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  Nyílt napok az óvodában

Április 1-én, a tavaszi szünet előtti utolsó napon egész dél-
előttös Húsvétváró napot rendeztünk. Meghívtuk az óvo-
dások szüleit, hozzátartozóit és  a leendő óvodásainkat is.  
Kézműves tevékenységgel  kezdtünk a napot.  A gyerekek 
lelkesen festették az ajándékba kapott, kifújt libatojásokat. 
Az újrahasznosítás címén, üres műanyagpalackból húsvéti 
bárányt készítettünk, Wc-papír gurigából húsvéti nyuszit, 
feleslegessé vált tojástartóból kosárkát. Természetesen a ki-
sebbeknek a legvonzóbb a csoportszobai játék volt, amíg az 
anyukák festettek, ragasztottak, ők boldogan tolták a mű-
anyagtraktorokat.  Időközben a védő néni közreműködé-
sével megérkeztek óvodánkba az élő „húsvéti nyuszik” is. 
Nyuszi simogatás  után nem maradt el a levegőzés sem. Az  
udvaron hatalmas, festett papír nyuszik várták a gyereke-
ket, de az igazi meglepetés az volt, amikor felfedezték, hogy 
sok-sok csoki tojás van elrejtve az udvaron a fűben, bokor 
alatt. Természetesen a talált csokit együtt elfogyasztottuk. 
A napot önfeledt udvari játék zárta, délután a gyerekek bol-
dogan vitték haza a délelőtt folyamán készített kézműves 
ajándékokat.

Április 16-án szerveztük óvodánkban a Nyitott kapuk  
programunkat.  Erre a délelőttre vendégül invitáltuk azokat 
a településünkön élő kisgyerekeket, akik a következő tan-
évben kezdhetik meg az óvodát, avval a nem titkolt céllal, 
hogy betekintést kapjanak az óvodánk életébe. 11 kisgyer-
mek látogatott el szüleivel hozzánk. Volt olyan szülő, aki 
már ismeri az óvodánkat, nagy testvér járt ide, vagy rokon 
kisgyermek, de volt olyan vendégünk is, aki a meghívásra 
érkezett, korábban még nem járt itt. A délelőtt folyamán 
meséltünk, verseltünk, énekeltünk, kézművesedtünk, gyur-
máztunk. de főleg játszottunk. A kis vendégeink kipró-
bálhatták a csoportszobai és az udvari játékokat is. Süte-
ménnyel, gyümölccsel kedveskedtünk, ajándékba minden 
kisgyermek papírpillangót kapott, hogy otthon fel tudják 
idézni a délelőtti mesét. A rendezvény vendége volt a védő-
nőnk is, akivel az anyukák beszélgethettek a szobatisztaság 
és az óvodakezdést érintő egészségügyi kérdésekről, az óvó 
nénik is válaszoltak a felmerült kérdésekre az óvoda életével 
kapcsolatban. A legtöbb kicsi már haza se akart menni, any-
nyira tetszett nekik az óvoda. Várjuk őket a nyáron ismer-
kedni, majd szeptemberben óvodásként.

A délután programja gyerekeknek, felnőtteknek egy közös 

zumba óra volt, amit Koromné Sinkó Erika edző tartott, fel-
ajánlva az óvodának az óra bevételét, amit köszönünk.

Szeretnénk megköszönni továbbá Benkő Sándornak, hogy 
egy egész délelőttös lovas-túrára vitte az óvodásainkat.

Szabó Lászlónak a két padot és az asztallapokat, amit aján-
dékozott az óvodánknak.
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Mártélyon az alábbiak szerint történik 
a vízhálózat rekonstrukció:

• Erdei Ferenc u.  2015.05.04-16.
• Kinizsi u.           2015.05.07-20.
• Béke u.               2015.05.11-23.
• Ady Endre u.     2015.05.13-27.

Tisztelettel: Baka László
                  Joma Kvent

  Add a kezed
A mártélyi „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének 

2014 évben is legfontosabb feladata az érdekvédelem és az ér-
dekérvényesítés.
A vezetőségi üléseinket az Alapszabálynak megfelelően meg-
tartottuk, melyről a Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen beszá-
molt. A Felügyelő Bizottság is részt vett az üléseken. Minden 
alkalommal határozatképesek voltak az üléseink.
Közgyűlésünk is megtartásra került a Faluházban 2015.04.11-én.
A MEOSZ által szervezett képzésen részt vettünk.
A médiával a kapcsolatunk jó. Cikkeink megjelentek a me-
gyei és a helyi sajtóban.
Alapszabályunkat a vonatkozó rendelet értelmében átdolgoz-
tuk, melynek pontjait nyilvánosságra hoztuk. Azt a tagság 
egyhangúlag elfogadta. Jelentéseinket az Országos Bírósági 
Hivatal, a szegedi Törvényszék elfogadta. Jelentéseinknek ele-
get tettünk. Az új törvény végrehajtása révén Egyesületünk 
„közhasznúsági” besorolását törölték. Egyesületünk a „szoci-
ális” bejegyzést kapta.
Hagyományos rendezvényeink megtartásra kerültek.
Sikeresen befejeződtek a 2013. és a 2014. évi pályázataink.
Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően sikerült a tagság egyé-
ni és egyesületi érdekeit szolgálni és fenntartani az Egyesületet.
2015-ben Egyesületünk tevékenységét a munkaterv szerint 
végzi.
Ez évben is megtartjuk vezetőségi üléseinket.
Rendszeresen látogatjuk tagjainkat, velük rendszeres kapcso-
latot igyekszünk tartani. Tagdíj befizetéseket szorgalmazzuk, 
hogy ez évben is 100%-os legyen a tagdíj bevételünk.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gazdasági 
évünk sikeres legyen. Pályázatokat adtunk és adunk be.
Közgyűlésünket ez évben már megtartottuk.
Tervezett rendezvényeinket megtartjuk, melyről tagjainkat 
értesítjük. Minden hónapra jut valamilyen közösségi rendezvény.
MEOSZ továbbképzésen részt veszünk.
Tanácsadás-érdekvédelmi szolgáltatás minden csütörtökön. 
Jogi szolgáltatás szükség szerint részben Civilházban részben 
az Egyesület székhelyén, vagy személyes találkozások alkal-
mával minden vezetőségi tag által történik.
Több előadás keretén belül ismertetjük az új 15/2015. (IV.7.) 
Országgyűlési határozatot, mely kimondottan a sérült, beteg, 
öreg fogyatékos személyek élethelyzetének javítása, ill. esély-
egyenlőségének megteremtése érdekében jött létre.
Ebben felkéri az Önkormányzatokat, helyi szervezeteket vállal-
janak aktív kezdeményező szerepet saját jogaik biztosításában.
Ezt a célt emeljük be az amúgy is bő programunk  
megvalósítása közé.
A kormány úgy látja, ennek a rendeletnek legfőbb értéke 
nemtől, kortól, lakóhelytől sérültségtől függetlenül mindenki 
számára értékelhető üzenetet hordoz. Ami nélkülözhetetlen 
a sérült emberek számára, az mindenki számára kényelmes, 
egyszerűbb vagy éppen biztonságosabb.
Kis dolgok az egyesület életében, de elértük, hogy mindenki 
számára kitudtuk illetve kitudjuk állítani a MEOSZ tagköny-
vet, mellyel sok helyen igénybe lehet venni a kedvezményeket.

Pl.: a Szegedi Vadasparkba a belépő 350.-Ft, a füvészkertbe 
300.-Ft. A Szegedi Nemzeti Színházba 50%-os kedvezmény-
nyel lehet bemenni. Kedvezményes belépésre jogosulttá vá-
lunk ezáltal az Anna Fürdőbe, a Borbála Fürdőbe, a Szent 
Erzsébet Gyógyfürdőbe. Ezek a helyek autóbusszal kedvez-
ményesen elérhetők. Közös igény legalább 8 fő jelentkezése 
esetén elérhető az Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért 
által fenntartott kisbusszal, külön egyeztetés után.
Szándékunk az Egyesület összetartására irányul és arra, hogy 
létünk – elviselhetőbb legyen.

Mártély, 2015. április 16.
Arnóczky Györgyné

elnök

MEG HÍ VÓ
A mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület 
szeretettel meghívja Mártély lakosságát 2015. június 6-án a 
Megyei Tűzoltószövetség által Mártélyon megrendezésre kerülő 
Megyei és Nemzetközi Tűzoltóversenyére. A rendezés apropója, 
hogy 80 éves múltra tekint vissza Kmetykó Károly tanár úr által alapított Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületünk.
Megkérjük azokat, akiknek van a 80 év alatti időből bármilyen ereklyéje, fotója, hogy 
néhány nap erejéig bocsássa az Egyesület rendelkezésére, mert a verseny ideje alatt 
egy kiállításon szeretnénk ezeket a tárgyakat bemutatni. 
Kérjük ezeket a tárgyakat, fotókat adják le a Könyvtárba június 3-ig.
A nap zárásaként egyesületünk egy Tűzoltó bálat rendez a Faluházba, melyre szeretetet-
tel várjuk Önöket. Jegyek csak elővételben válthatók Rózsa Szilveszternél. A bál bevéte-
lét tűzoltó technikai eszköz felújítására és rendszerbe állítására fordítjuk.  

Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület

A mártélyi körzeti kéményseprő elérhetőségei:
CSOMIFÜST PLUSZ KFT.

6725 Szeged Nemes Takács u 36
6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zs u 70

Telefon: (62) 253-583;
(ingyenesen hívható, vezetékes hálózatból)

+36-20-999-5114
E-mail: fustfarago@gmail.com

Weboldal: www.fustfarago.webnode.hu
Kéményseprő: Körömi Ferenc, Tel.: 06 (20) 463-1049

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy a munkánkat segít-
ség elő azáltal, hogy a kéményseprő kollégánk által meg-
adott időpontban otthon tartózkodnak a munka elvégez-
hetősége érdekében. Ha az időpont nem megfelelő egyez-

tetésre elérhetőségeinken lehetőség van.
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal  
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala mártélyi  

települési ügysegédjének ügyfélfogadási rendje  
2015. május 1. napjától  

az alábbiak szerint módosul:
ÜGYFÉLFOGADÁS:

szerdai napokon 08.00 – 16.00 óra között,
a Polgármesteri Hivatal épületében 

(6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ).

  Fergeteges hangulatot varázsoltak a 
néptáncosok

Az a kevés helybéli lakos, aki megtisztelte a két táncegyüt-
test jelenlétével, biztosan nagyon jól érezte magát. Sajnos 
nagyon kevesesen voltak kíváncsiak a majd két órás, szünet 
nélküli produkcióra.
„HEJ-HEJ Vásárhely”!!! címmel a hódmezővásárhelyi Kan-
kalin Néptáncegyüttes a vásári forgatagot idézte  meg  és ve-
zette végig a nézőt a fontosabb állomásokon. Számos tájegy-
ség táncát és népzenéjét bemutatva igyekeztek bepillantást 
adni a vásárok hangulatába és sokszínűségébe. Kísérőjük a 
szegedi Kender Zenekar volt.
Másik vendégünk a Valasske Kloboukyból (Csehország 
dél-keleti régiójából) érkező Folklórní Soubor Dúbrava  
együttese volt. 
Az együttes két csoportból állt: egyfelől népzenekarból, 
amely hegedű-brácsa-nagybőgő-cimbalom felállásban ti-
pikus Wallach zenét játszott, másfelől néptánccsoportból, 
amely olyan autentikus táncokat vitt színpadra, mint a pol-
ka, a cerna vlnka, a csárdás vagy a sotys. A Dúbrava tagjai 
túlnyomórészt középiskolás és egyetemista fiatalokból tevő-
dött össze. A táncosok a fellépésen hagyományos, 19. század 
végéről fennmaradt Wallach ruhákat öltöttek magukra.
A műsort követően fellépő és néző közösen uzsonnázhatott 
önkormányzatunk jóvoltából. 
   Sajti Imréné 

  Interjú Bujdosó Dáviddal 
1. Dávid, mi régóta ismerjük egymást, együtt koptat-

tuk a Mártélyi Általános Iskola padjait, kérlek, mesélj er-
ről az időszakról, szép élményeidről!
Nemcsak gyermekkori énemre, hanem későbbi személyi-
ségemre is nagy hatással voltak/vannak/lesznek a Mártélyi 
Általános Iskolában töltött éveim, és ez nem csak „kirakat-
szöveg”, hanem ezt valóban így is gondolom.
Szerencsésnek tartom magam, hogy egy ilyen környezetben 
tölthettem gyermeki éveim, ilyen helyen, ilyen emberek között.
Egyáltalán nem láttam hátrányát annak, hogy falusi iskolába 
jártam, főleg mert olyan tanárok tanítottak az akkori tanári 
gárdában, akik mind szakmailag, mind pedig emberileg jó 
példaként szolgálta a felnövekvő generációnak. Nagyon sok 
olyan eleme volt a mi képzésünknek, ami egyáltalán nem 
számít alapvetőnek, és magától értetődőnek egy ilyen – vi-
szonylag kis létszámú tanulót számláló – iskolában. A tánc 
és balett oktatástól kezdve a színjátszó szakkörökön keresz-
tül a különböző sportlehetőségekig. Nagy dolgok ezek, érde-
mes helyükön kezelni őket.

2. Hova jártál középiskolába? Jelenleg egyetemre jársz, 
mesélj erről!
Az általános iskola után a hódmezővásárhelyi Németh Lász-
ló Gimnázium és Általános Iskolában kezdtem meg közép-
iskolai tanulmányaim. És ezt megint csak nem bántam meg, 
habár az első hetekben, hónapokban kisebb-nagyobb beil-
leszkedési problémákkal gyűlt meg a bajom, de ezt sokkal 
inkább magamnak köszönhettem, mint akárki másnak. 
A tanári gárdát ott is kimagaslóan jónak éreztem, és sok 
panaszkodó kortársammal ellentétben én úgy látom, hogy 
akinek volt kellő ambíciója, az határozottan jól ki tudta bon-
takoztatni személyes tehetségeit. 
Legfontosabb sarokkövekként a német nyelvvel történő to-
vábbi barátkozást említeném meg a középiskolából, és azo-
kat a 4 (avagy kevesebb) év alatt kialakult barátságokat, ami-
ket nem szívesen adnék fel már ebben az életben, és amelyek 
felbecsülhetetlenek számomra.
Jelenleg a Szegedi Tudomány Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának vagyok hallgatója - kicsit megnyújtva az ereden-
dően 3,5 éves képzést - immáron 5. éve lesz ezen szemeszter 
végén.
Nagyon sok mindent tapasztaltam ez alatt az 5 év alatt ma-
gammal kapcsolatban és világ dolgait illetően, és folyamato-
san tapasztalok most is. 
Már rögtön az elején rájöttem, hogy az a jövőkép, amelyet 
a közgazdász hallgatók többségének kijut/kijutott, az  az én 
személyiségemmel nem feltétlen van összhangban. Persze 
mint minden, ez is megváltozhat, viszont most egyelőre úgy 
látom, hogy igen csekély az esély arra, hogy a fővárosban egy 
nagy múltú, rangos könyvvizsgáló cég ranglétráját elkezd-
jem mászni és – hangsúlyozom - nem azért mert ez nekem 
derogálna, vagy elítélendőnek tartom, hanem mindösszesen 

(folytatás a következő oldalon)
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zért, mert az én személyiségem, az amit képviselek, nincs ez-
zel összhangban.
Ebből is jól kiérezhető, hogy életem nem legfőbb prioritása 
az egyetem, ugyanakkor mindenképpen be szeretném fejez-
ni, és ha lehet, egy diplomával a végén! 

3. Ha jól tudom saját vállalkozásba fogtál, mi késztetett 
erre, honnan jött az ötlet, hogy saját tönkölybúza lisztet 
készíts?
Mind az egyetemi évek során átéltek, mind pedig az ittho-
ni tapasztalatok nyomán az a kép körvonalazódott bennem, 
hogy bizony minél hamarabb, és minél céltudatosabban 
neki kell állni a munkának és a „projekteknek”, ha az ember 
szeretne magának egy szeletet a siker  -nem is olyan nagy - 
tortájából.
Folyamatosan bennem volt és van a bizonyítási vágy, és a 
kreatív, egyéni alkotások iránt tanúsított nagyra becsülés. 
Éppen ezért úgy döntöttem, hogy ha már az alkalmazotti 
léttel nem kacérkodom annyira, akkor igyekszem a saját sze-
rencsém megcsinálni egy saját vállalkozás keretein belül.
Adott volt ugye a szituáció, hogy mezőgazdasággal foglal-
kozunk, vannak földjeink, továbbá, az is hogy minél maga-
sabb fokú önellátásra törekszünk családi szinten. Ehhez még 
hozzá jött annak – az akár szűkebb környezetünkben is jól 
kivehető – trendnek a felismerése,
miszerint egyre inkább kezdenek ráébredni az emberek az 
egészséges életmód fontosságára.
Magának az ötletnek a kipattanása teljesen valószerűtlen 
volt, és pontosan beazonosítható, élesen él az emlékezetem-
ben:
Körülbelül 2 éve, egyik reggelen azzal a gondolattal pattan-
tam ki az ágyból, hogy ha már ennyi mindent előállítunk 
magunknak, akkor miért ne süthetnénk mi magunknak a 
kenyerünket is.
Elkezdtem a témakörben kutatgatni az interneten és hamar 
körvonalazódott, hogy egy bizonyos fajtája a gabonának lesz 
a megfelelő alapanyag ehhez a sajátkészítésű kenyérhez.
És ez nem más volt, mint a tönkölybúza.
Akinek volt már dolga vele, tudja, hogy egészen más íz vi-
lágot kölcsönöz a kenyérnek, de nem ez a legfontosabb is-
mérve. Sokkal inkább az egészségre gyakorolt megannyi 
jótékony hatása, ami magas fehérje és vitamin tartalmának 
köszönhető.
Nem kezdem el teljes körűen felsorolni, hogy pontosan mi-
lyen pozitív változások állhatnak be az ember életében a tön-
köly termékek rendszeres fogyasztásával, mert az kimondot-
tan hosszú lenne, és biztos van olyan is, amiről még én sem 
tudok.

4. Mit lehet tudni a te lisztedről, egészségesebb-e, mint a 
boltokban kapható fehér liszt? Kiknek ajánlod a lisztedet? 
Hol lehet megvásárolni?
Tőlem csak teljes kiőrlésű lisztet lehet vásárolni, ugyanis ha 
akarnék se tudnék előállítani teljesen fehérlisztet, hiszen az 
a fajta feldolgozási módszer (köves malommal való őrlés) 

amivel én dolgozom, nem teszi lehetővé, hogy tökéletesen 
elkülönítsem a magbelsőt a búza egyéb részeitől a későbbi 
esetleges szitálás során.
Így aki ezt a lisztet fogyasztja, az a búza mindegyik éltető 
alkotóelemét beviszi a szervezetébe.
Ennek tudható be, hogy a teljes kiőrlésű lisztekből készült 
készítmények fogyasztásával úgynevezett komplex szén-
hidrátokkal támogatjuk meg szervezetünket, ami egy jó 
megoldás minden olyan egyénnek, akinek fontosak a helyes 
táplálkozás segítségével elérhető – az ember közérzetében és 
alakján egyaránt megmutatkozó – előnyök.
Az eddigi vásárlókörömbe leginkább a „reformabb” táplál-
kozást előnyben részesítő háziasszonyok, illetve sportolók 
tartoznak, akikkel személyes kapcsolatom van. Telefonon 
tudnak elérni, a liszt eljutását pedig megbeszéljük.
Ugyanakkor az újonnan nyíló piacra is tervezek kimenni, 
képviselni az egészséges táplálkozást a lisztemmel.
5. Mik a terveid a jövőre nézve, ha befejezted a tanulmánya-
idat? Hol tervezel letelepedni?
Egyelőre úgy néz ki, hogy hosszútávon mindenképp szeret-
nék Mártélyon maradni, szeretem ezt a kis falut, és ehhez az 
is hozzájárul, hogy nagyon sok jó ember van ebben a falu-
ban.
Ha végre sikerül pontot tenni az „egyetem ügy” kérdésére, 
akkora szeretném, ha lakható lenne a tanyánk, és ott szeret-
nék gazdálkodással foglalkozni.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy remeteként szeret-
ném élni a mindennapjaim, könnyen elképzelhető, hogy 
emellett kiépítek magamnak valami kötetlen munkaidejű 
állást, vagy csökkentett munkaidejűt, hogy azért a szociális 
igényeim se szenvedjenek hátrányt.
Szükségem van a többi ember társaságára, ahogy szerintem 
minden „normális” embernek, mindazonáltal nagyon sze-
retem azt a helyet, és azt a fajta szabadságot, mozgásteret, 
amit egy ilyen különleges életforma biztosíthat.

5. Mi az a 3 dolog az életedben, amire a legbüszkébb vagy?
A családomra, azon belül is a nagyapámra, nagyon büsz-
ke vagyok, arra a felfogásra, keménységre, és egyenességre, 
amit ő képvisel. Hálás vagyok, hogy megadatott nekem test-
közelből tapasztalni egy ilyesfajta emberi minőséget.
Továbbá a barátaimra vagyok kiváltképp büszke, az utóbbi 
időben nagyon sokszor éreztem, hogy egytől egyig kiváló 
emberek, akikre lehet számítani, és akikkel könnyen lehet 
az embernek minőségi kalandokban részem.
Végül pedig büszke vagyok (persze csak egészséges mérté-
kig) arra, hogy igyekszem keresni és közvetíteni olyan dol-
gokat, amik különlegesek, és olyan értékeket, amik sajnos 
kivesző félben vannak. 
Ez a ház projekt is egy olyan sarokkő az életemben, amiben 
számos különleges elem van, és sok-sok jó emberrel együtt 
töltött minőségi idő.

Az interjú teljes változatát a mártélyi honlapon olvashatják!

Csatlós Renáta

(folytatás az előző oldalról)
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  A Miniszter úr dönt
   Az elmúlt napokban iratkoztak be a mártélyi nagy-

csoportos óvodás gyerekek a szüleikkel közösen választott 
általános iskolákba. Az előre jelzések sajnos jónak bizonyul-
tak, mert a falusi iskolánkba 3 gyermek kezdheti meg első 
osztályos tanulmányait szeptemberben. Az alsó tagozatos 
gyermekek száma így tanévkezdéskor 28 fő lehet, ha nem 
lesz kiiratkozás ezekben az osztályokban.  A jogszabályok 
értelmében, ha 28 fő alá csökken az alsó tagozatos gyerme-
kek létszáma, akkor további összevonásra nyílik lehetősége 
a fenntartónak és ezt sem a szülők, sem a falu vezetése nem 
szeretné.

   Fontos leszögezni az iskolánk jövőjét azok a szülők be-
folyásolhatják, akik a megelőző években Mártélyra íratták 
be gyermekeiket és azok a szülők, akik a városi iskolákat vá-
lasztották, mert a diák létszámok alapvetően az Ő döntéseik 
alapján változnak. A végső döntést azonban a mutatószá-
mok alapján Balog Zoltán, Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának Minisztere hozza meg. A létszám határt jogszabály 
írja elő, és ha ezt nem tudja elérni a Mártélyi Általános Isko-
la, mert kevesen iratkoztak be és túl sokan viszik el gyerme-
küket más település iskoláiba, akkor könnyen lehet, hogy az 
alsó tagozatban egy osztály indulhat.

Abban az esetben, ha szeptemberig 27 gyermeknél töb-
ben maradnak a mártélyi iskola alsó tagozatában, akkor a 
tagintézményi átszervezés során, tovább növelhető az alsó 
tagozatos pedagógusok száma. A növelt pedagógus létszám 
és a bevezetni kívánt oktatási módszer már bizonyított si-
kereivel és eredményeivel. Az osztályonként 2 fő pedagógus 
párhuzamosan, közösen, egymást segítve és kiegészítve vég-
zi munkáját. A tanárok mindketten bent vannak az osztály-
teremben, és amíg az egyik magyaráz, addig a másik segíti a 
lemaradókat, vagy ellenőrzi a feladatokat esetleg a következő 
órai munkát készíti elő. A párhuzamos tanításnak rengeteg 
előnye van, amit kihasználva, a tehetségek és a lemaradók 
együtt is jól fejleszthetők. Az alacsonyabb létszámú, össze-
vont osztályokban, a növelt pedagógus szám és az újonnan 
bevezetni kívánt oktatási módszer, sikerrel készítheti fel a 
mártélyi gyerekeket a jövőbeni kihívásokra. Amennyiben 
sikerül a következő óvodai évfolyamok szüleinek megismer-
ni ezt a módszert, talán újra 8-10-12 mártélyi gyerek kezdi 
meg tanulmányait iskolánkban.

   Az összevont oktatás megszüntetése is létszám függő. 
Itt is a jogszabály a meghatározó, ami kimondja, hogy 14 
fő feletti beiratkozó gyermek esetén nyílik lehetőség önál-
ló osztály indítására, ha a mártélyi gyerekek mellé, a tagin-
tézményen belülről, a városból is érkeznek gyerekek. Erre is 
megvan minden esély, hiszen a pedagógiai módszer meg fog 
egyezni a városi iskolákban alkalmazottal és a kis létszámú 
osztályok, vonzóak lehetnek az ottani gyerekek és szüleik 
számára is.

Le kell szögezni, hogy az elmúlt hónapok iskola jövőjét 
érintő szakmai munkának célja, minden résztvevő részről 
az iskola megmentése. Ez a munka szükségszerű konflik-
tusokkal és kompromisszumokkal teli, ami felett nem lehet 
szó nélkül elmenni.

   Ki kell emelni azt a szülői kezdeményezést, ami az iskola 
jövőjét Katolikus Egyházi fenntartásban látja megfelelőnek. 
A szülői munkaközösség aláírásgyűjtést indított azért, hogy 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásár-
helyi Tankerülete, mint iskolafenntartó, adja át az iskolát az 
egyház részére. Képviselőtársaim közül többen aláírták ezt 
az ívet annak ellenére, hogy az iskola tagintézményi rend-
szerbe szervezéséről szóló, Balog Zoltán Miniszter Úrnak 
írott levelünket is egyhangúlag jóváhagyták. A két lépés 
ellentétes hatású, mert az egyházak iskola átvételére vonat-
kozó jogszabálya, csak nyolc önálló osztály és minimum 
osztályonként 13, összesen legalább 100 gyerek beiratkozása 
esetén ad lehetőséget iskolaalapításra, míg a tagintézményi 
rendszer kialakítása jóváhagyásukkal a felső tagozatot a vá-
sárhelyi iskolába szervezi át. Mindemellett az aláírásgyűj-
tést követően a legrövidebb időn belül a képviselőtársakkal 
és szülői munkaközösség vezetőjével közösen kerestük fel a 
Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság /SZEGEKIF/ fő-
igazgató asszonyát, aki a lehetőségekről részletesen tájékoz-
tatott. Itt megtudtuk, hogy a Püspök úr dönt iskolaalapítási, 
átszervezési és összevonási kérdésekben, tehát Ő kezdemé-
nyezhet lépéseket Balog Zoltán Miniszter úr felé a mártélyi 
iskola esetén is.  A főigazgató asszony elmondta, hogy a je-
lenlegi diáklétszámok nem adnak alapot egy mártélyi Ka-
tolikus Általános Iskola alapítására, véleménye szerint erre 
leghamarabb 2016/2017 tanévben kerülhetne sor, de a fenti 
diák- és osztálylétszámokat kell megcélozni. 

   A 2015. április 22-én megtartott képviselőtestületi ülé-
sen részletesen beszéltünk a további lépésekről, mely alap-
ján időpontkéréssel fordultam Püspök úrhoz, hogy az általa 
javasolt szabad időpontban Mártélyon beszéljük meg szü-
lőkkel közösen az egyházi lehetőségeket. Lapzártáig nem ér-
kezett az időpontra vonatkozó visszajelzés és nem kaptunk 
hivatalos értesítést sem Püspök úr mártélyi iskola ügyében 
Miniszter úr felé tett lépéséről.

Minden lehetőséget végigjártunk, végigbeszéltünk és 
megvitattunk. Van fenntartható jövője a Mártélyi Általános 
Iskolának abban az esetben, ha az a körülöttünk változó vi-
lágra a legmegfelelőbb megoldást adja, a csökkenő gyerek-
létszámra a lehetőségei szerint optimális méretet veszi fel és 
a pedagógiai munkát új módszerek bevezetésével sikerre vi-
szi. Az óvoda és az alsó tagozat sokkal szorosabb együttmű-
ködése, az intézményeinkben végzett pedagógiai munkába 
vetett szülői bizalom megerősítése, az osztálylétszámok leg-
rövidebb időn belüli stabilizálása és mártélyi gyermekekkel 
feltöltése, a diákok tanulmányi sikereinek és versenyered-
ményeinek bemutatása megkerülhetetlen feladat, mert van 
még elég gyermek Mártélyon, amire bátran lehet iskolát ala-
pozni.  Ha a 2015 évi hivatalos statisztikai adatokat nézzük 
az összlakosság száma 1274 fő, ebből 0-6 éves korosztályban 
77 gyermek, 6-15 éves korosztályban 129 gyermek van. A 
létszámadatok alapján, amennyiben a mártélyi szülők bi-
zalma megerősödik az iskolánkban, néhány év alatt ismét 
elérhetjük azt a diáklétszámot, amellyel a „fénykorban” is 
működtünk. A szülők többsége alsó tagozatban nem csak 

(folytatás a következő oldalon)



6 2015. májusMártélyi hírek

iskolát, hanem pedagógust és oktatási módszert is választ. 
A szülők az iskola jó hírét, diákjainak és pedagógusainak 
sikerét, az iskola által nyújtott szakköröket és egyéb szol-
gáltatásokat is mérlegelik beiratkozás előtt, ezért az idei év 
eredményei és tapasztalatai kiemelten fontosak lesznek a 
következő évek megalapozásában, legyen az tagintézményi 
vagy egyházi fenntartású.

Borsos József
polgármester

  Olvasóköri közgyűlésről tájékoztató
A Mártélyi Olvasókör 2015. április 18-án a Faluházban 

tartotta évzáró közgyűlését. A 72 fős tagságból 58-an meg-
jelentek. A tagok tájékoztatást kaptak az elmúlt évben folyt 
munkáról. Úgymint a Magyar Kultúra Napján való részvé-
telről, a Ki a jobb? vetélkedőn, melyet május hónapban az 
Olvasókör szervezett.
Részt vettünk: a határon túli Vajdasági testvér település 
Zentagunaras „Új kenyér” ünnepén.
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 
rendezett koszorúzáson, misén és emléktábla avatáson is. 
Író-olvasó találkozón is képviseltük magunkat. A Civilház-
ban az Add a kezed Mozgássérültek egyesülete meghívta 
Fenyvesi Félix Lajost Hódmezővásárhelyről elszármazott 
írót, költőt.
Jártunk Székkutason, ahol a főtér ünnepélyes átadása volt – 
mivel felújították.
Két esetben ellátogattunk a Bessenyei Ferenc Művelődési 
Központba Kankalin Néptáncegyüttes műsorára.
Jártunk Kardoskúton, ahol az Országos Olvasóköri Szövet-
ség tartotta kibővített őszi vezetőségi ülését, ahol a daruk 
vonulását és esti leszállását figyeltük meg.
Helyi rendezvényeken minden esetben képviseltettük ma-
gunkat Március 15, október 23. Jó a kapcsolatunk a könyv-
tárral „Add a kezed Mozgássérült” egyesülettel, az iskolával, 
ÁMK-val, polgármesteri Hivatallal.
Az elmúlt évben 33.000 Ft SZJA 1%-os támogatást kaptunk, 
amit ezúton is köszönettel vettünk.
NEA pályázaton 300.000.-Ft nyertünk, amit működésre köl-
töttünk. Vettünk nyomtatót, ami scannel, faxol, nyomtat; 
27,5 m abroszt, telefont, irodaszert.
Szó esett a 2015-ös tervekről, amely újabb pályázat beadást 
jelent, aminek a legfőbb terve aratóünnep és bál rendezése.
Amatőr színjátszó csoport létrehozása.
Köszönjük Borsos József polgármester a Faluház egy-
szeri ingyenes használatát. A közgyűlésre 8 fő érkezett 
Zentagunarasról ők énekeltek és verset mondtak.
A közgyűlés végén a jelentkezők megtekintettek egy kiállí-
tást a Vásárhelyi Olvasókörökről és a Szövetség életébe nyer-
tek betekintést.
A délutáni közös ebéd jó hangulatban telt el, a jelenlévők jó-
ízűen fogyasztották Mohos Pálék kemencéjében főtt töltött 
káposztát. Köszönet minden segítőnek.

Apró Lajosné
elnök

  Bessenyei Színkör fellépése Hódmező-
vásárhelyen és Mártélyon

Lelkes amatőr színtársulatunk 2012 őszén alakult Hód-
mezővásárhelyen a megújult Bessenyei Ferenc Művelődé-
si Központ berkein belül. Vezetőnk és egyben rendezőnk 
Benkő Brigitta, volt mártélyi tanár, a mostani BFMK dol-
gozója. A társulatnak két mártélyi aktív tagja van, Csatlós 
Renáta és Tóbiás Ferenc. Jelenleg egy gyerekdarabot vi-
szünk színpadra,az Óz, a csodák csodáját, amit a mártélyi 
óvodások közül 22-en megnéztek az óvoda szervezése által. 
Eseménydús, humoros darab, amit nem csak a kicsik, de a 
szülők is nagyon élvezhetnek. 

Következő Óz előadásunk a BFMK-ban május 9-én lesz 
15.00-kor és 17.00-kor lesz, belépő kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt 600Ft.

Május 14-én Mártélyon a Faluházban 18.00-tól fel-
lép a társulat, két egyfelvonásos darabot fogunk előadni,  
Formanek Csaba: Kadupul című darabját, illetve Korcsmá-
ros András: Tiszta lappal című egyfelvonásosát tárjuk a kö-
zönség elé. A Kadupul egy szerelmi dráma, a Tiszta lappal 
pedig egy abszurd jelenet, komédia.

Mindenkit sok szertettel vár a színkör, aki szereti a szí-
nészetet, szeret szórakozni egy darabon, vagy csak kíváncsi 
a helyi színészek alakítására!

Csatlós Renáta (Bessenyei Színkör színésze)

FELHÍVÁS MÉHNYAK-SZŰRÉSRE!
Elkezdtem a méhnyakrák-szűrést a Csecsemőgondo-
zóban! Azon hölgyek, akik már kaptak az ÁNTSZ-től 

levelet a vizsgálattal kapcsolatosan, bátran keressenek a 
tanácsadóban, vagy telefonon időpont egyeztetésért! 

Telefonszámom: 06 (30) 359-1024
Várom a kedves hölgyeket a vizsgálatra!

Csatlós Renáta
védőnő

Lomtalanítás Mártélyon
2015. június 17-én és 18-án végzi az FBH-NP Nonprofit Kft.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik és tart az aznapi útvonal-
tervben  szereplő utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterü-
letre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és 
balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető!
Veszélyes hulladékok elszállítására nem kerül sor!

2015. JÚNIUS 17. SZERDA
Fő utca, Petőfi utca, Tiszai utca, Kossuth utca, Ady Endre utca, Rákóczi 
utca, Dózsa György utca, Táncsics utca, Községház utca, Körút utca

2015. JÚNIUS 18. CSÜTÖRTÖK
Széchenyi utca, Szántó Kovács János utca, Rákóczi tér, Hunyadi utca, 
Erdei Ferenc utca, Alkotmány utca, Jókai utca, Kinizsi utca, Kisgaz-
dakőr dűlő, Béke utca, Liliom utca, Zrínyi utca, Tornyai utca

(folytatás az előző oldalról)
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  Anyák Napja 2015.
Ismét hagyományteremtő szándékkal hirdettünk meg 

egy programot, amely azonban különleges jelentőséggel bír 
a mindennapjaink sorában.

Minden évben május első vasárnapján köszöntjük az 
édesanyákat. Úgy gondoltuk, hogy mi még a hosszú hétvége 
előtt, csütörtök délután meglepjük a községben élő anyá-
kat, nagymamákat, dédnagymamákat egy rövid műsorral, 

uzsonnával és virággal. A szervezést az ÁMK, az ÖNO és az 
Önkormányzat férfi tagjai vállalták magukra A meghívásra 
közel ötvenen jöttek el április 30-án 16 órára a Faluházba. A 
műsort az Általános Iskola 2-4. osztályosai kezdték, felidéz-
ve a brazíliai foci VB-t kedves táncukkal. Utánuk a szegedi 
PAVANE táncegyüttes tagjai férfias „Maresca” és „Bouffon” 
táncukat mutatták be, a két szám közben a Tordai család ap-
raja-nagyja szórakoztatta az ünnepelteket és az őket elkísérő 
családtagokat hangszeres produkcióikkal. Végül a „főnökök 
vicceltek”, azaz tréfás idézeteket, és egy Örkény István egy-
percest olvastunk fel Zoltai Csaba kollégámmal. A virágok 
átadása előtt Borsos József polgármester úr köszöntötte az 
édesanyákat.

Nagyon hangulatos és megható délután volt, jó volt látni 
a csinos anyukákat, nagyikat, akik az uzsonna mellett be-
szélgettek, és őszintén örültek a virágnak! Köszönjük min-
den közreműködőnek a segítséget, mellyel önzetlenül hoz-
zájárultak az ünnepség megrendezéséhez!

Horváth Tibor 
ÁMK mb. igazgató

  Nyári előzetes
Egy országos pályázathoz csatlakozva, napközis jellegű 

elfoglaltságot szeretnénk biztosítani az általános iskolásko-
rú gyerekeknek a nyár 45 napján, június 22-től kezdődően. 
Délelőtt 10 órától különböző programokkal várjuk az ér-
deklődőket, délben ingyen ebédet tudunk biztosítani, és 14 
óráig folytatódnak a játékos foglalkozások. Többek között 
vetélkedők, túrák, sportos, kulturális programmal és még 
sokféle játékkal készülünk. Előzetesen jelezzük, azoknak. 
akiket érdekel a lehetőség, hogy előzetes jelentkezés alapján, 
egyhetes turnusban lehet csak igénybe venni a szolgáltatást. 
Természetesen több héten is jöhetnek a gyerekek, amennyi-
ben a heti 36 fős keretszám erre lehetőséget nyújt. Minden 
Mártélyon élő gyermek részese lehet a programnak. Bővebb 

felvilágosítás Horváth Tibortól kérhető a Faluházban. Ér-
telemszerűen csak sikeres, támogatott pályázat esetén lesz 
módunk megvalósítani a tervezett programot.

  A vers házhoz megy
Tavaly indítottuk útjára a kezdeményezést, hogy rendha-

gyó módon emlékezzünk meg József Attila születésnapjáról. 
Az idén mindössze hárman indultak neki, „házhoz vinni a 
verset”, de így is eljutottunk több mint tíz helyre, ahol szere-
tettel vártak és fogadtak bennünket. Sajti Imréné Kati, Ku-
lik Edina és Horváth Tibor voltak a „versszállítók”, köszönet 
érte, hogy vállalták a nemes feladatot. Bízunk benne, hogy 
jövőre népesebb csapattal fogunk újra felkerekedni, és ház-
hoz vinni a verseket!

  Bolondos Húsvét a Faluházban
A néphagyomány úgy tartja, hogy április 1-je a Bolon-

dok Napja. Mivel az idén a Húsvét is erre a hétre esett, úgy 
döntöttünk, hogy au iskolai diákjainak rendezünk egy kis 
délutáni programot „Bolondos Húsvét” címmel. Apró aján-
dékokat készíthettek, tojást festhettek, nyuszit simogathat-
tak, tojásokat kerestek, végül egy ügyességi váltóversenyen 
mérték össze a tudásukat a fiú és lány csapat vállalkozó tag-
jai. Egy kis csokival díjaztuk az erőfeszítésüket, de közben 
azért jókat derültek egymáson és magukon is… A naphoz 
illő hangulatban telt a két óra, mindenki talált elfoglaltsá-
got, senki sem unatkozott!
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   2015. májusi IKSZT és 
ÁMK programok

Rendszeres SZOLGÁLTATÁSOK: – Családsegítő 
szolgálat (minden páros héten, szerdán 8.00-9.30), 
Falugazdász fogadóóra (minden héten, csütör-
tökön 8.00 – 10.00), Szemétszállítós ügyfélfogadás (a hónap utolsó 
csütörtöki napján 8.00 – 15.00) április 23-án!

KLUBOK – Ifjúsági klub (minden második pénteken 15.00-17.00), 
Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00-11.00), Nagyi Net-klub 
(minden hétfőn 13.00-15.00) 

Ezeken túl, az alábbi rendezvényekre várjuk márciusban az  
érdeklődőket és érintetteket:

Május 3-7.   Altenahri diákok látogatása
Május 5. 15 óra - Tankör
Május 6. 13-15 óra - Vásár
Május 12.  14-16 óra - Vásár
Május 15-16-17.  Te Szedd! országos szemétgyűjtési akció
Május 16.   14-16 óra - Baba-mama börze Időpont változás!
Május 19.  15 óra - Tankör
Május 20.  9-16 óra - Közkincs kerekasztal
Május 22.  18 óra - Pünkösdi Király/Királylány választás
Május 26-27-28. 15 óra - Gyerekek Hete
Május 29.  Gyereknap az iskolában
  17.30 - Ki a jobb? – vetélkedő
Május 30.  14.00 - Gyereknap az óvodában
JÚNIUSI ELŐZETES
Június 2. 14 óra - SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola évzáró    

 táncbemutatója
Június 6. 10 óra - Ballagás az óvodában
Június 6. Megyei Tűzoltóverseny és Polgárőr Bál
Június 20. Ballagás az általános iskolából
Június 26.  19 óra - Szt. Iván Nap
 

               Az ÁMK és az Integrált Közösségi 
                és Szolgáltató Tér munkatársai

A ró mai Ka to li kus Egy ház va sár na pon ként
11-kor vár ja a hí ve ket köz sé günk temp lo má ba.
Minden kedden délelőtt 9 órától várjuk az 
Istennel beszélgetni vágyókat a templomba, 
kötetlen együtt imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egy há zak hí rei

Va sár na pon ként 11 órá tól Ko csis Ta más
ref. lel kész tart Is ten tisz te le tet az ima ház-

ban, mely re vár ják a gyü le ke zet tag ja it.

   Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

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

Polgárőrség:  228-043
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

fq  Az Idősek Klubja programja 
2015. május hónapban

Május 07–én  Májusi népszokások 10 órától
Május  11–én  Térítési díj befizetés pénztári órákban
Május  14–én  Májusi névnapozás 10 órai kezdettel.
Május  21–én  Id. Somodi István diavetítése
Május  26–én  Fehérneművásár 9:00 órától
Május  27–én  13:30-tól Véradás, várjuk a jelentkezéseket
Május  28–án  Pünkösdi Királyválasztás vetélkedő, dél     

 után szalonnasütés
Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órára 
hozza Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás  mérés 7-8 
között. Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit várunk.
Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök közös-
ségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló H, Sze, P, 
napokon a tejet, reggel 7- 8 között szíveskedjenek elvinni. Minden 
hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közre-
működésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal koráb-
ban jelezni szíveskedjenek a klubban.
Minden héten hétfőn nyitott élő próba 14:00 órakor, Az Idősek 
Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel 
várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni! 

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

   Anyakönyvi hírek
Elhunyt:

Berecz Ernő - Mártély, Kinizsi u. 
Zaka Pálné (volt mártélyi tanító, úttörővezető)


