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Mártélyi hírek 2019. január2
PÓTÁRI MIHÁLY ZSOLT LETT 
AZ ÁMK IGAZGATÓJA
 

Pótári Mihály Zsolt, Misa az elmúlt években megbízott 
igazgatóként segítette a mártélyi Általános Művelődési 
Központ működését, januártól azonban jogilag is ő lett az 
intézmény vezetője.

Pótári Mihály az elmúlt néhány évben is fontos szerepet töl-
tött be a mártélyi Általános Művelődési Központ életében, 
ez pedig a tervek szerint az elkövetkezendő öt évben is így 
lesz. Az önkormányzat pályázatot írt ki a poszt betöltésére, 
január 23-án pedig a pályázat nyertese az elmúlt időszakban 
megbízott igazgatóként dolgozó Pótári Mihály lett. 
„Változások talán annyiból történnek, hogy most én is át-
gondoltam ismét, hogy hova tovább, hiszen öt évre kellett 
vezetői programot készítenem. Nyilván, amit eddig gondol-
tam, most a pár év alatt összegyűlt tapasztalattal van, amit 
másként gondolok, mint amikor idekerültem az intézmény-
hez. Az elkövetkezendő időszakot illetően nagy lehetőséget 
látok például az 1000 éves Mártély mozgalomban, amelyet 
idén hirdet meg a település. Ez egy ürügy, hogy összekap-
csoljuk a civileket, a mártélyiakat, a múltat, a jelent és a jö-
vőt, egy kicsit közösségi, egy kicsit kulturális és kicsit törté-
nelmi távlatban” – fogalmazott az igazgató. 
Érdekesség lehet, hogy az Értéktár Bizottság egyik ülésén 
nemrégiben a mártélyi óvoda történetét elevenítették fel, 
amit a gyerekeknek is szeretnének bemutatni, akár fotókkal 
illusztrálva. Az ehhez és az 1000 éves Mártély mozgalomhoz 
szükséges fényképeket és ismeretanyagot pedig folyamato-
san gyűjtik a településen. Az 1000 éves Mártély programról 
bővebben a 6. oldalon is talál információkat. 
„Fontos az is, hogy az ÁMK egy kicsit a település szíve is. 
Akik ide jönnek Mártélyra kapcsolatba kerülnek az Álta-
lános Művelődési Központtal – a faluház, a konyha vagy a 
szállás, az erdei iskola kapcsán. Mindenképpen a kapuja ez 
az intézmény a településnek és megkerülhetetlen az érkezők 
számára” – teszi hozzá Pótári Mihály.
Ennek okán fontos fegyvertény, hogy megújult az ÁMK 
konyha – bővebben az 5. oldalon – így a vendégek számára is 
még színvonalasabb és nagyobb férőhellyel bíró étkeztetést 
lehet biztosítani. Az új épületrészt pedig a helybeliek akár 
családi rendezvények, ballagások, eljegyzések idejére is ki 
tudják bérelni.
A tervek között pedig az erdei iskola még le nem cserélt cser-
epéinek felújítása – az egyik oldal nem régiben elkészült, 

500 MILLIÓ FORINTBÓL FEJLŐDIK 
A TELEPÜLÉS

 
Az elmúlt években egymást érték a különféle beruházások 
Mártélyon – ráadásul a várakozások szerint az elkövetke-
zendő időszakban is folytatódik ez a tendencia.
Ahogy arról már lapunkban is több alkalommal beszámol-
tunk Mártélyon folyamatosan zajlanak a fejlesztések. Egy 
TOP energetikai pályázatnak köszönhetően négy intézmény 
korszerűsítése történhet meg. Megújult az Általános Műve-
lődési Központ konyhája (részletek az 5. oldalon), de akár 
a kubikos emlékművet és érdemes megemlíteni Mártély és 
Mindszent határában. Még korábban pedig az óvoda fejlesz-
tése történhetett meg BM-es forrásból, de az egészségház 
felújítása sem maradt el, sőt 23 mártélyi tanya infrastruktu-
rális fejlesztése is megtörtént. 
A közeljövőben pedig elkészülhet Makovecz Imre terve sze-
rint a Boldogasszony házacska – ez a kegyeleti helyszín az 
egyházturisztikai rendszer egyik fontos állomás is lehet, ami 
tovább növelheti Mártély népszerűségét a településre érkező 
vendégek körében. Valamint a kerékpárút további fejlesztése 
is cél. Emellett pedig a további turisztikai lehetőségeket is 
szeretnék még inkább előtérbe helyezni.
Összességében 500 millió forintos fejlesztésről beszélhetünk, 
ami rendkívüli adat. A település költségvetése 200 millió fo-
rintos, így aztán két és félszeres támogatásból történhetnek 
meg a fejlesztések, amelyek tovább szépítik Mártélyt. A pro-
jektekre jellemző, hogy 100 százalékos támogatottságúak, 
ugyanakkor az önkormányzat minden esetben igyekszik 
további plusz forrást biztosítani.
A beruházásokat és az ezzel járó munkálatokat a mártélyiak 
türelemmel viselik, amiért ezúton is jár a köszönet – mondta 
el Borsos József polgármester, aki a projektben résztvevők-
nek is köszönetét fejezte ki. Valamint hozzátette a kormány-
nak és Lázár János országgyűlési képviselőnek is hatalmas 
köszönet jár a fejlesztő támogatásokért.
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azonban a munkálatokat szeretnék véglegesen befejezni. 
Másrészt pedig a jövő zenéje, hogy újabb szolgáltatásokkal 
készülnek a Mártélyra érkezők számára. Az elmúlt idény-
ben például kialakítottak egy szabadulószobát, de népsze-
rű volt a geocaching is vagy a kézműves foglalkozások, a 
lovaskocsikázás, az íjászkodás vagy a hajnali madárlesek. 
Ezeket a szolgáltatásokat a jövőben is fenntartanák, sőt bő-
vítenék.
„A terveink között szerepel, hogy egy találkozót szervez-
zünk a Mártélyról elszármazottaknak a nyáron. Sok felújítás 
történt, érdemes visszalátogatni a településre és megnézni, 
milyen most, valamin a jövővel kapcsolatos elképzeléseinket 
is megosztanánk és szeretnék, ha ők a település nagykövetei 
lennének a nagyvilágban, hírét vinnék Mártélynak.”
Az ÁMK igazgatója hozzátette, hogy az elmúlt években több 
személyi változás is történt az intézmény háza táján. Néhá-
nyan nyugdíjba mentek, míg mások gyermekáldás miatt 
mentek szabadságra, mindez kihívások elé állította a veze-
tőséget, ám most úgy tűnik, hogy ezen a téren is kevesebb 
változásra lehet számítani.
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SOHA ROSSZABB ÉVET
 
Január közepén tartotta közgyűlését a mártélyi Pol-

gárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület. Ró-
zsa Szilveszter elnök lapunknak elmondta, hogy egészen 
kiváló évet zárt az egyesület.

Az egyesület 2018-as krónikáját mindenképpen az egy évvel 
korábbi közgyűlésnél kell kezdeni. Az egyesület egy tűzoltó 
gépjárműfecskendővel lett gazdagabb, a 18 éve a települést 
szolgáló „Piroska” helyett egy összkerékhajtású jármű került 
az egyesület birtokába.
„Azt gondolom, hogy ebben a Csongrád Megyei Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság részéről volt egy fajta segítőszándék. 
Másrészt pedig az elmúlt 20 év önkéntes tűzoltó munkája 
is hozzásegített bennünket ehhez a járműhöz” – fogalmaz 
Rózsa Szilveszter elnök.
Az új járművel 2 köbméter vizet tudnak kiszállítani a hely-
színre a mártélyi tűzoltók, ám a legfontosabb nem is ez a 
tulajdonság, hanem az említett összkerékhajtás. A település 
külterületein ugyanis sokan élnek, az újonnan kapott gép-
járműfecskendővel pedig a bajban ezek a helyek, a külterüle-
ti ingatlanok is könnyebben megközelíthetőek. A vásárhelyi 
tűzoltóságnak ugyan van hasonló járműve, azonban a helyi 
erők, baj esetén egy kicsivel talán hamarabb tudnak a hely-
színre vonulni – így pedig senki sem marad segítség nélkül.
A tűzoltó szövetség támogatásának köszönhetően a tűzoltó-
autó bejáratát is sikerült lebetonozni, amely szintén a haté-
konyságot növelheti. 

Az egyesület önkéntes tűzoltói az elmúlt évben is több eset-
ben avatkoztak be tűzesetnél, műszaki mentésnél vagy igény 

esetén a veszélyes fák vágásánál is. Az év ráadásul nem csak 
ilyen szempontból, hanem polgárőr fronton is meglehetősen 
mozgalmas volt. A tagok több rendezvény biztosításából vet-
ték ki a részüket. Emellett az Országos Polgárőr Egyesület 
munkatervéhez is igazították a sajátjukat, így a mártélyi pol-
gárőrök a szeptemberi iskolakezdésnél is rajta tartották óvó 
tekintetüket a gyerekeken, de akár a Szomszédok egymásért 
mozgalom népszerűsítésébe is segíteni tudtak. Az egyesü-
let és a vásárhelyi rendőrség kapcsolata is kiváló. Az elmúlt 
évből ékes bizonyíték erre a 1044 órányi közösen teljesített 
szolgálat is.
Illetve pénzügyileg is sikerült jól teljesíteni, a pályázatokkal 
és támogatási összegekkel együtt 2,2 millió forint jött össze 
az egyesület számlájára.
„Minden támogatóknak köszönhetjük a segítséget. A ma-
gánszemélyeknek, vállalkozásoknak, vállalatoknak, a szö-
vetségeknek és természetesen az önkormányzatnak is. 
Utóbbi biztosítja számunkra a tűzoltó házat és az autó min-
denkori hadra foghatóságát. Úgy gondolom nem sok olyan 
település van, ahol ennyire támogatják a hozzánk hasonló 
egyesületeket” – teszi hozzá Rózsa Szilveszter.
Az éves közgyűlésen a hagyományokhoz híven ez alkalom-
mal is kiosztották a 15 és 20 éves polgárőr, valamint önkén-
tes tűzoltói szolgálatért járó emléklapot és elismeréseket. 
Valamint a szóban forgó közgyűlés tisztújítóként is funkci-
onált. Az elnök elmondása szerint külön örömteli esemény, 
hogy a 24 tagból huszonhárman részt tudtak venni a köz-
gyűlésen. Az ott lévők pedig egyhangúlag a régi vezetőséget 
támogatták és őket választották meg a következő 4 évre is.
„Megtiszteltetés a vezetőség számára, hogy a tagok úgy vé-
lik, hogy jó irányba mennek az egyesület dolgai és megbíz-
nak a vezetőségben. Ezért hasonló munka és alázat az, amit 
az elkövetkezendő 4 évre ígérünk.”
Rózsa Szilveszter hozzátette, hogy a 2019-es évre talán nem 
is kívánhat annál többet, minthogy legalább annyira jó éve 
legyen a mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesületnek, mint az előző 365 napban.
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•  Bódai Benedek Imre – 2018. december 17. 
Édesanyja: Baranyi Barbara 
Édesapja: Bódai Imre

•  Szabó Attila Zénó – 2018. december 17. 
Édesanyja: Kmetykó Bella Ildikó 
Édesapja: Szabó Attila

•  Bujdosó Nóra – 2019. január 14. 
Édesanyja: Nagy Katalin 
Édesapja: Bujdosó Tamás
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•  Venczel Terézia Mártély, Fő utca
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IDÉN SEM MARAD EL 
A JÓTÉKONYSÁGI BÁL
 

2019-ben is megrendezik az „Alapítvány a Mártélyi isko-
láért” jótékonysági bálját. A hagyományoknak megfelelő-
en most is ínycsiklandozó finomságok, hajnalig tartó mu-
latság, képárverés és természetesen sztárvendégek várják 
azokat, akik jótékonykodva rúgnának ki a hámból febru-
ár 9-én.

Immáron huszonkettedik alkalommal rendezi meg az „Ala-
pítvány a Mártélyi iskoláért” kuratóriuma hagyományos jó-
tékonysági bálját. A rendezvény február 9-én várja a bálozó-
kat a megszokott színvonalon – a befolyt bevételekből pedig 
a település iskolásait támogatják. Az elmúlt évben a mártélyi 
diákok altenahr-i kirándulását támogatták, a cél pedig idén 
is hasonló. Most a németországi testvértelepülés fiataljai 
érkeznek Mártélyra – többek között a közös programokra 
szeretnének költeni a befolyt összegből. Ugyanakkor a vers- 
és mesemondó versenyek jutalomkönyveire és talán későbbi 
színházi programok finanszírozására is lesz lehetőség. A jó-
tékonysági bál szerencsére ezen a téren is mindig jól vizsgá-
zik. A teltházas rendezvény sokan támogatják az iskolát és 
így a fiatalokat – tudtuk meg Sajti Imréné alpolgármestertől.

A menüsor a már megszokott és bevált hagyományok előtt 
adózik. Az érkező vendégeket friss túrós lepénnyel várják, 
vacsorára pedig marhapörkölt következik tarhonyával és 
savanyúsággal. Éjfélkor természetesen a terülj, terülj asztal-
kám sem marad el, a svédasztalon töltött káposzta, sültek, 
fasírt, saláták és sütemények sorakoznak majd.

NEM VALÓSULT MEG 
A TURISZTIKAI KONCEPCIÓ

 
Számos turisztikai fejlesztést tervez Mártély önkormány-
zata a Tisza holtága melletti üdülőterületre, de a település 
polgármestere szerint a Vásárhellyel közös közigazgatás 
miatt a fejlesztések elakadtak.

Borsos József polgármester, a Rádió 7-nek elmondta, hogy 
felújítanák a strand területén található nagy betonépületet, 
amelyben különféle szolgáltatásokat biztosítanának a fürdő-
zőknek. Hozzátette: a többi között a tanösvények útvonalát 
bővítve egy pákász skanzent is kialakítanának, de a vízmi-
nőség-javítás ügyében is Vásárhely határozott fellépésére 
lenne szükség. 
„Elsősorban a hivatali dolgozókon keresztül vagyunk kap-
csolatban Hódmezővásárhellyel. Minket is érzékenyen érin-
tett az a személyi változás, amely az elmúlt hónapokban 
Hódmezővásárhelyen történt. A tíz évnél is régebbi tapasz-
talattal, szakmai kapcsolatokkal rendelkező kollégák hiánya 
az, ami érzékelhető. Az új kollégák hosszabb ideje betanu-
lásban vannak. A betanuló kollégákat mi is igyekszünk se-
gíteni. Emiatt látom azt, hogy a hivatali ügyintézés meglas-
sult” – fogalmazott Borsos József polgármester a kialakult 
helyzettel kapcsolatban.

Forrás: radio7.hu

Az elmúlt évek hagyományaihoz igazodik az is, hogy a 
csongrádi Tuti Band húzza a talpalávalót és az est folyamán 
sztárvendégek is gondoskodnak a jelenlévők szórakoztatá-
sáról. Kónya Krisztina és Cseh Antal hangja töltheti be a fa-
luházat február 9-én.
A szokásos tombola sem marad el és a mártélyi kötődésű 
művészek is igyekeztek kivenni a részüket a jótékonyko-
dásból. Erdős Péter, Kurunczi Róbert, B. Kovács Emőke, B. 
Kovács Máté, Szántó Lukács és Benda Zoltán is festményt 
ajánlott fel, amelyekhez az est folyamán, a képárverésen le-
het hozzájutni.
A február 9-i bál tehát ismét jó hangulatúnak ígérkezik, rá-
adásul valóban nem csak a hajnalig tartó mulatozás a cél, 
hanem a jótékonykodás is. Ez utóbbiban pedig az elmúlt 
években a résztvevők minden esetben jelesre vizsgáztak. A 
februári jótékonysági bál eredményként pedig majd nyáron 
a testvértelepülési kapcsolatok ápolása folytatódhat a meg-
szokott magas színvonalon.
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MIT TUDNAK MÁSOK?
 

Mit tud Hódmezővásárhely? S mi mit nem? - Arnóczky 
Györgyné írása.

Évtizedek óta ismerem a Mártélyiakat. Tisztességesek – szor-
galmasak – okosak – hűek az öreg szüle csorba bögréjéhez, 
színehagyott szakajtó kosárhoz, mázolatlan butykoshoz, 
repedezett kenyérdagasztó teknőhöz, aljatlan famozsárhoz, 
megkopott faragott törölközőtartóhoz, régi 100 éves fény-
képekhez. 
Nem túlzás, minden régi háznál ahol 70-80 éves ember kel és 
fekszik, mindenütt van ezekből. Hódmezővásárhely ékszer-
ként mutatja be, amit Tornyai gyűjtött a paraszti világból. 
Ha valaki nem tudná, Nálunk is élt ez az ember, és a sem-
miből húzta fel a ma is élő emlékként álló „hóttig nyögöm” 
házát.
Mi Mártélyiak hányszor lelkesen hozzáfogtunk összegyűjte-
ni a rég múlt tárgyait, sőt…
Most amikor jelszó lett: „meg kell teremteni a legkisebb 
településen is, hogy megőrizzük gazdasági-kulturális érté-
keinket, hogy azt hatékonyan az ország felemelkedésének 
szolgálatába állítsuk”, akkor mi akadálya van egy méltó hely 
találásának (vásárlásának – építésének), ahol még megtalál-
hatóak lesznek a szívvel – tudással összegyűjtött népi érté-
kek, hogy azokat közgyűjteményként kezeljük, bemutathas-
suk.
Vigyázz! 
A falu öregszik – minden elpusztul – elporlad.
S Mártély szegényebb lesz, majdnem minden magyarországi 
településnél.
Ne hagyjunk mindent elveszni.
Utolsó percnél vagyunk. 
Vagy most – vagy soha.

Arnóczky Györgyné

ELKÉSZÜLT AZ ÁMK KONYHA
 

December 31-én befejeződtek az ÁMK konyha kivitele-
zési munkálatai. Még néhány simítás van hátra, a belső 
takarítás, a berendezések üzembe helyezése és hamarosan 
visszaáll a rend egy alaposan megújult helyen. Ráadásul 
a vendégétkeztetés is sokkal kényelmesebb keretek között 
valósulhat meg és többen elférnek az újonnan kialakított 
étkezőben.

Egy teljes körű beruházás eredményeket kapott új külsőt 
és belsőt a mártélyi Általános Művelődési Központ kony-
hája. Pályázati forrásból lehetőség nyílt a külső homlokzat 
megújítására, valamint a vendégtér felújítása és kibővítése is 
megtörtént. Mindezek mellett pedig a főzőkonyhában nem 
csak a felújítást hajtották végre, hanem eszközbeszerzés is 
történt.
Ennek keretében új étkészletet vásároltak, tányérokat és evő-
eszközöket, valamint vadonatúj bögrék és poharak vásárlása 
is megtörtént. Három gázzsámoly is sikerült beszerezni, de 
egy modern rostlap és új sütő is csatasorba állhat.
„Modernebb lesz a technológia és kevesebb zsír felhasználá-
sával tudunk ételeket készíteni. Ezzel együtt más íz világot is 
be tudunk hozni az étkezésbe, ami a modern étkeztetésnek 
követelménye is. Ezt mi a jövőben szeretnénk követni, mert 
fontosnak és jónak tartjuk” – fogalmazott Láda Anna élel-
mezésvezető. 
Az étkezőtér is bővülni tudott a beruházásnak köszönhe-
tően. Az eddig rendelkezésre álló termet az ebédlő melletti 
tanteremmel nyitották össze. Ennek a vendégétkeztetésben 
lehet kiemelten fontos szerepe. Nem titok, hogy Mártély 
népszerű a turisták és a vendégek körében. Az érkezőket ed-
dig körülbelül 40 főig tudták kényelmesen fogadni és étkez-
tetni – most azonban 80-100 fő befogadására is alkalmas a 
helyiség. Továbbá az akadálymentesítés is megtörtént, vala-
mint női és férfi mosdókat is kialakítottak – a folyosón meg-
maradt a háromállású kézmosó.
Az ÁMK konyhán hamarosan minden a helyére kerül, ezt 
követően pedig ismét igazi finomságok készítőhelye lett a 
minden szempontból megújult hely.
A lehetőség ráadásul arra is adott, hogy a mártélyiak kibé-
reljék az új étkező részt, eljegyzések, ballagások, családi ren-
dezvények helyszínéül is szolgálhat. A tervek szerint a bérleti 
díj 70 ezer forint lesz, amely a takarítást és a mosogatást is 
magában foglalja.
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Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 
február havi programjai:

Február 7. Százhetvenöt éve énekeljük
Február 14. „Visolyi biblia” története
Február 21. „Hópihe” a Címerben. Zadar
Február 28. „Mindenkinek kell javítani magán.”

Arnóczky Györgyné
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AZ 1000 ÉVES MÁRTÉLY
 

Egy ezer évvel ezelőtti oklevélben tesznek említést először 
Mártélyról a krónikák. Később viszont egy 1024-re datál-
ható oklevélben is felbukkan a település. 1000 év. Hány és 
hány emberöltő, mennyi történet, esemény és élet, amely 
mind-mind a településhez köthető. Valami, ami mellett 
semmiképpen nem lehet elmenni szó nélkül.
Mártély. A település, amely a környékben mindenkinek je-
lent valamint. Szülőfalu, a vidám gyermekkor helyszíne, a 
nyári kirándulások elmaradhatatlan célpontja, a nagy pe-
cázások színhelye. Egy kellemes túra, kézen fogva a kedve-
sünkkel vagy a tavaszköszöntő bográcsozások a barátokkal, 
esetleg az esküvői fotózás ámulatba ejtő háttere. Mártély 
nem csak a helyiek, hanem a környékbeliek és a vendégség-
be érkezők életében is nyomot hagy. Immáron pedig 1000 
éve így van ez.
Árpád-kori településről van szó, amelyet a krónikák szerint 
még I. Szent István adományozott a zalavári apátságnak. A 
település nevét először egy 1019-es oklevélben említik, még 
Adriani néven. Akkor a zalavári apatság védőszentjéről, 
Szent Adrianusról kapta.
Mártély a magyar történelem, magyarságunk szerves része 
– a Tisza kanyarulatában lévő település, amelyben az egy-
kori feljegyzésekben arról is szó esik, hogy adófizetési kö-
telezettség alá esik. 1000 évnyi múlt, amelyre emlékezni, és 
amely előtt tisztelegni kell.
„Úgy döntöttünk a település vezetőivel, a helyi értéktár bi-
zottsággal, hogy 2019 és 2024 között, ebben az öt évben, 
igyekszünk minden évben egy kicsit az 1000 éves múltra rá-
tekinteni. Tematikus rendezvényekkel, illetve olyan civil és 
önkormányzati kezdeményezésekkel rukkolunk elő, ame-
lyek a helytörténettel kapcsolatos gyűjtőmunkát valamint 
esetleg a támogatási források megszerzését követően akár az 
öt év alatt vagy az ötödik év végére egy helytörténeti könyv 
megjelenését segítené elő” – fogalmazott Borsos József pol-
gármester. A tervezet kötet az 1000 éves időszakot mutatná 
be és foglalná össze – krónikaként szolgálhatna a jövendő 
nemzedéknek.
Ezzel együtt egy kulturális programsorozat is elindulna, 
amelybe a tervek szerint a helyi közösséget is szeretnék 
bevonni és őket is szeretnék megmozgatni. A helyi civil-
szervezetek – amelyek egyébként is meglehetősen aktívak 
– meglévő programjait is lehetőség szerint bekapcsolná az 
önkormányzat az évfordulós programsorozatba. 
A helytörténeti gyűjtőmunka az elmúlt időszakban is meg-
lehetősen aktív volt a településen, ezt viszont a tervek szerint 
még tovább fokoznák. Ennek okán a gyűjtésbe akár a Sze-
gedi Tudományegyetem történelemtudománnyal foglalkozó 
hallgatóinak segítségét is szeretné kérni az önkormányzat.
Amennyiben a témába vágó kulturális vagy települési pá-
lyázati lehetőség nyílik, akkor a képviselő-testület minden-
képpen élne a lehetőséggel, hogy az 1000 éves évfordulót 
méltóképpen ünnepelje a település. Ebben pedig természete-
sen az említett civilszervezetekre is számítanak, de minden 
mártélyi ötleteire kíváncsiak a szervezők. A település apraja-
nagyját, a múltat, jelent, jövőt szeretnék összefogni az 1000 
éves Mártély mozgalommal.
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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

Az idősek klubjának programjai 
2019. február hónapban

06-án Februári népszokások 10:00 órától.
11-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban.
12-én Nagyné Anika körzeti nővér előadása 

10 órai kezdettel.
19-én Fehérnemű vásár 9 órától.
20-án Múlt és jelen képekben. Fényképeket mindenki 

hozzon magával. 10 órától.
27-én Farsang (Fánk,tombola). 

Kérjük a jelmezesek jelentkezését! 13 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.
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ILYEN VOLT 
AZ ŐSZI KUKORICAFOSZTÁS
 

Ugorjunk egy kicsit vissza az előző évbe, hiszen a Mártélyi 
Olvasókör kukoricafosztása emlékezetesre sikerült.

Az ősz beköszöntével a betakarítással együtt járt a kukori-
ca letörése is. Kombájn híján a tanyákon és a házaknál ezt 
a munkát régen összefogással vitték véghez. A család apra-
ja-nagyja körbe ülte a csomót, amikor pedig besötétedett, 
átjöttek a szomszédok is és elkezdődött a vidám kukori-
cafosztás. Vidám történetek hangoztak el, nem volt hiány 
viccmesélésből és közben haladt a munka, gyűlt a csuhéjtól 
megfosztott kukorica a kasban, amelyet a család legerősebb 
tagja behordott a góréba vagy hombárba.
Ezen hagyomány tiszteletben tartása és felidézése céljából 
rendezte meg a Mártélyi Olvasókör is „A vidám kukorica-
fosztás” elnevezésű programját, amelyre pályázati pénzt is 
nyert. 

A kukoricacsomó várta a dolgos kezeket, hogy lefosszák a 
csuhéjt, érkeztek a fosztók is lovaskocsival a tűzoltó szertár-
hoz. Benkő Sándor lovaskocsijára felszerelt vidám zene szólt, 
közben pedig haladt a fosztás. Ha kellett egy kis pálinka is 
akadt – a bográcsban pedig főtt és készült a marhapörkölt.
Alig múlt el dél és már a zsákba kerültek a csövek – külön 
válogatva a csuhéj, hiszen az még akár kézműveskedésre is 
használható.
A munka végeztével, a hadműveleti terület feltakarítása 
után igazi családias ebéddel folytatódott és zárult a nap. Aki 
részt vett a kukoricafosztáson jól érezte magát, aki otthon 
maradt sajnálhatja.
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2019. februári ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatások: FBH-NP 
szemétszállítási ügyintézés (minden 
harmadik szerdán 11.30-12.30), Utazó 
munkapont (minden harmadik csü-
törtökön 11.30-13.00), sportos és mozgásos alkalmakon 
– Asztalitenisz (hétfőnként 16.30-tól,) Jóga (szerdán-
ként 17.45-től). Nóri torna (csütörtökönként 18.00-tól), 
EVP torna (vasárnaponként 15 órától).
04. 14.00-16.00 Vásár
05. 17.00 Ismeretterjesztő előadás és bemutató 

Az egészséges bélflóra fontossága
07. 14.00  Farsang az Általános Iskolában
09. 16.30 III. Busók Mártélyon – 

az Erdei Iskolától a Sport Pubig
13. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási fogadóóra
15.  11.30 Utazó munkapont fogadóóra
 17.30 Ki a jobb? – vetélkedő
16. 14.00 Óvodás farsang a Faluházban
Jóga Szabics Anettával szerdánként 17.45-től: 

február 06, 13, 20, 27.
Nóri torna Borsos Nórával 

csütörtökönként 18.00-tól: február 07, 14, 21, 28.
EVP torna Bagi Mátyással 

vasárnaponként 15.00-tól: február 03, 10, 17, 24.
ÁMK Faluház munkatársai
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MÁRTÉLYI ÍJÁSZ SIKER 
A FŐVÁROSBAN
 

Januárban rendezték meg a Budapest Teremíjász Bajnok-
ságot. A rendezvényen Olasz Dániel Péter személyében 
egy mártélyi fiatal is részt vett, aki végül kadet olimpiai 
kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott, megsze-
rezve ezzel a Budapest bajnoki címet és nem mellesleg ez-
zel a remek eredménnyel az országos bajnokságra is kva-
lifikálta magát.

Kosárlabda vagy íjászat? Szólt az eldöntendő kérdés néhány 
évvel ezelőtt Olasz Dániel Péter számára. A mártélyi fia-
tal volt, hogy mindkét sportágat űzte, azonban elérkezett a 
pont, amikor választania kellett. Az íjászat mellett tette le 
a voksát, az eredmények pedig mindenképpen őt igazolják.
„Keresztanyukám javaslatára kezdtem el még annak idején 
az íjászatot. Akkor még egy helyi egyesületnél kezdtem, a 
3D-s terepíjászatot. Az akkori edzőm úgy látta, hogy ügyes 
vagyok és nagyon jól fejlődök, így javasolta, hogy az olimpiai 
íjászatot is megpróbáljuk, így történt. Átigazoltam ezt köve-
tően Szegedre és erre a sportra összpontosítottam” – fogal-
maz Olasz Dániel Péter.
A 16 éves versenyző azóta több remek eredményt is elért. 
Tavaly például a Közép-Európa Kupán (CEC) szerepelt kivá-
lóan. Harmadik lett Ausztriában, ami főleg annak fényében 
tűnik pompás eredménynek, hogy a felkészülési időszakban 
mandulagyulladással küzdött, ami több mint 1 hónapos ki-
esést eredményezett az edzések tekintetében. Dániel mégis 
vállalta a megmérettetést és neki lett igaza. MIÉRT EZ A 
SPORT
„Nagyon-nagyon sok kihívás van, amiket szeretek legyőzni. 
Mindig közben jön valami, felmerül valami probléma, amit 
aztán ki kell küszöbölni. Szeretem, hogy a versenyhelyzet 
egy kis stresszt okoz és ezt is le kell győzni, ahogy az újabb 
és újabb ellenfeleket is” – vall arról a sportoló, hogy miért is 
a szíve csücske az íjászat. 
A Budapest Teremíjász Bajnokság az idei év első versenye 
volt, a Szegedi Sportíjász Egyesület több versenyzője is részt 
vett rajta. 
„Nem igazán találtam azt a szokásos mozgást, amit begya-
koroltunk, de jó verseny volt. A problémákhoz és a nehéz-
ségekhez most is úgy álltam hozzá, hogy legyőzőm őket. 
Az edzőm is sokat segített abban, hogy mit csináljak, hogy 
rakjam össze, de nagyon nehéz kihívás volt ez a fővárosi ver-
seny” – emlékezett vissza a januári próbatételre Olasz Dáni-
el Péter, aminek az említett Budapest bajnoki cím lett a vége.
Megállás pedig nincs, a versenyző és edzője, Banda Tibor 
is azon az állásponton van, hogy a tavalyihoz képest ismét 

A MI KIS MÉZÉDES FALUNK
 

A Mártélyi Olvasókör pályázaton nyert összegből valósí-
totta meg az advent és karácsony tiszteletére a karácsonyi 
sütemények elkészítését és a mézeskalács házak sütését.

A helyi újságban hirdetést tettünk közé, hogy lehet jelent-
kezni mézes-házak sütésére, amelyek kiállítása és bemutatá-
sa december 16-án lesz a Falukarácsonyon.
Sajnos a hirdetésre nem tolongtak a jelentkezők, így nov-
ember 30-án az ÁMK konyháján sütögettünk linzertésztát, 
karácsonyi mézes süteményt, és a pályázat kiötlője Sándor-
né Marika hozta a kész házakat, amelyeket az iskolások is 
díszítettek. Majd azért lassan kapcsolódtak társak hozzánk, 
így december 16-ra elkészült a templom, a faluház, a futball-
pálya és még több ház, a falu címere, a falu főterénlévő épü-
letek. Összességében 25 darab ház és a felsoroltak.
Köszönjük a közreműködőknek és talán jövőre még sikere-
sebb lesz ez a kezdeményezés, amely összehoz kicsiket, na-
gyikat és dolgozó asszonyokat.
Közreműködtek Sándorné János Mária, Joóné Bene Aranka, 
Hajdú Lászlóné, Rácz Posztós-lányok, Srankó Katalin. Apró 
Lajosné

Lejegyezte: Apró Lajosné
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Minden jog fenntartva!

sikerült sokat fejlődni. A nyári Közép-Európa Kupa mind-
három fordulója tervben van, ám addig a teremszezonban is 
szerepelnek még versenyek a naptárban. Február elején pél-
dául Szegeden lesz egy teremverseny, majd az országos baj-
nokságon is szerepelni fog Dániel. Áprilistól pedig a benti, 
18 méteres távok után a kinti, 60 méteres lövések következ-
hetnek.
Olasz Dániel Péternek további szép sikereket kívánunk!
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