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 Alapítványi bál a jótékonyság jegyében
Az Alapítvány a Mártélyi Iskoláért kuratóriuma az idén is 
megrendezi hagyományos bálját. Bevétele ebben az évben 
a gyerekek testvértelepülésekre való kiutazását segíti. Jú-
lius elején 24 általános iskolás mártélyi fiatalt utaztatunk 
ki Altenahr-ba, hogy tovább mélyítsék a partnerkapcsola-
tot. Augusztus végén 50-en (gyermek és felnőtt) utaznak 
Nyárárdremetére, eleget téve a meghívásnak, melyet tavaly 
a szüreti bálon kaptunk. 
Már most szeretnénk megköszönni a sok segítséget, a fo-
gadásokat, tombolatárgyakat, támogatásokat, a felajánlott  
1 %-okat, mellyel segítik a munkánkat. Fontos volt, hogy 
közhasznúak tudjunk maradni, mert csak így tudunk pályá-
zatokat benyújtani. Tevékenységi körünket úgy bővítettük 
hogy beleférjenek az iskolásokon kívül a fiatalok, középko-
rúak, idősek és a testvértelepülésen élők is. Ennek köszön-
hető az is, hogy az alapítvány pályázat révén ismét tudott 
vásárolni eszközöket a Faluházba, így már 90 db székkel 
tudja segíteni a programokon résztvevők kényelmét. Közös 
pályázatot nyújtunk be az Altenahri Ifjúsági Központtal, 
hogy augusztusban 8 mártélyi 18-25 éves fiatal részt vehes-
sen Ausztriában egy ifjúsági találkozón. Belga, német, erdé-
lyi magyar és osztrák fiatalokkal együtt. 
A kuratórium nevében Sajti Imréné titkár.

 Már három éve nincs közöttünk Szalay Ferenc
2013. január 22-én a mártélyi faluközösséget és vásárhelyi 
művészvilágot nagy veszteség érte, amikor életének 82. 
évében elhunyt Szalay Ferenc festőművész.
A Munkácsy-díjas, Érdemes Művész, a Magyar Művé-
szetért Díj kitüntetettje, aki 1967-ben megkapta a Koszta 
József plakettet, a hódmezővásárhelyi festőiskola kimagasló 
alakja volt.
Mosonmagyaróváron született 1931. február 13-án, a 
Főiskola elvégzése után 1956-ban Hódmezővásárhelyre 
költözött. Szalay Ferenc még főiskolás korában itt töltötte 
gyakorló hónapjait és annyira megszerette ezt a tájat, hogy 
itt telepedett meg. A szegedi Tömörkény Gimnázium taná-
ra, igazgatóhelyettese, a szegedi Főiskola óraadó pedagógu-
sa volt.
A Magyar Képzőművészeti Főiskolán Papp Gyula, Pór 
Bertalan, Szőnyi István voltak a mesterei. 1958 és 61 között 

Derkovits-ösztöndíjas volt, 1962-ben kapott Tornyai- pla-
kettet.
1965-ben lett Munkácsy-díjas. A következő évtizedekben is 
több magas elismerésben részesült, majd 1988-ban érdemes 
művész lett.
A Vásárhelyi Iskola kiemelkedő képviselője, a realista 
festészet egyik meghatározó alakja volt. Rajzos, életszerű 
formaképzéséhez reneszánsz gyökerű, lírai színkezelés 
társult. A művészt kezdettől fogva az alföldi táj, az itt élő 
parasztemberek élete foglalkoztatja, a jelenségek alakulása, 
változása érdekli. Festészetének legjelentősebb darabjait a 
60-as években hozta létre.
A vele készült riportban a Filmhíradóban elhangzott, „A 
huszonhét éves művész parasztszülők gyermeke, három éve 
végezte a főiskolát. Témáját a nép életéből meríti. Grafikái 
is mesteri tudásról vallanak... Napról napra lóháton járja a 
határt, felkeresi a földeken dolgozó embereket és rajzban, 
festményben örökíti meg munkájukat, szokásaikat, min-
dennapi életüket.”
Számtalan kiállításon szerepelt és a legrangosabb köz-, és 
magángyűjteményekben megtalálhatjuk a műveit. Fő témá-
ja mindig az alföldi táj és a paraszti élet volt, de idővel az 
embert körülvevő tárgyak is fontos szerepet kaptak képein. 
A mártélyi táj, a szélmalom szerelmese volt.
A helyi közösségben meghatározó személyként szervezte 
Mártélyra a kultúra nagyjait. A szélmalom kedvelt turista 
látványossága mellett meghitt baráti beszélgetések, zenei 
és kulturális programok helyszíne volt. Sokunk kedves 
emléke a fűződik ide és méltó emlékként őrizzük relikviáit 
a jövőnek.

Borsos József
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 Interjú Varga Zsuzsanna védőnővel
Interjú Varga Zsuzsanna védőnővel, aki 2016 januárjától 
dolgozik Mártélyon Kulcsár Renáta helyett, aki kismama

Hol végezted el a védőnői képzést és mikor?
2014-ben diplomáztam az SZTE ETSZK védőnői szakon, 
angol és német középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Az 
eddigi védőnővel, Renivel együtt jártam a főiskolára.

Mióta dolgozol védőnőként és hol?
2014. augusztusában álltam munkába védőnőként Batto-
nyán és csatolt településein, azóta ott dolgoztam. Területi és 
iskolai védőnőként egyaránt dolgoztam ott. 

Honnan jársz dolgozni, nem megterhelő-e számodra az 
utazás?
Szegedről járok Mártélyra busszal, mivel Battonyára is napon-
ta buszoztam, így már megszoktam a minden napi utazást. 

Mik a terveid a jövőre nézve?
Szeretnék jogosítványt szerezni a közeljövőben. Ezen kívül 
szeretnék még tovább tanulni, hogy többrétű tudást szerez-
zek, hogy több lábon meg tudjak állni az életben.
Mit szeretsz a védőnői hivatásban a legjobban?
Nagyon szeretek gyermekekkel foglalkozni, kiváltképpen 
a csecsemőkkel. Szívesen tartok rendszeresen baba-mama 
klubokat. Szeretem, hogy ott személyesebb a légkör, a kis-
mamák is megtudják egymás között beszélni a dolgokat, 
közelebbi viszony alakulhat ki ott köztem és a gondozattak 
között és egymást is jobban meg tudják ismerni.

Van-e valamilyen hobbid, mit szeretsz csinálni szabad-
idődben?
Szeretek varrni, foltvarrást, párnákat, függönyöket szoktam 
varrni. Párommal sokat túrázunk a kutyánkkal, Samuval, 
vele nagyon sok időt töltünk. 

Vannak-e terveid a mártélyi körzettel kapcsolatosan?
Szeretnék csinálni Mártélyon rendszeresen baba-mama bör-
zét, amit először februárba tervezek. Szeretnék csinálni ba-
ba-mama klubokat, babaringatót is. Szerencsére az előttem 
lévő védőnő is csinálta ezeket a programokat, így bízok ben-
ne, hogy e miatt nagy lesz rá az érdeklődés, nyitottak lesznek 
rá az anyukák. Bízok benne, hogy minden szülő kedvesen 
fog fogadni, tudunk majd közösen dolgozni.

Mikor fogod tartani a csecsemő és várandós önálló  
védőnői tanácsadást?
A tanácsadás időpontját nem szeretném változtatni, ahogy 
eddig tartotta Reni is, kedden és pénteken várok mindenkit 
8-tól 12-ig.

Köszönöm az interjút!     
Kulcsár Renáta

 Él a Vidék
 „Kövesd! Szeresd!” Ezzel a jelmondattal indult el 2015 októ-
berében az Él a vidék – Csongrád Megyei Videós Híroldal. 

A megye kulturális és közösségi életével foglalkozó honlap 
nem titkoltan azzal a céllal jött létre, hogy a korábban el-
érhetőnél átfogóbb, hitelesebb, közérthetőbb tájékoztatást 
nyújtson bárki számára, aki érdeklődik a kistelepülések 
mindennapjai iránt. Mutassuk meg, hogy él a vidék, van-
nak eredményeink, hasznos társadalmi, és hagyományőrző 
munkát végző közösségeink! Nálunk mindennek helye van, 
ami hozzájárul Csongrád megye fejlődéséhez, értékeinek 
megerősítéséhez, és megtartásához. Nálunk mindennek 
helye van, ami célt, motivációt ad a fiatalok, és idősek szá-
mára ahhoz, hogy szabadidejüket hasznosan, a közösségek 
érdekében töltsék el. Nap, mint nap számos dolog történik 
a kistelepüléseken, amelyről kevesen tudnak. Hírértéke 
mindennek van, a jó példák bemutatásából soha nem lehet 
elég. Segítse ön is munkánkat, hogy megmutathassuk: Él a 
vidék! Elérhetőségeinken forduljon hozzánk bizalommal, 
kövessük, és szeressük a vidék történéseit. Várjuk ötleteit, 
javaslatait az info@elavidek.hu címre.
A www.elavidek.hu kiadója a ZsupArt Egyesület.

Megfontolandó gondolat
A szeretettől nem idegen, hogy miközben szeretek valakit, időnként 
lehetnek erős negatív érzéseim és indulataim is vele szemben. Valakit 
szerethetek, de pillanatokra gyűlölhetem, megharagudhatok rá, 
lehetek rá féltékeny, akár félhetek is tőle. Ez mind belefér, nem mond 
ellent a szeretetnek.

 Pál Feri atya

S. Lewis mondta: „Minden döntésünkkel egy kicsit változtatunk 
életünk középpontján, az a részünk, ami a döntést hozta, kicsit más 
lesz, mint azelőtt volt. Ha az élet egészét nézzük a megszámlálhatatlan 
választási lehetőséggel, akkor láthatjuk, hogy legbenső lényegünk 
lassan-lassan elváltozik vagy egy mennyei teremtéssé, vagy egy pokoli 
lénnyé.”

Ezért nagyon vigyázz arra, hogy megimádkozott, bölcs dönté-
seket hozz!
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 Farsang az óvodában
Nagy készülődés előzte meg az 
idei Farsangi mulatságunkat. 
Már hetekkel ezelőtt elkezdtük 
gyűjteni a tombolasorsolásra 
az ajándékokat, a felajánláso-
kat. Az anyukák, nagymamák 
finom süteményeket sütöttek, 
szendvicseket készítettek, amit 
szokásunkhoz híven eladtunk 
a büfében, gyarapítva az SZMK 

vagyonát. A rendezvényünket a Faluházba szerveztük meg, 
hogy mindenki el tudja hívni családtagjait, ismerőseit. Több 
gyerek sajnos beteg lett, ennek ellenére megtöltötték a ven-
dégek a nagytermet.
A hagyományokat követ-
ve először minden jelmezes 
kisgyermeket bemutattunk. 
Látszott, hogy igazán jól 
érezték magukat a szerepük-
ben, valóban hercegnőkké, 
tündérekké, pillangóvá, vagy 
éppen kapitánnyá váltak pár 
percre, ami nagyon fontos 
ebben a korban. Örömünkre 
sok szép, ötletes jelmez volt 
látható a színpadon, köszönet ezért a szülőknek. A gyereke-
ket nagy tapssal és Kinder tojással jutalmaztuk.
A gyerekek közös produkcióval is készültek. A kiscsopor-
tosok sok apró hóemberré változtak át, mivel még tél van. 
Az alig 3 éves gyerekek kicsit félszegen figyelték az óvó né-
nit, még kicsit bátortalanul forgolódtak az egyszerű tánclé-
pésekre, de már ez is nagy tett a részükről, hogy felálltak a 
nagy színpadra. A nagyok igazi retró produkcióval készül-
tek, talpig rock-and-roll öltözetbe kúsztak át a limbóléc alatt 
énekelve a Hungária klasszikus Limbó-hintó számát. Meg-
érdemelték a tapsot.
Tombolasorsolással zártuk a rendezvényt, rengeteg aján-
dék gazdára talált és a saját jelével nyert labdát szorongatva 
egyetlen kisgyerek sem ment ma se haza ajándék nélkül.
Az óvodás szülői ismét megmutatták milyen az, ha összefo-
gunk egy jó cél érdekében, ezt köszönjük mindenkinek.
  Óvónők

 „Ilyen volt 2015 az iskolánkban”
 2015. szeptember 1-jén 22 alsó tagozatos kisdiákkal indí-
tottuk a tanévet 1-4 osztályban. Bizonyára sokakban fel-
merült az aggodalom és kérdés, hogyan lehet négy osztályt 

 Szabó Gáborné Etelka néni 95 éves
Születésnapja alkalmából virággal 
köszöntöttük Etelka nénit otthoná-
ban.  Majdnem egy évszázad, mely 
eleven emlékeivel megjelent a falu 
múltjából, mikor beszélgetésbe fog-
tunk Etelka nénivel és munkatár-
saimmal, Pótári Mihállyal és Zoltai 
Csabával. A régmúlt falusi élet apró 
elemei, mint a gyermekkor és az isko-
lás évek, a színjátszás és az olvasóköri 

kulturális programok a nagy falusi színészek és a helyi mu-
zsikusokból összeállt zenekarok, mind egyszerre bukkantak 
fel és élő képekké formálódtak beszélgetésünk során.
Akkor még máshogy szórakoztak az emberek, nem volt a 
mindent elárasztó média. Aki tehette, mert tehetsége, szor-
galma és akarata engedte, a helyi közösség kulturális életébe 
kapcsolódva igazi kikapcsolódásban részesült a mindennapi 
dolgos élet mellett.  A falusi színjátszás igazi fénykora volt 
az 1900-as évek elején, amely folytatódott szinte végig az el-
múlt században. Aktív részvevőként maradandó emlékeké 
váltak ezek a kedves események Etelka néniben, és sokszor 
gondol vissza rájuk a mindennapokban. 
Beszéltünk a régi mezőgazdálkodásról, a Tsz-ről, a Tisza-
parti gyümölcsösben végzett sok-sok munkáról és arról az 
életformáról, melyet szeretettel választott magának ebben a 
kedves faluban. A mindennapi szorgalmas munka mindig 
meghozza gyümölcsét, aki ennek szenteli életét, az békes-
ségben és nyugalomban hajthatja le fejét. 

Kedves Etelka néni szeretettel kívánunk még jó egészséget 
és boldog éveket. 

Borsos József

(folytatás a következő oldalon)
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egyszerre tanítani? A válaszunk erre fél év tapasztalat után: 
lelkesen, boldogan, pontos és precíz szervezéssel. A tanítási 
órák többsége duál oktatásban történik. Ez azt jelenti, hogy 
egyszerre két tanító foglalkozik a gyerekekkel egy tanítási 
órán belül. Váltakozik a frontális és önálló munka, illetve 
a közös munkán belül, osztályonkénti differenciálás van 
a tananyagban. A főbb tantárgyaknál lehetőség van arra, 
hogy külön legyenek az osztályok. A negyedik évfolyamos 
diákjainknak többször adódik lehetőségük arra, hogy külön 
tanteremben, önállóan tanuljanak képességeikhez mérten. 
A testnevelés és a technika óra az, amikor mind a négy osz-
tály együtt van. Ez nem jelent hátrányt a gyerekeknek, hi-
szen ezek a foglalkozások közösségépítő szerepük mellett 
finomítják a szociális érzékenységüket is. Az egymásra fi-
gyelés, az egymáshoz való alkalmazkodás teljesen természe-
tes ebben a közegben.
A tananyagban egyáltalán nem mutatkozik lemaradás a 
gyerekeknél, hiszen nem összevont osztályok tanításánál is 
feltétlenül szükséges az egyéni képességek szerinti differen-
ciálás. Szerintünk a tanulóknak előnyt jelent, hogy képesek 
az önálló, egyéni tanulásra, hiszen be tudják osztani a fel-
adatok megoldásához szükséges időt, tudnak csoportban, 
párban dolgozni. Csoporton belül segítik a lemaradókat. 
A tehetséges gyerekeknek plusz feladatokkal lehetőséget 
biztosítunk gondolkozásuk fejlesztéséhez. Kutatómunkát 
végeznek tananyaghoz kapcsolódóan interneten keresztül, 
kiselőadásokat, házi dolgozatokat készítenek diákjaink. Ki-
alakításra került az egyik tanteremben egy Mesekuckó il-
letve Internetsarok. A mesekuckót gyakran használjuk (er-
kölcstan, környezetismeret óra) tanterem helyett is, hiszen a 
barátságos légkör motiválóan hat a gyerekekre. 

Rajz és technika órákon a gyerekek saját maguk készítenek 
az adott évszakoknak és ünnepeknek megfelelő dekorációt. 
Karácsonykor az iskola tanulói önállóan készített díszeket 
ajándékoztak az időseknek. 
Véleményünk szerint a település, az iskola adottságai, ideá-
lis környezetet biztosítanak az itt tanuló kisdiákoknak. Úgy 
gondoljuk, hogy az iskolánkban járó gyerekek semmiben 

nem különböznek a más városokban élő kortársaiktól, hi-
szen itt is megvan az a lehetőségük, hogy egyéniségük, te-
hetségük kibontakozzon, és a későbbiek során helytálljanak 
a felsőbb évfolyamokban. Örömmel látjuk és tapasztaljuk, 
hogy a gyerekek mindennap vidáman, jókedvűen jönnek 
iskolába.
Persze mint mindenütt itt is adódnak problémák, nehézsé-
gek, de ezeknek megoldásán folyamatosan dolgozunk, ha 
kell segítséget is kérünk. Jó érzés tudni, hogy a székhely in-
tézmény  is mindenben együttműködik velünk. 
Tárgyi felszereltség tekintetében bővült az eszköztárunk. 
Munkánkat kezdetben projektor segítette, majd a napokban 
felszerelésre került az interaktív tábla a TIOP 1.1.1. pályázat 
keretén belül. 
Délutáni szabadfoglalkozás keretében félévtől a gyerekek 
dob, kézműves, számítógépes, tömegsport, ping-pong, szak-
körre járhatnak. Ez utóbbihoz az intézmény az Magyar Asz-
talitenisz Szövetségtől versenyasztalokat, adogatógépet, lab-
dákat és ütőket kapott tartós használatra.
Programjaink voltak:
Bodzási-nap, ahol állomásonként gyűjtötték a gyerekek a 
nyomdákat. A jutalom müzliszelet, és ásványvíz volt.
Idősek napja a Faluházban, ahol matróztánccal kedvesked-
tünk a vendégeknek.

Platánvarázs: A produkció 12 hónapja közül, iskolánk tanu-
lói az októberi dal háttértáncosai voltak. A sok próba meg-
hozta eredményét hiszen, a gyerekek örültek a sikernek.

„Tök jó nap”: tökfaragás, Halloween-i lámpa készítése. Az 
udvar és a folyosó dísze lett. Ezúton köszönjük a felajánlást 
Borsos József Polgármester Úrnak.

(folytatás az előző oldalról)
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Vendégünk volt az iskola rendőre, akivel közlekedésről és a 
helyes viselkedésről beszélgettek a gyerekek.

Márton nap: kézműves foglalkozáson elevenítettük fel az 
ünnephez kapcsolódó szokásokat.

Rendhagyó énekóra alkalmával ismerkedtek meg az iskola 
tanulói, a djembe és darbuka nevű hangszerrel. A gyerekek 
érdeklődőek voltak és szívesen kipróbálták a dobokat. Az ezt 
követő rajz órán lerajzolták a kipróbált hangszereket.

Rendszeresen színházba járunk Hódmezővásárhelyre. 
Közös mesemondó verseny a nagycsoportos óvodásokkal.

Mikulásváró ünnepségünk alkalmából csomagokkal lepte 
meg a gyerekeket a Mikulás.

Felajánlásból a gyerekek idén koszorút és fenyőfát kaptak. 
Ezúton köszönjük a Faluháznak és Vida Józsefnek.

„Mi van a puttonyban?” cirkuszi előadás Hódmezővásárhelyen.

Suli-buli

Gondozási Központ karácsonyi ünnepségén szerepeltünk és 
ajándékkal kedveskedtünk az időseknek.
Falukarácsonyi ünnepségünk alkalmával a gyerekek éne-
keltek, szavaltak. Pingvin tánccal felléptek a 4. osztályosak,  
1-3.osztályosok pedig egy decemberi dalra tanultak meg egy táncot.

Tervezett programjaink: 
Február 18. „Mozogjunk együtt!”
Február 26. Iskolai farsang
Március 9. Népdal éneklő verseny
Március 22. Egészség- nap
Április 21. Versmondó verseny
Május 3. Bakancstúra
Május 27. Gyereknap

Sok szeretettel várjuk rendezvényeinkre az óvodásokat és 
minden kedves érdeklődőt.

A kapunk mindig nyitva volt, és lesz is az érdeklődők szá-
mára, így szeretettel hívjuk, várjuk a leendő első osztályos 
diákok Szülőket és érdeklődőket a nyílt óráinkra. Ismer-
jék meg, hogyan és milyen formában tanulnak diákjaink. 
Sokszor elhangzott már, hogy ne legyen összevont osztály. 
Lássak meg saját szemükkel, mit jelent összevont osztályban 
tanulni, tanítani.

Tisztelettel:
Cseszkóné Locskai Éva

Surányi Edina

 Emlékezés c. iratom 8-dik folytatása 
1945 nov.1-től Mártély 1945. nov.1-én Gurbó Margit 
Az orosz megszállás alatt:

Február 8. Péntek 1946
Most aztán milliomos vagyok. Ma 6 millióval a tás-
kámban mentem a városba. Ennyi pénz… ebbe csak az 
az érdekes, hogy ez a 6 millió oly csekélység a más em-
berek temérdek pénzéhez, nekem csak ennyi van. S még 
az a nagyobb hiba, hogy ez a 6 millió nem az enyém… 
Mindenkié, a falué, akik lehozták előlegül sóért hoz-
zám. Hát ilyen milliomos vagyok én. Aztán estefelé jöt-

(folytatás a következő oldalon)
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tem én hazafelé kocsival a táskámban a pénzzel, mert 
nem kaptam se sót se petróleumot ”majd a jövő héten” 
ezt mondták mindenütt. Az áru már ugyan itt van, de 
még nem osztják.
 Pénz kell rengeteg pénz, mindenhová. Őrültek az 
árak… nagy az elégedetlenség, félnek, hogy kitör va-
lami. Kenyeret nagyon kicsit adnak, rengeteg pénzért, 
tüzelő nincs… A temetőből egy éjjel a legnagyobb fától 
a legkisebbig kivágták… S ezzel szemben az újság írja, 
hogy a beszállított feltárolt gabona egyik másik keres-
kedőnél megromlott. Hát miért van ez így? S a nép éhe-
zik… Európában a magyarországi a legkisebb fejadag 
és a nagy államoktól kérünk segítséget… Adnak is az 
újság szerint az (Unra) már elküldte az első élelmiszer-
rel és orvosszerrel telt vagonjait.  A határtól orosz őrség 
kísérte Pestig.
 
Február 18. Hétfő 1946
Az este zsúfolt teremben bordó bársonyos és plüss szín-
padon, estélyi ruhákban csillogó díszekkel kirakva 
Zsófia grófnő voltam. – Ma délelőtt hideg szélben ro-
zoga rázós deszkás kocsin bár vagy ötven kendőbe bur-
kolva mégis dideregve petróleumért mentem. Jól van ez 
így… Az életet minden oldalról meg kell kóstolni. Már 
szinte szeretem a homlok egyenest váltakozó napokat. 
Mindennap vagy talán óráról órára másnak lenni. Ha 
minden döccenés nélkül menne az életben, ha minden 
magától menne, mint egy egymásból következetesen, 
ha nem kellene mindenért szenvedni, harcolni… unal-
mas… értéktelen volna az élet. A napnak a gyümölcsét, 
ha azért fáradtunk és küzdöttünk… utána jólesően él-
vezni tudjuk… Az élet olyan, mint egy színpad, új és új 
felvonások kezdődnek s ezen a színpadon sokszor, leg-
többször dráma játszódik le. 
Nagyban készültünk a tegnapi szép vallásos Szent Erzsé-
bet c. színdarabra. A múlthét csütörtöktől kezdve egész 
varroda volt nálunk. A ruhák mindenütt ágyakon, asz-
talon, sezlonon. Négyen voltunk a tervezők. Saját ma-
gunk terveztük a ruháinkat néhány kivétel mit bentről a 
zárdából kaptunk. Remek palástokat és köztük a magam 
ruháit pénteken és szombaton varrtam. Szombaton este 
igen gyatrán, ment a próba a lányok többször annyira ne-
vettek, hogy nem tudták mondani a szerepet. Atya is ott 
volt és látta ezt, így nyomban az ő erélyes és legkisebb 
fegyelmezetlenséget nem tűrő, határozott papi jellemével 
le is mondott a holnapi sikerről. Marinak még hozzátet-
te, „Fiam tízen sem lesznek nézők a teremben, nem nézik 
meg, mert vallásos darab” Vasárnap délután ismét nagy 
a készülődés, jóval elmentünk kezdet előtt. Plüssterítőket 
sikerült annyit összeszednünk, hogy teljesen bevontuk 
a színfalat. Magam is szinte igazi grófnőnek képzeltem 
magam ezen a gyönyörű színpadon. 6 h-kor kezdődött 

az előadás, de már ½ 6 h- kor teli volt a terem. Örültünk 
és határtalan ambícióval kezdtük el a darabot. A füg-
göny szétvonása után és egyes jeleneteknél szinte hangos 
csodálkozás és gyönyörködés szállt a teremből a színpad 
felé, szavak alakjában. Az összes szereplők a legnagyobb 
komolysággal és tehetségük legmagasabb formájával ját-
szottunk… Teljes lett a siker! Úgy az erkölcsi téren, mint 
a megjelentek statisztikájában. (Reform. azonban ko-
rántsem volt annyi itt, mint katolikus a múltkori ref. elő-
adáson) A színdarab végén felállított „előkép” is végtelen 
tetszett. Nagyon ismételgették, hogy ilyen szép színdarab 
még nem volt Mártélyon… De kár, hogy már vége van, 
adjuk le majd még egyszer, stb… Utána még sokáig nem 
tágított a nép a teremből nézett a színpad felé, mintha 
még várna valamit. Atya boldog volt… bizalom szállta 
meg szívét velünk szemben és elfogadta, hogy tudunk mi 
komoly munkát is végezni, ha akarunk… Részvételi díj 
nem volt megszabva, így a bevétel mind haszon 1,400.000 
P. amit a szegény gyermekeknek iskolai felszerelése céljá-
ra adtunk.
 
Február 20. Szerda 
Mára meghívtak egy disznótorra, Jani bátyámékhoz már 
szinte el is kelt jól esett ez, ott voltak Etáék, minden jól 
ment. Egész nap finom volt az ebéd és a vacsora, délután 
almáztunk. Vacsorához vörös bor volt, iszogattunk, jó-
kedvű emberek voltak a társaságban, így egyből nótázni 
kezdtünk. Etának is jó volt a hangulata, nekem is meg-
lehetős. Eta egyszer azt súgta nekem… Te már vagy a 
tízedikkel iszom, de még semmi hatást nem érzek, és it-
tunk… Nóták jöttek, mintha valahonnan olvastuk volna. 
A leghatásosabb azonban egy katonadal volt, amit Etával 
szinte már túl nagy érzéssel énekeltünk. „Nyitva van a 
százados úr ablaka” stb… Azután visszafejlesztettük egy 
fokkal a századosi rangot és feszült kebellel szerelmesen 
mondtuk… ”Állj meg kislány, barna kislány egy szóra, 
te leszel a főhadnagyúr babája… Nem állok én a főhad-
nagy úr szavára, nem leszek a főhadnagy úr babája” stb… 
Igen… így volt, hogy ki kire gondolt az érzés dolga, levá-
zolni betűkkel azt nem lehet. A nóták után még táncra is 
perdültünk. Éjfél után 3 órakor ment széjjel a vendégség.

(folytatás az előző oldalról)
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 22-én, a Himnusz születésnapján rendhagyó módon 
ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Vállalkozó kedvű iro-
dalombarátok olvastak fel részleteket kedvelt műveikből, im-
már harmadik éve, de lehetett zene, tánc, ének, bármilyen 
műfaj, mely része a magyar egyetemes kultúrának.
Végül pénteken 17 órára tizennégy produkció „előadója”, 
és néhány „néző” gyűlt össze a Faluházban. Egy kis meleg 
teával, süteménnyel fogadtuk őket, amolyan családias han-
gulatban, közel harmincan töltöttünk együtt két kellemes órát. 
A legifjabbaktól – Farkas Ivett, Székely Luca, Safarik Kriszta 
– Petőfi verseket hallhattunk. Juhász Sándorné két saját költe-
ményt olvasott fel. Zoltai Csaba Bohumil Hrabal „Túlságosan 
zajos magány” c. művéből idézett egy fejezetet. Joó Károly 
kedvenc együttesének, az Omegának idézte fel a pályafutá-
sát zenei aláfestéssel. Sajti Imréné Wass Albert önéletrajzá-
ból osztott meg velünk néhány oldalt. Pótári Mihály egy helyi 
lakos, Gurbó Margit 1946 januárjában kelt naplójából olvas-
ta fel pár nap történetét. Somodi István Arany János „Alkalmi 
vers”-ét mondta el. Horváth Istvánné szintén két saját versét ol-
vasta fel. Farkasné Ági József Attila „A csodaszarvas” c. művével 
szórakoztatott bennünket, míg én Murphy magyar törvényeiből 
olvastam fel néhányat. A napot Katona Sándor citerajátéka, és 
a Mártélyi Népdalkör asszonyainak dalcsokra zárta.

Köszönjük minden megjelentnek, 
hogy aktívan segítette a méltó 
megemlékezést!

Az ÁMK és IKSZT
munkatársai nevében:

Horváth Tibor

„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb 
felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”

Márai Sándor

Ha 2. szerda, akkor önismereti klub!
Örömmel jelezzük, hogy a közös tervezésnek, igényeknek megfele-
lően kialakult a 2. szerda profilja. 

ÖNISMERETI KLUB!
De mi is az az önismeret? Ha az önismeretet egyetlen szóval sze-
retnénk meghatározni, akkor azt önismeret nem más, mint az ön-
megértés. Arra a minden ember számára kiemelkedő jelentőségű 
alapkérdésre ad választ, hogy ki vagyok én, és milyen vagyok. 
K. Pálffy úgy definiálja az önismeretet, hogy az nem más, mint az 
egyén „áttekintése saját személyisége összetevőiről, határairól és 
lehetőségeiről, betekintése saját viselkedésének a rúgóiba, hátteré-
be, motívumrendszerébe, képessége arra, hogy helyesen megítélje 
saját szerepét, hatását az emberi kapcsolatokban”
Belső működésünket eddig a következő területeken próbáltuk felfe-
dezni: benyomás, érzelmek keletkezése, ítélet- előítélet, intelligen-
cia, érzelmi intelligencia.
Következő téma: Az érzelmi intelligenciával rendelkezők és nem 
rendelkezők legjellemzőbb szokásai
Mikor?
2. szerda, február 10.18 óra.
Hol?
A „Hogy életük legyen” Alapítvány   közösségi házába, Fő u. 66.
Kiket várunk?
Minden bátor embert, aki nem fél felismerni, rútságait, s rá tud  
csodálkozni szépségeire! (max. 12 fő)

Tatárné Éva és Székely Bea

TESZ VESZ TAVASZ
Mártélyon idén is csatlakozunk a 
Tesz Vesz Tavasz önkéntes hétvégé-
hez, melyet március 7-13-a között 
tartanak Csongrád és Békés megyé-
ben. Aki szívesen áldozna idejéből 
a falu szépítésére az kérem jelezze a  
potarim@gmail.hu  címen, vagy a 
20/8232918-as telefonszámon Pótári 
Misánál. 

Tervezett feladatok: virágültetés, 
padfestést, tanösvény tisztítás, sze-
métszedés.

A program koordináló helyi szer-
vezete a „Hogy Életük Legyen” Ala-
pítvány az Ifjúságért. A szervezésben 
együttműködő partnerek a Mártély 
Község Önkormányzata, a Mártélyi 
Általános Művelődési Központ és a 
Mártélyi Gondozási Központ.
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   2016. februári ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon –Falugazdász 
fogadóóra (minden szerdán 8.00 – 9.00) és 
klubokon – Ifjúsági klub (minden második 
pénteken 15.00 – 17.00), Baba-mama klub (minden csütör-
tökön 9.00 – 11.00), Nagyi Net-klub (minden hétfőn 13.00 
– 15.00) Szemétszállítási ügyintézés (negyedévente, a hónap 
harmadik szerdáján) 11.00-12.00-ig. Társastánc kicsiknek 
(minden hétfőn 14.30-tól) túl, az alábbi rendezvényekre vár-
juk februárban az érdeklődőket és érintetteket.  

Az alábbi rendezvényekre várjuk februárban 
az érdeklődőket és érintetteket. 

Február 06.    14.00 Óvodás farsang
Február 09.    15.00  Tankör
Február 13.    19.00  Alapítványi bál
Február 17.    11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási 
ügyintézés       
Február 19.    17.30 Ki a jobb? Vetélkedő
Február 23.    14.00-16.00 Vásár
                    15.00 Tankör
Február 26.    14.00 – 17.00  Iskolai farsang
Február 27.    19.00 Lovas bál
Február 29.    14.00-16.00 Vásár

A Római Katolikus Templomban 
vasárnaponként 11-kor Szentmisére, 
csütörtökönként, 18 órakor a közösségi
 házba BIBLIA  ismereti foglalkozásra
várunk, minden szellemi, lelki fejlődésre,
spirituális életerőre vágyót!

 Az oltáriszentség előtti imára, lelki tölte 
 kezésre csütörtökönként 17 órától van lehe 
 tőség.

Az egy há zak hí rei

  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
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Az Idősek Klubja programja 
2016. Február hónapban

Február 04 – én Februári népszokások 10:00 órától 
Február 10 – én Térítési díj befizetés pénztári órákban
Február 11 – én Rejtvényfejtés 10:00 óra
Február 18 – án Útiélmény beszámoló -Székelyföld
      Somodi István előadásában 10:00 órától.
Február 23 – án Fehérnemű vásár 09:00 órától
Február 25– én  Főzőcske a báli szezonban 10:00 órától-  

  receptbörze

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: : Állandó programok: a 
gyógyszer-igényét mindenki 7 órára hozza Hétfőn reggeli 
előtti vércukor-, vérnyomás mérés 7-8 között. Minden ked-
den 10 órától időstorna, mindenkit várunk.
Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök 
közösségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló 
H, Sze, P, napokon a tejet, reggel 7- 8 között szíveskedjenek 
elvinni. Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a 
tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. Az igényeket 
2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek a klubban.
Minden héten Csütörtökön nyitott élő próba 10:00 órakor, Az 
Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot 
szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kap-
csolódni! A nyugdíjfolyósító igazolását („zöldrácsos” papír) 
szíveskedjenek fénymásolásra bejuttatni hozzánk! Köszönjük.


