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A TURISZTIKA IS FEJLŐDHET 
MÁRTÉLYON
 

Július 12-én Mártélyon tartott fogadóórát Lázár János, 
a térség országgyűlési képviselője, ahol 21, többségében 
mártélyi polgár kereste fel. Számos kérdéssel és kéréssel 
fordultak a mártélyiak a politikushoz. Felmerült többek 
között az egyesületek támogatása, és olyan is volt, aki vál-
lalkozása bővítéséhez kért támogatást.

Lázár János országgyűlési képviselő a megválasztása óta ed-
dig Hódmezővásárhelyen és Makón tartott fogadóórákat, 
azonban a következő időszakban ellátogat a választókerület 
19 településére. Ezekre a fogadóórákra nem csak a helyieket 
várja, hanem a választókerület minden településéről érkez-
hetnek a képviselőhöz.
„Az egy örömteli dolog, hogy nagyon jól alakulnak a mun-
kanélküliségi mutatók. Nagyon magas a foglalkoztatottság 
Mártélyon, lényegében mindenki tud dolgozni, aki akar. A 
községben most egy bölcsőde építés előkészítése folyik, és az 
idén még új gyógyszertára is lesz a községnek, ami jó néhány 
választópolgár kérdését és kérését megválaszolja. Folyik egy 
útépítés Mártély és Hódmezővásárhely között, ami több év-
tizedes igény, és folyamatban vannak a településfejlesztést 
támogató beruházások is” – mondta el Lázár János.
A képviselő hozzátette, hogy nagy lehetőséget és fantáziát lát 
Mártély turisztikai fejlesztésében, ezért azon dolgozik, hogy 
a hódmezővásárhelyi és makói térség bekerüljön az országos 
kiemelt turisztikai övezetek sorába. Ez azért lenne fontos, 
hogy magasabb turisztikai támogatást tudjanak biztosítani. 
Lázár János kitért arra is, hogy szeretné, ha Mártélyon új 
kemping épülhetne. A létesítmény első sorban a fiatalok, il-
letve az országon belüli, inkább az olcsóbb turizmus céljait 
szolgálná.
Csütörtökön sokan keresték fel a képviselőt a mezőgazdasá-
gi pályázatokkal kapcsolatban is. „Jó hír, hogy rövidesen a 
kormány eredményt hirdet a tanyavillamosítási pályázatok 
ügyében, ahol Mártély és Székkutas pályázata nagyon jól áll. 
Ez Mártélyon azt fogja jelenteni, hogy 26 tanyában oldódik 
meg a villamosítás” – fogalmazott a politikus.

Sz. Viktor

KÖZEL 500 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJUL 
MEG EGY MÁRTÉLYI GAZDASÁG
 

Szabó Lajos mezőgazdasági vállalkozó több mint 25 éve 
van a szakmában. A mártélyi gazdaságának bővítésére 
és fejlesztésére közel 500 millió forintot nyert, a Vidék-
fejlesztési Program keretében. Július 9-én Juhász Tünde, 
Csongrád megye kormánymegbízottja látogatta meg a te-
lephelyet.

Csongrád megyében eddig 21 fiatal gazda, illetve sertések-
kel és szarvasmarhákkal, valamint gyümölcstermesztéssel 
foglalkozó vállalkozó részesült pályázati forrásban a Vidék-
fejlesztési Programból. A megyébe több mint 2 milliárd Ft 
támogatás érkezett, csak júniusban mintegy 261 millió fo-
rint. A pályázók támogatási-, illetve kifizetési kérelmeinek 
ügyintézését a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya végzi.
 „Fontos Vidékfejlesztési pályázatok is a döntési szakaszba 
érkeztek. A kistelepülések életében nagyon fontos fejlesztési 
lehetőség a piacterek és vásárterek fejlesztése. A jelen pro-
jektek közül, Csongrád megyében több kistelepülés is tá-
mogatásban részesül. Ilyen település Csanádalberti, Algyő, 
Baks, Rúzsa, Mórahalom, Csanytelek, Pitvaros, Csengele, 
Tiszasziget, Apátfalva, Röszke, Derekegyház, Ópusztaszer 
és Nagymágocs. A költségvetési ciklusnak még nincs vége, 
vannak még elbírálásra váró pályázatok, így van még forrás, 
van még keret, tehát lesznek még nyertesek” – mondta el Ju-
hász Tünde, Csongrád megye kormánymegbízottja.
Szabó Lajos 2016-ban adta be a pályázatot, ami egy új istálló 
építéséről szólt. Az istállóba lesznek integrálva a fejőrobo-
tok, így a tehenek a nap 24 órájában, önállóan el tudják látni 
magukat. A jelenlegi telep és az épületek már több mint 50 
éves, így ráfér a fejlesztés. Ahhoz, hogy továbbra is fent tudja 
tartani a gazdaságot, technikai fejlődés és méretbeli növe-
kedés szükséges. A megnyert 496 millió forint erre ad most 
lehetőséget a gazdának.
„Több mint 25 éve vagyok mezőgazdasági vállalkozó. Úgy 
kezdtem, hogy béreltem az istállót, majd az ezredfordulón 
az egész telepet megvásároltam. Családi gazdaságként üze-
melünk, és 2014-től van meg a jelenlegi munkaerő létszáma, 
és úgy látom, hogy ez már kevés. Ha nem lenne ez a támoga-
tás, akkor 2-3 év múlva bezárnék. Akkora költségek vannak 
már, hogy ezt csak kapacitásbővítéssel lehet orvosolni” – fo-
galmazott Szabó Lajos.

Sz. Viktor

További  h írek Már tély ról:
www.radio7.hu
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TÖBB MINT 80 MÁZSA HALAT 
FOGTAK KI
 

Megérkeztek az összesített adatok a mártélyi Holt-Tiszára 
vonatkozóan, az elmúlt évet tekintve. A horgászok nem 
panaszkodhattak, halból nem volt hiány.

A Mártélyi Horgászegyesület közzétette a 2017-es évre vo-
natkozó fogási adatokat, a kezelésükben lévő mártélyi Holt-
Tiszával kapcsolatban. Az adatok nem csak statisztikai 
érdekességek lehetnek, hanem a telepítések adataival össze-
hasonlítva is fontos információt hordozhatnak. Kiderülhet, 
hogy a telepített állomány kerül-e ki a vízből vagy a termé-
szetes szaporulat, halállomány is érintett ebben. Ezeket az 
adatokat összesítve pedig a következő időszakot lehet meg-
tervezni, hogy a víz egyensúlya megmaradjon.
Kulcsár Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület tájékoztatá-
sa szerint a fogási naplókból összegzett adatok alapján ilyen 
volt a 2017-es év a Holt-Tiszán.
Ponty: 4618 kg
Csuka: 728 kg
Harcsa: 295 kg
Fogassüllő: 196 kg
Keszegfélék: 321 kg
Egyéb őshonos halfajok: 1350 kg
Idegenhonos halfajok: 857 kg
Pontyból egy évben 50 mázsát kell telepítenie az egyesület-
nek, amely kötelező telepítés rendben le is zajlott az elmúlt 
évben is – mindez vegyes korosztályban történt, egy-, kettő- 
és háromnyaras ponty is került a vízbe, elvinni pedig csak 
az utóbbi szabad. Az adatok azt mutatják, hogy a jelenlegi 
telepítések elegendőnek mutatkoznak.

szcs

MÁRTÉLYON IS ELÉRHETŐ 
AZ ORVOSI ÜGYELET

 
A júniusi testületi ülésen a képviselők egyhangúlag elfo-
gadták, hogy a mártélyi orvosi ügyelet továbbra is a lako-
sok rendelkezésére álljon. A feladatot az Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft. látja el, őket kérdeztük.
Mit kell pontosan tudni erről a szolgáltatásról?

Társaságunk – illetve annak jogelődje – 1999-ben kezdte 
meg tevékenységét egy Hajdú-Bihar megyei kistérségi köz-
ponti orvosi ügyelet működtetésével. A kezdetben egy köz-
ponttal működő, 15.000 lakost ellátó kis ügyeleti Kht-ból, 
mára az ország 9 megyéjében és a fővárosban is működő, 34 
ügyeleti központtal bíró, több mint 1.200.000 lakost ellátó 
egészségügyi szolgáltató vált, mely stabilan a három legna-
gyobb ilyen profilú honi vállalat közé tartozik. Társaságunk 
Hódmezővásárhely település ügyeleti ellátását 2016. július 
1-től biztosítja.  Az ügyeleti központ területileg Hódmező-
vásárhely, Mártély, Székkutas ügyeleti ellátását biztosítja. Az 
ügyeletben felnőtt és gyermekkorú betegek ellátása egyaránt 
megtörténik. A központi ügyeleti rendelő Hódmezővásár-
hely, Lázár utca 10. szám alatt található. Az ügyeletben je-
lentkező tipikus sürgősségi esetek intézeti ellátására a leg-
több esetben a hódmezővásárhelyi kórházban van lehetőség. 
Az ügyeleti ellátás célja és feladata az érintett lakosság há-
ziorvosi rendelés és rendelkezésre állási időn kívül történő, 
alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó 
mentőszolgálattal együttműködve.
Milyen esetekben érdemes a mártélyi lakosoknak ezt az 
ügyeletet választaniuk, akár a sürgősségi osztály helyett?
Az egészségügy szempontjából a „sürgős szükség” fogalma 
kis mértékben eltér a lakosság körében elterjedt értelme-
zéstől. Elmondható, hogy bárki, aki orvosi ellátásra szorul 
függetlenül attól, hogy valóban sürgősségi helyzet áll fenn 
az állapotában vagy sem (egyszerű láz, vagy mellkasi fájda-
lom, fulladás) általában mindig sürgős szükségként éli meg 
a betegségét. Az alapellátás feladata, hogy szűrő funkcióként 
kiemelje azokat az eseteket, amelyekben valóban további 
kórházi kezelés szükséges, illetve helyben orvosolja azon 
lakosokat, akik terápiás tanáccsal, illetve gyógyszeres javas-
lattal otthonukba bocsájthatók, vagy a másnapi szakrende-
lésekre, háziorvosi rendelésekre irányíthatóak. Így össze-
gezve elmondható, hogy abban az esetben, ha életveszély 
nem áll fenn (fenyegető légzés és keringésleállás), akkor első 
körben az ügyeleti szolgáltatást válasszák a lakosok, hogy a 
Sürgősségi osztályokat „feleslegesen” ne terheljük le, míg az 
előbbi kórállapotokban, melyeket „mentési feladatoknak” is 
nevezünk az Országos Mentőszolgálatot, mely munkatársai 
a megfelelő helyszíni stabilizálást követően a kórházba szál-
lítják a betegeket.
Van-e bármilyen anyagi vonzata ennek a szolgáltatásnak 
a lakosok számára?
Az ügyeleti szolgáltatásnak a Magyarországi lakcímmel ren-
delkező betegek számára anyagi vonzata nincs, az ellátás az 
Egészségügyi Alap terhére vehető igénybe. Külföldi betegek 
ellátása térítés ellenében történik.
Mikor tudják igénybe venni a lakosok az orvosügyelet 
szolgáltatást?
Az orvosi ügyeleti szolgáltatást hétköznap 16.00-07.00-ig, 
hétvégén, illetve ünnepnapokon 07.00-07.00-ig tudják a la-
kosok igénybe venni.
Milyenek a társaság mártélyi tapasztalatai?
Összegezve elmondható, hogy Mártély település lakosaival 
nincsenek rossz tapasztalataink. Panasz bejelentés még nem 
történt a településükről, így feltehetően azok a lakosok, akik 
már igénybe vették az ügyeleti rendszerünket, elégedettek 
voltak a szolgáltatásunkkal.

szcs
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ÍGY KELL LEDOLGOZNI 
A VASÁRNAPI EBÉDET!

 
Július 8-án egész napos Családi Sportnapra várták a mo-
zogni vágyókat Mártélyon. Az érdeklődők kipróbálhatták 
többek között a fitforma training-et, a step aerobik edzést, 
a nippon zengot, és a zumbát is. A sportolás mellett la-
zítani is lehetett, hiszen a Tisza vize már alkalmas volt a 
fürdőzésre, így nyugodtan meg lehetett benne mártózni.

A Sportnapot eredetileg egy nappal korábban szerették vol-
na levezényelni, de az időjárás úgy gondolta, hogy mindenki 
jobban jár, ha a vasárnapi ebédet mozogják le a résztvevők. 
Az időpontváltozásnak köszönhetően pár fellépő nem tud-
ta vállalni a bemutatkozást, így az erősember bemutató és 
az Árendás Néptáncegyüttes műsora elmaradt. Ez azonban 
senkinek sem szegte kedvét, hiszen így is rengeteg érdekes-
séggel találkoztak a kilátogatók.
„A rendezvény célja, hogy felhívjuk az emberek figyelmét 
az egészség tudatosságra és megszeretessük velük a sportot. 
Szerettük volna a már sportolóknak, és a jövőben sportolni 
vágyó közönségnek bemutatni azokat a mozgásformákat, 
amik fellelhetőek Hódmezővásárhelyen. Azért választottuk 
helyszínül Mártélyt, mert sokunk számára ez a környezet 
nagyon szimpatikus, és végre kiszabadultunk a városból. 
Egész nap, minden órában egy Jump it! edzést tartottam, 
hogy megmutassam, hogy mi is az a trambulinos mozgás. 
Sokan érdeklődte, ezért gondolkozunk rajta, hogy egy kü-

lön gyermekfoglalkozást is indítunk” – nyilatkozta Borsos 
Nóra, csoportos aerobikoktató, a rendezvény szervezője.
A szervezők és a megjelent edzők gondoskodtak a látogatók 
egészségéről, és arról is, hogy biztosan mindenki jót aludjon 
vasárnap este. Természetesen a gyerekek sem maradhattak 
ki a jóból. Őket arcfestés, csillámtetoválás, különböző kéz-
műves foglalkozások és egy bohóc is várta. Ezek mellett a 
Tisza hűsítő habjaiban is tudtak pancsolni, játszani.
„Én a M.A.X. és Bootcamp edzéseken vettem részt. Nem 
volt nehéz dolgom, nem is fáradtam el nagyon, hiszen rend-
szeresen fitneszezek. Ebben a sportban már országos bajnok 
vagyok, illetve Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhetek. 
Összességében nagyon jól éreztem ma magamat, jól esett 
egy kis mozgás” – mondta el Kocsor Zorka.
Koromné Sinkó Erika, testépítő, fitness edzőtől megtudtuk, 
hogy a délelőtt folyamán egy rehabilitációs edzést tartott, 
ami a gerinc és mozgásrendszeri hibák javítását szolgálta. A 
mai világban nagyon sok a különböző műtött, sportsérülés, 
és ezzel az edzéssel vissza tudják állítani az izomzat műkö-
dését. „Egy ilyen nap minket, edzőket is összehoz. Jó dolog, 
hogy az érdeklődők ki tudnak próbálni több féle sportot. 
Egy edzőteremben kellemetlen érzése lehet az embernek, ha 
nem tudja a mozgásformát, itt kint azonban több sportot is 
meg lehetett tekinteni” – tette hozzá Koromné Sinkó Erika.

Sz.Viktor

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

Augusztus 2. Olvasni miért érdemes? Gondolatok, 
könyvismertetés. Kerekesszékkel a világ körül.

Augusztus 9. Mártély története – egy család emlékei 
alapján. Értéktár elemzése a Könyvtár bekapcsolásával.

Augusztus 16. Kalandozások a hagyma fővárosában. 
MAKÓ – Makovecz-város /épületei/. Múzeum – zsina-
góga látogatása. 
Jelentkezés Aug. 12-ig Körzetfelelősöknél. 
Vendéglői ebéd miatt elengedhetetlen.

Augusztus 23. Füvészkert látogatása és Városnézés autó-
busszal. 
Jelentkezés autóbuszkérés miatt 08. 19.-ig szükséges.

Augusztus 30. Hagyományos évi Horgászverseny tagja-
ink részére. Kérelmünk alapján a Horgász Egyesület 
engedélye szükséges a Horgászni vágyók partszakasz 
igénybevétele miatt. Ebéd a Hullámtér Vendéglőben 
tagjainknak, meghívott vendégünknek a biztos lét-
szám tudatában. 
Horgászdíjak: felnőtteknek I.- II. – III. díj és 1 külön-
díj. 
Zsíros kenyér – kávé – ásványvíz a kijelölt helyen. 
Csak a jelentkezőket vesszük figyelembe. Mindehhez 
jelentkezés a körzetfelelősöknél augusztus 25.-ig.

Telefonok: 638-872, 228-168,  06 (30) 646-0005

Arnóczky Györgyné
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AUGUSZTUS A TÁBORI KAVALKÁD 
IDEJE
 

Az elmúlt évben sikeresen vizsgáztak az ÁMK által szer-
vezett nyári programokat, idén pedig már öt rendezvény-
re várják a fiatalokat a Varga Tamás Általános Iskolával 
közösen.

2018-ban az Erzsébet Program keretében valósulhatnak 
meg az augusztusi nyári táborok Mártélyon. Az Általános 
Művelődési Központ és a Varga Tamás Általános Iskola kö-
zös szervezésében összesen nyolc tábor valósulhat meg – öt 
Mártélyon, három pedig Hódmezővásárhelyen.
„A mártélyi táborokkal a helyi civilszervezetekhez is kap-
csolódunk. A tavalyi visszajelzések nagyon pozitívak voltak. 
Idén is próbálunk minél színesebb programokat szervezni és 
aktív kikapcsolódást nyújtani a fiataloknak” – nyilatkozta 
Pótári Mihály, az ÁMK megbízott igazgatója.
Július 30 - augusztus 3. között rendezik a Festőtábort, amely 
kapcsolódik a 12 napos Képzőművészeti Alkotótáborhoz is.
„Reméljük, hogy a fiatalok számára élmény lesz, hogy igazi 
festőket láthatnak élőben festeni és láthatják, hogy hogyan 
működik egy ilyen művésztelep. Három kolléganőnk vállal-
ta, hogy 1-2 órában tanítják a gyerekeket, megtanítanak ne-
kik néhány technikát vagy bővítik a fiatalok tudását” – árul-
ta el Mucsi Zoltán, a Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor 
Egyesület elnöke.
Augusztus 6-10. között a horgászat kapja a főszerepet, ebben 
a Mártélyi Horgászegyesület is aktív segítőként vesz részt.
„A gyerekek elméleti és gyakorlati oktatásban is részesül-
nek, de szabadidős programokkal, vetélkedőkkel, kenuzás-
sal, csónakozással és horgászati lehetőséggel is készülünk, 
valamint a szarvasi Halkutató Intézetbe is ellátogatunk” – 
mondta el Kulcsár Szabolcs, az egyesület elnöke.
A szerdai napon a táborlakók kirándulásokon vehetnek 
részt. Szeged, Szentes, Gyula és Ópusztaszer is a célállomá-
sok között van.
Augusztus 13-17. között a tavalyi siker után idén sem marad 
el a Katasztrófavédelmi tábor, amelyben Polgárőr Tűz- és 
Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély lesz a segítő 
civilszervezet.
„Megtanítjuk a gyerekeknek többek között a poroltó szak-
szerű használatát, az önkéntes és hivatásos tűzoltók egy 

gépjárműtűz eloltását is bemutatják és lesz autódarabolás is. 
Mártély közelsége miatt pedig a homokzsákolást is szeret-
nénk megtanítani a gyerekeknek a töltés tövében. Fontos, 
hogy a gyerekek ilyen jellegű tudást is szerezzenek” – nyilat-
kozta Rózsa Szilveszter elnök.
Augusztus 20-24. között lesz a Mesetábor. Cseszkóné 
Locskai Éva táborvezető elmondta, hogy a tábor minden 
délelőttjén egy-egy magyar népmesét dolgoznak fel, délután 
pedig a történetekhez köthető kézműves foglalkozásokon 
vehetnek részt a gyerekek – agyagozás és bábkészítés is sze-
repel a repertoárban.
Augusztus 27-31. között a Sporttábort szervezik meg, amely-
ben a Mártély SK is segítőtárs lesz. A labdarúgók az első na-
pon a pályát és az öltözőt is megmutatják a fiataloknak, de a 
pályán ügyességi versenyeket is terveznek és a sportkör ko-
rábbi sikereivel is megismerkedhetnek a résztvevők – tudtuk 
meg Borbás Zsolt edzőtől.
Élményekből nem lesz hiány augusztusban Mártélyon.
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Az idősek klubjának programjai
2018. augusztus hónapban

01-én A forint világnapja 10 órától
08-án Augusztusi népszokások 10 órától
10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
14-én Makói vendégek fogadása a Tisza parton
21-én Augusztus 20-i ebéd 12 órától
28-án Fehérneművásár 9 órától
29-én Mohácsi csatáról megemlékezés 10 órától

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 
mozgássérültek programja, Pénteken kézműves nap. 
Mindennap beszélgetés sajtófigyelés, kártya igény szerint. 
Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a ta-
nyagondnok közreműködésével. Indulás 13:00. Az igé-
nyeket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek a 
klubban.

Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának 

ingyenes információs kiadványa
Megjelenik havonta.

ISSN 2064-4817 (Nyomtatott), ISSN 2064-5511 (Online)
Kiadja: Mártély Község Önkormányzata.

Felelős kiadó: Borsos József polgármester
Szerkeszti: Rádió 7, radio7.hu.

Híranyagokat, közleményeket, civilszervezeti anyagokat 
a martelyujsag@gmail.com címre lehet küldeni.

Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – 
Hódmezővásárhely, Ferenc u. 18-20.

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!
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EZ ÚGY VOLT…
 

Arnóczky Györgyné írása.

Ez év július 12-én reggel 8 órakor jó utat és szép napot kí-
vántam a mártélyi Iskola Alapítvány kisbuszában ülő „meg-
bízott igazgató” sofőrnek és a 8 vállalkozó szellemű tag-
társamnak, akik vállalták egy nehéz nap fáradalmát és egy 
életre szóló élményét. 
Úti cél: Szarvas, arborétum, makett park, hajókirándulás, 
mindez a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének jóvoltából.

Aztán elindultam remény és kétségek közt az Önkormány-
zathoz.
Egyesületünk bizonytalan pénzügyi helyzetét és körülmé-
nyeit már írásban ismertettem azzal, aki 11-én tudatta Már-
tély polgáraival, hogy 12-én reggel 8 órától fogadóórát tart.
Ő: Lázár János Országgyűlési Képviselő.
A tét nagy: az Egyesületnek és nekem személyesen is.
Meg tudom-e értetni Vele, hogy tagjaink itt élték nehéz 
munkával a fiatalságukat. S ma már mindenki beteg – öreg 
– sérült.
10-es sorszámot kaptam, s közben gondolkodtam mit is 
mondok, eszembe jutott: a róka mondja a kishercegnek. 
„Mindég mondd meg előre mikor jössz, és Én ünneplőbe öl-
töztetem szívemet.”
Ez az idő rövidsége miatt sem nekem, sem a többi 10-20 
hozzáfordulónak nem sikerült tökéletesen. Esetemben a ké-
relmem, a lehetőségek érzelmek és józan pénzügyi keretek 
közt lehetővé vált egy adottság, amit az Egyesület hálásan 
megköszönhet és elkönyvelhet.
E nagylelkű segítés nélkül maradhattunk volna bizonytalan 
pénzügyi helyzetben, melyet a 2018. márciusi Közgyűlésen a 
tagsággal ismertettem.
Dobogó szívvel hallgatom az érdeklődését és a nem remélt 
döntését.
Évi programjainkat áttekintve látta, hogy a nyújtott segíté-
se folytán idős – beteg – sérült – de az életet végig küzdő 
Egyesületünk tagjai immár sokszor öltöztethetik ünneplőbe 
szívüket.
De az is igaz:
„A társadalmat a törvények igazítják, a közösséget a szere-
tet.”
Bízom abban, hogy a mi kis közösségünk és mindazok, akik 
ma reménykedve vártak a belépésre elmondhatják: a mai 
nap sikeres „férfias” nap volt. És valahogy Béke is.

Arnóczky Györgyné

Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

Szolgálati időben:  (20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:  112

Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
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

Augusztusi 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 augusztusban az érdeklődőket és érintetteket.

Júl. 30 17.30  A Képzőművészeti Szabadiskola 
nyitókiállítása

Júl. 30-aug. 03. Festőtábor (I. Erzsébet tábor)
06-10  Horgász tábor (II. Erzsébet tábor)
13-17.   Katasztrófavédelmi tábor 

(III. Erzsébet tábor)
20-24.  Mesetábor (IV. Erzsébet tábor)
22. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítós fogadóóra
27-31.  Sport tábor (V. Erzsébet tábor)

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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MINTHA A NAGYMAMÁNÁL 
TÁBOROZTAK VOLNA!
 

Egész napos önfeledt játék, közös palacsintasütés, jó tár-
saság és odaadó gondoskodás. Mi másra lehetne szüksége 
nyáron a gyermekeknek iskolaszünetben, mint egy kel-
lemes napra a nagymamával. Erről szólt a Nagyi-tábor 
Mártélyon, ahol a résztvevő fiatalok számára minden le-
hetőség adott volt arra, hogy egész héten családias környe-
zetben érezhessék jól magukat.

Nagyi-tábort tartottak Mártélyon július 16-20. között. 10 
gyermek élvezte a nyári mindennapokat az iskolánál. A tá-
borban nem volt előre meghatározott program, a játékok 
mindig igazodtak a gyermekek kívánságaihoz.
Lugosi Ferencné, Kati néni, a tábor szervezője elmondta, 
hogy nyugdíjas kora óta az Idősek Otthonába jár és két uno-
kát nevelt fel.
 „Időközönként hiányzik az, hogy valamit csináljak. Ezért 
találtam ki három éve, hogy egy ilyen klubot csinálok a gye-
rekeknek, de sajnos közbejöttek dolgok és most értem odáig, 
hogy megcsináljam. Sok munkával jár ez, főleg, hogy kevés 
szponzor támogatta a tábort, amit nagyon megköszönök ne-
kik. Nem kis dolog, hogy elviszek 10-13 gyermeket ebédelni. 
Nincs kötött program. Itt nincs tanító néni, nincs óvó néni, 
itt csak nagymama van” – fogalmazott Kati néni.
A gyermekek nem vihettek magukkal a táborba semmilyen 
elektronikus kütyüt és hétfőtől péntekig rengeteg színes 
programban volt részük. Elmentek lovat simogatni, fociztak 
és rengeteg játékot játszottak. Orosz Dávid, Pap Ramóna, 
Borsos Anna és Juhász Sándor elmesélték, hogy nagyon jól 
érzik magukat a táborban.
 „Bográcsoztunk, sütöttünk palacsintát, segítettünk Kati 
néninek. Elmentünk Benkő Sanyi bácsiék tanyájára és meg-
néztük a lovakat, de ettünk a Lókötőben is finom ebédet. 
Voltunk az Idősek Otthonában és a Tiszán is, de varrtunk is. 
Mindegyik napot nagyon szerettük és jövőre is szeretnénk 
jönni” – mondták a fiatalok.
A táborlakókat csütörtökön a rend őrei is meglátogatták, így 
a gyerekek megnézhették milyen közelről egy igazi rendőr-
autó, sőt, még a szirénát is közelebbről megfigyelték, meg-
hallgatták.

n.j.

TÖBB MINT SZÁZ MŰVÉSZ ÉRKEZIK 
MÁRTÉLYRA
 

Július 28-án kezdődik és egészen augusztus 8-ig tart az 
idei Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor, ahol a vára-
kozások szerint több mint 100 művész alkot majd.
Nyáron ismét megnyitja kapuit az ország legrégebbi képző-
művészeti tábora a Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor. 
A 12 napos rendezvényen több mint száz művész teszi örök-
ké Mártélyt, a település tanyáit, a szélmalmot, a hangulatos 
utcákat, és a vízpartot
„Folyamatosan fejlődünk és folyamatosan növekszik a lét-
szám. Egyre több fiatalunk van, a tábor 40%-a már 30 év 
alatti, ami nagyon fontos a jövőt illetően. Anyagilag is sta-
bilak vagyunk, új támogatóink is vannak, így a tavalyi négy 
díj mellett – a Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor díja, a 
Garai Kerámia Díja, a Mártély Község Díja és a Fodor József 
Díj – idén a Hódmezőgazda Zrt Díját és Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város Elismerését is kiosztjuk. Emellett pedig a 
jövőbe tekintve más hasonló művésztelepekkel is felvettük a 
kapcsolatot az együttműködést illetően” – mondta el Mucsi 
Zoltán, a Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor Egyesület 
elnöke.
A művészek alkotásaiból augusztus 7-én, 18 órától nyílik 
zárókiállítás a mártélyi Faluházban.

szcs

Meghívó
 

A Mártélyi Olvasóköri Páholy

megalakulásának

30 éves
évfordulója alkalmából rendezett

Kopjafa avatójára
 

Helyszín: Mártély, Főtér
 

A rendezvényt megnyitja: 

Borsos József Albert, polgármester

Fővédnök:

Sajti Imréné, alpolgármester
 

Díszvendég a

zenekar, akik épp 40 évvel ezelőtt

Mártélyon írták meg az első lemezüket

 

Időpont

2018. augusztus 3. de.: 11:00
 

Szeretettel várunk

minden érdeklődőt!
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NYITVA VOLT AZ ÖSSZES KAPU, 
BE IS BÚJTAK RAJTUK
 

A jól ismert mondóka ilyen forma átköltése talán nem 
a legszalonképesebb, a mártélyi Nyitott Kapuk viszont 
még mindig a régió egyik leghangulatosabb rendezvénye. 
A Rákóczi utca lakosai vendégszeretettből pedig most is 
csillagos ötösre vizsgáztak.

Hatodik alkalommal tárultak ki Mártélyon a Rákóczi utcán 
a kapuk, az elmúlt években sikerrel életre hívott rendezvé-
nyen most is hatalmas volt a nyüzsgés. Az utcabeliek által 
megálmodott baráti program komolyan kinőtte magát az 
évek során – előbb az utca, majd a falu lakossága is komo-
lyan megmozdult, 2018-ra pedig már a környékbeli telepü-
lésekről is érkeznek vendégek, sőt tavaly Kanadából is voltak 
érdeklődök – a mártélyi üdülés kapcsán semmiképpen nem 
akarták kihagyni az izgalmasnak tűnő megmozdulást.
Színes kavalkádból pedig nem volt hiány. Rögtön az utca 
elején portrékészítéssel várták a betérőket, kicsivel odébb 
pedig a zene kapta a főszerepet, egymást váltották a Zene-
udvar pavilonjában az énekesek és zenészek. Itt azonban kár 
megállni, messze még az utca vége. Egy másik portán már 
kézműves termékekkel vártak mindenkit, máshol pedig a 
házi készítésű finomságok voltak terítéken. Lepény, kolbász 
és sütemények hadak sorakoztak fel az éhség csillapítására 
és attól sem kellett tartani, hogy az ételt nem lesz mivel leöb-
líteni. Sör, bor és a nagy melegre való tekintettel ínycsiklan-
dozó bodzaszörp olthatta a szomjat.

Ha valakinek kedve kerekedett az íjászathoz arra is volt le-
hetőség. Az ebédidő közeledtével pedig továbbra sem kellett 
kétségbeesni – a mit eszünk kérdés teljesen tárgytalannak 
tűnt, hiszen több helyen, több bográcsban is készült az ebéd-
nek való.

„Idén a korábbi évekhez képest is sokkal többen vagyunk. 
Hódmezővásárhelyről és a környékről is jöttek kiállítók, 
kézművesek és olyan emberek, akik szívesen részt vesznek 
és segítenek nekünk ennek a napnak a lebonyolításában. Ez 
alapvetően egy családi nap. Mindenki megtalálja a neki il-
lőt” – nyilatkozta Láda Imre, az egyik szervező – „Néhány 
éve merült fel, hogy csináljunk egy utcafesztivált, ahol a lé-
nyeg, hogy kiülünk, megterítünk, csinálunk egy bográcsost 
és összejön az utca népe. Viszont arra gondoltuk, hogy ezt 
nyitottá kellene tenni. Közterületen viszont nem szerettük 
volna megrendezni ezért nyitottuk ki a kapukat. Belül pe-
dig mindenki azt csinálja, ami a hobbija vagy a szívügye. 
Az első rendezvény nyögvenyelős volt, főleg barátok voltak, 
mára viszont beindult, most már nekem is be kell mutat-
kozni, Szegedről és Szentesről is érkeznek. A falu népe pedig 
megmozdul, együtt vagyunk, beszélgetünk, ez fontos, mert 
az ember társas lény.”
Az idei szervezésben az „Hogy Életük Legyen” Alapítvány 
az Ifjúságért is komolyan részt vett, a siker pedig nem ma-
radt el. A felől pedig ne is legyenek kétségeink, hogy jövő 
nyáron a mártélyi Rákóczi utcán ismét nagy lesz a nyüzsgés 
és tárva-nyitva lesznek a kapuk.
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Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTEM:

•  Révész Máté 
(Révész Zoltán és 
Horváth Csilla) 
Mártély, Ady E. u. 
2018.07.05-én született 
00:58-kor 3400 gramm 52 cm

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

•  István Noémi és Tomcsa József (Mártély, Zrínyi u. 16.)


