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Szeptemberben iS öSSzeült 
a teStület
 

Szeptember 19-én tartotta havi rendes ülését a mártélyi 
képviselő-testület. A grémium több beszámolót is hallha-
tott, de a költségvetés módosítását is elfogadták és a helyi 
civilszervezeteket is támogatásban részesítették.

A főbb napi 
rendi pon-
tok között a 
ré s z t ve vők 
beszámolót 
hallhattak a 
Belső Ellen-
őrzés 2019. 
II. negyedévi 
m u n k á j á t 

illetően, valamint az Alföldvíz Zrt. is tájékoztatta a telepü-
lés előjáróit az elmúlt időszak működőséről, történéseiről. 
Emellett a „Gyümölcsöző” Mártélyért Szociális Szövetkezet 
beszámolója is elhangzott, valamint az idei év beruházásai-
val kapcsolatban is részletes beszámoló történt.
Ezen a téren fontos fejlesztések valósultak meg és vannak fo-
lyamatban. A külterületi utak felújítását érintő pályázatnál a 
közbeszerzés zajlik, de hamarosan a tanyafejlesztési pályá-
zat energetikai fejlesztései is elkezdődhetnek. Szó volt a már 
lezárult TOP energetikai pályázatról, valamint a kisebb pá-
lyázati tervekről, amelyek keretében a település sportnapot 
rendezhet és az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
kapcsán is támogatásban részesült Mártély.
Harmadik alkalommal módosult a falu költségvetése, ami 
az időközben megérkezett támogatások és pályázati forrá-
sok okán vált szükségessé, ezeknek köszönhetően már 700 
millió forint fölé emelkedett a költségvetés. A könyvvizsgáló 
beszámolójából pedig az is kiderült, hogy Mártélyon hitel és 
hiány nélkül folyik a gazdálkodás.
A képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat biz-
tosítja az óvoda alapítványa számára a Dióverő ünnepség 
megrendezéséhez igényelt 100 ezer forintos támogatását. 
Valamint az olvasókört is hasonló támogatásról biztosítot-
ták, akik az Országos Olvasóköri Találkozót hoznák a tele-
pülésre.
Továbbá döntés született arról is, hogy Mártély idén is csat-
lakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz, így ezúton 
is várják azok jelentkezést, akik támogatásban részesülhet-
nek.

szcs 
Fotó: promenad.hu archív

megkezdődött a tűzifa támo-
gatáS kioSztáSa mártélyon
 

A tűzifa már megérkezett a településre.
Szociális tűzifa támogatásra adott be pályázatot Mártély 
Község Önkormányzata a Belügyminisztériumhoz a nyár 
folyamán. A pályázat eredményeként 101köbméter puha-
lombos tűzifa beszerzését támogatta a kormány. Borsos 
József polgármester elmondta, hogy igyekszenek a lehető 
legkorábban a Mártélyi lakosok rendelkezésére bocsájtani a 

szociális tűzifát, a beszállító az igényelt nyárfa mennyiséget 
a településre leszállította. 
A kérelmek beadása megtörtént és a megfelelő képviselői 
egyeztetést követően a tűzifa eljuttatása megkezdődött a 
családokhoz.

fe

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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mártély tovább fejlődik 
a magyar falvak programnak 
köSzönhetően

 
Mártélyon is számos projekt indult útjára a Magyar Fal-
vak pályázatnak köszönhetően. Borsos Józseffel, Mártély 
polgármesterével nyílt alkalmunk beszélgetni arról, hogy 
eddig milyen beruházások történtek meg, és miket tervez-
nek még a pályázati forrásokból megvalósítani.

„A Magyar Falvak Program minden településnek, így Már-
télynak is komoly fejlesztési potenciált jelent. Mi igyekszünk 
minden Magyar Falvak programra érdemben reagálni – az 
eddig elérhető kiírások megközelítőleg 80%-ára be is adtuk 
a pályázatot. Azért csak 80%, mert például az egyházi tulaj-
dont érintő pályázatokon nem tudunk indulni, illetve azok-
ra a projektekre sem adtunk be pályázatot, amelyek terüle-
tén már történt felújítás Mártélyon. Ilyen például az óvodai 
épületekre vonatkozó kiírás, hiszen az óvodánkat már ko-
rábban felújítottuk” – fejtette ki.
Arra a kérdésre, hogy eddig mi valósult meg a benyújtott 
pályázatok körében, úgy válaszolt: „A művelődési házakra 
vonatkozó kiírásra nyújtottunk be pályázatot, ott 15 millió 
forintot jelültünk meg igényként. Ezt követte az orvosi esz-
közök beszerzésére irányuló pályázat – ezt már el is bírálták, 
erre 3 millió forintot nyert Mártély.”
Infrastrukturális beruházásokra is benyújtotta a település a 
pályázatát. „Igen fontos volt számunkra a járdáink felújítá-
sa is, így az ehhez szükséges anyagárat is ebből a forrásból 
szereztük be. Itt el kell mondanom, hogy 30 millió forintot 
meghaladó beruházás történik Mártélyon az utak kapcsán.”
Számos más terület fejlesztésére is gondolt az önkormány-
zat, így a község eszközparkját is bővíteni, korszerűsíteni 
tervezik. „Eszközfejlesztési program is indult. Itt a belterü-
leti közterek karbantartására nyílt lehetőség pályázni. A 15 
millió forintos keretösszeget igyekeztünk teljes mértékben 
lefedni, így egy 50 lóerős traktor beszerzését tervezzük, il-
letve hozzá két kiegészítő eszközt szeretnénk vásárolni: egy 
pótkocsit és egy fűkaszát. A meglévő eszközök több mint 12 
éve állnak a község szolgálatában, így éppen itt volt az ideje 
annak, hogy bővítsük a meglévő eszközeinket.”
„A következő pályázat, amit beadtunk, az az óvoda udvará-
ra vonatkozik – folytatta a polgármester. Itt 5 millió forintos 
keretösszeggel az óvoda udvarba szeretnénk további játéko-

kat telepíteni, de vannak más terveink is ezzel kapcsolatban. 
Nagyon fontos fejlesztés lesz, amit az intézményvezető, Pót-
ári Mihály javasolt: azt tervezzük, hogy a régi és az új játékok 
alá-köré gumiszőnyeget rakatunk. Ez a gyerekek biztonsága 
tekintetében szinte elengedhetetlen, hiszen jelenleg csak ho-
mok van a játékok alatt. Ez pedig nem csak, hogy nem óvja 
meg a gyerekeket akár a nagyobb sérülésektől, de eső esetén 
még sarasak, koszosak is lesznek a kicsik – így nem csoda, 
ha az óvó néni sem szívesen engedi ilyenkor a játékok közé 
a gyerekeket. Tulajdonképpen egyfajta balesetvédelmi óvin-
tézkedésnek is tekinthetjük ezt a beruházást.”
Mártély más területein is tervezik a fejlesztéseket, ilyen pél-
dául a temető. „Temetőfejlesztésre is adtunk be pályázatot. 
Szintén igyekeztünk itt is kihasználni a rendelkezésre álló 
keretösszeget, mivel szeretnénk létrehozni egy urnafalat, hi-
szen egyelőre itt ilyen nincs kialakítva. Továbbá tervezzük 
megújítani a kapukat, de célunk az is, hogy a belső úthá-
lózatot bővítsük, a meglévőt pedig felújítsuk. Szeretnénk a 
ravatalozó homlokzatát is felújítani, illetve a temetőben lévő 
köztéri bútorokat helyreállítani.”
Arra is kitértünk a beszélgetés során, hogy mi van még hátra 
a fejlesztések terén. „A falu- és tanyagondnoki szolgálattal 
még szeretnénk foglalkozni, hiszen be kellene szereznünk 
egy tanyagondnoki járművet is. Igyekezni fogunk tovább-
ra is, hogy a lehető legnagyobb kerettel tudjuk fejleszteni a 
község különböző területeit, és hogy az igényeknek is eleget 
tegyünk” – zárta szavait Borsos József.

Komjáti Ági

Anyakönyvi Hírek
MegszületteM:

•  Dajka Emma Anna 
(Dajka Zsolt és Szabó Beatrix) Petőfi u.

•  Darida Mirella Noémi 
(Darida Viktor és Bencze Beáta) Zrínyi u.

•  Koczka Kinga 
(Koczka Péter és Tóbiás Dóra) Alkotmány u.

HázAsságot kötött:

•  Baranyi Barbara és Bódai Imre (Fő utca)

Az idősek klubjának programjai 
2019. október hónapban

02-án Fűben Fában az orvosság – életmód, olajesszen-
ciák, egészséges táplálkozás – egészségnap a 
klubban 10:00 órától

09-én őszi népszokások 10:00 órától
10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
16-án Filmklub 10:00 órától.
17-én Idősek napja a Faluházban 13:00 órai kezdettel
22-én Megemlékezés az 1956-os forradalomról 10:00 

órai kezdettel
29-én Fehérneművásár 9:00 órától
30-án Töklámpás készítés 10:00 órától
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Új óvó nénivel kezdték 
a neveléSi évet mártélyon
 

Szeptemberben menetrendszerűen elkezdődött az újabb 
óvodai év. Csatlós Pálné Erzsébet, azaz Erzsike néni 
és Szűcsné Kovács Adrienn óvó néni mesélt nekünk a 
2019/20-as nevelési év megkezdéséről, de az is szóba ke-
rült, hogy milyen programokat terveznek ebben a nevelési 
évben a gyerekeknek – persze olyan is van, amin a szülők 
is részt vehetnek, sőt!
„Az évkezdésünk évek óta hasonlóan zajlik. 40 kisgyerek-
kel kezdtünk idén. A szükséges felújítások és a karbantar-
tások nyáron megtörténtek. A kiscsoportban Gál Ágnes és 
én vagyunk az óvó nénik, a nagycsoportban pedig Szűcs-
né Kovács Adrienn” – foglalta össze röviden Erzsike néni 
a 2019/20-as nevelési év elindulását. - „Az alapítvány és az 
SZMK segítségével egy dupla hintát is vásároltunk” – tette 
hozzá.
Arra kérdésre, hogy milyen fontos események lesznek ebben 
az évben, úgy válaszolt: „Amit egész évben szem előtt tar-
tunk, az a környezetvédelem – itt vagyunk a Tisza-parton, 
így ennek kapcsán sokat járunk a Tiszához. Ezen kívül az 
iskolába indulóknál folyik az iskolára való felkészítés. Per-
sze mindezt játékos foglalkozások keretei között valósít-
juk meg. Van logopédusunk, pszichológusunk, de szociális 
munkásunk is. Azt mondom, hogy a külső segítőkkel is jól 
el vagyunk látva – mosolyog Erzsike néni. – „A szülők vá-
laszthatnak református, illetve katolikus hittan között az év 
elején.”
„Ami biztos, hogy a nagy és a nagy-középső csoport Besse-
nyei színház-bérletet vált” – felelte az óvónéni, mikor meg-
kérdeztük, milyen kirándulásokat terveznek az idei nevelési 
évre. – „Ez egy hat alkalmas program. A többi kirándulás 
általában év közben alakul ki, de mindig élünk a különbö-
ző alkalmi kiállításokkal. Voltunk már dínó-kiállításon, 
LEGO-kiállításon, de rendszeresen járunk a Tornyai múze-
umba is. Sőt, ha az időjárás engedi, a piacra is kimegyünk.”
„Két nagy program van minden évben az óvodában” – foly-
tatta. „Az egyik az Őszi Dióverő, idén október 12-én tartjuk. 
Ez egy teljesen nyílt családi nap, szombat délelőtt kerül majd 
sor rá. Az óvoda, az alapítvány és az SZMK közösen szerve-
zi. Kézműves tevékenységeken is részt lehet majd venni, de 
ovikoncert és ebéd is lesz. A másik a farsang, ezt általában 
februárban szervezzük meg a Faluházban.”
Szűcsné Kovács Adrienn pedig új óvó néniként köszöntötte 
ezt a nevelési évet a mártélyi oviban. „Nagyon jól érzem itt 
magam már most. Úgy kerültem ide, hogy amikor főisko-
lás hallgató voltam, itt töltöttem a gyakorlatomat. Amúgy 
is Mártély a szívem csücske - most volt egy üres álláshely, és 
megpályáztam. Előtte 22 évig egy speciális iskolában dol-
goztam, mint gyógypedagógus. Nagyon jól érzem magam 
itt! – kezdte az új óvónéni.
„A speciális módszertani tudásomat igyekszem a többségi 
óvodában nevelkedő gyermekek fejlesztésére fordítani. A két 
módszert, amit tanultam, ötvözöm. Próbálom kihasználni 
az óvodai környezet adottságait: hogy közel van az erdő, van 
mező is, a Tiszának a holtága… Ezeket a kincseket próbálom 
kihasználni a gyakorlatban, sok olyan dolgot tanulhatunk 
így a gyerekekkel a környezetről. Nagy figyelmet fordítok az 
integrált nevelésre, próbálom kiemelten kezelni ezt a terü-
letet, mivel speciális pedagógiai módszereim egyik fontos 

eleme. Törekszem a másság elfogadtatására széles körben – 
arra gondolok itt, hogy akik kicsit le vannak maradva, őket 
is elfogadják a gyerekek. Szintén kiemelt figyelmet fordítok a 
tehetséges gyerekekre, hogy tovább fejlődjenek.”
„Azért vagyok ezen a pályán, mert ez a hivatásom és a hob-
bim is, ha lehet így fogalmazni. Van egy nagyon kedves 
mondásom: „Hivatásom a segítségnyújtás, erre esküdtem 
fel.” Végül is, ez is lehet szenvedély, nem?”

Komjáti Ági

ludányi iStvánné marika 
nénit köSzöntöttük 

90. SzületéSnapja alkalmából
 
Nagy megtiszteltetés volt részt venni a Ludányi család 
rendezvényén, mert a legközelebbi hozzátartozók szerető 
gyűrűjében köszönthettük Marika nénit a 90. születés-
napján.

Nekem jutott az a feladat, hogy településünk minden lakó-
ja nevében virágcsokorral és jókívánságainkkal együtt át-
adjam a szép korúakat köszöntő díszoklevelet. Községünk 
egyik legidősebb tagjaként hosszasan beszélgettünk a Már-
télyon eltöltött közel hatvan évről. 
1960-ban Mindszentről költözött a Ludányi család Már-
télyra. Házuk felépítésében az egész család részt vett. Min-
dennapi munkájuk a Tisza-parthoz kötötte Őket, hiszen hét 
vállalati üdülő gondnoki feladatait látták el közösen szerető 
férjével, Pista bácsival.  Szorgalmas munkájuknak köszön-
hetően nagyon sokan szerették a családot, a vendégeknek 
sokszor sütöttek finom ételeket, halászlét, sült halat, zser-
bót, piskótát. A művészekkel, igazgatókkal és gyári munká-
sokkal egyaránt megtalálták a baráti hangot, sokan még a 
nyugdíjas évek idején is bejártak hozzájuk. Szívesen mesél 
régi történeteket, amihez fényképeket, emléktárgyakat is 
bemutat. Marika néni nagyon szeret kézimunkázni, szereti 
a kertészkedést és a termést mindig feldolgozza. A kamra 
minden ősszel megtelik, üvegben van a befőtt, a lekvár, a 
pucolt dió, a mogyoró és a sok finomság. Szereti az egész 
család, a szomszédok, a gondozók, a falusiak, mert minden-
kihez van néhány kedves szava.
Kedves Marika néni, nagyon jó egészséget, boldogságot kí-
vánunk az elkövetkezendő évekre.

Borsos József
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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 októberben az érdeklődőket és érin-
tetteket.
03. 10.00  Portréfilm Bessenyei Ferencről I.rész a 

Gondozási Központban
04. 08.00  Egészségügyi vizsgálatok, mammográfiás 

szűrőbusz
04-05.   Októberfeszt a Sport Pub mellett. Részle-

tes program a plakátokon!
10. 10.00  Fehér József költő könyvbemutatója a 

Gondozási Központban
10. 17.00  Közmeghallgatás a Faluházban
12. 10.00  Dióverő nap az Óvodában 
16. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási ügyintézés
17. 13.00  Idősek Napja a Faluházban
22. 18.00  Ki a jobb? Vetélkedő
23. 10.00  Nemzeti ünnep, megemlékezés. A BFMK 

Színtársulat műsora 
Mártélyi fiatalok kiállításának megnyi-
tója. Biacsi Elizabet, Hajdú Gréta, Kérdő 
Kata, Borsos Zsombor

24. 10.00  Portréfilm Bessenyei Ferencről II.rész a 
Gondozási Központban

26.  Népdalos találkozó
Novemberi előzetes:
09.   Liba-buli
Jóga Szabics Anettával szerdánként 17.45-től: 

október 02, 09, 16, 23, 30.
Nóri torna Borsos Nórával csütörtökönként 18.00-tól: 

október 03, 10, 17, 24, 31.
ÁMK Faluház munkatársai

élményekkel teli kiránduláS 
erdélyben
 

Az erdélyi testvértelepülésen jártak a mártélyiak, ahol 
számos élménnyel gazdagodott a társaság.

A csoport nevében szeretnénk megköszönni a szervezőknek, 
a vendéglátó nagycsapatnak, akik egy hétig azon fáradoztak, 
hogy minket kiszolgáljanak és a legjobb programokat szer-
vezzék meg nekünk. 
Úgymint Déva várának megtekintése, iskolák, óvodák, Fa-
kanál Gyár, templomok, kastélyok látogatása, Csíksomlyói 
Kegytemplom, Parajdi sóbánya megtekintése és különféle 
koszorúzások. 
Ami a legnagyobb élményt nyújtotta, az a hőlégballonozás 
volt, de felejthetetlen volt a Bekecs-tetőre való feljutás a trak-
tor pótkocsiján is. Majd az egész napos program, a finom 
babgulyás ebéddel.  

Ezen felül köszönjük a kényelmes szállást, a gondos kiszol-
gálást, a finom változatos ételekkel. Egy életre szóló élményt 
nyújtottak számunkra. Minden és mindenki hiányozni fog! 
További sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Külön köszönet Mágori Szabolcs buszsofőrnek a biztonsá-
gos utazásért. Sajtiné Katikának az odaadó munkájáért és a 
jó szervezésért, fáradozásáért, hogy ezt az utat megszervez-
te, Borsos József polgármesternek hogy részt vett ezen a szép 
kiránduláson.

Köszönjük: Markó Mária és Horváthné Jutka

Részletes beszámoló az októberi lapszámban.

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete  
október havi programjai

október 3. BESSENYEI FERENC EMLÉKEZETE I. 
Közreműködik Pótári Mihály, az ÁMK. igazgatója.

október 10. A Községi Könyvtár szervezésében ismét 
vendégünk lesz FEHÉR JÓZSEF vásárhelyi költő. 

október 17. „TÉVHITEK A VILÁGRÓL” címmel izgalmas 
témát járunk körbe. 

október 23. A falu lakosságával közös MEGEMLÉKEZÉS 
AZ 1956-OS FORRADALOM éS 
SZABADSÁGHARcRÓL, az események hőseiről. 
KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG

október 24. BESSENYEI FERENC EMLÉKEZETE II. 
Színművészünk élettörténete megidézésének 
folytatása

október 31. „AZ EMLÉKEZÉS NAPJA” 
A megemlékezés virágait elhelyezve tisztelettel 
hajtunk fejet barátaink, tagtársaink emlékének 
adózva a mártélyi temető központi keresztjénél.



Mártélyi hírek 2019. szeptember6
molinókkal hívják fel a biz-
tonSágoS közlekedéSre az 
autóSok figyelmét mártélyon

 
„Iskolakezdés! Vigyázz a gyerekeinkre!” feliratú molinó-
kat helyeztek ki Mártélyon.
Somodi István Vendel képviselő elmondta, hogy igazából ő 
csak közbenjáró volt a molinók kihelyezésénél a helyi ön-
kormányzat, a polgármester és a húga között. A testvérének 
ugyanis az volt a tapasztalata, hogy Svájcban ilyen táblákkal 
segítik iskolakezdéskor a biztonságos közlekedést. 
Az ötlet zöld utat kapott, így ki is került egy-egy molinó a főút 
vásárhelyi és mindszenti oldalára. Kérdésünkre elmondta, 
csak pozitív visszajelzést kapott eddig, mindenki örült, és 
a településen élők is jó ötletnek tartották ezt. Hozzátette: 
neki is van iskoláskorú gyermeke, így apaként is érzi annak 
a fontosságát, hogy mennyit jelent a gyermeke biztonsága. Ő 
maga is többször tapasztalata, hogy az autósok a piros jelzés 
ellenére hajtanak át a település határában a sorompón, vagy 
70-80 kilométer per órás sebességgel érkeznek. Azt mondta, 
ha már csak néhány ember komolyan veszi a figyelmeztetést 
és megérti az üzenetét, megérte kitenni a molinókat. 
A feliratokat hamarosan beszedik, de jövő ősszel újra kike-
rülnek, sőt terveznek újabbakat a vakáció előtti időszakra is. 

mzs

a mártélyi iSkoláSoknak iS 
becSöngettek

 
Mártélyon is megkezdődött az iskola. Az idén új tanító-
nővel találkozhatnak a diákok, és egy nagyon tartalmas 
nyári táboron is túl vannak.

„Jól indult az idei tanévünk is, megtartottuk a tanévnyitó 
ünnepséget, és megkapták a tankönyveket is diákok, már 
folyik a munka az iskolában” – nyilatkozta lapunknak 
Csankiné Láda Ildikó, a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás 
Általános Iskola intézményvezető-helyettese. Hozzátette: az 
idén 20 gyermek kezdte meg a tanévet az összevont 1-4 osz-
tályban. Elárulta azt is, hogy az idén közülük hatan kezdték 
az első osztályt. Hozzátette: „Igyekszünk minél több órán 
kisebb csoportokban foglalkoztatni a gyerekeket. Az iskola a 
Varga Tamás Általános Iskola tagintézménye, kijár hozzánk 
egy angol szakos pedagógus, gyógytestnevelő, és hitoktatást 
is folyik nálunk. Változás a korábbiakhoz képest, hogy új ta-
nító nénink van.
A helyi ovisoknak nem ismeretlen az iskolai közösség, ami-
kor hozzánk jönnek már találkozhattak a tanítókkal, diá-
kokkal a közös programokon, amiket az óvodával együtt 
tartunk. Átjárnak hozzánk a tornaterembe, és mesemondó,  
versmondó versenyeken vesznek részt. 
Rácz-Balog Renáta a Varga Tamás Általános Iskola intéz-
ményvezetője elmondta, hogy igazán tartalmas nyáron van-
nak túl a mártélyi iskolások. Az Erzsébet-tábori programnak 
köszönhetően a helyi Faluházban szerveztek programokat, 
napközis tábort az iskolásoknak. Tematikusan más-más heti 
bontásban. Így volt cserkészet, horgászat, vagy a katasztró-
favédelem is főtéma. Július végétől augusztus végig együtt 
töltötték a nyár végét, így az iskolakezdésre is együtt hango-
lódhattak rá, egy szabadabb, kötetlenebb formában.
Hozzátette: A helyi és a maroslelei önkormányzat egy közös 
pályázatának köszönhetően a mártélyi iskolások Marosle-
lére utazhatnak, az első félévben szinte minden pénteken, 
hogy közösen töltsék el az ottani gyerekekkel, izgalmas és 
tartalmas közösségi programokkal az időt. Az első ilyen egy 
éjszakai akadályverseny.

mzs 
Fotó: archív

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
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fejleSztéSekkel teli 
5 éven van tÚl mártély
 

Kihívások, feladatok és Mártély fejlődése, erről szólt a te-
lepülés elmúlt 5 éve – Borsos József polgármesterrel be-
szélgettünk.
„Az elmúlt öt év sok kihívással, rengeteg feladattal és na-
gyon komoly változások lemenedzselésével tarkított volt. 
Őszintén szólva rengeteget tanultam. Részben a mártélyi 
emberektől, részben azoktól a kollégáktól, akikkel nagyon 
jó együttműködésben tudtam dolgozni. A falu fejlődése új 
lendületet kapott ebben az időszakban, egy fejlesztésekkel 
teli úton járunk, egy olyan úton, amelyen a jövőben is na-
gyon komoly támogatást kaphatunk. Több mint fél milliárd 
forint „épült be” a településbe ebben az 5 évben, ami ha hoz-
záveszem a Mártély-Hódmezővásárhely közti út felújítását, 
ami a település főutcáját is teljes hosszában érintette, akkor 
megközelítjük az 1 milliárd forintot a beruházások összege” 
– fogalmaz Borsos József.
Ez utóbbi beruházás a lakosok életminőségének szempontjá-
ból és biztonságából egyaránt fontos volt, de az önkormány-
zat az infrastruktúra fejlesztését, az eszközpark bővítését is 
igyekezett végrehajtani.
„Tégláról téglára építkezünk, fontos kérdés, hogy a helyi la-
kosok életkörülményeit és lehetőségeit hogyan tudjuk javí-
tani. Az elmúlt öt évben arra törekedtünk, hogy Mártélyon 
lehetőség szerint értékteremtő munka történjék. Az önkor-
mányzati intézményekben elsősorban mártélyi lakosokat 
foglalkoztatunk, akiknek pedig nem piaci a képzettségük, 
olyan képzésekre igyekeztünk eljutatni, hogy aztán helyben 
vagy a munkaerőpiacon rövid időn belül el tudjon helyez-
kedni. Büszkén elmondhatom, hogy a négyes választókör-
zetben Mártélyon legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta” 
– folytatja a polgármester.
Kiemelkedő a közmunkaprogram a településen, komoly si-
kereket ért el az önkormányzat ezen a téren – az értékterem-
tő munka itt is fontos. A mezőgazdasági termékek előállítása 
pedig a helyi konyhát is segíti, de a helyiek számára megvá-
sárolható zöldséget és gyümölcsöt is termelnek, amelyekhez 
akár feldolgozott formában is hozzájuthatnak a mártélyiak 
– a polgármester úgy véli, hogy ezt a jól működő rendszert a 
jövőben is érdemes lesz fenntartani.
Az elmúlt fél évtizedben a közösségi és kulturális élet is 
változásokon ment keresztül. A korábbi Kavalkád sikere 
elévülhetetlen, az új vezetés azonban több kisebb rendez-
vényben gondolkozott. Az eredmények ezen a téren is em-
lítésre méltóak, hiszen évente több mint 100 esemény zajlik 
a faluban. Ebben a művészetekkel kapcsolatos kiállítások, 
különféle közösségi programok, akár a faluház, az iskola és 
az óvoda rendezvényei is szerepelnek. Borsos József kiemeli, 
hogy a támogatási rendszer is megújult és ennek, valamint 
az aktív civilszerveződéseknek köszönhetően felpezsdült az 
élet Mártélyon. A „Hogy Életük Legyen” Alapítvány az If-
júságért is számos rendezvénnyel rukkolt elő, Arnóczkyné 
Marika néni vezényletével az „Add a kezed” Mozgássérültek 
Egyesülete is heti szinten szervez programokat és közössé-
gi megmozdulásokat, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is 

rendkívüli munkát végeznek, amelyet már nem csak a tele-
pülésen, de megyeszerte elismernek.
„Az elmúlt öt évben a civilközösség olyanná formálódott, 
hogy nem az a fontos, hogy önállóan mit tudnak létrehozni 
és miben jók, hanem együttműködnek és erősítik egymást” 
– véli a polgármester.
Izgalmas és a fejlődés jellemezte öt év után a következő öt 
évnek is hasonló tervekkel és elképzelésekkel vágna neki 
Borsos József.
„Terveink elsősorban az elmúlt ciklusból indulnának ki, a 
megkezdett úton szeretnénk tovább haladni. Több infra-
strukturális fejlesztést igyekeztünk megalapozni vagy elvé-
gezni. A belterületi csatorna hálózaton kisebb karbantartás 
megtörtént, aszfaltozási munkálatok is zajlottak, ám ezt 
folytatni kell. A szennyvízhálózat gyűjtőaknáit fel kell újíta-
ni vagy cserélni kell. Az ivóvíz ellátás vonatkozásában a falut 
ellátó kút felújítása is fontos. Szeretnénk a helyi vállalkozá-
sok fejlesztésében is segíteni, a működésünket úgy támogat-
ni, hogy ne kelljen adóemelésben gondolkozni. Fontos, hogy 
a lakosokat az elmúlt 5 évben egyáltalán nem terheltük plusz 
adóval, a kommunális adó több mint éve változatlan, inkább 
adókedvezményekkel igyekszünk élni.
Élhető települést szeretnénk, amihez a kulturális élet a jövő-
ben is hozzátartozik – azt már látjuk, hogy a 2019-2024-es 
időszakban, az 1000 éves Mártély kulturális programsoro-
zatban milyen események mentén szeretnénk ünnepelni a 
civilszervezetekkel együttműködve. Szeretnénk olyan ér-
tékmegőrző, kulturális programokat, amelyek arról szólnak, 
hogy miért jó ezen a településen élni” – tekint a jövőbe a 
polgármester.
Hozzáteszi a turisztika rendkívül fontos a település jövő-
jének szempontjából. A mártélyi kemping ugyan jelenleg 
Csipkerózsika álmát éli, de a megújítása szerepel a tervek 
között, ahogy a sportpálya fejlesztése is. A két dolog össze is 
függ, de a Mártélyi Sportkör kiemelkedő sportteljesítménye 
is indokolja a fejlesztést, akár egy kis műfüves pályája létre-
hozásával. Az iskolánál lévő kézilabda pálya felújítása pedig 
mondhatni folyamatban van, a pályázat már a szövetségnél 
vár a pozitív elbírálásra. 
Mártély Magyarország kormánya támogatását is élvezi, hi-
szen a beruházások több mint 70% a kormány támogatását 
élvezi. A polgármester hozzáteszi, hogy mindezért az ön-
kormányzat hálás Dr. Lázás János országgyűlési képvise-
lőnek, aki az ötéves időszak alatt szívügyének tekintette a 
mártélyiak sorsát, igyekezett forrásokat teremteni és biztosí-
tani a fejlődéshez – a település együttműködése kifejezetten 
jó a képviselővel.
„Tovább a megkezdett úton! A célom mindenképpen az, 
hogy ebben a munkában a legfontosabb irányokat, igé-
nyeket közös megbeszéléseken keresztül, a lakosokkal, a 
mártélyiakkal együtt szeretnénk megvalósítani” – zárja 
gondolatait Borsos József.

szcs

További  h írek Már tély ról:
www.radio7.hu
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a képviSelők értékelték 
az elmÚlt időSzakot
 

Mártély képviselő-testületének jelenlegi tagjait kértük 
arra, hogy értékeljék az elmúlt időszakot, az elvégzett 
munkát és feladatokat.
Sajti Imréné alpolgármester asszony a testvértelepülésekkel 
és a helyi civilszervezetekkel történő kapcsolattartásért felelt 
az elmúlt ötéves ciklusban a képviselő-testületben. 
„Úgy érzem, hogy maradéktalanul teljesítettem ezt a két fel-
adatot. A partnerkapcsolataink erősödtek – főleg a német és 
az erdélyi vonalon. Altenahr esetében egyik évben a Már-
télyi gyerekek utaznak a testvértelepülésre, a másik évben 
pedig mi látjuk vendégül az ottani fiatalokat. Ezeket a prog-
ramokat a Alapítvány a Mártélyi Iskoláért civilszervezet se-
gítségével végzem.  Nyárádremetén kétszer is voltunk ebben 
a ciklusban, legutóbb most szeptemberben. A következő év 
nyarára meg is hívtuk őket Mártélyra.  Oromhegyessel egy-
előre még kevésbé mélyült el a kapcsolat, de dolgozunk raj-
ta, hogy javuljon a helyzet” – fogalmazott az alpolgármester 
asszony.
Hozzátette, hogy véleménye szerint a civilszervezetek mű-
ködése is jónak nevezhető a faluban. Az „Add a kezed” Moz-
gássérültek Egyesülete, a „Hogy Életük Legyen!” Alapítvány 
az Ifjúságért és a Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasz-
nú Egyesületről különösen elmondható ez, de az Olvasókör-
ben is igyekeznek aktív közösségi életet élni, bekapcsolódni 
a településen szervezett programokba. Jól tudják mozgósí-
tani tagjaikat, ami a közösség fejlődésének szempontjából 
nélkülözhetetlen.
Az alpolgármester asszony véleménye szerint az elmúlt 
években különösen sokat fejlődött a település. Megújultak 
az egészségügyi intézmények, a Gondozási Központ és az 
önkormányzat épülete is. Valamennyi időszerű és fontos be-
ruházás volt.  Beszélt arról is, hogy a bölcsőde kérdésköre 
régi szívfájdalom a számára, hiszen a létrehozása évek óta 
tervben van, de a megvalósítás még mindig várat magára. 
Negatívumként említette a járdák és a belterületi utak álla-
potát, úgy véli a megtörtént felújítás nem sikerült jól, ezt a 
jövőben orvosolni kell. Az ATM automata telepítése sem va-
lósult meg, igaz ez nem az Polgármesteri Hivatalon, vagy a 
képviselőkön múlott, a pénzintézetek az alacsony forgalom-
ra hivatkozva többszöri megkeresés és ellenére sem vállalták 
a telepítését. Emellett sikerként értékelte, hogy megnyitott 
újra a patika a faluban.
„A képviselő testület eredményesen dolgozott az elmúlt cik-
lusban, a település dinamikusan fejlődött, Mártély továbbra 
is megőrizte varázsát, a közbiztonság kiemelkedően jó, a te-
lepülés nyugodt, élhető” – zárta értékelését Sajti Imréné.
Somodi István Vendel képviselő tizenhárom éve tagja a 
mártélyi testületnek és már negyven éve helyi lakos. El-
mondása szerint sokkal kisebb lett mind a testület, mind a 
polgármester hatásköre az elmúlt időszakban. A finanszí-
rozási, támogatási rendszere sokkal alacsonyabb lett a falu-
nak, amit helyi adókkal kell pótolniuk. A képviselő azt is 
elmondta a kezdeti lendületet hiányolja már jelenleg, mert a 

testület plusz a polgármester kezdetekben új elképzelésekkel 
indult meg, egy csapatként. Egyfajta fásultságba fordult az 
együttműködés és a közös munka az elmúlt esztendőkben. 
„Az új jelölt polgármesterasszony indulásával én szavaznék 
a változásra, egy kis kaput hagyva. Ha Borsos polgármester 
úr marad, akkor sem lesz nagy gond, de változás kellene” – 
mondta el a képviselő. Visszaemlékezett arra az időszakra is, 
amikor még Baloghné Jutka volt Mártély polgármestere, aki 
nagyon magasra tette a mércét és női vezetőként sokkal több 
volt benne az empátia. 
A kivitelezett projektek közül a régi rendelőintézetet emlí-
tette a képviselő, amelyet felújítottak, de meglátása szerint 
életképessége hasznavehetetlen. Az egész testület újraéle-
désben, aktivitásában, feladatok közös megvitatásában és 
együttes kivitelezésben bízik Somodi István Vendel, meglá-
tása szerint az elmúlt öt évben egyszer sem láttak pályázati 
tervrajzot, a képviselők bevonása különböző projektekben 
egyre csak csökkent és hanyatlott. „A közmunkaprogram 
egybetartása miatt viszont minden elismerésem a polgár-
mester úré” - hangsúlyozta a képviselő.
Pozitívumként emelte ki a rendelőintézet felújítását, mely-
nek az egész falu nagyon örült, de említette a felújított Gon-
dozási Központot is.
Nagyné Szentirmai Anna 17 éve képviselő Mártélyon, a leg-
régebb óta a jelenlegi képviselő-testületben. Kérdésünkre 
kifejtette, hogy az elmúlt évek alatt sokat fejlődött a telepü-
lés, összkomfortos, élhető településsé vált Mártély és boldog, 
hogy ennek ő is a részese lehetett.
„Mindenféle módon szeretek segíteni az embereken. Örü-
lök, ha jól érzik magukat a környezetemben élők. Annak 
idején erre láttam esélyt és arra, hogy ehhez tevőlegesen is 
hozzá tudok járulni, ezért is vállaltam ezt a feladatot” – nyi-
latkozta.
Úgy véli, hogy jó irányba halad a település, igaz szomorú, 
hogy az általános iskola jelenleg csupán négyosztályos. Az 
elmúlt időszak legnagyobb pozitívuma pedig mindenkép-
pen az, hogy sikerült megújítani a házi orvosi és a fogorvosi 
rendelőt. A hivatal korábban nem használt szárnyában, egy 
helyen kaptak helyet ezek az intézmények – ezzel a képviselő 
egy régi álma és elképzelése vált valóra.
A bölcsőde elkészítését jelöli meg az elkövetkezendő időszak 
fontos feladataként, hiszen ez eddig nem valósult meg, most 
úgy tűnik hamarosan ez megtörténhet, ami azért is fontos, 
mert a lakosok részéről igény mutatkozik ennek beüzeme-
lésére.
„Szeretném folytatni a képviselői munkát a jövőben is. Sze-
retném látni a bölcsődét, ahogy azt első lurkók benépesítik 
és segíteni a települést a jövőben.”
Hozzátette, hogy a munkahelyek teremtése is fontos volna, 
amely szintén a lakosok részéről is igényként van jelen. Erre 
a település önkormányzata folyamatosan keresi a lehetősé-
geket és megoldásokat. A képviselő szerint akár egy kisebb 
ipari park vagy összeszerelő üzemnek is jó hely lehet Már-
tély, amely a mártélyi út felújításának és a 47-es északi elke-
rülő elkészültének következtében az autópályához is közel 
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sek otthona megújulása - Lázár János segítsége nélkül nem 
jöhetett volna létre a faluban.
Mészáros István azt is kiemelte, hogy aszfaltos utakat sze-
retne a telkek körül, mert sajnos sok helyen köves út vezet az 
ingatlanokhoz, ami tele van kátyúval.
„Nem szeretném én se és a képviselő testület sem, hogy 
Mártély egy alvó falu legyen. Élhető település kell, hogy le-
gyen, hisz többen mondják, hogy nincs lehetőség semmire” 
–emelte ki Mészáros István.
A mártélyiak közös akarásával, valamint a civil szervezetek-
kel karöltve, a falu összefogásával minden kivitelezhető és 
elérhető a képviselő szerint.
Rózsa-Tóth Andrea 42 évig élt Mártélyon, ma már Hód-
mezővásárhelyen lakik, de a gyermekei még a településen 
élnek, ahonnan származik. Ő egy különleges helyzetben 
csatlakozott a mártélyi képviselő-testülethez, hiszen nem a 
kezdetek óta, hanem idén májusban lett tagja. Benkő Noémi 
összeférhetetlenség miatt távozott a testületből, az ő helyére 
érkezett Andrea. 
„Én 2014 októberében, Borsos József polgármester felkérésé-
re tagja lettem az ifjúsági és népjólléti bizottságnak, így nem 
teljesen ismeretlen közegbe érkeztem. 42 évig éltem Mártély-
on, úgy gondolom sokat fejlődött a település, egyre szebb és 
egyre jobb hely lett. Idén májusban lettem képviselő, ez egy 
rövid időszak, amit így töltöttem el. A legemlékezetesebb 
fejlesztések ebben az időszakban számomra a székelykapu 
avatása volt, és az, hogy megújult az önkormányzat épülete. 
Így most már egy helyen működhet a fogorvos, a háziorvos, 
a csecsemőtanácsadó is, egy akadálymentesített, modernebb 
környezetben” – mesélt lelkesen 
Rózsa-Tóth Andrea az elmúlt időszakról, és képviselősége 
hónapjairól. 
Elmondta azt is, hogy a fejlődés nem csak látható, de érzet-
hető is Mártélyon. A többi között például külterületi utak 
felújítása van folyamatban. Ennek azért is örül kifejezetten, 
mert a szívügyének tekintette a külterületen élők életkörül-
ményeinek javítását. Azt szerette volna elérni, és azt szor-
galmazta, hogy azok is, aki nem a faluban, hanem a kül-
területeken laknak ugyanúgy élhessenek, például hogy ne 
földúton kelljen közlekedniük. 
A testület és a polgármester munkájáról elmondta, hogy tel-
jes mértékben elégedett a közös munkával. „Együtt tudtak 
működni és senki sem a személyes érdekeit, hanem a falu, a 
közösség érdekeit tartotta mindig szem előtt. Nem volt szét-
húzás, vagy komolyabb konfliktus” – összegezte.
Hozzátette: „Jó volt együtt dolgozni, közös célok mentén a 
településért, de nem indulok újra a választáson. Szeretném 
ezt a lehetőséget meghagyni egy helyben élő jelöltnek. Én 
már nem lakom Mártélyon, de a gyermekeim még ott él-
nek. Úgy gondolom, Mártélyon nagyon jó élni. Egy erős-
kezű polgármesterrel, ami van, és olyan emberekkel, akik 
tűzön-vízen keresztül szolgálják a közösség érdekeit, tovább 
folytatódhat ez a fejlődés. Egyre többen fedezik fel Mártély 
szépségét, adottságait és költöznek a településre. Mártélyra 
jó haza térni!”
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fekszik, ami talán nyomós érv lehet egy-egy vállalkozás szá-
mára a jövőben.
Pótári Mihály Zsolt nem csak képviselőként, hanem az Ál-
talános Művelődési Központ révén is sok feladatot látott el 
Mártélyon az elmúlt időszakban, ahogy ő fogalmazott, ezek 
a feladatok javarészt össze is folytak.
„Újításokat és újdonságokat próbáltam bevetni a közösségi 
és programszervezési dolgokat illetően a falu életében. Az 
élő adventi naptár, az Erzsébet-táborok, amelyeket tavaly 
indítottuk nagy sikernek örvendtek. Ez utóbbi idén is jól si-
került, a gyerekek élményeket gyűjtöttek és a közösségi fej-
lődés szempontjából is fontos volt a táboroztatás. Átalakult 
kicsit a március 15-i megemlékezés is. A hivatalos ünnepsé-
get, igyekeztünk közösségivé, élményszerűvé tenni – büsz-
keséggel tölt el, hogy a mártélyiak együtt tudnak ünnepelni 
egy-egy ilyen nemzeti ünnepen” – mondta el a képviselő.
Hozzátette, hogy nagyon fontos tartja a mártélyi értékek 
összegyűjtését, visszaemlékezések készítését, ennek kapcsán 
több, a település múltjába betekintést engedő tábla is készült, 
amelyekről a Mártélyra érkezők is megismerhetik a telepü-
lés történetét.
Képviselőként a helyi civilszervezetek, az iskola és az óvoda 
támogatását is fontosnak tartotta az elmúlt időszakban, az 
elvégzett munkát, a programokat pedig pozitívan értékelte. 
Valamint az ifistákkal kialakított kapcsolat nevezhető töret-
lennek, hiszen közös kirándulások, kenutúrák jellemezték 
az elmúlt éveket, de a diákmunka során is kitettek magukért 
a fiatalok.
„Hiszem, hogy a gyerekkori, fiatalkori élmények fontosak. 
Felnőtt fejjel is jó lesz visszaemlékezni ezekre és talán a fia-
talok jó szívvel gondolnak Mártélyra, még ha esetleg másho-
va is kerülnek életük során.”
A képviselő nem ment el szó nélkül amellett sem, hogy talán 
nem sikerült minden tervet megvalósítani, a járdák esetében 
és a kerékpárutaknál sem történt meg minden szükséges fej-
lesztés, bár a Magyar Falu Program sok pozitívumot hozhat.
„Negatívumokat nem feltétlen emelnék ki, ami olyan azt a 
mártélyiak látják és tudják. Mindig lehet panaszkodni és 
elégedetlenkedni, de úgy gondolom, hogy amit lehetett azt 
igyekeztünk megcsinálni, szívvel és lélekkel tettük, remé-
lem, hogy ez a munka folytatódni tud a településen” – zárta 
gondolatait Pótári Mihály.
Mészáros István bő egy éve tagja a mártélyi képviselő-tes-
tületnek, de elmondása szerint a kezdetektől Borsos József 
polgármester mellett volt, hiszen az önkormányzatnál dol-
gozott már előtte is. Szándéka és vágya a fiatalok megtar-
tása és helyben tartása a faluban, a munkahelyek teremtése, 
hiszen a patika, a kemping, a Tisza-part utat és lehetőséget 
kellene, hogy adjanak minderre. 
„Én mindig azt mondom, hogy Mártély egy ékszerdoboz, 
melyet ki kell használni, akár turisztikailag is, akár munka-
helyek gyarapításában. Jó helyen helyezkedik el, a városhoz 
közel és minden adottságunk megvan hozzá, hogy a pozitív 
lehetőségekkel éljünk”- hangsúlyozta a képviselő. 
Az elmúlt évek főbb beruházásai, a felújítások java része - 
mint az óvoda, a polgármesteri hivatal, a bölcsőde és az idő-
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Mindemellett azt tapasztaljuk, hogy a program kapcsán egy-
re jobban megmozdul Mártély. Ráadásul a közeli települé-
sekről, Hódmezővásárhelyről, Mindszentről, Szegvárral, de 
még Földeákról is érkeztek vendégek. Úgy gondolom, hogy 
minél jobban megismernek minket, minél többen lájkolnak 
minket a Facebookon, annál nagyobb felénk a bizodalom és 
egyre többen vesznek részt a rendezvényeinken” – fogalma-
zott Láda Imre, az alapítvány egyik tagja.
Habár tételes számításokat nem végeztünk, de erős a gya-
núnk, hogy a szúnyogűzés jól sikerült és az ádáz vérszívók 
végleg búcsút intettek a partnak erre az évre. A jó hangulat 
pedig várhatóan jövőre sem kíméli majd őket és a résztvevő-
ket a holtágnál.
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idén iS „heSS!” volt 
a SzÚnyogoknak!
 

A „Hogy életük legyen” Alapítvány az Ifjúságért idén is 
megrendezte Szúnyogűző rendezvényét, amelyen több 
százan vettek részt. Benépesült a holtág partja, ahol nem 
csak a helyiek, hanem a környékbeliek is kiválóan szóra-
koztak.

Az alapítvány rendezvényei sosem okoznak csalódást – ezt 
kerek-perec kijelenthetjük. A Szúnyogűző sem vallott szé-
gyent az idei évben sem, több százan érkeztek a mártélyi 
holtághoz, hogy a jó időben búcsú „hess-t” intsenek a szú-
nyogoknak, kicsik és nagyok együtt múlatták az időt.
Pörögtek az események és készültek a csodaszínben pom-
pázó kavicsok a kézműves sátorban. Míg az Ete Népe Tör-
ténelmi Egyesület korhű ruhában, történelmi kiállítással 
érkezett, különféle fegyvereket mutattak be, az íjászatot pe-
dig a gyerekeknek és az érdeklődőknek is lehetőségük nyílt 
kipróbálni. Emellett néhány 16. századbeli puska és pisztoly 
is előkerült, amelyek mindenegyes dördülése szájtátós pilla-
natokat okozott a parton. 

Idősebb Tatár Béla idén is megmutatta főzőtudományát, a 
halászlé pedig ahogy mindig, most is hibátlan volt. A gye-
rekek körében az ugrálóvár is elsőszámú kedvenc volt, míg 
a központi elemként szolgáló akadályversen is komoly nép-
szerűségnek örvendett.
„Nagyon szuperül sikerült a rendezvény, nagyon sokan 
voltunk. Az pedig külön örömünkre szolgált, hogy idén is 
sokan segítették a munkákat, részt vettek a nap lebonyolítá-
sában és sikerében. Nagyon nagy köszönettel tartozunk az 
önkénteseknek. 
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