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Mártélyi hírek

TRIANON EMLÉKMŰVET AVATNAK
MÁRTÉLYON
Községünkben is méltóképpen emlékezünk meg a Trianoni békeszerződés 100 évfordulójáról, ennek keretében
emlékmű-avatásra várjuk a helyieket.
„2020 a nemzeti összetartozás éve. Június 4-én lesz a 100
éves évfordulója a trianoni békediktátum aláírásának. Községünk önerőből és támogatásoknak köszönhetően méltóképpen emlékezik meg a magyar honfitársainkat az Anyaországtól elszakító békeparancsról. A gyásznapon Trianon
emlékművet avatunk fel 2020. június 4-én 16:32 perckor az
általános iskola előtti téren.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!” – fogalmazott Facebook oldalán Putz Anita polgármester.

FÉSZEKTARTÓT KAPTAK
A MÁRTÉLYI GÓLYÁK

2020. május

A pályázó továbbá köteles mellékelni egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának tartalma a valóságnak megfelel.
Ezen kívül csatolnia kell egy hozzájárulást, mely szerint a
pályázó beleegyezik abba, hogy a Polgármesteri Hivatal, valamint Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
és az általa kijelölt bizottság nyilvántartsa és kezelje a pályázó adatait.
Továbbá a következő igazolásokat is csatolni kell:
- Személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
- Jövedelemigazolás, házassági anyakönyvi kivonat
- Gyermek(ek) esetében születési anyakönyvi kivonat,
gyermek(ek) utáni támogatásról szóló határozat, illetve,
ha iskoláskorú a gyermek, iskolalátogatási igazolás is
szükséges.
A felsoroltakon kívül fel kell tüntetni azt is a pályázat benyújtásakor, hogy jelenleg milyen jogcímen tartózkodnak a
lakóhelyükön a pályázók.
fe

Biztonságosabbá tették a mártélyi gólyák idei hajlékát
május első napjain a községben. Egy fémszerkezetet készítettek, melyben kényelmesen elfér a vándormadarak fészke, így stabilabb lehet a gólyák nyári otthona.

TISZTELT MÁRTÉLYI LAKOSOK!

„A Kiskunsági és a Kőrös-Maros Nemzeti Park munkatársainak, az NKM munkatársainak és a falu számos lakójának
hála a Széchenyi utcai gólyák fészektartót kaptak, így biztosított lesz mindenki számára a gondtalan együttélés” – írja
Putz Anita polgármester hivatalos Facebook oldalán.
Fotó: Facebook/Dr Putz Anita hivatalos oldala

INGYEN TELKEKET OSZTANAK
MÁRTÉLYON
Az ingyen telkekről szóló pályázat eredeti beadási határideje május 30. volt, de a járványhelyzetre való tekintettel
a beadási határidőt meghosszabbította Mártély Község
Önkormányzat képviselő testülete, így augusztus 31-ig lehet benyújtani a kérvényt.
A pályázatban szerepelnie kell a követezőknek:
- a pályázó neve és címe,
- elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím),
- a legmagasabb iskolai végzettsége,
- a pályázó munkába lépésének időpontja és aktuális munkaviszonyának kezdete
- van-e a pályázónak lakáscélú megtakarítása
- illetve, hogy vett-e már igénybe lakásépítési kedvezményt.

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere által kiadott, az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozó intézkedési tervvel kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket:
A mártélyi önkormányzat mindenben igyekszik támogatni a fogyatékkal élő polgártársait. A koronavírus idején
megóvásuk módja az izoláció, az interakciók minimálisra
szorítása, és a megváltozott helyzetben is a biztonságos
életkörülmények biztosítása. Önkormányzatunk a veszélyhelyzet időszakában a támogatásra szoruló fogyatékkal élők
rendelkezésére áll, például gondozó családtag betegsége,
akadályoztatása, vagy karantén idején.
Ennek érdekében az önkormányzat megbízza munkatársait, a körzeti nővért, és a szociális ellátórendszer szereplőit,
hogy felmérje a támogatásra szorulók körét, továbbá az
infokommunikációs ellátottságukat.
Felveszi továbbá a kapcsolatot a helyi civil szerveződésekkel, a minél hatékonyabb informálás és kapcsolattartás
érdekében.
A helyi médiában rendszeres jelenléttel igyekszünk tájékoztatni a lakosságot, továbbá lehetőségeinkhez mérten
mindent megteszünk a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításáért, a személyes részvétel mellőzésével.
Kérjük a rászoruló, fogyatékkal élő személyeket és hozzátartozóikat, hogy vegyék fel a kapcsolatot Önkormányzatunkkal!
Zoltai Csaba

2020. május
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ELBALLAGTAK A MÁRTÉLYI ÓVODA
NAGYCSOPORTOSAI
Lezárult a nagycsoportosok számára a 2019/2020-as tanév.
Ebben az évben rendhagyóan ért véget az óvodai tanévünk.
Nagy szeretettel köszönünk el nagycsoportosainktól, kívánunk sok sikert a további életükhöz!
Tőlük búcsúzunk:
Bácsván József Denisz
Balázs Boglárka
Herke Hanna Olga
Herke Henrik Kevin
Jankó Jázmin Kármen
Palócz Attila
Répás Adrián Erik
Rostás Dorián Zénó
Szabó Ernő
Szűcs Levente

A JÁRVÁNYHELYZETBEN SEM ÁLLT
MEG AZ ÉLET A MÁRTÉLYI
ÓVODÁBAN
A kényszerszünet ellenére sem állt meg az óvodában a munka. Az ügyelet alatt rengeteget újítottunk, alakítottuk, szépítettük az óvodát. Voltak segítőink. Szabó István és Kulcsár Szabolcs telepítette a Koronás Cukor pályázaton nyert
„Lóhere-rugós” játékot. Bende György kivágta a hatalmas,
elöregedett tuját. Bodó Edit a csoportszobák falára festett
nagyon szép dekorációkat. Munkájukat szeretnénk megköszönni.
Csatlós Pálné Erzsébet
Erzsike Óvónéni

Tájékoztatás az óvoda- és iskolapszichológusi ellátásról
Az eddigiekben a település óvodájában és iskolájában térítésmentesen elérhető pszichológus
telefonon, vagy elektronikus csatornákon (e-mail, messenger, skype) áll a 18
Ebben az időszakban kiemelten fontos a szülők és pedagógusok támogatása,
szakmai segítő anyagok megosztása.
Amennyiben bármilyen, a fennálló helyzetben kihívást
jelentő, vagy bizonytalanságot okozó kérdésben kérnének tanácsot, mint például:

 társaktól való szeparáció enyhítése,

 távmunka és gyermeknevelés összeegyeztetése,



lési kérdések megbeszélése,

Kérem jelentkezzen a zoltaiklari@gmail.com e-mail címen. vagy a
06707700689 telefonszámon időpont egyeztetés céljából, amely után lehe-

Mentovics Éva: Hív a csengő
Három éves múltam éppen.
Eleinte sírtam, féltem.
Eltelt egy év, kettő,három,
hat gyertya ég a tortámon.
Gyorsan szálltak el az évek
Már nem sírok, nem is félek.
Sőt, hogyha még engednétek,
itt töltenék néhány évet.
Tudom, tudom, ezt nem lehet.
Meg is értem, s elmegyek.
Vágyom is a sok tudásra.
Vár a tankönyv, irka, táska.
Csengő hív a tantermekbe.
Vár a betű, számok, lecke.
Óvó nénik, kispajtások,
Néha azért visszajárok.

Zoltai Klári, pszichológus

EFOP-3.9.2-16-2017-00028 „Gyermekeink a jövő”
Humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád
megyében

Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTEM:
•T
 omcsa József Sámuel
(Tomcsa József és István Noémi) Zrínyi u.
2020. ápr. 23.
•T
 atár Bella (Tatár Attila és Gulyás Ágnes)
2020. 05.02.
HÁZASSÁGKÖTÉS:
•D
 omján Daniella (Széchenyi utca) és
Héja Sándor (Szentes)

Európai Szociális
Alap
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NA, MOST JÖTT EL
A KERTELÉS IDEJE!

2020. május

RÉGI HAGYOMÁNYT ÉLESZTENEK
FEL MÁRTÉLYON

Első alkalommal hirdet előkert szépségversenyt Mártély
Községi Önkormányzata! Ha Ön úgy gondolja, szívesen
nevezné és megmutatná előkertjét a falu népének, és ezzel
hangulatosabbá tenné az utcát, ahol él, nevezzen az Én kis
kertem szépségversenyre!
Május 31-étől él a verseny – az önkormányzat szeretettel várja minden nevezni vágyó jelentkezését. A verseny alapkövetelménye, hogy készüljön fotó a kertrendezés előtt, majd a
munka után is. Az előtte-utána fotókat minden résztvevőnek be kell mutatnia a Zsűri előtt.
Hogy miért érdemes nevezni az Én kis kertem szépségversenyre? Azon túl, hogy örömünket lelhetjük a rendezett előkertekben, az első három helyezettet palántacsomagokkal
jutalmazza a község.
1. helyezett: 15 000 forint értékű palántacsomag
2. helyezett 10 000 forint értékű palántacsomag
3. helyezett 5 000 forint értékű palántacsomag
A nevezett előkerteket szakmai bírálóbizottság fogja értékelni, a zsűrizésről a Faluszépítő Egyesület gondoskodik majd.
A verseny eredményhirdetésére augusztus 20-án kerül sor.
A kiírás kizárólag az előkertekre vonatkozik, hiszen a ház
környékének más részeire más hasonló jellegű versennyel is
készül az Önkormányzat. Putz Anita polgármestert is megkerestük a kiírással kapcsolatban. „Azért kombináltuk az
Én kis kertem szépségversenyt a Tiszta udvar, rendes ház
felhívással, mert az előbbi az udvarra és a házra vonatkozó
kiírás, az Én kis kertem pedig az előkertre összpontosít. Azt
szeretnénk, hogy kicsit megszépüljön, boruljon virágba a
falu. A jelentkezésnek csupán egyetlen feltétele van: a nevező
legyen helybéli! – magyarázta a polgármester.
Nevezzen Ön is, tegye még hangulatosabb hellyé Mártélyt!
Komjáti Ági

„Tiszta udvar, rendes ház” felhívást indítanak Mártélyon,
ezzel egy régi, de annál közkedveltebb magyar hagyományt elevenítenek fel a faluban. De honnan is ered valójában ez a kifejezetten hasznos szokás? Utána jártunk
a mozgalom eredetének, és Putz Anita polgármestert is
megkérdeztük, mire számíthatnak idén a mártélyi polgárok a pályázattal kapcsolatban.
A mozgalom még az ’50-es években indult. Nem titkolt célja
volt, hogy a rendet és a tisztaságot minden háznál megőrizzék. A presztízsértékű táblácskát a Kádár korszakban nem
akárki függeszthette ki az ingatlan falára: hiába volt rendezett a konyhakert és a virágágyás, az egész portát tisztán és
rendben kellett tartani az elismeréshez. dr. Seres Géza kezdő
körzeti orvosként indította el a később országossá terebélyesedő mozgalmat 1952-ben Nagylétán. Rövid időn belül igen
nagy hagyománya lett a megmozdulásnak, széles körben
vált rendívül népszerűvé.
Nem volt egyszerű kiérdemelni a táblát, hiszen komoly elvárásoknak kellett megfelelni, ezt pedig ellenőrizték is. A
kinevezett felelősök körbejárták a házakat, portákat, és ha
az alapos szemlélődés után úgy ítélték meg, hogy az udvar
megfelel a szigorú követelményeknek és szabályoknak, átadták a presztízsértékű alumínium táblácskát: „Tiszta udvar,
rendes ház” felirattal. A ma már retronak számító mozgalmat időről időre országos szinten próbálják újraéleszteni, így
most Mártélyon is eljött az ideje az egykor igen közkedvelt
hagyomány ápolásának, felelevenítésének.
„Nálunk Balogh Jánosné polgármester asszony nevéhez fűződik a mozgalom helyi vonatkozásban, ő találta ki ezt a remek kezdeményezést még a kétezres évek elején. Akkoriban
nagy dolog volt, ha valakinek kirakták a házára a plakettet a
„Tiszta udvar, rendes ház” felirattal. 2020-ban viszont kicsit
változtatunk az alapszabályokon – avatott be minket is Putz
Anita, Mártély polgármestere. – Ez egy nagy elismerés volt
akkoriban is. Szerintem nagyon szerették a falubeliek ezt a
szokást. Nagyon sokan pályáztak erre a táblára annakidején.
Még emlékszem is gyerekkoromból, elég sok tábla volt kint
a házak falán – emlékezett vissza a polgármester. „Ezt a hagyományt szeretnénk most feléleszteni. Mi azért már kicsit
módosítottunk a díjazáson: idén készpénzes nyeremény is
lesz. Ezen felül természetesen kihelyezzük a nyertesek házára a táblát, és az újságban is meg fog jelenni a díjazottak
névsora. A legtisztább portákat a Faluszépítő Egyesület fogja
kiválasztani, ennek megfelelően alakulnak majd a díjazások
is” – foglalta össze Putz Anita.
I. helyezés: 15.000 forint
II. helyezés: 10.000 forint
III. III. helyezés: 5.000 forint
Arról is kérdeztük a polgármestert, hogy milyen feltételekkel lehet nevezni a megmérettetésre. „Nincs semmilyen
szempont ezzel kapcsolatban. Csakúgy, mint az Én kis kertem szépségverseny esetében, itt is mindenkinek a kreativitására bízzuk azt, hogy hogyan, miként nevez a versenyre.
„Ha valami nagyon különleges elképzelés megvalósítását
látja majd a zsűri, természetesen különdíjban részesülhetnek a nevezők” – fogalmazott a polgármester.
A felhívás május 31-étől él, és augusztus 20-án lesz az eredményhirdetés.
Komjáti Ági
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MÁRTÉLYT IS ÉRINTETTE AZ ORSZÁGOS RENDKÍVÜLI HALTELEPÍTÉS

Május elején Magyarország Kormánya enyhített a koronavírus helyzet miatti szigorításokon, és bár a korlátozások
enyhültek, az egészségünk megőrzése és az odafigyelés továbbra is ugyanolyan fontos.
2020. Leírva megnyugtató és szimmetrikus szám. Talán,
amikor néhány hónappal ezelőtt pezsgőt pukkantottunk, az
járt a fejünkben, hogy az egyensúly, amit ez a szám sugall,
az életünkre is hatással lesz, eredményes és izgalmas év lesz.
A koronavírus miatt azonban a számítások javarésze szinte
teljesen felborult. 2020 nem éppen a harmóniáról lesz híres,
nem így szerepel majd a történelemkönyvekben. Egy olyan
év lett ez, ami a távolságtartásról szól, ugyanakkor a másikra és saját magunkra való odafigyelésről. Talán a rohanó
világ is lelassult egy kicsit, ami gazdasági szempontból semmiképpen nem üdvözítő, ám a lelkünket bizonyos értelemben feltöltheti. A maszkok és gumikesztyűk éve ez, amely
a fegyelmezettséget kíván. Fegyelmezettségből viszont Mártély jelesre vizsgázott.
Május elején az érvénybe lévő korlátozó intézkedések szerencsére enyhültek, egy kicsit fellélegezhetünk, ám az odafigyelésre és a fegyelmezettségre továbbra is szükség van.
„A mártélyiak nagyon szépen alkalmazkodtak, betartották
és betartják a szabályokat, fegyelmezetten és rendezetten viselik a helyzetet és nem voltak problémák. A maszkokat is
mindenki hordja a zárt helyiségekben, ezt mi már korábban
is kértük a lakosoktól” – mondta el Putz Anita polgármester
lapunknak.
E cikk írásakor a már korábban is életbe léptetett időkorlátozások a vásárlást tekintve érvényben vannak, ezekre továbbra is érdemes odafigyelni. A Gondozási Központ a feladatait maradéktalanul ellátja, ám az intézmény természetesen
nem látogatható, hiszen az idősekre továbbra is különösen
vigyáznunk kell. Az óvodában is maradt az ügyeleti rendszer, az ebédet pedig az ÁMK konyhája elvitelre készíti – ez
utóbbi esetben talán örömteli hír, hogy a menüztetésben
résztvevők száma nőtt is az elmúlt időszakban.
Hordjuk továbbra is a maszkokat a zárt helyeken és bízzunk
benne, hogy az érkező jó idő ránk jó hatással lesz, a vírus
dolgát pedig megnehezíti. Sok mindent olvasni és hallani
ezzel kapcsolatban, egy viszont biztos: a mártélyi ragyogó
napsütésnek nincs párja és kizárólag mosolyt varázsolhat az
arcunkra. Higgyünk benne, hogy a helyzet tovább javul és
talán még idén nyáron lesz lehetőség arra, hogy nyitott kapuk várjanak a Rákóczi utcán, hogy a közösség ismét zsongó
és aktív legyen. A futballidényt ugyan lefújták, de augusztusban talán újra lesz lehetőség biztatni a Mártély SK-t és a
srácok tovább parádéznak majd a megyekettőben. Bízzunk
abban, hogy hamarosan kinyithat a könyvtár és a közösségi
találkozási pontok is újra fogadhatják majd a helyieket. Repesve várjuk, hogy a holtág ismertetőjele ismét a biztonságos
nyüzsgés és a felhőtlen jó kedv legyen.
„Fontos, hogy a szabályozásokat továbbra is betartsuk. Eddig is nagyon fegyelmezetten viseltük a helyzetet és vigyázzunk magunkra a folytatásban is” – tette hozzá Putz Anita.

Az Agrárminisztérium és a Magyar Akvakultúra és Halászati Szervezet kezdeményezésére 800 millió forint értékű
intervenciós felvásárlást végzett, amely a haltermelőknél
felhalmozódott háromnyaras korosztályú ponty készletet
érintette.

szcs

fe

A koronavírus miatt a legtöbb haltermelőnél és tógazdaságnál a piaci ponty felhalmozódott. A Magyar Országos
Horgász Szövetség által koordinált haltelepítés a hazai haltermelés és a halgazdálkodás történetének eddigi legnagyobb logisztikai feladata volt, különböző nézőpontok alapján elsősorban az állami tulajdonban lévő vizeket segítette
haltelepítéssel. Oláh Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület
elnöke lapunknak elmondta, hogy a Mártélyi Holt-ágba
két körben 6552 kilogramm, fogható méretű, háromnyaras
pontyot tudtak telepíteni.
Országos szinten óriási logisztikai munka volt ez, hiszen 29
haltermelő és 80 szállítójármű vett részt a folyamatban, és
összesen 1200 tonna ponty került telepítésre.
Nagyjából 350 horgászvízben 400 telepítési pontba kerültek
a fogható méretű, háromnyaras pontyok elhelyezésre.
A megyében nemcsak a Mártélyi Horgászegyesület kapott
halakat, hanem több horgászszervezet, a Horgász Egyesületek Csongrád megyei Szövetség Halgazdálkodásához
tartozó vizek is, így a Tisza folyóba, a Marosba, a HármasKörösbe, az Atka és a Gyálai Holt-ágba is történt telepítés.
Megyénkben összesen 70 ezer ponty került szétosztásra.
A pontyok elhelyezésénél fontos volt az a szempont is, hogy
megfelelő, alkalmas élőhelye legyen a halaknak, az átlag vízmélységnek másfél méternél mélyebbnek kell lenni és a megfelelő vízteret is biztosítani kell.
Oláh Szabolcs arról is beszámolt, hogy mindeközben egészen május végéig pontyfogási tilalom van érvényben Mártélyon is.
A halvédelmi törvény ugyanis kimondja, hogy pontyokat
május első munkanapjától egészen a hónap végéig nem lehet kifogni a hazai vizekből, hiszen, mint minden halfajnak,
a pontynak is megvan a tilalmi ideje. A Holt-ág Mártélyon
egybefügg a Tisza vízrendszerével, ezért a nyurga testű pontyok védelmében tilos volt kifogni azokat. A pontyok május
hónapban szaporodnak, ezért ebben az időszakban védjük
fogási tilalommal a halakat, így Mártélyon is hatályba lépett
a korlátozás a hónap végéig.
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MÁRTÉLY NAGYON KÉSZÜL AZ
ERZSÉBET-TÁBOROK SZERVEZÉSÉRE
A koronavírus-veszélyhelyzet miatti intézkedések a gyerekek, diákok nyári táboroztatására is kiterjednek. Néhány
hete még elképzelhetetlen volt, hogy közösségbe menjünk, azonban a helyzet javulni látszik. A kormány egyre
több enyhítést vezet be a korábbi szigorú szabályozások
helyére, azt azonban mindezek ellenére szem előtt kell
tartanunk, hogy a biztonsági intézkedések továbbra is érvényben vannak. Mindezek mentén a mártélyi napközis
nyári táborok megrendezésre kerülhetnek 2020-ban is,
betartva az ajánlott óvintézkedéseket.

Egyelőre a pályázat kiírására várnak Mártélyon is a nyári
Erzsébet-táborok megszervezését illetően, a tervek szerint
idén is – az elmúlt évekhez hasonlóan – különböző tematikájú táborok várják majd a gyerekeket. A kormány egyelőre
csak a napközis nyári táborokat engedélyezte, a többiről csak
később hoznak döntést.
Pótári Mihály, a Mártélyi Általános Művelődési Központ
intézményvezetője lapunknak elmondta, hogy mindenképpen pályáznak, ugyanúgy, ahogyan az elmúlt években is. A
tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az eddigi szervezések, programok mindig sikeresek, és rendkívül népszerűek
voltak a résztvevő gyerekek körében.

A nyári kalandok szezonját a cserkésztábor nyitná, a gyerekek körében ez nagy kedvenc volt az elmúlt esztendőkben is.
A cserkésztábor ideje alatt a cserkésztanoncokat 5-6 szakmai vezető avatja be a tűzgyújtás és a csomókötés rejtelmeibe is. A táborokban a szakmai vezetők mellett helyi pedagógusok is részt vesznek.
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A különböző táborok egy-egy hétig tartanak minden évben,
ez már hagyomány Mártélyon. Reggel nyolctól délután négy
óráig vehetnek részt a táborozók az Erzsébet-tábor programjain, a szervezők pedig napi négyszeri étkezést biztosítanak a gyerekeknek. Tavaly ötszáz forint volt az egy gyermek
után fizetendő összeg, a támogatott programot így rendkívül kedvező áron vehették igénybe a családok. Mivel az idei
táborok még szervezés alatt állnak, így a részletekre csak később derül fény.
Több olyan programja is van a táboroknak, mely tematikától függetlenül minden héten elérhető a résztvevő gyerekek
számára. Ilyenek például a kézműveskedés, a különböző előadások, játékos programok is, valamint a szerdai napokon
történő kirándulások.
„A kirándulós szerdai napokat mindig úgy állítom össze,
hogy a környéken lévő települések helyi értékeit is megismerhessék a gyerekek. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. Tavaly
például a Gyulai Fociakadémiára látogattunk el a sporttábor
keretében” – emlékezett vissza Pótári Mihály.
A szervező jó hírrel szolgál a kis történészpalánták számára is. „2020 nyarára egy újdonsággal is készülünk. Trianon
100. évfordulója alkalmából azt tervezzük, hogy történelmi
tábort is szervezünk” – folytatta Pótári Mihály.
Természetesen, a már tavaly is igen népszerű tematikus
táborokat ismét megszervezik. A tervek között szerepel a
sporttábor szervezése is, a helyi sportkör közreműködésével. A tábor keretében edzéseken vehetnek részt a gyerekek,
ahol kulcsszerepet játszik a fegyelem és a kitartás. Azért a
játékos mozgásos feladatok sem maradhatnak el a sporttábor során. A közkedvelt mesetábor pedig ismét elkalauzolja
a gyerekeket a képzelet világába, kísérőik és útitársaik pedig
ebben az esetben is a helyi pedagógusok lesznek.

Újdonságból nem lesz hiány az idei évben, hiszen 2020 nyarán az Ete Népe Történelmi Egyesület közreműködésével
igazi, belevaló hagyományőrző táborral is várják majd a kíváncsi táborozókat.
A művészibb beállítottságú gyerekeknek a művész tábor ad
majd teret, az alkotó kezű táborozók délelőttönként szobrászkodhatnak majd, rajzolhatnak, délutánonként pedig
szabadfoglalkozás és közös játék várja majd őket.
Itt még mindig nem ért véget a táborok sora, amiket a
mártélyiak terveznek idén nyárra: az országos szervezetek
támogatásával két helyi civil szervezet is szervez egy-egy tábort. A Mártélyi Horgászegyesület és a Katasztrófavédelmi
Egyesület is várja majd az aktív és kíváncsi gyerekeket, hogy
a szakemberek beavathassák őket a szakmai tudnivaló minden részletébe.
fe
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Rádió 7 - a mi világunk! FM 97,6, 96.8 és 107.0-s Mhz

Kedves
Gyerekek!
Zoltai Klári vagyok, a pszichológus az
iskolában. Páran jártok is hozzám,
egyedül, vagy csoportosan foglalkozásokra.
Eddig csak az iskolában találkoztatok
velem, de most otthonról is tudunk találkozni Messengeren, telefonon, vagy
videóhíváson keresztül.

Aki járt már nálam és szeretne interneten is járni
hozzám, azok keressenek fel a Fb oldalamon (Zoltai
Klári pszichológus) / szülők hívjanak fel/írjanak.

***
Akik még nem jártak hozzám, de szeretnének beszélgetni valamilyen problémá-

szünetet követően találkoztunk a srácokkal, és abban maradtunk, hogy heti egy alkalommal találkozunk és ezeket
az alkalmakat szigorúan játékkal töltjük. Nem lesz véresen
komoly a dolog, nem lesz erőnléti karbantartás és hasonlók,
a lényeg a játék” – nyilatkozta az edző.
Ez a felfogás alapvetően is jellemző volt a gárdára, az edzésmunka is a labdás játékra fókuszál, amit a játékosok is szeretnek, ráadásul, ahogy a mellékelt ábra is mutatja, még
eredménnyel is jár.
„Kicsit meglepődve tapasztaltuk, hogy van helyünk a bajnokságban” – folytatta Borbás Zsolt. „Ősszel 2-3 meccsnek
el kellett telnie, hogy ezt mi is elhiggyük magunkról. Úgy
érzem, hogy jó sorozatot produkálva, szépen búcsúztattuk
az őszt, a tavaszt pedig onnét folytattuk. Nehéz volt elfogadni, hogy vége, de a következő szezonra próbálunk készülni.
Remek együttesünk van, most már talán el is hisszük magunkról, hogy van keresnivalónk a megyekettes osztályban”
– tette hozzá az edző.
A játék tehát heti egy alkalommal folytatódik, a következő
szezonról pedig egyelőre kevés információ van. Vélhetően a megyei szövetség augusztusban szeretné elindítani a
megyekettes bajnokságot is, amelybe jó eséllyel hasonló kerettel és hozzáállással vághat bele a Mártély SK.
szcs

06707700689, zoltaiklari@gmail.com
Zoltai Klári, pszichológus

Tová bb i h í re k Már té l y ról:

EFOP-3.9.2-16-2017-00028 „Gyermekeink a jövő”
Humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád
megyében
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VÉGET ÉRT A FUTBALLSZEZON,
REMEK TELJESÍTMÉNYT NYÚJTOTT
A MÁRTÉLY SK
A Magyar Labdarúgó Szövetség május elején úgy döntött,
hogy az NB I-es bajnokságot és a Magyar Kupa küzdelmeit leszámítva minden hazai labdarúgó-bajnokságot lezártnak tekint, sem bajnokokat, sem kiesőket nem hirdetnek. A döntés értelmében a megyei II. osztályban szereplő
Mártély SK számára is véget ért a szezon.
Ha őszinték akarunk lenni, azért sejteni lehetett, hogy a
labdarúgó megyei II. osztály küzdelmei nem folytatódnak.
Amatőr osztályról van szó, ami azt is magával vonzza, hogy
az elmaradt meccseket csak és kizárólag hétvégén játszhatták volna a csapatok. Hétközi bajnokikra ebben az osztályban érthető módon nincs lehetőség, így a szezon vége nagyon elhúzódott volna.
A döntés tehát érthető, ám a mártélyiak szempontjából talán
mégis egy kicsit csalódást keltő lehet. A csapat, amely megyehármas bajnokként vívta ki a megyekettőben való szereplés jogát, igazi fekete lóként szerepelt a bajnokság során
és a szezon lefújásakor a harmadik helyen állt – ráadásul egy
meccsel kevesebbet is játszottak, hiszen a Deszk elleni csörte
elmaradt tavasszal. A témában Borbás Zsolt edzőt is megkérdeztük.
„Senki nem örül annak, hogy a bajnokság ilyen módon ért
véget, de el kell ezt fogadni. Nem vagyunk elégedetlenek a
teljesítménnyel, hiszen amit nyújtottunk, ez a továbbiakra
nézve is bizakodásra adhat okot. Május elején, a kényszer-

w w w.radio7.hu
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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MÁRTÉLYRÓL JÖTTEM,
MESTERSÉGEM CÍMERE… –
A LEENDŐ ORVOSTANONC,
KISALBERT TRISZTÁN
A frissen érettségizett Kisalbert Trisztán szenvedélye a gyógyítás és a másokkal való törődés. A mártélyi fiatal orvosi
pályára készül, céljáért pedig sosem félt áldozatot hozni.
A tervek szerint szeptembertől már a Szegedi Tudományegyetem padjait koptatja orvostanoncként. Interjú.
- Miért éppen az orvosi pályát választottad?
- Már óvodás koromban éreztem, hogy az orvoslás valamilyen formában érdekel. Már akkor is lepkéket vadásztunk,
és a sérült szárnyaikat próbáltuk meggyógyítani. Persze más
dolgok is érdekeltek. Például 6 évig versenyszerűen úsztam.
Akkoriban olimpiai bajnok szerettem volna lenni. Végül az
úszásról is lemondtam, amikor a vásárhelyi Bethlenbe kezdtem járni 2012-ben. A tanulás miatt nem tudtam folytatni a
versenyszerű úszást.
Ezután elkezdtem hegedülni. A zenében is megtaláltam magamat, de azt tavaly abbahagytam. Úgy gondoltam akkoriban, hogy akár konzervatóriumba is mehetnék… de végül
arról is lemondtam az orvosi miatt. Nagyon céltudatos voltam kezdetektől fogva e téren. Talán mostanában volt egy
kis megrekedésem az érettségi időszakban, leginkább mikor
le kellett adni a jelentkezést, hogy akkor most tényleg ezt
szeretném? Igazából, mikor végigvettem azokat a dolgokat,
hogy az évek során mikbe kezdtem bele, és miket hagytam
abba emiatt, annak érdekében, hogy az álmom megvalósuljon, akkor tudatosult bennem, hogy tényleg az orvosi pályát
választom. A döntéshozásban a családom is sokat segített.
- Hogy készültél fel az érettségire?
- Ahhoz, hogy valakit felvegyenek az orvosira, kötelező az
emelt szintű biológia érettségi és emelt kémia, vagy fizika
mellé. Emellett elég magas a ponthatár és fizikával könnyebb
bekerülni, de kémiával könnyebb bent maradni. Ezért is választottam a kémiát a biológia mellé. Emellett a nyelvvizsgámat is megszereztem már német nyelvből, amihez hozzá
járult az is, hogy már négyszer voltam kint német országban
a Mártély-Altenahr testvérkapcsolat keretében. Nagyon sok
pluszt adott a nyelvtudásomhoz, és ezzel a lehetőséggel remélem sokan tudnak majd élni a jövőben is.
- Mindent alárendeltél az orvosi pályának?
- Igen, mindent. Azt nem tudom még, hogy pontosan milyen területet választok majd, ha felvesznek. 4 év az általános
orvosképzés, utána különböző más területeken is kipróbálhatjuk magunkat.
- Van olyan élményed, ami meghatározó a pályaválasztásod szempontjából?
- Igen. A családomban sajnos nagyon sokan haltak meg
daganatos betegségekben. Nem csak gyógyítani szeretnék,
hanem valamilyen kutatásba is szeretnék bekapcsolódni.
Szeretnék részt venni abban, hogy előrelépés szülessen a
rákkutatás területén.
- És mi a helyzet a belső motivációval?
- Az emberekkel nagyon szeretek foglalkozni. Nagyon szeretek új életutakat megismerni. Tudom, hogy a gyógyításnak
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ez a része nagyon nehéz, ugyanis manapság mindössze 3-5
perc jut egy páciensre, hogy diagnosztizáljuk a betegséget. A
lelki oldalára nem sok hangsúlyt fektetnek. Emiatt is szeretnék újítást, változást bevezetni. Szeretnék ténylegesen foglalkozni az emberekkel, fizikailag és mentálisan is.
- Van-e olyan gyermekkori tapasztalatod, amire szívesen
emlékszel vissza? Olyan élményre gondolok elsősorban,
ami megmaradt benned jó emlékként, amikor orvoshoz
kellett menni. Amikor én gyerek voltam, és jól viselkedtem a rendelőben, piros színű nyalókát kaptam, a mai napig emlékszem rá. Néha hiányolom is.
- Igen. Én asztmás voltam kiskoromban. Sokat voltam emiatt orvosnál. Én nagyon szerettem az orvosomat, hiszen
mindig próbált velünk játszani, megengedte, hogy a fonendoszkópjával meghallgassuk egymás légzését. A fogorvosom is nagyon aranyos volt, például azt is megengedte, hogy
az anyukámra vizet, vagy levegőt spricceljek az eszközeivel.
Úgy gondolom, hogy ez nagyban hozzájárult a pályaválasztásomhoz.
- Mikor lettél biztos abban, hogy orvos leszel?
- Nehéz kérdés. Az biztosan közre játszik, hogy egy hozzátartozóm egyfajta tüdőbetegséggel küzd. Erről nagyon keveset tud az orvostudomány. Egyik célom, hogy minél többet
tudjak meg erről a különös rendellenességről.
- Hogy képzeled el magad a szakmában 10-15 év múlva?
- Ez jó kérdés. 10 év múlva még szakorvos se leszek. Én nagyon szeretnék megmaradni az elvem mellett, hogy tényleg
foglalkozzak majd az emberekkel. Szeretnék kitűzni magam
elé új célokat, és tenni értük. Kellenek a miértek, hogy mindig folytatni tudjuk.
- Ahhoz, hogy orvos válhasson belőled, el kell költöznöd
egy időre Mártélyról. Visszajössz majd az egyetem után?
- Emiatt is választottam Szegedet, hogy minél több időt tölthessek a családommal. Nem szeretnék még most elszakadni
tőlük. Nem szeretnék messzire kerülni Mártélytól. Szívből
remélem, hogy lehetőségem lesz majd itt a környéken letelepedni.
- Mit üzennél annak, aki szintén orvosi pályára készül?
- Aki szeretne orvos lenni, az legyen kitartó, türelmes és
alázatos, de a céltudatosság is nagyon fontos. Fontos amiatt,
hogy az esetleges kudarcokból is mindig képesek legyünk
felállni!
Komjáti Ági
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