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   Rendőrségi tájékoztató
Újra itt a nyár, a pihenés időszaka. Ismételten szeret-

nénk felhívni a figyelmet néhány fontos dologra a nyara-
lás előtt.

I. Hogyan kerülhető el a betöréses lopás?
A hosszabb időre üresen hagyott ház meglehetősen nagy 

csáberőt jelent a betörők számára, érdemes tehát ügyelni a 
biztonságra elutazás előtt. Százszázalékos biztonság nem 
létezik, de néhány óvintézkedéssel megnehezíthetjük a be-
törők dolgát.

1. Nézzünk körül az udvaron!
Csökkentsük a betörés esélyét, nézzünk körül az udva-

ron, kertben, hogy nincs-e olyan tárgy az ablakok közelében, 
amely esetleg segítséget nyújthatna a betörőknek a fal meg-
mászásához. A ház körül ne maradjon kint létra vagy egyéb 
kerti bútor. Ezeket lehetőség szerint tároljuk beltérben, de 
mindenképpen zárható helyen.

Győződjünk meg arról, hogy az ajtókat, ablakokat jól 
zártuk-e be, ugyanis az utazás előtti nagy sietségben meg-
eshet, hogy megfeledkezünk róla, figyelmetlenségünkért, 
pedig nagy árat fizethetünk.

A villanyóra szekrényét zárjuk biztonságosan, hogy a be-
hatoló ne tudja előre elsötétíteni a lakást, illetve ezzel együtt 
az elektronikus riasztást is kiiktatni.

Tartsunk rendet közvetlen környezetünkben és a kertben 
is. A széthagyott kerti szerszámok, gépek, illetve gyerekjá-
tékok, valamint a könnyebben elmozdítható kerti bútorok 
könnyedén ellophatók. A kerti szerszámok nemcsak vonz-
zák a tolvajokat, hanem a behatolásnál is felhasználhatóak.  

A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betö-
rők számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsuk meg annyi-
ra, hogy a betörők ne tudjanak észrevétlenül tevékenykedni. 
A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait vágjuk vissza.

2. A lakásban is akad teendőnk.
Érdemes beszerezni néhány időzített kapcsolót, ame-

lyekkel szabályozható, hogy melyik lámpa mikor kapcso-
lódjon be magától a távollét alatt, azt a látszatot keltve, hogy 
vannak a lakásban.

Ne hagyjunk a lakásban jelentősebb mennyiségű kész-
pénzt, ékszereket. Illetőleg, biztonságos széfben tároljuk!

3. Mondjuk le az újságot!
A postaládában felhalmozott újságok és különböző rek-

lámok is arra utalhatnak, hogy a ház lakói távol tartózkod-

nak. Az újság-előfizetéseket vagy bármi egyéb, a külvilággal 
napi kapcsolattartást igénylő szolgáltatást elutazás előtt szü-
neteltessük.

4. Kérjük a szomszédok segítségét!
Kérjünk meg egy ismerőst vagy egy megbízható szom-

szédot, hogy rendszeresen ürítse a postaládát, a szemétszál-
lítási napokon a kukát is helyezze ki a ház elé, függetlenül 
attól, hogy tartalmaz-e valamit, vagy sem, esténként kap-
csolja fel a villanyt, és húzza le a rolókat vagy húzza be a 
függönyöket. Fontos, hogy a redőnyök, függönyök ne legye-
nek állandóan leengedve, illetve behúzva, mivel ez is egy jel 
arra nézve, hogy senki sem tartózkodik a lakásban, házban. 
Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos címet, ahol 
a vakációt töltik, és egy telefonszámot, ahol baj esetén feltét-
lenül el tudja önöket érni.

5. Ne verjük nagydobra, hogy nyaralni megyünk!
Próbálják minél kevesebb emberrel megosztani, hogy 

huzamosabb időre üresen hagyjuk otthonunkat. Kiemelten 
vonatkozik ez a közösségi oldalak ilyen információval törté-
nő föltöltésére.

6. Védjük a nyílászárókat!
Egy lakás legkritikusabb pontja a bejárati ajtó. Az ajtókra 

rakhatunk pótzárakat, biztosítóláncot, de ezek csakis akkor 
érnek valamit, ha az ajtó tokszerkezete stabil. Az ablakok-
nak sem árt az extra védelem. Az alacsonyabban fekvő abla-
kokat, erkélyeket védhetik rácsozattal, betörés-gátló fóliával 
vagy redőnnyel.

7. Helyezzünk el mozgásérzékelőket!
Helyezzen ki minden bejárathoz mozgásérzékelős lám-

pa, amely a mozgást érzékelve hirtelen felkapcsol, elbizony-
talaníthatja a betörőket.

8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt!
Ha azt gondoljuk, hogy a legtöbb „tikos hely” (lábtör-

lő alatt, ablakpárkányon, ajtókeret fölött, odvas fa belse-
jében…) a rablók előtt is titkos, tévedünk. Egy tapasztalt 
betörő számára nem okoz különösebb gondot a kulcs meg-
találása. A legszerencsésebb, ha a pótkulcsot a szomszédra 
vagy egy közeli barátra bízzuk baj esetére.

9. Szerezzünk be riasztót!
Modern riasztórendszerek széles választékban beszerez-

hetők. Lehetősége van olyan rendszert választani, amely a 
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szerződött biztonsági szolgálatot riasztja, illetve vannak 
olyan rendszerek is, amelyek ajtó- és ablaknyitást érzékel-
nek, mozgásérzékelősek, de van hő- vagy hangérzékelő (rez-
gés) berendezések is a kínálatban, amelyek helyben riaszta-
nak.

A legtöbb riasztó külső táplálást igényel, de léteznek na-
gyon egyszerű, elemes kis készülékek is, ez utóbbiak azon-
ban nem üzembiztosak.  

A riasztás lehet hang- vagy fényjelek formájában is. Kert-
be érdemes a mozgásérzékelős reflektorokat kiépíteni, ame-
lyek behatoló esetén a védeni kívánt területet erős fénnyel 
bevilágítják.

II. A fiatalok biztonsága

1. Internet biztonságos alkalmazása
A diákok nemsokára élvezhetik a megérdemelt nyári 

szünidőt. Néhány évvel ezelőtt kulcsos gyerekeknek ne-
veztük azokat, akik az iskolai szünidőt egyedül, céltalanul, 
felügyelet nélkül töltötték. Mára ez 
megváltozott, hiszen a fiatalok jelentős 
része otthon megtalálja az egész vilá-
got. Az elektronikus média és az inter-
net más típusú veszélyeket hordoz. A 
világhálón is él a szabály: idegenekben 
ne bízzanak és tartsák be a biztonságos 
internetezés szabályait, ne adják meg 
nevüket, címüket, személyes adataikat.

2. Mikor? Hová? Kivel?
Kérjék meg gyermeküket, ha elmegy 

otthonról, mondja meg hová megy, ki-
vel találkozik, mikor ér haza. Ismer-
jék meg barátai nevét, címét, telefonos 
elérhetőségét.  Ez nem a bizalmatlanság 
jele, hanem a gondoskodásé.

3. Vagyontárgyaik biztonsága
A gyermekek értékeikkel ne hival-

kodjanak, azokat ne tartsák jól látható 
helyen és ne adják oda senkinek. Tás-
kájukat ne hagyják őrizetlenül, azokat 
mindig tartsák maguk mellett. Idege-
nekben ne bízzanak meg feltétel nél-
kül, velük ne menjenek sehová. Késő 
esti órákban lehetőség szerint ne tar-
tózkodjanak közterületen. Ismerjék a 
segélyhívó telefonszámokat, valamint 
emlékezetből tudják szüleik telefonszá-
mát is.

4. Szertelenül!
Egyre több áldozatot szednek a 

dizájner drogok. A szakemberek sze-
rint a dílerek sem tudják, hogy való-
jában mit forgalmaznak. Ezen drogok 
nagy részéről alig van információnk. 
Az ismeretlen összetételű anyagok 
szervezetre gyakorolt hatása nem is-

mert, ezért egyetlen megelőzési módszer van: el kell kerülni 
a fogyasztását.

III. Néhány közlekedési és fürdőzési jó tanács a nyárra 
gyerekeknek
6  Gyalogosan „gyalogúton”, a „gyalogos övezet (zóna)”, ill. 

„gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” gyalogosok ré-
szére kijelölt részein közlekedjetek. Egyéb más helyeken 
a gyalogosok járdán, olyan úton ahol nincs járda – vagy 
gyalogos közlekedésre alkalmas kijelölt út -, gyalogosan 
az úttesten lehet közlekedni. Ilyen esetben az úttest szé-
lén, egymás után egy sorban, egymás mögött haladjatok, 
hogy ne akadályozzátok a járművek haladását. 

6  Lakott területen kívül mindig forgalommal szemben, 
vagyis a menetirány szerinti bal oldalon gyalogolhattok 
elsősorban a füves útpadkán, ha az nem járható – de csak 
akkor – szorosan az úttest szélén, ha többen vagytok egy-
más mögött, egy sorban, hogy kellően szemmel tudjátok 



2014. július 3Mártélyi hírek

tartani a közvetlenül mellettetek elhaladó járműveket. 
Ha teherautó, vagy kamion érkezik szemben, amíg azok 
elhaladnak biztonságosabb az útpadkáról lelépni amíg 
elhalad a jármű. 

6  Gyalogosan és kerékpáros se feledkezz meg a „Látni és 
látszani” elvről! A vényvisszaverő mellény vagy ruhá-
zat használata lakott területen kívül sötétedés után vagy 
rossz látási viszonyok között kötelező. Ez nagyban segíti 
a gépjárművezetőket abban, hogy időben észrevegyék a 
gyalogosokat. 

6  Kerékpárral „Kerékpárúton”, „Kerékpársávon”, „Gyalog 
és kerékpárút”, „Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” 
kerékpárosok részére kijelölt részein kerekezzetek. 

6  12 életévét be nem töltött gyermek főútvonalon önálló-
an nem kerékpározhat, itt a gyalogosforgalom zavarása 
nélkül és legfeljebb 10 km/h sebességgel a járdán közle-
kedhetsz. 

6  Este, rossz látási viszonyok esetén mindig legyen kivilá-
gítva a kerékpárod (előre fehér, hátra piros), használjatok 
kiegészítésképpen fényvisszaverőket, villogókat, így a 
járművezetők könnyebben észrevesznek benneteket. 

6  Gördeszkával, görkorcsolyával, egyéb gyermekjátékokkal 
az arra alkalmas „dühöngő”-ben, forgalomtól távol eső 
helyeken, egyébként pedig parkokban, játszótereken ját-
szatok saját biztonságotok érdekében. 

6  Soha ne ugorj a vízbe felhevült testtel, napozás után 
hűtsd le magad. 

6  Étkezés után nem tanácsos fürdeni, a parton játszatok, 
várjatok egy kicsit étkezés után. 

6  Mindig kijelölt fürdőhelyen javasolt és legbiztonságosabb 
a fürdés. 

6  Úszni nem tudó 10 éven aluli gyermek csak felnőtt kí-
séretében fürödhet és a vízparton sem szabad felügyelet 
nélkül hagyni. 

6  Mélyvízbe csak biztonságosan úszni tudók merészkedje-
nek be a városi strandokon és a szabadvizeken egyaránt. 

IV. Idegenforgalmi szezonnal kapcsolatos ajánlások
A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok, 

uszodák környéke. A hatalmas tömegben senkinek sem tű-
nik fel, ha valaki felemel egy táskát a földről és a kijárat felé 
indul vele. Minden szezonban akad hol több, hol kevesebb 
strandi lopás. A strandok „szarkái” nem nézik, hogy mit 
visznek, lehet az strandpapucs, úszószemüveg vagy napolaj, 
de esetenként komolyabb dolgok is, mint például mobilte-
lefon, videokamera vagy éppen pénz-, irattárca. A strandi 
lopások a tényleges kár mellett nem kis bosszúságot is okoz-
nak a meglopottaknak. Ezek a bosszantó esetek könnyedén 
elkerülhetőek lennének egy kis odafigyeléssel.

1. Hogyan előzhetjük meg a bajt a pihenésünk során?
A legjobb védekezés a megelőzés. Ha strandra megyünk, 

használjuk az értékmegőrzőt, a csomagokra, táskákra fel-
váltva vigyázzunk, a parkoló autókban, pedig ne hagyjunk 
látható helyen táskát, értéket, azokat inkább a csomagtartó-
ban helyezzük el. A strandoláshoz nem feltétlenül szüksé-
ges, feltűnő és értékes használati tárgyakat hagyjuk otthon.

Az esetek többségében nehézséget okoz, hogy a sértettek 

legtöbbször csak távozáskor veszik észre a bűncselekményt, 
így szemtanúk hiányában nehéz felderíteni a tettest.

A strandokon az óvatosságra a hangosbemondó is rend-
szeresen figyelmeztet, ahol a saját felelősséget hangsúlyoz-
zák, valamint azt, hogy egymásra figyeléssel is megelőzhető-
ek a lopások. Elég, ha valaki odafigyel szomszédja holmijára, 
amíg Ő távol van.

Ha nem viszünk magunkkal nagyobb mennyiségű ék-
szert és készpénzt, ha nem hagyjuk felügyelet nélkül a cso-
magunkat benne értéktárgyainkkal, akkor tulajdonképpen 
nem történhet meg, hogy meglopnak bennünket.

A rendőrségnek nincs könnyű helyzete, az esetek felderí-
tését megnehezíti, hogy a sértettek sokszor csak a strandolás 
végeztével észlelik a cselekményt, az elkövetőről legritkább 
esetben van információjuk. Egy-egy napon bár rengetegen 
megfordulnak egy strandon, nehéz szemtanúkat találni.

2. Biztonságban külföldön.
Külföldi utazás előtt tanulmányozza át a Külügyminisz-

térium honlapján megjelentetett,  az egyes országokról kü-
lön-külön elkészített beutazási feltételeket,  valamint kon-
zuli tárgyú tájékoztató kiadványokat, e mellett tanácsos a 
honlapon szereplő listákból kigyűjteni a felkeresni kívánt 
országokban működő nagykövetségek, főkonzulátusok, 
tiszteletbeli konzuli képviseletek címeit, telefonszámait.

Utazás előtt kössön általános, mindenre kiterjedő utas- 
és balesetbiztosítást.

Soha ne váltson pénzt illegális pénzváltóknál, könnyen 
előfordulhat, hogy hamis pénzt kínálnak, illetve egyéb mó-
don károsítják meg a turistákat.

A szállodában amennyiben arra lehetőség van, vegyen 
igénybe értékmegőrzőt.

A szállodai szobában annak elhagyásakor ne hagyjon 
elöl értéktárgyat, távozáskor a szoba ajtaját, ablakát mindig 
zárja be, így védve értékeit a besurranó tolvajoktól.

Gépkocsival történő utazáshoz rendelkeznie kell zöld-
kártyával és nemzetközi kötelező biztosítással, szükség ese-
tén szerezzen be nemzetközi vezetői engedélyt.

A magyar állampolgároknak személyazonosításra alkal-
mas irataikat a schengeni tagállamokban is maguknál kell 
tartanai az esetleges igazoltatások miatt. Személyazonosí-
tásra alkalmas okmány az útlevél, a személyi igazolvány és 
a jogosítvány.

Külföldön elvesztett, vagy ellopott okmányait, a helyi 
rendőrségen jelezze, és az erről kiállított jegyzőkönyv máso-
latával forduljon a magyar külképviselethez, ahol a kiállított 
Ideiglenes úti okmánnyal haza lehet térni Magyarországra. 
Ilyen okmány nélkül ne induljanak el!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112

TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
barka@csongrad.police.hu
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   Az első világháború mártírjaiért
Emléknap a templomi búcsún

1914-ben kitört a világháború, amelynek lefolyása és kö-
vetkezménye hazánkra súlyos csapást mért. Minden telepü-
lést, így Mártélyt is nagy katonai és civil veszteség érte. A 
mártélyi bakákat főként a szegedi 46-os gyalogezredbe so-
rozták be, többségük az olasz fronton harcolt és halt hősi 
halált a 2000 méter magas hegyekben. De voltak, akik az 
orosz hadszíntéren, vagy hadifogságban szerzett sérüléseik-
ben, illetve különböző fertőző betegségekben hunytak el. A 
falu lakosságát a 1919. július 22-i román megszállás alatt érte 
el a megtorlás. A román hadsereg ágyúiból aznap délután 3 
órától 56 lövés érte a falut. Szerencsére sokan elmenekültek, 
mert az átvonuló román sereg válogatás nélkül megölt min-
denkit, aki az útjába került. Akinek nem sikerült elrejtőz-
nie, a tanyája udvarán, a szántóföldön, vagy az úton lőttek 
agyon. A mártélyi civil és katonai áldozatok száma megha-
ladta a 80 főt. 

Ha a mai körülmények között nehezen is, de átérezzük, 
milyen szörnyűségeket kellett megélniük az akkor élt em-
bereknek, őseinknek: emléküket ápolni, történetüket meg-
őrizni kötelességünk. Ennek szeretnénk eleget tenni egy 
Emléknap megszervezésével. Szeptember 7-én, vasárnap a 
templom búcsúján tervezünk kiállítást, előadást, megemlé-
kezést a 100 éve történt eseményekről. 

A kiállítás anyagához kérjük Mártély lakosságának segít-
ségét, hogy minél több dokumentumot; levelet, tábori lapot, 
visszaemlékezést, történetet, képet tudjunk összegyűjteni, 
amelyből majd létrehozunk egy adatbázist a könyvtárban.

A kiállítás anyagát Sajti Imréné Kati (30/6373288) és Pót-
ári Mihály (20/8232918) gyűjti.

Mrzl hegy az I. világháborúban (mai Szlovénia)

Isonzói harcvidék (mai Szlovénia, Soča folyó)

   Hová lett a régi tűz?
Június 21-re szólt a meghívó: mindenki névnapjának 

megünneplésére.
A meghívókat személyesen vitték ki a körzetfelelősök, 

vagy postán jutattuk el. A meghívóban feltűntettük, hogy 
lesz vendéglátás és a megszokott beszélgetés, nosztalgiázás, 
éneklés. Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete fel-
készült mind a 100 tagjának fogadására. Ám a terem csak 
nem akart megtelni. Akik megtisztelték a rendezvényünket 
boldogan ölelték meg egymást. Szeretettel köszöntöttük a 
megjelenteket. Az öröm mellett azonban nagy csalódás ért 
bennünket. Azt meglehet érteni, hogy a nagyon idősek, be-
tegek nem tudtak eljönni, de azt, aki el tudott volna jönni és 
nem jött, nem lehet elfogadni. Az meg különösek fájó, hogy 
nem is próbálták kimenteni magukat. Nincs jogom bírálni 
döntésüket, de nagy csalódást okoztak.  A névnapok ün-
nepét immár negyedszerre tűztük ki. Mindig volt ok arra, 
hogy a határidőt kitoljuk. A szervezés és az anyagi háttér 
biztosítása komoly feladat. Egyesületünk úgy tekint tagjaira, 
mint családtagokra. Gondoljon mindenki arra, hogy milyen 
fájdalmas, ha a család nem összetartó. Ezt éreztük június 21-
én. Igaz, akik itt voltak, örömmel ültek egymás mellé, mo-
soly volt az arcokon, megtalálták a közös hangot úgy, mint 
régen. A felszolgált étkeket, üdítőket szívesen fogyasztották 
egymás társaságában. Elgondolkoztató, hogy hol a régi tűz? 
Az egymásért tenni akarás? Az összetartozás? Igaz, megöre-
gedtünk, betegek vagyunk, de amíg van lehetőség meglátni 
az élet szépségét, és van lehetőség, becsüljük meg egymást is. 
Azt mondtuk: minden tagunknak volt – van – lesz névnap-
ja, hát köszöntsük egymást egy időben egy helyen. Lehető-
ségünk van rá. Itt van a Civilház, megvannak a vendéglátás-
hoz szükséges feltételek. Terített asztal, kellemes környezet. 
Ezeknek ellenére jött a nagy csalódás. Távolmaradt tagja-
inknak: sorstársainknak, barátainknak házhoz szállítottuk 
mindazt, amit a közös asztalnál fogyaszthattak volna el.

Akik várták a barátainkat sok-sok órát töltöttek el azzal, 
hogy berendezzék a Civilházat, terítsenek, főzzék a virslit, 
felszolgáljanak. Majd kissé keserűen, de vállalták, hogy örö-
met szerezzenek távolmaradt társainknak azzal, hogy elvi-
gyék mindazt, amit a közösségben elfogyaszthattak volna. 
Ehhez hozzá kell tenni, hogy Ők is idősek, betegek, nekik 
is lett volna okuk a távolmaradásra, de erősebb bennük az 
egymásért tenni akarás.

Mindezek felsorolása nemcsak a mi kis közösségünkre 
érvényes, hanem a nagyobb közösségre is. Remélem, nem 
kell háború, földrengés, árvíz, hogy a közösség magára ta-
láljon és újra egy ütemre dobbanjon a szív. Azt remélni sze-
retném, hogy a következőkben megtiszteljük egymást, és az 
egyesület meghívását mindenki elfogadja. 

Legyen jelszavunk: Az egyesület élt, él és élni fog. De 
ezért tenni is kell!

Arnóczky Györgyné 
elnök
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   Szent Iván-éji szerelmes vetélkedő
A nagy előkészületeket követően eljött a várva-várt „Szent 

Iván éj” június 27-én, pénteken. A rendezvény fő program-
ja a szerelmesek párbaja volt. A vetélkedőre nevezett párok 
izgatottan várták a „buli” kezdetét, az esti-délutáni 7 órát. 

Nyolc szerelmes pár mérte össze kapcsolatuk erősségét. A 
játék hangulata a kezdettől egyre fokozódott. A szerelmes-
párok közös erővel, összefogva küzdöttek a nyereményért, 
pedig nem is tudták, mivel lepik meg őket a rendezők. A já-
tékosokon kívül más érdeklődők is megjelentek ezen az es-
tén, szurkoltak a kedvenceiknek. A szervezők a kényelemről, 
a jó hangulatról, illetve a finomabbnál finomabb nyáresti fa-
latkákról sem feledkeztek meg. Voltak ám még különleges 
italok, koktélok is. Három feladatból tevődött össze a párbaj, 
amelynek a végeredményét izgatottan várta mindenki. Más-

fél órás küzdelem után megszületett az eredmény. A győztes 
szerelmespár Aradi Renáta és Lakatos Zoltán lett 24 ponttal. 
Nyereményük egy hetes nyaralás Mátraszentimrén!!! Nem 
sokkal lemaradva az első helyről a dobogó második fokát két 
pár foglalhatta el azonos pontszámmal: Hízó Ildikó–Nagy 
Gergő, valamint Csatlós Renáta–Kulcsár Szabolcs. Őket 
egy-egy, 2 főre szóló mozijegy illette meg. Mindkét páros 
22 pontot szerzett. A harmadik helyet mindössze egy pont 
hátránnyal Komlósi Kata és Kádár Róbert szerezte meg, ők 
is 2 fős mozijeggyel gazdagodtak. A többi páros is keményen 

megküzdött a helyezésekért, a rendezők mindenkit jutal-
maztak némi jelképes nyereménnyel. További játékosok: 
Kmetykó Bella–Szabó Attila, Nagy Imre–Molnár Viktória, 
Sajti Kata–Papp Dávid, Vacsi Ágnes–Czirok Mihály. A sze-
relmes párbajt karaoke követte Szűcs Attila közreműködésé-
vel. Sorra álltak a kivetítő elé a vállalkozó szellemű „éneke-

sek”, akik bátran adták elő kedvenc dalaikat. Mindemellett 
tűzugrás is volt, a szerelmespárok rituáléja azt segíti elő, 
hogy szerelmük örökké tartson. A hangulatos nyárestéken 
jó együtt lenni, ezért várunk mindenkit augusztus 8-án a 
„Hullócsillagok éjszakáján” is. Visszavágót rendezünk a sze-
relmes párbajban (új jelentkezők is jöhetnek). Lesznek ismét 
koktélok, finomságok és zenéről is gondoskodunk. Ha ezt a 
kupont elhozzátok, választhattok egy koktélt!

Bulizzunk újra együtt!

Kmetykó Bella és Lantos Adrienn

        
 
 
 
 
 

 

Ezt vágd ki!
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   A borz
Hangos szuszogása, csörtetése messziről elárulja a bor-

zot. A szerte Európában elterjedt, nehézkes járású állat 
sűrű aljnövényzetű területeken tanyázik, megfordul városi 
parkokban is. Zömök végtagjaival, vaskos törzsével, vastag 
nyakával, ormányszerű orrával, pici szemével, fülével mókás 
képet fest a 20 kiló körüli ragadozó. Bundájában elegáns; a 
hasa fekete, a háta ezüstszürke, fehér pofáján fekete sáv hú-
zódik az orrától a szemén át a füléig. Éjszaka jár elemózsia 
után, ám ha biztonságban érzi magát, nappal is portyázik. 
Óvatosan kiles erős karmaival ásott üregéből, szimatol-
hallgatózik, és ha mindent rendben talál, ügető léptekkel el-
hagyja tanyáját. Rovaron, csigán, gilisztán, apró rágcsálókon 
él, ha a szükség úgy hozza, beéri gyümölccsel, gyökerekkel, 
makkal, gombával. Híresen torkos barátunk őszre meghí-
zik. Bár télen sokat szunyókál, gyakran elhagyja lakását, 
hogy elcsípjen egy-egy egeret, pockot.  

Az októberi nász után 3-5 vak kölyök jön világra február-
márciusban a mohával bélelt, kényelmes lakásban. A borz 
mama egyedül neveli gyerekeit, családtagjai nem segítenek 
a gondozásukban, de az üregrendszer fejlesztéséért-karban-
tartásáért sokat tesznek. Amikor a kicsik abbahagyták a 
szopást, mamájuk mindaddig ellátja őket ennivalóval, amíg 
nem képesek táplálékot szerezni. A 3-4 hetes kölykök any-
juk társaságában a lakás bejáratához merészkednek, később 
kifekszenek az üreg elé sütkérezni, játszani. A picik ősszel 
önálló életet kezdenek. Elhagyott borzlakásban ütnek ta-
nyát, ha nem találnak kész otthont, ásnak maguknak. A fia-
talok általában anyjuk lakása mellett készítenek hajlékot, és 
együtt telelnek.

p--a

   Ezüstérmesek lettek 
a mártélyi fiatalok

A Rosmarin Zrt. Mártély labdarúgó csapata a 2013-14-es 
szezont a megyei II. osztályban játszotta végig. A tavalyi 6. 
helyezés után az idei bajnokságnak új edzővel és új kerettel 
vágtunk neki. A célunk nem lehetett más, mint megőrizni 
vagy javítani tavalyi helyezésünket. 

Felnőtt csapatunk a bajnokságban az ötödik helyen vég-
zett. Az év során számos szép eredményt értünk el. Néző-
szám tekintetében mindenképp előreléptünk, mert bár átla-
gosan 100-130 néző látogatja a mérkőzéseinket, a Mindszent 
elleni csúcsrangadóra nagyjából 400-an voltak kíváncsiak.  
Játékunkat tekintve fejlődtünk és a jelenlegi csapat egy fiata-
los gárda. Sajnos a 2000-es évek közepén nagyon kevés volt 
az utánpótláskorú játékos ezért ma kevés mártélyi játszik a 
csapatban, de remélhetőleg a mostani utánpótlás gárdákból 
már kerülnek fel játékosok a későbbi felnőtt kerethez. 

Sajnos probléma, hogy még mindig nem rendelkezünk 
saját öltözővel. Ez egy visszatérő és egyre égetőbb probléma, 
mivel rövid időn belül már ehhez kötik az indulási jogot. 
Az iskolai termek bérlése horribilis összegbe kerül. Az első 
félévről van adatunk, akkor több mint 300.000 Ft-ot fizet-
tünk azért, hogy mérkőzések előtt és után ott öltözhessünk, 
tusolhassunk. Ez sokkal több, mint az ekkor elhasznált víz 
és villany költsége, a helyiségeket pedig „természetesen” mi 
takarítjuk ki. Az Önkormányzattal karöltve lépnünk kellene 
ez ügyben, mert ez előbb-utóbb tarthatatlan lesz. Heti két 
edzése van a felnőtt csapatnak. Nem megoldott az edzések 
előtti öltözködés, nem megoldott az edzések utáni tisztál-
kodás. A játékosok a pálya mellett öltöznek. Ha mindezt 

   Szivárvány
(Színes körívet alkotó fényjelenség, égi tünemény, ame-

lyet az esőcseppeken megtörő színkép hoz létre…) Mennyi 
minden kell, hogy a csoda létrejöjjön, s mennyi csoda kell 
ahhoz, hogy egy vendéglátás sikerüljön. Június 13-án korán 
reggel kinyílt a Civilház ajtaja az „Add a Kezed” Mozgássé-
rültek Egyesületének „négyes fogata” startra kész. Vida Jó-
zsefné, Nagy Sándorné, Szűcs Imréné, Arnóczky Györgyné, 
valamint a mindenbe bevonható Papp Balázsné és unokája 
Vékony Imi izgatottan várta, hogy Szeged felől megérkezzen 
a távolsági autóbusz, rajta a szegedi József Attila Kisegítő Ál-
talános Iskola diákjaival, tanáraival. Autóbusznál fogadás, 
üdvözlés, a Civilháznál az asztalok terítve. Minden vendéget 
várt egy-egy mártélyi képeslap személyre szóló jó tanács-
csal. Bőséges reggeli, repeta, emlékezések, móka, kacagás, 
ami illik a fiatalokhoz és öröm a vendéglátóknak. Kölcsönös 
ajándék átadások. Tanárok az egyesület képviselőinek, az 
egyesület pedig minden tanárnak, diáknak. Meghatódott-
ság ül ki az arcokra. Azt mondják, ilyen fogadásban csak 
Mártélyon részesülnek. Ez azért is megható, mert az idősek 
és fiatalok találkozása több mint „sablon”. Pihenés után elő-
állt Benkő Sándor és kis unokája kettes fogata - mint min-
dig. Végig hajtottak a falun, amely megmutatta a régi és az 

új arcát. A sétakocsikázás után irány a Mártélyi Iskola. Itt 
szeretettel üdvözölte a vendégeket Körtvélyessyné Rácz-
Balog Renáta igazgató. A gyerekek is megtalálták a közös 
hangot. Sportvetélkedő kezdődött a felkészítő tornatanár 
vezényletével. Ezt kézműves foglalkozás követte Vékony Imi 
közreműködésével. És mire jó a Faluház újonnan kialakí-
tott főzőtere? Palacsintasütésre!  Röpködtek a palacsinták, 
amikbe aztán finom töltelék is került.  A vendégek bejárták 
a könyvtárat, megnézték a RETRO kiállítás még megtekint-
hető részét. Ez élmény volt a vendégeknek és büszkeség a 
helyieknek. Fáradtan, de lelkesen ballagtak le a Tiszára. A 
tanösvény bejárása maga az élmény. Az ember és a termé-
szet közös alkotása. Szúnyogokkal való találkozás, nevetés, 
csapkodás, de a fiatalság sok mindent legyőz. A parancsnok-
ságot itt már átvette a „Hogy Életük Legyen  Alapítvány az 
Ifjúságért”  kuratóriumának elnöke, Pótári Misa. Ő tette le-
hetővé, hogy a Bodnár Bertalan Oktató Központban terített 
asztalhoz ülhettek Zsótérné Zsuzsa szíves invitálásával. Pi-
henés, finom, bőséges ebéd - kétszeres öröm. Az ajándékba 
kapott túlélő csomagok az egésznapi program hűséges kísé-
rői voltak. Végül a meglepetés: torta Papp Balázsné jóvoltá-
ból. Mondom, nemcsak az égen van szivárvány, ha a szívek 
tiszták, akkor itt, a földön is.

Arnóczky Györgyné



viszont bevinnénk az iskolába, akkor az újabb súlyos szá-
zezrekbe kerülne. Erre a problémára mindenféleképpen 
megoldást kell találni. 

Hogy a fejlődésről is szóljunk. Emberemlékezet óta nem 
volt ennyi utánpótláskorú labdarugója és csapata Mártély-
nak. A tavaly megalapított U-19-es együttest idén megerő-
sítettük és a csapat a bajnokságban ezüstérmet szerzett. 
Dudás Bence jóvoltából mienk a gólkirályi cím is. A bajnok-
ság folyamán 37 gólt szerzett, míg ha az egész szezont néz-
zük, amikor is alkalomadtán a serdülő és felnőtt csapatban 
is szerephez jutott, akkor a góljai száma 64! A csapat sokra 
hivatott és 1-2 ember kivételével a jövő évi bajnokságban is 
szerepelhet, tehát ideális korú.

Idei évtől kötelező a serdülő, vagyis az U-16-os csapat 
szerepeltetése is. Nagy munkával nyáron sikerült összehozni 
ezt a gárdát is, de aggasztó, hogy nagyon kicsi az 1998-99-es 
születésűek száma, nemcsak nálunk hanem regionálisan is. 
A csapat szereplését nem értheti kritika. Középmezőny alja 
a jelenlegi helyezésünk. Mivel ezek a srácok még csak idén 
kezdtek el focizni, így még sokat fejlődhetnek. Ugyancsak 
kötelező volt Bozsik-csapatokat is szerepeltetni az idei évtől. 
Mi egy fél év haladékot kaptunk, de tavasszal már nekünk 
is bele kellett vágni. Legnagyobb fegyverténynek tartjuk, 
hogy külső segítség nélkül sikerült megteremteni az U-7-es 
/óvodás/, U-9-es és U-11-es csapatot. Ebben a versengésben 
jelenleg 30 kisgyermek vesz részt 6-tól 11 éves korig! Nagyon 
szeretnénk, ha ez a szám még tudna egy kicsit nőni, jövőre 
pedig az U-13-as csapat indítását tűztük ki célul. Eredmé-
nyeiken látszik a fejlődés! Míg az első Bozsik-tornán még 
csak a környezettel ismerkedtek, addig a másik kettőn már 
gólokat rúgtak, döntetleneket értek el, szoros meccseket 
játszottak. Olyan csapatok ellen tették ezt, akik fejlődésük 
szempontjából 2-4 év előnyben vannak a mieinkhez képest!

Remélhetőleg edzőjük, Török Renátó is folytatja áldoza-
tos munkáját, mert nélküle nem érhettük volna el ezeket a 
szép eredményeket.

Anyagi helyzetünkről elmondható, hogy a tao-támo-
gatásnak köszönhetően tudjuk finanszírozni a csapat mű-
ködését. Van ugyan egy szépséghibája a dolognak, hogy a 
különböző támogatási jogcímekhez 10-30-50 %-os önrészt 
kell biztosítani. Az önerő előteremtése igen nehéz feladat, a 
névadó szponzor biztosít a legtöbbet, ezen kívül néhány ma-
gánszemély és vállalkozó támogat bennünket. 

A megnövekedett csapatlétszám sokkal több munkát ad 

2014. július 7Mártélyi hírek

   Lovas sikerek
Tóth Erika Epervirág nevű lovával eddig a szezonban a 
következő eredményeket érte el:

Békéscsaba május 18. B1/ C 4. hely 
Mezőhegyes május 31. B2 6. hely
Balástya június 22. B2 6. hely, B3 4. hely
Mezőhegyes június 28. B2 4. hely

Sajti Fanni Linnea nevű lovával:
Országos Minősítő + GP Kiskunhalas május 1-4.
B2 ifi 3. hely
B3 4. hely
Zsombó május 31. B2 ifi 1. hely
Országos Minősítő + GP Budapest Tattersall 
            június 12-15. B3 6. hely
Jászfényszaru június 29. B2 3. hely
Mórahalom július 5. B2 ifi 2. hely

az edzőknek, technikai személyzetnek egyaránt. Köszönet 
érte mindenkinek, aki szabadidejét feláldozva vesz részt 
ezekben a tevékenységekben. Köszönet a szülőknek is, akik 
az új kis focistapalánták meccsein részt vettek és segítették 
munkánkat. Összességében elmondható, hogy bár sosem 
látott mennyiségű labdarugó csapattal és igazolással dolgo-
zunk, körülményeink messze elmaradnak az ideálistól. Ha 
azt szeretnénk, hogy mindez változzon, akkor összefogásra 
lenne szükség, mert névadó szponzorunktól nem várhat-
juk el a teljes megújulást. Nekünk mártélyi lakosoknak és 
vállalkozóknak is tenni kell érte, hiszen tevékenységünk az 
egészséges életre való nevelés része.

Dr. Hajdú László

   Anyakönyvi hírek
Született:

Nagy Csabának és Tóth Bettina Erzsébetnek 
MAJA PANNA

Tatár Bélának és Krajcsovics Lillának MÁTYÁS
Bugyi Sándornak és Grexák Magdolnának SÁNDOR

Kiss Mihálynak és Szél Erzsébetnek DOROTTYA
Kocsis Péternek és Szombathelyi Adriennek 

SZÓFIA EMMA
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   Az IKSZT és Faluház 
programjai júliusban

Rendszeres szolgáltatások:
Családsegítő szolgálat (minden páros 
héten, szerdán 8.00-9.30), Falugazdász 
fogadóóra (minden páros héten kedden 8.00-9.00)

Rendszeres KLUBOK: 
Ifjúsági klub (minden szerda és pénteken 14.00-17.00), 
Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00-11.00), Nagyi 
Net-klub (minden hétfőn 13.00-15.00)

Ezeken túl az alábbi rendezvényekre várjuk júliusban az 
érdeklődőket és érintetteket:
01-jén kedden 10 órakor Előadás a cukorbetegségről, 

Egészségi állapot (ESG) mérés 
(jelentkezés: Búzás Éva 30/963-1986)

08-án kedden 10 órakor Tankör, 
felkészítés a középiskolai tanulmányokra

19-én szombaton 10 órától Természetvédelmi túra 
az ártérben és az Ányási szigeten

21-én hétfőn 11 órától a Baba-mama klubban 
beszélgetés gyermekpszichológussal

22-én kedden 10 órakor Tankör, 
felkészítés a középiskolai tanulmányokra

25-én pénteken 16 órától mozi látogatás 
az Ifjúsági klub tagjaival

29-én kedden 18 órától az „Irodalombarátok Körének” 
megalakítása

31-én csütörtökön 9 órától Baba-mama klubon 
kézműves foglalkozás

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.

   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.

   Idősek Klubja júliusi programja
 03-án: Júliusi népszokások, kalendáriumi események – 

10 órától
 10-én: Térítési díjbefizetés pénztári órákban, 

tésztakészítés – 10 órától
 17-én: Arató-napi nótázás 13 órai kezdettel
 24-én: Egészségügyi előadás Nagyné Annika 

előadásában – 10 órától
 29-én: Fehérneművásár – 9 órától

Ál lan dó Prog ra mok:
a gyógyszer-igényét mindenki 7 órára hozza el.
Hétfőn, reggeli előtti vércukor- és vérnyomásmérés 7-8 óra 

között.
Minden kedden 10 órától időstorna, ahová mindenkit 

várunk. 
Kedden, szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, csütörtökön 

közösségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, 
évforduló.

Hétfőn, szerdán és pénteken a tejet reggel 7-8 óra között 
szíveskedjenek elvinni.

Minden csütörtökön 14 órakor nyitott próbát tart az 
Idősek Klubja Népdalköre. A hallgatóságot szeretet-
tel várjuk. Be is lehet kapcsolódni!

Klubvezetőség

   Anyakönyvi hírek

Elhunyt:
Markó Ernőné Mohos Zsuzsanna Erzsébet 

(Mártély, Tanya 107.)


