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PÁLYÁZATOKRÓL ÉS A 
HÁZIORVOSI ÜGYELETRŐL IS 
SZÓ VOLT A MÁRTÉLYI TESTÜLETIN
 

2018. június 13-án tartották Mártélyon a soron következő 
rendes testületi ülést. A képviselők pályázatok beadásá-
ról, a költségvetés módosításáról és a központi háziorvosi 
ügyelet forrásának biztosításáról is döntöttek.

14:08 A költségvetési rendelet módosításával indítja a mun-
kát a képviselő-testület. A település költségvetése majd 6 
millió forinttal növekszik a pótlólagosan kapott állami tá-
mogatások, a maradvány igénybevételének korrigálása és az 
Erzsébet táborok miatti átcsoportosítások okán. Ezt a válto-
zást vezetik be és fogadják el a képviselők. Mártély költség-
vetése így közel 579 millió forintra változik.
14:10 Elkészült a képviselő-testület 2018. II. félévi munka-
rendjének tervezete. Az összeállítás során az előző év azonos 
munkatervét vették figyelembe. A nyári szünetre való tekin-
tettel a munkaterv a szeptember és december közti időszakot 
öleli fel. A tervezetet a képviselők egyhangúlag elfogadják.
14:12 Beszámoló következik a Hódmezővásárhelyi Többcé-
lú Kistérségi Társulás 2017. II. félévi munkájáról. A társu-
lásban négy település érdekelt: Hódmezővásárhely, Mártély, 
Mindszent és Székkutas. Az egyes településeket a polgár-
mesterek és az alpolgármesterek képviselik a társuláson 
belül. A résztvevő települések az elmúlt évben is több kis-
térségi pályázaton vettek részt, több támogatást is sikerült 
elnyerniük. A beszámolóból kiderül, hogy a Varicella vakci-
na finanszírozását érintő támogatás volt a legjelentősebb és 
fontosabb a társulás életében. Ennek köszönhetően a szóban 
forgó védőoltást térítésmentesen vehetik igénybe a kistérség 
lakói. Továbbá kiderül, hogy a társulásban nagyon harmo-
nikus munka folyik, a településeken lévő intézmények aktu-
ális feladatai és problémái is a társulás megtárgyalandó té-
mái között szerepelnek. Pozitívum az is, hogy a rendőrség, a 
mentőszolgálat és a katasztrófavédelem is beszámolót tart a 
saját tevékenységéről, így a társulás ezen a szinten is egyfajta 
egyeztető fórumként működik.
Az elhangzott beszámolót és az előterjesztést a képviselő 
egyhangúlag elfogadják.
14:16 A negyedik napi rendi pontot egy későbbi időpontra 
halasztják. Ennek keretében a képviselők a Közgazdasági 
Iroda tevékenységével kapcsolatban hallgathattak volna meg 

egy beszámolót. Ez azonban a később esedékes hódmezővá-
sárhelyi közgyűlésre készül el, ezt követően kerülhet majd a 
mártélyi testület elé egy későbbi időpontban.
14:18 Egy pályázat benyújtásáról döntenek a képviselők. 
Ennek értelmében a települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatás igénylésre pályázik Mártély. A forrásból a műkö-
dési költségek egy részét lehetne finanszírozni – az elmúlt 
években a település mindig nyert valamekkora összeget ezen 
a pályázaton.
14:21 Újabb pályázat elfogadása következik. A rendkívü-
li szociális támogatások igényléséhez is pályázatot nyújt be 
a teleülés. Vissza nem térítendő támogatásról van szó. A 
mártélyi képviselő-testület az elmúlt években mindig bead-
ta ezt a pályázatot is, összeget azonban ezen a pályázaton 
korábban még nem sikerült elnyerni.
14:22 A testület egyhangúlag elfogadja, hogy az önkor-
mányzat forrást biztosítson a központi háziorvosi ügyelet 
ellátásához. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján ez havi 
150 ezer forintos kiadást jelent, ami éves szinten 1,8 millió 
forint. Elhangzik, hogy az orvosi ügyelet igénybe vétele ala-
csony, a jövőben fontos lehet, hogy a lakosok igény esetében 
minél többször használják ezt a szolgáltatást, hiszen komoly 
összeget fordít annak fenntartására az önkormányzat.
14:24 Eredménytelen volt az a közbeszerzési eljárás, amelyet 
a mártélyi kerékpárút bővítése kapcsán írtak ki. Nem volt 
ajánlattevő. A testület ezért lezárja a kiírt eljárást, helyette 
pedig egy újabbat írnak ki. Az eredménytelenség oka, hogy 
a megnyert összeg nem fedezi teljes mértékben a beruházás 
költségeit – ezért az önkormányzat kiegészítő támogatási 
igénnyel él és fordul a Magyar Államkincstár felé. Ennek 
lehívásához azonban szükség van egy sikeres közbeszerzési 
eljárás lefolytatására, ezért indítják ezt meg újból. A lehe-
tőségekhez mérten minél előbb szeretnék ezt megkezdeni, 
hogy a munkálatok is mielőbb megkezdődhessenek.  
14:27 Dönt a testület a nyári Erzsébet táborok költségeinek 
megelőlegezéséről. Az önkormányzat a Varga Tamás Általá-
nos Iskolával közösen pályázott és 6,9 millió forintot nyert 
el – ennek 70%-át előlegként megkapja az intézmény, a fenn-
maradó rész azonban utófinanszírozású. A tervek egyébként 
öt táborról szólnak: művész, horgász, katasztrófavédelmi, 
mese és sport-foci tábort szeretnének megvalósítani az öt-
letgazdák. A táborok szakmai vezetésében a civilszervezetek 
is segítenek, a kiegészítő programokat az Általános Művelő-
dési Központ csapata fogja biztosítani az ott dolgozó peda-
gógusok segítségével.
14:29 2016 óta az önkormányzat vagyonát gyarapítja a Nagy 
István fafaragó művész által létrehozott alkotóház. Az épü-
letet most az Általános Művelődési Köztpont részére szeret-
nék átadni hasznosítás céljából. Ennek értelmében a napi 
rezsi költségek a használatba vevő terhelik, de a bevételek is 
az ÁMK-t illetik. Az önkormányzat vállalja az épület bizto-
sítását. A jelenleg felújítás alatt álló alkotóházat ezt követően 
művészeknek, művész házaspároknak, családoknak szeret-
nék kiadni.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja ezt a beadványt 
is.
14:32 Zárt ülés veszi kezdetét, amelyen szociális támogatá-
sokról döntenek a képviselők.
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MEGÚJUL A MÁRTÉLYI ÚT!

 
Megkezdődött a Mártély és Hódmezővásárhely közötti 
útszakasz felújítása.

Lázár János országgyűlési képviselő és Borsos József Már-
tély polgármestere június 22-én sajtótájékoztatót tartott a 
Mártély és Hódmezővásárhely közötti útszakasz felújítása 
kapcsán. 6,5 kilométer hosszan kap új, 5,5 centiméter vastag 
aszfaltréteget az út, valamint a munkálatok során a padkázás 
is megtörténik – ez sem elhanyagolható, hiszen mezőgazda-
sági járművek is nagyszámban használják ezt a szakaszt.
„Az elmúlt években a polgármester kollégákkal abban álla-
podtunk meg, hogy a térség közlekedését érdemben javítani 
szeretnénk, annak érdekében, hogy az emberek hamarabb 
és jobb körülmények között juthassanak el a munkahelyek-
re, közlekedhessenek. Ebből a célból valósult meg a 47-es 
északi elkerülő megépítése is, ami nagy forgalmat vesz le 
Vásárhelyről, azok forgalmát is, akik Mártélyról járnak be 
Szegedre” – fogalmazott Lázár János, aki hozzátette, hogy 
ebből a szempontból a helyzetet továbbjavítja a mostani fel-
újítás, ami akár turisztikai szempontból is kiemelkedő lehet 
Mártély számára.
„Mártély község fejlesztése jó irányba halad. A polgármester 
úr útfelújítást, kerékpár-útfelújítást lobbizott ki és szeret-
nénk Mártély és a térség együttműködését tovább javítani. 
Mártélynak turisztikai vonzereje és funkciója van, amivel a 
környéken élők szívesen élnek is, ezt szeretnénk a jövőben is 
erősíteni” – mondta el a képviselő. Ezt a célt is szolgálhatja 
a mostani felújítás, amelyre legalább 20 éve nem volt példa.
„Az első szó a köszöneté. Köszönjük, hogy ez az útfelújítás 
megkezdődhetett. Nagyon vártuk már, hiszen az elmúlt 
években ez a szakasz nagyon rossz állapotba került, ideje 
volt a felújításnak. Az elkerülő út pedig valóban tovább segí-
ti a térség közlekedését, gyorsabban, biztonságosabban jut-
hatunk el a környékbeli településekre. Az együttműködés, 
ami kialakult a képviselő úrral, Mártély számára konkrét 
eredményeket hozott. Nem csap pénzügyi, hanem fejlesztési 
és stratégiai lehetőségeket is. Ezt mi erősíteni és továbbfej-
leszteni szeretnénk, a célunk, hogy a térségben Mártély igazi 
turisztikai gyöngyszem legyen, az élők életminősége elérje 
egy városi polgár életminőségét. Úgy gondolom, hogy na-
gyon jó úton járunk” – nyilatkozta Borsos József Mártély 
polgármestere.
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ÚGY ÉLVEZEM ÉN A STRANDOT!
 

Mártélyon is elkezdődött a strandszezon. Fontos, hogy 
csak a kijelölt helyen fürdőzzön és ne feledje, a mólóról a 
vízbe ugrani továbbra is tilos. Kellemes pihenést és időtöl-
tést kívánunk a vízparton. Vigyázzon magára!

A RÁKÓCZI TÉR ÉS LILIOM UTCA 
ASZFALTOZÁSA VOLT A TÉMA
 

Május 28-án utcafórumot tartottak Mártélyon a Rákóczi 
tér és a Liliom utca kereszteződésében. A megbeszélésen a 
szóban forgó területek aszfaltozása kapta a központi sze-
repet.
A mártélyi lakosok kezdeményezésére hívták össze a május 
végi utcafórumot, amelyen a Rákóczi tér és a Liliom utca 
aszfaltburkolattal történő ellátása volt a beszédtéma. A fel-
mérések is elkészültek: a tervezett utcaszakasz egy 630 méter 
hosszú és minimum 4 méter széles aszfaltos út elkészítése a 
terv. Az útburkolat padkát is kapna, amely nem akadályozná 
a csapadékvíz elfolyását. 
Az előzetes számítások alapján az útalap aszfaltréteggel 
borítása megközelíti a 30 millió forintot, amely forrás elő-
teremtését pályázatok révén szeretné megoldani az önkor-
mányzat – emellett azonban nem kizárt, hogy lakossági és 
önkormányzati finanszírozásra is szükség lehet. 
A tervezés megkezdése előtt az útszakaszon egy teherbírás-
mérést is szeretnének elvégezni, aminek okán elképzelhető, 
hogy lesznek részek, ahol lokális útalap-csere történjen. Az 
útépítés megkezdése előtt az illetékesek szeretnék a meglévő 
szennyvízaknákat és bekötéseket is felülvizsgálni, hogy az 
elkövetkezendő legalább 5 évben emiatt ne kelljen felbonta-
ni az útszakaszt. Az útépítést követően akár súlykorlátozó 
táblák elhelyezése is szükségessé válhat. 
A Béke utca mentén található utcák kapcsán kilátásba he-
lyezték az útszakaszok forgalomtechnikai felülvizsgálatát, 
hiszen indokolt lehet az érintett szakaszok egyirányúsítása. 
Az utcafórumon az aszfaltozás mellett a fűnyírás és a külte-
rületi mezőgazdasági utak felújítása is szóba került. Előbbi 
esetben az önkormányzat felszólítja az üres és elhanyagolt 
porták tulajdonosait a fű vágására és a területek karbantar-
tására. Valamint a beépítési kötelezettség elmulasztása okán 
a képviselő testület a jövőben a telkek visszavásárlásáról is 
tárgyalni fog.
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Anyakönyvi Hírek

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

•  Hajdú Szilvia és Virág Ferenc (Szántó Kovács János utca)

ELHUNYT:

•  Pázsik András (Kinizsi u. 7.)
•  Szabó Ernőné Kiss Anita Diána (Körút 2.)
•  Kun Károly (Községház u. 16.)
•  Mohos Pálné Horváth Etelka (Béke u. 13.)

NEM LESZ HIÁNY 
NYÁRI TÁBOROKBÓL

 
A tavalyihoz képest még több nyári tábor várja majd a 
gyerekeket Mártélyon. A helyi ÁMK és a Varga Tamás 
Általános Iskola összefogásának köszönhetően igazi 
programkavalkádra lehet számítani augusztusban.

A táborok sorát a július közepén induló Nagyi tábor indítja. 
Ez a program a mártélyi nagymamák összefogásának ered-
ményeként jöhet létre. A cél, hogy hátrányos helyzetű gye-
rekeket táboroztassanak és egy hétre való élménnyel aján-
dékozzák meg a fiatalokat. Sütkérezés, főzőcskézés és népi 
játékok is szerepelnek majd a repertoárban. 
Pályázati forrásból pedig további öt táborra is számíthatnak 
a gyerekek Mártélyon, hármat pedig Hódmezővásárhelyen 
rendeznek a Varga Tamás Általános Iskolában. 
„A táborok a Varga Tamás Általános Iskolával közösen való-
sulnak meg” – fogalmazott Pótári Mihály, az ÁMK megbí-
zott igazgatója – „A mártélyi táborok esetében ismét próbál-
tunk szövetkezni a helyi civilszervezetekkel is. A programok 
szakmai részében hatékonyan segítik majd a munkánkat.”
Az előző évben már több tábor is sikeresen szerepelt a nyári 
programok között, idén pedig a Nagyi tábor mellett a Mű-
vésztábor és a Sporttábor is újdonságként lesz jelen. 
„A Varga Tamás Általános Iskolában augusztus első három 
hetében, kézműves táborral, mesetáborral és sporttáborral 
várjuk a gyerekeket. Ezek és a mártélyi táborok is az Erzsé-
bet táboroztatási program részeként valósulhatnak meg, pá-
lyázati forrásból. A szerdai napokon minden táborban kül-
ső helyszínre utazunk el – Szarvasra, Ópusztaszerre vagy a 
szegedi Vadasparkba. A csapatépítés és az élményszerzés a 
lényeg ezen a rendezvényen” – nyilatkozta Farkas Zsuzsan-
na iskolaigazgató.

A mártélyi táborok a következő időpontokban valósulhat-
nak meg:
Nagyi tábor: július 16-20-ig
Művésztábor: július 30 - augusztus 03-ig
Horgásztábor: augusztus 06-10-ig
Katasztrófavédelmi tábor: augusztus 13-17-ig
Mesetábor: augusztus 20-24-ig
Sporttábor: augusztus 27-31-ig
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MÁRTÉLY ISMÉT BEVETTE 
TESTVÉRTELEPÜLÉSÉT
 

A többségében fiatalokból álló társaság nyakába vette a 
nagyvilágot és egészen Altenahrig meg sem álltak.

Az előző évben az altenahri testvértelepülés tagjai látogat-
tak Mártélyra, most azonban, a páros évben a magyarokon 
volt a sor. A mártélyi csipet csapat pedig nem szeretett volna 
adós lenni ezen a téren, örömmel vették a vendégszeretet és 
19 órás utat teljesítettek, hogy felejthetetlen emlékekkel gaz-
dagodjanak. Oda érkezve az itthoninál kicsit hűvösebb idő, 
de meleg fogadtatás várta a mártélyiakat.
„Élménydús kirándulás volt. Jártunk a helyi diákokkal isko-
lába, elmentünk egy remek kalandparkba, voltunk bobozni 
is” – mesélte lelkesen Mészáros Dóra, aki nem először uta-
zott, most testvére Ágota is elkísérte.
„Nekem az Eifelpark volt az egyik kedvencem, ez egy olyan 
vidámpark, ami állatpark is. Az egyik helyen medvének öl-
tözött emberek is voltak, akik meg is lehetett ölelni és képes-
lapot is kaptunk tőlünk” – vette át a szót Ágota.
A fiatalok a helyi családoknak laktak, belekóstoltak a min-
dennapjaikba, sőt egy kicsit a mi kultúránkból is igyekeztek 
átadni valamit.
„Én nagyon jó családhoz kerültem. Nagyon tetszett, a vi-
dámpark is, de az iskolába is jó volt. Tetszett, hogy új em-
bereket ismerhettem meg – félig angolul, félig németül igye-
keztünk beszélgetni velük, de mi is tanítottuk az ottaniakat 
egy kicsit magyarul” – tette hozzá Spissák Lilla.
Az alkalom nem mellesleg jubileumi volt, a mártélyiak 
tizedik alkalommal jártak Altenahrban. Ez a kedves hagyo-
mány pedig a jövőben sem ér véget, 2019-ben Altenahron a 
sor.
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MÁRTÉLYRA IS MEGÉRKEZETT AZ 
INGYENES, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ EDZÉS
 

Hódmezővásárhelyen már több mint két évvel ezelőtt in-
dult hódító útjára az Ezt válaszd! programsorozat, amely-
nek során a mozogni vágyók ingyenes edzéseken vehetnek 
részt. A népszerű funkcionális tréning Mártélyra is meg-
érkezett!

A mozgás és az egészséges életmód fontosságát kár is szaj-
kózni, pontosan tudjuk, hogy milyen fontos dolog ez az élet-
ben. Más kérdés, hogy a rendszeres testmozgás megkezdése 
nem mindig egyszerű feladat. Van, hogy társ hiányában, az 
ember egyedül nem szívesen vág bele, de kifogás lehet az 
is, hogy az ember helyben nem találja meg a számára leg-
ideálisabb mozgásformát. Mártélyon azonban ez most már 
semmiképpen sem lehet kibúvó. Júniusban ugyanis elindult 
az Ezt válaszd! Mártélyon, a Faluházban szombatonként 
jótékony izzasztásra, remek közösségi élményre várják az 
érdeklődőket, ahol nem túlzás azt állítani, hogy mindenki 
testre szabott módon teheti meg az első lépést az egészséges 
életmód felé. 
Az edzések körülbelül egyórásak és teljesen ingyenesek, 
a szervezők így anyagiak terén sem gördítenek akadályt a 
sportolni vágyók elé. A tréningeket Bagi Mátyás funkcioná-
lis tréner tartja, akinek felesége, Edina és kislánya, Fanni is 
besegít. A cross traning edzésnek gyorsan híre is szaladt a 
településen, a második alkalmon még többen látogattak el 
a Faluházban, a tréner pedig bízik benne, hogy a létszám a 
folytatásban is növekszik majd.
„Az általam képviselt funkcionális edzéseken azokat a moz-
dulatsorokat szimuláljuk, amelyek a hétköznapi életben is 
kihívásként jelentkezhetnek. Le kell guggolni valamiért, fel 
kell venni valamit, vagy ott vannak a kitörések, amelyek-
kel a lépcsőzést tudjuk szimulálni. A hétköznapi életben is 
hasznosítható mozdulatokat próbálunk szabályosan végre-
hajtani. Valamint fontos résznek tartom a törzserősítést is, 
amivel a gerincről tudjuk levenni a terhet. Manapság általá-
nos probléma, hogy az embereknél ezek az izmok el vannak 
satnyulva. Mindenki számára végezhető mozgásformákat 
csinálunk, a legtöbbször időintervallumban határozom meg 
a gyakorlatokat, ezáltal mindenki az adott idő alatt, a saját 
állóképességének megfelelő mennyiséget hajt végre. Bárki be 
tud kapcsolódni, akinek nincs különösebb szervi elváltozá-
sa vagy keringési betegsége. Igyekszünk rugalmasak lenni, 
edzett velünk egy hölgy, akinek néhány hónapja a hasánál 

végeztek el egy műtétet. Így ő néhány feladatnál pihent vagy  
más feladatot kapott, mint a többiek. Mindenkit szívesen lá-
tunk, aki azt tervezi, hogy csapatban mozogna egy kicsit” 
– mondta el Bagi Mátyás edző.
 Az ingyenes edzések szombatonként 15 órakor indulnak a 
mártélyi Faluházban – amennyiben a helyszínen más ren-
dezvény prioritást élvez, az új időpontról tájékoztatják a la-
kosokat. 
Az ingyenes cross training edzések a tervek szerint decem-
ber 31-ig heti szinten biztosan jelentkeznek, de jó eséllyel a 
2019-es évben is megtalálják majd számításaikat az edzeni 
vágyók. 
„Nagyon jól esett, hogy amikor megkerestük a polgármes-
tert és az önkormányzatot, akkor tárt karokkal fogadták az 
ötletet és mindenki optimista volt. Azok az emberek pedig, 
akik már részt vettek az edzésen szintén üdvözölték az ötle-
tet. Jó hangulatú programról van szó, ahol szól a zene, moz-
gunk és biztos vagyok benne, hogy Mártélyon is jó közösség 
fog kialakulni és akár egyéb barátságok is szövődhetnek” – 
zárta gondolatait Bagi Mátyás.
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Az „Add a kezed” Mozgássérültek 
Egyesületének júliusi programja:

Július 5. Kertünk díszei. Mire képes egy mozgássérült 
idős ember, aki szereti a szép környezetét, s 
ezért erején felül is tesz valamit, ami emeli a 
község megítélését is. Kertekről készült fény-
képeket NAPLÓNK-ban megőrizzük.

Július 12. Szarvasra utazás. Arborétum, makett park 
megtekintése. Közös ebéd. Elutazás: Iskola 
Alapítvány és Joó Károly kisbuszával (2x8 fő) 
vagy helyközi járattal. Jelentkezés szükséges 
július 9-ig. Támogatónk: a Csongrád Megyei 
Közgyűlés Elnöke.

Július 19. Szeretetszolgálat a katasztrófák kellős köze-
pén. Előadás délelőtt 10 órától az új közösségi 
helységünkben. Gondozási Központ.

Július 26. Gyógyfürdőhely igénybevétele II. alkalom-
ból. Javasoljuk: műtétek utáni és egyéb egész-
ségügyi problémák javítása miatt. Útiköltséget 
nem, belépőjegy árát az Egyesület fedezi. 
Közösségi összefogás szükséges.

Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának 
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ÚJABB PONTYTELEPÍTÉS ÉS HOR-
GÁSZVERSENY IS VOLT MÁRTÉLYON

 
Mozgalmasak heteken van túl a Mártélyi Horgászegyesü-
let: pontytelepítés, közgyűlés és gyermeknapi horgászver-
seny is szerepelt az elmúlt időszak programjai között.

Megtartotta éves, rendes közgyűlését a Mártélyi Horgász-
egyesület. A rendezvényen harminc fő vett részt, a napiren-
di pontok között pedig elfogadták az elmúlt év gazdasági és 
szakmai beszámolót is. Kulcsár Szabolcs, az egyesület elnö-
ke elmondta, hogy a gazdasági és szakmai oldalon is minden 
rendben zajlott a 2017-es esztendőben.
„Szakmai téren egy változás történt, a korábbi szakmai ve-
zetőnk kilépett az egyesületből, így új szakmai vezetőt vá-
lasztottunk Oláh Szabolcs személyében, aki halászati őrként 
is tevékenykedik a vízparton. Valamint elnyertünk egy 400 
ezer forintos működési támogatást az idei évre, amelyből az 
alapvető működés során felmerülő költségeket finanszíroz-
zuk.”
Május 27-én megtartották a hagyományosnak nevezhető 
gyermeknapi horgászversenyt is. A jó hangulatú megméret-
tetésen 11 fiatal vett részt, akik két korcsoportban mérhették 
össze képességeiket – 10 éven aluli és 10 éven felüli kategóri-
ákban zajlott a pecázás. A legfiatalabb sporttárs 8 éves volt, 
a legidősebb pedig 13. A szervezők reggelivel és ebéddel is 
készültek a résztvevők és szüleik, kísérőik számára. A gyere-
kek majd 400 darab apróhalat fogtak ki, többnyire keszegfé-
lék, küsz és törpeharcsa akadt a horogra, de néhány kisebb 
pontyot is sikerült kifogni. A versenyen díjazták a legtöbb 
és a legkevesebb halat kifogó versenyzőt is, a dobogósok pe-
dig értékes nyereményeket kaptak mindkét korcsoportban, 
a MOHOSZ pályázatának köszönhetően.
Május végén és június elején pedig újabb telepítés is zajlott 
a mártélyi holtágnál. Kétszer tíz mázsa háromnyaras ponty 
került a vízbe – előbb május 30-án, majd június 4-én, ami-
kor néhány napos tilalmat is bevezettek. A tervek szerint 
ősszel még újabb pontytelepítések várhatóak Mártélyon.
Valamint a HMSZ Zrt. tájékoztatása szerint már használha-
tóak a holtág vízén található mólók. Az 1-5-ig tartó móló-
kat már májusban rendbe rakták, időközben pedig az összes 
móló használhatóvá vált. A tájékoztatás szerint a horgászok-
nak és csónaktulajdonosoknak, akiknek mólóhasználati 
szerződésük van már kiküldték a díjbefizetést. Aki viszont 
nem rendelkezik mólóhasználati engedéllyel, de tervezi an-
nak kiváltását, az önkormányzatnál tudja ezt megtenni.
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Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

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

Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:  62/528-062, Fax: 62/528-063
Iskola:  (70) 572-1400
Óvoda:  62/228-035
Idősek Klubja:  62/228-038
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Posta:  62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Halőr:   (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546

Júliusi 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 júliusban az érdeklődőket és érintetteket.

Július:
06. 19.00  „7 tenger ördögei tábor” – 3 jelenet a 

kalózok életéből ingyenes előadás
07. 15.00  DaDalia Galéria természetfotó pályázat 

kiállításának megnyitója
12-14.   Bélyegtábor, ifjúsági bélyeggyűjtők kiállí-

tása
16-20. 08.00-16.00 Nagyi tábor
18. 11.30-12.30 FBH-NP Kft. szemétszállítási ügyintézés
30. 17.30  A Képzőművészeti Szabadiskola nyitóki-

állítása
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Az idősek klubjának programjai 
2018. július hónapban

04-én Előadás, beszélgetés az aratásról 10 órától
10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
11-én Júliusi népszokások 10 órától
18-án Viccmesélés, anekdotázás 10 órától
25-én Nándorfehérvári diadal emlékezete 10 órától
31-én Fehérneművásár 9:00 órától
Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 
órára hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás 
mérés 7-8 között. Hétfőnként kifestő nap, Minden ked-
den 10 órától időstorna, mindenkit várunk. Torna után 
társasjátékok, Szerdán a szervezett programjaink, elő-
adás, névnap, születésnap, évforduló, filmklub. Csü-
törtökön rejtvényfejtés, Pénteken kézműves nap. Min-
dennap beszélgetés sajtófigyelés, kártya igény szerint. 
Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a 
tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. Az igé-
nyeket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek 
a klubban.

KEZDETÉT VETTE A MŰVÉSZVILÁG 
NYÁRI SZEZONJA MÁRTÉLYON
 

Szélesre tárta kapuit a művészvilág előtt a Mártélyi Alko-
tóház, ahol június 15-én késő délután nyitották ünnepé-
lyesen meg az évadot.
Rapcsák Katalin, a Hódmezővásárhely és Mártélyi Alkotó-
ház vezetője elmondta, hogy csak nyáron működik az Al-
kotóház és már hosszú évek óta fogadják a művészcsaládo-
kat, - generációkat. Tájékoztatott, hogy a nyárra teltházas a 
foglalás, bár egy-két hely még szabad, így a családoké lesz a 
szezon végéig a főszerep.
 „A művészvilág mindig nagy szeretettel jött ide, hiszen a 
keramikus művészek 62 anyaggal tudnak itt dolgozni és a 
festők is meg találják a táj őszinteségében és érintetlenségé-
ben azt a varázst, ami magában hordozza Mártély varázsere-
jét is” – fogalmazott Rapcsák Katalin.
Az Alkotóházba már a 60 éve rendszeresen visszajáró Ba-
logh Gyula, Munkácsy-díjas festőművész - aki több mun-
kájával megjelent az Őszi Tárlaton is – gyermekei léptek fel 
együttesükkel, a Huckleberry Guys-zal. Ifjabb Balogh Gyula 
elmondta, hogy még egészen apró gyermekek voltak, ami-
kor Mártélyon jártak, de mindig nagyon szerették eltölteni 
az időt a településen.
„Arra emlékszem, hogy rengeteget csónakáztunk itt és min-
dig sulymot szedtünk” – mesélte ifjabb Balogh Gyula, aki a 
zenélés mellett szépirodalommal is foglalkozik.
A megnyitó ünnepséget követően a jelenlévőknek lehetősé-
ge volt részt venni egy kerekasztal beszélgetésen is. A prog-
ram elnevezése „Ó Tisza, tájad mindig áldva legyen!” volt, 
hiszen a vendégek Mártély és Hódmezővásárhely kulturális 
és természeti értékeinek irodalmi emlékezetéről tárgyalhat-
tak Zsille Gábor költő, műfordító, a Magyar Napló irodalmi 
folyóirat versszerkesztőjével Simon Adri költő, az Irodalmi 
Jelen Kritika rovatának szerkesztőjével és Diószegi Szabó 
Pál költő, műfordítóval.

n.j.

KIS MÁRTÉLYI MATEKZSENI 
A BELGRÁDI OLIMPIÁN
 

Mártélyi indulója is volt a Belgrádban rendezett Nemzet-
közi Mentális Aritmetikai Olimpiának. Nagy-Kovács Ar-
mand a hetedik helyet szerezte meg.

15 ország részvételével rendezték meg a belgrádi Nemzetkö-
zi Mentális Aritmetikai Olimpiát június 15-én. A versenyen 
1200 gyermek mérte össze tudását, köztük Nagy-Kovács Ar-
mand Mártélyról és Cseri Csombor Hódmezővásárhelyről. 
A nemzetközi megmérettetésre egy budapesti versenyen ke-
resztül vezetett az út. Az Országos Kis Zseni Mentális Arit-
metikai versenyt május végén rendezték. A fiúk az ottani 
remek szerepléssel vívták ki a nemzetközi versenyen való 
indulás jogát.
„Nagyon jó volt a verseny és tulajdonképpen az utazás is. 
Jól éreztük magunkat, már előző nap kiutaztunk, hogy 
másnapra a gyerekek kipihenjék magukat és nyugodtak 
legyenek, Belgrádban is sétáltunk egyet. Armand nagyon 
izgult, amikor meglátta, hogy 1200-an vannak a versenyen 
azt mondta, hogy ’Anya én nem megyek oda’. A tanító néni 
segítségével viszont feloldódtak a gyerekek – szerintem mi 
szülők egyébként is jobban izgultunk” – nyilatkozta Nagy-
Kovács Mária, Armand édesanyja.
A versenyen korcsoportonként több mint kétszázan vettek 
részt, az első évfolyam B korosztályában Armand mentális 
számolásban a hetedik körig jutott – fejben kellett különféle 
számokat összeadni ezen feladatsor minél jobb teljesítéséhez 
– végül pedig a hetedik helyen végzett. Csombor pedig sa-
ját korosztályában, írásbeli számolásban a harmadik helyet 
szerezte meg. A fiúkat Gyömbér Dóra készítette fel a matek 
olimpiára.
Armand a Szent István Általános Iskola 2/C. osztályos ta-
nulója, márciusban jelentkezett az újfajta matematikai mód-
szer oktatására Hódmezővásárhelyen.
„Armand jó tanuló. Azt gondolom, még nem dől el, hogy 
humán vagy inkább reál beállítottságú, ez majd később dől 
el, de ez a mostani verseny talán egy kicsit ráerősített a mate-
matikára. Ők az első csapat, akik ezen az iskolán elindultak, 
abakusszal számolnak, ami megtetszett neki. Az oktatás so-
rán másképpen közelítik meg a matematikát, mint az isko-
lában” – mondta el Mária.
A szép eredményekhez szívből gratulálunk és további sike-
reket kívánunk.

szcs
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A BOGRÁCSOK IS ELŐKERÜLTEK 
A MÁRTÉLYI GYEREKNAPON

 
2018-ban sem maradt el a közösségépítő gyereknap Már-
télyon. A szülők ismét fakanalat ragadtak és a pörköltké-
szítési tudományukkal rukkolhattak elő, a kicsik pedig 
játékos feladatokon vehettek részt, beülhettek a település 
új tűzoltóautójába vagy akár az ugrálóvárban múlathat-
ták az időt.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az időjárás nem volt a 
legkellemesebb, azonban ez Mártélyon senkit sem zavart. A 
szemerkélő, néhol már áztatóba átforduló esőzésre a kicsik 
és a nagyok is fittyet hánytak. A fák alatt sorakoztak a bog-
rácsok, az ugrálóvárban lévő csúszda pedig a kis víztől talán 
csak jobban csúszott. Másrészt mint tudjuk, aki kiáll az eső-
re az nagyra nő, ezt bekalkulálva pedig bátran kijelenthet-
jük, hogy Mártélyon mindenki nagy lesz.
A szervezők az idei alkalomra egy kis újítással is készültek, 
a gyerekek nem csak szabadfoglalkozásokon vehettek részt, 
hanem akár egy hét állomásból álló, főként ügyességi játé-
kokból álló feladatsort is teljesíthettek.
„Ezt azért vetettük be az iskola tanárnői segítségével, hogy 
akik esetleg egyedül jöttek, vagy nem találják fel magukat, 
ők is meg legyenek szólítva. Különféle feladatok vannak 
és igazából nem is a teljesítmény a lényeg, inkább az, hogy 
mindenki kipróbálja és végigcsinálja ezeket a feladatokat, 
akik pedig legalább 5-6-ot teljesítenek egy kis nasit kapnak 
cserébe” – nyilatkozta Pótári Mihály, a helyi Általános Mű-
velődési Központ megbízott igazgatója. 

Az ovisok az Erdei Iskola területén tölthették a napot, szá-
mukra arcfestéssel készültek, de a kicsik akár a homokfes-
tészetet is kipróbálhatták, a felesleges energiákat pedig az 
ugrálóvárban vezethették le. Az iskola melletti területen pe-
dig a nagyok számára is külön légvárral készültek, de az úgy 
nevezett gladiátorjátékban is megküzdhettek egymással az 
iskolások. Felvonult a rendőrség és a Polgárőr, Tűz- és Va-
gyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély, mindkét szerv 
autóval érkezett, így a fiatalok büntetlenül pattanhattak be 
a rendőrségi gépjárműbe, de akár az egyesület nem régiben 
megkapott gépjárműfecskendőjével is bevetés közeli hangu-
latba kerülhettek.
A fák védő ernyője alatt pedig 10 társaság készítette a pör-
költet a bográcsokban. A csapatok között baráti társaságok 
is akadtak, de Az Élet Napos Oldalán Egyesület vagy az 
„Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete is. Az ételekhez 
szükséges disznóhúst az önkormányzat biztosította, a köz-
munkaprogramban nevelt sertések szolgáltak alapanyagul, 
de a tarhonya is a helyi konyhán készülhetett el.

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete ráadásul nem 
is csak a mártélyiakat vendégelte meg a pörkölttel, hanem 
vendégeket is vártak a kora délelőttbe nyúló rendezvényre. 
„A hódmezővásárhelyi Aranyossy Általános Iskola és a sze-
gedi József Attila Kisegítő Iskola fiataljai is a pártfogoltjaink 
közé tartoznak, mind sérülté és hátrányos helyzetű gyerme-
kek. Most 15-16 fő érkezett hozzánk, nekik főzünk és őket 
fogjuk kiszolgálni. Az egyesületünk 1997-ben alakult és az-
óta a mozgássérülteket támogatja, amivel lehet. Nagyon jó 
kis közösség alakult ki. Add a kezed a nevünk és valóban 
adjuk a kezünket, egymásnak és a rászorulóknak is. Támo-
gatni kell egymást és itt ez történik, nagy örömünkre szolgál 
és igazán lélekemelő, hogy ez egy ilyen közösség” – nyilat-
kozta Arnóczky Györgyné Marika, az egyesület elnöke.
A lakomát követően pedig még nem volt vége a társasági 
életnek, a Faluházban két órakor egy bűvész is tiszteletét 
tette, aki trükkjeivel igyekezett elkápráztatni a fiatalokat. A 
mártélyi közösség pedig a gyereknap alkalmából ismét je-
lesre vizsgázott.

szcs

Köszönjük a Mártélyi Gyermeknap lebonyolí-
tásába részt vállaló közösségek, pedagógusok, 
önkéntesek és intézmények a segítségét, akik 
munkájukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak 
a gyermekek és szüleik szórakoztatásához, 
vendéglátásához!


