai lehetőségeket, a képviselő kifejezet-
ten jó ötletnek tartja a természetvédelemi és ökuturisztikai 
értékek előtérbe helyezését. A kempingfejlesztését is hasznos 
lépésnek tartja, amely adott esetben az adóbevételek növeke-
dését is magával hozhatja, a település pedig a zöld gondolko-
zás erősítésében is fontos szerepet játszhat.
Lázár János szerint fontos kérdése az elkövetkezendő idő-
szaknak az is, hogy az állam szánja el magát arra, hogy min-
den utca aszfaltossá váljon, ahol emberek laknak. 
„Nem beszélhetünk fejlettségről ott, ahol nem lehet száraz 
lábbal megközelíteni az otthonokat. Az utak 25-30%-a nincs 
aszfaltozva, el kell érni, hogy az állam szánja el magát arra, 
hogy 2025-re, vagy 2030-ra minden belterületi utca, ahol 
emberek laknak ki legyen aszfaltozva.”
A témakapcsán szóba került a Mártély és Hódmezővásár-
hely közötti útszakasz is, amely 600 millió forintból újulhat 
meg és már az idei évben elkészülhet. Ez tovább javíthatja a 
település megközelíthetőségét, amelyre pozitívan hatott az 
északi elkerülő megépítése is, nagyságrendekkel csökkent a 
Szeged és Mártély közötti menetidő.

A képviselő felvetette a Mártélyi Kavalkád visszaállításának 
ötletét is. Az utolsó ilyen települési rendezvényt 2005-ben 
rendezték, ezt követően a jogszabályi változások és a gazda-
sági világválság is kedvezőtlenül hatott a kavalkádra, emel-
lett az egykori szervező erő sem vállalta a folytatást.
„Köszönöm az eddigi együttműködést és a jövőbeli együtt-
működést is felajánlom. Mindenkit szeretnék képviselni, 
azokat, akik rám szavaztak és azokat is, akik nem. Az a cé-
lom, hogy a választókörzetben több időt töltsek, több időt 
töltsek a polgárokkal, a települések jobban működjenek, és 
mindenhol jobbak legyenek a feltételek. A települések mer-
jenek nagyot álmodni és merjenek elgondolkozni azon, hogy 
milyenek lesznek 5 vagy 10 év múlva. Van felzárkózás és elő-
relépés, az pedig, hogy tudunk-e nagyobbat lépni alapvetően 
csak rajtunk múlik. Ebben szeretnék jó szövetséges lenni és 
úgy gondolom ebbe a választópolgárokat is be kell vonni.” – 
zárta gondolatait Lázár János országgyűlési képviselő.

szcs
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A BOGRÁCSOT SEM RESTEK OTT-
HAGYNI MÁRTÉLY POLGÁRŐREI
 

Rózsa Szilveszter, a Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület Mártély elnöke és Hízó Zoltán alelnök 
volt május 15-én a Rádió 7 Napraforgó című műsorának 
vendége.

Az egyesület 1995. január 18-án alakult 10 fővel. Az apro-
pója, amiért megalakult, hogy abban az időben nem volt 
Mártélyon körzeti megbízott. A „rosszízlésű” emberek egyre 
inkább látogatták Mártélyt, így összeültek páran – köztük 
Rózsa Szilveszter és Hízó Zoltán is –, és megalapították az 
egyesületet azért, hogy Mártély közbiztonsága javuljon, il-
letve a nem jó szándékkal oda látogatókat elriasszák az au-
tókkal, mint madárijesztő.
Az elmúlt több mint 20 esztendő alatt számos esetben segí-
tettek a helyieknek, illetve a környező településeken élőknek 
is. Az egyik emlékezetes eset volt például, amikor egy vo-
natból kidobott csikk okozott tüzet. A mártélyi polgárőrö-
ket, akik 1998-ban a tűzvédelmi tevékenységet is felvették, 
riasztották, és szinte mindannyian rövidnadrágban, pa-
pucsban érkeztek a helyszínre, annyira siettek. Természete-
sen ott felvették a megfelelő védőruházatot, de a „papucsos 
tűzoltók” kifejezést így is megkapták. Az eset jól példázza 
az egyesületi tagok elkötelezettségét, azt, hogy nekik, amint 
riasztást kapnak, indulniuk kell, még akkor is, ha otthon ép-
pen bográcsban rotyog a pörkölt. Ez persze sokszor a család, 
a szabadidő rovására is megy, de aki vállalja ezt a szolgálatot, 
annak a hozzátartozói is elfogadják, sőt, sokszor be is kap-
csolódnak, segítik őket.
A tavalyi évben a mártélyi polgárőrök szolgálati autója 8648 
kilométert futott, 648 esetben voltak jelen közterületen (ren-
dezvények biztosítása, de ide tartozik például a halottak 
napi szolgálat is), több mint 2500 órát teljesítettek a tagok, 
illetve 1512 óra éjszakai szolgálatuk is volt. A tűzvédelem a 
megelőzésben és a riasztásokban is kulcs szerepet vállalnak. 
Tűzgyújtási tilalom, betakarítások idején gyakrabban jár-
őröznek például. Tavaly 13 esetben vonultak ki riasztásra, 
ebből ötször tűzeset helyszínére, de egyre gyakoribb, hogy 
viharkárokhoz is ki kell menniük.
Az idén az egyik fontos esemény, amelyre készülnek, a jú-
nius 2-i megyei tűzoltóverseny, ami azon túl, hogy nagyon 

jó hangulatú, gyakorlásnak sem utolsó. A másik pedig az 
augusztus 13-17. között megrendezendő katasztrófavédelmi 
táboruk. Az egyhetes, díjmentes tábor során rengeteg izgal-
mas programon vehetnek részt a gyerekek. Tavaly rendezték 
meg először, és akkora sikere volt, hogy az idén már most 
alig van hely rá.
Emellett rengeteg rendezvényen vigyáznak az emberek biz-
tonságára. Például ötödik éve már, hogy az Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezőgazda Napokon is ott vannak. Ezek azért is 
fontosak a számukra, mert az egyesület rendezvénybiztosí-
tásra kapott fizettségéből tudják beszerezni azokat az eszkö-
zöket, amelyekre szükségük van a munkájuk elvégzéséhez. 
Ezen túlmenően a az adó 1 százalékának felajánlásával is 
tudnak gazdálkodni.

Az egyesület nem rég pályázat útján egy új gépjárműfecs-
kendőt is kapott, ennek okán pedig a legendás, piros Merce-
des típusú tűzoltóautó 17 év után elbúcsúzik az egyesülettől 
és Mártélytól is. A jármű sorsáról a májusi testület ülésen 
döntött a grémium: a települést hosszú időn keresztül hűen 
szolgáló „járgány”, a jövőben a derekegyházi polgárok biz-
tonságáért felel, az ottani Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület térítésmentesen kapta meg a hasznos gépet.

ÉR., szcs
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