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MÁRCIUSBAN IS ÖSSZEÜLT 
A TESTÜLET
 

Március 20-án tartotta havi rendes ülését a mártélyi 
képviselő-testület. Elfogadták az előző évi költségvetés 
zárószámait, de döntöttek az óvodai beiratkozás időpont-
járól is.

A szerdai ülésen a grémium a 2018-as évi költségvetésének 
módosítási rendeletét fogadta el elsőként. Az előterjesztés-
ben gyakorlatilag a végső számadatok szerepeltek, amelye-
ket a testület egyhangúlag elfogadott. Ezzel 630 millió 12 
ezer forintos főösszeggel bírt a település előző évi költségve-
tés mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon.
A képviselők több beszámolót is meghallgattak, például  a 
Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda tevékenységéről. Va-
lamint az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság az átruházott szoci-
ális hatáskörökkel kapcsolatban is beszámolót tartott. Eze-
ket mind egyhangúlag fogadták el a résztvevő képviselők.
A testületi ülésen Dr. Szegény Judit, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának 
hivatalvezető-helyettese is részt vett, aki a 2018-as tapasz-
talatokról tartott beszámolót. Ebben kitért az ügysegédre, 
aki keddenként Mártélyon segíti a helyiek ügyintézést, el-
sősorban a segélyezési adminisztrációkat illetően, ugyanak-
kor egyéb a kormányhivatal munkáját érintő ügyekben is a 
mártélyiak rendelkezésére áll. Valamint a munkanélküliség 
és a közfoglalkoztatás is szóba került. Utóbbi területen a ta-
pasztalat Mártélyon is a csökkenő tendencia. Jelenleg 17 fő-
vel indított közfoglalkoztatási programot a település, ugyan-
akkor Borsos József polgármester elmondta, hogy még nincs 
100 százalékban feltöltve a rendszer, ami azt mutatja, hogy a 
mártélyiak a szabad munkaerő piacon is állást kapnak.
Tárgyalták a képviselők a 2019-es év közbeszerzési terveit is. 
Jelenleg két ilyen van előirányozva a településen. Egyrészt a 
polgármesteri hivatal felújításához kapott támogatási keret-
összeget használnák fel , valamint a vidékfejlesztési pályázat 
keretében a Kisgazdakör dűlő 1,2 km-es megújítása is köz-
beszerzést igényel. A tervek szerint ezek a munkálatok még 
2019-ben befejeződnek.
Döntöttek arról is, hogy a 2019-2020-as óvodai nevelési évre 
május 13-14-né lesz lehetősége a szülőknek a gyerekek be-
iratkozására az óvodában.
Az önkormányzat az idei évben is támogatja a Polgárőr, 
Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület munkáját, 
ez alkalommal is 400 ezer forinttal. Az egyesület munkája 
ugyanis nélkülözhetetlen  a település számára, hiszen olyan 

PONTYTELEPÍTÉST VÉGZETT 
A HORGÁSZEGYESÜLET
 

Márciusban két alkalommal végzett haltelepítést a holt-
ágnál a Mártélyi Horgászegyesület és Mártélyi Tájgazdál-
kodási Kft.

Megkezdődtek a haltelepítések Mártélyon. A helyi horgász-
egyesület a márciusi hosszú hétvégét megelőzően végezte el 
az első telepítést. Akkor 10 mázsa kétnyaras ponty került a 
vízbe, majd március 21-én újabb 10 mázsa, de ekkor már há-
romnyaras ponty érkezett. Jó hír lehet a horgászok számára, 
hogy a Tiszai vízállás jelenleg kedvezőnek tűnik, így a tervek 
szerint tavasszal még 10 mázsa háromnyaras ponty kerülhet 
a vízbe, a telepítési tervből megmaradó háromnyaras ponty 
pedig ősszel érkezhet meg. Az egyesület tájékoztatása szerint 
áprilisban még minimum 10 ezer csukaivadékot is a vízbe 
helyezhetnek.
Az egyesület emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy az 
idei évtől az éves jegy mellé kötelezően meg kell vásárolniuk 
a horgászoknak az 1000 forintos természetvédelmi hozzájá-
rulást, amelyből a rucaöröm okozta esetleges kellemetlensé-
geket, szükséges gyérítés költségeit tudja részben fedezni az 
egyesület.
A horgászok március 16-án csatlakoztak a „Hogy Életük 
Legyen” Alapítvány Az Ifjúságért Faluszépítő akciójához és 
szemétszedést tartottak a Szegfűi részen, 16 zsák szeméttől 
sikerült megszabadítani a természetet.

szcs

közfeladatot is átvállalnak az önkormányzattal, amelyeket 
egyébként saját erőből kellene megoldani.
A nyílt ülést követően szociális segélyek ügyében hoztak 
döntéseket a képviselők.

szcs 
Fotó: promenad.hu

SCOOBY-DOO KISÁLLATELEDEL BOLT
Április 1-én megnyit Mártélyon, a Községház utca 
20. szám alatt a Scooby-Doo kisállateledel bolt.

Állateledel a kiskedvenceknek és takarmány 
a haszonállatoknak széles választékban.

Emellett kiegészítők, hordozók, fekhelyek, hámok 
és minden, ami az állattartáshoz szükséges lehet.

Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 8-12 óra és 13-17 óra
Szombat: 8-12 óra, Vasárnap: zárva

Várja kedves vásárlóit Nelly, Erika és Anikó!
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AZ ELKÖVETKEZENDŐ IDŐSZAKBAN 
IS SOKAT FEJLŐDIK MÁRTÉLY
 

Az elmúlt hónapokban több mártélyi beruházás is befe-
jeződött, ennek az időszakban azonban még koránt sincs 
vége. Jelenleg is több pályázat megvalósítása zajlik, de az 
évvégéig még sok másik projekt indulhat és fejeződhet be 
a településen.

Két önkormányzati tulajdonú épület már megújulhatott 
Mártélyon. A Gondozási Központ épülete és a polgármeste-
ri hivatal felújítása is megtörtént a TOP Energetikai Pályázat 
keretében. A külső homlokzatot tették rendben, cserélték a 
nyílászárókat és az épületek fűtése is korszerűsődött. Ez a 
projekt azonban még két másik épület megújítását is magá-
ban foglalja. Ezeken a helyszíneken, a volt csecsemőgondo-
zónál és a volt rendelőintézetnél most is folynak a munkák. 
A homlokzat már elkészült, a nyílászárók cseréjén is túlvan 
a kivitelező – de a tervek szerint az épületek előtti kerítés is 
megújulhat vagy adott esetben eltűnhet, hogy szabad, füves 
területen keresztül lehessen megközelíteni az itt kialakítan-
dó új intézményeket.
A tervek szerint az újság megjelenésének idejére már a Bol-
dogasszony Házacska kivitelezése is megkezdődhet. Ezen 
beruházás esetében már megtörtént a kivitelező kiválasztása 
és a támogatási szerződés szükséges módosítását is elvégez-
ték – tájékoztatott Borsos József polgármester.
Az ÁMK konyha megújulása már korábban megvalósult – 
február eleje óta ismét üzemel a konyha, azonban mára az 
utolsó simítások is elkészültek, így az akadálymentesített 
bejáratnál is elhelyezték a szükséges korlátokat. Az újonnan 
kialakított étkezőt pedig az Általános Művelődési Központ-
tól akár ki is lehet bérelni, ha a lakosok körében ilyen jellegű 
igény mutatkozik.
A várakozások szerint hamarosan megújulhat a Liliom utca, 
Béke utca, Rákóczi tér környéke, hiszen a tervezett aszfaltos 
út elkészülhet. A tervdokumentáció már rendelkezésre áll, 
az engedélyezési eljárás keretében most az építési engedélyt 
kell beszerezni, ezt követően lehet kiírni a közbeszerzési 
pályázatot, hogy az érintett szakaszok aszfaltos burkolatot 
kapjanak. Jó eséllyel ez a projekt is megvalósulhat még az 
idei évben a Magyar Falu Program keretében.
A Faluház mögötti kézilabdapálya megvásárlása is megtör-
tént. Ez a rész korábban a Magyar Állam tulajdonában volt, 
most az önkormányzaté lesz a tulajdoni jog, ezt követően 
pedig a pálya felújítása is szerepel a tervek között. Ebben a 

Magyar Kézilabda Szövetség is társ lenne, a várakozások 
szerint megújulhat a pálya burkolata és a kor műszaki igé-
nyeinek megfelelő pályát hozhatnak létre, remélhetőleg leg-
később a nyár eleji időszakra.

Az önkormányzat tervei között a Pákász-skanzen kialakí-
tása is szerepelt. Az ezzel kapcsolatos pályázatot azonban 
a polgármester tájékoztatása szerint elutasították – ennek 
megvalósítására nem kapott támogatást a település. Ugyan-
akkor a következő időszakban nyíló pályázati források ese-
tében újabb próbát tenne az önkormányzat.
A folyamatban lévő beruházások sorát erősíti a Kisgazdakör 
dűlő 1200 méteres, külterületi szakaszának felújítása. Ezen 
pályázat esetében a támogatás már megvan, hamarosan a 
közbeszerzés következik, amelyet követően a munkálatok is 
megkezdődhetnek. Jó hír lehet, hogy 2019-ben ez a felújítás 
is megtörténhet. Valamint a tanyafejlesztési pályázat meg-
indítása is közel van. Egyelőre még néhány egyeztetésre van 
szükség, de ha minden jól megy, még idén megkezdődhet a 
pályázatban érintett tanyák infrastrukturális fejlesztése.
Illetve egy LEADER pályázat keretében turisztikai fejlesztés 
is történhet Mártélyon. A hosszú időn keresztül az Ópuszta-
szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban kiállított darálóma-
lom, Mártély öröksége kerülhet vissza a településre.
Egy LEADER-es sportpályázatnak köszönhetően pedig 
az újfaluban található és az Erdei Iskolai mögötti játszó-
térre is sporteszközök beszerzése van tervben – kültéri 
kondieszközöket telepítenének a már meglévő játékok mellé. 
Ezeken az eszközökön a felnőttek tudnának kondicionáló 
mozgást végezni.
Mártélyon az elmúlt év is több fejlesztést tartogatott, ennek a 
folyamatnak pedig 2019-ben sincs vége. A várakozások sze-
rint az említett beruházások mindegyike elkészülhet még az 
idei évben.

szcs

Anyakönyvi Hírek

SZÜLETETT:

•  Nagy Olívia (Lantos Zsuzsanna és Nagy László)
•  Bányai Bogáta (Verók Hajnalka és Bányai Andor)

ELHUNYT:

•  Pikali Zoltán (Mártély, Tornyai utca)
•  Péter Miklós (Mártély, Hunyadi utca)
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ÁPRILISBAN LESZ 
AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 
A Mártélyi Iskola áprilisban várja a beiratkozókat. Ennek 
kapcsán az intézményben folyó munkáról is kérdeztük 
Csankiné Láda Ildikót, a Varga Tamás Általános Iskola 
tagintézmény vezetőjét.

2019. április 11-12-én lesz a beiratkozás a Varga Tamás Ál-
talános Iskola mártélyi tagintézményébe. A csütörtöki és 
pénteki napon 8 és 19 óra között várják a mártélyi iskolában 
a szülőket. Csankiné Láda Ildikó tájékoztatott, hogy a szü-
lőknek az ekreta.hu oldalon keresztül is van lehetőség jelent-
kezni az iskolába – viszont ettől függetlenül a beiratkozás 
napján a szükséges papírokat mindenképpen személyesen 
kell bevinni az intézménybe. Valamint a beiratkozásnál 
adott esetben mindkét szülőnek (gondviselőnek) jelen kell 
lennie.
A Mártélyi Iskola jelenleg a hódmezővásárhelyi Varga Ta-
más Általános Iskola tagintézményeként működik. 1. osz-
tály 4. osztályig folyik a munka az intézményben, összevont 
osztályként tanulnak a fiatalok. Jelenleg két tanító néni fog-
lalkozik a gyerekekkel, de a munkát pedagógiai asszisztens 
is segíti, valamint angolszakos tanár és gyógytestnevelő is 
részt vesz a gyerekek képzésében és fejlesztésében.
„Van, amikor a gyerekek egy dolgot tanulnak, mind a négy 
évfolyam együtt van – főleg a készség tantárgyaknál fordul 
ez elő. A fő tantárgyaknál, mint a magyar nyelv és irodalom, 
a matematika vagy az idegen nyelv, ott igyekszünk bontás-
ban tanítani. Próbáljuk a gyerekeknek mind azt megadni, 
amit egy városi iskolában megkapnának. Ez nem egyszerű 
egy összevont évfolyamon, de igyekszünk. Aktív tábla és 
számítógépek is segítik a munkát – illetve a Varga Tamás Ál-
talános Iskolába, Hódmezővásárhelyre is többször bejönnek 
a gyerekek, de a helyi óvodával is tartják a kapcsolatot, sok 
közös programjuk van” – mondta el Csankiné Láda Ildikó, a 
Varga Tamás Általános Iskola intézményvezető.
Az alsó tagozat elvégzése után, a gyerekek automatikusan 
az iskola hódmezővásárhelyi anyaintézményében folytatják 
tanulmányaikat. Ennek szellemében több közös program is 
van a fiatalok életében, például a farsangi időszakban is volt 
erre példa. Valamint a második félévben, a mártélyi negye-
dik osztályosok két hetet együtt töltenek vásárhelyi társa-
ikkal, hogy megismerkedjenek a leendő osztálytársakkal és 
magával az intézménnyel is. Mindezek ellenére természete-
sen igény szerint a felső tagozatot más intézményben is foly-
tathatják a gyerekek, igaz a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a többség a Varga Tamás Általános Iskolában tanul tovább.

MÁRTÉLYI SIKER A DÍJUGRATÓ 
FEDELES DÖNTŐBEN
 

Sajti Fanni két lóval is rajthoz állt a Nemzeti Lovardában.

Sajti Fanni óvodás kora óta lovagol. Kisebb-nagyobb kiha-
gyások ugyan voltak számára ebben a sportban, de mindig 
visszatért. Jelenleg Szegeden és Zsombón, az Equitania LC 
színeiben sportol, közel 7 éve.
Fanni az idei évben mindhárom lovával minősült az Orszá-
gos Fedeles Díjugrató Döntőre. A fővárosi versenyre 65 lo-
vast hívtak, Fanni pedig két lóval, Linneával – egy 16 éves 
sárga kancával – és Quetinával – egy 13 éves pej kancával 
– indulhatott. Előbbi állattal már régóta közösen sportol-
nak, utóbbi társsal viszont még körülbelül egy hónapja tart 
a közös munka.
„Sajnos az első nap, az elődöntőben mind a két lovammal 
ütöttem egyet, így hátulról vártam a középdöntőt. Ott vi-
szont szerencsére egy gyors és hibátlan lovaglással az első 
helyet szereztem meg Quentinával. Linneával pedig ötödi-
kek lettünk” – mondta el a fiatal versenyző.
A döntőben már csak 35-en indultak, a nehéz pályán, ahol 
sok lovas hibázott. Fanni végül ismét egy gyors és hiba nél-
küli kört teljesített, amivel végül az ötödik helyet szerezte 
meg.
Gratulálunk!

szcs

Visszatérve a Mártélyi Iskolához: az iskolai létszám válto-
zó – természetesen függ attól, hogy hányan ballagnak el az 
óvodából. Szerencsére a két intézmény között remek a kap-
csolat. Számos közös programmal erősítik ezt és segítenek 
az ovisoknak abban, hogy idejében belekóstolhassanak az 
iskolai életbe. 
Március 29-én például nyílt napot tartanak az óvodások 
szülei részére, ahol tanórákon keresztül mutatják be a falak 
között zajló munkát.
„Cseszkóné Locskai Éva nevét mindenképpen meg kell em-
lítenünk, hiszen nélküle ez az egész dolog nem jöhetett vol-
na létre. Már az iskola önálló működése idején is Mártélyon 
dolgozott és most is ő az alapja annak, hogy ez a rendszer, ez 
az iskola jól működjön. Hálásak vagyunk a munkájáért és a 
szülők is bizalommal fordulnak hozzá” – zárta gondolatait 
Csankiné Láda Ildikó.
Az iskolai beiratkozásra tehát 2019. április 11-12-én 8 és 19 
óra között lesz lehetőségük a szülőknek és a gyerekeknek.

szcs 
Fotó: archív
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TISZTELET A NŐKNEK!
 

Nőnapi ünnepséget tartott az „Add a kezed” Mozgássé-
rültek Egyesülete. Arnóczky Györgyné beszámolóját ol-
vashatja.

A Nőnapot mi nem azért tarjuk meg, mert a nők kivívták az 
Egyenjogúságot. 
Hogy ez a nap igazán a mienk legyen – ünnep legyen az, 
az hogy együtt vagyunk, hogy szavak nélkül is érezzük az 
ünnep hangulatát, hogy ez a nap mondjon valamit kapcso-
latunkról és a szerényen megterített asztal mondjon valamit 
a szeretetünkről, arról ki mennyire ismeri, ki mennyire érzi 
magát közel a másikhoz.
Ez a kicsi figyelmesség lehet, nem mond semmit, vagy mon-
danivalója más, mint amit mi tulajdonítunk neki.
Mégis az kell, hogy a mienk legyen ez a nap és becsüljük – 
szeressük egymást.
A Nőnap megszervezése csakúgy, mint a többi esemény, 
program egyre nehezebb, sőt a részvétel is.
Körzetfelelőseink sem fiatalodnak, mindannyiónknak a sé-
rültség még egyre nagyobb terhet rovó házimunka – a csa-
ládi kötődések bizony a maradék erőnket is felőrli. Tagjaink 
értesítése ez esetben is elég nagy kihívást jelentett, de mégis 
sikerrel járt és nőtagjaink jelenlétükkel megtöltötték a Civil-
ház közösségi termét.
A vendéglátást 60 főre terveztük. 55 nőtagunk van, és a 
Gondozási Központ nőtagjait is meghívtuk.
Szerencsére azok, akiknek a rendezvény megközelítése ne-
héz, kocsit küldhettünk a Gondozási Központ jóvoltából. 
Így alakul a közösségteremtés. A virslit 1 héttel előtte meg-
rendeltük a „Kis Boszorkánytól” és a hozzávalókat is. Virá-
got „Mucsi Öcsitől”, aki „grátisz” ki is hozta személyesen a 
nők tiszteletére a Civilház ajtajáig.
Aki itt lehetett itt érezte a közösség melegét, összetartó ere-
jét, akik betegségük kórházi vagy szanatóriumi kezelés mi-
att nem tudtak itt lenni, azoknak üdvözlettel éltünk, akik az 
otthonukban tartózkodtak sérültségük végett, azoknak tag-
jaink illetve barátaik elvitték a szeretet virágát és szívélyes 
üdvözletünket tolmácsolták.
A Nőnap a mi Egyesületünknél egy figyelmesség, és nem 
azért mert ez vendéglátással jár, hanem azért, hogy jó Nőnek 

lenni – az őskortól kezdve. Nálunk pedig egy fél évszázados 
barátság teszi felejthetetlenné.
Az csak hab a tortán, hogy a Polgármesterünk kezéből ve-
hetjük át a virágot.
Így vált kerekké a világ.

Arnóczky Györgyné

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete  
Áprilisi programjai 

Előadások: a Civilházban
Április 02.  Közgyűlés a Tiszán 

Elnökválasztás
Április 08.  Legnagyobb bűne, hogy életben maradt. 

Görgey(i)
Április 11.  Legvagányabb magyar Nobel-díjas 

C-vitamin atyja 
Ültessünk paprikát!

Április 18.  Szegények perece (vízen kullogó) 
Egyéb hiedelmek Húsvétra

Április 25.  Kincsem, a Csodakanca 
Láttad a filmet?

Arnóczky Györgyné

Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

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

Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:  62/528-062, Fax: 62/528-063
Iskola:  (70) 572-1400
Óvoda:  62/228-035
Idősek Klubja:  62/228-038
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Posta:  62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Halőr:   (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat: 06-80-922-333/6636
  (ingyenes)
Lomtalanítási igénybejelentése: (30) 625-2454
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TÉLŰZŐ FARSANGOLÁS 
A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN
 

2019. február 27-én került megrendezésre a Mártélyi Gon-
dozási Központban a télűző Farsang.

Nagyon szép napos idő lett, nagyon úgy tűnik, hogy előt-
tünk már valakik elzavarták a Telet. Vendégeink voltak a 
Szegvári Gondozási Központ tagjai és vezetője is.
Zoltai Csaba Intézményvezető úr nyitotta meg a rendez-
vényt, köszöntővel és verssel.
A megnyitó után a mártélyi óvodások zenés-pingvines pro-
dukciója következett, majd versekkel, énekekkel, tánccal 
kedveskedtek nekünk. Mi ezt finom fánkkal, teával, süte-
ménnyel köszöntük meg.
A gyerekek után az idősebbek következtek. Berényiné Anita, 
ápolónőnek öltözve segédkezett a rendezvényen.
Első produkcióként egy, az életünkből kiemelt,vicces jele-
nettel kezdtünk, Csekély adminisztráció címmel; Molnár 
Józsefné a kérelmező, Farkasné Szilárd Ágnes a gondozó 
szerepében volt, aki a szolgáltatást nyújtja. Nagyon vicces és 
tanulságos produkció volt.
Ezután Molnár Józsefné egy fülbemászó slágerrel vallott 
szerelmet a férjének, Molnár Józsefnek.
Ezt követően a Mártélyi Elítéltek következtek, akik külön-
böző okok miatt töltik a idejüket a börtönben. Rabok: Nagy 
Sándorné, Juhász Sándorné, Ferenczi Pálné, Lugosi Ferenc-
né, Szűcs Imréné és Farkasné Szilárd Ágnes; börtönőr: Zol-
tai Csaba.
Az előadást követően Zoltai Csaba ismét verssel kedveske-
dett a vendégeknek.
Végezetül szintén egy vicces jelenet követezett, ami a nap-
jainkban oly népszerű okostelefonról, és alkalmazásairól 
szólt. Juhász Sándorné és Farkasné Szilárd Ágnes adta elő.
A produkciók után fánkkal, teával kínáltuk meg a résztve-
vőket.
A fánkot a mártélyi Konyha sütötte nekünk, amit ezúton is 
nagyon szépen köszönünk nekik.
A sütizés után tombolasorsolás fokozta az izgalmakat.
Mindenki vidáman, jó kedvvel búcsúzott el és egy kellemes 
délutánnal gazdagodott.
Másnap Szegvárra vártak minket Farsangi ünnepségre, ahol 
nagy szeretettel viszonoztuk a barátaink meghívását.

Mártélyi Gondozási Központ

2019. áprilisi ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatások: FBH-NP 
szemétszállítási ügyintézés (minden 
harmadik szerdán 11.30-12.30), Uta-
zó munkapont (minden harmadik csütörtökön 11.30-
13.00), sportos és mozgásos alkalmakon – Asztalitenisz 
(hétfőnként 16.30-tól,) Jóga (szerdánként 17.45-től). 
Nóri torna (csütörtökönként 18.00-tól), EVP torna (va-
sárnaponként 15 órától) – túl, az alábbi rendezvényekre 
várjuk áprilisban az érdeklődőket és érintetteket:
03. 15.00-16.00 Tanoda
11. 13.30-15.30 Vásár
13.  Olvasóköri Közgyűlés
18. 18.00 Ki a jobb? – vetélkedő
24. 15.00 Tanoda
27.  Dalos találkozó
Jóga Szabics Anettával szerdánként 17.45-től: 

április 03, 10, 17, 24.
Nóri torna Borsos Nórával csütörtökönként 18.00-tól: 

április 04, 11, 18, 25.
EVP torna Bagi Mátyással vasárnaponként 15.00-tól: 

április 07, 14, 21, 28

ÁMK Faluház munkatársai

Az idősek klubjának programjai 
2019. április hónapban

03-án Áprilisi népszokások 10:00 órától.
10-én Költészet napja10 órától,mindenki hozza el 

kedvenc versét.
10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban.
17-én Húsvéti dekoráció készítés 10 órától.
24-én Séta a Tisza parton 10 órától.
30-án Fehérneművásár 9:00 órától.

Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órá-
ra hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás mé-
rés 7-8 között. Hétfőnként kifestő nap, Minden kedden 
10 órától időstorna, mindenkit várunk. Torna után tár-
sasjátékok, Szerdán a szervezett programjaink, előadás, 
névnap, születésnap, évforduló, filmklub. Csütörtökön 
mozgássérültek programja, Pénteken kézműves nap. 
Mindennap beszélgetés sajtófigyelés, kártya igény szerint. 
Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a ta-
nyagondnok közreműködésével. Indulás 13:00. Az igé-
nyeket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek a 
klubban.

További  h írek Már tély ról:

www.radio7.hu
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JÁTSZÓHÁZ ÉRKEZETT 
AZ OVI UDVARÁRA!
 

Egy konzorciumi pályázatnak köszönhetően egy mesebeli 
játszóházzal bővült a mártélyi óvoda udvari játékállomá-
nya.

Egy vadonatúj játékot, sőt mi több mesebeli játékházat 
kaptak a mártélyi ovisok. Az önfeledt szórakozást nyújtó 
házikó, amelyhez csúszda és mászó részek (fal és kötél) is 
tartoznak februárban érkezett meg a kicsik legnagyobb örö-
mére. Habár az időjárás még indokolta a kabátot, a mesebeli 
házikó kipróbálása nem maradhatott el. Most pedig, hogy 
Tavasz tábornak lassan átveszi a stafétát még inkább élettel 
telik meg az óvoda udvara és így a vadonatúj játékeszköz is.
Ennek beszerzését egy EFOP-os konzorciumi pályázat biz-
tosította, amely Maroslele vezényletével és a környező tele-
pülések részvételével zajlik. A hároméves projekt keretében 
a településeken számos program valósul meg – a mártélyi 
óvodában például már korábban is tartottak Egészség hetet, 
de a közeljövőben is lehet hasonlóra számítani. Valamint a 
pályázat adta lehetőségeknek köszönhetően az említette me-
sebeli játszóházat is megvásárolhatta az önkormányzat.
A rendelkezésre álló összegből emellett néhány kisebb játék-
eszközt is beszereztek, amelyek hamarosan szintén az ovis 
játékkavalkádot gyarapítják.

szcs

AKCIÓBAN A FALUSZÉPÍTŐK!
 
Összefogásból ismét jelesre vizsgázott Mártély. A „Hogy 
Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért szervezésében a 
Mártély és Mindszent közötti szakaszt szemét mentesítet-
ték a résztvevők.

Március 16-án, szombaton több mint harmincan lendültek 
akcióba Mártély és Mindszent között. A „Hogy Életük Le-
gyen” Alapítvány az Ifjúságért szervezésében már az elmúlt 
években is több alkalommal szerveztek hasonló akciókat. 
Ráadásul a tapasztalatok alapján ezek a tavaszi akciók min-
dig nagyon népszerűek a lakosok körében.
Ez alkalommal Mártélyról és Mindszentről indult meg egy-
egy csapat, a résztvevők pedig a Kubikos szobornál találkoz-
tak, ahol közösen fogyasztották el az ebédre készült paprikás 
krumplit. A Faluszépítők végül összesen 65 zsák szemetet 
szedtek össze, munkájuk eredménye pedig remélhetőleg so-
káig megmarad majd.

Az akció keretében igyekeztek más civilszervezeteket is 
megszólítani, így például a Mártélyi Horgászegyesület is 
csatlakozott a Faluszépítő akcióhoz.
Az alapítvány május 1-én a Soma-tanyán szervez rendez-
vényt, de a tervek szerint július 13-án ismét életre hívják a 
Nyitott Kapuk rendezvényüket, amely évről-évre egyre na-
gyobb népszerűségnek örvend. A Rákóczi utcán ez alkalom-
mal is a népszokások, a népzenék és a népmesék kerülnek 
előtérbe, de természetesen kézműves termékekből sem lesz 
majd hiány.

szcs

DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM PONT 
MŰKÖDIK A KÖNYVTÁRBAN

A GINOP-3.3.1-16-00001 közösségi internet hozzáfé-
rési pontok fejlesztésére sikeresen pályázott a mártélyi 
könyvtár. Így több új eszközökkel gazdagodtunk. Há-
rom darab új laptop, kettő táblagép és két okostelefon is 
a birtokunkba került. Ezeken az új eszközökön kezdődik 
tanfolyam április közepén. 
A képzés ingyenes lesz, ez alkalommal a 65 év felettieket 
várjuk, hogy a kiscsoportos képzéseket elindíthassuk. Je-
lentkezni a könyvtárban lehet!
Várjunk azokat, akik még nem járatosak a számítógép 
használatában, vagy az internetes keresésben, de szeret-
nének többet tudni!

Sajti Imréné könyvtáros, DJP mentor
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1991-ig gyártott csapatokat gyűjti. Már gyerekkorában is 
sokat játszott ezzel a játékkal, majd 6-7 éve megtalálta gye-
rekkori játékát, és ismét szerelembe esett ezzel a sporttal. 
Kedvence az Újpest, de bármilyen csapatot elfogad. Barátja, 
Kovács Róbert elmondta, hogy ennek a játéknak általában 
házi szabályai vannak. Ez annyit tesz, hogy ahány ház, any-
nyi szabály. Hozzátette, hogy a gombfoci sokáig gyerekjáték-
nak számított, de egy pár éve már versenyeket is rendeznek. 

A II. Mártélyi Jótékonysági Sportbálon bárki összemérhette 
gombfoci tudását, kedvére táncolhatott, mulatozhatott, ezzel 
még jobban összekovácsolva a már összeszokott közösséget. 
Borbás Zsolt, a Mártély SK játékos-edzője kiemelte, hogy a 
bál bevételéből labdákat, és más eszközöket szeretnének vá-
sárolni. 

Sz.V.

ÚJ SPORTSZEREKÉRT BÁLOZTAK 
MÁRTÉLYON
 

A Mártélyi Sportkör második alkalommal szervezte meg 
a Mártélyi Jótékonysági Sportbált.

A Mártélyi Sportkör egy kicsi egyesület, ami tagdíjakból és 
önkormányzat támogatásokból tartja fent magát. A bevétel 
azonban csak szűkösen tudja fedezni a működést, az elavult 
eszközöket már nem tudják lecserélni ezekből a pénzekből. 
A Mártélyi Jótékonysági Sportbál azonban tökéletes alkalom 
volt arra, hogy a kellő támogatást megszerezzék a sportolók. 
A szombati mulatságon fellépett a Kankalin Néptáncegyüt-
tes Tubica csoportja, akik közel fél órán keresztül szórakoz-
tatták a nagyérdeműt. A fiatalok élő zenére mutatták be a 
produkciójukat, amit a közönség óriási tapssal hálált meg. 
A szervezők egy kiállítást is berendeztek, a Mártély SK tör-
ténetéből, sikereiből. Ezekből pedig volt bőven, hiszen a ’80-
as, ’90-es évek játékosai remek eredményeket értek el Már-
tély színeiben. 

Túri János középpályásként és csatárként játszott a ’80-as 
évek végén és a ’90-es évek elején. Elmondta, hogy nagyon 
jó csapatot alkottak, és többször is bajnokságot nyertek a 
megyei másodosztályban, megye I-ben pedig többször is 
dobogón végeztek. „Sikerült összeszedni az akkori csapat 
egy részét. Senkinek nem kellett kétszer mondani, minden-
ki egyből rávágta, hogy jönnek erre a bálra. Nagyon jó volt 
most újra találkozni velük” – mondta el Túri János. 
A Sportbálon egy gombfoci asztal is helyet kapott, amit bár-
ki ki is próbálhatott. Pap Zoltán gyűjtő főleg az 1950 és az 
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