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BŐVÍTIK 
A MÁRTÉLYI KERÉKPÁRUTAT IS
 

Március 14-én tartották rendes testületi ülésüket a 
mártélyi képviselők. A grémium beszámolót hallott a 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal munkájával kapcsolat-
ban, valamint az elmúlt év és az idei esztendő elnyert és 
megpályázott projektjei is szóba kerültek.

14:00 A testület határozatképes, megkezdődik a március 
havi rendes közgyűlés.
14:05 Égető Gábor, a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal ve-
zetője tart beszámolót az elmúlt évek tekintetében. A hiva-
talvezető elmondja, hogy a járási hivatalok felállításával az 
állam célja az volt, hogy visszavegye azokat a feladatokat, 
amelyeket a rendszerváltozás során átadtak az önkormány-
zatok részére, tekintettel a közigazgatási és hatósági felada-
tokra. Emellett azonos szolgáltatási színvonalat szerettek 
volna biztosítani minden állampolgár részére. Korábban a 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 6 telephelyen működött, 
az idei év elejétől már három helyszínen folyik a munka. Az 
Ady Endre utcán, ahol a kormányablak található és a lako-
sokat leginkább érintő ügyintézési helyszínek vannak. Az 
agrártámogatások és falgazdász tevékenység a János téren 
folyik, míg a Rárósi út végén, a nem rég átadott új helyszí-
nen az állat és növény egészségügy és egyéb földhivatali és 
hatósági tevékenység kötődik. Égető Gábor kiemeli, hogy 
a mártélyiak Hódmezővásárhelyen és Mindszenten a kor-
mányablak is tudják intézni ügyeiket. Keddenként pedig 
Sándorné János Mária is fogadóórát tart a polgármesteri 
hivatalban. Égető Gábor hozzá teszi, hogy a Járási Hivatal 
vezetését a jövőben Dr. Végh Ibolya veszi át.
A beszámolót a képviselők elfogadják.
14:21 Szirbik Zoltán beszámolója következik a Városfejlesz-
tési és Építéshatósági Iroda 2017-es évi tevékenységéről. Az 
elmúlt évben több projekt is megvalósult a településen vagy 
a megvalósítás lépett újabb szakaszába. Az első világhábo-
rús emlékmű 1 millió forintból újulhatott meg. Pályázatot 
adtak be a külterületi dűlő utak felújítására és gépvásárlás-
ra. 66 millió forintból 1,2 kilométernyi út újulhatna meg és 
egy pótkocsis traktort szeretnének beszerezni. Ez a pályázat 
egyelőre elbírálás alatt áll.
Fontos projekt az ÁMK konyha felújítása, amely 2018-ban 
valósulhat meg. Belső felújítás, az étkező rész kibővítése, 
raktár és vizesblokk kialakítása történhet meg és energeti-
kai korszerűsítés és eszközbeszerzés szerepel a tervek között. 

A pályázatot elnyerték, a közbeszerzés előkészítése zajlik je-
lenleg.
A mártélyi könyvtár infrastruktúráját is fejlesztenék. A bel-
ső tereket és a vizesblokkot korszerűsítenék, elektronikai és 
informatikai fejlesztés is történne 15 millió forint értékben. 
A pályázat elbírálás alatt áll.
Szintén elbírálás alatt áll a tanya program, amelynek kere-
tében 26 tanya korszerűsítése történthet meg 57 millió fo-
rintból.
Bővül a mártélyi kerékpárút. Ide értve a Vásárhely felé tar-
tó külterületi szakaszt és a településen áthaladó szakaszt. 
Régi biciklitároló felújítása, új létrehozása is megtörténhet, 
egy szakaszon önálló vonalvezetésű szakasz is létrejöhet. A 
jogerős építési engedély már megvan, a közbeszerzési eljárás 
folyamatban van. A projektet még az idei évben szeretnék 
megvalósítani.
Megújulhat a Csecsemőgondozó, a polgármesteri hivatal 
még fel nem újított szárnya, a Gondozási Központ és a régi 
rendelő intézet. Az energetikai korszerűsítés folyamán ezen 
intézmények fenntartása és üzemeltetése olcsóbb lesz. Szin-
tén az idei évben szeretnék végre hajtani a projektet, amely 
mintegy 112,5 millió forintból valósulhat meg.
Egy turisztikai program és skanzen kialakítása is a beadott 
pályázatok között szerepel. Utóbbi helyen a népi halászatot 
és a népi eszközöket mutatnák be. A projekt 50 millió forint-
ból valósulhat meg, ám az elbírálás még nem történt meg.
A beszámoló keretében két vásárhelyi projekt is szóba kerül, 
amelyek Mártélyt is érintik. Az egyik a 12,7 kilométer hosz-
szú északi elkerülő út, a másik egy informatikai program, 
amely a közös munkát igyekszik elősegíteni.
Borsos József polgármester a képviselőtestület nevében meg-
köszöni az iroda munkáját, valamint az elnyert támogatások 
kapcsán Lázár János országgyűlési képviselők munkáját is. 
Hozzáteszi, hogy a még el nem bírált pályázatok kapcsán a 
település arra kéri a képviselőt, hogy hathatós támogatását 
ezek kapcsán is tegye meg, hiszen a tanyafejlesztési program 
és a külterületi dűlőutak megvalósulása is nagyban javítaná 
a helyiek életét.
A testület tagjai elfogadják a beszámolót.
14:40 Benkő Noémi beszámolója következik az Ifjúsági és 
Népjóléti Bizottság 2017. évi munkájával kapcsolatban. A 
bizottság az elmúlt évben tűzifa támogatást illetően hozott 
döntést, de összesen 331 ezer forint értékben döntöttek pénz-
beli önkormányzati segítségben, valamint 85 ezer forint ér-
tékben temetési költségekben is segítséget nyújtottak. 6 ké-
relmet utasítottak el magas egy főre jutó jövedelem miatt.
14:50 Döntenek az óvodai beiratkozási időpontokról. Erre 
2018.április 23-án, hétfőn és 2018. április 24-én, kedden 8 és 
16 óra között lesz lehetőség.
14:51 A mártélyi testület határozat formájában köszöni meg 
Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző és Dr. Végh Ibolya al-
jegyző áldozatos munkáját, amelyet a közös hivatal működ-
tetése és fennállása kapcsán végeztek, segítségük és szakmai 
hozzáállásuk nélkülözhetetlen volt a mártélyi testület elmúlt 
évbeli munkájához.
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MÁRTÉLYON KITÖRT 
A FORRADALOM

 
Március 15-én, nemzeti ünnepünkön, Mártélyon is meg-
emlékezést tartottak. A szervezők a Faluházban a Pilvax 
Kávéházat keltették életre, ahol a vendégek a márciusi if-
jak tetteinek és a forradalmi pillanatoknak is részesei le-
hettek.

2017-ben hagyományteremtő szándékkal álmodták meg és 
keltették életre a mártélyi Faluházban a Pilvaxot. A forra-
dalmi helyszín 2018-ban is kinyitotta kapuit. Az érkező ven-
dégeket különleges kávéval és nemzeti színű süteményekkel 
várták. A felnőttek mellett viszont a gyerekekre is gondol-
tak. Fonálból készülhetett el a trikolor díszek többsége, az 
egyik sarokban pedig színezőkkel várták a kicsiket, egy ma-
gyar huszárt lehetett ízlés szerint színkavalkádba öltöztetni.
Az asztalokon a kort idézi újságot lapozhattak a kávéház 
vendégei és a jóízű beszélgetések sem maradtak el.
A nyitás után nem sokkal azonban óvatos zúgolódás kez-
dődött. Jött a hír: Bécsben kitört a forradalom, az ifjak pe-
dig nem hagyták ezt szó nélkül. Petőfi és Jókai vezetésével 
hamar megfogalmazták a 12 pontot és a Nemzeti Dal is el-
hangzott.
A színes és forradalmi hangulatot idéző játék közben cite-
razene és ének színesítette a délelőttöt, ahol az óvodások is 
énekkel és verssel készültek. Borsos József polgármester ün-
nepi beszédét mondott.
„Tisztelt ünneplő közönség! 170 évvel ezelőtt arra a lapra, 
amit a 12 ponttal a pesti srácok osztogattak egy kérdést is 
nyomtattak: ’Mit kíván a magyar nemzet?’ Minden közös-
ség életében bizonyos időközönként eljön a pillanat, amikor 
kilép a megszokott kerékvágásból, megáll, jövendőbe tekint 
és felteszi magának az örök kérdéseket. Hová tartunk? Mi a 
dolgunk? Mi az, amit feladatul kaptunk? Szerencsések va-
gyunk, nekünk már nem kell idegen elnyomók ellen fegyvert 
emelnünk. Nem ül a nyakunkon sem német, sem szovjet. 
Történelmünk során honfitársaink tízezrei adták életüket 
mindezért, 1848 forradalmi hónapjaiban, majd 1956-ban is. 
Tisztelet a bátraknak! Tisztelet a bátraknak, akik nélkül ma 
nem lenne miénk a jogegyenlőség, a sajtószabadság, a vá-
lasztás és a véleményszabadsága sem. Ha feltettük a kérdést, 
illik azt megválaszolni. Mi egy békében élő, fejlődő Már-
télyt akarunk. Egy olyan települést, ahol rend és biztonság 
van. Egy falut, ahol jó élni, ahová jó hazatérni, amit büszkén 
mutatunk meg az ide látogatóknak. Egy olyan közösséget, 
amire felnéznek a térségben és híre a nagyvilágig is elér. Sa-
ját, különbejáratú reformkorunkat akarjuk, amiért készek 
vagyunk nap, mint nap keményen dolgozni.”

EGÉSZSÉGNAP 
A MÁRTÉLYI ÓVODÁBAN
 

Szeretettel várjuk óvodásainkat, leendő óvodásainkat, is-
kolásokat és azok szüleit 2018. április 20-án
Program helye: az óvoda udvara és terasza
8.00.-8.20. „Emeld a kezed” – reggeli torna – Zenés gyermek 
aerobik Nagyné Hegedűs Edina vezetésével.
8.30.-9.00. „Amit eszel az leszel” Közös reggeli az udvarra 
kihelyezett asztalokon, teljes kiőrlésű kenyér, túróval, sajttal, 
különböző zöldségekkel, Joost Blueberry és Joost Pineapple 
kóstolása.
9.00.-9.30. „A szép mosolyért, egészséges fogakért” Csatlós-
né Dr. Masír Andrea fogorvos játékos fogápolási tanácsadá-
sa, interaktív foglalkozás az összes gyerekkel. A foglalkozás 
végén két csoportba osztva a fogmosás helyes technikájának 
gyakorlatba való alkalmazása a fogorvos és a védőnő segít-
ségével. Forever Bright Toothgel fogkrém kipróbálása.
9.30.-10.30. „Startolj rá” Játékos sorversenyek, csapatverse-
nyek akadálypályákon. Váltóversenyek szülőkkel, iskolások-
kal közösen alkotott csapatokban. Kisebbeknek homokvár-
építés, trambulinozás. 
Aki elfáradt, az a dajka nénikkel gyümölcssalátát készíthet, 
amit a játék végén közösen elfogyasztunk. A délelőtt folya-
mán préselt gyümölcsleveket, zöldségleveket, gyümölcsteát, 
ásványvizet és Aloe Blossom Herbal teát kínálunk, kiemelve 
a folyadékfogyasztás szükségességét.
10.30.-12. A gyerekek és szüleik szabadon választhatnak a 
felkínált lehetőségek között
• Szűrések:

Fogorvosi szűrés, tanácsadás – Csatlósné Dr. Masír Andrea
Hallás, látás vizsgálat, testsúly és magasság mérés – Kul-
csár Renáta védőnő

• Kézműves foglalkozások
Montázs készítése előre gyűjtött képekből – egészséges és 
nem egészséges élelmiszerek
Rajzverseny az egészséges életmóddal kapcsolatban – ered-
ményhirdetés ebéd előtt
Hűtő mágnes készítése, előre kiöntött zöldség és gyümölcs 
gipszfigurák kifestésével
Felelősök: óvodapedagógusok

11.-12. „Természetes egészség” Kulcsár Renáta védőnő,  
Forever  Living Tanácsadó előadása a szülőknek /amíg a 
gyerekek kézműveskednek, szabadon játszanak/ a helyes 
táplálkozásról, a természetes összetevőkből álló vitamin be-
vitel, az ásványi anyagok, a táplálék kiegészítők fontosságá-
ról. Egyéni tanácsadás lehetősége.
12.-13. Egészséges ebéd / Ebéd után  Forever Kids vitamin 
kóstolása /szülői engedéllyel/
Délután: Kisebb gyerekeknek csendes pihenő, nagyobb gye-
rekeknek szüleikkel túra a Tisza-parton Kulcsár Szabolcs 
környezetvédelmi mérnök vezetésével.
Programunk a Forever KIDS Gyermek Egészséges Életmód 
Program 128 ezer forintos támogatásával valósul meg.

Mártélyi Óvoda dolgozói

A megelevenedett kávéházból ezt követően a vendégek és az 
ünneplők a település főterére vonultak, ahol elhelyezték ko-
kárdáikat az emlékműnél található koszorún.
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LOVASOK ÉS OVISOK BÁLOZTAK
 

Ez az év sem telhetett el Mártélyon Lovasbál nélkül. Az 
ovisok és lovasok által szervezett nagyszabású rendez-
vényre a térség több településéről érkeztek. A közös ün-
nepléshez, szórakozáshoz és mulatáshoz a talpalávalót a 
Gazsó-Szücs Duó húzta a bálozók számára.

Borsos József, Mártély polgármestere elmondta, hogy a bá-
lon a közös nevező a ló és a lóbarátság mellett, a fiatalok ál-
latszeretete jelenti.
„Ismét egy olyan alkalom ez a bál, amikor Mártély meg-
mutathatja a közösségszervező erejét, ugyanis a mártélyiak 
szervezhetnek valamit, ahova a járás több településéről ér-
keznek vendégek. A fiatalok számára különösen fontos az 
állatokkal való kapcsolat kiépítése, az állatok körüli élet. A 
lovas tanyán bárki megismerheti az állattartás eszközeit és 
módját, amellett, hogy a lovakhoz is közelebb kerülhetnek” 
- fogalmazott a polgármester.
A bált szervező Benkő Sándor, a Mártélyi Gyermeklovasok 
Baráti Körének megbízottja elmondta, hogy a társaságuk 
teljesen barátias, családias hangulatú.
„Ilyenkor az összes barátot, családot, gyereket elhívjuk a bál-
ba, amit harmadjára szervezünk meg. Minden lovasunknak 
szolgálunk egy kis meglepetéssel. A nagyobb eredmények-
kel rendelkező lovasokat pedig díjjal jutalmazzuk” – tájé-
koztatott Benkő Sándor. Hozzátette az esemény a természet-
védelem jegyében is zajlik, ezért is hívták meg a Kiskunsági 
Nemzeti Park területi felügyelőjét, Albert Andrást.
Benkő Noémi, az Alapítvány a Mártélyi Óvodáért elnöke 
elmesélte, hogy a lovaglást és a gyerekeket szorosan össze 
lehet kapcsolni.
„Tavasszal és ősszel csinálunk egy úgynevezett trap-partyt, 
ahol a részt vesznek a lovasaink. Ez egy tájékozódási-ügyes-
ségi program, amivel megnyitjuk a tavaszt és lezárjuk az 
őszt” – mondta Benkő Noémi. Megjegyezte, hogy a kis lo-
vasok műsora után később, a nagyobbak is készülnek egy 
meglepetéssel.
A bál este hét órakor vette kezdetét, Benkő Sándor köszön-
tötte a megjelenteket, majd Borsos József beszéde után ki-
osztották a díjakat és a meglepetéseket az ifjú lovasoknak. A 
kezdőlovasnak járó díjat Kispál Rita, a középnehéz kategó-
riában Mihály Réka, az ugró díjat Török Viktória, valamint 
a családi csapatversenyért járó kiemelt jutalmat Kardos Szil-
via és családja kapta.
A díjkiosztás után mindenki kapott egy csapatpólót is, ami-
ben később a kicsik eltáncolták a várva várt műsorukat.

AKI FELVIRÁGOZTA MÁRTÉLYT
 

In memoriam Makán Mihály (1944-2018).
Makán Mihály 1944-ben szü-
letett Hódmezővásárhelyen, de 
Nagyéren nőtt fel, a helyi ál-
talános iskolában tanult, majd 
autószerelőként végzett Hód-
mezővásárhelyen. Tanulmányait 
követően bevonult katonának, 
ott lett sofőr, ahol lehetőségei 
szerint mindenféle jogosítványt 
megszerzett. Később Hódmező-
vásárhelyre költözött, ahol meg-
ismerte Erzsébetet. A fiatalok 
1970-ben összeházasodtak, nem 

sokkal később pedig fiúk is megszületett. A család a ’70-es 
években döntött úgy, hogy Mártélyra költözik, több tanyán 
is laktak, majd megvalósult álmuk, megvásárolták az akkori 
Balog Tanyát, a település egyes számú tanyáját. 
Közös vállalkozásban, egymást segítve boldogultak, ser-
tés- és baromfitartással foglalkoztak, a tésztagyártásba is 
belekóstoltak és ekkor kezdődött az életen át tartó gomba-
termesztés. A Makán család a mai napig része az országos 
gombaüzletnek, Mártély után az egykori Lenin Téesz helyén 
folyt a gazdálkodás. A gombák helyén pedig kibontakozott 
egy újabb nagykaland, a virágkertészet. Mihály a gomba 
fronton tett-vett, míg felesége és fia a kertészetben ügy-
ködtek. Ez utóbbi tevékenység az évek során 8-10 mártélyi 
családnak biztosított munkalehetőséget és megélhetést. A 
virágkertészet pedig a falu vérkeringésének is fontos része 
lett. A kavalkád és bálok megkerülhetetlen kellékei lettek 
a Makán-virágok. 1994-ben Virágos Magyarország díjat 
nyert a település, köszönhetően muskátlikkal, petúniákkal 
és trombitavirágokkal felöltöztetett villanykaróknak vagy 
éppen csónakoknak. 
„Mártélyon éreztük a legjobban magunkat, életünk legszebb 
időszaka volt. Nagyon erős volt a közösségi szellem, min-
denki törődött a másikkal” – emlékezett vissza Makán Mi-
hályné Erzsébet.
A földterületet 2004-ben végleg eladta a család és Hódme-
zővásárhelyre költöztek, ahol Makán Mihály ekkor is sokat 
vállalt és erőn felül teljesített, egy darabig még fuvarozás-
sal, kamionozással töltötte nyugdíjas éveit. Betegsége miatt 
azonban 2007-ben a családtagok aktív nyugalmi viszonyba 
helyezték őt, kivonva a gondokból és bajokból. 2018 február-
jában, 74 évesen hunyt el.
Emléke örökké velünk marad!

szcs

A vacsora után pedig jó hangulatú mulatozás vette kezdetét 
a Mártélyi Faluház táncparkettjén, a lovasok és ovisok har-
madik bálján.

n.j.

További  h írek Már tély ról:
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VALÓSÁG LETT 
A MEGÁLMODOTT TŰZOLTÓAUTÓ
 

Február 23-án tartotta közgyűlését a Polgárőr, Tűz- és 
Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártélyon. A ren-
dezvényen valóra vált egy régóta dédelgetett álom: egy 
tűzoltó gépjárműfecskendő került az egyesület és Mártély 
birtokába.

Az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Házban tartotta éves köz-
gyűlését a helyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasz-
nú Egyesület. A tagok és a meghívott vendégek a hagyomá-
nyoknak megfelelően elhelyezték az emlékezés koszorúját az 
elhunyt tagok emléktáblájánál.
A résztvevők beszámolt hallhattak Rózsa Szilveszter elnök-
től a 2017-es évet illetően. Az egyesület több szempontból 
is kiváló évet zárt. A tervezett pályázatokat sikerült elnyer-
ni, remek volt az együttműködés a társszervekkel és a te-
lepülés önkormányzatával is. A mártélyi önkéntes tűzoltók 
és polgárőrök 12 alkalommal vonultak 2017-ben. 5 esetben 
tűzhöz, 7 esetben pedig műszaki mentésnél segítettek. Biz-
tosították a helyi kulturális rendezvényeket, de az Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok és a Hódmezőrület 
biztosításából is kivették a részüket.
Nagy sikert aratott a Katasztrófavédelmi Tábor, amelyet 
2018-ban is szeretnének megvalósítani. A 2018-as évben is 
célnak tekinti a mártélyi polgárok biztonság érzetének növe-
lését és a bűncselekmények csökkentését, a folyamatos járőr-
szolgálat biztosítását. 
A közgyűlésen Borsos József, Mártély polgármestere is részt 
vett, aki kifejtette, hogy az egyesület 2017-ben is aktív része-
se volt a közösségnek és ismét példaértékű munkát végez-
tek. Kiemelte, hogy az egyesület és tagjai nem csak erősítik a 
közbiztonságot, fontos társadalmi szerepvállalásuk is.
Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnö-
ke hozzátette, hogy az egyesület igen előkelő helyet foglal el 
a megyében, stabil és jól működő szervezetként jellemezte 
a mártélyiakat. Kispál Mihályt, Nagy Sándornét és Rózsa 
Sándor Zoltánt pedig 15 illetve 20-20 éve tartó szolgálatáért 
oklevéllel jutalmazta. Rózsa Szilveszter elnök is oklevelet ka-
pott és az egyesület nevében kitüntetést vehetett át.
Dani Róbert százados, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapi-
tányság képviseletében vett részt a közgyűlésen. Kiemelte 
azt, ami már a települési közgyűlésen is szóba került: to-
vább nőtt a közbiztonság Mártélyon. 2017-ben „csak” 11 
bűncselekmény történt, ezek között pedig betöréses lopás és 
lakásbetörés nem volt, ez az érdem pedig a polgárőrségé is. 

Hozzátette a jövőben Mártélyon nem csak Szín Dániel lesz a 
körzeti megbízott, hanem másik négy kolléga is csatlakozik 
a vérkeringésbe, aminek köszönhetően a nap 24 órájában a 
lakosok rendelkezésére állnak a rendőrök.
Csuka Attila tű. alezredes, a Hódmezővásárhelyi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka is köszönetét fejezte 
ki az elmúlt évi sikeres együttműködésért. Elmondta, hogy 
várhatóan 2018-ban több pályázatra számíthatnak az ön-
kéntes tűzoltó egyesületek, ezek sikeres elnyerésében pedig 
a parancsnokság továbbra is segíti a mártélyiakat.
Mészáros Zoltán tű. ezredes, a Csongrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese, vala-
mint Krám István tű. alezredes, a Szentesi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség vezetője örömüket fejezték ki azt illetően, 
hogy a pályázati források valóban jó helyre kerülnek. Krám 
István példaértékűnek nevezte, hogy a szervezet egyszerre 
polgárőr és tűzoltó egyesület.
Az est, de még inkább az év igazán nagydobása azonban 
még hátra volt. A közgyűlés végén az utcáról szirénaszó szű-
rődött az épületbe, egy kis értetlenséget varázsolva a tagok 
arcára. Ha jelzés van, menni kell, így a résztvevők az ajtó felé 
vették az irányt. Az igazi meglepetés pedig az utcán várta 
őket. A mártélyi egyesület álma vált valóra, egy pályázaton 
sikeresen elnyertek egy tűzoltó gépjárműfecskendőt. A tech-
nikai eszköz a vásárhelyi parancsnokságról kerülhet át Már-
télyra, hogy az önkéntes tűzoltókat segítse munkájuk során.
„Mindenki nagy örömmel fogadta ezt a technikát. Én ma-
gam többször megkönnyeztem, azt gondolom, hogy egy 
egyesület életében nagyon nagy dolog, hogy a felügyeleti 
szerveink úgy gondolják, hogy megérdemel egy több mil-
lió forintos technikai eszközt. Nagyon vártuk már ezt és 
nagyon hasznosan tudjuk majd használni, főként a kiter-
jedt tanyavilágunk miatt. Számos olyan helyen, ahol eddig 
megakadtunk, mert szükség lett volna egy összkerékhajtású 
gépjármű fecskendőre, most segíteni tudunk. A mártélyiak 
is biztonságosabban hajthatják álomra a fejüket, ez a tech-
nika, amely egy kicsit már máshol is teljesített, de remélem 
Mártélyon is sok éven keresztül szolgálatban lesz, az ő nyu-
galmukat is szolgálja. Ismét Mártély vagyonát és biztonságát 
sikerült növelni” – fogalmazott Rózsa Szilveszter elnök.
Az új tűzoltóautó a kötelező papírmunkát követően hama-
rosan csatasorba állnak, igaz az egyesület tagjai bíznak ben-
ne, hogy minél kevesebb esetben kell használatba venni az 
új szerzeményt.

szcs

A Mártélyi Olvasókör értesíti a Tisztelt 
Mártélyiakat, 2018. április 21-én tartja közgyűlé-
sét, amely nyilvános. 11 órától kezdődik a hódme-
zővásárhelyi Károlyi Színpad előadása, Humor-
ban az igazság címmel, melyre szeretettel várjuk 
Önöket.

Vezetőség

Vakcinázott napos és előnevelt csibe 
előjegyezhető Békésiné Katikánál, Mártély, 

Kinizsi u. 17. Telefon: 0630/632-4738.
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ÚJ FÉSZEKBE ÉRKEZHETNEK 
A MÁRTÉLYI GÓLYÁK
 

Az időjárás miatt megrongálódott gólyafészket állították 
helyre március 12-én Mártélyon és ezzel emlékeztek meg 
az Akadálymentes Égbolt megállapodás tizedik évfordu-
lójáról.

2008-ban írták alá az Akadálymentes Égbolt megállapodást 
a természetvédelemért felelős tárca, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület és az érintetett hálózatüzemel-
tetők, amelyhez az elmúlt egy évtized alatt több szervezet és 
cég is csatlakozott. A résztvevők és az aláírók célja az volt, 
hogy a madárvilágot fenyegető egyik legnagyobb veszélyt, a 
szabadvezetékek mentén történő áramütéseket és az ütközés 
miatti pusztulást csökkentsék. A probléma igazán komoly-
nak nevezhető, hiszen éves szinten akár 100 ezres nagyság-
rendű madarat veszíthetünk, amelyek együttes eszmei érté-
ke meghaladhatja az egymilliárd forintot is.
Ennek kapcsán tartottak sajtótájékoztatót hétfőn Mártélyon 
a Civilházban. Dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság igazgatója beszámolt az elmúlt évek sike-
réről.
A hálózatüzemeltetők 3500 kilométer vezetéket tettek ma-
dárbaráttá, valamint a nemzeti park igazgatóságokkal 
együttműködve több helyen földkábeleket helyeztek el, ezzel 
is mérsékelve a madárpusztulást. A munka természetesen a 
jövőben is folytatódik, aminek hozományaként újabb kriti-
kus szakaszokon kerülhetnek a vezetékek föld alá.
„A mai modern világunkban nekünk teljesen automatikus, 
hogy az otthonunkban vagy a munkahelyünkön felkap-
csoljuk a villanyt, bekapcsoljuk a számítógépet és minden 
működik. Azonban nem szabad elfeledkezzünk arról, hogy 
ez a modern világ a természetbe is különféle építményeket 
hozott létre, amely a természet rendjét a madárvilág életét 
is befolyásolja” - fogalmazott Dr. Juhász Tünde kormány-
megbízott.
A sajtótájékoztatót követően pedig a Rákóczi téren található 
egyik gólyafészket hozták helyre a szakemberek.
 „A település belterületén jelentős gólyaállomány van. Ezek 
a gólyák nem csak, hogy ide érkeznek, hanem itt fészkelnek, 
költenek, és az utódokkal indulnak neki ősszel a hosszú út-
nak. Az elmúlt hetek időjárásának köszönhetően néhány gó-
lyafészek komolyan megrongálódott. Ezeket hozzuk helyre 
és van olyan is, amit a későbbiekben át szeretnénk helyezni” 
– mondta el Borsos József, a település polgármestere.
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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:  62/228-043
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

Áprilisi ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falu-
gazdász fogadóóra (minden szerdán 
8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági 
klub (minden második pénteken 15.00 – 17.00), Baba-
mama klub (minden csütörtökön 10.00 – 12.00), Nagyi 
Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) Népdalkö-
ri próba (minden hétfőn 10.00 – 12.00), Asztalitenisz 
(minden hétfőn 16.30) túl, az alábbi rendezvényekre vár-
juk áprilisban az érdeklődőket és érintetteket.
Április:
09. 14.00-16.00 Vásár
11.  A Költészet Napja – a vers „házhoz megy”
13. 17.00 Lakossági fórum
 18.00 Ki a jobb? vetélkedő
14. 17.00  Péter és a farkas – zenés mesejáték. 

Ingyenes előadás
17. 15.00 Tanoda
18. 11.30 -12.30 FBH-NP Kft. szemétszállítási ügyintézés
21. 11.00  A Károlyi Színpad fellépése: Humorban az 

igazság címmel – ingyenes előadás
 12.00 Olvasóköri Közgyűlés, zártkörű program
29 15.00 Tanoda
Májusi előzetes:
04. 14.00  Anyák Napi ünnepség, és a 2017. má-

jus 5. – 2018. április 30. között született 
kisgyermekek köszöntése.

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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ÉLMÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK, 
BARÁTSÁG: EZ A MÁRTÉLYI IFIPONT
 

Néhány évvel ezelőtt, a mártélyi felső tagozat megszűné-
sekor alakult meg a településen az ifipont. Egy hely, ahol a 
fiatalok együtt lehetnek, élményekkel gazdagodhatnak és 
Mártély életének is szervesen a részévé válhatnak.

Somodi Ágnes és Vacsi Irén voltak néhány évvel korábban 
az ifipont ötletének megálmodói. A Faluház egyik szeglete, 
amíg a felső tagozat működött a településen, tanteremként 
szolgált. Azonban ezt követően sem szerették volna üre-
sen hagyni a termet, ezért átalakították, létrejött a mártélyi 
ifipont. Az ötlet igazi telitalálat volt, a fiatalok, mondhatni, 
egy második otthonra leltek.
„Ha mindenkit összeszámolunk, talán vagyunk húszan is, 
16-17-18 éves fiatalok. Nyáron a közelben lévő pályán kosa-
razunk, az ifipontban pedig szülinapokat tartunk, bandá-
zunk vagy éppen csocsózunk, de sok mindent lehet itt ját-
szani, a szilvesztereket is itt szoktuk tölteni. Ez a hely azért 
jó, mert így nem zavarjuk a felnőtteket. Ha elmennénk va-
lakihez, akkor ott nem is tudnánk talán annyira felszaba-
dultak lenni, ha ott vannak a szülők. Így a szomszédokat se 
zavarjuk, ha esetleg hangos a zene” – adott rövid élmény-
beszámolót Hajdú Renáta és Gede Júlia, akik lelkes tagjai a 
mártélyi ifipontnak.
A közös élmények pedig nem csak szigorúan az ifiponthoz 
kötődnek. A fiatalok lehetőségeik szerint besegítenek a tele-
pülés életébe, a rendezvények lebonyolításában. Nem régi-
ben az alapítványi bálban működtek közre felszolgálóként, 
de március 15-én is kivették a részüket a megemlékezésből. 
A segítségért pedig közös kirándulások formájában jár a ju-
talom. Pótári Mihály, az ÁMK megbízott igazgatójának ve-
zényletével a kis csapat már járt a fővárosban, Csantavéren 
Puby atyánál, Eleméren, Kiss Ernő honvéd tábornok sírjá-
nál, Békéssámsonon vagy éppen Kiskunhalason. A helyszí-
nek általában 1848-hoz vagy 1956-hoz kötődnek. Igaz érde-
mes a nyári kenutúrát is megemlíteni, amikor 58 kilométert, 
Csete György útvonalát teljesítették az ifipontosok.
„A jövőben szeretnénk még tovább javítani az ifipont feltét-
eleit. A Faluháztól különálló fűtést szeretnénk megcsinál-
ni, jelenleg ugyanis egy körön van az egész rendszer. Jónak 
tartjuk, hogy van a fiatalok számára egy hely, ahol maguk 

lehetnek és bizonyos szabályok betartásával élményekkel 
gazdagodhatnak” – teszi hozzá Pótári Mihály.
A jelenlegi ifipontosok persze számítanak minden érdek-
lődő fiatalra, nyitott és befogadó társaságról van szó. Rá-
adásul a lehetőségeket illetően jó néhány izgalmas projekt 
van kilátásban. Egy Mindszenttel közös pályázat keretében 
lehetőség lesz a filmezésre, a települést bemutató anyag ké-
szítése, mely során a vágást és a szerkesztést sajátíthatják el 
a fiatalok, ami akár még a későbbiekben is hasznos lehet. 
Másrészt pedig egy Maroslelével közös pályázaton a német 
nyelvtanulásra szeretnének lehetőséget biztosítani, korrepe-
tálás jelleggel.
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!

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

Április 7.-én Közgyűlés a Tiszán a Hullámtér Vendéglőben 
délelőtt 10 órai kezdettel a kiküldött Programok szerint.
(Ha a Tisza kiöntene, megelőzzük az áradást, lejutást, 
így előre hozzuk a Közgyűlést Március 24.-re ugyan-
csak 10 órai kezdettel.)
Mindenkit értesítünk a változásról, ha nem önt ki 

a Tisza, az írásban leírtak az érvényesek.
Akkor

Közgyűlés április 7. délelőtt 10 órakor a Tiszán.
Április 12. Egészség Világnapja 

Előadás a Gondozási Központban délelőtt 10 órától.
Április 19.  Költészet Napja 

Mi a költészet? 
Verseket elmondják tagjaink 
Helye a Gondozási Központ de. 10 órától.

Április 26.  Szabad tűzi sütés-főzés VilágnapjaKözösségi 
rendezvény a Civilháznál a gyöpön. 
Egyúttal az I. félévi névnaposok köszöntése dél-
előtt 10 órakor.

Közösségi rendezvényünk a közösségi szellem megerősítése 
miatt fontos. Részvételt kérem bejelenteni, hogy a felké-
szülés méltó legyen a fogadáshoz.

II. negyedévi „TÁMASZ” című kiadványunk tervezés alatt.
Arnóczky Györgyné
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A MÁRTÉLYI FOCIT ÜNNEPELTÉK
 

Első alkalommal rendezték meg 2018. március 10-én a 
Mártélyi Sportbált. A jótékonysági rendezvényen a Már-
tély Sportkör jelenlegi és volt tagjai is részt vettek.

A Mártély Sportkör története már az 1950-es években elkez-
dett íródni és habár a sztoriban akadnak hézagok, igazi si-
kertörténetek is fűződnek az SK nevéhez, elsősorban a labda-
rúgás terén. Az utóbbit a 90’-es évekre datálhatjuk, amikor a 
helyi gárda a megyei élvonalban vitézkedett, sőt 1995-ben a 
Magyar Kupában menetelt a Mártély SK. A kötelező megyei 
mérkőzések után a Szigetszentmiklós és a Siófok legyőzésé-
vel az NB I-es Pécs gárdájával vívhatott emlékezetes meccset 
a csapat Hódmezővásárhelyen. Azzal a Péccsel, amelyben 
Dárdai Pál, Fehér Csaba és Tököli Attila is szerepet kapott 
és ők parancsoltak megálljt a Csongrád megyei kicsi, ám 
annál lelkesebb csapatnak, akiket Hegyi Tibor vezényelt. C. 
Molnár – Kazán, Czuczi, Szűcs, Tóth J. – Tóth Cs., Szrenka 
(Sepsei), Kandó, Kovács Z. – Krajcsovics (Dobsa), Kovács T. 
(Borsodi) – állt a jegyzőkönyvben a mártélyi oldalon.
„Akkoriban más viszonyok voltak. Szerencsés helyzetben 
voltunk, hiszen a tehetséges vásárhelyi fiatalok a Vásárhely 
melletti településeken jutottak szerephez. Akkoriban egy jó 
korosztály maradt együtt és kompletten kikerültek Mártély-
ra, ők alkották a csapat gerincét. A Magyar Kupa menetelés 
pedig a település sportjának legkiemelkedőbb eredménye 
volt. Óriási élmény volt egy megyeegyes társaságnak egy NB 
I-es csapat ellen játszania. Én csereként léptem pályára. Igaz 
kiütköztek a fizikális különbségek és a taktikai képzettség 
is. Nekünk döntőszerep nem jutott, ugyan néha eljutottunk 
a térfelükre, de ők uralták a meccset” – idézte fel az egy-
kori sikereket és a 6-0-s pécsi győzelemmel végződő csörtét 
Sepsei Sándor.
A rendezvényen Antal Ferenc a csapat korábbi játékosa és 
edzője is részt vett, ő volt az, aki edzőként a Magyar Ku-
pában szereplő csapat alapját lerakta, Szűcs Imre és Hajdú 
László segítségével.
„’90-ben kerültem Mártélyra, mint játékos. Majd egy év 
után átvettem a csapatot, mint edző a megye egyben. Sok 
vásárhelyi játékost tudtam igazolni, de akadtak mártélyiak 
is. A bajnokságban jól szerepeltünk, nívós mérkőzéseket ját-
szottunk. Sok jó játékossal dolgozhattam együtt, sokukkal 
ma is tartom a kapcsolatot” – hangzik a visszaemlékezés, 
azokra az időkre, amikor volt, hogy 600 néző előtt mentek a 
passzok és jöttek a gólok a mártélyi focipályán.

A szombati jótékonysági bálnak nem titkolt célja, hogy az 
egykori hangulat és a kiváló közösség ismét életre keljen.
„A bálunkat azzal a céllal szerveztük meg, hogy a régi kö-
zönség és játékosok valamint az új közönség és a jelenlegi 
csapat megismerje egymást. Összejöjjünk, és újra fellendít-
sük a közösségi életet. Próbáljuk életben tartani és megújíta-
ni a sportkör életét” – mondta el Borbásné Kata, a Mártélyi 
Sportkör leendő elnöke.
A befolyt bevételekből is a sportkör működését szeretnék 
finanszírozni. Az öltöző rendbetétele, új mezek vásárlása, 
melegítők, labdák és hálók beszerzése is szerepel a tervek 
között.
„Mi nagyon büszkék vagyunk Mártélyon minden civil-
szervezet működésére, de különösen azokra, akik segítik a 
mártélyi fiatalokat mind testi, mind szellemi fejlődésükben. 
E tekintetben a sportkör kiváló munkát végez” – hangzott el 
Borsos József polgármester köszöntőbeszédében.
A megyei III. osztályban szereplő gárda pont márciusban a 
bajnokságot is megkezdhette.
„Télen a vásárhelyi műfüves pályán edzettünk, elég jó lét-
számmal tudtunk készülni és erősíteni is sikerülkt Bodro-
gi Ticzián érkezett Mindszentről, Dáni Dániel pedig oda 
igazolt tőlünk. A dobogós hely megtartása a célunk, de azt 
gondolom az első helyet is megszerezhetjük, mert habár a 
Baks egy kicsit elhúzott, a futballban bármi megtörténhet” 
– mondta Brizik-Bodrogi István, a Mártély SK edzője.
A sültekből álló vacsorát követően, a sztorizgatás, a mulato-
zás és a tombola kapta a főszerepet. A közösség kovácsolás 
terén pedig biztosan aranyat érdemel a Mártély Sportkör, ezt 
bizonyították.
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Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTEM:

•  Jaworski Noel 
Édesanyja: Nagy Anna Terézia 
Édesapja: Marcin Jaworski

ELHUNYT:

•  Békési József, Mártély, Széchenyi utca

KÖNYVTÁRI HÍREK

A Könyvtárban idén is folytatódnak a térítésmen-
tes informatikai képzések 65 éves korig. Az IKER 
1 és 2 képzést az ősz folyamán követi az IKER 3 és 
4. Mindegyik képzésre lehet regisztrálni és jelent-
kezni a nyitva tartási időben. 
Elindult az idősügyi infokommunikációs prog-
ram, amelynek keretében az idén százezer 65 év 
feletti polgár szerezheti meg a számítógép- és in-
ternethasználattal kapcsolatos alapismereteket 
vagy mélyítheti el tudását tizenkétszer kétórás 
időkeretben. Erre nálunk van lehetőség, várjuk a 
jelentkezőket.

Sajti Imréné könyvtáros


