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nyírni, és az 1300 gyümölcsfa termését kezelni, begyűjteni, 
azokat gondozni.” 
Arról is érdeklődtünk, hogy milyen élelmiszerekből fog dol-
gozni a közkonyha Mártélyon. Borsos József elmondta, hogy 
az előzetes számítások alapján egész télre elegendő termést 
sikerült betakarítani, és egy jelentősebb mennyiség még 
mindig szüretre vár, vagy még érik. „Az idei évben feldol-
gozásra került 190 kiló meggy, 196 kiló alma, de az almából 
még jelentős mennyiség van a fákon. Barackból 60 kiló lett, 
de csináltunk belőle lekvárt és befőttet, a szilvából ugyanígy, 
csak abból 230 kilót sikerült eddig leszedni.” 

A polgármester a munkafolyamatokról is mesélt. „A min-
dennapi munka a fóliasátrakban is folyamatosan zajlik, 3 
darab sátrunk van, 500 négyzetméteren kápiapaprikát, töl-
tenivaló paprikát és paradicsomot termesztünk. Az idei év-
ben a termelés zökkenőmentesen zajlik, az uborka azért egy 
picit nagyobb odafigyelést igényel, a tavaszi időjárás miatt 
gyengén kelt sajnos. Uborkából eddig 277 kilót dolgoztunk 
fel, paradicsomból, amit most kezdtünk el szedni, 89 kiló 
jött össze, paprikából 40 kilót dolgoztunk fel, de ez is még 
csak most kezd igazán teremni. 137 kiló zöldbabot termel-
tünk, vöröshagymából pedig szintén nagy mennyiségről 
beszélhetünk. A konyha egész évi ellátásához elegendő alap-
anyagot állítunk elő.”

A mártélyi közfoglalkoztatottak azonban nem csak növé-
nyek gondozásával foglalkoznak. „A feldolgozás mellett a 
hústermelés is megvalósul. Az elmúlt hetekben helyi ter-
melőtől megvásároltunk 6 db süldőt, ezek a malacok az első 
turnus, néhány héten belül érkezik a másik 6 db malac. Így 
az őszi és a téli időszakba újra vághatjuk a sertéseket és ke-
rülhet be a friss sertéshús a közétkeztetésbe. Fontos ennek a 
rendszere a mártélyi lakosság élelmiszerellátása szempont-
jából, hiszen jó minőségű, helyi, egészséges élelmiszerekkel 
igyekszünk ellátni mindenkit. A konyha gyermekétkezte-

KÖZFOGLALKOZTATOTTSÁG 
MÁRTÉLYON: LEHET, HOGY A 
KÖZELJÖVŐBEN MÁR NEM IS LESZ 
RÁ SZÜKSÉG?

 
Friss adatok szerint a mártélyi közfoglalkoztatottság je-
lenleg a legalacsonyabb Csongrád megyében. Borsos Jó-
zseffel, Mártély polgármesterével beszélgettünk arról, 
hogy hogyan zajlik napjainkban a közfoglalkoztatotti 
program a településen, és arról, hogy ezek hogyan alakul-
hatnak a jövőben.

„A nyári időszak a közfoglalkoztatásban különösen értékte-
remtő. A közfoglalkoztatott kollégáink több mint 10 hektá-
ron termelnek gabonát, illetve zöldségeket, gyümölcsöket. A 
nyári időszakban, amikor a termés megérik, akkor ezt szor-
galmas munkával be kell takarítani, fel kell dolgozni. Az idei 
év aszályos koratavasza után egy nagyon esős nyári időszak 
következett, így a terméseink egy része nehéz kelés után 
gyors növekedésnek indult” – kezdi Borsos József. „A júliusi 
hónapban megtörtént a gabonák learatása, őszi búzát és őszi 
árpát, és zabot termeltünk idén. Őszi búzából a 2,38 század 
hektáron 11,4 tonna búzát takarítottunk be, őszi árpából a 
2,95 hektáron 13,4 tonnát, zabból pedig az 1,85 hektárból 
5,5 tonnát sikerült a raktárainkban betárolni. A gabonák 
egy részét a helyi lakosságnak szoktuk értékesíteni, termé-
szetesen a másik részét pedig a saját közfoglalkoztatásban 
hizlalt sertéseinkkel etetjük fel, az önkormányzat már több 
éve rendelkezik saját daráló és takarmánykeverő berende-
zéssel, így a gabona egy része közvetlenül sertéstakarmány-
ként érvényesül. A gyümölcsösben is rengeteg munka van, 
a sok eső miatt a terület gyérítése folyamatos, a gyepkezelés 
rengeteg munkát ad. Itt 3,5 hektáron kell rendszeresen füvet 
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téssel is foglalkozik, az óvoda részére, illetve a mártélyi álta-
lános iskola részére főznek, valamint a szociális étkeztetés is 
itt valósul meg, tehát az időseink is ezt a jó minőségű alap-
anyagokból készült ebédet fogyaszthatják. A feldolgozott 
termékeinket igyekszünk a mártélyi lakosok részére felkí-
nálni, nagyon közkedveltek a savanyított termékeink. Jelen-
leg is épp vegyes savanyúságot gyártanak a munkatársaink. 
Megkezdődik ezzel a savanyítási időszak is. Minden évben 
közel 1500-2000 kiló zöldséget savanyítunk, hogy a konyha 
és a szociális étkeztetés működhessen megfelelő mennyisé-
gű savanyúsággal.”
Ahogy már említettük a fentiekben, a mártélyi közfoglal-
koztatotti program az eddigiek alapján egyre kedvezőbben 
alakul. Boros József erről is beszámolt lapunknak. „A köz-
foglalkoztatottjaink száma folyamatosan csökken, éppen az 
elmúlt héten szereztem információt erről. Jelen pillanatban 
16 közfoglalkoztatottunk van. Ebből 3 férfi munkaerő, 13 
hölgy. A legtöbben folyamatosan keresik a munkaerőpiacon 
a boldogulását. Arra számítunk, hogy az őszi időszakban 
3-4 munkatársunk iskolai képzésben fog részesülni. Ez azt 
jelenti, hogy piacképes szakmákat fognak tanulni. Azok, 
akik rendelkeznek érettségivel, elsősorban olyan képzést 
választanak, amivel majd adminisztratív munkát láthatnak 
el, a szakmunkás kollégák pedig új szakmát tanulhatnak. 
Tovább fog csökkenni a közfoglalkoztatás. Tartósan 10-12 
fő marad ebben a rendszerben a remények szerint. Az ada-
tok szerint nálunk a legkedvezőbb a munkanélküliségi ráta, 
hiszen szinte megszűnt a jelenség. Néhány fő az, aki épp ál-
lást keres, ez nagyon kevés. Mi azzal számolunk, hogy az 
elkövetkezendő években a közfoglalkoztatottság a mártélyi 
piacról kivezethetővé válik, és ha lesz lehetősége a belügy-
minisztériumi támogatás keretében normál munkaerejű 
foglalkoztatást megvalósítani az önkormányzatnak, akkor 
az itt maradó kollégáknak igyekszünk a közfoglalkoztatás 
helyett főállású munkahelyeket kínálni.”

Komjáti Ági

Anyakönyvi Hírek
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A MAGYAR FALU PROGRAM 
NAGYON SOK LEHETŐSÉGET KÍNÁL 
MÁRTÉLYNAK IS

 
A Magyar Falu program megindításával a vidék fejlődése 
is új erőre kapott, Mártély két pályázattal szerepelt a pro-
jektben, melyből egy sikeresen szerepelt.
Az orvosi eszközök fejlesztésére és beszerzésére nyert 3 
millió forint háziorvos és fogorvos eszközellátását jelenti. 
Borsos József polgármester elmondta, hogy az új eszközök 
beszerzésével magasabb színvonalra emelhetik az orvosi el-
látást a településen. A mártélyiak egészség megóvása érde-
kében illetve betegségkezelésében ezzel a programmal lehe-
tőség kínálkozik. 
A település az újonnan meghirdetett pályázatokat is igyek-
szik kihasználni, három témát dolgoznak ki az elkövetke-
zendő időszakban. Az egyik az önkormányzati, település 
karbantartási eszközök beszerzésére vonatkozik, ebben a 
keretben a maximális rendelkezésre álló forráskeret tele-
pülésenként 15 millió forint. Az eszközöket a csökkent férfi 
munkaerő miatt gépesítésre fordítaná Mártély, a fűnyírás il-
letve a téli szociális tüzelő kihordására nagy segítség lenne 
egy nagyobb teljesítményű traktor. 

Lehetőség kínálkozik temetőfejlesztésre is, Borsos József 
elmondása szerint egy előkészített dokumentációban az ur-
nafal kiépítését szeretnék megvalósítani, valamint a temető 
belső úthálózatát és kapuját szeretnék megújítani. 
A harmadik lehetőség az óvodai, udvari játékok fejleszté-
séhez nyújt támogatást. Az óvoda épülete kívül-belül már 
megújult, de a játékok szakértői felmérés alapján már alkal-
matlanná váltak. A hinta és a mászóka megújítása mellett 
szeretnének gumiszőnyegeket beszerezni, ami az udvari esz-
közök alá teríthető.

fe

IN MEMORIAM LÉVAY GYÖRGYI

Györgyike 1947-ben született Zala megyében, a 70-es 
években költözött Miskolcra, onnantól kezdve két évtize-
den át volt a lap újságírója. Riportjai, idősebb emberekről 
írt nagy lélegzetű portréi örökre emlékezetesek maradnak. 
Újságírói pályájának nagy részét az Észak-Magyarország-
nál töltötte. Sikeres újságíróként számtalan elismeréssel, 
díjjal rendelkezett.
1973-ban házasodott össze Priska Tibor Szabó Lőrinc- és 
aranytoll életműdíjas újságíróval. 2005-ben, nyugdíjba vo-
nulásuk után költöztek Mártélyra, ahova gyorsan beillesz-
kedtek.
Társadalmi munkában karöltve vállalták a Mártélyi hírek-
kel kapcsolatos újságírói teendőket éveken keresztül. 
Hosszantartó súlyos betegség után hunyt el 70 évesen. Em-
lékét kegyelettel megőrizzük.
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TATÁRNÉ KAPUS ÉVA KÖNYVEIRŐL, 
A MÁRTÉLYI BEMUTATÓ KAPCSÁN
 

Gáspár Ágota írását olvashatja.

Idén nyáron két könyvet is kaptam Évától, Gyermekszív 
imák, és a Közösségi lábnyomok címmel. A két könyv látszó-
lag különböző, az egyik (nagyrészt) gyerekeknek íródott, a 
másik egy beszámolócsokor a mártélyi, vásárhelyi, szentesi 
és más közösségek Mártéllyal kapcsolatban megélt, prog-
ramjairól, élményeiről, amiket ennek kapcsán átéltek a fia-
talok, és idősebbek.
Én harminc éve minden nyaramat családommal Márté-
lyon töltöm. Természetesen megismerkedtem a plébánián 
élő kedves, egyre szaporodó családdal. Csak utólag jöttem 
rá, hogy egyáltalán nem természetes az a nyitottság, amivel 
ők velünk kapcsolatot kötöttek. Éváék mindenki felé segí-
tőkészek, kedvesek voltak. Ez derül ki a Közösségi lábnyo-
mok című könyv olvasóinak is. Azon túl, hogy éveken át sok 
vidám programot, cserkésztábort, hittanórát, kirándulást 
szerveztek, mindenki apró és nagyobb problémáját hordoz-
ták, igazi segítőkész közösséget alakítottak ki maguk körül. 
Ez nekem szinte természetesnek tűnt, Pesten nekem is sok 
barátom van, és szívesen járok ma is közösségekbe. Csak a 
könyv olvasása közben vált számomra világossá, hogy ez a 
vidám élet milyen komoly munka, lemondás, áldozatválla-
lás árán valósulhatott meg. Hogy az egész családjuk, férje, 
gyerekei mind missziót vállaltak, bátran hívogatták az isme-
rőseiket, akik még eleinte féltek, idegenkedtek közösséghez 
tartozni.  Megrendítőek a vallomások, hogyan változott meg 
sokak élete, értékrendje, hogyan lettek boldogok, hogyan 
tudtak kiemelkedni a magányból.
De ami a legfontosabb, hogy a közösség áldásai mindig Is-
tenre, Krisztusra mutattak. A közösség tagjai komoly elkö-
teleződésről számolnak be, élő, lángoló szeretetkapcsolatról 
Istennel. Személyes élménnyé vált számukra a hit.
Itt kapcsolódik a másik könyv a Gyermekszív imák ehhez az 
életérzéshez, mely kis gyermekek nyelvén tanít barátságban 
lenni Jézussal. Ezáltal előkészíti a lelket egy felnőtt korban 
kialakulható személyes istenképhez. Amikor nem arról szól 
az ima, hogy panaszkodom, hogy kérek, esetleg köszönök 
valamit Istennek, hanem folyamatos kapcsolatban vagyok a 
világ Urával. Az életemet az Ő kezéből veszem, és bár kérek, 
panaszkodom és néha hálát is adok, de ezt egy személyes 
Jóbarátnak teszem. Mikor rájövök, hogy bármi jó vagy rossz 
ér csak Istenhez futhatok. Mikor lázadásimat is neki mon-
dom, mikor tőle várom, hogy maga felé vezessen. Ahogy egy 

ismerősöm imádkozni tudott, mikor hitetlen korszakát élte 
át: „Istenem add, hogy legyél!”
Sokan jutottak el a Tatár család közvetítésével erre a hitre, 
ami az élet legnagyobb ajándéka.
Legyenek áldottak érte!

Gáspár Ágota

INGYENES BETEGSÉGMEGELŐZŐ ÉS 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
Székkutas, Hódmezővásárhely, Mártély és Árpádhalom 
háziorvosi körzeteinek részvételével zajlik az a Magyar Ál-
lam és az Európai Unió által is támogatott kezdeményezés, 
amelynek keretében az alapellátást végző háziorvosok és 
további közreműködő szakemberek olyan együttműködő 
hálózata kerül kialakításra, amely a hagyományosan kínált 
gyógyító, akut és sürgősségi orvosi ellátás mellett betegség-
megelőző és egészségfejlesztési tevékenységeket is végez. 
A praxisközösség tagjai által nyújtott ingyenes egészség-
ügyi felmérések mellett gyógytorna, dietetikai, pszichológiai 
és mentálhigiénés szolgáltatások is igénybe vehetők!

A részletekért kérjük, forduljon bizalommal a praxisközös-
ségben résztvevő háziorvosokhoz!

A PRAXISKÖZÖSSÉGBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ ORVOSI 
PRAXISOK:

Körzet Cím Praxist vezető orvos
Székkutas 
1. sz. körzet Székkutas, Bem u. 1. Dr. Bakos Attila István

Székkutas 
2. sz. körzet Székkutas, Bem u. 1. Dr. Urbán Eszter

Hódmezővásárhely 
4. sz körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Lázár u. 10. Dr Pusztai Henrietta

Hódmezővásárhely 
5. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Agyag u. 11 Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna

Hódmezővásárhely 
8. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Rárósi út 13. Dr. Bálint László

Hódmezővásárhely 
9. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Jókai u. 45. Dr. Grezsa István

Hódmezővásárhely 
16. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Medgyessy F. u. 6/C. Dr. Spiák Mariann

Hódmezővásárhely 
22. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely
Szegfű u. 2. Dr. Kovács Ildikó

Árpádhalom
1. sz. körzet

6623 Árpádhalom, 
Petőfi u.17. Dr. Patvaros Áron

Mártély 6636, Mártély 
Rákóczi tér 1. Dr. Botka Dániel

Európai Szociális
Alap
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A KÖZÖSSÉG TEREMTŐ EREJE
 

Arnóczky Györgyné írása.
Pályázatírással kezdődött. A közösséget fenn kell tartani, 
barátságokat kell kötni – ki kell lépni a határból – világot 
kell látni. S ettől minden más, több lett. Tavaly eljutottunk 
Makóra – Kiskőrösre – Kalocsára. Összetartottuk a ránk bí-
zott tagságot, eleget tettünk emberileg megoldható felada-
toknak. Az idén túl vagyunk a sorsdöntő Közgyűlésünkön, 
kulturális tudásunk mélyítésén, a felújított Szépművészeti 
Múzeum megtekintésén. 
S a várt Sándorfalvi város 140. évi fennállásának ünneplé-
sén, a „Remény” Mozgáskorlátozottak Egyesületének barát-
ságának tudatán – ismerkedésén.
Micsoda nagydolog az emlékezet felidézése – a jó és a rossz 
leegyszerűsítése – miután az emberi akarat mindezek felett 
győzedelmeskedni tud. 
Országos tragédia az 1879-es nagy árvíz Szegeden és környé-
kén és a bajok enyhítésére siető sándorfalvi főúr. Területtel, 
befogadóképességgel, munkalehetőséggel, házhellyel, új élet 
teremtésével, felkínált életlehetőséggel. S a 140 évvel ezelőtti 
pusztából házak emelkedtek, életek bontakoztak ki, és jó felé 
fordult ember, állat léte. Ma már városként ünnepelte magát 
a több mint 8000-es közösség, felemelő érzés, hogy mi is ré-
szese lehettünk ennek a csodának s nem csak szívből, de a 
Csongrád Megyei Közgyűlésének Elnökének támogatásával.
A városnak volt mit ünnepelni, a Polgármestere kellő tiszte-
lettel adózott a segítő kezet kinyújtó főúrnak, nem feledte el 
a kiinduló pontot és méltatására mellszobrot emelt a város a 
kastélyparkjában. 
Mi az ott látott csodákat viszonozni kívántuk. Augusztus 
15-re a kereszténység legnagyobb ünnepnapjára meghívás-
sal éltünk a Sándorfalvi „Remény” tagsága részére úgy, hogy 
a mi tagságunk szeretettel tudja fogadni – vendégül látni 
Őket. A fogadás a Gondozási Központtal közös terembe 
kezdődött. 
Ismerkedés után az 1911-ben felépített, azóta szépen felújí-
tott templomban megilletődve hallgatta a sándorfalvi és a 
mártélyi hívő és nem hívő a templom történetét, jelenét, és 
lehetőleg a jövőjét. Hiteles beszéd Pótári Misa szájából hang-
zott el, aki híven szolgálja a keresztényi tudatot. 
Utána a gyönyörű Faluházunkba léptünk, ahol épp egy új 
művészeti kiállítás rendezésére léptünk be. A Faluházban 
rendelkezésünkre bocsájtottak egy kis termet, és az egész 
termet betöltő hallgatóság képet kapott a mi Polgármes-
terünktől a falu múltáról, jelenéről, emberek életéről, kul-
túrájáról, művészetéről, a falu megújulásáról, mely látható 
a Polgármesteri Hivatalon, az Orvosi rendelőkön – az új 
gyógyszertáron – a Gondozási Központ közösségi helysége-
in, ezen belül a mi akadálymentesített irodánkon keresztül.
Tudattuk új barátainkkal, hogy van jó bolti ellátás egész fa-
lut lefedően, van hitélet a katolikusoknak, a reformátusok-
nak. Vannak régi emlékműveink, és a napokban átadott új 
székelykapunk, falunk új ősi hagyatéka.
S ami mindannyiónk büszkesége: elénk tárult a Tisza a maga 
évezredes valóságával, soha meg nem ismerésével, változásá-
val, mégis mindörökké – örökkévaló – létével.
Vendégeink e sok ismeret – természeti rácsodálkozás után új 
élményben részesültek.
A Hullámtér Vendéglő kitárta ajtaját és az előre elkészített 
asztaloknál helyet foglaltak, s elképedve látták, hogy az 
„Add a kezed” tagjai csak jöttek és jöttek, és megtelt a ven-

déglátó egység nagyterme. Természetesen a Polgármestertől 
kezdve a falu kiemelkedő egyéniségei és a mindszenti társ-
egyesületünk képviselőit is beleértve.
Ezen a napon a sándorfalvi küldöttség és a mártélyi mozgás-
sérültek csaknem teljes tagsága ünnepélyes fogadtatásban és 
vendéglátásban részesült.
Így vált egy tartós közösségé a „Remény” a „Segítőkéz” az 
„Add a kezed”-del.

Arnóczky Györgyné

2019. szeptemberi ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – FBH-
NP szemétszállítási ügyintézés (min-
den harmadik szerdán 11.30-12.30), 
Tonkó Tibor agrárszakértő fogadóórája (keddenként 
9.00-tól 12.00-ig) sportos és mozgásos alkalmakon – 
Asztalitenisz (hétfőnként 16.30-tól,) Jóga (szerdánként 
17.45-től). Nóri torna (csütörtökönként 18.00-tól), EVP 
torna (vasárnaponként 15 órától) – túl, az alábbi ren-
dezvényekre várjuk szeptemberben az érdeklődőket és 
érintetteket.
02. 09.00 Iskolai évnyitó
11. 17.00-18.00 Gyermekpszichológus a Könyvtárban
14. 09.00   Szúnyogűző Családi Nap 

a vízparti Játszótéren
19. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási ügyintézés
20. 18.00 Ki a jobb? Vetélkedő
27. 12.00 Szűrővizsgálatok, Szűrőbusz
28. 10.00 Családi Sportnap a sportpályán
Októberi előzetes:
04-05.  Októberfeszt a Sport Pub mellett
17. 13.00  Idősek Napja
Jóga Szabics Anettával szerdánként 17.45-től: 

szeptember 04, 11, 18, 25.
Nóri torna Borsos Nórával csütörtökönként 18.00-tól: 

szeptember 05, 12, 19, 26.
ÁMK Faluház munkatársai

SPORTESZKÖZÖKKEL BŐVÜLNEK 
A MÁRTÉLYI JÁTSZÓTEREK
 

Mártély 3 millió forint értékben vásárol új felnőtt sport-
eszközöket a Tisza-Maros Vidéke Jövőéért Egyesület sike-
res pályázatának köszönhetően.
A kondicionáló mozgást elősegítő játékokat várhatóan 
szeptemberre telepítik. Borsos József polgármester elmon-
dása szerint olyan fémből készült kondicionáló, mozgást 
elősegítő eszközökről van szó, melyek elég népszerűek már 
játszótereken. A sporteszközök két helyszínre, az Öregfalu-
ba, az Erdei Iskola játszóterére és az Újfalu játszóterére ke-
rülnek. A Mártélyi fiatal és középkorosztálynak szervezett 
sport lehetőségekbe nem mindenki tudott bekapcsolódni, 
sokak testmozgását eddig csak a kerékpárút melletti koco-
gás jelentette. Reményeik szerint a szeptember 28-ra terve-
zett Sport és Családi napon már a közönség is kipróbálhatja 
az új eszközöket. 

fe
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HARMADSZOR KENUZTAK 
A FIATALOK
 

Ahogy az elmúlt években, úgy most is megrendeztük a 
nyári kenutúrát, amelyen tizenketten vettünk részt - Mé-
száros Dóra és Hajdú Renáta beszámolója.

Augusztus 9-én, pénteken vette kezdetét az evezés, reggel a 
makói kalandparttól. Első állomásunk Ferencszállásig tar-
tott, az odáig vezető út könnyed hangulattal telt. Ferenc-
szálláson a helyi Faluházban kaptunk szállást a polgármes-
tertől, Jani Jánostól (ha össze kellene hasonlítani a mártélyi 
és ferencszállási Faluházat egyértelműen a mártélyi sokkal 
fejlettebb ezen a téren is). A délutánunk és esténk társasjá-
tékkal, beszélgetéssel és a XXI. század igényeit kielégítő in-
ternetkapcsolat felhasználásával telt. 
Szombat reggel kenuink folytatták útjukat, ebből a kedves 
kis faluból Szeged-Tápéig. A hangulat továbbra is töretlen 
maradt. A nap folyamán megálltunk egy homokpadnál, me-
lyen megépült Mártély első vára, evező és marosi homok se-
gítségével. Továbbá kihasználtuk az ingyenes wellness szol-
gáltatás lehetőségét, nyakig iszapos lett mindenki. Mielőtt 
elindultunk volna, kellemeset mártóztunk a vízben. 

Utunk utolsó fele a Tiszán volt, ahol az árral szemben, min-
den erőnket beleadva, izzadva, a naptól megpirultan, fárad-
tan és enyhén éhesen küzdöttünk a folyó ellen. Aztán 10 
perc múlva kikötöttünk a végállomáson Szeged-Tápén. Ahol 
kevésbé nagy szeretettel fogadták a kenuk kikötését, ugyanis 
véletlenül egy magán területre húztuk ki őket, ahol nem csak 
Gizi, a szamár nem lelkesedett értünk, hanem a hely tulaj-
donosa sem. Viszont a jó probléma megoldónk, alias, Misa 
meggyőzte a tulajt, hogy csak fáradt vándorok vagyunk.
Összességében az idei kenutúra is jó hangulatban telt. Re-
méljük, hogy jövőre is részt vehetünk ilyenen, akár más ifik-
kel is.

Mészáros Dóra, Hajdú Renáta

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

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

Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:  62/528-062, Fax: 62/528-063
Iskola:  (70) 572-1400
Óvoda:  62/228-035
Idősek Klubja:  62/228-038
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Posta:  62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:  62/565-881
Halőr:   (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat: 06-80-922-333/6636
  (ingyenes)
Lomtalanítási igénybejelentése: (30) 625-2454

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete  
szeptember havi programjai

Szeptember 07. Az I. világháború emléknapjára emlékezünk 
Megemlékezést tart Joó Károly. Délután 4 órakor 
a Mártélyi kopjafáknál. Az emlékműnél ahol az 
áldozatok nevét elolvashatjuk, koszorút helyezünk el.

Szeptember 12. Előzetes egyeztetés. József Attila kisegítő 
Iskolások fogadása egész napi programmal, 
vendéglátással vagy az iskola igénye szerint

Szeptember 19. Gyermekek Világnapja 
1954. óta UNICEF kezdeményezésére az Aranyossy 
Ágoston Református Óvoda- Iskola egy vállalkozó 
osztályának látogatása válik lehetővé. A két korosztály 
elfogadása világossá teszi, hogy a szeretet mindenre 
képes. Ez a nap a békéről és az apró kényeztetésről 
szól vagy új alapokra helyezzük az iskola támogatását.

Szeptember 26. Tervezzük a Mezőhegyesi ménesbirtok 
látogatását. Szeretnénk látni, hogy Magyarország 
legerősebb, Európa egyik legjobb mezőgazdasága a 
Mienk, Magyaroké, és kicsit a Mártélyiaké is, akiket 
el fognak bűvölni az ott látottak.

A változás jogát fenntartjuk: közösségi és 
programjainkban foglaltak érdekképviseletei miatt.

Arnóczky Györgyné, Elnök
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tott házát, utána városnéző-vonatoztunk még egy kicsit a 
városban. A harmadik táborunk a horgásztábor volt. Ezt a 
Mártélyi Horgászegyesülettel közösen valósítottuk meg. A 
szakmai részt a horgászegyesület vállalta: tanították a fia-
talokat a halfajtákról, az élővilágról, arról, hogy hogyan kell 
viszonyulni a természethez és még rengeteg olyan dologról, 
ami szorosan kapcsolódik a pecázáshoz. Gondoskodtak ar-
ról is a horgászok, hogy a gyerekek mindenféle rutintevé-
kenységbe betekintést nyerhessenek, hogy hogyan kell pe-
cázni, mire kell pontosan figyelni, de még a csomókötést is 
megtanították a táborozóknak. A szabadidős részt pedig a 
kolléganők vállalták. A negyedik táborunk pedig a kataszt-
rófavédelmi tábor volt. Ebben a táborban a Polgárőr-, Tűz- 
és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély segédke-
zett. A szakmai részt itt Rózsa Róberték vállalták, mi pedig 
a játékos-szabadidős tevékenységekért feleltünk. Mindegyik 
tábor napi négyszeri étkezést biztosít, és minden héten, ál-
talában szerdánként, van egy kirándulós nap a környező 
települések valamelyikére. Ezeken az alkalmakon mindig a 
nevezetességeket nézzük meg közösen, elsősorban azokat, 
amik kapcsolódnak az adott heti táborhoz, ahogyan azt már 
említettem is. Legutóbbi élményünk a katasztrófavédelmi 
tábor résztvevőivel volt, amikor Csongrád-Bokrosra látogat-
tunk el a táborozókkal, megnéztük a Vadnyugati Várost, egy 
kis játékos-feladatos tanyán voltunk, megnéztük, hogyan él-
tek a vadnyugatiak akkoriban, még bemutatót is láthattunk 
erről. Elég aktívan telnek a táborok, azt kell, hogy mondjam, 
a gyerekek le vannak kötve mindegyikben. Sokat alkotnak, 
sokat játszanak, és szerintem elrepül velük a nyár, mire oda 
kerülnek, hogy iskolába kell már menniük. Egy mese-sport 
jellegű tábor lesz az utosló, már csak ez maradt hátra idén 
nyáron. A Mártélyi Sportkör fog ebben segíteni nekünk, il-
letve lesznek mesékkel kapcsolatos foglalkozások, diavetíté-
sek, játékok, és jön hozzánk egy iskolapszichológus is, Zoltai 
Klára, aki játékos előadásokat, foglalkozásokat fog tartani 
a résztvevőknek. Minden tábor 27 fővel indul egyébként, és 
szoktak is mindig lenni ennyien a gyerekek.”

Érdeklődtünk, hogy milyen hosszútávú terveik vannak a 
szervezőknek a táborokkal. Pótári Mihály Zsolt elmondta, 
hogy a nagy sikerre való tekintettel tovább bővíteni a részt-
vevői keretszámot, ám ezúttal inkább a korcsoportot bő-
vítenék.  Jövőre ugyanúgy szeretnénk táborokat, de jövőre 
már az óvodás korosztályt is szeretnénk táboroztatni. Jelen-
leg csak az általános iskolásoknak van. Általában nem csak 
mártélyi gyerekek vannak, sokan jöttek át Vásárhelyről is 
idén. Egy biztos: jövőre ismét találkozunk!

Komjáti Ági

ÍGY NYARALTAK IDÉN NYÁRON 
A MÁRTÉLYI GYEREKEK

 
A helyi iskolások idén sem unatkoztak, hiszen az önkor-
mányzat rengeteg izgalmas programmal készült számuk-
ra. Ez nem csak a gyerekeknek kedvezett: a szülők is bizto-
sak lehettek abban, hogy jó kezekben vannak a gyerekek, 
amíg ők a hétköznapokban dolgoznak. 2019-ben 27 főt 
tudtak fogadni a mártélyi gyerektáborok. A részletekről 
Pótári Mihály Zsoltot kérdeztük, a Mártélyi Általános 
Művelődési Központ igazgatóját, aki arról is említést tett, 
hogy jövőre tovább bővítenék a táborokat.

„Eddig négy tábor valósult meg az Erzsébet tábor keretén 
belül (augusztus utolsó hetében, lapzártánk után, a sport- és 
mesetábor is megvalósult - szerk.). Az első táborozás a cser-
készekkel közösen valósult meg. Volt nálunk hét cserkész, 
akik segítettek a cserkészmozgalom feladatainak, játékai-
nak a bemutatásával. Megismerkedhettek a fiatalok ezzel az 
életvitellel, amit a cserkészek képviselnek. Nagy sikere volt 
a gyerekeknél, legalábbis úgy hallottam, úgy láttam – neve-
tett Potári Mihály. – Ha a tervek engedik, akkor havonta lesz 
ilyen cserkésznap Mártélyon, ahová majd várjuk a gyereke-
ket rendszeresen, legalábbis nagyon szeretnénk, ha ez meg-
valósulhatna a nagy sikerre való tekintettel.” 

 „A második tábor volt a művésztábor, Mucsi Zoltánék veze-
tésével. Minden délelőtt készültek feladatokkal a szervezők, 
lehetett festeni, agyagozni, illetve üvegből készítettek éksze-
reket a táborozók – ennek is elég nagy sikere volt a gyere-
keknél, borzasztóan élvezték. A kirándulás is, ami azon a 
héten volt esedékes, az is a művészethez kapcsolódott. Erre 
nagyon figyelünk, hogy mindig témába vágó kiránduláso-
kat szervezzünk az adott hétre, így hát elmentünk a Mun-
kácsy Múzeumba Békéscsabán. Megnéztük az ott kialakí-
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A Mártély SK tervezett őszi programja:
2019. augusztus 31. 17:00 – KSE Balástya – Mártély SK 
2019. szeptember 7. 16:30 – Mártély SK – Üllési ISE
2019. szeptember 15. 16:30 – Szegedi VSE II. – Mártély SK
2019. szeptember 21. 16:00 – Mártély SK – Csengele KSE
2019. szeptember 28. 16:00 – Tömörkény KSE – Mártély SK
2019. október 5. 15:00 – Mártély SK – Sándorfalva SK
2019. október 12. 15:00 – Mindszent Sport Club SE – Mártély SK
2019. október 19. 14:30 – Mártély SK – Baks BSE
2019. október 27. 14:30 – Makó FC II. – Mártély SK
2019. november 2. 13:30 – Apátfalva SC – Mártély SK
2019. november 9. 13:30 – Mártély SK – St. Mihály-Szélmalom
2019. november 17. 13:00 – Csanytelek SC – Mártély SK
2019. november 23. 13:00 – Mártély SK – FK 1899 Szeged

szcs

ELSTARTOLT A MEGYEI II. OSZTÁLY
 

Megkezdődött a Csongrád megyei futballszezon. A Már-
tély SK csapata már a másodosztály küzdelmeinek részt-
vevője, lapzártánkig pedig két mérkőzést le is játszott a 
csapat.

Az előző szezonban az alapszakaszt majd a rájátszást is 
megnyerte a Mártély SK III. osztályban szereplő labdarúgó 
csapata. A feljutást érő lehetőséggel pedig élni is kívánt az 
egyesület. Augusztus 18-án indult a bajnokság, amelyet edző-
meccsekkel tarkított felkészülés előzött meg. Kezdésként pe-
dig rögtön egy szomszédvári csata várt a mártélyiakra. A 
Hódmezővásárhelyi FC II otthonába látogatott a gárda. A 
végeredmény egy kifejezetten jó iramú mérkőzés, amelyen 
gólokból sem volt hiány. Az első felvonásban felváltva estek 
a találatok, 2-2-vel jöhetett a fordulás, ahol már inkább a 
HFC tudott élni jobban a lehetőségeivel, 4-2-re megléptek. 
A 77. percben ugyan zárkózott a Mártély, harmadszor vi-
szont már nem sikerült egyenlítenie a csapatnak. 4-3 lett a 
találkozó vége.
Az első hazai mérkőzés egy héttel később, a Deszk ellen kö-
vetkezett. A jó erőkből álló vendégek hamar vezetést szerez-
tek, fél óra játék után pedig már kétgólos volt az előnyük, a 
fordulás után pedig már hárommal mentek. Ez alkalommal 
mártélyi oldalon nem jött össze a gólszerzés.

Két fordulót követően így egyelőre pont nélküli a Mártély, 
ám a bajnokság még meglehetősen hosszú és talán az új osz-
tály iramát is meg kell szokni, hiszen az elmúlt évektől elté-
rően ez alkalommal a megyei II. osztály is kifejezetten erős 
bajnokságnak nevezhető.

Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának 
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