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ÜLÉSEZETT A TESTÜLET

 
Szeptember 19-én megtartották Mártélyon a szeptember 
havi rendes testületi ülést. A képviselők beszámolókat fo-
gadtak el, de döntöttek a közmeghallgatás időpontját és 
témáit illetően is, valamint a település a Bursa Hungarica 
ösztöndíjprogramhoz is csatlakozott.

14:00 Megkezdődik a szeptemberi képviselőtestületi ülés – a 
testület határozatképes.
14:01 Magyar Katalin tart beszámolót Belső Ellenőrzés 2018. 
év II. negyedévi tevékenységéről. A Belső Ellenőrzésnek az 
érintett negyedévben nem akadt tennivalója Mártélyon.
14:12 Túri Ferenc, az Alföldvíz Zrt. divízióvezető-helyettese 
beszámol a szolgáltató működéséről. Kiemeli, hogy a hiba-
bejelentő 06-80/922-333 használható, az ügyfélszolgálat pe-
dig Hódmezővásárhelyen a Kossuth tér 1. szám alá költözött 
át. A közeljövőben szükségessé vált egy újabb, harmadik kút 
fúrása is a településen. Ennek okán már megkezdődtek az 
egyeztetések, Borsos József polgármester hozzáteszi, hogy 
ebben a témában Lázár János országgyűlési képviselő segít-
ségét is kérte a település, hiszen az új kút létesítéséhez min-
denképpen támogatásra van szükség.
A tájékoztatóból továbbá kiderül, hogy a szennyvíztisztító-
telep 2020 nyaráig kapta meg az újabb ideiglenes működési 
engedélyt.
A képviselők egyhangúlag elfogadják az elhangzott beszá-
molót.
14:20 Október 17-én, 17 órától Közmeghallgatást tartanak a 
mártélyi Faluházban. A falugyűlés témáiról döntenek a kép-
viselők. Legutóbb a Gondozási Központ bemutatása kapta a 
főszerepet, októberben az Általános Művelődési Központot 
szeretnék bemutatni a település lakóinak. Emellett javas-
latként felmerül, hogy a szemétszállítással kapcsolatban is 
meghívnák az illetékeseket, hogy a lakosok tőlük is tudjanak 
kérdezni.
14:26 A Mártélyi Szociális Szövetkezet beszámolója követ-
kezik Zoltai Csaba előadásában. A szövetkezet jelenleg inak-
tív állapotban van, pályázati forrásra vár, hogy a tevékenysé-
get megindíthassa. Elsősorban mezőgazdasággal összefüggő 
beruházásokat szeretne a szövetkezet megvalósítani, de a 
turisztika is célpontban van.
14:27 A jelenleg is folyamatban lévő beruházások kerülnek 
előtérbe. Szirbik Zoltán, a Városfejlesztési és Építéshatósági 
Iroda munkatársa a 11, érvényben lévő projektről számol be,

amelyek összesen több mint 560 millió forintból valósulhat-
nak meg. Ennek részleteiről a 3. oldalon olvashat.
14:42 A képviselők egyhangúlag elfogadják a Település Ar-
culati Kézikönyvet, amely iránymutatást biztosít a telepü-
lésen jövőben építkező magánszemélyek és vállalkozások 
számára. A cél, hogy Mártély falusias jellegét a jövőben is 
megtartsák. A kézikönyvhöz hamarosan egy rendelet is tár-
sul majd, ezek együtt fogják biztosítani a jövőben a helyi épí-
tészeti elképzeléseket, szabályokat és irányokat.
14:45 Három százalékkal emelkedik a temetkezés díja. A 
Kegyelet Kft. kívánta emelni a szolgáltatás díjait a munka-
bérek és az alapanyagok költségeinek növekedése miatt. A 
testület elfogadja ezt.
14:47 A hivatali munkaszervezeti átalakítások kapcsán tör-
tént rendeletmódosítás Hódmezővásárhelyen, ezt a változást 
a közös önkormányzat miatt most a mártélyi testület is el-
fogadja.
14:49 A település csatlakozik az idei tanévben a Bursa Hun-
garica ösztöndíj programhoz, hiszen lakossági érdeklődés is 
mutatkozik ez iránt.
14:51 A testület egyszeri, 30 ezer forintos támogatásról dönt 
a Magyarországi Légimentésért Alapítvány részére, ezzel 
is jelezve, hogy nagyra becsülök az alapítvány munkáját, 
amelyre sajnos az elmúlt évben Mártélyon is szükség volt.
14:55 Véget ér a testületi ülés.
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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
Alföldvíz diszpécserszolgálat: 06-80-922-333/6636
  (ingyenes)
Lomtalanítási igénybejelentése: (30) 625-2454
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TÖBB MINT 500 MILLIÓ FORINTNYI 
PROJEKT VAN FOLYAMATBAN

 
Mártély fejlődése úgy tűnik továbbra is jó úton halad. Je-
lenleg 11 pályázatban érdekelt a település, amelyek között 
kerékpárút bővítés, könyvtár és tanyafejlesztés is szerepel, 
de a közösség erősítését megcélzó, konzorciumi pályázat-
ban is részt vesz a település.

A Területi Operatív Program keretében 200 millió forint-
ból történhet meg a mártélyi kerékpárút bővítése. A projekt 
kapcsán első körben kiírt közbeszerzési pályázat nem volt 
eredményes, így újabb pályázatot írtak ki – remélhetőleg ha-
marosan megtörténhet a kivitelező kiválasztása és a közeljö-
vőben a szerződéskötésre is sor kerülhet, hogy azt követően 
megkezdődjenek a munkálatok.
Szintén TOP-os pályázat keretében négy, az önkormányzat 
tulajdonában lévő épület újul meg és történik bennük ener-
getikai korszerűsítés. A csecsemőgondozó épülete, a polgár-
mesteri hivatal még fel nem újított szárnya, a volt rendelőin-
tézet és a Gondozási Központ az érintett helyszínek. A 113 
milliós pályázat közbeszerzésének előkészítése jelenleg fo-
lyamatban van. A tervek szerint 2018 év végéig kell befejezni 
a hivatal és a Gondozási Központ munkálatait, majd 2019 
közepére kell elkészülnie a másik két épületnek.
Minisztériumi forrásból történhet meg az Általános Műve-
lődési Központ konyhájának korszerűsítése. A munkálatok 
hamarosan megkezdődhetnek, ami fontos is, hiszen a ter-
veknek megfelelően november 30-ig szeretnék befejezni ezt 
a projektet.
2019 tavaszán kezdődhet meg a Vidékfejlesztési Program 
pályázatának keretében 22 tanya megújítása Mártélyon. A 
tanyákon villamoshálózat épülhet, de van ahol napelemes 
rendszer, ivóvíz és szennyvíz rendszer készülhet el. A pályá-
zat 57 millió forintból valósulhat meg és 15 millió forintnyi 
önerőt igényelt az önkormányzat részéről. A tervek szerint 
2019 augusztusára lehet majd befejezett ez a projekt.
Négy külterületi útszakasz is megújulhat, összesen 1,2 ki-
lométer hosszan. A munkálatok szintén 2019 tavaszán kez-
dődhetnek meg.
Elkészülhet Mártélyon a Boldogasszony Házacska is, a pro-
jektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma közel 48 mil-
lió forinttal támogatja. Egy kis kápolna épülhet majd, ahol 

szobrok kapnak helyet, ezek egy része már el is készült, va-
lamint parkosításra is sor kerül. A kivitelező kiválasztása 
megtörtént, a munkálatok hamarosan elkezdődhetnek.
Saját forrásból, 2 millió forint felhasználásával készül az új 
patika épülete, a Civilház érintett részén zajlanak a szüksé-
ges átalakítások. A külső homlokzat és a belsőtér is megújul. 
A kivitelezőnek szeptember 30-ig kell befejezni a folyamat-
ban lévő munkálatokat. Így jó eséllyel októberben ismét 
megnyílhat a patika Mártélyon.
Mindezek mellett a Mártélyi Könyvtár tanulást segítő inf-
rastruktúra fejlesztése is megtörténhet – ez a pályázat for-
ráshiány miatt jelenleg tartaléklistán van, de a tervek szerint 
energetikai korszerűsítést és eszközbeszerzést is megtudnak 
majd valósítani a megpályázott 15 millió forintos forrásból. 
Mártély jelenleg három konzorciumos pályázatban is érde-
kelt. Az egyik 30 hónapos projekt keretében, 9 másik telepü-
léssel együtt humánfejlesztés, szervezetfejlesztés, képzések 
és átképzések kapják a főszerepet. A projektnek fontos része 
a közösségfejlesztés is, különféle programot, rendezvénye-
ket, főzőklubokat és sportrendezvényeket is szerveznének a 
projekt keretében – Mártély 8 millió forint erejéig érdekelt 
ebben a projektben.
Egy másik, szintén 30 hónapos és 9 település részvételé-
vel zajló pályázatban a gyermekek fejlesztése kerül előtér-
be. Logopédusokat, pszichológusok, gyógytornászok és 
gyógytestnevelők bevonásával. Ugyanakkor táborokat, ki-
rándulásokat, múzeumlátogatásokat, baba-mama klubot is 
szeretnének megvalósítani, a cél ugyancsak a közösségerő-
sítés. A települést 27 millió forint érinti ebből a pályázatból.
Valamint már jelenleg is zajlik egy Mindszenttel közös pá-
lyázat, amelynek keretében a Kubikos emlékművet már le is 
leplezték a települések. A pályázat keretében ugyanakkor a 
jövőben kiadványokat is megjelentetnének, rendezvényeket 
terveznek, bemutatják a közös értékeket, a közös múltat és 
a helyi gasztronómia népszerűsítése is fontos alappillére a 
közös pályázatának, ami összesen 27 millió forintból való-
sulhat meg.
A folyamatban lévő beruházásokról Szirbik Zoltán a Város-
fejlesztési és építéshatósági iroda munkatársa tájékoztattta a 
grémiumot szeptember 19-én.
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Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 
október havi programjai:

Október 4. Fürdőzés(feltételekről érdeklődni.)
Október 11. Idősek Napja a Gondozási Központ 

szervezésében Egyesület, Közösség ápolása
Október 18. Posta Világnapja. 

Képeslapok áttekintése, gyűjtemények ápolása
Október 23. Község szervezésében ünnepség, 

ünnepségen részvétel, koszorúzás
Október 25. Derült égből forradalom 

– Történelmi visszaemlékezés

Arnóczky Györgyné
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ÚJ KAPITÁNYA VAN 
A VÁSÁRHELYI RENDŐRSÉGNEK
 

Bemutatkozik Hódmezővásárhely új rendőrkapitánya 
Szabó Zsolt, akivel a mártélyi tapasztalatokról és az újab-
ban megszaporodott trükkös telefonhívásokról és a meg-
újult mártélyi úton tervezett sebességellenőrzésről is be-
szélgettünk.

2018. július 1-től Szabó Zsolt r. alezredes a Hódmezővásár-
helyi Rendőrkapitányság vezetője. Szabó Zsolt az elmúlt 2,5 
évben Kisteleken teljesített szolgálatot, az ottani kapitánysá-
got vezette, azt megelőzően azonban Hódmezővásárhelyen 
dolgozott. 5 és fél évig a közrendvédelmi osztály vezetője 
volt, így most talán azt is mondhatjuk, hogy hazatért. 
„A helyi viszonyok és kollegák vonatkozásában is sok az 
ismerős körülmény, ez nagy könnyedség. Közrendvédelmi 
területen dolgoztam, de az elmúlt időszakban a bűnügyi 
területre is volt rálátásom, ezeket az éveket próbáltam arra 
is felhasználni, hogy még több területtel megismerkedjem, 
hiszen egy rendőrkapitánynak kicsit mindenhez kell értenie. 
Az elmúlt hónapokban kellemes tapasztalatokat gyűjtöttem. 
Mindenki az elvárásoknak megfelelően végzi a munkáját és 
úgy, hogy eredményeket tudnak elérni” – fogalmaz Szabó 
Zsolt kapitányságvezető.
Tapasztalatok pedig nem csak Vásárhellyel, hanem Mártély-
lyal kapcsolatban is vannak.
„Mindig úgy ismertem Mártélyt, mint a béke szigete. Sze-
rencsére szinte eseménytelenül telnek a napok, hetek, hó-
napok. Nekünk is az a legfontosabb, hogy ez így maradjon. 
Próbálunk többet ott lenni és szerencsére kedvezőek a bű-
nözési adatok. Ennek ellenére, ha egy emberrel szemben 
bűncselekmény történik, azt fogja mondani, hogy rossz a 
közbiztonság, ezzel tisztában vagyok, de mindent megte-
szünk azért, hogy az az egy eset se történjen meg, vagy ha 
mégis, akkor próbáljuk az elkövetőt felkutatni. Pozitívum, 
hogy remekül működik a SZEM-mozgalom, az emberek 
odafigyelnek magukra, egymásra és az értékeikre. Kiváló 
az együttműködésünk a helyi polgárőrséggel is, a kollégák 
többször teljesítenek közös szolgálatot. A településen a ci-
vilszervezetek, a polgárőrség és az állampolgárok is aktívan 
tenni akarnak azért, hogy a rend és a béke, ami kialakult 
Mártélyon továbbra is fennmaradjon. Ez a fajta társadalmi 
összefogás mindenképpen tetten érhető a településen” – fo-
galmaz a rendőrkapitány.

A statisztikák szerint 2017-ben mindösszesen 11 bűncse-
lekmény történt a településen. Az idei évet tekintve ugyan 
hivatalos adat még nincs, de szerencsére nem sok bűneset 
akadt. Kerékpárlopás történt, valamint ittas vezetés és bal-
eset igényelt rendőri intézkedést – lakásbetörés pedig nem is 
történt a településen.
Apropó balesetek. Az utolsó simítások vannak már csak 
hátra a Mártély és Hódmezővásárhely közti megújult útsza-
kaszon. A kiváló új aszfalton várhatóan megnőhet a gyors-
hajtások száma, az pedig tény, hogy a statisztikák alapján ez 
élen járó oka a baleseteknek.
„Ha jobb az aszfalt minősége, még jobban felgyorsulnak a 
járművek, minden bizonnyal ezen az útszakaszon is fel fog 
gyorsulni a forgalom. Jelenleg ugyan sebességkorlátozás van 
érvényben a munkálatok teljes befejezéséig, de azt követően 
kérte tőlünk Borsos József polgármester úr, hogy ameny-
nyiben van rá lehetőség éljünk a sebességellenőrzésekkel. 
A gyorshajtás komoly kiváltó oka a baleseteknek, éppen 
ezért kell nekünk is jobban odafigyelni erre. Az illetékessé-
gi területünkön idén eddig kevesebb baleset történt, halálos 
baleset nem volt. Biztos vagyok benne, hogy mindenki siet, 
de ha lassabban közlekedik biztosan oda fog érni. A rend-
őrség próbál mindenféle eszközt bevetni, hogy megelőzze a 
baleseteket. Viszont nem tudjuk kivenni a kormányt a jár-
művezetők kezéből és a gázpedált szabályozni helyettük. Én 
óvatosságra intenék mindenkit, próbáljunk megélni a lehe-
tőséggel, hogy ilyen aszfalt került az útra és balesetmentesen 
használni azt” – nyilatkozta Szabó Zsolt rendőrkapitány.
Valamint beszélgetésünk során a trükkös telefonhívások, át-
verések is szóba kerültek. Az országban és a kapitányság il-
letőségi területen is történtek hasonló események. Telefonon 
keresik fel a lakosokat a különböző szolgáltatók nevében és 
fizetésre, adósságtörlesztésre szólítanak fel vagy szerencsejá-
tékba igyekeznek beszervezni a naiv és hiszékeny embereket.
„Ezeknek a bűnelkövetőknek a tárháza kifogyhatatlan. A fi-
gyelmet arra szeretném felhívni, hogy bárki ilyen jellegű te-
lefonhívást kap, mindenképpen győződjön meg a szolgáltató 
visszahívásával vagy személyes felkeresésével, hogy valóban 
ők telefonáltak-e. Sokféle módszerrel próbálják becsapni az 
embereket: összegek feltöltését vagy átutalását kérik, adóssá-
got kell rendezni vagy egy nem létező szerencsejátékot pró-
bálnak népszerűsíteni. A tapasztalat viszont az, hogy ezek a 
hívások szinte minden esetben átverésről szólnak” – emeli 
ki a kapitányságvezető.
Ezeknél a csalásoknál sok esetben külföldre vezetnek a szá-
lak és nehéz kinyomozni az elkövetők kilétét, ráadásul álta-
lában nem is olyan nagyösszegben károsítják meg a lakoso-
kat. Ezeket a hívásokat és próbálkozásokat mindenképpen a 
helyükön, fenntartásokkal kell kezelni.
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TISZTELT KUTYATULAJDONOSOK!
Felhívjuk minden kutya tartó figyelmét az ebtartás szabályai-
ra, mert egyre több kóbor kutya van a településünkön.  A ku-
tyák a közterületen a kisgyermekeket rendszeresen zaklatják, 
a biztonságos közlekedést akadályozzák. Közterületen kutyá-
ikat csak pórázon és felügyelettel sétáltassák.
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BALLAG MÁR A VÉN DIÁK
 

50 éves osztálytalálkozót rendeztek a településen. Arnóczky 
Mária írását közöljük.
Ötven éve hangzott fel a dal miközben az Új Iskolában 
lévő termünkből megindultunk, hogy búcsút vegyünk 
szeretett iskolánktól, tanárainktól, hogy ősztől majd a 
számunkra, akkor még alig-alig ismert városban folytas-
suk tanulmányainkat.
Szerteröppentünk, de a szülőfaluhoz való kötődésünk, a régi 
barátságok, az egymás iránti szeretet, a vidámság, a sok – 
mai szemmel egyszerű, szerény, de mégis feledhetetlen él-
mény örökre összeköt bennünket. Nem is volt kérdés soha 
számunkra, hogy az ötévenkénti találkozóra, aki csak tu-
dott, mindig jött, éppen úgy, mint most augusztus 25-én.
Anno az öt- és a tízéves találkozáson a továbbtanulással kap-
csolatos élményekről, az első munkahelyekről, a boldogulás 
kezdeti nehézségeiről tudtunk beszámolni. Majd az újabb 
évfordulókon sorra jöttek a beszámolók házastársakról, 
a gyerekek születéséről, a lakás- és házvásárlás gondjairól, 
élményekről, lehetőségekről. Ma, az 50. évforduló kapcsán, 
már a cseperedő unokákról, az első nyugdíjas évekről – és 
itt-ott a betegségekről való beszámolók kerültek előtérbe. 
De, mint azt Szabó Gabi megjegyezte: nem a panaszkodás, a 
szomorúság, hanem az egymás örömteli viszontlátása, a jó-
kedv, a nevetés kapott főszerepet. Igaz, néhány percre elszo-
rult a szívünk, amikor felállva emlékeztünk meg szeretett 
tanárainkról, és elvesztett társainkról. Oly régen és fájóan 
hiányzanak a körünkből: Szilágyi Jóska, Hajdú Laci, Putz 
Jancsi, Fazekas Sanyi, Tóth Sanyi, Csanki Imi, a nem régi-
ben örökre távozó Baricsa Sárika. Nyugodjatok békében, mi 
itt a földön őrizzük szeretettel emléketeket…
Sajnos nem mindenkit sikerült elérnie Pótári Incinek, (aki-
nek ez úton is hálás köszönetet mondunk a mindenkori ta-
lálkozók megszervezéséért), így nem ölelhettük meg Mar-
ton Zsuzsát, Gémes Palit (ők ketten „igazoltan” voltak távol) 
Nagy Sanyit, Balogh Magdit, Kovács Ferit, Ferenczi Icut és 
Marit, Juhász Rózsikát.
A „maradék” azonban – leszámítva az emlékezés nehéz 
perceit – boldogan ünnepelte a kerek évfordulós találkozót: 
Kiss Erzsike, Pótári Erzsi, Hadobás Anci, Domokos Pista 
(egyenesen Angliából csak a találkozás kedvéért), Tót Misi, 
Bitó Zoli, Tirla Laci, Szabó Katika, Szabó Gabi, Pataki Vera, 
Joó Sanyi, Szunyi Laci (aki csak 5. osztályig volt társunk) , 
Tolnai Jancsi (hálásan köszönjük neki és feleségének a gyö-
nyörű emléklap – tablót, és a két hatalmas „szülinapi”tortát.)
Nem tudom, van-e a mártélyi iskolának másik ilyen hűséges 
és összetartó osztálya. Mi mindenesetre őrizzük közös gyer-
mekkori emlékeinket, a barátságokat, a kalandokat. Hűek 
maradunk kis falunkhoz, a gyökereinkhez, egymáshoz, 
amíg ásó, kapa és nagyharang el nem választ bennünket. 
Találkozunk öt (de lehet, hogy egy) év múlva! Visz’lát!
Az osztály megbízásából lejegyezte:
Arnóczky Mari

Arnóczky Mari
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NYÁRI KÉPESLAP
 

Úti élménybeszámoló Apró Lajosné tollából.
A nyár elején lehetőségem adódott, hogy eltöltsek egy hetet 
a németországi Rügen sziget egyik falujában, Göhrenben. 
Azért írom meg tapasztalataimat, mivel itt a faluban, Márté-
lyon élő embereknek nem biztos, hogy hasonló lehetőségük 
adódik.
Göhrenben lakik az a fiatalember, aki üzemelteti az Élmény 
Pubot az egykori Csontos-féle ház helyén, a helyi borfeszti-
vál egyik szervezője volt.
Az oda út 12-14 órát vesz igénybe keresztül szelve Európát, 
a sziget még Berlintől is 4 órányi útra van az autópályán. 
Az egykor az NDK-hoz tartozó szigetet körbe veszi a Balti 
tenger a németek szerint a Keleti-tenger. A szigeten sok-sok 
falucska van, Göhren 1300-as lelket számláló falu, tehát a mi 
Mártélyunkhoz hasonló lélekszámú település. 
A falu jórészt az idegenforgalomból él, már az 1870-80-as 
évektől működik a turizmus, gyakoriak a 2-3 emeletes há-
zak (paloták), ahol az üdültetés folyik. 
A faluban legalább 10 üzlet van, élelmiszer, táska-cipő, ruhá-
zat, borostyán, szép kirakatokkal, gondozott környezettel. 
Működik olasz fagyizó, török étterem, kávézók kiülőkkel. 
Maga a falu fent van a hegyen, a partra meredek utcán lehet 
lejutni, de van lift, hogy a felfelé vivő utat megkönnyítsék, 
bizonyos euróért. 
A part gyönyörű, egy 280 méteres híd vezet be a tengerbe, 
ahol lehet sétálni, beszívni a sós tenger illatát, a híd végén 
van a hajókikötő, ahova óránként érkeznek hajók német te-
rületről, de a közeli Svédországból és Dániából is.
A fesztivál 5 napos volt, szombat este tűzijátékkal indított. 
A parton árulnak bort, fagyit volt késes és szuveníres, sült 
kolbász, tengeri hal. A fesztivál területén van játszótér a gye-
rekek szórakoztatására és kulturált mosdó. A fesztivál terü-
letén a fellépők részére egy állandó nyitott épület áll rendel-
kezésre, együttesek, énekesek lépnek fel. 
A műsor alatt lehetőség van enni, inni. A nézőközönség asz-
taloknál ülve szórakozik, főleg a retro zene örvendett nagy 
népszerűségnek. 
Az időjárás nagyon kedvező volt, a tengerparton olyan vas-
tag a homok, hogy csak mezítláb lehet benne menni, de a 
homok olyan simogató és meleg, hogy jól esik. A víz hőmér-
séklete, akkor 14,5 °C fok volt, de a németek örömmel füröd-
tek benne, nekünk csak lábalás erejéig futotta. A vízparton 
fonott napozók vannak elhelyezve, ahol lehet sütkérezni és 
barnulni. A faluban élők jórészt evangélikus vallásúak, szép 
rendezett templomuk van, ahonnan pár perces séta után 
gyönyörű látkép tárul elénk. 
Volt részem hajókázásban is a viharos tengeren, de a tengeri 
betegség érkezése előtt véget ért a kaland. Ellátogattunk a 
közeli Bergenbe, ahol Eper falu néven egy szórakoztató köz-
pont van, főleg gyerekek számára.  A kis magyar csapatunk, 
bort, pálinkát és gulyáslevest, lángost árult, amely kelendő 
volt a németek körében.
Csodálatos szép hely Rügen szigete, de szeretett magyar ha-
zánk és szép Mártély kisfalunkat nem cserélném el.

Lejegyezte: Apró Lajosné lokálpatrióta

Szeptemberi 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 
várjuk októberben az érdeklődőket és érintetteket.
09. 29-10. 02. Altenahr-i vendégek Mártélyon
09. 30. 16.30 A Kankalin Néptáncegyüttes műsora, 

utána táncház
Október
03. 17.30 Ingyenes jógaóra. Vezeti: Szabics Anetta
05. 16.00 Smink bemutató és oktatás 

a Könyvtári Hét keretében
05-06.  III. Mártélyi Októberfeszt (program a 

plakátokon, szórólapokon!)
06. 10.00 Dióverő nap az Óvodában. 

(Rossz idő esetén a Faluházban!)
07.  09.30 Emlékfa ültetés Balázsné Tóth Aranka 

tiszteletére a Vasútállomáson
 17.00 Emléktábla avatás a Csete házaspár 

tiszteletére a Festők dombján
10. 17.30 Ingyenes jógaóra. Vezeti: Szabics Anetta
11. 13.00 Idősek Napja a Gondozási Központ 

szervezésében
 16.30 A „Piroska”-film vetítése. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
12. 17,30 Ki a jobb? 

Vetélkedő a JóPasik szervezésében
16. 15.00 Tanoda
17. 11.30-12.30 FBH-NP szemátszállítási ügyfélfogadás
17. 17.00 Közmeghallgatás a Faluházban
19. 18.00 Taize imaóra (zenés áhítat) 

a Katolikus templomban
23. 10.00 Ünnepség az 1956-os forradalom 

tiszteletére
30. 15.00 Tanoda
Az EVP torna időpontjait az előző foglalkozásokon pontosít-
ják a munkanapok áthelyezése miatt!
Novemberi előzetes: 10-én 19.00 Libanapi vacsora

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai

KÖSZÖNET
A július 16-20. között megrendezett Nagyi-tábor szervező-
inek és vezetőjének szeretném megköszönni azt, hogy a tá-
bor részvevőinek elmondhattam a Mártélyi Polgárőr- Tűz és 
Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület történetét, munkájá-
ról, múltjáról, jelenéről és eredményeiről tájékoztathattam a 
résztvevőket és ez által is népszerűsíthettem Egyesületünket. 
A gyerekek örömmel fogadták és próbálták ki azokat az esz-
közöket (tűzoltó autó, védősisak, védőfelszerelések) amikkel 
tagjaink végzik a társadalmi munkájukat.

Rózsa János, Mártély Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi 
Közhasznú Egyesület alapító és tiszteletbeli elnöke
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MIÉRT SZEMETES MÁRTÉLY?
 

Mártély szeretnivaló, falusi látképébe az elmúlt időszak-
ban úgy tűnik belerondított a szemét. A közterületi kukák 
zsúfolásig vannak töltve, de a lakosságnak a szelektív hul-
ladékgyűjtés kapcsán is bőven akadnak kérdései. Borsos 
József polgármesterrel beszélgettünk a témát illetően.

A magunk mögött hagyott nyár és a kora ősz a megszokott-
nál sokkal szemetesebben telt Mártélyon. Ezt a lakosság 
részéről is szóvá tették, de az önkormányzat dolgozóinak 
sem feltétlen pozitívak a tapasztalatai. Az okok látszólag 
több helyen keresendőek. Megkerülhetetlen, hogy az elmúlt 
hetekben, hónapokban zajló útfelújítás során sok hulladék 
keletkezett, a helyzetet pedig ez is súlyosbítja, ám koránt-
sem egyetlen kiváltó ok. Tény, hogy miután a csapadékgyűj-
tő csatornák mélyítése és kitakarítása is megtörtént, még 
szembeötlőbbé váltak a fasorok mentén, árkokban eldobott 
csomagoló anyagok, PET-palackok. Neveltetés és hozzáállás 
kérdése, hogy az ember ezeket eldobja, vagy esetleg magával 
viszi és a legközelebbi kukánál szabadul meg a feleslegtől. 
Már persze, ha ez utóbbi meg tudja tenni, a mártélyi közte-
rületi hulladéktároló edények ugyanis sokszor csurig van-
nak. A tapasztalok szerint viszont nem feltétlen azzal, ami-
vel kellene – a lakossági kommunális hulladék tömkelege 
kerül ezekbe a köztéri kukákba.
„A közfoglalkoztatásban résztvevők kollégáink heti egy al-
kalommal takarítják ezeket a kukákat, ám ennek ellenére 
mégis gyorsan megtelnek és aztán több napig megtelt álla-
potban vannak. Nagy mennyiségű hulladék kerül a kukákba. 
Felmérést és kimutatást kérünk a hulladékszállító társaság-
tól, hogy a mártélyi lakosok milyen módon veszik igénybe 
a szolgáltatást. Feltételezzük, hogy vannak olyan mártélyi 
családok, akik nincsenek leszerződve a hulladékszállító cég-
gel, ezért szemetüket a közterületi edényekbe teszik bele. 
Több esetben találtunk pelenkákat vagy baromfikopasztás 
melléktermékét a szemetesekben, de gyógyszereket és név-
re szóló recepteket is vettünk ki a kukákból. A kollégáinkat 
arra kértük, hogy ha arra utaló dokumentumot, levelet vagy 
papírt találnak, amiből kiderül, hogy ki lehet a szemét tu-
lajdonosa, akkor jelezni fogjuk ezt az illetőnek. Volt, hogy 
orvosi receptet és orvosi hulladékot találtunk, aminek a pa-
tikákban, a veszélyes hulladékgyűjtőben a helyük” – fogal-
mazott Borsos József polgármester.
Kérdés továbbá a szelektív hulladékgyűjtés is. A testület 
korábban a hulladékszigetek megszüntetése mellett dön-

tött, sokan nem rendeltetésszerűen használták a kihelyezet 
szemeteseket, ezek környéke háborús állapotokat idézett. A 
szelektívgyűjtésre ugyanakkor a szolgáltató is lehetőséget 
biztosít.
„Érzékeljük, hogy ezek a szállítások nem mindig megfelelő 
módon történnek, ezért a szolgáltatóval felvesszük a kapcso-
latot és a közvetlen tájékoztatás véget a közmeghallgatásra 
is meghívjuk a céget október 17-én. Több jelzést kaptunk 
arra vonatkozólag is, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot 
nehézkesen tárolják és tárolásuk problémát jelent. Arra ké-
rünk minden lakost, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot 
a naptárban megjelölt napon a szolgáltatóval szállítassa el, 
ez havonta egy alkalommal lehetséges. A két szállítás köz-
ti időszakban saját ingatlanon zsákban vagy egyéb módon, 
préselt állapotban tárolják a hulladékot. Ha akkora ez a 
hulladékmennyiség, hogy a tárolás nem megoldható, akkor 
elsősorban azokat a hulladékgyűjtő megoldásokat válasz-
szák, amelyeket a nagy áruházláncok kínálnak az ilyen tí-
pusú hulladékok kezelésére” – nyilatkozta Borsos József, aki 
hozzátette – „Fontos, hogy aki a környezettudatos és sze-
lektíven gyűjti a hulladékot, támogassuk. Törekszünk arra, 
hogy ennek jó megoldásait kitaláljuk, de együttműködésben 
gondolkozunk és abban, hogy az ilyen családoknak kínált 
lehetőségeket szélesítsük. Amíg azonban a hulladékszigetek 
használata nem rendeltetésszerű, addig nem kívánjuk visz-
szatelepíteni a szemeteseket.”
A probléma orvoslására a lakosok részéről is szükség van 
közreműködésre, együtt ugyanis sokat lehet tenni e kérdés-
körben.

szcs

Az idősek klubjának programjai
2018. október hónapban

03-án Szellemi vetélkedő 10:00 órától. Mindenkit vá-
runk!!

04-én Idősek Napja ünnepségre várnak a Szegváriak 10 
órától

10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
11-én Idősek Napi ünnepség a Faluházban 13 órától
16-án Fehérnemű vásár 9 órától
17-én Október havi népszokások 10 órától
24-én Megemlékezés az okt.23-i eseményekről 10 órától
31-én Tökös-nap 10 órától Tökfaragás,sülttök kostoló

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.
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PARÁDÉSAN KEZDTE A SZEZONT 
A MÁRTÉLY SK
 

Szeptember elején megkezdte a szezont a megyei III. osz-
tály Tisza-Maros csoportjában a Mártély SK. A fiúk ki-
tettek magukért, ugyanis első meccseiket nagyarányban 
nyerték, az étvágy pedig evés közben jön meg, szokták 
mondani, a cél így most is minimum egy dobogós hely el-
csípése.

Nagy létszámmal, de kevés edzőmeccsel tudott a szezonra 
hangolni a mártélyi labdarúgó csapat a nyári időszakban. 
Az egymás közti gyakorlásokon 10-14 fő jelent meg, felké-
szülési meccset azonban két alkalommal játszott a csapat. A 
Földeák megyekettes csapatát sikerült felülmúlni, a megyei 
élvonalba jutó Székkutastól viszont nagyarányú vereséget 
szenvedett a Mártély SK. Az összeállításban apróbb válto-
zások is történtek. Brizik-Bodrogi István és Sibán Szabolcs 
távoztak, Sándor Zoltán azonban hazatért és Sziládi Norbert 
is csatlakozott a társasághoz.
„Nagy erőssége a mártélyi futballcsapatnak az a mag, amely 
már évek oda ide tartozik és ide is szeretne tartozni, ez a 
mag együtt tudott maradni. Gondolok itt a Papp-fivérekre, 
Tóbiás Zsoltra vagy a fiatal Sörös Hunorra, nem beszélve 
azokról a már rutinosnak nevezhető játékosokról, akik éve 
óta mártélyi színekben játszanak, rájuk mindenképpen lehet 
alapozni” – fogalmazott Borbás Zsolt játékos-edző.
A társaság pedig mondhatjuk bekezdett a szezon elején. Az 
első körben sikerült legyőzni a Szegvárt (5-0), majd a Nagy-
mágocs gárdáját (4-1) és Pázsit SE-t (7-1) is két vállra fektet-
ték a mártélyi focisták. Habár korai még a szezon végét em-
legetni, a csapatnak mindenképpen komoly tervei vannak.
„Ha csak egy sorozatot nézünk tavaly előtt a 3. helyen vé-
geztünk, tavaly a másodikon… Idén is mindenképpen do-
bogóra szeretnénk lépni és minden realitás emellett szól. Jó 
hangulatban telnek az edzések, sokan vagyunk, bő a keret, 
hosszú a kispad. Már-már az a kellemes probléma, hogy ki-
nek kell kimaradnia egy-egy meccsen, de inkább ez legyen 
a feladat, mint hogy nem tudunk megfelelő létszámban je-
len lenni. Óriási elvárás nincs senki részéről, nincs rajtunk 
teher, de nyilván jó volna minél fényesebb éremmel zárni a 
szezont” – nyilatkozta Borbás Zsolt.
Az eredmények mellett is bőven van örömteli esemény a csa-
pat háza táján. Az együttes előbb a Mártélyi Élmény Sport 

Pub jó voltából Markus Pigard és Szabó Teca közben járásá-
nak köszönhetően kapott egy rövid ujjú szerelést, majd Ko-
vács Zoltán ügyvezető, a Kovizo Plusz Kft. részéről az előző 
szezonban átadott zöld-fekete szerelés után most egy fekete-
fehér szereléssel lepte meg a sportkör tagjait. 
„Így már három vadonatúj szerelésünk van, amiért nagyon 
hálásak vagyunk támogatóinknak és köszönjük ezt nekik. 
Azt gondolom a srácok kiérdemelték ezt és a meccsen mu-
tatott játékkal igyekeznek meghálálni a támogatást” – fogal-
mazott a játékos-edző.
Ugyanakkor az örömteli hírek ellenére sem minden rózsa-
szín a klub háza táján.
„Sajnos a mártélyi pálya aggasztó állapota hosszú ideje nem 
oldódik meg. Az öntözés hiánya nagy hátrány, a megye 
egyik legrosszabb pályája a mienk, a közösségi tevékenység 
ellenére is. Ezt fontos volna megoldani a jövőben. Valamint, 
ami fájó dolog, hogy rövidülnek a nappalok, így a világítás 
kérdése is egyre fontosabb. Ha ezen témákban előrelépés 
lenne, az nem csak a sportkör tagjainak és fiataljainknak a 
javát szolgálná, hanem azon gyerekekét is, akik esetleg dél-
utánonként lejárnak focizni a pályára” – zártó gondolatait 
Borbás Zsolt.
A csapat szeptember 29-én játssza legközelebbi hazai mecs-
csét a Károlyi DSE ellen.
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