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w   „Kulturmorzsák” – a Magyar 
Kultúra Napja Mártélyon

A Faluházban egy rendhagyó irodalmi összeállításra gyü-
lekeztünk január 22-én este, hogy méltóképpen köszöntsük 
a Himnusz „születésnapján” a magyar kultúrát.

Több mint húszan vállalták, hogy egy-egy „morzsával” 
hozzájárulnak az irodalmi est programjához. Versek, köztük 
saját költemények, novellák, regényrészletek, esszék, karcola-
tok, mesék, elmélkedések, furulyaszó, dalok és tánc igazolta  
kultúránk sokszínűségét. Vörösmarty Mihálytól, Váczi Mi-
hálytól, Tornyai Jánostól Nagy Lászlótól választottak kedvenc 
verseikből a közreműködők. Megismertük, vagy újra hall-
hattuk Mérő László, Márai Sándor, Weöres Sándor és Fehér 
József egy-egy művét. Érdeklődve figyeltük a tehetségről szó-
ló esszét, rácsodálkoztunk az érzelgésről és a kimondhatat-
lanról való elmélkedésre, elgondolkodtunk a hazaszeretetről 
alkotott egyéni gondolatokon. Borzongató élmény volt hal-
lani, hogy mit okozhat egy elfelejtett kézifék… Egy aranyos 
mesét mondtak a gyerekek Zsémbes Zsófiról, és megtudtuk, 
hogy a Graffaló nem is olyan rémes és bátor, mint egy egér. 
És azt is, hogy nem is olyan jó dolog egy kacsalábon forgó 
kastélyban lakni. Alapos és frappáns emlékeztetőt kaptunk 
településünk kultúrtörténetéből, a Mártélyhoz sok szállal 
kötődő művészekről. A képtelen természetrajzból kicsit más 
oldalukról ismertük meg a kutyát és a nyulat. Saját versük-
ben egyikük a varjúról írt, míg a másik szerző édesapjához 
kötődő érzéseiről vallott. Egyikük több év óta most vette elő 
a furulyát, másikuk nap mint nap gyakorol rajta, de mind-
két „produkció” jól hangzott. Gyönyörűséges Küküllő-menti 

népdalokat hallottunk, és lélekben együtt roptuk a fiatalok-
kal a mezőségi táncokat. Zárásként az Őszirózsa Népdalkör 
és a Belvárosi Olvasókör Népdalköre nótacsokra késztetett 
bennünket közös éneklésre.

Az tette különlegessé az estét, hogy valamennyien, a hat-
évestől a nyolcvanig önként vállalták a közreműködést, hogy 
kedvenceiktől elmondjanak, felolvassanak, előadjanak egy 
művet. Ezekből a kultúrmorzsákból végül összeállt egy kép-
zeletbeli cipó, amely attól lett „mosolygós” és finom, mert 
minden alkotóeleme szívből, szeretettel készült!

Egy családiasan hangulatos, színvonalas két órát töltöt-
tünk együtt a Magyar Kultúra Napján! Köszönet érte minden 
résztvevőnek, szervezőnek, nézőnek és fellépőnek”! 

Név szerint: Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta és gyer-
mekei, Luca, Kata és Lőrinc, Kovács Blanka, Csatlós Re-
náta, Parajdi Ferenc Jürgen, Pusztai Sándorné, Arnóczky 
Györgyné, Somodi István, Sajti Imréné, Tatár Éva, Zoltai 
Csaba, Lantos Adrienn, Dabis István, Apró Imre, Tatárné 
Krajcsovics Lilla, Baranyi Istvánné, Enyedi Fruzsina és Sza-
lai Gergő, Tordai Sándor és lánya Maja, Molnár Józsefné, az 
Őszirózsa Népdalkör és a Belvárosi Olvasókör Népdalköre.

Horváth Tibor 
IKSZT munkatárs
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w  Túra az élő-Tiszához
A mártélyi Erdei Iskola január 11-ére, szombatra új évi 

gyalogtúrát hirdetett, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
hívtak a szervezők. Somodi István természetvédő vezetésével 
13 órakor indultak a túrázók, a cél az élő-Tisza partja volt. 
Somodi István szebbnél szebb, és a felületes szemlélő által 
egyébként nem észlelt természeti csodára hívta fel a  figyel-
met és  régi történeteket mesélt a mártélyi ártérről.  Az első 
„megálló” a Bodnár Bertalan Természet-  és Környezetvé-
delmi Oktatóközpont volt, ahol megtekintették a régi falu 
emlékművét is. Ezután a kitartó, természetszerető társaság 
a tanösvény felé vette az irányt. Az ilyenkor moszatos, lápos, 
ugyanakkor szép természeti látnivaló ebben az évszakban is 
figyelemre méltó. A látszólag „halott táj” nagyon is élő, csak 
téli álmát alussza. A talajon jól kivehető lábnyomokból a 
hozzáértők ráismerhetnek az erdő „aktív” lakóira is. Az élő-
Tiszához kiérve, gyönyörű napsütés fogadta a csapatot, an-
nak melegével feltöltődve célba vették a halászkunyhót, majd 
a Dobi villát, ahol újabb történeteket hallhattak. Ekkorra 
már mindenki érezte a 4 és fél kilométeres utat a lábaiban, 
de ez jóleső fáradság volt. Meg is fogadta mindenki, hogy a 
következő alkalommal is részt vesz a túrán, melynek témája  
nyomkeresés lesz! A nyomkeresés  időpontja: 2014. február 
8. (szombat) 13 óra. Az indulás helye: Erdei Iskola ( Mártély, 
Fő u. 45.) Újabb kirándulókat is várnak.

Kmetykó Bella

w  Kedves Olvasó!
Engedjék meg, hogy bemutassam a 33 éves múlttal ren-

delkező közhasznú szervezetünket, a Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesületét, melynek székhelye Szegeden 
található.  Egyesületünk száz fővel indult 1981-ben, ma már 
közel háromezres létszámmal működik, és egyre jobban fej-
lődik olyannyira, hogy a megyében már 28 csoportban dol-
goznak munkatársaink aktívan, lelkiismeretesen. Minden 
évben színvonalas rendezvények kerülnek megrendezésre, 
idén első alkalommal a Mozgáskorlátozottak Megyei Jóté-
konysági Bálján is részt vehetnek a kedves látogatóink Szeg-
váron. Ezenkívül rendezvényeink között szerepel a Megyei 
Horgászverseny, Megyei Fürdőnap, Mozgáskorlátozottak 
Megyei Találkozója és a MERI Regionális Sportnap. 

Az egyesületünk céljai közé sorolható a fiatalítás is, amely-
nek eredményeként 2008-ban megalakult az Ifjúsági Tagozat, 
Bodnár Zoltán megyei titkár vezetésével. Létrehozásának a 
célja az, hogy felkutassa a Csongrád megyében élő mozgás-
fogyatékkal élő fiatalokat, akik színes programokon vehet-
nek részt, mint a kreativitást megcsillogtató KI MIT TUD, 
Ifjúsági Fürdőnap és az Integr – „ÁLOM” tábor, amely min-
den évben nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. 

Az éves tagdíjainkat a kapott jövedelemtől tesszük függő-
vé, 35.000 Ft-ig 1700Ft, 50.000 Ft-ig 2000Ft, 50.000 Ft felett 
2500 Ft, gyermektagdíj 18 év alatt 700Ft, a pártolói tagdíj pe-
dig annyiba kerül, mint a mozgáskorlátozott esetében. Szol-
gáltatásaink közé tartozik a Mentori Szolgálat, Munkaerő-
piaci támogatás, Révész Szolgáltatás, Sorstársi Tanácsadás, 
Tapasztalati Szakértői Tanácsadás szakképzett munkatársa-
ink segítségével. 

Kiemelkedő sikerekről is beszámolhatok, hiszen 2013. 
november 15.-én Bodnár Zoltán megyei titkárunkat az Or-
szágos Ifjúsági Tagozat vezetőségi tagjának, november 16.-án 
Tóth Margit elnökünket pedig a MEOSZ elnökségi tagjának 
választották. Ezúton is gratulálunk nekik!

Végül, de nem utolsó sorban pedig a pályázatainkról sze-
retnék néhány mondatot szólni önökhöz. A TÁMOP 2.6.2 
pályázat keretein belül szervezetünk struktúrája került átvilá-
gítás alá, amelynek eredményeképpen jelentős infrastruktu-
rális fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, ezáltal csoportjaink 
számára biztosíthatunk számítógépet és multifunkcionális 
nyomtatót. Ezenkívül munkatársaink térítésmentesen ve-
hetnek részt továbbképzéseinken. Ezen a pályázaton 8 millió 
forintot nyertünk. 

A TÁMOP 1.4.3 – „MOZGI” projektünk lehetővé teszi 
egy munka-hálózat létrehozását a Csongrád megyében élő 
megváltozott munkaképességűek számára. A pályázat lezaj-
lása még most is folyamatban van. A kiválasztási folyamatot 
követően 103 fővel kezdődtek meg a Tanulás technikai tré-
ningek öt csoportban öt kiváló mentor támogatásával Szege-
den és Csongrádon. Január végétől a programban résztvevő 
megváltozott munkaképességű mentoráltak a képzést a He-
lyi Fejlesztési Tanulmányokkal kezdik, majd szakosodnak a 
különböző képzéseinkre, mint a pályázatkészítő, projektek 
marketingje, projektek finanszírozása, szakmai, pénzügyi el-
számolása, közbeszerzési referens, operátor, sorstársi tanács-
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adó, személyi segítő. A megvalósításra közel 200 millió forint 
támogatást kaptunk.  

A TÁMOP 1.4.1 pályázat egy 15 hónapig tartó projekt az 
egyesület számára, melynek célja a fiatal pályakezdők alkal-
mazása. Kiváló alkalom ez az egyesületünk szolgáltatásainak 
bővítésére, így alkalmazhatunk gyógymasszőrt, pedikűröst 
és gyógytornászt, akik a tervek szerint 25 év alatti pályakez-
dők lesznek. Ezt a szolgáltatást a tagjaink vehetik igénybe 
úgy, hogy előzetes időpont egyeztetést követően dolgozóink 
kéthavonta egy alkalommal elutaznak a csoportjaink hely-
színére. Ezen a pályázaton az egyesület több mint 17 millió 
forintot nyert.

Az egyesület minden évben pályáz Rehabilitációs támo-
gatásra, amely a megváltozott munkaképességű dolgozóink 
foglalkoztatására irányul. 2014. január 1-jétől 24 fő alkalma-
zására nyertünk támogatást azzal a feltétellel, hogy kizárólag 
a komplex felülvizsgálati határozattal rendelkezőket lehet 
alkalmazni. Ennek megvalósítására közel 27 millió forintot 
nyert az egyesület. 

Köszönöm, hogy elolvasta rövid tájékoztatómat, bővebb 
információért látogasson el a www.mcsme.hu vagy a www.
mozgi.eu weboldalainkra.

Virágos-Kis Noémi 
Kommunikációs munkatárs

Magánvélemény

w  A ló kérdez
Büszkeséggel (nemzeti) tölt el valamennyiünket a sikeres 

vadászat! Mert annak végén 913 fácán gyönyörű tollazatán 
csillámlott a fény, midőn 913 fácánokat a hajtók gondosan 
körökbe rendezték, kiterítették annak rendje-módja szerint. 
Akkor is örülhetünk ennek, ha nem a mi kezünkben durro-
gott a puska, hanem… de erről majd kicsinyég később. Nem-
rég meg nagybányai Horthy Miklós kormányzó őfőméltósá-
gának emeltek szobrot, nem is az elsőt hazánkban. Avatási 
ünnepséggel. Él a vitézi rend is, időnként gyönyörködhetünk 
a ceremóniában, amint a díszes ruhájú illetékes karddal vi-
tézzé üti a térdelő, ugyancsak díszes ruhájú arra érdemeset. 
Eközben a magyar parlamentben magyar képviselő zsidó 
képviselőtársai listázását javasolja. Székesfővárosunkban a 
Szent István-napi körmeneten ,,cicáznak a szép csendőrtol-
lak”. Az Országház közeléből elpaterolták gróf Károlyi Mi-
hály szobrát, a teret ,,visszaépítik” , ,,átszobrozzák” a hajdani 
idők képére és hasonlatosságára. A termőföld egyre inkább 
nehányak kezében összpontosul, kialakulóban az új – milyen 
is? – osztály. Vagy réteg. Az ételosztók, ingyenkonyhák előtt 
mind hosszabbak a sorok. A fedél nélkül maradottak, elárve-
rezettek listája a lap aljára ér. Az újságok, a tévécsatornák tele 
vannak segélykérésekkel. De az ellenőrzés erősödik, mind 
hatékonyabb. ,,Számon tartják mit telefonoztam/ s mikor, 
miért, kinek”. A ,,kivándorolt Amerikába” módosult, mert 
főként nem Amerikába és még nem másfél millió emberünk. 
József Attila óta azért másképp alakul a világunk. 

De térjünk vissza a nagyszerű vadászathoz, amely az álla-

mi tulajdonú soponyai vadászház környékén esett meg. Kik-
nek a kezében szólt a puska?  A napilap tudósítása szerint 
a sleppen kívül vadászott államtitkárunk, valamint Habs-
burg-Lotaringiai Mihály főherceg, Károly László gróf, Mik-
lós leichtensteni herceg őfelsége. Már ha jól írom a címet. A 
titulust. Itt az ideje bizony, hogy újratanuljuk, a fiatalok pedig 
megtanulják a korábbi címeket, rangokat. Hogy kit illet a te-
kintetes, a nagyságos, a méltóságos, a kegyelmes, a főmél-
tóságú, az excellenciás megszólítás. Mint ahogyan ezeket is 
ismét: zsellér, jobbágy, parádés kocsis, cseléd, robot, dézsma, 
tized, úrbér, felesföld, harmados művelés, első éjszaka joga, 
görhe, málé, cibereleves… 

Ám maradjunk a vadászatnál. Mert ami szép, az szép! Az 
ilyen eseményt meg is kell ünnepelni. Nehány kötekedő Ti-
borc persze most is méltatlankodik. Firtatja, hogy vajh’ ki fi-
zeti a körülbelül három millió forintokba kerülő bulit. Firtat 
persze mást is, de hát a Tiborcoknak ez a dolguk. A sorsuk.  
Kérdezni szabad, ha nem is tanácsos. Ady Endre versében a 
szépfejű ló ezt kérdi gazdájától: ,,Hát mi lesz ebből, tekintetes 
úr?”

(pt)

w  A hóvirág titka
A kertet, az erdőt többnyire még hó borítja, amikor a 

hóvirág törékeny szára kibújik az avar alól, és a napsugarak 
táncára kinyílik a bókoló tünemény. A Mecsekben, a somo-
gyi erdőkben jelenik meg legkorábban, majd Zala megyében 
és a Pilisben bont virágot. Az idei év kivétel mindezek alól, 
hiszen mártélyi kertjeinkben már legalább két hete virágzik. 

Ha érthetnénk a növények nyelvén, sok titkát bizonyo-
san megosztaná velünk a védett hóvirág (Galanthus nivalis). 
Kecses, fehér virágáról nevezték el a görögök Galanthusznak 
vagy tejvirágnak; a görög gala (tej) és anthosz (virág) szavak-
ból született nemzetségnév a hófehér (vagy a hó elvonultával 
virító) virágokat illeti. Később Szűz Mária jelképévé, egyúttal 
a remény és az elégtétel szimbólumává lett. A néphit szerint 
ugyanis ez a növény vigasztalta látványával a paradicsomból 
kiűzött első emberpárt.

Amint tüzetesebben szemügyre vesszük, a hóvirág azt 
is elárulja, hogy barátja, az éltető napfény hatására nyitja ki 
szirmait. Ha meleg napok járnak, a sziromlevelek belső olda-
la nő gyorsabban, így virága szétterül, az este beálltával vagy 
borús napokon azonban a külső oldal növekszik erősebben, 
ezért összecsukódik a virág. Az ellentétes hatások néha kife-
jezetten „óriásira” növesztik a szerény, szívós virágot.

A törékeny növény hogyan képes kibújni a fagyos talaj-
ból? Tartalék tápanyagot halmoz a hagymájába, és küzdelme 
már ősszel megindul a virágzásért. Hatalmas munka vár rá, 
át kell törnie a fölötte tornyosuló földréteget, hogy kibújhas-
son alóla. Levélkéiből vasszög erejével bíró vésőt formál, az-
zal fúrja át a talajt. A kemény küzdelemben nem sérül a két 
lepel között helyet foglaló virágfej. A bátor és kitartó virág 
finom sziromleveleiben őrzi a folytonos megújulás titkát: a 
létért való küzdelem, az alkalmazkodás csodálatosan szép 
példáját.



w  Téli torokszirup
Ősztől tavaszig, amikor hajlamosak vagyunk a megfázás-

ra és fertőző betegségeket is elkaphatunk, célszerű a hűtő-
szekrényünkben tárolni egy-egy üveg torokszirupot. Az el-
készítése egyszerű. Egy kisebb befőttes üveget töltsünk meg 
felkockázott citrommal, majd csorgassunk rá mézet. A teli, 
lefedett üveget tegyük a hűtőbe. Három nap múlva kocso-
nyásodni kezd, majd olyan lesz, mint a lekvár. Ha kapar a 
torkunk, ebből a finom csemegéből egy kávéskanálnyit te-
gyünk bögrébe és öntsünk rá meleg vizet. Az ízletes teajelle-
gű ital egykettőre meggyógyítja a fájós torkunkat.

w  Házi krémest sütöttünk
A karácsony előtti diós- mákos kalács sütését a házi kré-

mes követte, melyet 2014. január 18-án „alkottunk” meg az 
iskola konyháján. A sütés rejtelmeit ezen alkalommal is a na-
gyiktól sajátíthattuk el. Reggel 8 órakor az első lépéseket az 
alapanyag összeállításával tettük meg, majd a tészta meggyú-
rásával, kinyújtásával folytatódott a munka. Közben a han-
gulat egyre jobb lett, mindenki vidáman készítette saját kré-
mesét, abban bízva, hogy övé lesz a legszebb, legfinomabb. 
Sorra sültek a szebbnél- szebb tésztalapok és mellettük a 
kimaradt tésztából sós stangli is került a sütőbe. Következő 
lépésként a krémet kellett kikeverni, megfőzni. Szorgalmas 
kiskukták sürögtek-forogtak az asztalok körül. Mindenki a 
végeredményre volt kíváncsi. Amikor mindennel elkészül-
tünk, büszkén kínálgattuk egymásnak a finomságokat. Végül 
mindenki megígérte, hogy a következő alkalommal is eljön, 
hogy tovább ismerkedjen a sütemények elkészítésének egy-
általán nem könnyű technikájával! Köszönjük a hozzáértő 
útmutatásukat: Szűcsné Erzsike néni, Bereczné Marton Irén, 
Simonné Ildi néni ! A résztvevő „kiskukták”: Mazur Márta, 
Sós Mária, Aradiné Jó Éva, Giliczéné Molnár Irén, Búzás 
Éva, Lantos Adrienn, Kispál Ágota, Hajdú Szilvia, B. Kovács 
Emőke.

Kmetykó Bella
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Könyvespolc

 Gyarmati Béla:
 A pap fia 
A közelmúltból, sokunknak még nagyon is a mából 
merített ismét Gyarmati Béla A pap fia című könyvé-
ben. Változatos, izgalmas – talán  túlzottan is izgalmas 
– időszakból, amelyet világháború, téeszesítés, kite-
lepítés súlyosított. Egyebek között. Mégsem az irgal-
matlan dráma, nem a rettenet uralja a művet, hanem 
mindenek előtt az emberség. Persze, hogy ott van az 
áskálódás, az erőszak, az ostobaság, de erősebb a lel-
kiismeretesség, a jó iránti tenni akarás, a tisztességes 
küzdelem. 
Emberi sorsok bogozódnak, összefonódnak, szétvál-
nak részint a Dunántúl vidékein, részint alföldi tájakon 
és  Szegeden. Valós, akkor élő emberek sorsa. Aztán 
innen-onnan fölcsippentett apró történésekből ösz-
szegyúrt cselekmény. A valós és az írói talentum által 
megalkotott típusok egyaránt az adott kor formálta 
alakok. Szimpatikusak, kedvesek, bosszantóak, dühítő-
ek. Könnyű észrevenni, hogy a szerző gyerekkorában – 
és melyikünk nem? – igen szerette a vándorcirkuszt, a 
csupán néhány emberből álló,.mégis csodákra képes 
gruppot. A cirkusz laza láncszemei végigrezegnek a re-
gényen, sajátos hangulati elemekkel dúsítva az amúgy 
is jól pergő eseményeket. Melyeket Gyarmati Béla a 
már tőle megszokott könnyed, mondhatni fölényes 
biztonsággal vezet a kemény időkben, orosz katonák, 
új gazdálkodási formába kényszerített parasztok, ma-
gyar hazájukhoz ragaszkodó, mégis kiutasított dolgos, 
becsületes svábok, földbirtokos kisasszonyok, artis-
ták között. De hogyan lehet egy katolikus papnak fia? 
Merthogy Kristófot, a regény címszereplőjét mindenki 
így emlegeti a faluban.  
A lábjegyzetek gazdag ismeretanyagot nyújtanak az 
olvasónak, vagy felélesztik a szunnyadó, passzív tu-
dást, vagy újakkal gyarapítják külországi írókról, ko-
rabeli magyar államférfiakról, világháborús politiká-
ról, magyar lovakról és sok egyébről. A szép kiállítású 
könyvet nehéz letenni, a végén pedig sajnálja az olva-
só, hogy már vége.

(pt)

Felhívás!
A képen látható kabát várja tulajdonosát

az Orvosi rendelőben.



w  Erdei iskola programjai
2014 február 8-án szombaton újabb túrát szervezünk, mely-

nek a témája: Nyomkeresés
Somodi István természetvédő vezetésével.
13 órakor indulunk az Erdei Iskolából /Mártély Fő u. 45./
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
2014 február 21-én pénteken este 18 órai kezdettel Máriás 

Feri bácsira emlékezünk a Mártélyi Faluházban. Támo-
gatók segítségével, levetítésre kerül a Róla készült film, 
születésének 93. évfordulója alkalmából.

Belépő: 300 Ft
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Búzás Éva

w  Tájékoztató a faluházban
A Magyar Nemzeti Vidé-

ki Hálózat megyei referense, 
Ponicsán Péter, az IKSZT 
program keretében a helyi 
termelői piacok létesítéséről, 
működtetéséről tartott tájékoztatót január 20-án a faluház-
ban.

Településünkön ez aktuális téma, mert a Vendégvárók 
Egyesülete sikeres pályázatának köszönhetően nemrég kez-
dődött meg a piac építése a Fő utcán! A részletes tájékoztató 
után, melyből kiderült, hogy kik, hogyan és milyen termé-
ket értékesíthetnek majd a piacon, több értelmező és tisztázó 
kérdés is felmerült az érdeklődők részéről. Jelen volt többek 
között Nagy Andrásné is, az egyesület elnöke. Elmondta, 
hogy éppen hol tart a megvalósítás, milyen terveik, elkép-
zeléseik vannak a működtetés során. A fórum jó lehetőséget 
teremtett arra, hogy a kérdéseire választ kapjon a referenstől. 
Illetve hasznos tanácsokat kapott a szükséges dokumentu-
mok, szabályzók elérhetőségéről. Az építkezés jól halad, de a 
hideg és a hó miatt egy időre le kell állítani. Ha minden a ter-
vek szerint halad, az év vége felé megnyithat a helyi termelői 
piac Mártélyon is. Ezzel több gazdálkodónak, őstermelőnek 
nyílik lehetősége termékei értékesítésére. A fentiek mellett az 
éppen aktuális MNVH-s eseményekről, várható pályázati le-
hetőségekről is beszélt Ponicsán Péter. Tartalmas és hasznos 
fórum volt, legközelebb márciusban várjuk az MNVH refe-
rensét, akkor már talán az új pályázatok hírével.

w  Épül a piac Mártélyon
Sikeresen pályázott a Mártélyi Vendégváró  Egyesület a 

2012-es Leader pályázaton helyi őstermelői piac létesítésére.  
Ennek köszönhetően épül a Mártély, Fő u. 54-56. sz. alatt ős-
termelői (kistermelői) piac.

A beruházás 50 millió forintba kerül, melyet az MVH 
utófinanszírozásban támogat. Várjuk a helyi őstermelők és 
kistermelők jelentkezését.  A piac várhatóan 2014. november 
környékén nyílik. A létesítmény üzemeltetője a Vendégváró 
Egyesület, ezért a jelentkezők a civilszervezet elnökét, Nagy 
Andrásné Gyöngyit keressék további információért. Elérhe-
tősége 70/510-4355-es telefonszámon. 

Mártélyi Vendégváró Egyesület 
vezetősége
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w   Baba-mama torna faluházban
Többek régi vágya teljesült azzal, hogy január 24-én, 

délután első alkalommal rendeztünk egy „megmozgató” 
foglalkozást. Ez elsősorban a mamákat tette „próbára”, de 
a gyerekeket is bevonták a gyakorlatokba. Farkas Zsófia 
gyógytornász vezetésével előbb egy kis bemelegítéssel kezd-
tek, a szakember ezután alaposan megmozgatta a vállalko-
zó kedvű négy anyukát, nem hagyott ki egy testrészt sem! A 
közel félórás foglalkozás után mindenki jóleső fáradtsággal 
nyugtázta, hogy érdemes volt eljönni. Úgy tervezzük, hogy 
ezentúl minden hónapban elhívjuk őt, de természetesen ad-
dig is, otthon mindenki  folytathatja a megismert gyakorla-
tokat! Legközelebb február 21-én 15.30-tól lesz baba-mama 
torna, hívunk és várunk minden anyukát és kisgyermekeiket. 
Csak egy polifoam matracra, kényelmes ruhára és vállalko-
zó kedvre van szükség mindehhez – és garantált a kellemes 
fáradtság!

Horváth Tibor

w   Havas álmok
Nagy reményekkel tekint iskolánk hat tanulója a márci-

us hónap elé. A Sport überwindet Grenzen című Comeni-
us-pályázat keretében 2014. március 17. és 21. között Rozsos 
Ametiszt, Safarik Krisztina, Sulyok Máté, Börcsök Zsófia, 
Kisalbert Szebasztián és Palócz Erzsébet ausztriai túrára in-
dul. A Bad Gasteinban, mely Ausztria egyik legismertebb és 
legszebb síparadicsoma eltöltendő öt napban nemcsak a he-
gyekkel ismerkedhetnek meg a diákok, hanem két, számukra 
eddig ismeretlen sportággal is barátságot köthetnek. Remé-
nyeink szerint úgy térnek haza, hogy elsajátították a síelés és 
a lövészet alapjait. Bízunk benne továbbá, hogy ezen napok 
alatt sok új barátság kötődik és hazatérésük után az élménye-
ik önmagukat és társaikat is még jobb eredmények elérésére 
ösztönzik. Természetesen ez a kiutazás csak egy állomása a 
kétéves projektnek, hiszen a hazatérés után azonnal elkez-
dődnek a júniusi, franciaországi kiutazás előkészítő munká-
latai.

Ambrus Péter

w   Nyelveket, informatikát 
tanulhatunk

Egy éve tart a TÁMOP – 2.1.2 program és ez év szeptem-
berében zárul. Egy kis visszatekintés az elmúlt évről. Nagy 
űrt tölt be ez a pályázat, mert mi, magyarok nagyon keve-
sen beszélünk idegen nyelveket és kevesebbet használjuk a 
számítógépet, mint a legtöbb európai ország polgárai. Pedig 
nyelvtudás és digitális írástudás nélkül napról napra nehe-
zebb elhelyezkedni, illetve állásban maradni. Egyre több állás 
betöltéséhez szükséges legalább egy idegen nyelv ismerete, és 
az alapszintű számítógép-használat. A számítógépet és az in-
ternetet nem használóknak nem csak munkát nehezebb ta-
lálniuk, hanem az élet más területein is súlyosan lemaradnak 
a digitálisan írástudókhoz képest. A programra jelentkezhe-
tett és jelentkezhet minden 18. életévét betöltött állampolgár, 
aki nem vesz részt állami, vagy uniós finanszírozású oktatás-
ban, támogatott informatikai, vagy nyelvi képzésben. Felső 
korhatár nincs. Állásban lévő, illetve bármilyen jövedelem-
szerző tevékenységet folytató személyek ugyanúgy jelentkez-
hetnek, mint a munkanélküli segélyen lévők, illetve hosszabb 
ideje állástalanok, inaktívak. A program Magyarországon 
legalább százezer ember számára teszi lehetővé, hogy szin-
te ingyen idegen nyelvi és informatikai képzésekben vegyen 
részt.

 A tanfolyamok önrésze a mi településünkön 2 száza-
lék. Mártélyon 2013 februárjában indult az első kezdő an-
gol nyelvi tanfolyam, melyen tizenketten tanultak.  Intenzív 
volt a képzés, heti 4 alkalommal 4 óra. Így elég gyorsan eltelt 
a 100 óra – ennyi a nyelvi képzés ideje. A következő kezdő 
angol tanfolyam már jobban elhúzódott, mert „csak” heti 
3 alkalommal volt 4 órás képzés, így hetente 12 órát tanult 
a tizenkét ember.  (Ennél nagyobb létszámot nem enged a 
rendszer). Ők szeptemberben végeztek. 

Nyáron elindult az informatikai képzés is a könyvtárban. 
Az alapoktól kezdték a tanulást, 4 órás képzéssel, ők minden 
nap tanultak. A 30 órás képzés gyorsan véget ért, de nagyon 
jól összeverbuválódtak a résztvevők. Ezt a tanfolyamot két 
csoport végezte el. Nagyon hálásak voltak és hogy jól össze-
jöttek, mi sem bizonyítja jobban: létrejött a Nagyi-net klub, 
tagjai azóta is minden hétfőn 13 órától találkoznak a könyv-
tárban. Bármikor lehet csatlakozni! ☺

Novemberben sikerült elindítani a haladó angol csopor-
tot, szintén 100 órás képzéssel, heti 3 alkalommal. A csoport 
most fejezte be a tanfolyamot, sikeres vizsgát tettek mind a 
tizenketten. 

A sikereken felbuzdulva folyamatosan igényeljük az újabb 
angol kezdő, német kezdő és informatikai tanfolyamokat, 
mert örvendetes az érdeklődés. Az engedélyekre azonban 
sokat kell várnunk, tehát nem rajtunk múlik, hogy mikor 
ülhetnek be újabb „nebulók” az órákra. Ennek ellenére, aki 
elhatározza magát, regisztráljon, melyhez minden segítséget 
szívesen megadok, ha bejön a könyvtárba.

Sajti Imréné 
könyvtáros, e-tanácsadó
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w   Beszámoló a mártélyi Polgárőr, 
Tűz-és Vagyonvédelmi Közhasznú 
Egyesület 2013. január 01-től 
december 31-e között végzett 
tevékenységéről.

A mártélyi Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú 
Egyesület 2013. évben is fő célként a falu vagyonbiztonsá-
gának további javítását, – a lakosság összefogásával, a közös 
gondolkodásra és cselekvésre való ösztönzéssel – a közrend 
és a közbiztonság további szilárdítását határozta meg. To-
vábbra is aktívan kíván bekapcsolódni az állami és önkor-
mányzati feladatok ellátásába, a rendőrség és a katasztrófa-
védelem munkájának támogatásába, a lakosság anyagi javai, 
vagyontárgyai ellen irányuló jogsértő cselekmények megelő-
zésébe, biztosítva ezzel a falu lakosságának nyugalmát, nö-
velve biztonságát, javítva az állampolgári közérzetet.

2013. évben az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásá-
ra kiírt ÖTE 1 pályázaton sikeresen pályáztunk, ennek ered-
ményeként 35 000 Ft nyertünk üzemanyag költségre, ame-
lyet csak és kizárólag a beavatkozások időtartamára lehetett 
elszámolni. Szintén az ÖTE 1 pályázaton nyertünk 144 840 
Ft értékben 2 db B tömlőt, 3 db C tömlőt, 1 pár tűzoltó vé-
dőcsizmát és 1 pár tűzoltó védőkesztyűt. Az ÖTE 1 pályázat 
kertében nyertünk még tűzoltó technikai kisgépek felülvizs-
gálatára és a tűzoltó gépjárműhöz 2 db akkumulátor beszer-
zését 145 479 Ft értékben. Szintén ebben az évben kiírásra 
került az ÖTE 2 pályázat, melyen egyesületünk sikeresen pá-
lyázott fűtés korszerűsítés jogcímén 370 000 Ft értékben egy 
fagymentesítő klíma beszerzésére. 

Polgárőreink 2013. márciusában a rendkívüli időjárás 
miatt aktívan részt vettek a külterületen élők ellátásában, 
segítettek az élelmiszer, gyógyszer, ivóvíz kiszállításában, 
illetve a hideg idő miatt a tüzelőkészlet felmérésében. Napi 
rendszerességgel tartottak kapcsolatot a külterületen élők-
kel. Ezen idő alatt az önkormányzattal, a mártélyi Gondo-
zási Központtal illetve a helyi körzeti megbízottal naprakész 
adatbázist vezettek a rászorulók névsoráról. 

2013. június 2-án részt vettünk a Csongrád Megyei Tűz-
oltószövetség által megrendezett megyei tűzoltóversenyt, 
melynek Ruzsa biztosította a helyszínt. Ezen a versenyen két 
I. és egy II. helyezést értek el tűzoltóink.  2013. május 14-
én együttműködési megállapodást kötöttünk a Hódmező-
vásárhelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. 2013. július 
6-án került megrendezésre Lakiteleken a II. Polgárőr Lovas 
Ügyességi Verseny és Szemle, amelyen az egyesületünk szin-
tén részt vett. 2013. július 7-én rendeztünk elsősegélynyújtó 
továbbképzést illetve tűzvédelmi-, és munkavédelmi tovább-
képzést. Az elsősegélynyújtó továbbképzés az újraélesztésről 
és a közúti balesetekben megsérültek ellátásáról tartották a 
hódmezővásárhelyi mentőállomás vezető mentőtisztje De-
meter Sándor és Borbély László ápoló.

2013. január 01. és 2013. december 31. között Mártély 
kül- és belterületén az önkéntes tűzoltóink 8 alkalommal 
avatkoztak be tűzeseménynél. Polgárőreink 2013. évben is 

folyamatosan járőröztek a község közigazgatási határán be-
lül, illetve – az együttműködési megállapodásokban foglaltak 
alapján – azon kívül. Biztosították a közrendet és felügyelték 
a település közbiztonságát (lakossági kérésre, lakodalom, 
hosszabb távollét esetén, fokozottan figyelték a tartósan üre-
sen maradt lakóépületeket) 7 alkalommal 11 fővel 88 órában.  

Polgárőreink, a település temetőjét folyamatosan felügye-
lik, valamint igyekeztünk temetések alkalmával biztosítani 
a temetésre érkező gépjárművek védelmét és a településen 
fokozott járőrszolgálatot ellátni a temetés ideje alatt. 2013. 
évben a temetőkben rendkívüli esemény nem történt. (Ko-
csi-feltörés, sírrongálás, viráglopás, stb.) Halottak napi szol-
gálatot 15 alkalommal 14 fővel 242 órában teljesítettünk.

Mártély, 2014. január 15.

Rózsa Szilveszter 
elnök
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w  Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 
februári programjai

A rendszeres szolgáltatásokon – Családsegítő szolgálat 
(minden páros héten, szerdán 8.00-9.30), Falugazdász foga-
dóóra (minden kedden 8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági 
klub (minden pénteken 15.00 – 17.00), Baba-mama klub 
(minden csütörtökön 9.00 – 11.00), Nagyi Net-klub (min-
den hétfőn 13.00 – 15.00) túl, az alábbi rendezvényekre vár-
juk februárban az érdeklődőket és érintetteket.

7-én pénteken 17 óra ▶ Ki a jobb? Játékos vetélkedő 
civileknek, korhatár nélkül

8-án szombaton 14 óra ▶ Óvodás farsang
15-én szombaton 19 óra ▶ Alapítványi bál
19-én szerdán 10 óra ▶ Előadás a csontritkulásról 

és állapotfelmérés előzetes jelentkezés alapján
21-én pénteken 15.30-kor ▶ Baba-mama torna
28-án pénteken 14 órától ▶ Iskolai farsang

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
munkatársai

Elhunyt:
Halál György (Mártély, Községház u. 10.),

Béres Károly (Mártély)

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.

w   Közérdekű telefonszámok
Men tő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűz ol tó ság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rend őr ség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Kör ze ti meg bí zott: Szín Dániel:

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

Pol gár őr ség:  228-043
Pol gár mes te ri Hi va tal:  528-062
Is ko la:  528-060
Óvo da:  228-035
Idő sek Klub ja:  228-038
Anya- és Cse cse mő vé dő In té zet: 228-450
Posta:  528-010
Kór ház-ren de lőin té zet Hmvhely: 532-222
Or vo si ren de lő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374

Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig, hétvé-
genként és munkaszüneti napokon folyamatos.

w   Anyakönyvi hírek

w   Idősek Klubja februári programja
Február 6-án Báliszezon-nyitó forraltborozás 10:00 órától
 10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
 13-án Február havi népszokások 10 órától
 20-án Névnapozás (Aranka,Julianna,Zsuzsan

na)10:00 órától
 25-én Fehérneművásár 9:00 órától
 27-én Egészségügyi beszélgetés a téli hónapokról 

10:00 órától

Ál lan dó Prog ra mok:
A gyógyszer-igényét mindenki 7 órára hozza.
Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás mérés 7–8 között.
Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit várunk.
Kedden beszélgetős délelőtt,a kézimunkázók csoport-foglal-
kozása 9 órától
Szerdán videózás régebbi rendezvényeinkről közkívánatra, 
minden héten
Csütörtök közösségi rendezvény: előadás, névnap, születés-
nap, évforduló
H, Sze, P, napokon a kedvezményes tejet, reggel 7–8 között 
szíveskedjenek elvinni.
Kérjük, tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2014. év elejétől esedé-
kes úgynevezett „zöldrácsos papírt” éves nyugdíjösszesítőt 
fénymásolás céljából szíveskedjenek az Intézménybe juttat-
ni. Köszönjük!

Klubvezetőség


