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  Megalakult a Mártélyért Szociális 
Szövetkezet

Majdnem féléves előkészítés után 2015. június 25.-én meg-
alapítottuk a Mártélyért Szociális Szövetkezetet.  
Szövetkezetünk célja, hogy olyan tevékenységeket végezzen, 
illetőleg kutasson fel, amelyek a munkanélküli, szociáli-
san hátrányos helyzetben lévő tagjai számára fenntartható 
munka-, és életfeltételeket teremtenek. Közösségi alapjá-
ból, különféle kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi 
szükségletek kielégítésének elősegítésével tagjai és a tagok 
hozzátartozóinak szociális helyzetének javítását támogatja. 
Tagjai számára képzési, továbbképzési lehetőségeket biztosít 
annak érdekében, hogy munkavállalói kompetenciáik erő-
södjenek.
A szociális szövetkezet célja továbbá, hogy a társadalom 
perifériájára sodródott tagjainak a munka világába történő 
visszavezetésével biztosítsa a megfelelő lét-, és önfenntartást.
Szociális szövetkezetünk célja még a helyi értékek felkuta-
tása, ápolása, generációk közötti átadása, megismertetése, 
fenntartása, a helyi fiatalság helyben tartása és közösségi 
életük minőségi javítása.

Alapító tagok: Mártély Község Önkormányzata, Dajka-
Szabó Beatrix, Somodi Ágnes Veronika, Szabó Teréz Dori-
na, Szelesné Solcz Márta, Borsos József Albert, Pótári Mi-
hály Zsolt, Rózsa Szilveszter Róbert, ifj. Tatár Béla.
Az alapítás során a tagok egyhangúlag választották meg a 
tisztségviselőket az alábbiak szerint:
Igazgató Elnök: ifj. Tatár Béla, megbízása 2020. június 25-ig 
szól.
Felügyelő bizottsági tagok: 
Elnök: Dajka Szabó Beatrix 
Tagok: Somodi Ágnes Veronika
             Borsos József Albert

A Mártélyért Szociális Szövetkezet a települési adottságokat 
figyelembe véve több ágazati egység együttes, összehangolt 
szinergiájaként üzemelhet. Az eltérő tevékenységek össze-
hangolása nagy figyelmet és hatékonyságot igényel, ami a 
helyi fiatalok körében megvan. Az ágazatok kiválasztásánál 
mind a természeti, mind a gazdasági, mind az emberi ténye-
zőket számba kellett venni. 
Tervezett ágazatok: • Mezőgazdasági ágazat; • Turisztikai 
ágazat; • Erdőművelő ágazat; • Bedolgozó ágazat

A szövetkezet ágazati rendszerét ütemezetten a piaci és mű-
ködési igények figyelembevételével kívánjuk kialakítani. Ez 
azt jelenti, hogy a helyi forrásokra támaszkodva (tagok be-
fektetési, önkormányzat eszköz apportja, meglévő piaci igé-
nyek, potenciális értékesítési lehetőségek) a legkönnyebben 
kialakítható ágazatokkal kezdjük meg a tevékenységet.

A szociális szövetkezet egy olyan gazdasági (és nem nonpro-
fit) szervezet, amely ötvözi a gazdasági társaságok és társa-
dalmi szervezetek előnyeit, mert a hátrányos helyzetűeknek 
biztosít munkalehetőséget és olyan szükségletek kielégíté-
sére törekszik, melyeket a piacgazdaság nem tud felvállalni.
A szociális szövetkezet a nyitott tagság és a változó tőke elve 
szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. 
Nyitott, hiszen tagokat vehet fel, illetve tagjai ki is léphetnek, 
a tőke pedig változó, amennyiben a belépő tagok befizetik a 
részjegy értékét és a kilépő tagoknak pedig a szövetkezet ki-
fizeti a tőke őket megillető részét.
A szociális szövetkezetnek fontos szerep jut a munkanél-
küliség kezelésében. Egy köztes megjelenési formát jelent 
a közszféra, valamint a piaci szereplők között. A közszféra 
nincs rá hatással, illetve nem gyakorol felette hatáskört, míg 
a piaci szereplők eltérően nem a profitorientáltság az elsőd-
leges célja, hanem a hátrányos helyzetű tagok élethelyzeté-
nek javítása.

Borsos József 

 Óvodás kirándulás Ópusztaszerre
A kisgyermekek számára fontos, hogy mielőbb tapasz-

talják meg a gyökereiket, többek között ezért is esett a vá-
lasztás az Ópusztaszeri Emlékparkra, amikor kirándulást 
terveztünk. Ha még nem is értik  az óvodáskorúak, mi az, 
hogy őseink, a honfoglalók, de érzéseket élnek át, hangu-
latokat, benyomásokat az ősi magyar életről.  Legnagyobb 
élmény a lovasbemutató volt. A mártélyi gyerekeknek a ló 
közelsége természetes, ezért igazi átéléssel nézték a lovago-
ló „ősmagyarokat”, a lóhátról kilőtt nyilakat, a versengést, 
megérintette őket az ősi misztikus zene. A jurtákba szintén 
népi ruhába öltözött „lakók”mutatták meg a berendezést, a 
férfiak fegyverzetét, a nők varró felszerelését, a gyerekek já-
tékait. Itt óvodásaink megszólaltatták a sámándobot is. A 
lányoknak az itt bemutatott ékszerek, szép ruhát tetszettek 

(folytatás a következő oldalon)
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Nyárádremetei gyerekek érkeznek
Nem hiába szerveztük a Székely lakodalmat, a célunk ha-

marosan megvalósul. 2015. július 21-én érkeznek hozzánk 
egy hétre a Nyárádremetei gyerekek. 

A gyerekeket és a kísérőiket családoknál tudjuk elhelyez-
ni, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni!

Az egyhetes itt tartózkodásukat igyekeztünk sokféle 
programmal feltölteni. A gyalogtúrától, az éjszakai aka-
dályversenytől a strandolásig minden megtalálható. Kirán-
dulunk Ópusztaszerre és a Balatonra, a kapcsolat kezdetére 
emlékezünk Joó Karcsiéknál. 

 Sajti Imréné

 Polgárőr Község címet vettünk át  
Komlón

Nagy megtiszteltetés érte településünket, mert a Polgár-
őr Tűz-és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély 
20 éves kimagasló szakmai munkájának elismeréseként, 
2015. június 20.-án Polgárőr Község kitüntetést vehettük át 
Komlón. A címet az Országos Polgárőr Szövetség alapította, 
melynek célja azon városok, községek önkormányzatainak 
elismerése - a polgárőr egyesület munkáját is figyelembe 
véve -, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozga-
lomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság 
biztonságérzetének növelése érdekében, hatékony támogatói 
és kezdeményezői a társadalmi bűnmegelőzésnek. 

A kitüntetések és szakmai elismerések átadására XXI. 
Országos Polgárőr Napon került sor, ahol Pintér Sándor 
Belügyminiszter úr és Túrós András az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke szorított kezet a díjazottakkal. 

Elmondták, hogy a polgárőr mozgalom kimagasló jelen-
tőségű, értékteremtő, értékőrző civil tevékenység, melynek 
fenntartása és további fejlesztése kiemelt célja a kormány-
zatnak. Megtudtuk, hogy az életkor határ változtatásának 
köszönhetően már a fiatalok is beléphetnek az egyesületek-
hez, és megismerhetik, megtanulhatják és végezhetik azokat 
a szakmai feladatokat, melyek nélkülözhetetlenek egy-egy 
település közrendjének, közbiztonságának, vagyonvédelmé-
nek szempontjából.

Mártély Község Önkormányzata ezúton is köszöni mind-
azt az önzetlen munkát, szakmai segítséget, civil és közéleti 
szerepvállalást, amelyet az egyesület tagjai falunkban már 
20 éve végeznek. Büszkék vagyunk polgárőreinkre és nagyra 
értékeljük az egyesület vezetőinek munkáját, kívánjuk, hogy 

a legjobban.  A parkban nem csak ősi emlékeket láthattunk,  
régi gépekre felmásztunk, gőz mozdonytól a cséplőgépig sok 
régi gépet megnéztünk. Láttuk a vasútállomást, a gátőrhá-
zat, skanzenben a népi parasztházakat, volt akinek a tűzoltó 
állomás tetszett a legjobban, volt akinek a kendermagos ka-
kas a parasztudvarban. A régi iskolába betérve kicsit megle-
pődött mindenki az olajos padló, a katedra látványára, és a 
tanítóúr szigorú, népi beszéde, főleg a nádpálcája kicsit ri-
asztó volt.  Igazi érdekességnek számított még a gyerekeknek 
is a halászkunyhó, amikor elmeséltük, hogy az régen Már-
télyon volt, és mártélyi emberek építették.  A hatalmas park 
lehetőséget adott a nagy sétára, szaladgálásra, jó ízű ebéd-
re, jégkrémezésre. A sok látnivalóból mindenkit más fogott 
meg, de elmondhatjuk, hogy tele élményekkel, fáradtan ér-
keztünk haza.

Csatlós Pálné

(folytatás az előző oldalról)
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Bandi bácsi köszöntése
Kedves családja körében ünnepelte id. Nagy András szü-
letésnapját 2015. június 21-én vasárnap. 90 évvel ezelőtt 
pontosan ezen a napon született tanyasi gazdacsaládban. 
A családi ünnepi ebéd végén érkeztünk meg mi is azért, 
hogy településünk minden lakója nevében köszöntsük Őt, 
és kívánjunk jó egészséget és hosszú boldog éveket. Aki ezt a 
szép kort megéri, mindannyiunk tiszteletét megérdemli, hi-
szen tudása, tapasztalata és életbölcsessége nélkülözhetetlen 
a következő generációk számára.
A beszélgetésünk során, büszkén mesélt az akkori falusi és 
gazdaélet nehézségeiről, örömeiről és kihívásairól.

5-6 évesen már kanászként dolgozott a családi birtokon. 8 
évesen megtanult kaszálni, amire nagyon büszke volt. Szü-
lei gazdaságában részesművelést végeztek; 58 kishold volt 
a családi gazdaság mérete. Tanyasi iskolába járt, ahova na-
ponta 3km-t tett meg oda-vissza.

Leventeként került a II. világháborúba, 1944-ben Székes-
fehérvárra, a szőnyegbombázás helyreállításra. Leventeként 
eljutott Győr-Moson-Sopron megyébe, ahol Lenti közeléből 
hazaindult, viszontagságos körülmények között, vagon tete-
jén utazva,10 nap alatt szökött haza.
Itthon beáll a családi gazdaságba és a háború utáni „Rákosi” 
időszakban saját gazdaságában dolgozott.

A betagozódás idején, hosszú unszolás után lépett csak be 
a TSZ-be, ahol saját lovait hajtotta fogatosként, és részt vett 
a növénytermesztés munkafolyamataiban.
Precíz és szorgalmas munkájának köszönhetően a lovak 
után traktort kapott munkaeszköznek. Mezőgazdasági gép-
kezelő tanfolyamot is elvégezte.

sok-sok éven keresztül végezzék még ezt a magas színvonalú 
civilszervezeti munkát. Fontosnak tartjuk a helyi bűncse-
lekmények számának további csökkentését és köszönjük a 
hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság szakmai támogatá-
sát, és körzeti megbízottunk mindennapi munkáját.

Büszkén viseljük a Polgárőr Község címet, lehetősége-
inkhez képest mindent megteszünk az együttműködés szé-
lesítésére a közrend, közbiztonság és tűz- és vagyonvédelem 
további fejlesztése érdekében. 

Borsos József
polgármester

Meghívó

A Mártélyi Olvasókör tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját 2015. július 18-án 16 órakor kezdődő

hagyományőrző arató ünnepségre, kenyérszentelésre és az  
azt követő vacsorára.

PROGRAM:
16 óra indulás a Civilház elől az aratás helyszínére lovas fogatokkal
1630 aratás a Vásárhelyi út melletti búzatáblában
18 óra fogatok vissza indulása a Faluház elé
19 óra kenyérszentelés
20 óra vacsora

Vacsora igényét előre kell jelezni Apró Lajosnénál
(folytatás a következő oldalon)
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Büszkén említette a „kerekorrú”MTZ45-öt, amit hosszú 
éveken keresztül használt és karbantartott.

Többször is kitüntették a TSZ-ben „Kiváló Dolgozó”-
ként.1983-ban a Termelőszövetkezetek Országos Taná-
csának elnökétől KIVÁLÓ TERMELŐSZÖVETKEZETI 
MUNKÁJÁÉRT kitüntetést kapott.

1952-ben megnősült, Pánczél Jusztinát választotta párjául. 
Egy Mártély külterületi tanyában gazdálkodással foglalkoz-
tak és nevelték gyermekeiket, Andrást és Ilonát. A faluba 
1973-ban költöztek be, de a gazdálkodással akkor sem hagy-
tak fel. Állattartással is foglalkoztak; sertésnevelés és szar-
vasmarha tenyésztéssel egészítették ki a jövedelmüket, vala-
mint a Kisgazdakör dűlőben lévő kiskertjüket is művelték.

1985-ben ment nyugállományba. Nyugdíjas éveit családja 
segítésével tölti, és szerető unokáit is tanítgatja. 4 unokája és 
2 dédunokája van jelenleg.
Jó kedélyű, 90 évesen is aktívan kerékpározó, beszédes gaz-
daembert ismertünk meg benne, aki a mártélyi múltról 
szívesen beszél. Bízunk benne, hogy jó egészségnek örvend 
továbbra is és lesz lehetőségünk még sok tapasztalatot és tu-
dást kapni Bandi bácsitól.
Még egyszer: Nagyon boldog születésnapot kívánunk a falu 
összes polgára nevében!

Farkasné Szilárd Ágnes

Mártélyi tanyagondnoki szolgálat
A Gondozási Központ, szociális, és egyéb tevékenysége so-
rán kívánja megvalósítani a szakma hivatását, céljait. A mű-
ködés alapelve az önzetlen emberi gondoskodás, összhang-
ban a szakmaisággal, valamint az egyéni szükségletekre 
adott egyéni válasszal. Ennek megfelelően a segítségnyújtás 
mértékét és módját mindenkor a szolgáltatásokat igénybe 
vevők szükségleteihez igazodva, autonómiájukat meghagy-
va, egyénre szabott gondoskodással határozzuk meg. Elkö-
telezett munkatársak végzik a segítői munkájukat, melynek 
középpontjában az ellátást igénybe vevő személy, valamint 
megelégedettsége áll.

A Tanyagondnoki Szolgálat Mártély községben 2001. 01. 01. 
óta működik, eleinte Falugondnoki Szolgálatként, jelenleg a 
lakosságszám alapján Tanyagondnokként.
Fenntartó: Mártély Község Önkormányzat 
Munkáltató: Mártély Község Önkormányzat Gondozási 
Központja (6636, Mártély, Községház u. 17.)
Alkalmazásban álló tanyagondnok, 1 fő.
Körzet (illetékességi terület): Mártély község tanyavilága

A tanyagondnoki szolgáltatás célja:
Mártély község külterületén élők részére, a szolgáltatás 
igyekszik a szakellátást nem igénylő szükségleteket betölte-
ni, szervesen, emberközeli módon integrálódva a közösség 
életébe. A Gondozási Központ koncepciójában prioritásként 
szerepel az időskorúak, és szociálisan rászorulók ellátása. 

A demográfiai adatok, valamint a szolgáltatáselemek kapa-
citás adatai tükrözik az ellátások iránti igény növekedését.
A helyi szociális védelemre háruló feladatok szempontjából 
egyértelmű, hogy a célcsoportok körében az alapszolgáltatá-
sok iránti igények tartós növekedésével kell számolni. Alap-
ellátás keretében biztosított szolgáltatások segítséget nyújta-
nak az ellátást igénybe vevők életminőségének javításához, 
életkörülményeikből származó hátrányaik csökkentéséhez. 
Ezeknek az igényeknek a felmérése, az adekvát szolgáltatási 
formák kialakítása az alapellátás keretein belül a Szociális 
Gondozási Központ feladata. Az intézményi struktúrán be-
lül a tanyagondnoki szolgáltatás a külterületen élő egyének 
és családok a tanyai létből fakadó hátrányainak enyhítése, 
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alap-
ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
továbbá a külterületen élők szükségleteinek kielégítése az 
esélyegyenlőség biztosításával.

Alapellátási feladatok:
Igényelt Szolgáltatások: Közszolgáltatások elérésében való 
segítségnyújtás, bevásárlás, kisebb ház körüli segítségnyúj-
tás, ebédszállítás, hivatali ügyintézésben történő segítség-
nyújtás. Kategóriánként a következő lehetőségek adottak: 
Közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtás biz-
tosításában, a közösségi és szociális információk szolgálta-
tásában, egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, gyermek-
szállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása, a közössé-
gi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szerve-
zése, segítése, egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, 
lakossági igények továbbítása, egyéb lakossági szolgáltatá-
sok biztosításában való közreműködés.

Napi rendszerességgel végzett munka:
-Ház körüli teendők
-ebédszállításban való közreműködés
-Időszakosan iskolába, óvodába gyermekszállítás

Heti rendszerességgel végzett munka:
-Bevásárlások
-gyógyszerek kiíratása és kiváltása

Igény szerint végzett munka:
-idősek nappali ellátó intézménybe történő szállítása
-különböző intézményekbe való szállítás (orvoshoz, vérellá-
tóba syncumar kezelésre, önkormányzathoz, postára)
-szociális, és hivatalos ügyek intézése
-élelmiszervásárlás
-idényjellegű munkák, hóeltakarítás, fűnyírás
-temetőlátogatás

Általános tendencia; ahogy a lakosság elöregszik, az egészsé-
gi állapotuk fokozatosan romlik. Az öregedésen és egészségi 
állapoton túl, a napi megélhetés is egyre nehezebb mindenki 
számára, ez egyre növekvő problémát jelent. Rohamosan nő 
a szegénység, valamint a létminimum alatt élők száma, illet-
ve a nyugellátások elértéktelenednek.

(folytatás az előző oldalról)
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A napi feladatok kialakult rutin szerint működnek, rendsze-
resnek mondhatók, de alapvetően a társaságot, biztonság-
érzetet és a valahová tartozást jelenti a Szolgáltatás a kül-
területen élőknek. Ha a problémáját vagy egyáltalán a nap 
történéseit meg tudja valakivel osztani az ellátott, az nagyon 
gyakran többet jelent neki, mint az alapvető biológiai szük-
ségleteinek betöltése. (természetesen egyik nincs a másik 
nélkül)

Fontos megemlíteni, hogy jó a szakmai kapcsolat és együtt-
működés a helyi rendőrségi megbízottal, a polgárőrökkel, az 
egészségügyi dolgozókkal, ez nagyban megkönnyíti az ügy-
intézést, a problémás ügyekben való gyors döntéshozatalt és 
kölcsönös segítségnyújtást, annak érdekében, hogy a külte-
rületen élők életét megkönnyítsük.

A tanyagondnok hétfőtől  csütörtökig 7:10 - 15:30 ig, illet-
ve pénteken 7:00 13:40 ig teljesít szolgálatot A tanyagond-
nok elérhetősége: 06-(30) 359-1077. Forduljanak hozzánk 
bizalommal!

 Szentivánéji házas pár-baj
Június 26-án, délután 6 órakor az iskola udvarán megren-

dezésre került az idei első Házas párbaj, amin 8 szerelmes 
pár vett részt: Sajti Kata Papp Dáviddal, Kmetykó Bella 
Szabó Attilával, Héjja Andrea Kérdő Ivánnal, Csatlós Re-
náta Kulcsár Szabolccsal, Tóbiás Dóra Sós Dániellel, Szabó 
Teréz Stefan Heinnal, Páczél Zsanett Szabó Istvánnal és 
Krajcsovics Lilla Tatár Bélával. 

A vetélkedő hangulatát külön fűszerezte, hogy a párok 
között, házaspárok gyermekeik társaságában jelentek meg, 
volt menyasszony és vőlegény, de egészen friss párok is 
megmérkőztek, bebizonyítva ezzel szerelmük erejét.
9 vicces feladat volt a vetélkedőn, közöttük voltak ügyességi 
és szellemi kérdések is egyaránt. Megtudhattuk, hogy a 
párok mennyire tudnak együttműködni, egy hullámhosz-
szon vannak-e, mennyire egyezik meg a véleményük egyes 
dolgokról. Kiderült, hogy melyik férfi hogyan veszi este 
le a szennyes zoknit a lábáról, de az is, hogy a mosás után 
ki is tudja-e azt teregetni.  A nő egy hűvös estén mennyi-
re találja fel magát a férj nélkül, ha össze kell aprítania a 

tűzre valót. A fiúknak 5 percük volt, hogy életük párját egy 
fésűvel és pár csattal, hajgumival kicsinosítsák, a lányok 
pedig megkötötték a fiúk nyakkendőjét, ilyen csinosan akár 
már a bálba is indulhattunk volna. A nők kedveztek a fér-
fiaknak, tálcán szolgálták fel a foci meccshez a ropogtatni 
valót, talicskával tolták nekik a sört.

Szerintem a legjobb feladat az volt, amikor a fiúknak meg 
kellett kérniük a lányok kezét 10 megadott szó alapján. 
Minden lány és néző szemében könny csillogott, kinek a 
nevetéstől, kinek a meghatottságtól. Ebből megtudta min-
denki, hogy Mártélyon nem a virág az idei divat, hanem a 
zebra csíkos, kinek a gatyája, kinek a tangája, kinek pedig 
az öltönye csíkos.

A verseny végével minden résztvevő pár értékes nyeremé-
nyek közül választhatott, ezzel is megkoronázva az egyéb-
ként is felhőtlen hangulatot.

Nem csak a versenyzők, de a nézők is jól szórakozhattak a 
versenyen, hiszen nem csak nézhették a feladatokat, hanem 
közben ehettek ihattak is csekély támogatójegy vásárlása 
ellenében.

A párbaj után Szentivánéji hagyományt tisztelve tűzug-
rással pecsételhették meg a párok szerelmüket.
Ez a nagyon jól megszervezett estébe nyúló délután, felejt-
hetetlen élményt nyújtott minden résztvevőnek.

Csatlós Renáta

Köszönet
Ezúton is szeretném megköszönni minden munkatár-
samnak, támogatóknak,  helyi civil szervezetek tagjainak, 
közmunkásoknak – röviden: mindenkinek, 
aki munkájával, anyagiakkal, eszközökkel, tárgyi és szelle-
mi hozzájárulással  tette lehetővé, hogy a „Szent Iván-napi 
házaspárbaj” elnevezésű programunk  sikeresen megvaló-
sulhatott!

Közhely, de ezúttal is igaz: „Nélkülük nem jöhetett volna 
létre!”

Horváth Tibor mb. igazgató



6 2015. júliusMártélyi hírek

Az iskolánk jövője 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmező-

vásárhelyi Tankerületének KLIK/058/293-9/2015 iktatószá-
mú szakmai javaslatát mérlegelte az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma döntéshozója, Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
köznevelésért felelős államtitkár. A döntés 27275-4/2015/
KOIR iktatószámú 191. sorszámon szerepel, melynek értel-
mében az átszervezést támogatja.

Idézet a tájékoztató levélből: „Az átszervezés rövid leírá-
sa: „Az alacsony tanulólétszámra való tekintettel a Márté-
lyi Általános Iskola mint önálló intézmény megszüntetése, 
a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolával 
történő egyesítése beolvadással. Az átalakítást követően 
a 2015/2016 tanévtől a 6636 Mártély Fő u. 47. szám alatti 
feladatellátási helyen tagintézmény működne tovább, Hód-
mezővásárhelyi Általános Iskola Mártélyi Tagintézménye 
néven, ahol az alsó tagozatos tanulók nevelése-oktatása tör-
ténne a felső tagozatos tanulók a Hódmezővásárhelyi Varga 
Tamás Általános Iskolában folytatnák tanulmányaikat.”

A döntés meghozatalát követően több újságcikk jelent 
meg és szülői tájékoztató fórumot is tartottunk. A szülői fó-
rumon, valamint a júniusi képviselői testületi ülés napirend 
előtti tájékoztatásán a KLIK Hódmezővásárhelyi Tanker-
ületének igazgatója személyesen jelen volt, a hozzá intézett 
kérdésekre igyekezett válaszolni. Természetesen az érintet-
tek számára a döntés és az ezzel járó új helyzet elfogadása 
nem könnyű. Tudjuk, hogy az elmúlt időszakban érzelmek-
től és indulatoktól sem mentes véleménynyilvánítás részben 
az ide vezető okok számbavételét, részben a bűnbakkeresést 
szolgálta. 
Aki végig követte az iskolánk elmúlt 5-7 évének változásait 
az jól látja, hogy a diáklétszám változás hogyan alakult, és 
ezen belül is a mártélyi gyerekek aránya hogyan változott. 
Azt is tudja a falu lakossága, hogy az iskolánk 2013-ban 
önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba került. 
Akkor ezt a változást senki nem kritizálta, hiszen az iskola 
fenntartása már erőn felüli anyagi terheket rótt a települé-
sünkre. Ezt követően a helyi képviselő testületek az iskolai 
beiratkozásokra, az oktatási módszerekre, az iskolaműköd-
tetésére hatást gyakorolni, a döntéseket érdemben befolyá-
solni nem tudták.
Az új képviselő testület lépései az elmúlt hónapokban az is-
kola megmaradását szolgálták, mert a mutatószámok alap-
ján, melyeket a minisztérium részéről részletesen elemeznek 
az iskola teljes bezárásának lehetősége is megalapozható 
volt. 

Látjuk, hogy a tagintézményi átszervezés következménye 
- ami a felső tagozatot érinti - olyan folyamatot indíthat el, 
ami az alsó tagozat létét is fenyegeti. Az iskolába maradó di-
ákok száma az első felmérést követően 24 fő, ami azt jelenti, 
hogy az államtitkári döntést követően azonnal 4 gyermeket 
íratnak át másik iskolába az alsó tagozatból. Ezzel a lépéssel 
elveszni látszik annak a lehetősége, hogy az ide járó 28 diák 

két osztályban, osztályonként két pedagógussal kezdje meg 
a következő tanévet.
Ebben a tanévben is többen íratták ki gyermekeiket az is-
kolánkból, akik esetleg visszairatkozhatnak, vagy a ballagó 
óvodai csoportból vásárhelyre iratkozók közül is néhányan 
meggondolhatják magukat, amivel elérhetnénk a célul tű-
zött 28 fős alsó tagozatos létszámot. A döntés a mártélyi szü-
lők kezében van, ha lesz elég beiratkozó gyermek, akkor nö-
velt pedagógus létszámmal megerősödik az iskola, ha nem 
lesz 28 gyermek, akkor sajnos nem. 

A katolikus egyházzal folytatott megbeszélések alapján a 
2016/2017 tanévben nyílik lehetőség egyházi iskolát alapíta-
ni, de alapvető elvárás a tanulói létszámok megléte az indu-
lás pillanatában.  

A képviselő testület egy bizottságot kíván létrehozni, 
aki szakmai és települési lehetőségeket is mérlegelve igyek-
szik az iskola fenntartható jövőjét előkészíteni. Fontos cél a 
mártélyi óvodás- és iskoláskorú gyerekeket nevelő szülők 
igényeinek, elképzeléseinek, lehetőségeinek megismerése, a 
helyi oktatás és a pedagógusok támogatásának előkészítése, 
a helyi diákközösségi élet tovább erősítése, a nyári vagy szü-
nidei diákprogramok támogatása és fejlesztése.  Az óvoda 
és az iskola szakmai munkáját szorosabb együttműködés-
sel szeretnénk fejleszteni, folytatni szeretnénk az óvodában 
megkezdett angol nyelvi képzést az alsó tagozatban, és meg 
szeretnénk szervezni egy művészeti szakirányt, amellyel a 
helyi képzőművész hagyományokra alapozva a kistérségben 
is vonzó iskolává formálhatjuk iskolánkat. Kiemelt célunk 
a helyi tehetséggondozás, hogy az innen kikerülő gyerekek 
továbbtanulási lehetőségei a legszélesebb körűek legyenek. 
Fontosnak tartjuk a tagintézményi rendszerben a Varga Ta-
más Általános Iskola lehetőségeinek, programjainak, szak-
mai munkájának mártélyi megjelenését, de nem félünk a 
változtatni a kialakult helyzeten, ha mártélyi iskola életében 
ez a forma nem váltja be a hozzáfűzött reményeket.

Borsos József 
polgármester

Élet a faluban iskola nélkül?
Életem első (meghatározó) 20 évét Mártélyon éltem. Ide jár-
tam iskolába, aztán pedig máshova. De mindig ez marad az a 
hely, ahova hazaérkezem. Ez az a hely, ahol a buszról leszáll-
va, eszembe sem jut nem lehajolni és felvenni egy eldobott 
műanyag palackot, majd a kukába hajítani. Nem csak azért, 
mert zavar, hanem, mert jól esik. Jól esik tenni azért a faluért, 
melynek minden utcáját ismerem, minden utcájához köt egy 
emlék, vagy barát. A városiak nem tudják, hogy milyen érzés 
az, amikor keresztül megyek a falun és a legtöbb ember, aki 
szembejön velem ismerős, tehát értelemszerűen összeköszö-
nünk. Ezen a vásárhelyi barátnőim rendszerint értetlenked-
tek és kérdezték is: „Ti itt mindenkinek köszöntök?”, mire én 
nevetve azt válaszoltam, hogy „Nem, csak annak, akit isme-
rünk.” 
Nehéz volt megszokni, amikor a szüleim úgy döntöttek, hogy 
6 osztályos gimnáziumba íratnak. A bejárást, azt, hogy egy 15 



2015. július 7Mártélyi hírek

KÉRÉS ÉS KÖSZÖNET!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatá-
sát, akik a május 27-én  megtartott Véradást adományukkal 
segítették. Az összegyűlt pénzből a Donoroknak szendvicset, 
kávét, teát készítettünk.  Köszönjük mindazoknak, akik a ki-
helyezett dobozokba tettek pénzt.  Azzal szeretnénk a falu la-

kosságához fordulni, hogy akinek van felesleges mosógépe, azt 
szívesen elfogadnánk,  mert a miénknek nem jó az állapota.

Előre is köszönjük!
Gondozási Központ

!
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Közegészségügyi-járványügyi  
teendőkkel kapcsolatban

Mint Önök számára is ismeretes, Csongrád megye déli  
területén jelentősen megnövekedett a zöld határon át  

érkező illegális menekültek száma. 

Az illetékes rendvédelmi szervek tájékoztatása alapján 
azonnali lakossági intézkedést igénylő közegészségügyi-

járványügyi teendő jelenleg nincs.

Ugyanakkor közegészségügyi-járványügyi szempontból 
megelőző óvintézkedések szükségesek a menekültek által 
használt külterületeken az általuk elhagyott vagy ottha-
gyott használati tárgyak, ruhadarabok összegyűjtésével 

kapcsolatban. Ezen tárgyak esetében lehetséges, hogy vér-
rel, egyéb emberi váladékkal, illetve különböző élősködők-
kel (tetű, rüh) szennyezettek, illetve fertőzöttek. Amennyi-
ben lakóhelye környezetében feltehetően menekültek által 
elhagyott vagy otthagyott használati tárgyakat, ruhadara-

bokat talál, a következő óvintézkedéseket tartsa be:

• semmiképpen ne nyúljon puszta kézzel a ruhadarabok-
hoz, eszközökhöz,

• értesítse a terület tulajdonosát vagy az önkormányzat 
által erre kijelölt személyt a fertőzött tárgyak szakszerű 

begyűjtése érdekében,

• amennyiben kesztyű nélkül nyúlt a fenti tárgyakhoz, végez-
zen fertőtlenítő kézmosást (pl.: hypo, ultrasol, clarasept stb.),

• ha nem viselt védőeszközöket a tárgyak, ruhadarabok 
összegyűjtésénél és 1-2 nap múlva bármilyen panaszt észlel 

(hasmenés, hányás, kiütés) azonnal forduljon háziorvosához.

fős osztályból, egy olyan iskolából, ahol az összes iskolatársa-
mat ismertem óvoda óta, bekerültem egy olyan közegbe, ahol 
az osztálytársaimról sem sokat tudtam. Néha nem értékeljük 
azt, hogy milyen kivételes kincsekkel rendelkezünk helyben 
egészen addig, amíg azzal nem fenyegetnek, hogy mindezt el-
veszik tőlünk. 5 éve élek Szegeden, tehát azt hiszem hitelesen 
jelenthetem ki, hogy most már nagyjából ismerem a falu és 
város nyújtotta majd minden előnyt és hátrányt. 
Szeretném, ha az unokahúgomnak megadatna az a lehetőség, 
hogy ide járjon iskolába és olyan oktatást és nevelést kapjon, 
amelyet büszkén vállalhat és később, az élete során kamatoz-
tatni tud. Szeretném, ha megadatna neki az a közösségi él-
mény, mely nekem megadatott és télvíz idején nem a Nagy-
mamájának vagy Anyukájának kellene beszaladgálnia érte 
Vásárhelyre –csak, hogy egy praktikussági okot említsek. 
Ha a szülőnek be kell járatni a gyermekét iskolába, akkor 
érthető módon a kisebb gyermeket is oda fogja beíratni, ha 
már nem egyenes oda járatja óvodába, mert így egyszerűbb. 
A családok előbb-utóbb elköltöznek, megszűnik a helyi köz-
igazgatási szerv, az önkormányzat, megszűnik a betegellátás, 
bezárnak a boltok. Egy falu óvoda és iskola nélkül egy olyan 
dominó-effektust indít el, amely a falu teljes elnéptelenedésé-
hez vezet és szinte lehetetlen megállítani. 
Tény: jelenleg ma az országban mindenütt ez történik. Nem 
baltával, hanem Stihl-lel esnek neki mindenütt az iskoláknak. 
Hogy kinek az érdeke áll e mögött, azt nem tudni, egy biztos, 
hogy nem a gyerekeké, nem a helyi közösségeké és nem a fal-
vaké. Ki tudja a helyi iskolákat megmenteni? A helyi lakosság. 
Pont. Nincs más opció. Összefogásra van szükség, mégpedig 
közösségi összefogásra. Ezért úgy gondoltuk, hogy az iskola 
megmentésében érdekelt emberekkel, köztük képviselőkkel 
is, hogy összeülünk és megpróbálunk megoldást találni a ki-
alakult helyzetre. Rá kellett döbbenünk, hogy elképesztően 
gazdag lehetőségek vannak itt helyben, csak emberi erő kell, 
aki megvalósítja őket. 
Hisszük azt, hogy a jelenlegi helyzet egy olyan pofon, amiből 
még mindig nem késő kikeveredni, és amelyre még mindig 
nem késő megoldást találni. Az első és elengedhetetlen köve-
telménye ennek az összefogás. Kicsit olyan ez, mind a szelek-
tív hulladékgyűjtés. Az ember hajlamos a lustaságra és azzal 
nyugtatja a lelkiismeretét, hogy nem rajta múlik. Pedig igen. 
Önön, Rajtad múlik. Rajtad, aki ezeket a sorokat olvasod, Szü-
lő vagy, vagy Nagyszülő, Keresztszülő, Nagynéni vagy Nagy-
bácsi. Vagy egy szomszéd, vagy helyi lakos, aki nem tudná 
elképzelni a falut iskola és a suliba 8 óra előtt nagy táskával 
igyekvő iskolások nélkül. 
Kidolgozunk egy tervet, melynek első lépése, hogy 
• miért és kinek fontos, hogy Mártélyon maradjon a 8 osztá-
lyos képzés
• hogyan tudjuk ezt megvalósítani, ha a szülők és a falu kö-
zössége igényli ezt,
• kikkel tudjuk ezt megvalósítani (szakértők, szakemberek)
Az elkövetkező hetekben ezen dolgozunk és folyamatosan tá-
jékoztatjuk a közösséget.
 Somodi Ágnes
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 �2015. júliusi IKSZT és 
ÁMK programok

A rendszeres szolgáltatásokon –Falugaz-
dász fogadóóra (minden csütörtökön 
8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági klub (minden pénteken 
15.00 – 17.00), Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00 
– 11.00), Nagyi Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) 
Szemétszállítási ügyintézés (június 30. 8.00-15.00) - túl, az 
alábbi rendezvényekre várjuk júliusban az érdeklődőket és 
érintetteket. 

Július 1 - 3. 10 - 15 óra - Nyári napközis jellegű foglalkozuások
Július 3.  14 – 16 óra - Vásár
Július 6 - 10. 10 - 15 óra - Nyári napközis jellegű foglalkozások
Július 6.   14 – 16  óra - Vásár
Július 7.   6.   15 óra - Tankör
Július 9.   14 – 16  óra - Vásár
Július 13 -10. 10 - 15 óra - Nyári napközis jellegű foglakozások
Július 13. 14-16 óra - Vásár
Július 18. 19 óra - Aratóbál
Július 20 -24. 10 - 15 óra - Nyári napközis jellegű foglakozások
Július 21 - 28  Vendégeink a Nyárádremetei fiatalok, gyerekek
Július 24.  19 óra Fabula vetélkedő – Ki a jobb? vetélkedő
Július 25.  9 óra  Közösségi munkások tréningje
Július 27-31   10 - 15 óra Nyári napközis jellegű foglakozások

 
               Az ÁMK és az Integrált Közösségi 
                és Szolgáltató Tér munkatársai

A ró mai Ka to li kus Egy ház va sár na pon ként
11-kor vár ja a hí ve ket köz sé günk temp lo má ba.
Minden kedden délelőtt 9 órától várjuk az 
Istennel beszélgetni vágyókat a templomba, 
kötetlen együtt imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egy há zak hí rei

Va sár na pon ként 11 órá tól Ko csis Ta más
ref. lel kész tart Is ten tisz te le tet az ima ház-

ban, mely re vár ják a gyü le ke zet tag ja it.

���Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

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

Polgárőrség:  228-043
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

��Az Idősek Klubja programja 
2015. július hónapban

Július 02– én Júliusi népszokások 10 órától
Július 06- án Klub taggyűlés  10 órától 
Július 10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban 
Július 16– án Film klub - Filmvetítés 10 órai kezdettel
Július 23– án Vicc mesélés,  anekdótázás 10 órai kezdettel 
Július 28.– án Fehérneművásár 9:00 órától

Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órára 
hozza Hétfőn reggeli előtti 
vércukor-, vérnyomás  mérés 7-8 között. Minden kedden 10 órától 
időstorna, mindenkit várunk. 
Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök közös-
ségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló H, Sze, P, 
napokon a tejet, reggel 7- 8 között szíveskedjenek elvinni. Minden 
hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közre-
működésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal koráb-
ban jelezni szíveskedjenek a klubban.
Minden héten hétfőn nyitott élő próba 14:00 órakor, Az Idősek 
Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel 
várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni!

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

��Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:  Horváth Csilla és Révész Zoltán

Hegedűs Edina és Nagy András
Született: Petrecz Boróka (Kovács Emese és Petrecz Szabolcs)
Gyöngyösi Tibor Zsombor (Erdős Szilvia és Gyöngyösi Tibor)

Halálozás: Palócz István (Széchenyi utca)


