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Mártélyi hírek 2019. május2
EGYENSÚLYBAN VAN A TELEPÜLÉS 
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 

Május 23-án testületi ülést tartottak Mártélyon. A gré-
miumhoz új képviselő is csatlakozott, de az előző évi zár-
számadást is elfogadták és beszámolókat is hallhattak a 
jelenlévők. Kiderült az is, hogy Dr. Palotás Andrea házi-
orvost júliustól helyettesíteni fogják a rendelésben.
Két ünnepélyes pillanattal kezdődött a májusi mártélyi tes-
tületi ülés. Dr. Rózsa-Tóth Andrea eskütételével kezdődött a 
délután, a képviselő Benkő Noémi helyét veszi át a testület-
ben – részletek a következő cikkben. Valamint Sándorné Já-
nos Mária, aki majd negyed évszázada dolgozott Mártélyon 
42 év munkaviszony után nyugdíjba vonult. 2013 óta a Kor-
mányhivatal ügysegédjeként is dolgozott a mártélyiakért 
és ígérete szerint a jövőben is aktív közösségi életet kíván 
élni, az olvasókört és a civilközösségeket segítené. Az ön-
kormányzat ezúton is köszöni Sándorné János Mária elmúlt 
évtizedekben nyújtott áldozatos munkáját.

Ezt követően fő napirendi pontként a 2018-as év zárszám-
adását tárgyalta a grémium. Varga Jánosné könyvvizsgáló 
tájékoztatott arról, hogy az elmúlt évben a településen szo-
ros gazdálkodás volt jellemző, ami a szabályoknak is meg-
felelt. Mártély pénzügyi mérlege egyensúlyban van, az ön-
kormányzat a működéshez semmilyen hitelt nem igényelt, a 
kintlévőségeit kézben tartja, a számlákat határidőre teljesíti. 
A beruházásokkal, pályázatokkal összefüggő támogatásokat 
szabályszerűen, elkülönítve kezeli a település, a működéshez 
szükséges kiegészítő forrásokat biztosítani tudja, az adóbe-
vételek kezelése pedig szintén rendben folyik. A beszámolót 
egyhangúlag elfogadták a képviselők.
Következő napirendi pontként a Belső Ellenőrzési Csoport 
beszámolója hangzott el, ahol a 2018-as év mellett a 2019-es 
év első negyedére is kitértek, a grémium ezt a beszámolót is 
elfogadta.
A folytatásban a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás Kapcsolat Központ beszámolója hangzott el a 
2018-as évi tevékenységről. Ebből kiderült, hogy Mártély 
a gyermekvédelem vonatkozásában kiskockázatú terület, 
2018-ban érdemi eljárás nem történt. A központ és a telepü-
lés közti együttműködés jónak nevezhető. A kommunikáció 
kifejezetten jónak nevezhető, hiszen a település a Kapcso-
lat Központot folyamatosan tájékoztatja a helyi szociális és 
gyermekvédelmi helyzetről.
A testület tárgyalta a 2019-es év II. félévének munkatervét 
is, valamint a megbeszélésen elhangzott az is, hogy Dr. Palo-

ÚJ TAGGAL BŐVÜLT 
A MÁRTÉLYI HIVATAL
 

Bővült a Mártélyi polgármesteri hivatal munkatársainak 
száma.
Benkő Noémi az elmúlt években képviselőként dolgozott 
a település önkormányzatánál. Borsos József polgármester 
örömmel számolt be arról, hogy a Mártélyt ellátó munkatárs 
a polgármesteri hivatalban kap asztalt, mint új munkatár-
suk. 

Benkő Noémi munkaköre és személye nagyon fontos, hiszen 
mártélyi lakosként és képviselőként nagyon aktív kapcsolat-
ban van a lakosokkal, intézményekkel és most a képviselői 
székből átülve segíti a munkájukat üzemeltetői és szociális 
ügyekben. Az elmúlt időszakban Sándorné János Mária kol-
léganőt búcsúztatta a település, aki a hódmezővásárhelyi já-
rási hivatal ügysegédje volt Mártélyon, az ő helyét vette át a 
régi-új kolléga. 
Benkő Noémi a kezdeti időszakban, az első két hónapban, 
képzésen fog átesni, a vásárhelyi polgármesteri hivatallal kö-
zösen van kidolgozva a képzési terv, jó lehetőség és hasznos 
lenne, ha a kezdetekben a közös hivatal minden irodájában 
egy pár hetet el tudni tölteni a kolléga, majd az új ismeretek 
birtokában tudná segíteni a lakosság munkáját a települé-
sen. Noémi lemondásával a soron következő képviselő jelölt 
Dr. Rózsa Tóth Andrea, aki elvállalta a képviselői munkát. 
„Andreával a testületnek eddig is meg volt a szoros kapcso-
lata, hiszen külső bizottsági tagként szociális területen az 
ifjúsági és népjóléti bizottságot segítette munkájával” - tette 
hozzá Borsos József polgármester.
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tás Ágnes háziorvos várandós, így tartós helyettesítésre lesz 
szüksége. Július 1-től Dr. Botka Dániel háziorvos áll majd a 
mártélyi lakosok rendelkezésére.
A jövőbeni fejlesztésekről is szó esett, a Belügyminisztérium 
pályázatának köszönhetően több járdaszakasz is megújulhat 
a tervek szerint Mártélyon. A 15 millió forintos rendelke-
zésre álló keret ugyanakkor elképzelhető, hogy csak részben 
lesz elegendő a megújítandó szakaszok elkészítésére. Erről és 
a további fejlesztésekről bővebben a harmadik oldalon talál-
ható cikkben olvashat részleteket.
A nyílt ülést követően a zárt ülés következett, ahol szociális 
ügyekről tárgyaltak a képviselők.

szcs
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ÚTFELÚJÍTÁS, JÁRDAPROGRAM 
ÉS ORVOSI ESZKÖZÖK
 

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan további fejlesztések 
vannak készülőben és tervben Mártélyon. Hamarosan 
megkezdődhet egy több mint 1 kilométeres külterületi 
földutas szakasz felújítása, de a település járdaprogram is 
pályázott és több mint 6 millió forintból orvosi eszközök 
fejlesztésére is költenének. Borsos József polgármesterrel 
beszélgettünk.

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk 1,2 kilométer 
hosszú. külterületi földút felújítására pályázott korábban 
Mártély. A projekt ütemesen halad előre, már megtörtént 
a közbeszerzési szakértők kiválasztása, hamarosan pedig 
maga a közbeszerzés is elindul, hogy aztán a kivitelező is 
mielőbb munkához tudjon látni. Az érintett szakasz a Kis-
gazdakör dűlő mentén, az Új temetőtől indulva veszi körbe 
a települést, elhalad első keresztdűlőig, majd a Rákóczi tér, 
Liliom utca kereszteződésébe torkollik be. Az engedélyezési 
tervek már 2017-ben elkészültek, a végeredmény egy négy 
méter széles, 35 centiméteres mélyítésű alappal rendelkező 
szakasz lehet. Az úton teljes hosszában két darab kitérítő is 
lesz, ahol a nagyobb gépjárművek tudják elengedni egymást.
„Az volt a cél az út megerősítésével, hogy a nyári aratási és 
őszi betakarítása munkák során a teherforgalom lehetőség 
szerint kikerüljön az Újfalun keresztül haladó belterületi 
aszfaltos utakról. Jelentős mennyiségű sár és por felhordás 
volt ezeken a szakaszokon. A beruházással emellett a Kis-

gazdakör dűlő mentén lévő vállalkozások és kiskertek jobb 
megközelíthetősége is megvalósul. Valamint a kiskertes 
övezet jövőbeni fejlesztése kapcsán javítja a terület adottsá-
gait is” – fogalmazott Borsos József polgármester.
A projekt több mint 50 millió forintból valósulhat meg, 10 
százalékos önrész mellett.
Már megkezdődött a Boldogasszony házacska kivitelezési. 
Az eredeti ütemterveken módosítani kellett, egy szerződés-
módosítást követően a kivitelezési határidők változtak, a ki-
vitelező egészségi okok miatt nem haladt a tervek szerint. Az 
új szerződés értelmében a házacska június 30-ig kell, hogy 
elkészüljön. Ezt követően 15 nap lesz az egyéb építészeti 
munkák elvégzésére, majd újabb 15 nap szükséges a szobrok 
elhelyezésére, rögzítésére, művészeti munkák elkészítésére. 
Az épületet augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján 
szeretnék felavatni, a projekt végső lezárása pedig szeptem-
ber közepe.
A település figyelemmel kíséri a Magyar Falu Program pá-
lyázati lehetőségeit is. Ennek kapcsán pályázott az önkor-
mányzat a Faluház korszerűsítésére és az „1000 éves Mártély 
program” megvalósítására is.  
Emellett folyamatban van az orvosi eszközök beszerzé-
se pályázat is, szintén a Magyar Falu Program keretében. 
A szükséges dokumentumok összeállítása ez esetben már 
megtörtént. A háziorvosi rendelőbe, a fogorvosi rendelőbe 
szükséges eszközök beszerzését hajtanák végre, valamint a 
védőnői szolgálat is kapna új eszközöket. A pályázat 6,5 mil-
lió forintról szól. 
A Belügyminisztériumnál megnyíló utak, járdák pályázat-
ból is kivenné a részét a település. Az idei évben közintéz-
ményeink előtti járda szakaszokat szeretnék felújítani. Több 
célterület is ki lett jelölve a pályázat keretében. Ezek közül 
az egyik legfontosabb a Faluház és az Erdei Iskola előtti sza-
kasz, amelynek megújulása már időszerű lenne. 
A következő fázisban a Községház utca, Fő utca keresztező-
désében található járdaszakaszok felújítása is megtörténhet. 
Itt a cél, hogy a sportpubtól a buszmegálló irányába újuljon 
meg a járdaszakasz, úgy hogy a jövőbeni gyalogos átveze-
téshez a járda illeszkedjen. A tervek szerint a járdafelújítás a 
vasúti átjáróig elnyúlik. Harmadik szakaszban a Gondozási 
Központ előtti járdaszakasz a Községház utca végéig újulna 
meg, így két intézmény előtt, a Gondozási Központ és a jö-
vőbeni bölcsőde előtti szakaszok lennének újak.
Ezt követően megújulna a Községház utca és az Alkotmány 
utca sarkától a Szántó-Kovács János utca sarkáig tartó sza-
kasz, ami a jövőbeni bölcsőde mentén halad, és ezzel szem-
ben, a polgármesteri hivatal előtti szakasz felújítása is in-
dokolt. A meglévő 40x40-es járólapokkal kialakított járda 
helyére egy új és modernebb szakaszt készítenének. Támo-
gatás mértéke 15 millió forint, amely mellett 15 százalékos 
önerőre van szükség, így 17-18 millió forintos összeg, ami 
lehívható a járdák fejlesztésére.

szcs
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MEGTARTOTTÁK AZ EGYEZTETÉST 
A MÁRTÉLYI ÜDÜLŐTERÜLET 
TAVASZI INDÍTÁSÁRÓL

 
Megbeszélést tartottak Mártélyon a közös hódmezővásár-
helyi polgármesteri hivatallal a Mártélyi Üdülőterület ta-
vaszi indításáról és a szezonnyitásról.

A holtág tavaszi indítása és az üdülőterület nyári szezonra 
való felkészítési lépéseinek megbeszélése elsősorban arról 
szólt, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogyan lehet 
a mártélyi holtág vízminőségét megőrizni, de a rucaüröm és 
az algásodás megelőzéséről is szó esett. 
Borsos József polgármester elmondta, hogy a szakemberek 
bevonásával azt is megvitatták, hogy milyen vízminőség 
megőrző illetve előre detektáló vagy mérő módszerekkel 
lehetne folyamatosan figyelni az üdülőterület és a víz ala-
kulását, minőségét. A részletes megbeszélés folyamán az 
aszályos tavasz kérdése is felmerült, mely kapcsán jelentős 
vízbeemelés történt a holtágba, ez a vízbeemelés a Székku-
tas-Mindszent öntözőcsatornán már kiemelésre is került. 
Jelenleg friss víz van a holtágban és algásodás jelei sem ta-
pasztalhatóak.
A vízállás vonatkozásában az üzemi vízszintről is szó esett, 
az öntöző víz beemelést a szakemberek megfelelően intézik, 
ez 410-420 centiméter közötti vízszintet jelent. 
Kiemelkedő része volt a megbeszélésnek, hogy a Tájgazdál-
kodási Kft., a Horgászegyesület és Nemzeti Park munkatár-
sai is arra hívták fel a figyelmet, hogy a tavaszi időszakban 
való vízszintingadozás a halak számára nem túl kedvező, 
ezért a vízügyi szakemberek figyelmét külön felhívták a sta-
bilitásra. 
Ezen felül a párolgási és szivárgási veszteségről is beszéltek, 
hiszen ennek mértéke jelentős, a költségét jelen pillanatban 
nem tudják finanszírozni, csak az öntözővíz értékesítésen 
keresztül. 
„Márky-Zay Péter polgármesterrel abban maradtunk, hogy 
a párolgási veszteségek finanszírozása érdekében igyek-
szünk megkeresni azokat a minisztériumi szakembereket, 
akik ebben a kérdéskörben dönteni tudnak”- emelte ki Bor-
sos József. 
Közös érdek a természetvédelmi értékek megtartása és ez a 
víz állapotával és szintjével szorosan összefügg. 
Természetesen a szúnyog kérdés is felmerült, mint minden 
esztendőben. Köszönhetően a száraz tavasznak az erdő alat-

ti, apró keréknyomok nincsenek jelentősen megtelve vízzel, 
a csapadékosabb napok után is gyorsan elszivárog a víz, te-
hát úgynevezett szúnyogbölcső alig-alig fordul elő, a meder-
ben lévő szúnyoglárvákat pedig a halak fogyasztják. Talán 
csökken a szúnyogprobléma idén, de egy hathatós szúnyog-
gyérítésre, ha kell bármikor lehetőség lesz.
Borsos József azt is elmondta, hogy idéntől felszólítást fog-
nak kapni a ladiktulajdonosok, akik nem megfelelően he-
lyezik el és kötik ki a ladikokat. Jelenleg az üdülőterületben 
az élő fához kötik a tulajdonosok, ennek a következménye a 
jövőben bírságolás lesz.
Borsos József kihangsúlyozta, hogy azt szeretnék elérni, 
hogy az úszóműveket használják elsősorban a tulajdonosok, 
azt figyelembe véve, hogy a mólókat strandolásra, fürdőzés-
re nem szabad használni. Kiemelte: a közterület felügyelet 
segítségét is kérték, hogy az ügyben járjanak el hatékonyan. 
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2019. júniusi ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – FBH-
NP szemétszállítási ügyintézés (min-
den harmadik szerdán 11.30-12.30), 
Tonkó Tibor agrárszakértő fogadóórája (keddenként 
9.00-tól 12.00-ig) sportos és mozgásos alkalmakon – 
Asztalitenisz (hétfőnként 16.30-tól,) Jóga (szerdánként 
17.45-től). Nóri torna (csütörtökönként 18.00-tól), EVP 
torna (vasárnaponként 15 órától) – túl, az alábbi ren-
dezvényekre várjuk júniusban az érdeklődőket és érin-
tetteket.
01. 09.00 Óvodás ballagás a Faluházban
 10.00 Emléktábla avatás az Óvodában
07. 17.00-19.00 Fiatal házaspárok tréningje, workshopja, 

előzetes jelentkezéssel!
08. 10.00 Ping-pong verseny
19. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási ügyintézés
 16.30 Iskolai évzáró és ballagás
22. 15.00 DaDália fotópályázat kiállítás megnyitója, 

eredményhirdetése
A fiatal házaspárok tréningjére, work-shopjára hívjuk és vár-

juk olyan minden házaspár jelentkezését, akik szívesen 
részt vennének egy olyan beszélgetésben, ahol ötleteket 
kapnának és osztanának meg a mindennapi életük ki-
sebb-nagyobb konfliktusainak kezeléséhez, megoldásá-
hoz. Maximum 6-7 pár vehet részt a tréningen.

Az előzetes jelentkezéseket a Könyvtárban, Sajtiné Kati 
várja és jegyzi.

Jóga Szabics Anettával szerdánként 17.45-től: 
május 01, 08, 15, 22, 29.

Nóri torna Borsos Nórával csütörtökönként 18.00-tól: 
május 02, 09, 16, 23, 30.

EVP torna Bagi Mátyással vasárnaponként 15.00-tól: 
május 05, 12, 19, 26.

Júniusi előzetes: 01. Óvodás ballagás

ÁMK Faluház munkatársai
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KÖZGYŰLÉS ÉS GYEREKNAP 
A HORGÁSZEGYESÜLETNÉL
 

Több rendezvénye is volt május utolsó hétvégéjén a Márté-
lyi Horgászegyesületnek. Pénteken közgyűlést, vasárnap 
pedig gyereknapi horgászversenyt rendeztek.

A május 24-i közgyűlésén a résztvevők először a 2018-as év 
beszámolóját hallgathatták meg, amelyet Kulcsár Szabolcs 
vázolt a hallgatóságnak. Az egyesület elnöke egyúttal le-
mondását is bejelentette, családi és magánéleti okokra hi-
vatkozva. A résztvevőknek a közgyűlésen nem sikerült az új 
elnököt megválasztaniuk, így egyelőre elnök nélkül maradt 
az egyesület. Az elnöki feladatok ellátását így ebben az át-
meneti időszakban az egyesület vezetősége végzi el. A tervek 
szerint idén újabb közgyűlését hívnak majd össze, ahol elnö-
köt választhatnak a tagok.
Oláh Szabolcs, az egyesület halgazdálkodási felelősi is be-
számolót tartott, először a 2018-as évre visszatekintve, majd 
a 2019-es már megtörtént és várható telepítések is szóba ke-
rültek. Júniusban újabb telepítésre számíthatunk a holtág-
nál, 20 ezer előnevelt süllő és 20 mázsa háromnyaras ponty 
kerülhet még a vízbe, míg ősszel 300 kg kétnyaras compót 
szeretnének telepíteni.
Téma volt a rucaöröm is, amellyel kapcsolatban az érintett 
önkormányzatok is megbeszélést tartottak. A Mártélyi Hor-
gászegyesület a jövőben is szorosan együttműködik majd 
az érintett vízügyi igazgatósággal és a Kiskunsági Nemze-
ti Park természetvédelmi őrével, figyelve a víz legfontosabb 
mérőszámait, hogy az esetleg problémákat időben sikerüljön 
felfedezni. Az esetleges gyérítés költségeibe pedig az egyesü-
let is becsatlakozik, a nem rég bevezetett természetvédelmi 
díj összegét szánják az ilyen akciókra a jövőben.
Augusztusban a tervek szerint idén is megrendezik a nap-
közis horgásztábort. Míg május 26-án a gyereknapi rendez-
vényt is újból életre hívták.
A délelőtti megmérettetésre tizenhatan neveztek, a jó hangu-
latú pecázás etetőanyagát a Czero Horgászbolt támogatatta, 
míg a nyereményeket (feder és bolognai botok), a MOHOSZ 
pályázatából sikerült beszerezni. A versenyen két csoportra 
osztották az indulókat, a dobogó így alakult:
6-10 éves korcsoport
1. Mészáros Lőrinc Ákos
2. Bauer Péter

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:  62/565-881
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 „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete  
június havi programjai 

Helyszín: Gondozási Központ vagy Civilház 
Idő: minden csütörtök 10–12 óráig.

Június 06.  Torta Világnapja: 
Csak úgy mint tavaly is az idén is megmutatják

„mit tudok”
   Fő a bemutatkozás, a jóindulatú kínálás, 

fogyasztás
Díjazás

Június 13. Régi életmesék Móra Ferenctől
Június 20.  MEOSZ május 7-től 10-ig tartó 

Közgyűlésének tanulságai
Június 27.  Cukorbetegek Világnapja 

Az előadásra nem csak a tagjainkat várjuk!
Előzetes: Július 6. Sándorfalvi Napok.

Arnóczky Györgyné

3. Kovács Gábor
10-15 éves korcsoport
1. Mészáros Flóra
2. Marton Balázs
3. Soós Gergő

szcs
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100 ÉVES AZ ÓVODAI NEVELÉS
 

Idén ünneplik az óvodai nevelés 100. évfordulóját Már-
télyon. Ennek kapcsán beszélgettünk Pótári Mihállyal, 
az Általános Művelődési Központ igazgatójával, és az 
ízig-vérig szakmabelivel, Szabó Lászlóné Rózsával, akit a 
mártélyiak csak „Kisóvónéniként” emlegetnek.

„Az első óvodai foglalkozásokat 100 éve kezdték el Márté-
lyon. Akkoriban azért volt erre igény, mert nyaranta nem 
tudták kire bízni a kisdedeket, miközben a földeken dol-
gozni kellett. Az asszonyokat meg a nagyobb gyerekeket is 
bevonták a munkákba, és a picikkel való foglalkozást nem 
tudták hogyan megoldani. Ekkor a Horvát házaspár – aki-
ket sajnos nem tudunk visszakövetni, kik voltak pontosan 
– felajánlotta a házát erre a célra. Az első óvó néni Vekerdy 
Ilona volt – meséli Pótári Mihály. „A nemes évforduló alkal-
mából arra gondoltunk, hogy elhelyezünk egy emléktáblát 
az óvoda előtt.” – teszi hozzá. A tábla felavatására közvetle-
nül az óvodai ballagás után kerül sor, június 1-jén, 10 órakor.
Szabó Lászlóné Rózsa a 100 évből jócskán kivette a részét, 
hiszen 40 évig dolgozott óvónőként a településen, ebből pe-
dig 17 évet töltött el óvodavezetőként. 
„’71. november 1-jén álltam munkába, akkor még gyermek-
gondozó voltam. Utána munka mellett végeztem el a főis-
kolát. Ez idő alatt úgy megnőtt a gyereklétszám, hogy cso-
portot kellett bontanunk, addig csak egy csoportos óvoda 
voltunk.”
Ebben az időszakban Európa-szerte híres volt a magyar óvo-
dai nevelés. Hazánkban számos alkalommal tartottak szak-
mai továbbképzéseket és óvónői megyei találkozókat, ezzel 
is segítve a szakembereket a fejlődésben.
Az óvónőknek azonban nem csak a szakmai kihívásokkal 
kellett szembenézniük a kezdetekben. Az óvoda Tornyai 
János festőművész vályogházát kapta meg a működéshez, 
ami bár nincs rossz állapotban, tatarozni – mint a legtöbb 
koros épületet – szükséges. „Ma már nem sok minden van 
az épületben abból a vályogból, amit Tornyai festőművész 
rakott. Nem leromlott állapotú ugyan, de egy régi épületről 
beszélünk. Voltak műszaki kihívások, mindig újítani kellett 
valamit. A mosdót, a fűtést korszerűsítették… de mindig 
volt újabb és újabb ilyen kihívás, és a pezsgő országos élet is 
hozott nekünk bőven kihívásokat.” – nosztalgiázott Szabó 
Lászlóné.

A fáradhatatlan óvónők és dajkák mindig újabb és újabb 
ötletekkel álltak elő, hogy folyamatosan fenntartsák a gye-
rekek érdeklődését. Bár ez akkoriban ritkaságszámba ment, 
kirándulásokra vitték az óvodásokat Budapestre, jártak ál-
latkertben és vidámparkban is. Épült az óvodában KRESZ-
pálya, de a gyerekek megtanultak kertészkedni is az óvónők 
segítségével. 
„Ezek nagyon egyszerű dolgok, de azért kihívások voltak. 
Meg kellett ezeket szervezni. A szülőket nagyon jól sike-
rült bevonni, mindenben részt vettek. Általában nagyon 
jó szülői munkaközösségünk volt. (…) Úgy érzem, egy na-
gyon-nagyon pezsgő és jó óvodai élet volt a gyerekeknek is. 
Legalábbis úgy gondolom. Szerettek óvodába járni. Ezek a 
gyerekek felnőttek, akikkel legelőször foglalkoztam, közü-
lük már van, aki nagymama. Azért kapok még most is visz-
szajelzéseket.” – meséli mosolyogva. 
Kisóvónéni mindig is szívén viselte az óvoda sorsát, erről 
árulkodik történeti gyűjteménye is a mártélyi óvodáról 
és az első helyi óvónőről, Vekerdy Ilonáról, aki 1919. júli-
us 1-jén állt munkába. „70-80 éves emberek – köztük az én 
édesanyám is – beszélnek áhítattal Ilonáról, és ez felkeltette 
az érdeklődésemet. Elgondolkodtam, hogy milyen lehetett 
akkoriban az óvoda? Így felkerestem idős volt óvodásokat, 
megkaptam a családi történeteket tartalmazó anyagot, ami 
a Mártélyra vonatkozott Vekerdy Ilona életéből. (…) Mond-
juk is sokszor a gyerekeknek, hogy ez az óvoda régóta mű-
ködik, de egy 5-6 éves gyerekben ez nem feltétlenül marad 
meg. Talán így, ha kirakjuk majd azt az emléktáblát, az em-
berek hozzák majd a gyerekeiket, az unokákat, de a turisták 
is megállhatnak. Mégiscsak tudják, hogy egy ilyen pici falu-
ba nem kis dolog, hogy 100 éve működik óvoda!”

Komjáti Ágnes

Az idősek klubjának programjai 
2019. június hónapban

05-én Júniusi népszokások10:00 órától
10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
12- én Filmklub 10:00 órától
19- én Pünkösdi Királyválasztás 10:00 órától és ünnepi 

ebéd
25-én Fehérneművásár 9:00 órától
26-án Szent Iván éji álom. 10:00 órától. Beszélgetés az 

álmokról
Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 
órára hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyo-
más mérés 7-8 között. Hétfőnként kifestő nap, Minden 
kedden 10 órától időstorna, mindenkit várunk. Torna 
után társasjátékok, Szerdán a szervezett programjaink, 
előadás, névnap, születésnap, évforduló, filmklub. 
Csütörtökön mozgássérültek programja, Pénteken kéz-
műves nap. Mindennap beszélgetés sajtófigyelés, kártya 
igény szerint. Minden hónap utolsó keddjén mártélyi 
temetőjárat a tanyagondnok közreműködésével. Indulás 
13:00. Az igényeket 2 munkanappal korábban jelezni szí-
veskedjenek a klubban.
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TORNYAI EMLÉKÉRE FESTETTEK…

 
Arnóczky Mária írása.

„ én most már egész másképp, csupa színt 
festök, mög napfényt, sárgát, rózsaszínt, 
azért, mert köll a Nap neköm. 
Öreg vagyok, oszt fázom...”

(részlet Csukás István Tornyai János c. verséből)
A hódmezővásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti 
Iskola képzőművészet tanszak tanárainak, elsősorban Ra-
dicsné Nagy Andrea igazgatóhelyettesnek és Mucsi Zoltán 
festőművész tanárnak régen dédelgetett álma volt egy – 
alapfokú művészeti iskolák körében szervezendő – országos 
festészetverseny. Elképzelésüket örömmel és lelkesedéssel 
támogatta Vágó János intézményvezető, aki személyesen 
járt el az ügy képviseletében.
E nagyszerű kezdeményezésre az idei tavasz bizonyult ki-
váló időpontnak. Városunk nagy büszkeségének, Tornyai 
János születésének éppen 150. évfordulója kellő alkalmat 
kínált a rendezvény megszervezésére.
Az ötlet megvalósítása hónapokon keresztül zajlott. A mun-
kálatokban teljes mellszélességgel és kiemelt figyelemmel a 
Hódmezővásárhelyi Tankerület vezetője, Balázs József és 
munkatársai, a Péczely Iskola igazgatója, Vágó János, vala-
mint a szervezési munkálatok irányítója, a legapróbb részle-
tekig való kidolgozója, megvalósítója, koordinátora Radics-
né Nagy Andrea működött közre. Ez utóbbi „jobb keze” két 
kollégája Mucsi Zoltán és Nádasdi István voltak. De meg 
kell említeni a művészeti iskola további munkatársait is.
Huszonnyolc iskolából érkeztek festmények, mintegy 308 
alkotás. 
A jeligével érkező rajzokat, festményeket kiváló szakembe-
rekből álló zsűri értékelte és válogatta ki. A Gál Lehel (zsűri 
elnök), Hézső Ferenc és Sonkoly Tibor festőművészekből 
álló grémium a négy korcsoportból 77 műalkotást talált ki-
emelkedően jónak. Az ezeket a műveket beküldő gyerekek 
jutottak be a május 11-i döntőbe. Végül 22 iskolából érkeztek 
városunkba a kiemelt kis tehetségek tanáraik és szüleik kí-
séretében.
Méltó keretet adott a Bessenyei Ferenc Művelődési Köz-
pontban szervezett ünnepi megnyitónak Csukás István: 
Tornyai János című versének előadása (Tóth Viki, Nagy 
Imola, Pillér Petra, Varga Dani színjátszó növendékek elő-
adásában) valamint az iskola zongora tanárainak káprázatos 
(14 kezes!) Hacsaturján: Kardtánc című balett betétének vir-
tuóz előadása.
A négy korosztályban versengő gyerekek a helyszínen kap-
ták kézhez az illusztrálandó verseket nyomtatott formában. 
A több lehetőségből egyet kellett illusztrálni. A téma – ép-
pen úgy, mint az első fordulóban – a szülőföld volt. 
Az 1. és a 2. korcsoportosok két órányi időt kaptak a mun-
kára. A 3. és a 4. korcsoportosok eggyel többet. A technika 
kötött volt. Csak vizes bázisú festékeket (mint akvarell, tem-
pera, vagy a mostanában egyre népszerűbb anilin) használ-
hattak a versenyzők. 
Minden kategóriában I.-II.-III. helyezéseket osztottak ki, ill. 
különdíjakkal való jutalmazásra is sor kerülhetett. 
Ez utóbbi díjakat többek között Mártély község Önkor-
mányzata és a mártélyi „Add a kezed!” Mozgássérültek 
Egyesülete ajánlotta fel. Külön köszönet a szép albumokért, 
amelyekről gondoskodott a két említett szervezet. Vezetőik-

nek: Borsos József polgármesternek és Arnóczky György-
né egyesületi elnöknek teljesen természetes volt, hogy a ver-
seny mellé állnak, hiszen Mártély község és az itt élő lakosok 
mindig büszkék voltak és maradnak gyönyörűséges Tisza-
partjukra, a faluban valaha vagy most élő, illetve idelátogató 
számos kiváló képző- és alkotóművész munkájára, a lakos-
sághoz fűződő emberi kapcsolataikra. 
A díjazottak a fentieken kívül további szép albumokat, fes-
tőeszközöket kaptak a Tornyai János Múzeum, az Emlék-
pont, illetve a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
anyagi támogatása révén.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre délután 17 órakor került 
sor a Tornyai János Múzeumban a csodálatos Tornyai-fest-
mények között. 
A négy kategória győzteseinek, különdíjasainak a neve, is-
kolájuk, felkészítőjük neve, ill. az elkészített döntős festmé-
nyeik fényképe (komoly lista!) megtalálható a Péczely Iskola 
honlapján. Az eredmények közül büszkén említem meg a 
mártélyi Kérdő Kata Réka sikerét, aki saját korcsoportjában 
3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Radicsné Nagy Andrea.
Reméljük, hogy jó hírünkkel és kellemes élményekkel utaz-
tak el a szélrózsa minden irányából ideérkező vendégeink 
azzal az érzéssel, hogy visszatérnek vagy magánemberként, 
turistaként, barátként vagy a három év múlva esedékes II. 
Tornyai János Országos Festészetversenyünkre.

Arnóczky Mária, 
a Péczely Attila AMI színjáték szakos tanára

VADÁSZOK ÉS FÖLD- 
TULAJDONOSOK TALÁLKOZÓJA 
A MÁRTÉLYI KEMPINGBEN
 

Május 18-án ismét megrendezték a Mártélyi Vadászok 
Egyesületének hagyományos találkozóját a mártélyi kem-
pingben. A találkozón a vadászok mellett a földtulajdo-
nosi közösség is részt vett. Kruzslicz István, az egyesület 
elnöke mesélt a rendezvényről.
Az eseményt 11 órakor nyitották meg. Még ebéd előtt sor 
került a pálinkamustrára, ahol a helyiek saját pálinkájukat 
ajánlották a kíváncsiskodóknak. A gyerekeket ugrálóvár és 
lovaskocsikázás is várta, de az egyik vadásztárs a madarak-
kal kapcsolatban tartott érdekfeszítő előadást a hallgatóság-
nak. A kóstolót követően öt különböző pörkölt közül vá-
laszthattak a rendezvény résztvevői, a vadászok szarvasból, 
őzből, birkából, vadnyúlból és vaddisznóból készítették el a 
hagyományos fogásokat.
„Egy vadásztársunk sütött halat is, utána következett az ital-
fogyasztás, igény szerint. A rendezvény körülbelül 5-ig tar-
tott, de persze voltak kitartóbbak is” – tette hozzá nevetve az 
egyesület elnöke.
A rendezvényen idén is több mint 100 fő vett részt. 
„Ennek a közös rendezvénynek a kapcsolattartás a lényege, 
arról szól, hogy meghívjuk a földtulajdonosokat és a va-
dászokat, rokonokat, barátokat, és élő zene mellett töltjük 
együtt a szabadidőnket, beszélgetünk a minket érintő dol-
gokról. Az időjárás ideális volt szombaton a rendezvényhez. 
Jó hangulatban telt, finom étkeket készítettek a vadásztár-
sak, és azt gondolom, hogy mindenki kellemesen töltötte itt 
az időt, aki eljött.”

Komjáti Ági
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számításait. Sült a palacsinta is a helyi református egyházkö-
zösség jó voltából, de a lovaskocsikázás is élményt biztosított 
a résztvevők számára. Mindeközben pedig a szülői-baráti 
társaságok bográcsokban készítették az önkormányzat által 
felajánlott húsból az ebédnek valót. 
13 órától pedig a Péter-Pán Duó zenés és igazán szórakozta-
tó műsora zárta a délelőttöt.
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MOSOLYGÓS VOLT 
AZ IDEI GYEREKNAP IS
 

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen idén is megszervez-
ték a települési gyereknapot Mártélyon. Mosolygós han-
gulatban, napsütés mellett, vidám bográcsozással telt a 
délelőtt az iskola szomszédságában.

A programkavalkádot látva nem volt kérdés, hogy a mos-
tani gyereknapi rendezvény is sikerre van ítélve Mártélyon. 
Az időjárás azonban annál sarkalatosabb kérdés volt, hiszen 
habár azt tartják, hogy a májusi eső aranyat ér, a gyereknapi 
rendezvényen mégsem indokolt. Szerencsére az időjárásra 
végül nem lehetett panasz, a vidám gyereksereg és a főzést 
eltökélő baráti társaságok elijesztették az esőfelhőket.

A „műveleti terület” ez alkalommal is az iskola és az erdei 
iskola környéke volt, az ott lévő játékok mellé ugrálóvár ér-
kezett, idén is előkerült a gladiátor játék, de a szervezők aka-
dálypályával, hétpróbás játékokkal, arcfestéssel és kézműves 
foglalkozásokkal is készültek, hogy mindenki megtalálja a 

MEGÉRKEZTEK 
AZ ALTENAHRI VENDÉGEK
 

Mártély továbbra is szoros kapcsolatot ápol a németorszá-
gi testvértelepüléssel, Altenahr lakói közül ismét néhá-
nyan ellátogattak a hozzánk.
A gyereknapi rendezvény közben érkeztek meg Mártélyra az 
altenahri testvértelepülés fiataljai és kísérői. A csapat majd 
egy hetet tölt Mártélyon, a németországi gyerekek mártélyi 
családoknál lettek elhelyezve, a szombat és a vasárnap pe-
dig közös programokkal, ismerkedéssel telt, a következő hét 
elején viszont az iskolai programok mellett számos közös él-
ményben lesz részük a mártélyi gyerekekkel és családokkal.
Hétfőn makói kirándulás színesítette a programot, belvá-
rosi sétával és természetesen a Lombkorona sétány meglá-
togatásával és a kalandparkban töltött idővel. Az élmények 
gyűjtése pedig e cikk megírásakor is tart. Keddre szegedi 
fürdőzés, szerdán közös kerékpártúra szerepelt az előzetes 
tervek között.
Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a csapat előfutára, 
egy fiatalember már egy héttel korábban megérkezett, ő úgy 
döntött, hogy Mártélyon szeretné eltölteni közösségi szolgá-
latát. A Faluházban és az iskolában segített, de az Ifipontot 
is előkészítette, hiszen az altenahri kísérők segítettek a hely 
kifestésében.
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