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Jelzöm
Szinte elnémított a döbbenet mikor megtudtam FARKAS 
CSAMANGÓ ZOLTÁN barátom - a Kaláris egykori írója és 
szerkesztője - az elmúlt hónapokban átélt műtétei után köve-
tő felépülés első napjaiban váratlanul elhunyt. Zolit a falu-
ban szinte mindenki ismerte, hiszen kedves újsága hasábjain 
évekig írt a közélet legfontosabb eseményeiről, híreiről. Az 
elmúlt években visszavonultan élt, idejét az élő és holt Tisza 
partján kedvenc szenvedélyének a horgászatnak szentelte. 

Eközben régi kézműves mesterségének is hódolt, bőrökből 
ékszereket készített, melyeket megcsodálhattunk egy-egy 
nyitott kapuk rendezvényen. A természet szeretete, Fekete 
István művei, a bicskák, a horgászat és a halászat, a népha-
gyományok, a fafaragás és a bőr, a toll a papír és még a film 
is, a főzés és a szíves vendéglátás, a jó beszélgetés és a világ-
megváltás mind a Tied volt.

Kedves Zoli! Búcsúzunk Tőled mindannyian, nyugodj békében. 

Borsos József
polgármester

  Nagy István fafaragó emlékkiállítása
Nagy István Mindszenten született, itt ismertette meg Er-
délyből áttelepült tanítója a fafaragással. Nyolc osztály el-
végzése után textilkereskedő tanoncnak állt. 1944-ben je-
lentkezett a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap algyői 

kiképzőjére. Így jutott el Berlinbe, ahol a háború végén orosz 
hadifogságba esett. 1945 szeptemberében hazatérve, a keres-
kedelemben helyezkedett el. Tényleges katonai szolgálatra 
1948 márciusában hívták be, ahol a csatarepülőkhöz került 
s főhadnaggyá léptettél elő. 1951-ben koholt vádak alapján 
eltávolították a hadseregből. Ezt követően dolgozott erdő-
gazdasági munkásként, majd lakatos segédmunkásként, 
mérlegszerelőként. 1953. szeptember 6-án kapott bolti eladó 
állást Mártélyon, ahol rövid idő múlva boltvezető lett. Eb-
ben a beosztásban dolgozott 1987-ig, nyugdíjazásáig. 
     A falu életébe nemcsak beilleszkedett, de a közéleti tevé-
kenységből is kivette részét. A rendszerváltozás után önkor-
mányzati képviselőként dolgozott, 1998-tól pedig alpolgár-
mesterként. 

     Fafaragással a 80-as évek közepétől foglalkozott. Már 
ekkor rendszeresen eljárt a Megyei Rajztanár Továbbképző 
Stúdió és Képzőművészeti Körök Ásotthalmi Alkotó Tábo-
rába. Itt, faragótársaival együtt nagyobb munkákon, főként 
játszóterek elemein dolgoztak. 
     Faragásai többféle stílust képviselnek. A népművészet em-
lékanyagából merítve születtek a borotvatokok, mosósulykok, 
ivócsanakok, faragott tükörkeretek, sőt bölcsők, kisszékek. 
Előszeretettel alkalmazta rajtuk az erdélyi népművészetre 
különösen jellemző ékrovásos faragást. Tanulmányozta Hód-
mezővásárhely és környéke faragott emlékanyagát is. Ennek 
példái a faragott tükörkeretek. Munkáit zsűriztette, s ezek 
alapján, 1990-ben népi iparművész címet kapott.
      A szobrok és domborműves alkotások fontos részei mun-
kásságának, s ezek témái legtöbbször környék hajdani pa-
rasztéletének jelenetei. (Parasztpár, Vető, Borlopó, Halász, 
Siratóasszony). A vallásos témát a szentek figurái képviselik, 
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  „Szüreteltünk” és ünnepeltünk Mártélyon
Mivel sikeresen pályáztunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-
nél, így sikerült egy nagyszabású szüreti mulatsággal össze-
kötött programsorozatot szervezni. Nagy előkészítés előzte 
meg az október második hétvégéjére szervezett eseményt. 
Csütörtökön este megérkeztek testvértelepüléseinkről a ven-
dégek. Vacsorával vártuk őket, mire elmosogattunk, addigra 
előkerültek a hangszerek is és már húzták is a talpalávalót. 

A zene mellett nagyon jó hangulatban beszélgettünk. Pénte-
ken délelőtt lesétáltak a Tisza-partra, majd lovaskocsikáztak 
egyet a tájvédelmi körzetben. Közben felállítottuk a sátrakat 
a Főtéren. A közös ebéd után a faluban sétáltak, voltak, akik 
régi ismerőseikkel találkoztak. Délután fél 4-kor kezdődött 
az ünnepség a Faluház nagytermében. Közösen énekeltük 
el a magyar majd a székely himnuszt Tatárné Krajcsovics 
Lilla vezetésével. Székely Beáta a nap háziasszonya elsőként 
Csatlós Renátát kérte fel egy szavalatra, majd Balogh János-
né, volt polgármestert, hogy elevenítse fel a kezdeteket, a 
20 évvel és 5 évvel ezelőtti történéseket. Őt Maior Tünde 
követte, Nyárádremete képviseletében olvasta fel Magyari 
Péter polgármester köszöntő levelét, aki családi okok miatt 
(gyermekszületés) nem tudott részt venni az ünnepségen.  
A gyönyörű szavak alatt nagyon sok résztvevő szemében 
könnycsepp csillogott a meghatódottságtól. Ezt követően a 
Nyárádremeteiek műsorát láthattuk, hallhattuk. Remetét 
Oromhegyes követte, Balla Lajos elnök tréfásan elmondta, 
hogy sehol sincs Nyárádremete a 20 évvel, mi, vagyis Orom-
hegyes és Mártély már közel 800 éve kapcsolatban állunk 
egymással, ugyanis a régi településnevek nagyon hasonlóak: 
Szentadorjanmartir és Felsőadorján.
Joó Károly is szót kapott, aki 1992-ben elindította a 
Nyárádremetei gyerekek fogadását a református egyházköz-
ségen belül. A beszédek alatt az elmúlt 20 és 5 év fotói voltak 
láthatók kivetítve.
Végül, de nem utolsó sorban következett Borsos József pol-
gármester, aki a jelenről és a jövőről beszélt. Majd a kap-
csolatok megerősítésének igazoló oklevelek aláírására és az 
ajándékok átadására került sor. Ezt követően kisétáltunk a 
Faluház elé, ahol a Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület a Belügyminisztériumtól átvette az új Su-
zuki személyautóját, mellyel elismerték eddigi munkájukat 
és megkönnyítik a jövőbeni tevékenységüket. 
Az ünnepség után közös vacsorára került sor az Erdei Isko-
lában, ahol az előző estéhez hasonlóan előkerültek a hang-
szerek és ismét remek hangulatban telt el a péntek este. 
Szombaton délelőtt a vendégek és a helyiek egy része a sát-
rakat díszítette fel, volt, aki a koszorúkat és a remeteiek ko-
ronáját állította össze, és olyanok is bőven akadtak, akik az 
esti menühöz tisztították és darabolták a zöldséget. Fél ket-
tőkor kezdődött a szentmise a katolikus templomban, ahol 
megáldották a bort, a szőlőt, csőszpárokat és mind a három 
települést. Fél háromkor indultak a fogatok vidám zene- és 
énekszóval. Sajnos már kezdett cseperegni az eső, de ez nem 
zavarta a fiatalokat.  Pár perccel négy óra előtt értek a Fő-
térhez a csőszök az esővel együtt. Az egyre erősödő eső el-
lenére a Nyárádremeteiek fergeteges csősztáncot adtak elő, 
majd elkezdődött a remetei sátor dézsmálása, a szőlőfürtök 
lopása. A csőszök egymás után fogták meg a tolvajokat. A 
mártélyi és oromhegyesi csőszök is éberek voltak, megpró-
bálták őrizni a szőlőt, de a „tolvajok” is nagyon ügyesen 
loptak, ezért jól megdolgoztak a kialkudott pénzükért. Az 

akik valójában a népélet alakjai, mint például a Mindszent 
városát jelképező munkán a szántó-vető, a szőlőműves, a 
juhász, a halász, a faragó, a fazekas, középen a paraszt Ma-
donnával. Tematikájában kiemelkedő helyet foglaltak el a 
honfoglalás kori motívumok, melyeket szívesen faragott 
meg korongokba elhelyezve. Ilyen munkái díszítik a Csete 
György által tervezett Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékpark jurta formájú templomának belsejét.(1992.)
     Munkáinak harmadik csoportját a nagyméretű alkotá-
sok jelentik: kopjafák, fejfák játszóterek, emlékoszlopok. Az 
emlékoszlopok többsége jeles emberekhez kapcsolódik. Így 
például Bibó Lajos író emlékműve, a rostagyáros Kalmár 
Zsigmond kopjafája Vásárhelyen, Bereck Péter ornitológus 
fehértói, valamint Magyar László Afrika-kutató öttömösi, 
valamint Takács István a második világháborúban hősi ha-
lát halt mindszenti pilóta emlékoszlopa. 
      A fiatalok oktatásából mindig is szívesen kivette a ré-
szét, s szakkör keretében tanított faragást Hódmezővásár-
helyen, Szegeden, Mártélyon, Mindszenten valamint nyári 
kézműves táborokban. Munkáival 1986-tól számos egyéni 
és kollektív kiállításon vett részt, nemcsak a környéken, de 
például Kiskunfélegyházán, Hatvanban, Zalaegerszegen is. 
Külföldön kiállításokon, bemutatókon szerepelt: Hollandiá-
ban, Németországban, Olaszországban.
     Munkásságának elismerését számos kitüntetés jelzi: Mun-
ka Érdemrend bronz fokozata (1996), „Mártély Díszpolgá-
ra” cím (1996), „Pro Urbe” Mindszent Városáért kitüntetés 
(1998), Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (1998), 
Posthumus Magyar Kultúra Lovagja (2004).
     Politikai rehabilitációjára 1995-ben került sor, amikor fő-
hadnagyi rendfokozatát visszakapta és századossá léptették elő.
     2003. szeptember 1-én, hosszú súlyos betegség következ-
tében halt meg.
A fenti életút ismertető és összefoglaló a mindenki által csak 
Pista bácsiként ismert és tisztelt alkotó emlékkiállításának 
megnyitóján, szeptember 22-én hangzott el a Faluházban. 
Lánya, Nagy Vera összegezte röviden édesapja életének meg-
határozó állomásait, jelentős eseményeit. A régóta tervezett 
kiállításra az Idősek Napja keretében került sor, melynek 
anyagát a család és sok mártélyi barát, ismerős „adta ösz-
sze”. Köszönjük mindenkinek, hogy önzetlenül bocsájtotta 
rendelkezésünkre a szebbnél-szebb műveket! Nagyon szín-
vonalas anyag gyűlt össze, méltó módon reprezentálva az 
alkotó sokrétű munkásságát.



2015. november 3Mártélyi hírek

  Az Idősek Köszöntése Mártélyon
Az immár 30 éves Mártélyi Gondozási Központ 2015. ok-
tóber 22-én ünnepelte az Idősek Világnapját a Faluházban. 
Nagyon szép, verőfényes nap volt, ami nagyon jó indítást 
adott a rendezvénynek.
Az ünnepi beszédek megtartása után a legidősebbek felkö-
szöntése következett, nevezetesen:

Mártélyon is ingyenes lesz  
a bárányhimlő elleni védőoltás 

2016. január 1-től
Mártély község képviselő testülete októberi ülésén 

elfogadta Borsos József polgármester javaslatát, mely 
szerint Székkutas és Hódmezővásárhely után 2016. 
január 1-től Mártély községben is ingyenesen lehet 

felvenni a bárányhimlő elleni védőoltást.
Magyarországon 9 hónapos kortól adható, élő, gyen-

gített vírust tartalmazó bárányhimlő elleni védőoltás. Az 
eddigi tapasztalatok alapján két oltás javasolt, amivel 
98,3 %-os védettség érhető el. A védőoltást 3 korcso-

port kapná meg, ez a 9 hónapos, 3 éves és 6 éves kor-
osztály. A védőoltást a mártélyi Háziorvosi rendelőben 
és a Polgármesteri hivatalban egyaránt lehet igényelni.

Palócz Istvánné
Szabó Gáborné

Gál István
Békési József

Herczegh Antal
Bugyi László

Szabó Lajosné
Horváth Mihály

Nagy András
Tolnai Jánosné

Baranyi Sándorné

időjárás nem volt velünk ezen a napon, de ez a hangulaton 
nem látszott meg. 
Az esti bált a „Hogy Életük Legyen!” Alapítvány az Ifjúsá-
gért rendezte.  A vacsora áldos levessel kezdődött, melyet az 
Oromhegyesiek készítettek el, ezt követte a mics és a tarja, 
hagymás burgonyasalátával, ez volt a Nyárádremeteiek szü-
reti báli menüje. A helyiek finom süteményeket és gyümöl-
csöket raktak az asztalra. 
Itt árverezték el a Nyárádremeteiek koronáját, az 
Oromhegyesiek és Mártélyiak koszorújait. Mind a három 
település jótékony célokra ajánlotta fel az árverésből befolyt 
összeget. 
A rendezvény összességében nagyon jól sikerült. A vé-
gén a 2016-os szüreti mulatságukra meghívást kaptunk a 
Nyárádremeteiektől. Van még szűk egy évünk, ideje lesz 
korán elkezdeni énekelni és táncolni tanulni, ha nem szeret-
nénk szégyent vallani Erdélyben.
Végül szeretném megköszönni mindenkinek az önzetlen 
munkáját, aki a négy nap alatt bármilyen segítséget nyújtott 
a lebonyolításban!

Sajti Imréné

Mindenki egy szál virágot és egy szép emléklapot vihetett 
haza emlékül.

Ezután Oskovics György Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas 
Szövetség elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és bátorította 
az időseket az hasznos időtöltésre, a kedvtelések bővítésére.
A 30 éves fennállásunk alkalmából hagyományteremtő szándék-
kel életrehívtunk egy díjat, melyet minden 5. évben az intézmény 
egy kiváló munkatársa kap, aki munkájával, elhivatottságával és 
személyiségével sokat tesz hozzá Intézményünk és közösségünk 
életéhez. Az emléklapot idén és először Farkasné Szilárd Ágnes 
kollégánk kapta, akinek ezúton is szeretettel gratulálunk és to-
vábbi örömöt és jó munkát kívánunk hivatásához.

A hivatalos beszédek után a költők szavai következtek: Gyovai Ist-
vánné és Molnár Józsefné klubtagjaink tolmácsolásában.
A versek után Nagy István Népi Fafaragó művész kiállításá-
nak a megnyitója következett, melyet Pista bácsi lánya Nagy 
Vera nyitott meg. Összefoglaló jelleggel megismerhettük rövi-
den a művész életútját és olyan történeteket hallhattunk tőle, 
amiben az Édesapja munkásságát tárta elénk. Csodálatos 
munkák kerültek kiállításra, amit mindenki megtekinthetett.
Az alkotások megtekintése után Csatlós Renátától hallhat-
tunk egy szép Ady verset, ezt követően a Mártélyi Idősek 
Klubja Népdalköre a Hódmezővásárhelyi Olvasókör Nép-
dalkörével kibővülve egy szép ünnepi műsort adott elő, amely-
ben idősekről szóló vers, vidám hegedűszó, citeraszó, köcsög-
duda is színesítette a dalokat. Közös éneklésre is biztatták az 
egybe gyűlteket, amit sok  mindenki megfogadott; örömmel 
kapcsolódtak be az ismert népszerű nóták előadásába.
A vidám nótázás után az Óvodások „Őszi vásár” című mű-
sorát láthattuk. A csöppségek mindig vidámságot hoznak a 
rendezvényekre, most sem volt ez másképp.
Az ovisok után az iskolások egy kedves zenés-táncos koreo-
gráfiával színesítették az ünnepi műsort.
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A műsorszámok után egy meglepetéstorta került felszolgá-
lásra a közösen eltöltött 30 év alkalmából, ami remekül sike-
rült mindenkinek nagyon ízlett.

A visszajelzések alapján és ez személyes benyomásunk is, 
nagyon jó hangulatú délutánt tölthettünk együtt.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítséget, 
a felajánlásokat, az áldozatos munkát, akik ezekkel támo-
gattak minket és a rendezvény létrejöhetett.

A Mártélyi Gondozási Központ munkatársai.

  Elsárgult már a kukoricaszár
Napokon belül betakarítjuk az Önkormányzat kukoricáját, 
mert az időjárás az elmúlt héten kedvezően alakult, a földek 
felszáradtak, a termést nagy kár nem érte. Minden gazda 
akkor nyugszik meg egy rövid időre, mikor a termés a mag-
tárba bekerült. Mi is ezt várjuk, hiszen ekkor látjuk mun-
kánk eredményét először. 
A betakarítás a zöldségeskertben ősszel folyamatos. Mun-
katársaink ügyesen dolgoznak és készítik a finomabbnál 
finomabb savanyúságokat. A káposzta a karfiol és az őszi 
karalábé, a takarmány tök és répa még kint van, de ha nem 
lesz jelentős fagy, akkor ezekből is tudunk elrakni a télire.  

A fóliasátorból hetente szedjük a paprikát, melyet az iskola-
konyhán és a savanyúság készítésben hasznosítunk. Az úgy-
nevezett glóbuszkert felszabaduló területeire az egész évben 

összegyűjtött szerves trágyát kiszórjuk és megkezdjük a ta-
laj felszántását. 

Látványos és nagy munkába kezdtünk az eső elmúlásával az 
újfalusi határban. 220 db betonoszlop áll a jövőbeni gyümöl-
csöskert kerületén és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 
az 1300 db gyümölcsfa még az idén beültetésre kerüljön. A 
beültetés a fatelepítés legnehezebb része és bízom benne, 
hogy a közfoglalkoztatottak mellett a helyi civilszervezetek 
és falusi önkéntesek is jönnek majd segíteni. Igyekszünk úgy 
megszervezni ezt a munkát, hogy kis csoportokban hatéko-
nyan tudjunk együtt dolgozni. A fákat a jövőnknek ültetjük, 
és ha a számot nézzük elmondhatjuk, a mi kertünkben min-
den mártélyi lakosnak lesz egy gyümölcsfája.

A tanyaudvarban és az erdei iskolában is megkezdtük az 
építési munkákat, előbbi helyen takarmány tárolót, utóbbi 
helyen vendégváró asztalokat és padokat valamint disznó-
vágáshoz szükséges eszközöket, rendezvényekhez használ-
ható faházakat gyártunk. 
Az óvoda, az önkormányzat és a faluház fűtési rendszerét 
is fejlesztettük. Az óvodai kazánt az alacsony fűtési telje-
sítménye miatt az önkormányzat régi szárny épületébe te-
lepítettük, az iskola használaton kívüli nagykazánját pedig 
az óvodába építettük be.  Terveink szerint még ebben a hó-
napban átköltözik a polgármesteri hivatal személyzete a régi 
szárnyba, így télen jelentős gázköltséget takaríthatunk meg, 
mert itt már faaprítékkal tudunk fűteni. 
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   Hírek az „Add a kezed” Mozgássé-
rültek Egyesületénél 
Tisztelt Támogatóink!
Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete nevében hálás szív-
vel és tisztelettel köszönöm meg minden kedves támogatónknak, 
hogy a SZJA 1 %-val 92.478 Ft-tal Egyesületünket támogatták.
A 2015-ös gazdasági évben állami támogatást nem kaptunk, 
ezért kimagasló segítés a „civil” társadalom gondoskodása, 
a megfáradt sérült tagjaink számára.
Az átutalt összeget az Alapszabályban meghatározott célok-
ra, a tagok hasznára és tartalékra használjuk fel.
 Arnóczky Györgyné
 elnök
Kedves Tagjaink!
Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 2015. decem-
ber 3-án csütörtökön évzáró ünnepségeket szervez az advent 
és karácsony szellemében, a mártélyi Civilházban.
Hagyományunkhoz híven itt kerülnek átadásra az ajándék-
utalványok tiszteletünk jeléül.
A csoportvezetőink mindenkit meglátogatnak.

Arncózky Györgyné
elnök

  Közmeghallgatás
Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján évente legalább egy-
szer, előre meghirdetett időpontban, közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot 
tehetnek.

A közmeghallgatás dátuma és helyszíne: 2015. november 18. 
17. óra Faluház

Köszönjük ezt a kimagasló munkát a közfoglalkoztatottak-
nak, munkájukkal értéket teremtünk, hasznot hozó beruhá-
zásokat valósítunk meg.

Borsos József
polgármester

A közmeghallgatás fő témakörei:
- Tájékoztató a 2014-2015. tanévről valamint a 2015-2016-
os tanév indításáról
- Civil szervezetek működésének és anyagi biztonságának 
várható megteremtése Mártély Község vonatkozásában

A képviselők a feltett kérdésekre lehetőleg a helyszínen  
szóban, de legkésőbb 15 napon belül írásban kötelesek válaszolni. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a képviselő testület.

   November 30-n megtörtént a falu-
diskurzus az iskola jövőjéről.

A „szép” számmal megjelent hallgatóság előtt dr. Török 
Péter szociológus tartott egy igen figyelemre méltó előadást, 
melynek a rövid summázata, hogy ha egy településen meg-
szűnik az iskola, viszonylag rövid időn belül kiürül település 
is. Az előadásról készült felvétel hamarosan megtekinthető 
Mártély honlapján.

Ennek a képnek a realitása szíven ütött! Végig futtattam 
ezt az új „verziót”. Lakatlan házak, elnéptelenedett utcák, 
élettelen ablakok, graffitik a falakon, portyázó „bevándor-
lók”, elszürkült szegényes falukép. Nagyon is elképzelhető, 
ha a gyerekek nem itthon járnak óvodába, iskolába. Nem 
lesz kötődésük egymáshoz sem és a településhez sem. Csak 
szálláshely lesz számunkra ez a falu, egy ideig még….

Azt gondolom nagyon fontos és nehéz döntés előtt áll 
minden FELELŐSSÉGGEL gondolkodó szülő és a települé-
sen élők életminőségéért felelős vezetők.

Megkérdőjelezhetetlen a szülőknek az az igénye, hogy 
gyermekeik megfelelő színvonalú oktatásban részesüljenek, 
hiszen a megfelelő ismeretek megszerzése az egyik fontos 
alappillére az egészséges személyiségfejlődésnek, az önbe-
csülés, önértékelés, ésa pozitív jövőkép kialakulásának.Az 
iskola jelenlegi „kínálata” érthető módon azt erősíti a szü-
lőkben, hogy inkább egy erősebb hódmezővásárhelyi isko-
lába vigye a gyermekét, különösen akkor, ha egyébként is 
ott dolgozik.

A pszichológia és a mindennapi tapasztalat azonban azt 
mutatja, hogy az egészséges személyiségfejlődéshez szüksé-
ges a közösséghez tartozás, ami sokkal többet jelent, mint 
egy tanulócsoportban való jelenlét. Ez éppen a suli utáni 
közös focizást, önszerveződően alakuló együttléteket, közös 
kirándulásokat, közös cél és értékmegvalósításokat jelenti. 
Ezek az igazi társas kapcsolatok, amelyek személyes kötődé-
seket, hoznak létre.  A minőségi társas kapcsolatok, a reális 
önismeret, tolerancia, konfliktus kezelés és kommunikáció 
alapját teremtik meg.  Ezekben a kapcsolatokban alakulnak 
ki azok a szociális kompetenciák, amelyek védelmet nyúj-
tanak az elmagányosodás, elszigetelődés, kiszolgáltatott-
ság ellen.A marketing ipar legfőbb célja, hogy reklámok és 
egyéb manipulatív eszközökkel az elszigetelődött egyént, 
nagyobb profit elérése érdekében, eszközként használják.Az 
élő közösséghez tartozó gyermek kevésbé lesz kiszolgáltatva 
ezeknek a hatásoknak, mert a közösséghez tartozás érzelmi 
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biztonságot ad ezáltal a befolyásolhatóság mértéke jelentő-
sen csökken.

A városba bejáró gyerekek között ilyen fajta közösség 
nem, vagy nagyon nehezen alakul ki. Inkább jellemző, 
hogy hazatérve beülnek a számítógép elé, elszigetelődnek 
egymástól és az igazi élettől, egy mesterséges világban él-
nek, ahol a határok és értékek nagyon képlékenyek, nincs 
stabilitás, biztonság, csak mesterséges, tét- és következmény 
nélküli próbatételek. Ez a „kerettelenség” a biztonság hiánya 
az, ami a gyerekeket feszültté, sebzetté, agresszívvá teszi. 
Állandóan kész képeket kapnak, elveszítik a képalkotó ké-
pességüket, képzeletüket, kreativitásukat. Nagyon kifejező a 
magyar nyelv, ahogyan a lényegere utal, kép-teleneklesznek. 
Képtelenek lesznek nagyon sok olyan tevékenységre, amit a 
jobb agyfélteke irányít, mint például az együttérzés, érzel-
mek….stb.

Még egy nagyon fontos átgondolásra érdemes szempont. 
A kiskamasz korban alakul ki a morális gerinc és a lelki 
csontváz, ez a mesékben szereplő hamuba sült pogácsa, ami 
túlélő csomagja minden életútra indulónak. Ennek kimun-
kálása nagyon is tudatos, szakmailag jól felépített munkát 
igényel a mai értékvesztett társadalomban. Ez meghaladja 
egy átlagos oktatási intézmény lehetőségeit. Az egyházi is-
kolákban hangsúlyozottabban foglalkoznak ezzel. Talán 
éppen ez a titka, hogy nagyon megnövekedett azoknak a 
szülőknek a száma, akik egyházi iskolába íratják gyerme-
küket. A természetes spiritualitás, az ember olyan alapvető 
„tartozéka”, mint a fizikai, szellemi, közösségi élet igénye. A 
tudomány mai eredményei szerint az ember EGÉSZ-sége a 
következő 4 terület szükségleteinek kielégítésétől függ: testi, 
szellemi, spirituális, szociális (társas). Ellenkező esetben a 
személyiség sérül!!!

Településünk természeti adottságain túl azzal is büszkél-
kedhet, hogy vannak olyan civil szervezetei, bennük olyan 
szakemberek, akik az iskolán kívüli oktatás-nevelés kerete-
in belül ezt a szolgáltatást, fejlesztést is tudják biztosítani a 
mártélyi iskolásoknak és óvodásoknak.

Kérjük a szülőket a fentiek alapján gondolják át, hogy 
milyen előnyökkel jár, ha gyermekük a helyi iskolába, óvo-
dába jár. Szálljanak szembe a korszellem parancsával, mely-
nek kulcsszavai az érdek a hatalom és bizalmatlanság! 

Szavazzanak bizalmat annak a maroknyi kis csoportnak, 
akik a helyi óvoda és iskola újjászervezésén, a minőségi ok-
tató-nevelő munka újjáépítésén dolgoznak.

Az kezdet feltétele a  megfelelő osztálylétszámok biztosí-
tása, azaz 1-4 osztályig 15fő/osztály. Ha elérjük ezeket a mu-
tatókat, akkor átveszi az egyház a fenntartói szerepet, ami 
a működési feltételek stabilitását eredményezi. Ez bekövet-
kezhet a következő tanévtől, vagy felmenő rendszerben több 
év alatt.

ÖNÖKTŐL FÜGG, HOGY BIZALMAT SZAVAZ-
NAK-E ?!

 BEÍRATJÁK-E GYERMEKEIKET A HELYI ALAP-
FOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE ?!

A bizalomhoz szükséges, hogy tudják kik azok, akik  bi-
zalmat kérnek,íme a csapat:

Tatárné Kapus Éva (nevelőtanár, szociális munkás, csa-
lád-gyermek és ifjúságvédelmi szakpedagógus, személyi-
ségfejlesztő tréner, mese terapeuta, hittantanár…) ebben a 
csoportban szakmai tanácsadó, koordinátor.Nagyné Szen-
tirmai Anna (egészségügyi szakember), Bujdosó Tiborné 
(közgazdasági szakember), Sajti Imréné (közművelődési 
szakember),  Somodi Ágnes(ifjúságszervező önkéntes ), ifj. 
Tatár Béla(pedagógus, edző) , Pótári Misa ( ifjúságsegítő, 
pedagógus ), Somodi István ( képviselő ).

A szakmai csoport a Polgármester megbízása alapján 
végzi tevékenységét.

Tatárné Éva és csapata

Ha 2. SZERDA, akkor  TÉMA-KÖR 
MI LESZ A TÉMA?
Mese, vers, érdekes olvasmányok, játék, önismeret,  
felfedezett és továbbadni kívánt értékek, tapasztalatok!
Közös tervezésre és beszélgetésekre vár titeket Tatárné Éva néni 
és Székely Bea

KIKET? 
Akik nyitottak a fejlődésre és egy jó csapatba akarnak tartozni!

HOL?
A Fő u. 66. szám alatti csodaszép közösségi házba!

MIKOR?
2. SZERDA = November 11. 18 óra : A külső befolyásolás 
és Én mit kezdünk egymással?
December 9. 18 óra

Tatárné Éva és Székely Bea

  Igenis, szabad dühösnek lenni! 
Süveges Gergőt a legtöbben mint televíziós újságírót, a köz-
szolgálati média munkatársát ismerik. Azonban amellett 
hogy tanár, a pszichológiát és a gyermeknevelést nemcsak 
tankönyvekből ismeri, négy gyermek édesapjaként az elmé-
letek gyakorlati alkalmazásában is sok tapasztalatot szerzett, 
amelyeket több kötetben is közreadott. Szerda (okt.21.) este a 
Mártélyi Faluház vendégeként a négy alapvető értékről me-
sélt az Országos Könyvtári Napok keretében megrendezett 
találkozón.
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2015. november 27-én 

Adventi koszorúkészítésre!
A programot a Faluházban 15h-kor kezdjük

Lehetőség van minden mártélyi családnak a  

saját adventi koszorúját közösen elkészíteni. 

Koszorú alapot, gyertyát korlátozott mértékben tudunk  

biztosítani, így nagy segítséget jelent, ha vannak akik 

tudnak hozni tavalyról megmaradt koszorú alapokat.

„Hogy Életük Legyen” Alapítvány 
az Ifjúságért támogatónk:

  Egy lépés az egészségünkért 

Csongrád megye negyvenkilenc, 5000 fő alatti településén 

rendezik meg október-november hónapban az egészségtu-

datos életmód széleskörű elterjesztésével és egészség meg-

őrzési céllal az „Egy lépés az egészségünkért” TÁMOP-os 

pályázati támogatású projektet. Mártélyon október 19-én 

láttuk vendégül a rendező és koordináló Csongrád Megye 

Fejlesztéséért Nonprofit Kft. munkatársait. A sokszínű 

programban ingyenes vérnyomás, testtömeg és testzsír mé-

rés, elsősegély bemutató, gyermekrajz verseny, sport és tánc, 

valamint interaktív előadás és foglalkozás az egészséges 

életmódról és a higiénia fontosságáról is volt. A szervezők 

díjazták az óvodások és kisiskolások alkotásait, almával, ba-

nánnal, müzlis szelettel kínálták a részvevőket. Jó hangulat-

ban telt a nap, sok érdekes és hasznos információval, tanács-

csal tértek haza a gyerekek!

  
Horváth Tibor

A négy érzelmi alapigény, a szeretet, a barátság, az értékes-
ség-tudat és a szabadság-érzet hiánya megbénít, nem tudjuk 
feladatainkat megfelelően ellátni. Ezek olyan alapigények, 
amelyekre mindeninek szüksége van, hogy egészségesen él-
jen, fejlődjön.

Az előadó a dühről szólva ki-
emelve, hogy igenis szabad dü-
hösnek lenni, akár egylánynak 
is, vagy félni is szabad egy fi-
únak, hiszen ezek az érzelmek 
erőt adhatnak, vagy épp meg-
védhetnek valami rossztól. 
A fontos, hogy azonosítsuk 
ezeket az érzelmeket, és meg 
tudjuk élni azokat, de viselke-
désünkkel lehetőleg ne okoz-
zunk másoknak sérülést..

Azonban mindenki valamilyen területen sérül, ám fontos 
ezeket tudatosítani, hogy ne akarjuk ezeket a valamikor 
megszerzett hiányokat később mindenáron pótolni. Ki kell 
tudni mondani, hogy tökéletesek nem vagyunk, és szüleink 
sem voltak azok, és szembesülünk saját hiányosságainkkal – 
hívta fel a figyelmet Süveges Gergő, rámutatva: a hároméves 
korban elmulasztott anyai ölelést később soha senki nem 
pótolja, hiányát csak „elgyászolhatjuk”, azaz elfogadjuk, 
hogy ez már nem lesz.
Az est előadója ismertette a japán autógyártó cég alapító-
jának, Toyota Szakicsi módszerét, aki szerint egy történés 
okát kutatva legalább ötször fel kell tenni a kérdést, hogy mi-
ért, hogy megkaphassuk az igazi kiváltó okot, hiszen az első, 
felületes válasz a legritkábban az igazi.  Mint fogalmazott, 
meg kell találni, mi mozgat bennünket, és ez nem kis fel-
adat. A legfrissebb kutatások szerint ha távolságban mérjük, 
tudatos énünk mindössze tíz centiméternyit határoz meg 
reakcióinkból, míg a tudatalattink 15 kilométerét felelős.

forrás: promenad.hu / Arany Tóth Attila 
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    2015. novemberi ÁMK, 
IKSZT és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falugazdász foga-
dóóra (minden csütörtökön 8.00 – 9.00) és klubokon 
– Ifjúsági klub (minden második pénteken 15.00 
– 17.00), Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00 – 11.00), Nagyi 
Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) Szemétszállítási ügyintézés 
(minden hónap harmadik szerdáján) 11.30-12.30-ig. Társastánc kicsik-
nek (minden hétfőn 14.30-tól)

Az alábbi rendezvényekre várjuk októberben az  
érdeklődőket és érintetteket. 

November 02.       14.00 – 16.00 Vásár
November 06.       13.30 – 15.30 Vásár
November 09.         13.00  MNVH fogadóóra, AKG támogatások
November 10        15.00  Tankör
November 13.       17.30   Ki a jobb? Vetélkedő
November 18.       11.30 – 12.30 Szemétszállítós ügyfélfogadás
                    14.00 – 16.00 Vásár
                             17.00 Közmeghallgatás
November 19.       16.00  Kézműves foglalkozás          
November 23.       14.00 – 16.00 Vásár
November 24.       15.00  Tankör
November 25.       13.00 – 15.00 Vásár
November 27.       15.00  Adventi koszorú készítés

Az ÁMK és az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér munkatársai

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

Az egy há zak hí rei

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

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

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

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

Polgárőrség:  228-043
Tanyagondnok  (30) 359-1077
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

   Az Idősek Klubja programja 
2015. November hónapban

November 05 – én Novemberi népszokások 10:00 órától 
November 10 – én Térítési díj befizetés pénztári órákban
November 12 – én Egészségügyi előadás 10:00 órától
November 19.– én Vicc mesélés,Anekdotázás 10 órától
November 24 – én Fehérneművásár 9:00 órától.    

       Temetőjárat 13:00 órától.
November 26 –án Klub taggyűlés 10  órától

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: a gyógyszer-igényét minden-
ki 7 órára hozza Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás 
mérés 7-8 között. Minden kedden 10 órától időstorna, min-
denkit várunk.
Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök 
közösségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évfor-
duló H, Sze, P, napokon a tejet, reggel 7- 8 között szívesked-
jenek elvinni. Minden hónap utolsó keddjén mártélyi teme-
tőjárat a tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. 
Az igényeket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedje-
nek a klubban.
Minden héten hétfőn nyitott élő próba 14:00 órakor, Az 
Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatósá-
got szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is 
lehet kapcsolódni! 

   Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS: Csatlós Renáta és Kulcsár Szabolcs

HALÁLOZÁS: Halál Györgyné (Községház u.); Farkas Zoltán (Tiszai u.)
SZÜLETETT: Nagy Andrásnak és Hegedűs Edinának Eszter Rebeka nevű gyermeke


