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Elmondta, hogy a kormányzat szeretne együttműködni az 
önkormányzatokkal. Az ideérkező unios források azzal a 
céllal érkeznek, hogy a helyi gazdasági életre pozitív hatással 
legyenek. Ahhoz, hogy a fiatalok ne hagyják el az országot, 
az életminőség javulására van szükség, melyhez a források 
rendelkezésre állnak. Érdemes újragondolni Mártély és Vá-
sárhely szövetségét- mondta a képviselő úr. A polgármester 
asszony üdvözölte az országgyűlési képviselő felajánlását és 
megbeszélték, hogy a jövőben rendszeresen ellátogat a testü-
leti ülésekre Dr. Lázár János, Mártély község országgyűlési 
képviselője.

o   Mártély Község Önkormányzati 
Képviselő-testülete 2014. május hó 
23. napján rendkívüli, 
nyílt ülést tartott

Dr Lázár János országgyűlési képviselő ellátogatott a 
mártélyi testülethez. A látogatás célja, hogy lezárják az el-
múlt éveket és új korszakot nyitva, együtt dolgozzon a testü-

let az országgyűlési képviselővel. Dr. Lázár János felajánlotta 
a támogatását, segítségét a következő évek fejlesztési elkép-
zeléseihez. Balogh Jánosné örömmel üdvözölte a látogatást 
és a következő évek új lehetőségét. 

Dr. Lázár János először a vidékfejlesztésről beszélt, a kis 
és középvállalkozások, a munkahelyteremtés fontosságáról. 
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Választások
Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános 
választásán a mártélyi választópolgárok a 6636 
Mártély, Rákóczi tér 1. szám alatti Községházában, 
valamint a 6636 Mártély, Fő utca 47. szám alatti 
Általános Iskolában működő szavazókörökben 
adhatták le voksaikat. Az országgyűlési választáso-
kon az 1052 választásra jogosult mártélyi lakosból 
660-an szavaztak. A részvétel Mártélyon tehát 
62,74%-os volt. A Mártély Községet is magába foglaló 
Csongrád 04 Országgyűlési Egyéni Választókerületben 
a legtöbb érvényes szavazatot, szám szerint 20.792-t 
Dr. Lázár János a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 
– Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje kapta, 
így a választókerület képviselője Dr. Lázár János lesz 
a 2014-2018-as ciklusban. Dr. Lázár János az érvényes 
szavazatok 43,57 %-át szerezte meg.

Az Európai Parlamenti Választás 2014. évi általános 
választásán a mártélyi választópolgárok a 6636 
Mártély, Rákóczi tér 1. szám alatti Községházában, 
valamint a 6636 Mártély, Fő utca 47. szám alatti 
Általános Iskolában működő szavazókörökben 
adhatták le voksaikat. Az Európai Parlamenti 
Választásokon az 1061 választásra jogosult mártélyi 
lakosból 281-en szavaztak. A részvétel Mártélyon 
tehát 26,5%-os volt. A Mártély Községet is magába 
foglaló Csongrád 04 Országgyűlési Egyéni 
Választókerületben a legtöbb érvényes szavazatot, 
szám szerint 11 397-t a FIDESZ – Magyar Polgári 
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt listája 
kapta, amely az érvényes szavazatok 54,31 %-át sze-
rezte meg.
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o   Önkéntes tűzoltó egyesületek 
találkozója

Mártély község Önkormányzata illetve a Mártélyi Tűz- 
és Vagyonvédelmi Egyesület meghívására május 22-én tele-
pülésünkre érkezett Erdélyből, a testvértelepülésről 8 önkén-
tes tűzoltó. A látogatás célja a kapcsolatfelvétel, az egymás 
technikáinak megismerése volt, valamint mind a két csapat 
benevezett a Csongrád megyei Tűzoltó Szövetség által meg-
rendezett Megyei Tűzoltóversenyre. A Nyárádremetéről 
érkezett csoport Magyari Péter polgármester úr vezetésé-
vel ismerkedett a településsel, a Tisza-parttal, részt vettek 
háziversenyen a maroslelei és mártélyi csapatokkal és meg-
mérettettek Sándorfalván a Megyei Tűzoltóversenyen. A jó 
hangulatban telt hétvégén barátságok szövődtek, és kezdetét 
vette a két egyesület jövőbeli együttműködése.

o   Mártélyi gyerekek Altenarhban
2014. május 24-én 18 mártélyi és 2 nyárádremetei gyer-

mek társaságában indultunk el Altenahrba. A közel 20 órás 
utazás során megcsodálhattuk a változatos, szemet gyönyör-
ködtető tájat, bár kis utasaink legnagyobb meglepetésére 
észrevétlenül haladtunk át az országhatárokon. Célállomá-
sunkon nagy-nagy szeretettel és a korai időpont ellenére te-
rített asztallal fogadtak bennünket a vendégváró családok és 
a szervezők. A gyerekek, a hagyomány szerint családoknál 
voltak elszállásolva és az első napon a fogadócsaládokkal is-
merkedtek. Hétfőn reggel az altenahri iskolában üdvözöltek 
bennünket. Az 5. osztály gitáros köszöntése után mindenki 
órát látogatott „fogadott testvérével”. Még a legkisebbek (4. 
osztályosok) is vidáman számoltak be később a fogadtatá-
sukról, a sikeres kommunikációjukról és az új élményeikről. 
Számomra az egyik legszebb pillanata volt a kirándulásnak, 
mikor délután a hivatalos üdvözlés alkalmával az altenahri 
és a mártélyi gyerekek vegyesen ültek az asztalokhoz és 
beszélték meg a nap jelentősebb eseményeit. Ez a hangulat 
megmaradt a keddi skanzenbeli kirándulásnál is. Ahogy 
elnéztem őket, olyan érzés kerített hatalmába, mintha rég-
óta barátok lennének, s nem lenne köztük nyelvi akadály. 
Büszkék voltak mindkét oldalról, amikor sikerült egy-egy 
új szót megtanulniuk a másik nyelvéből, lelkesen, kölcsö-
nösen tanították egymást. Az utolsó nap ismét az iskolában 
indult, majd egy szép kis túrán felsétáltunk a közelben lévő 
várromhoz, ezután a próbát teljesítő ,,hős” emberkéink egy 
fagyi elnyalásának idejéig pihenhettek, aztán játszhattak 
a közeli játszótéren. Délután még volt foci, aszfaltrajzolás, 
tésztasütés nyárssal, majd a csomagolás következett. Este 8 
órától a Burgkellerben adtuk át a búcsúajándékainkat, mi-
közben diszkóval és különböző finomságokkal búcsúztak el 
tőlünk vendéglátóink. Az indulás pillanata mindannyiunk 
számára megható volt. Kis csapatunk tagjai a sok dicséret  
(illedelmesek, nyitottak, érdeklődők, szófogadók, barátsá-
gosak) elkönyvelése mellett ,,kétoldalú” megállapodásokat 
is kötött: jövőre kihez ki jön látogatóba. A hazaút, bár idő-
ben ugyanolyan hosszú volt, mint kifelé, mégis másként telt. 
Ki aludt, ki izgalommal várta, hogy hány családtagja jön ki 
elébe és volt, aki az elmúlt napok élményein merengett. Re-
méljük, két év múlva ismét ilyen rendkívül aranyos csapat-
tal térhetünk vissza! Köszönet Achim Haag polgármester 
úrnak, Andrea Haagnak, a német-magyar baráti társaság 
vezetőjének, Werner Söllernek, a Jugenbüro vezetőjének, 
az Ahrtal Schule igazgatójának, tanárainak, a kinti fogadó 
szülőknek, diákoknak és minden kedves segítőnek. Nagy-
nagy szeretettel köszönjük, hogy az utazást lehetővé tette az 
Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért és mindenki, aki 
a szervezésben részt vett

Rácz Anett
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o  Papír
Egy csöngetéssel hát kevesebb. És a csöngetés utáni vi-

dámsággal, sietős pakolással, cipekedéssel, a végén pedig 
a hangos kéréssel:,,Bácsi! Máskor is nekünk tessék adni!” 
Majd a gyerkőcök jókedvűen húzzák-tolják tovább az új-
ságokkal, reklámfüzetekkel, egyéb papírral megrakott kis-
kocsit, számolgatván, hogy ez azért már valami. Az eddig 
összegyűjtött papír. 

Mindez most már elmarad. Hírlik, hogy a következő 
tanévtől kezdve az iskolák nem gyűjthetik a papírt, tehát 
a nebulók nem csöngetnek-kopogtatnak, nem lesz gyűjtési 
verseny, mérlegelés, összesítés miként volt ez  - mióta is? – 
régóta. Nagyon régóta. Ezután jómagam sem vesződöm a 
spárga kibogozásával, a szétcsúszkáló újsághalom kötegelé-
sével, hanem…  Persze a papír továbbra is gyűlik, valamely 
arra alkalmatos vállalat, szerv, akármi majdcsak begyűjti, 
elviszi, hogy újra hasznosuljon eme nem kicsi érték. Csak 
ezentúl nem az iskola, hanem más. Miért, miért? Majd min-
den meg lesz magyarázva. 

A lomtalanítás sem úgy megy, miként eleddig. A kapuk 
elé kirakott holmik között igencsak sokan válogattak, mert 
ami az egyiknek már haszontalan ócskaság, a másiknak ép-
pen jól jön. Meg tudja javítani a rozzant hintaszéket, a már 
semmire sem jó öreg gépből ilyen-olyan alkatrészt, jó lesz 
valamire az a hosszú, szigetelt zsinór is, meg az a … Álljon 
meg a menet! Mondták nemrég fennhangon azok, akiknek 
van hozzá hangjuk, hatalmuk. Mától kezdve nem turkálhat 
senki a kirakott holmik között, hanem csak… és közlik, me-
lyik vállalat viheti el az egész hóbelevancot. Ami ugye szin-
tén érték, ezért kutakodtak köztük a népek.

Miként a kukákban is kutakodnak, hátha találnak szá-
mukra még értéket, hasznosítható akármit. De ne szalad-
junk ilyen messzire. Még ne. Maradjunk a papírnál, ame-
lyért szeptembertől kezdve már nem csöngetnek a gyerekek. 
Egy csöngetéssel tehát kevesebb. Ami nem nagy baj. Ezután 
persze az iskola perselyében is kevesebb pénzecske csörren. 
Ez viszont már…

(pt)

o  Gondolataink a retro családi napról
Év elején pattant ki a gondolat, hogy jó lenne – tíz év 

után – a kavalkádhoz hasonló rendezvénnyel „megmoz-
gatni” egy kicsit a falut; pezsgő hangulatot vinni a „szürke 
hétköznapokba”. Jó lehetőséget kínált a május elsejei négy-
napos hétvége, arra terveztük, de félreértés miatt, és a bé-
kesség kedvéért áttettük a hónap utolsó szombatjára, 31-ére. 
„Lázas” szervezésbe fogtunk, de természetesen nem ketten 
végeztük ezt a munkát. Molnár Irén intézményvezető állt a 
csapat élére, és a kultúrház, könyvtár, erdei iskola, óvoda, is-
kola, konyha valamennyi dolgozója , a polgárőrök, a „Hogy 
életük legyen…” Az Ifjúságért alapítvány, a lovasok… egy-
szóval mindenki azonnal a terv mellé állt. Rövid idő alatt 
egy remek csapattal sikerült összeállítani és színessé tenni a 
Retro Nap programjait. 

Reggel 9 órakor megnyitóval indult rendezvényünk, 
a visszajelzések alapján igazán klasszikus retro kiállítást 
hoztunk össze a faluházban. A régi kerékpárokat minden-
ki nagy lelkesedéssel mustrálta. Jól sikerült a köré „épített”, 
régi képekből és tárgyakból álló kiállítás is. A helytörténeti 
előadás című program vetélkedő is volt egyben. Ezt Horváth 
Tibor kollégánk vállalta magára. Somodi István két oldalba 
sűrített falutörténeti esszéjét a két lelkes – főként családinak 
nevezhető – csapat hallgatta, majd válaszolt néhány csava-
ros kérdésre az elhangzottakból. Közben megkezdődtek a 
programok a gáton, a festők dobja mellett, a focipályán és 

a mögötte lévő területen. Kicsit nehezen indult be a délelőtt 
a borús idő miatt, de délután sorra jöttek a kíváncsi, kikap-
csolódni vágyó családok, fiatalok, idősek. A lovasok igazi 
családi programot állítottak össze, jó hangulatúra sikerült a 
lovas-kerékpáros-fogatos verseny. Az óvodában is folyama-

tosak voltak a látnivalók-tennivalók, az óvó nénik is kitet-
tek magukért. A gyerekek szüleikkel érkeztek egyre többen. 
Mindenki nagy örömmel, önfeledt gyermeki jókedvvel haj-
totta végre a feladatokat, versengett a felajánlott díjakért, a 
játék öröméért. A kis lurkók büszkén vitték haza a jól meg-
érdemelt jutalmakat! Párhuzamosan zajlottak a programok 
a helyszíneken. Az iskolai gyermeknapnak köszönhetően 
ingyenes élőcsocsó, rodeo bika, ugráló vár és a szumo sok 
gyereknek szerzett örömet. Emellett a Czékus vidámpark 
hintái, dodgem is vonzotta a fiatalokat. A dodgemnél egy 
rögtönzött „baráti versenyt” is indítottak a résztvevők. A 

(folytatás a következő oldalon)
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programoknak, mintegy „illatos” keretet adva több, mint 
tíz bográcsban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek, 
a kecskétől a birkáig, a marháig. A hagyományos pörköltek 
mellet voltak más magyaros étkek is. Készült hallé, töltött 

káposzta, legényfogó leves és sütöttek is. A háziasszonyok 
igazán ínycsiklandó és változatos „mustrában” mutatták 
meg, hogy milyen finom sütiket tudnak készíteni. 10 órakor 
elindult a színpadi programsorozat, mely szünet nélkül szó-
rakoztatta a Retro Családi Nap résztvevőit. Az esti fellépők 
hozták meg igazán a tömeget és a hangulatot. A produkciót 
figyelemmel kísérők tábora egyre csak bővült, mígnem közel 
kétezren álltak a színpad előtt. Az est fénypontja Szűcs Judit 
–a disco királynő- fellépése volt. Hírnevéhez méltó kon-

certtel szórakoz-
tatta rajongóinak 
táborát. Az ön-
feledt, energia-
bomba fiatalok 
kifulladásig Dj 
De Varga’s zené-
jére rophatták. 
Köszönjük ezt 
a feledhetetlen, 
eseménydús na-
pot minden köz-
reműködőnek: a 
kiállított tárgyak 
f e l a j á n l ó i n a k , 
a szponzorok-
nak, segítőknek, 
önkénteseknek, 
p a r k o l ó k n a k , 
zsűriknek, isko-
lai-óvodai dolgo-

zóknak, civil szervezeteknek, étkeztetőknek, a mentősök-
nek, rendőröknek, polgárőröknek, tűzoltóknak, katasztrófa 
védelmiseknek, biztonsági őröknek, önkormányzatnak és 
dolgozóinak, Czékus vidámparknak, Benkő Sándornak és 
csapatának. Önzetlen, értékes munka volt! 

Kmetykó Bella és 
Lantos Adrienn

(folytatás az előző oldalról) o  Pünkösdirózsa
Az Észak-Amerikában és Ázsiában honos Paeonia vagy 

bazsarózsa, más néven pünkösdirózsa évszázadok óta dí-
sze az európai kerteknek. A török időkben nálunk is elter-
jedt több pompás fajta. A lágy szárú, évelő növény nevét 
Paeontól, a görög mondák orvosától, a gyógyítás istenétől 
kapta, aki piros bazsarózsa gyökerével gyógyította Plutót. 
Kínai írások 30-40 bíbor, vörös, fehér és sárga (ez a legér-
tékesebb) változatát említették a XII században, ma 3 ezer 
körüli fajta ismert a világon. 

A virág tápanyagokban gazdag, kissé kötött kerti talaj-
ban díszlik a legszebben. Gondos ápolással tíz évig sem kell 
átültetni. Kora ősszel-tavasszal szaporíthatjuk tőosztással: a 
jól sarjadzó, 3-4 éves tő szétválasztásakor megvastagodott 
gyökerei ne roncsolódjanak, legalább egy-két rügy legyen a 
gyökérrészeken. Mivel a növény hamar bokrosodik, ajánla-
tos 1 négyzetméterrel számolni tövenként. Az ülteséghez ás-
sunk 40x40x40 centis gödröt, tegyünk az aljára érett trágyát 
vagy tőzegkomposztot, amit jól elkeverünk földdel. 

A kert napos vagy enyhén árnyékos részén, általában az 
átültetést-szaporítást követő második évben nyílik. A mu-
tatós növény gazdagabban virágzik, ha rendszeresen ön-
tözzük, és gondoskodunk a talaj tápanyag-utánpótlásáról. 
A kora reggeli órákban célszerű szedni a csokornak szánt 
bimbós szálakat, amelyek egykettőre kinyílnak a vázában, 
és napokig gyönyörködhetünk a kellemes illatú virágban.

- P-r - 

o  IKSZT Európa hét
Országos élmezőnyben a Mártélyi Csillagok
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfej-

lesztési Intézet (NAKVI) felhívására beneveztünk a vetél-
kedőbe. Mint kiderült, a Csongrád megyében működő 17 
IKSZT közül csupán ketten játszottunk egy héten keresztül. 
Országosan ez az arány: a több mint 400-ból 41-en neveztek 
be. A vetélkedő célja, hogy a települési közösségek játékos, 
rendhagyó formában ünnepeljék az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunk 10. évfordulóját: közös európai értékeinket, 
az Európai Unió fejlesztési forrásaiból létrejött vagyonokat 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek közreműködé-
sével. A vetélkedő minden napján egy-egy adott téma köré 
épültek a feladatok, az alábbiak szerint: az európai integrá-
ció, az Európai Unió, a közös agrárpolitika, a vidék- és kö-
zösségfejlesztés, az európai vidékfejlesztési hálózat, a magyar 
nemzeti vidéki hálózat. A vetélkedő feladatait minden nap 
adott időpontokban tették közzé. Így! 10:00 Derítsétek ki! 
A feladat 25 kérdésből álló kérdéssor megválaszolása volt. A 
kérdések az adott nap témaköréből álltak. 12:00 Írjátok meg 
nekünk! Minden nap egy – saját készítésű képekkel illuszt-
rált – írás (interjú, tudósítás, beszámoló, cikk) készítése, az 
adott nap témájához és az érintett településhez, közösséghez 
kapcsolódva. 14:00 Mutassátok meg! A feladat kreativitást, 
aktivitást igényelt a csapat, illetve a település közösségétől. 
Ezt is a nap témaköréhez kapcsolva kellet bemutatnunk: 
nevezetesen Mártély eredményeit, sikereit, történetét. 16:00 
Találjátok ki! Keresztrejtvény az adott nap témájával kap-
csolatban. Ezen kívül minden nap kapcsolatba kellett lépni 
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Lomtalanítási tájékoztató
Mártély 2014.06.18.-19.

•  A lomtalanítást Mártély területén a FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

•  A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a 
mellékelt útvonalterv alapján.

•  A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az 
aznapi útvonaltervben szereplő utcák befejezésé-
ig.

•  A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan 
előtti közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és a rakodás biztonságosan, és baleset-
mentesen, kézi erővel legyen elvégezhető!

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerül-
nek begyűjtésre:
 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy...),
 Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
  Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).

A lomtalanítás során a hulladékokat a következő-
képpen kérjük kihelyezni:
 A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötöz-
ve,
 A növényi eredetű hulladékokat összekötve.
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, fes-
tékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, 
növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennye-
zett csomagolási hulladékok és minden egyéb 
veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztar-
tási-, információs-, távközlési-, szórakoztató elekt-
ronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek 
elszállításra!

Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek 
odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel moz-

gathatóak legyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem 
kerülnek elszállításra!

2014. Június 18. 
Szerda:

• Fő u.
• Petőfi u.
• Tiszai u.
• Kossuth u.
• Ady E. u.
• Rákóczi u.
• Dózsa Gy. u.
• Táncsics u.
• Községház u.
• Körút u.

2014. Június 19. 
Csütörtök:

• Széchenyi u.
• Szántó Kovács J. u.
• Rákóczi tér
• Hunyadi u.
• Erdei F u.
• Alkotmány u.
• Jókai u.
• Kinizsi u.
• Kisgazdakor dűlő
• Béke u.
• Liliom u.
• Zrínyi u.
• Tornyai u.

o  Ki a jobb? Holtverseny!
Az izgalmas és nagyon jókedvű vetélkedő soron követ-

kező fordulót május 16-án az Olvasókör rendezte a Faluház-
ban. Ezúttal nyolc csapat vetélkedett egymással, és több-ke-
vesebb sikerrel meg is birkózott a változatos feladatokkal. 
Többek között képrejtvényeket, egzotikus gyümölcsöket, és 
a nemzeti parkok logóit kellett felismernünk. Emlékeznünk 
kellett a foci VB-k történetére, és a faluról írt régi újságcik-
keket kellett párosítani a keltezésük évszámával. Ügyességi 
feladatok is kaptunk, nyakkendőt kellett kötni magunknak, 
végül ping-ponglabdát kellett ügyesen „lepöckölni” egy 
üveg tetejéről, menetközben! A végig izgalmas és jó hangu-
latú játékban csapatunk „holtversenyben” a „Pasik” csapa-
tával, megszerezte az első helyet! Nagyon büszkék voltunk 
magunkra, hogy a harmadik fordulóban sikerült a „csúcsra” 
feljutnunk. Köszönjük az Olvasókör csapatának az ötletes 
vetélkedőt! Most nyári „pihenőre” megy a játék, legközelebb 
szeptemberben a „Csajok” vállalták a rendezést. Mindenki-
nek szép időt, tartalmas nyarat kívánunk!

Horváth Tibor

az MNVH megyei referensével, tőle is kaptunk segítséget, 
mondatrészeket a végső megoldáshoz. A napi feladatok tel-
jesítésére az adott napon 18:00 óráig volt lehetőség. Az ötö-
dik nap – május 09.: a csapatok fő feladata a helyi lakosság 
számára az Európa Nap megszervezése és lebonyolítása. A 
szervezők mindemellett újabb kihívásokkal is elláttak min-
ket. Az volt a cél, hogy minél több korosztályt vonjunk be a 
szervezésbe. Az óvodások az Európai Uniós országok zász-
lóit készítették el, az iskolások (1-4. osztály) ismert épüle-
tek makettjeit készítették el különböző anyagokból. Így pl. 
műanyag kupakból a Colosseum, hungarocellből az Eiffel 
torony és Stonehenge, papírból a Szegedi Dóm mása készült 
el a héten. A zászlók és a makettek a sportpályára rajzolt Eu-
rópa-térképre kerültek, ahol 11 órakor online kapcsolatban, 
két testvértelepülés – Altenahr és Nyárádremete – gyereke-
ivel és felnőtt kísérőikkel együtt énekeltük el az unió him-
nuszát, az Örömódát. Ezután a könyvtárban a kisebbeknek 
játékos vetélkedőt rendeztünk, a felsősök pedig népi játéko-
kat produkáltak a sportpályán. Az első napon csapatunk, a 
„Mártélyi Csillagok” a 17. helyen állt. Minden nappal feljebb 
tornáztuk magunkat, s végül a 9. helyen zártuk a játékot. A 
győztesek – Alsópáhok és Murakeresztúr 300 pontot gyűj-
tött, mi 264-et, de a 4. helyezettől mindössze 11 pont válasz-
tott el bennünket! Köszönjük minden „külsős” csapattag-
nak, segítőnek, riportalanynak, szakembernek a játék során 
nyújtott támogatást, részvételt és buzdítást! Külön köszönet 
az óvodának és az iskolának, a gyerekeknek, a pedagógu-
soknak, az Európa Napon való aktív részvételért! Fárasztó, 
ám élmény teli napok voltak, sok tanulsággal, közös alko-
tómunkával, és azzal a jóleső érzéssel, hogy amikor kell, a 
falu közössége mindig képes és hajlandó összefogni egy „jó 
ügyért!”

A Faluház és az IKSZT munkatársai

* Szerkesztőségünk és Olvasóink is nagy megbecsüléssel gratu-
lálnak ehhez a nagyszerű, nem mindennapi, kiemelkedő teljesít-
ményhez.
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o   Rozsdás lakattal lezárt Emlék–
könyvet kellett felnyitnom...

Rozsdás lakattal lezárt Emlékkönyvet kellett felnyitnom, 
hogy emlékezzek 2014. május 31-én a községi úgynevezett 
„Retro” családi napon.

Az ötvenes évek vége felé járt a gondolatom. Több mint 
ötven év. Falu végén – a töltés tövében és az elterülő me-
zőkön a falu marháit legeltette a falu megbecsült gulyása. 
Apa-állat istálló – be-be néző öregedő állatorvos.  A város-
ból kilátogató művész – tanár – gyári munkás. Kilátogattak 
a Tisza partra – lassan elfoglalták az árteret, kisebb nagyobb 
üdülőházak épültek – eltűnt a „Tarek”-kert, helyén – mellet-
te vállalati üdülők jöttek létre. Eltűnt a Zsiga domb – helyén 
pancsoló medence a kicsiknek, kerékpártároló a természet 
szerelmeseinek vissza adta a természet a területet – amikor 
már levonult az árvíz. 

Emlékszem nem tanösvény vitt le minket a gyümölcsös-
be, hanem az „élet útja”. 100-nál több kis gyümölcsös par-
cella adott élelmet – munkát a falu fiataljainak, öregjeinek. 
Ezt is elvitte az ár. Milyen a természet az élet, hol épít, hol 
pusztít. Volt a sok kis magányos gazdaság – lett a hatalmas 
falut és környékét elnyelő „kollektív” gazdálkodás. Volt a 
falu két szép iskolája – temploma, itt élő papja. Volt fiatal-
ság – szokat megélt – látott – tapasztalt bölcs falusi ember. 
Akiknek józan paraszti gondolkodása életfilozófiája fellel-
hető a mai családok – fiainál, unokáinál.

Ma reggel a focipályán és szélén bandukoltam olykor sár-
ban – széles traktor nyomokon – letaposott igazi mártélyi 
füvön. Hideg-szeles reggel, a Tisza felöl –felé fújt a szél. A 
gát, a festők dombja messzeségbe tűnt. Van évek óta Kem-
ping -  kicsit az őskort utánzó sátrakkal, büfé – reggeliző, 
minden ami kell a mai embernek – csak azok nincsenek – 
akik valamikor itt mozogtak – éltek.  Ez a világ már más 
– hangos, magának való. Sok-sok autó, sok-sok összezárt 
kiscsalád, de valami mégis a gazdagságra s a szegénységen 
túl is valami megmozdult. Az összetartozás.

Azt mondták a régi öregek, kell valami nagy-nagy baj – 
ez majd összehozza az embereket. Talán nincs nagy baj… 
mégis a mai nap bájosságával, régi hangulatával – visszare-
pített a múltba.

Cirkuszi sátor – bolond hinta – régen is volt. Most mű-
anyag csúszda. Egészségügyi sátrak ilye-olyan kínálattal. 
Régen egy vérnyomásmérés, s az orvos megmondta a „tutit”. 
Csecse-becse sátrak régen is voltak. Csillogó szemű gyere-
kek is. Áhítozó fiatalasszonyok is egy – egy kaláris láttán. 
Gyümölcs is volt, ami itt termett a faluban a kertekben. Bir-
ka-marhapörkölt is főtt a bográcsban, viszont nem volt tár-
csán sütött finomság. Volt széna illat, Tiszai szél, végtelen 
határ. Volt kiállítás a falu Kultúrházában, de még milyen. 
Kiállítottak a Mártélyra kilátogatott festőművészek. Házat 
vettek – barátokra leltek, kultúrát hoztak a falu életébe. Ki-
állítva lett a régi iskolás korban használt tárgyak sokasága 
– a régi háztartási kellékek… bár ezek nagyrésze a változá-
sokkal elkallódott, és nincs amit be lehetne mutatni állandó 
kiállítás keretében. Szerintem ez az utolsó óra, hogy a még 
fellelhető tárgyakat összegyűjtsék. Ha nincs a múltra ráné-
zés nincs a jövőnek értéke.

Voltak előadások amatőr szinten, de még milyenek. A ma 
még élő szereplők könnyes szemmel emlékeznek a sikerre és 
az örök színpadon fellépőkre.

Most is láthattunk igazán színvonalas műsort a Hód-
mezővásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Színjáték tanszakos növendékeinek előadásában.

A szereposztás telitalálat, a szerep megformálása kitű-
nő. a darab címe: A rút kiskacsa. A mai kor keresztmetsze-
te nemcsak a másság, hanem az uralkodás, torzsalkodás a 
megbékélés és kiút a kilátástalanságból. A szerepek tolmá-
csolása közben  újra jelentkezett a múlt. Az unokák szerény-
sége – jellegzetessége áttört a szövegek tolmácsolásán. A Ba-
ranyi gyerekek és az Olasz kislány előadása a nagymamák, 
az anyák kedvességét, a faluhoz való ragaszkodását.

Remélni merem, hogy a falu szeretete mélyebb lesz ezek-
ben az érzésekkel teli lelkekben, hogy a falu életében majd 
komoly szerepet vállaljanak.  A többi szereplő is elhitte, 
hogy ő az igazi. A kiskacsák, a gondoskodó kacsamama, a 
rút kiskacsa védelmezője – az egész baromfiudvarral a vi-
lággal szemben. Na és a kakaskodó kakas, a pulykák, az „úri 
kacsa”, a kutya, a cica, a gazdaasszony csupa-csupa élet. A 
rút kiskacsa szépsége, bája előre vetítette a szárnyalását. A 
díszlet csak szolgálta, vitte sikerre a darabot. Jó látni, hogy 
van értelme dolgozni, betanítani egy-egy előadást a fogé-
kony lelkű gyerekeknek. Nem lesznek kevesebbek általa sem 
a szereplők sem a nézők. 
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A további programok összeállítása a szervezők sok-sok 
munkája révén boldogan köszöntötték egymást a vendégek 
és a falusiak. S hogy Retro vagy Emlék? Ki-ki hogy érzi, de a 
lélek, a szív jobban dönt mint az ész…

Mártély most is bebizonyította, hogy él és boldog ha mást 
is boldognak lát. Emlékkönyvemen kattant a zár, az emlék 
az élmény a szívembe lett bezárva.

Arnóczky Györgyné

o   Add a kezed – közgyűlés
Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének 2014. 

április 12-én volt az éves közgyűlése. Ez a közgyűlés nem-
csak azért volt különleges és fontos,  mert a 2013 évi gaz-
dálkodásról – nehézségekről – eredményekről szóltak a 
beszámolók, hanem arról is, hogy több évi egyesületi alap-
törvényben foglaltakon változtassunk.  

Az egyesület ma is fő célkitűzésének tekinti, hogy meg-
tartsa tagjait és az alapszabály szerint körültekintő és humá-
nus munkával védje a tagjai érdekeit.

Szomorú tény, hogy tagjainak korosodnak, még szomo-
rúbb, hogy szociális helyzet miatt nőtt a felelősségünk tag-
jainkkal szemben. Ezért van jelentősége, hogy Alapszabá-
lyunkban változásokat eszközöljünk – melyek vállalhatók és 
betarthatók.

A változásokról beszámoltunk a tagságnak, különös te-
kintettel arra, hogy 2014. május 31-ig újra meg kell kérni az 
Egyesület Közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét.

Ehhez el kellet készíteni a kettős könyvelés egyszerűsített 
beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét. 

Ez igen bonyolult és ezt csak a Galea Bt segítségével tud-
tuk elkészíteni, melynek ismertetése megtörtént.

A közgyűlés több mint 60 %-os részvétellel a napirendi 
pontokat megtárgyalta ami így elég hosszúra nyúlt. Tagja-
ink érdeklődéssel vették tudomásul és megértették az intéz-
kedések fontosságát és ezek után a Közgyűlés a határozatait 
egyhangú nyílt szavazással hozta meg.

A Közgyűlés napirendi pontjaként tárgyalta meg a 2013 
évi gazdasági – pénzügyi kulturális ténykedéséről szóló be-
számolóját. Az Ellenőrző – Felügyelő Bizottság beszámoló-
ját.

Külön fejezetet szenteltünk a 2014 évi terveknek is. Me-
lyek megvalósítása mindannyiunk érdeke.

Építő hozzászólások hangzottak el. Különösen értékelte 
munkánkat községünk Polgármestere Balogh Jánosné. Az 
egészben az volt a megható, hogy olyan emberi hangon szólt 
a tagsághoz, ami után úgy éreztük, merjünk tovább lépni, 
merjük életbe tartani az Egyesületünket. Apró Lajosné vi-
szont a Székesfehérvári MEOSZ napon értette meg, hogy mi 
is az Egyesület felelőssége a sérült idős emberek összetartá-
sában. 

A tagság megértette, hogy az Egyesület értük van és fel-
hatalmazást kaptunk arra, hogy érdekeiket megvédjük az 
Országos Bírósági Hivatal és a Csongrád Megyei Bíróság 
előtt.

Legfontosabb az, hogy megőrizzük a Közhasznúsági stá-
tuszunk, mely nélkül nem létezhetne Egyesületünk. Nem 
pályázhatnánk, nem fordulhatnánk támogatásért az Önkor-
mányzathoz, nem volna jogunk érni és juttatni.

Egyesületünk alapjaiban a közfeladatot szolgálja, az Ön-
kormányzattal szorosan együttműködik – nyilvántartott  
tagsággal rendelkezik, jogosult a támogatónk adójának 1 
%-os bevételére. Mindezek 100 %-ban a tagság érdekeit szol-
gálja. Az Egyesület működése nem a vezetőkön múlik csak, 
hanem a sok-sok segítségen melyeket önkéntesen társadal-
mi munkában végeznek tagjaink. Munkabérre soha egyet-
len fillér nem fordítódik. Az Egyesületünk párt és politika-
mentes – jogi személy.

A tagság és a magam nevében szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak akik tettel – jó szóval – vagy az adójuk 
1 %-ával segítették az Egyesület életbemaradását.

A közgyűlés után közös ebéd és tombola.

Arnóczky Györgyné

Óvónéni Vitéz Pétere nyert
„A mese egy epikai műfaj, melynek eredete a mítoszok, 
mondák és legendákon keresztül az írásbeliség előtti 
időkre nyúlik vissza A mitológia és az elbeszélő iroda-
lom között középen helyezkedik el. A régi mesék még 
nem gyermekek számára szóltak, hanem felnőtteknek. 
A mai értelemben vett mese már kifejezetten gyerme-
keknek szól és a végkifejlet legtöbbször pozitív, a jó és 
rossz szerepe élesen elkülönül. Népenként, és a hasonló 
kultúrkörök között is van eltérés a mese felépítésében 
és stílusában. A meséket alapvetően az eredet szerint 
két nagy csoportra oszthatjuk: „népmese”, mely kez-
detben szájhagyomány útján terjedt és szerzője isme-
retlen, illetve „műmese”, ahol a szerző személye isme-
retes.”
Pályázatunkat e két eredet vegyítésével írtuk ki. 
Olyan mese írására bíztattuk a vállalkozó kedvű fia-
talokat és „örökifjakat”, melyben jól felismerhetőek a 
népmesei elemek. A korosztály a 10-99 évesekig ter-
jedt. A beérkezett három pályaműből a zsűri – 
Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta, a Mártélyi 
Általános Iskola intézményvezetője, Pusztai Sándorné 
pedagógus és Horváth Tibor, a mártélyi ÁMK IKSZT 
munkatársa – végül az első helyezettet díjazta: a 
Csatlós Pálné óvónő által írt „Vitéz Péter” című 
mesét. Az eredményhirdetés a Retro Családi Napon 
volt.
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o  Az IKSZT és Faluház 
programjai júniusban

Rendszeres szolgáltatások:
Kagylóhéj Családsegítő szolgálat: minden 
páros héten, szerdán (11-e, 25-e) 8.00-9.30, 
NAKVI tanácsadó fogadóóra: (minden kedden 8.00-
12.00)
Rendszeres KLUBOK: 
Ifjúsági klub minden második pénteken (6-a, 20-a) 15.00-
17.00. A nyári szünetben szerdán és pénteken 14 és 17 óra 
között várjuk a fiatalokat!
Baba-mama klub minden csütörtökön 9.00-11.00
Nagyi Net-klub minden hétfőn 13.00-15.00. Gerinctorna és 
joga foglalkozások szeptembertől folytatódnak

Ezeken túl, az alábbi rendezvényekre várjuk júniusban az 
érdeklődőket és érintetteket:
06-án (hétfő-péntek) 9-16 óráig „Ilyenek voltunk!” – retro 

kiállítás
17-én, kedden 17.00- MNVH tájékoztató: „Vidékfejlesztési 

Program környezeti vizsgálata” – aktuális projektötletek 
beadásáról

18-án, szerdán 10 órától: Előadás a daganatos megbetege-
désekről. Egészségi állapot (ESG) mérés (jelentkezés: 
Búzás Éva 30/963-1986)

19-én, csütörtökön 18 órától Japán teaház, úti beszámoló-
val.

27-én, péntek este Tüzes – szerelmes Szent Iván nap
26-án, csütörtökön 9 órától a Baba-mama klub vendége 

Molnár Vera gyermekpszichológus

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
és Faluház 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.

o   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.

o  Idősek Klubja júniusi programja
 05-én: Júniusi népszokások, 

kalendáriumi események 10 órától
 11-én: Térítési díj befizetés pénztári órákban
 12-én: Pünkösdi királyválasztás, vetélkedővel, 

szalonnasütéssel, 13 órai kezdettel 
 19-én: 2014 első klubtaggyűlése
 24-én: Fehérneművásár 9 órától
 26-án: Nyári versek (saját és hozott munkákból)

Ál lan dó Prog ra mok:
A gyógyszer receptjét 7 órára hozza el.
Hétfőn, reggeli előtti vércukor-, vérnyomásmérés 7-8 óra 

között
Minden kedden 10 órától időstorna, ahova mindenkit várunk 
Kedden és szerdán: beszélgetős, kártyázós délelőtt 
Csütörtökön közösségi rendezvény: előadás, névnap, szüle-

tésnap, évforduló
Hétfőn, szerdán és pénteken a tejet, reggel 7-8 között szíves-

kedjenek elvinni
Minden héten csütörtökön nyitott élő próba 14:00 órától. Az 

Idősek Klubja népdalköre szeretettel várja a hallgató-
ságot. Be is lehet kapcsolódni!

Klubvezetőség

Elhunyt:
Horvát Ferenc (Mártély)

Papp Balázs (Mártély, Községház u. 11.)

o   Anyakönyvi hírek


