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TOVÁBB ÉPÜL ÉS SZÉPÜL MÁRTÉLY
 

2020-ban több olyan pályázatot is be fog nyújtani Mártély 
képviselőtestülete, melyre már régóta várt a község. Putz 
Anitával, Mártély polgármesterével beszélgettünk a ter-
vekről, célokról, és több olyan elképzelésről is, melyeket 
minél előbb szeretnének megvalósítani a településen.
K: Mire fog pályázni Mártély 2020-ban?

Putz Anita: Itt az útfejlesz-
tést, útrekonstrukciót tud-
nám kiemelni elsőként. Eb-
ben most ki is írt a Kormány 
12 és fél milliárd forintot a 
Magyar Falu Program kere-
tében. Erre már most tudjuk, 
hogy biztosan pályázni fo-
gunk. Ezen túlmenően pá-
lyázunk mindenre, aminek 
köze van az infrastruktúra-
fejlesztéshez. Nagyon fontos 

számunkra továbbá a turizmus-fejlesztés, de mezőgazdasági 
beruházásokhoz kapcsolódó kiírások is vannak. Ezen belül 
előtérbe kerülnek településünkön az öko-fejlesztések – szán-
dékaink között szerepel, hogy minél több lépést tegyünk 
azért, hogy idővel öko-faluvá válhasson Mártély. Az erre vo-
natkozó koncepció kidolgozása hamarosan megkezdődik. 
Így azt kell mondanom, minden olyan témában pályázunk, 
melynek az említett területekhez köze van. Mindezen kívül 
pályázunk továbbra is a bölcsődére – eddig két pályázatot 
nyújtottunk be, sajnos eredménytelenül, viszont addig fog-
juk keresni a lehetőségeket, amíg nem történik valami pozi-
tív az ügyben. Kicsit más jellegű, de például a testvérvárosi 
találkozó támogatására is pályázni fogunk. Összességében 
elmondhatjuk azt, hogy mindenre pályázunk, ami Mártély 
előrejutását, fejlődését elősegíti, vagy erősíti a közösséget, 
még inkább összekovácsolja az embereket. Szeretnénk pél-
dául egy átmeneti szociális otthont is. Összefoglalva címsza-
vakban: közösségfejlesztés, turizmusfejlesztés, infrastruktú-
rafejlesztés. És Ökofalu!
K: Azt tervezi a Mártély új képviselőtestülete, hogy min-
den hónapban bejárást fog tartani a község különböző te-
rületein, azzal a céllal, hogy felmérje: mire van szükség, 
milyen változásokat kell bevezetni, milyen területekre 
kellene jobban összpontosítani.
P.A.: Így van. Az első alkalomra hamarosan sor kerül, So-
modi István Vendel képviselőúrral járjuk be az első körzetet. 
Ez a Kossuth utcát fogja érinteni, a Petőfi utcát, és a Tiszai 
utcát. Akinek ezen a környéken észrevétele van, az elmond-
hatja nekünk! Ezt meg fogjuk hirdetni a honlapon, és meg-
hirdetjük a Facebook oldalunkon is. Ehhez az is hozzátar-
tozik, hogy minden hónap első csütörtökén polgármesteri 
fogadóórát is tartani fogok. Így gyakorlatilag két fórum áll a 
polgárok rendelkezésére arra, hogy visszajelzést, észrevételt, 
panaszt, kérést fogalmazzanak meg számunkra: az egyik a 
hó eleji fogadóóra, a másik a hó végi bejárás, amely hónapról 
hónapra más és más körzetet fog érinteni.

További  h í rek Már tély ról:
www.radio7.hu

K: Mit tudhatunk bővebben a bejárásról? Van-e már 
konkrét menetrend erre vonatkozóan?
P.A.: Természetesen, az első három hónapot már tisztáztuk. 
Január 24-ét tűztük ki az első időpontnak, ezt korábban már 
említettem, hogy mely utcákat érinti. Február végén követ-
keznek a Béke és a Széchenyi utcák, oda Apró Zoltánné kép-
viselőtársammal látogatunk el. Márciusban a Liliom utca, a 
Tornyai utca és a Zrínyi utcákat fogjuk bejárni, Sajti Imréné 
képviselőtársammal ekkor leszünk a környéken elérhetőek, 
és várjuk a visszajelzéseket a lakosság részéről.
K: Több észrevétel érkezett a mártélyiak részéről arra vo-
natkozóan, hogy elő-elő fordul, hogy kóbor kutyák van-
nak az utcán, ez pedig nem csak a macskákra, de a járóke-
lőkre is veszélyes lehet.
P.A.: A honlapunkon és a Facebook oldalunkon szeretnénk 
felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy mennyire fontos az 
elővigyázatosság ilyen tekintetben, de fontos megjegyezni, 
hogy a prevenció is igen sokat ér, ha háziállatokról és azok 
felelős tartásáról, illetve az emberek biztonságáról van szó. 
Ezért azt tervezzük, hogy előadások formájában juttatjuk el 
az iskolába a szükséges információkat. Ehhez kapcsolódik 
az, hogy a környezettudatosságról is szeretnénk előadásokat 
tartani a gyerekeknek. Visszatérve a felelős állattartáshoz: 
bírságot is kilátásba fogunk helyezni azok számára, akik 
nem figyelnek kellően háziállataikra, hogy azok mindig el-
zárva legyenek valamilyen módon az utcaforgalom elől. Én 
állatbarát vagyok, és nem szeretném, hogy a háziállatok árt-
sanak egymásnak. Így arra kérem a lakosságot, hogy fordít-
son nagyobb figyelmet a háziállatokra!
K: Evezzünk kicsit más vizekre. Járt Mártély képviselőtes-
tülete a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökénél is, Gémes 
Lászlónál. Mi történt ezen a találkozón?
P.A.: Az elnökúr minden Csongrád megyei település pol-
gármesterével felveszi a kapcsolatot. Mi is egy ilyen egyezte-
tésen vettünk részt. Az most a célkitűzés, hogy megyei szin-
tű turisztikai együttműködést tudjunk létrehozni, vonzóbbá 
tenni Csongrád megyét ilyen tekintetben. Ez a terv. Így az 
elnökúr ezzel kapcsolatban méri fel a polgármesterekkel az 
igényeket, illetve azt, hogy miben tudna a segítségükre len-
ni.
K: Térjünk most kicsit vissza a településfejlesztésre. Ko-
rábban már volt szó Mártélyon arról, hogy már régóta hú-
zódik a tanyavillamosítási pályázat ügye. 
P.A.: Ebben semmilyen előrelépés nem történt eddig. Be-
széltem az illetékesekkel, és ebben a témában lépéseket fo-
gunk tenni, ez már biztos, hiszen ez a probléma mintegy 30 
tanyatulajdonost érint.
Fejlesztési tervekből és elképzelésekből tehát nincs hiány 
2020-ban sem Mártélyon. A lakosok pedig a bejárás vala-
mint a polgármesteri fogadóórák alkalmával szintén jelez-
hetik észrevételeiket, esetleg panaszaikat.

Komjáti Ági
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MÁR KÉSZÜLNEK A DIÁKOK 
A NYÁRI TALÁLKOZÁSRA 
AZ ALTENAHR-I GYEREKEKKEL

 
Több mint 20 éves kapcsolatot ápol Mártély a német test-
vértelepülésével, Altenahrral, így kifejezetten előnyös a 
mártélyi középiskolások számára, hogy ingyenes német 
nyelvi korrepetáláson vehetnek részt a Faluházban egy 
pályázati kiírásnak köszönhetően. A részletekről Pótári 
Mihály Zsoltot, az ÁMK intézmény vezetőjét és Spissákné 
Bognár Juditot kérdeztük meg.
„A német korrepetálás már elindult ugyan szeptemberben, 
de még mindig lehet csatlakozni. Az órákat Spissákné Bog-
nár Judit német nyelvtanár tartja a Faluházban, a Mártélyi 
Általános Művelődési Központ nyújtotta be a pályázatot a 
Maroslelei Községi Önkormányzattal közösen – kezdte be-
számolóját Pótári Mihály Zsolt, aki a korrepetálás pályázati 
részleteibe avatott be minket. – A minimum létszámot 5 fő-
ben állapította meg a kiírás, kizárólag mártélyi középiskolá-
sok számára. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a gyerekek 
megbeszélik Judit tanárnővel, hogy kinek mikor felel meg az 
óra időpontja, és akkor találkoznak a Faluházban” – foglalta 
össze az intézmény vezetője röviden.
Később Spissákné Bognár Juditot is megkérdeztük arról, 
hogy hogyan zajlik a korrepetálás.
K: Mi adta a német korrepetálás ötletét? A német testvér-
városi kapcsolatnak van-e köze ahhoz, hogy éppen a né-
met nyelv került most terítékre?
Spissákné Bognár Judit: Csak valószínűsíteni tudom, hogy 
azért pályáztak a német nyelvi korrepetálásra, mert Mártély 
több mint húszéves aktív testvértelepülési kapcsolatot ápol a 
németországi Altenahrral, és fontosnak érzik, hogy a gyere-
kek ne csak angolul, hanem németül is meg tudjanak nyilvá-
nulni a kint tartózkodásuk alatt, illetve akkor, mikor német 
gyerekek érkeznek hozzájuk. Persze a pályázatírók dönté-
séhez az is hozzájárulhatott, hogy szinte minden középis-
kolában az angol az első nyelv, a gyerekek a németet csak 
második idegen nyelvként tanulják, így aztán egy könnyebb 
nyelv elsajátítása után – ami az angol –, bizony sokaknak 
meggyűlik a baja a német nehezebb nyelvtani szerkezetei-
vel, és így igény mutatkozhat a falu által biztosított ingyenes 
korrepetálásra. 
K: Hány fővel működik a korrepetálás?
SBJ: Az órákon rendszerint öt-hat fő vesz részt, vannak 
olyanok, akik szinte állandó résztvevők, míg van, aki csak 
alkalmanként jön el a foglalkozásokra. A diákok nagy több-
sége legalább egy alkalommal volt már Altenahrban, illet-
ve fogadott már cserediákot, így ők saját maguk „élesben” 
is megtapasztalták már az esetleges hiányosságaikat, illetve 
azt, miben kellene még fejlődniük. 
K: Hogyan zajlik egy-egy alkalom, illetve mikor és hol 
szokott ezekre sor kerülni?
SBJ: A foglalkozásokat a Faluházban tartjuk, általában az 
iskolai szünetekben vagy hétvégén. A Facebookon tartjuk a 

TISZTELT MÁRTÉLYI HORGÁSZOK!

A Civilház falára kihelyeztünk egy postaládát, 
melybe kérjük, hogy dobják bele a 
2019. évi fogási naplókat összesítve. 

Bármilyen kérdésük merülne fel, kérjük, hívják 
30/464-4985-ös halőri telefonszámot.

Köszönjük segítő közreműködésüket!

Mártélyi Horgász Egyesület Vezetősége

kapcsolatot, vagy az egyes órákon beszéljük meg a követke-
ző alkalom időpontját. 
Az órákon átbeszéljük a német nyelvtan azon részeit, melyek 
általában nehézségeket okoznak a nyelvet tanuló diákoknak, 
sok feladattal begyakoroljuk ezeket, de a fő hangsúly a szó-
beli kommunikációs feladatokon, játékokon van, hiszen a 
korrepetáláson résztvevő gyerekek közös célja, hogy a nyá-
ron könnyebben megértsék egymást az altenahr-i fiatalok-
kal. Természetesen, ha valakinek az iskolában tanultakkal 
kapcsolatban van kérdése, esetleg nehézséget okoz valami, 
akkor sort kerítünk ezek megválaszolására, illetve megoldá-
sára is. 
K: Inkább kötöttek vagy kötetlenek ezek az órák? Milyen 
hosszúak?
SBJ: Mindig valamilyen tervvel, óravázlattal érkezem a kb. 
60 perces foglalkozásokra, de ezek nincsenek kőbe vésve, 
meglehetősen rugalmasan kezeljük őket, végrehajtásuk függ 
a felmerülő kérdésektől, igényektől.
K: Hogyan fejlődnek a gyerekek? Mit figyelt meg Ön, mint 
szakember?
SBJ: Egyértelmű fejlődés érezhető abban, hogy sokkal bát-
rabban meg mernek szólalni németül, mint az első órákon, 
illetve nyelvtanilag is pontosabbak.
K: Lehet-e menet közben csatlakozni a csapathoz? Milyen 
esetleges egyéb feltétele van annak, hogy csatlakozni le-
hessen az órákhoz?
SBJ: A pályázati kiírás szerint mártélyi középiskolás fiatalok 
jöhetnek az órákra. Természetesen bárki csatlakozhat menet 
közben is, ha problémája adódott a német nyelvvel. Érdek-
lődjön a Faluházban, fel fogjuk vele venni a kapcsolatot!

Komjáti Ági
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NAGY LÉTSZÁMMAL ÉS JÓ HANGU-
LATBAN TELT A MÁRTÉLYI AMATŐR 
PING-PONG EMLÉKVERSENY

 
Immáron 20 éves hagyománnyal rendezték meg a Ping-
Pong emlékversenyt Mártélyon, Szabó Csaba emlékére, 
baráti összefogással, ebben az évben a helyi művészeti ok-
tatásban résztvevő gyermekek támogatásáért.

Tatár Béla , a „Hogy Életünk Legyen” Alapítvány az Ifjúsá-
gért kuratórium tagja elmondta, hogy mártélyi viszonylat-
ban szép számban vettek részt a versenyen, amelyet a hagyo-
mányoknak megfelelően a két ünnep között rendeztek meg.
A férfiaknál 20, míg nőknél versenyző méretette meg ma-
gát. A helyezettek érmet, pezsgőt kaptak ajándékba és közös 
fotó is készült, a vándorkupát pedig a férfi kategória győz-
tese vihette haza. Amatőr résztvevők jelentkeznek mindig a 
„kihívásra”, ami mindig egy baráti, jó hangulatú esemény a 
faluban. 
Tatár Béla lapunknak azt is kiemelte, hogy közös döntés 
alapján a nevezési díjak befolyt összegéből a helyi művészet-
tel foglalkozó gyerekeket támogatták, az összes részt vevő a 
dupláját fizette be a díjnak, így 14500 forinttal tudták támo-
gatni a gyerekek művészeti oktatását. 

„Nagyon szeretnénk, ha a művészeti oktatás, a sport és a 
zene erősödne a mártélyi iskolában, mert a helyi iskola di-
ákjai fantasztikus eredményeket érnek el, legutóbb Láda Lili 
első helyet szerzett a Tornyai-emlékversenyen” – zárta gon-
dolatait Tatár Béla.

Eredmények:
Férfi egyéni:

Galli Zsolt – 1. hely
Tóth Roland – 2. hely
Hornok András – 3. hely

Női egyéni:
Bognár Judit – 1. hely
Pánczél Zsanett – 2. hely
Mihály Melinda – 3. hely

Páros: Aranyászok – 1. hely
 Pálinka Soft – 2. hely
 Vadmalacok – 3. hely

fe

IDÉN IS LESZ MEGLEPETÉS 
A MÁRTÉLYI ALAPÍTVÁNYI BÁLON

 
A Mártélyi Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma 
már több mint 20 éve rendezi meg a jótékonysági bálját.
A gőzölgő lepény illata csalogatja idén is a Jótékonysági Bál-
ra érkezőket. A vacsora a kezdetektől marha pörkölt volt, 
amelyet éveken át Sajti Imréné édesapja főzött, az ő receptje 
alapján, a megtanult fortélyokkal elkészítve kerül idén is a 
vendégek elé. A pörköltet pirított tarhonyával és savanyú-
sággal szolgálják fel azok a fiatalok, akik valamilyen szinten 
kötődnek az alapítványhoz. Sajti Imréné Kati, a rendezvény 
szervezője, a település alpolgármestere, lapunknak elmond-
ta, hogy a bál segítői vagy a helyi iskolába jártak vagy a test-
vérkapcsolatokat ápolják alapítványi tagként. Február 15-én 
a rendezvényt a legkisebbek, a Törpe Zug Mazsi csoporto-
sai nyitják meg színes mazsorett műsorukkal, éjfélkor idén 
is meglepetés műsor lesz, amiről lapunknak sem árultak el 
többet, elöljáróban talán csak annyi, hogy a forró hangu-
lat garantált lesz. A hagyományokhoz híven a talpalávalót 
a Csongrádi Tuti Band zenekar fogja szolgáltatni, majd a 
táncban és mulatságban kifáradt és megéhezett vendégek 
éjfélkor svédasztalos vacsora kínálatából válogathatnak. A 
bált képárverés és tombola is színesíti.
A rendezvény bevételének egy részét a német-magyar test-
vérkapcsolat működtetésére fordítják, az idei évben a 4-9. 
évfolyamos gyerekek utaznak ki Altenahrba, Mártély test-
vérvárosába. 
„Ennek az útnak a buszköltsége egy millió forint fölötti, 
több mint 20 gyermek áll minden évben-cserekapcsolatban 
a magyar és a német vonalon is, ezt az összeget nem lehet 
egy az egyben a szülőkre terhelni” - tette hozzá Sajti Imréné.
Ez a rendezvény évről-évre jó célt szolgál, azok a szülők, 
akiknek a gyerekei részt vesznek a testvértelepülési kapcso-
latban érzik azt, hogy támogatás nélkül nem tudnák megol-
dani az utaztatást illetve a német gyerekek fogadását, hiszen 
a német gyerekek itt tartózkodása alatt a helyiek fizetik a 
belépőjegyeket, kirándulásokat, programokat.
Az interjú során az is szóba került, hogy 1996-ban alakult az 
alapítvány, azzal a céllal, hogy az akkor még nyolc osztály-
ban működő iskolások esélyegyenlőségét biztosítsák. Majd 
a testvértelepülési kapcsolat kialakulásakor ez is társult az 
alapítvány feladatához, hogy az utaztatást és az ott tartózko-
dást, az érkezők étkeztetését, programjait tudják biztosítani. 
A befolyt összegből a mesemondóverseny jutalom könyveit, 
színházbelépőket is tudnak vásárolni, de a gyerekek strand-
ra utazását is fizeti az alapítvány. 
Jegyeket csak elővételben lehet vásárolni Mártélyon a 
Könyvtárban. 

fe
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ÉVEINK
 

Arnóczky Györgyné írása.
Vannak évek, amelyek örökké emlékezetesek maradnak 
egy-egy nemzet esetleg az emberiség számára. A magyarok 
részére ilyen a honfoglalás dátuma, a szabadságharc kezde-
tének éve és az óta eltelt évszázadok – évtizedek – évek – na-
pok harcai – nehézségei – eredményei.
Mártély olyan pici pont a világmindenségben, hogy szinte 
szóra sem érdemes. De Nekünk Mártély a világközepe – a 
Minden.
Mártély népe él – élni akar – s veszi a fáradtságot, hogy 
közösséget alkosson. Mert élünk a 48-as 12 ponttal – a hit 
által megfogalmazott pontokkal. Szabadon élünk – gondol-
kodunk – tisztességgel. Más jószágát nem kívánjuk – nem 
ölünk – Istent elismerjük, tanításait – ha nem is harsányan 
követjük. Az ember emberből van – van irigy gondolata – 
irigye. Van jó és rossz napja. A lényeg, hogy maradjon em-
bernek.
Mártély népe amióta a feljegyzések megemlítik, igyekeznek 
összetartani. Ez nem is lehetett volna másképp a sok évszá-
zados harc – természeti csapás több-kevesebb kényszer elle-
nére egységbe tömörült. Mára élhető település lett. Na, nem 
világváros, még csak nem is város, de ami kell az élethez az 
meg van.
Itt van Nekünk a világkezdetétől igába fogott Tiszánk. Hívő 
és nem hívőknek a lehetőség – a tisztesség tudatára – ta-
nulásra – művelődésre – hagyományápolásra – közösség 
építésre – idősek támogatására – halottaink tisztességes bú-
csúztatására.
Jó látni az óvodások – iskolások igyekezetét.
Egy batyus bállal oldani a széthúzást – az adventi kapuk 
megnyitásával a fényt.
Az idősekről való gondoskodást – a sérültek kezeinek meg-
fogását. A falu pártolását – a maga valójában megmaradását 
élhetővé tételét, fejlődését.
Tájainak megőrzését a természetességében, a festővásznon 
vagy szobor alakjában.
A település politikai viharokat is átélt.
Józan paraszti észt nem felejtve maivá tenni, az összefogást 
segíteni – Szent István országát megtartani – ez 2020-ra és a 
további évekre Mártélynak írott és íratlan törvénye és tiszta 
szívből való hozzáállás megtartása mindenki részéről.

JANI BÁCSI BARKÁCSOL, KIS- 
ÁLLATOKAT TART ÉS HASZNOSSÁ 
TESZI MINDENNAPJAIT
 

Zsíros János, mártélyi lakos, kilencvenedik születésnapját 
töltötte január elején, ahogy fogalmazott „telnek, halad-
nak az évek, mindig foglalkozok valamivel” – vele beszél-
gettünk.
Jani bácsi Hódmezővásárhelyen született 1930. január 3-án, 
Mártélyon él, legfiatalabb húga pedig Hódmezővásárhelyen. 
Mártély, a Tisza közelsége mindig közel állt szívéhez, elemi 
iskolás éveit is a településen végezte. Asztalos tanulóként 
kezdte el megszerezni szakmai gyakorlatát, azonban közbe 
szólt a háború, hiszen mesterét elvitték katonának és nem is 
tért vissza. Jani bácsi elmesélte, hogy 1949-ig halászattal fog-
lalkozott majd behívták katonának. Egy éves szolgálat után 
tiszti iskolába jelentkezett és 1951-ben honvédtisztté avatták. 

Ezt követően összesen 40 év 212 nap szolgálati időt töltött 
katonaként, ahogy felidézte tiszti szolgálatát Vácon kezdte, 
utána elkerült a belügyi állományba Hódmezővásárhelyre a 
polgári védelemhez, majd Kiskunfélegyházára. Onnan az út 
Szegedre vezetett a műszaki alakulathoz, 50 éves kort már 
betöltötte, amikor a hadkiegészítő parancsnokságon teljesí-
tett szolgálatot. 
Az ünnepeltet kérdeztük a magánéletéről is, beavatott, hogy 
1952-ben kötött házasságot egy váci lánnyal, akivel 10 évet 
élt együtt, 3 lánygyermeke született. Bár kapcsolatuk meg-
szakadt, de Jani bácsira újra rátalált a szerelem és egy vásár-
helyi hölgyet, Terikét vette feleségül, akivel 55 évet boldog 
házasságban éltek. 
Kérdeztük őt arról is, hogy mivel és hogyan telnek napjai 
egyedül,. Elmondta, hogy igyekszik mindig valami elfoglalt-
ságot találni magának.
„Szerettem és szeretnék is horgászni még, de már nem me-
gyek oda, mert nem tudok stabilan állni a parton, úgyhogy 
már nem megy” –mesélte el Jani bácsi.
Mártélyon él, saját házában, tulajdonképpen gyermekkora 
óta bármerre is vitte a katonai szolgálat mindig is a falu volt 
az igazi otthona. 
„Kiszolgáltam az időmet, felsőkorhatárral kerültem nyugál-
lományba, de azóta is tart a kapcsolat a honvédséggel, min-
den évben megyünk nyugdíjas találkozóra, összejövetelre” 
– mesélte.
A mindennapok gyorsan telnek, apró jószágot tart, azokról 
gondoskodik, és nagyon szeret barkácsolni. 
Születésnapján a település polgármestere, Putz Anita mellett 
a Honvédség is felköszöntötte, honvédelmi miniszter által 
kiállított emléklapot kapott, köszöntésen a nyugdíjas klub 
vezetője is részt vett.
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Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete  
2020 február havi programjai

Február 06. Kovács Margit keramikus élete – filmvetítés.
Február 13.  Rózsa Sándor alagútja – 

Hmvhelyi emlékek alapján.
Február 20. Magyar találmányok.
Február 27.  XXI. századi uralkodók élete 

és hatása a történelemre.

Arnóczky Györgyné



Mártélyi hírek 2020. január6
„KÖSZÖNET A BOLDOG ÉVEKÉRT…”
 

A fenti Vámosi-Záray örökbecsű sláger címe jutott az 
eszembe szinte azonnal, amikor azon gondolkoztam, ho-
gyan kezdjem ezt az (el)köszönő levelet.

Igen, boldog évekét tudhatok magam mögött 2013 júniusa 
és 2019 decembere között, hiszen barátok, kedves kollégák, 
ismerősök között töltöttem Mártélyon hat és fél évet! Azon 
kevés szerencsések között lehettem, akit közel 60 évesen fo-
gadtak maguk közé, adtak lehetőséget, hogy a hivatásomul 
választott munkát végezhettem a nyugdíj előtti időszakban. 
Köszönöm minden vezetőmnek, a képviselő testület előző 
és jelenlegi tagjainak, valamennyi kollégámnak, hogy újra 
Mártélyi lehettem, az 1981-2005 közötti, az úttörő, majd if-
júsági táborban töltött negyedszázad után! 
Bízom benne, hogy nem tekinti senki „haszontalannak” az 
IKSZT munkatársi és programszervezőként végzett tevé-
kenységemet, tudtam hozzátenni, segíteni, színesíteni a falu 
mindennapi életét. A civil szervezetek munkáját támogat-
tam, segítettem igény szerint. Remélem néhány kezdemé-
nyezésem tovább fog élni, különösen büszke vagyok a „Ki a 
jobb?” vetélkedő elindítására, az ünnepségek néha rendha-
gyó megrendezésére.
Igen, (el)köszönő a levél, mert december 26-a óta nem kell 
dolgoznom, négy hónap múlva pedig „teljes jogú” nyugdíjas 
leszek. A vetélkedőre jövök hívás nélkül, és ha hívnak, akkor 
szívesen eljövök segíteni, máskor is!
És hogy keretes legyen a levél, szintén egy régi sláger címével 
búcsúzom:
„Csak a szépre emlékezem…”

Horváth Tibor 
IKSZT munkatárs, 

Közművelődési szakember

GARÁZSVÁSÁR MÁRTÉLYON!
A garázsvásároknak az elmúlt években komoly divatja 
lett hazánkban is, 2020-ban pedig Mártélyon is hasonló 
kezdeményezés indul a Piacon. Minden hónap harmadik 
szombatjában, reggel 7 órától várják azokat, akik elad-
nák felesleges tárgyaikat, használati eszközeiket eset-
leg jó állapotú ruháikat és persze azokra is számítanak, 
akik körbenéznének és vásárolnának.

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

Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának 

ingyenes információs kiadványa
Megjelenik havonta.

ISSN 2064-4817 (Nyomtatott), ISSN 2064-5511 (Online)
Kiadja: Mártély Község Önkormányzata.

Felelős kiadó: Dr. Putz Anita polgármester
Szerkeszti: Rádió 7, radio7.hu.

Híranyagokat, közleményeket, civilszervezeti anyagokat 
a martelyujsag@gmail.com címre lehet küldeni.

Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – 
Hódmezővásárhely, Ferenc u. 18-20.

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!

Az idősek klubjának programjai 
2020. február hónapban

05-én Közös rejtvényfejtés a rejtvényfejtés világnapja 
alkalmából 10:00 órától

10-én térítési Díj befizetés a pénztári órákban
12-én Beszélgetés párkapcsolatainkról. 10:00 órától
19-én Az ápolónők napja 10:00 órától
25-án Fehérneművásár 9:00 órától
26-án Farsangi mulatság 12:00 órától
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TANODA INDUL 
A MÁRTÉLYI FALUHÁZBAN
 

Mártélyon nem hagyják, hogy a falubeli gyerekek unat-
kozzanak, egy pályázat keretében Tanodát indítanak, 
amelynek részleteiről az ÁMK igazgatójával, Pótári Mi-
hály Zsolttak beszélgettünk.
„Mártély Község Önkormányzata benne van egy EFOP-os 
pályázatban, ami egy konzorciumos pályázat, Maroslele 
központtal. További 10 település vesz még részt benne. Az 
említett pályázat keretei között volt arra lehetőség, hogy 
gyermekekkel való foglalkozást indíthassunk. Amikor ki-
írták a pályázatot, még gyermekutaztatásról volt szó ben-
ne, de annyira bonyolult lett volna, hogy újragondoltuk, 
átcsoportosítottuk a dolgokat. Így jött az ötlet, hogy legyen 
Tanodánk, ami a forrásnak köszönhetően 1 éven keresztül 
tud majd működni a Faluházunkban – kezdte mesélni Pót-
ári Mihály a Tanoda történetét. – Az Alapítvány a Mártélyi 
Általános Iskoláért alapítvány fogja szervezni a programot.
Azért akárki nem ülhet be ezekre a tematikus napokra, 
hiszen a Tanoda inkább egy projekt alapú tanítás-tanulás 
mintáját követi, mintsem a hagyományos iskolai tantervet, 
tantárgyakat. „Általános iskolásokat várnak az ott jelenlévő 
szakemberek, pedagógusok minden hétköznap délután 15 
órától 18 óráig a tanév során, míg a nyári szünetben, szin-
tén hétköznap délelőtt 10 órától 17 óráig tudják fogadni a 
gyerekeket. Pusztainé Márta, Búzás Éva és Sajtiné Katalin 
fognak gondoskodni arról, hogy a tanodások minden nap 
foglalkozhassanak valami újdonsággal, tanulhassanak va-
lamit. Ez persze nem hasra ütés-szerűen fog zajlani, hiszen 
amennyire csak lehet, igazodunk az iskolában tanult anyag-
hoz, hogy a gyerekek kapcsolni tudják az iskolai és a tanodai 
anyagot a fejükben” – fogalmazott az intézményvezető.
„Folyamatosan lehet majd csatlakozni a Tanodához, hiszen 
pont az a cél, hogy a gyerekek kötetlenül érezzék jól ma-
gukat, felügyelet alatt legyenek, és közben, amit csak lehet, 
elsajátítsanak. A Tanoda folyamatosan együtt fog működ-
ni az általános iskolával, hogy amennyire csak lehet, alkal-
mazkodjunk a tananyaghoz. A pedagógusok itt fejlesztik a 
gyerekeket, korrepetálják őket, de nagyon fontos kihangsú-
lyozni, hogy mindezt – amennyire csak a helyzet engedi – 
játékos formában teszik” – mondta el Pótári Mihály Zsolt.
Arról is kérdeztük az intézményvezetőt, hogy hogyan lehet 
tanodássá válni. „Beiratkozni nem kell. Pont a kötetlenség a 
lényeg! A megadott időpontokban mi várjuk a Faluházban 
az általános iskolás gyerekeket, és nem is kötelező minden 
nap megjelenni, de természetesen célszerű minél többször. 
12-16 gyereket tudunk egyszerre fogadni, így, akit érdekel, 
az jöjjön minél előbb, minél rendszeresebben!” – emelte ki 
Pótári Mihály Zsolt.

Komjáti Ági

IDÉN IS „TÁMADNAK” A BUSÓK!
 
A busójárás 2020-ban is megelevenedik Mártélyon. 

Február 29-én érkeznek a községbe a mohácsi hagyo-
mányőrzők, akikhet az Ete Népe Történelmi Egyesület 
csapata is csatlakozik.
Rémisztően jól sikerült az elmúlt években a busójárás Már-
télyon, az elmúlt esztendőben több mint kétezren érdeklőd-
tek a rendezvény iránt, így nem is volt kérdés, hogy 2020-

ban is meghívást kapnak a mohácsi busó hagyományőrzők 
a településre – bízva abban, hogy ezt az érdeklődő számot 
akár még felül is lehet múlni.
Sándor József Attila, az Ete Népe Történelmi Egyesület elnö-
ke lapunknak elmondta, hogy a menetrend tulajdonképpen 
az elmúlt évekhez hasonlóan alakul. A február 29-i rendez-
vény gyülekezője az Erdei Iskolánál lesz 16 órakor, a díszes 
és vélhetően hangos menet innét indul el a Szünet Pub és 
Panzió előtti területre, szekerén tolva a kiszebábot és elsütve 
az egyesület kanócos puskáit – hiszen a telet csendesen sem-
miképpen nem lehet elűzni. 
A célállomáson nem marad el az ágyú dörrenés sem, sőt ez 
alkalommal egy kisebb színpad is fel lesz állítva, hogy népi 
táncos együttesek készülnek táncbemutatókkal, de a szerve-
zők fellépővel, zenével is készülnek.

A kiszebáb elégetése is ezen a területen történi majd, itt 
pedig akár a résztvevőknek is lehetőségük lesz arra, hogy 
gondjaiktól megszabaduljanak és a tűzmartalékává tegyék 
azt, amit maguk mögött hagynának.
„A helyszínen készülünk papírokkal és cetlikkel, ezekre le-
het ráírni azokat a dolgokat, amelyektől szeretnénk megsza-
badulni ebben az évben. A hagyomány szerint, ha ezt a cetlit 
a kiszebábra tűzik és elégetik, akkor távozni fog életünkből 
a rajta szereplő dolog” – eleveníti fel a hagyományt Sándor 
József Attila.
Az érdeklődök számára a látványos és hangos programok 
mellett a téren kürtős kalács és finomság vásárlására is lesz 
lehetőségük, de az árusok akár meleg ételekkel és italokkal 
is készülnek.

szcs

2020 februári ÁMK 
és Faluház programok

Február 15, 19 óra: Alapítványi bál
Február 19: FBH-NP Nkft szemétszállí-

tási ügyintézés
Február 21, 17:00: „Ki a jobb?” vetélkedő
Február 22, 15:00: Óvodai farsang, Tornyai János rajzpályá-

zat eredményhirdetés
Február 29, 17:00: Télűzés a Busókkal
Minden hétfőn 16:30: asztali tenisz
Minden szerdán 17:45: jóga
Minden csütörtökön 18:00: Nóri torna
Minden pénteken 10-11: Baba-mama klub

ÁMK és Faluház munkatársai
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Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTEM:

•  Kiss Emma (Aradi Renáta és Kiss Gergely)
•  Hebők Jázmin (Zombori Anna és Hebők Emil)

ELHUNYT:

•  Hetényi Gábor (Fő utca)
•  Surányi Albertné Nagy Julianna (Tanya)
•  Tóth Györgyné Kendrán Ilona (Kossuth utca)

KREÁLOM A MÁRTÉLYI FALUHÁZBAN 
– ÍGY JÁTSZANAK A FELNŐTTEK!
 

Hetente egyszer kreatív kézműves foglalkozást tartanak 
Mártélyon a Faluházban nem csak gyerekek, de felnőttek 
részére is december elejétől. Beke Mária, művészetpeda-
gógus beszélt lapunknak arról, hogy hogyan indult a fog-
lalkozás, illetve arról, hogy Mártélyon egyenesen a felnőtt 
lakosok kérték: ők se maradjanak ki a jóból, ha már a 
gyerkőcök járhatnak a kézműves foglalkozásra!

„Ezt tulajdonképpen egy köz-
érdekű műhelynek is nevez-
hetném. Mindenkinek szól. 
Éppen a neve – a KreÁlom –, 
ami kifejezi azt, hogy itt azok 
a gyerekek és felnőttek talál-
hatják meg a szórakozásukat, 
akik ki szeretnék, meg sze-
retnék élni a kreativitásukat. 
Mondhatjuk úgy is, hogy az 
egyéni, személyes álmaikat, 
elgondolásaikat valósíthatják 

meg ebben a műhelyben” – avatott be minket a művészetpe-
dagógus. – „Decembertől csatlakozhattak a felnőttek hoz-
zánk, az adventi időszakban közösen készítettünk karácso-
nyi, ünnepi dekorációt” – folytatta Beke Mária. – „December 
első hetében kezdődött, végig az ünnep volt a fő témánk. 
Asztali díszeket készítettünk, ablakba való dekorációt, az 
alapanyag pedig bármi lehetett, amiben láttunk fantáziát, 
de főként újrahasznosított, újragondolt anyagokat, tárgya-
kat használtunk, az egyik kedvenc alapanyagunk a termé-
sek voltak: toboz, makk, ágak… Bármi, amiből ki lehetett 
hozni valami érdekeset. Összességében el lehet azt mondani, 
hogy a legváltozatosabb anyagokat használtuk, vegyítettünk 
különböző elemeket, agyagokat egymással. Mindenki úgy 
dolgozott, ahogy azt az egyéni ízlésvilága diktálta. A foglal-
kozások irányítottan zajlottak, de nagyon jó hangulatban. 
Éppen ezért jelezték többen, hogy azt szeretnék, ha január-
ban is folytatnánk ezt a heti egyszeri alkalmat” – mondta 
büszkén Beke Mária.

Arról is érdeklődtünk, hogy ki vesz részt a foglalkozásokon, 
és mikor lehet az alkalmakhoz csatlakozni. „Ez az egész 
szeptemberben indult, de akkor még csak gyerekfoglalkozá-
sokat tartottam minden szerdán 14:30-tól 16:00-ig. Később 
jöttek és csatlakoztak a szülők, majd kérték, hadd jöhessenek 
ők is! Így december elejétől ugyanúgy szerdánként tartok 
nekik is kézműves foglalkozásokat 16:00-tól 18:00-ig. Olyan 
gyerkőc is van, akit elhoznak hozzánk fél 3-kor, aktívan tölti 
az egész másfél órát, majd jönnek a szülők és csatlakoznak 
a foglalkozáshoz 4 órától. Az említett szorgos gyermek egé-
szen este 6-ig kézműveskedik a műhelyben, annyira élve-
zi…!” – nevetett Beke Mária. „Nagyon vegyes a korosztály, 
a fiatal felnőttektől az idősebbekig sokan megfordulnak ná-
lunk. A hangulat mindig remek!” – fogalmazott a művészet-
pedagógus.

„Most, hogy az ünnepi időszak lecsengett, a továbbiakban 
lakásdekorációt, apróságokat készítünk, de a munka nem áll 
meg. Januártól ugyanebben az időpontban és ugyanott vár-
juk az érdeklődőket, mindenkit, aki egy kreatív közegre, ki-
kapcsolódásra, igazán jó társaságra, beszélgetésre vágyik!” 
– zárta szavait Beke Mária.

Komjáti Ági


