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 Arnóczky Györgyné Marika az új díszpolgár 
A március 15.-én megtartott Nemzeti ünnepünk megemlé-
kezésének keretében Arnóczky Györgyné Marika néni tele-
pülésünk meghatározó személyének „Mártély díszpolgára” 
kitüntető címet adományoztuk. 
Nők életkorát firtatni, nagy plénum előtt kimondani - illet-
lenség. Amiért én megteszem, annak oka, hogy őszinte cso-
dálattal figyeljük, hogy így is lehet, ilyen szép kort megélve 
élni, nap mint nap tevékenykedni, a saját gondokat félretol-
ni, és másokért dolgozni.
Arnóczky Györgyné, Szécsy Mária Magdolna a falu Marika 
nénije (Marikája) 1934-ben született Szentesen. 
Fiatalon ment férjhez, szinte gyerekként lett feleség, édes-
anya, - és ma már elképzelhetetlenül nehéz körülmények 
között dolgozó - agronómus. 
A fiatal nő 1955-ben megpályázta a mártélyi községi agro-
nómusi állást, ami miatt már reggel 6-kor vonaton zötykö-
lődött, és jó, ha este 6-ra visszaért Szentesre. 
Változás (de koránt sem könnyebb életet jelentő) változás ak-
kor állt be, amikor férje szintén agronómusi állást kapott a 
helyi termelőszövetkezetben, és a család Mártélyra költözött.
Akkor és itt a faluban élhette meg azt, hogy a nagy szegény-
ségben, elesettségben is vannak jó lelkű, segítőkész emberek. 
Halál Gyuri bácsiék, akik átmenetileg szállást adtak, Nagy 
Imréék, Szabó Jóskáék, Bánfi mamáék, közelebbi, távolabbi 
szomszédok és barátok. 
Marika a megalakuló Új Élet Tsz agronómusa lett, majd a 
Fürst Tsz-hez került. Új barátok és munkatársak is felsora-
koztak a jó szomszédok mellé. Elsősorban a földet szerető, 
a termeléshez és az állattenyésztéshez értő, a közösségi va-
gyonért sokat tevő emberek. A tsz-ben dolgozó embereken túl 
egy életen át tartó barátság fűzte a falusi doktorokhoz és csa-
ládjukhoz, a boltos Nagy Pista bácsiékhoz, a falusi iskola igaz-
gatójához, a régi paphoz, a baráti kör még meglévő tagjaihoz, 
Szabó Gáborné Etuskához, Vass Kati nénihez. De a Mártélyra 
ki-kilátogató festőművészekhez, más művészekhez is. 
Végül az élet úgy hozta, hogy Vásárhelyre került a Földhi-
vatalhoz, majd a Városgazdálkodási Vállalathoz. A kis em-
berek, az elesettek, a periférián élők, a hivatali útvesztőkben 
eligazodni nem tudók őt keresték, tőle kértek segítséget. 
Nemcsak a munkahelyén igyekezett helyt állni, magánem-
berként is meghallgatott mindenkit, segített kérvényeket 
kitölteni, eljárt ügyes-bajos dolgaikban. Aztán, ahogy nyug-
díjba került még több társadalmi munkát végzett. 
Igyekezett bekapcsolódni több civil szervezet munkájába is.

A legnagyobb munkát és változást az Add a kezed! Mozgás-
sérültek Egyesületében vállalt feladatai jelentették és jelentik a 
mai napig. 2003-tól elnöke lett, első sorban azért, hogy a régi 
barátságok ne múljanak el. Még szorosabb lett a kapcsolata kor-
társaival, majd a- szinte nagycsaláddá nőtt egyesület minden 
tagjával. Egyetlen dolog hajtja nap mint nap: a segíteni akarás. 
Nem csak az idősek, a mozgássérültek kerültek a figyelmé-
be. Nagyon szoros kapcsolat, őszinte figyelem fűzi a szegedi 
József Attila Iskolához, a vásárhelyi Aranyossy Általános Is-
kola pedagógusaihoz, tanulóihoz. Programokat szerveznek 
a gyerek számára, részt vesznek az iskolák programjain, és 
lehetőségük szerint anyagilag is támogatják a gyerekek fel-
emelését, az esélyegyenlőségükért való küzdelmeket. 
De nyitott minden olyan kezdeményezésre a faluban, ami 
a segítségnyújtásról, a közösség életének szebbé, jobbá téte-
léről szól. Így örömmel támogatja az iskolai alapítványt, az 
ifjúsági szervezetet, és igyekszik a helyi Önkormányzattal is 
jó kapcsolatot ápolni. 

Kedves Marika néni, Gratulálunk és jó egészséget kívánunk.

Borsos József
polgármester

 Író-olvasó találkozó
Versek és novellák címmel a Mártélyi AMK Könyvtár, a Már-
télyi Olvasókör, a Gondozási Központ az Idősek Klubjában 
Húsvét előtti csütörtökön, 2016. március 24-én író-olvasó ta-
lálkozót tartott.
Sajti Imréné, a Mártélyi AMK Könyvtár vezetője bemutatta 
a szerzőket, akik már korábban is jártak a könyvtárban, a 
Művelődéi Házban és itt a Gondozási Központban is. Sőt a 



2 2016. áprilisMártélyi hírek

Mártély

2016

 Megkezdődött a horgászjegyek értékesítése 
a Mártélyi Horgászegyesületben
A Mártélyi Horgászegyesületet 2015. május 12-én azzal a 
céllal alapítottuk, hogy  a Hódmezővásárhelyi Kistérségben, 
elsősorban a Mártélyi tájvédelmi körzetben a Tisza és holt-
ágai horgászturizmusát fellendítsük. Az egyesület tevékeny-
sége az alábbi részcélok megvalósítását is célozza:

• Horgász kultúra és turizmus fejlesztése a térségben. 
• Horgászlehetőségek fejlesztése a hódmezővásárhelyi kis-
térségben.
• A tagok horgászérdekeinek védelme.
• Turizmusra és helyi közösségre is nyitott, minden érin-
tettnek élményt és kikapcsolódást jelentő horgászati rend-
szer kiépítése a Mártélyi Tájvédelmi körzetben.
• Horgászsport és horgász turizmus fejlesztése, népszerűsítése.
• A hal élőhelyek, halak és a halállomány védelme és fej-
lesztése.
• A természet és vizikörnyezet védelme, vízpartok rendben 
tartása, az élhető, rekreációt segítő környezet kialakítása.
• Szakmai alapokra helyezve megvalósítani a horgászat/
természetvédelem és a gazdasági fenntarthatóság egyen-
súlyát.
• Hatékony, helyi szerveződésű, nevelési célzatot a büntetés 
elé helyező halőrzési rendszer kialakítása, működtetése.

Kultúra Lovagrend íróival, költőivel szerepeltek a Művelődési 
Házban is:
Kanizsa József Krúdy-érmes író, költő, a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör titkára, a Magyar Kultúra Lovagja, Kőbánya Dísz-
polgára, és eddig negyvennégy kötete jelent meg, Fehér József 
Krúdy-érmes, MINSZK-díjas író, költő, újságíró, a Kárász Jó-
zsef Alapítvány elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja, akinek tíz 
kötete jelent meg és Haranghy Géza Krúdy-érmes író, költő, 
a Kárász József Irodalmi Kör ex-elnöke, több verses kötete és 
mesés könyve jelent, aki Mártélyon is élt, és közönség között 
ülnek a volt szomszédai. Külön köszöntöm Haranghy Anci 
festőművészt is. Mind a négyen a Kárász József Oklevél tulaj-
donosai, és a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjai.

Fehér József a versek és mesés-novella felolvasása előtt visz-
szaemlékezett a faluban eltöltött időkre, kapcsolatokra, a csa-
ládi kötődésre, a Dédszülőkre, az újságírói időszakra, amikor 
még mártélyi eseményekről jelentetett meg tudósításokat, 
akár a mezőgazdasági eseményekről, vagy a kulturális ren-
dezvényekről adott hírt. Belső, felfűtött lelkesedéssel beszélt 
arról, hogy miért is fontos számára e Holt-Tisza-part melletti 
szép fekvésű falu, a művészet egyik ismert fellegvára. S hogy 
a Hullámtér Vendéglőben dolgozott Árpi fia is, aki jelenleg 
családjával Angliában él.

Kanizsa József is azzal kezdte, hogy, „több, mint ötven éve jár-
tam itt először, az Orosházán élt - kettő éve elhunyt -István 
bátyám jóvoltából. Azóta több ízben megfordultam itt magán 
emberként is és mint író, költő, sőt a Kultúra Lovagrenddel 
én is itt voltam. Itt volt a szálláshelyünk is. Örömmel jövők 
„haza”, igen, „haza”, mert egy távoli rokon is élt itt a faluban, 
Oravecz Lászlóné, a Rákóczi utcában, aki Zajkról, a szülőfa-
lumból került ide. De jöjjenek a versek...”

Haranghy Géza is örömmel beszélt a Mártélyi emlékeiről: 
..”1965-ben, 17 évesen kerültem Mártélyra. Édesapám 1961-es 
megözvegyülése utáni házasságkötése révén. Csak rövid ideig 
laktam a kellemes kis faluban, mert a tanulás és a munka-
hely miatt Vásárhelyen laktunk bátyámmal. Azonban a szülői 
szálak és a táj szépsége sokáig Mártélyhoz kötöttek, így ma 
is számtalan kedves ismerős, kapcsolat fűz e helyhez. Szere-
tettel köszöntjük egymást minden találkozáskor az ismerős 

falubeliekkel. Most is látok itt ismerős arcokat. Ez jó érzéssel 
fog el...” Jelenleg is Hódmezővásárhelyen él feleségével, a fes-
tőművész Haranghy Ancival.

A három szerző tavaszi, húsvéti, szőlőkhöz írt, a hazához és a 
szerelemről szóló versekkel, a falusi élettel kapcsolatos novel-
lával kényeztették a jelen levő hálás közönséget, köztük gyer-
mekeket.
A rendezvény után a három szerző és a festőművész sétát tet-
tek a Holt-Tisza-parton s betértek nosztalgiázni a Hullámtér 
Vendéglőbe, ahol egy jó forró kávé mellett a múlt emlékei 
után a jövőt tervezgették...

Lejegyezte: Kanizsa József 

Kanizsa József:
A MÁRTÉLYI HOLT-TISZÁNÁL 

Madár koncerttől hangos a Tisza-táj. 
Tavaszi szél simogat s a barkaág. 
Virágzó barka méhecskéket csalogat 
s gyűjtik kaptárba méz-aranyporokat... 

Vadkacsa hangját viszi tova a szél 
Párját keresi, s építi a fészkét. 
Vidám fecske cikkan. Száll fönn a légben, 
egy-egy bogarat el -elkap röptében. 

Tavasz van a mártélyi Holt-Tisza-partnál  
Kedvesem várom Sellőlány-csónakomnál  
Ünnep van. Ünnep e szép tavaszi napon  
Selymesen süt a Nap. Simogat, én hagyom... 
(Mártély, Hullámtér Vendéglő, 2016.márc.24.) 
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• Egy referencia értékű természetesvizi halgazdálkodási, 
horgászturizmus és település turizmus modellkialakítása

A Mártélyi Tájgazdálkodási Kft. és a Mártélyi Horgász-
egyesület kapcsolata
A Mártélyi Tájgazdálkodási Kft. és a Mártélyi Horgász 
Egyesület két jogi személy, de a céljaikat együttesen egymást 
erősítve kívánják megvalósítani. A Horgász Egyesület felel a 
horgászokért és a horgásztatással kapcsolatos feladatok ellá-
tásáért, a Kft. pedig a fenntartható halgazdálkodás támoga-
tásáért, turisztikai fejlesztésekért, turizmus és tájgazdálko-
dás további feladataiért. Utóbbiban tulajdonosok a mártélyi 
és a hódmezővásárhelyi önkormányzatok is. A társaság és a 
horgászegyesület közvetlen kapcsolata olyan egységet alkot, 
amely alkalmassá teszi az elkövetkező időszakban megnyíló 
EU-s prioritások céljaihoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 
kiaknázását. 

Tervezett fejlesztések
Céljaink közösek a törvénykezésben megfogalmazott cé-
lokkal. A turizmus fejlesztésén keresztül ösztönözni kíván-
juk a nemzetgazdaságot, illetve a saját településünket és a 
munkahelyteremtést. Fejleszteni kívánjuk a turisták által 
horgászható helyeket, a parti ösvényeket, WC-ket, csónak-
kikötőket, vízitúra útvonalakat, horgászhelyeket, stégeket, 
mólókat, stb. A fejlesztési forrásaink tekintetében mobilizál-
ni kívánjuk a hazai vagy az EU-s pályázati rendszer elemeit, 
érdeklődéssel várjuk a megjelenő konstrukciókat és kiíráso-
kat, azokon pályázni kívánunk.

Érdeklődőket, tagjelölteket és engedély váltókat 
az alábbi elérhetőségeken várunk:

Mártélyi Horgászegyesület, 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
telefon: +36 (62) 528-062, 30/2390-446

e-mail: martelyihe@gmail.com
web: www. martely.hu

 Április 21. Húsvét vasárnap 1946
Végre sok nagy készülődés után elérkezett a húsvét 1946-
ban. Egyedül vagyok itthon délután a lakásban és írok. A 
ma is egy nap… mint a tegnap volt, és mint a holnap lesz. 
Számomra csak szomorúságra változhat, örömre nemigen. 
E várva várt napon, amit örömteljesebbnek képzeltem, noha 
tudtam nem hoz nagy változást, már háromszor sírtam és 
mondhatni egész nap tudnék. Két esetben, idegenben élő 
és meghalt katonáink szenvedése és kínos halála váltotta ki 
belőlem a sírást, harmadszor pedig szintén egy ismerős fiú 
szomorú sorsa, ki jelenleg ideg (elme) gyógyintézetben várja 
gyógyulását Szentesen, mert megzavarodott. (P.L.) Istenem! 
Hogy meg tudja verni az embert a sors… mily kegyetlen tud 
lenni. Az egykor vidám szórakoztató fess katona őrmester-
ből, most zavart elméjű és tiszta óráiban síró beteg lett. Aki-
ről azt gondoltuk ennek minden jól megy (jól is ment egy-
kor), aki örökké humoros volt, néha annyira, hogy kisebb 
szélhámossági szavakkal illettük, az nagyon is mélyen gon-
dolkodó lelkiismeretes és érzékeny lelkű volt. Betegsége oka 

részben ismert, részben ismeretlen… Én kimondhatatlanul 
sajnálom, ma el is határoztam, hogy ha hamarabb nem, egy 
hét múlva meglátogatom Szentesen a kórházban, azon kívül 
imádkozni fogok gyógyulásáért.

Nyílik az orgona. Tegnap este feltámadás után nagy csok-
rot hoztam a templom kertből. Orgona, fűz, virág… tavasz, 
kakukk-szó, békazene, illatos enyhe tavasz van. Érzéseimre 
nem találok még csak megközelítőleg sem kifejezést… Ma 
fenséges mise volt, tele a templom hívőkkel, szépen énekel-
tünk. Atya nagyon meghatóan prédikált, majd katonáink-
ról beszólt a fájdalmas szavak hallatára sírás, majd hangos 
zokogás lett. Atya maga is többször zokogásba fúlt, arcán 
patakokban folyt a könny. Hiszem, hogy hosszabbat akart 
ma prédikálni, de a hatás és a sírás miatt röviden befejezte. 
A kóruson a férfiak is törülgették könnytelt szemeiket. Ebéd 
után meglátogattam Rózsiékat új otthonukban. Boldog pár, 
lesz kisgyermekük májusban, én leszek a keresztmamája.

Nagypénteken szintén én énekeltem a passiót, szép volt a 
szent sír. Estefelé Terivel lementünk egyet sétálni a fűz lom-
bos kistöltésen, mostanában ez a sétahely. Amint már a Ti-
sza felé értünk, hirtelen nagy zúgás támadt a víz felől, s az 
erdőre sötét, szürkeség borult. Mondom, Terinek gyorsan 
forduljunk vissza és szaladjunk hazafelé, mert vihar van ké-
szülőben. Teri nem hitte, de azért megindultunk szaladni. 
A vihar gyorsabb volt, mint mi, zúgott az erdő, a szélvésztől 
a szürkeség is már elénk került, ha eső is lett volna belőle, 
csurommá áztunk volna ott az erdőben, mert oly hirtelen 
lett minden. Nem értünk volna haza, sajnos eső csak pár 
csepp lett, annál nagyobb szél és por. Amint most írok, ko-
pognak az ablakon. Teriék jönnek és két fiú, beültünk a szo-
bába és beszélgettünk, estefelé sétálni mentünk, ennyi volt 
az egész húsvét napján.

Húsvét hétfő…-

Az egész éjjel alig aludtunk. Apukám beteg, az este elaludt 
egy kicsit, de aztán egész éjjel csak hánykolódott, éjféltől 
kezdve már mi is fent voltunk Apuval. Én is változatosan 
éreztem magam. 2 óra után felkeltem, tüzet gyújtottam a 
konyhában és cserepet melegítettem Apunak. Azután ke-
serűs vizet csináltam… semmi, de semmi nem használt. 
Reggelig ébren voltunk, már világos volt, mikor én fél órára 
elaludhattam. Arra ébredtem, hogy Apu jajgatott… Felkel-
tünk, jött egy néhány locsolkodó fiú, a kisszobába fogadtam 
őket, de egy mákszemnyi kedvem sem volt. Reggeli nélkül 
mentünk el templomban. Apu fekve maradt. Délután a kert-
ben ültem kint, szundikáltam a napon, oly csendes szomorú 
a ház, Apu fekszik, nem javul. Mily kellemes húsvét- Annyi 
öröm sincs körülöttem és bennem, ami egy hangyának elég 
lenne. Az orgonabokor mellett üldögélek, egy fürt szépsé-
gesen kinyílt virág, illatosan hajladozik előttem a gyenge 
szélben. Beborult, eső kezd szemetelni. Csak essen. Mó-
kus macskám a lábamhoz dörgölődzik, aztán felnéz rám 
és nyávog egyet, mintha azt mondaná „hát ne búsulj már 
te buta” semmit sem érsz el vele. Igaz, úgy kell venni éle-
tet, ahogy van, akár örömet vagy bánatot hoz. Arcomhoz 
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 2016. márciusi Baba-mama Klubról
Elindult a Baba-mama klub Mártélyon, az első alkalom 
március 16-án volt a faluházban, ahol Janó Évától (Tegyünk 
Együtt Természetünkért, Jövőnkért Egyesület) jóvoltából 
a modern mosható pelenkákkal ismerkedhettünk meg. A 
környezetbarát pelenkázási mód révén nemcsak a szemét-
termelés csökkenthető, amellyel hozzájárulhatunk a környe-
zetvédelemhez, hanem egy olcsóbb módot is választhatunk 
arra, hogy gyermekünket 0-3 éves kora között pelenkázzuk. 
A modern mosható pelenkák szépségeit is megismertük, to-
vábbá megtudtuk, hogy az ilyen módon pelenkázott gyer-
mekek gyorsabban válhatnak szobatisztává, segítik a helyes 
csípőtartás kialakítását. Megismerkedtünk a minden egy-
ben, zsebes, hibrid és a külső belső kombinációjú darabok-
kal is. A programon öt anyuka, és gyermekeik vettek részt, 
ahol a felnőttek beszélgetése közben szabadon játszhattak, 
ismerkedhettek a kicsik. Ezúton köszönjük a Faluház dolgo-
zóinak a segítségüket.
A következő Baba-mama klub témája az Elsősegélynyújtás 
lesz, 2016. április 06-án 10 órától a Faluházban, ahol bő-
vebben szeretnénk foglalkozni az újraélesztéssel, különösen 
csecsemő újraélesztésével, lázgörcs megelőzésével, fellépése 
esetén a teendőkkel, fulladás, félrenyelés esetén teendőkkel. 
A foglalkozás során gyakorlatban is lehetőség nyílik az újra-
élesztés technikájának elsajátítására. Az előadást Borsosné 
Tódor Erzsébet mentőtiszt fogja tartani.
Erre az alaklomra nemcsak a gyermekes édesanyákat vár-
juk, hanem minden kedves mártélyi lakost, kortól és nem-
től függetlenül, aki úgy gondolja, hogy valamilyen váratlan 
vészhelyzetben jó lenne, ha tudna segíteni. Emellett várjuk 
azokat a leendő anyukákat is, akik szeretnék elsajátítani a 
teendőket fulladás, újraélesztés kapcsán. Sajnos ezek a vá-
ratlan események nem válogatnak, bármelyikünkkel meg-
történhetnek. Emellett a gyermekek is ismerkedhetnek, 
együtt játszhatnak más gyermekekkel, az édesanyák pedig 
kimozdulhatnak a megszokott mindennapokból.

Varga Zsuzsanna
védőnő

 Látogatás az iskolába az ovisokkal
A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Mártélyi 
Tagintézménye programokat szervezett a leendő elsősöknek 
és szüleiknek március 7-től március 10-ig. Az első nap nyílt ta-
nítási órák voltak a szülőknek, melyen betekintést nyerhettek 

az iskolában folyó munkáról. Kedden az idegen nyelvi foglal-
kozásokon vehettünk részt. A tanítási óra két részből állt, az 
első részben német nyelvű foglalkozás volt, amit a tanító néni 
játékos keretek között vezetett le. A második részben angol 
nyelvű oktatást láthattunk. Az ovisoknak nagyon tetszett, hi-
szen némi angol alapismerettel rendelkeznek már. A második 
részben a „meseszobában” játszottak az ovisok, majd Edina 
néni segítségével számítógépes játékokkal ismerkedtek. Nagy 
élmény volt a harmadik napi program, az interaktív táblával 
ismerkedtek a gyerekek. Különböző témakörben, különböző 
feladatokat lehetett megoldani, a helyes válaszokért ajándék-
kártyát kaptak. Az óvodások bátran jelentkeztek, ügyesen 
dolgoztak a táblán. Az utolsó nap a könyvtárba látogattunk 
el, ahol Sajtiné Kati néni fogadott bennünket, megismertette 

a gyerekekkel a könyvtárat, a könyvtárban folyó munkát. Kati 
néni és Edina néni játékos könyvtári és kézműves foglalko-
zást tartott a család témaköréből. Az ovisok az iskolásokkal 
közösen alakítottak csoportokat, így egymást segítve oldották 
meg a feladatokat. Jutalmul könyvjelzőket kaptak a gyerekek. 
A foglalkozások után az iskolában Cseszkóné Éva néni várt 
minket finom süteményekkel és üdítővel. Az óvodások virág-
kosárral kedveskedtek az iskolásoknak, míg az ovisok húsvéti 
ajándékkosarat kaptak. Köszönjük az iskola tanító néniéinek, 
hogy egész héten betekintést nyerhettünk az iskolai életbe, az 
ott folyó munkába. Nagyon jól éreztük magunkat, sok élmény-
nyel gyarapodtunk. Jó érzés volt tapasztalni, hogy az óvodások 
nem rettentek meg az iskolában, hiszen nem voltak ismeretle-
nek az iskolás gyerekek, merészek, bátrak, közlékenyek voltak 
egymással. A szépen feldíszített termek, a kedves fogadtatás jó 
érzéssel töltött el bennünket, köszönünk mindent.

Fülöp Andrásné

szorítom a szál orgonát és magamba akarom szívni az egész 
illatát, az orgona lelkét. Miközben csak erre az egy dolog-
ra nyílik ajkam.”Orgona virág, orgonavirág, gyógyítsd meg 
lelkemet… Mert akire vár, nem jön soha már, nem szeret az 
engemet” stb...  Ez egy tökéletesen igaz dal. Én egy iszonyú 
balga teremtés, azt várni, arra gondolni, Ő érte lelkesedni, 
akit soha-soha nem érek el, akit csak akkor egy hétig láttam, 
és soha többé nem látom viszont. Este mennek a körbe elő-
adásra, bálba. Nekem eszembe sincs, 8 órakor mindhárman 
ágyban voltunk.

részlet Gurbó Margit naplójából



2016. április 5Mártélyi hírek

 Kézműves foglalkozás az óvodában
A hagyományos húsvéti kézműves napunkat március 23-
án szerveztük meg az óvodában. Nemcsak a szülőket, de a 
leendő kis óvodásainkat is meghívtuk szüleikkel együtt. A 
kézműves foglalkozásokat mindkét csoportba felkínáltuk, a 
gyerekek és szülők kipróbálhatták az összes tevékenységet. 
A kiscsoportban egyszerűbb technikákat ajánlottunk fel.  
A legkisebbeknek sikerélményt igazából a tojások hagyo-
mányos befestése adta, ezekhez a tojásokhoz papírkosarat 
is lehetett készíteni. Gémesné Török Andrea segítségével 
az ügyes kezű anyukák hungarocell tojásokat díszítettek 
különböző festékekkel, szalagokkal, gyöngyökkel. Ez a te-
vékenység már komolyabb technikai tudást igényelt. Amíg 
az anyukák ügyeskedtek a gyerekek játszhattak, a vendég 
kisgyerekeink kipróbálhatták a csoport játékait, ismerked-
hettek az ovisokkal.  Kicsit verseltünk, meséltünk a „Húsvé-
ti nyusziról”. A nagycsoportban az érdeklődők facsipeszből 
nyuszit készítettek, tortapapírból bárányt, természetesen itt 
is volt tojásfestés és sok-sok játék is.

A délelőtt folyamán vendégségbe érkezett hozzánk a „Hús-
véti nyuszi” egy barátságos házi nyuszi személyében, lehe-
tett nyuszit simogatni, a gyerekek örömére.  
A csepergő eső ellenére önfeledten keresték a gyerekek az 
udvaron az elrejtett csoki tojásokat, igazi élmény volt verse-
nyezni, ki mennyi tojást talál a fűben.  
Köszönjük a szülőknek a tojásokat, sütit, hogy eljöttek, segí-
tettek ezt a napot élményekben gazdaggá tenni.
Köszönjük a kicsik szüleinek, hogy elhozták hozzánk kis-
gyermekeiket, április elején hívjuk még őket egy „Nyitott 
kapuk” rendezvényre.

Csatlós Pálné

 Március 15-e Nyárádremetén
Családunk tagjai Erdélyben töltött pár napot. Kirándulá-
sunk keretében alkalmunk volt nyárádremetei testvéreink-
kel együtt részt venni a március 15-ei ünnepségen, mint 
a testvérfalu Mártély képviseletében. Nyárádremetén a 
megemlékezés a zsúfolásig megtelt katolikus templomban, 
szentmisével kezdődött. Ahol a plébános úr szentbeszé-
dében kitért az anya, anyaföld és anyanyelv kapcsolatára. 
Magyarságunk és hagyományaink tiszteletére és szabadság-

harcban vérüket ontó hőseinkre. A szentmise után az álta-
lános iskolások színvonalas műsora következett. A gyerekek 
gyönyörű népviseleti ruhákat viseltek. Nagyon szép és meg-
ható ünnepség volt, ahol sok szívhez szóló verssel emlékez-
tek hőseinkre. A haza szeretete fonta át az egész ünnepséget. 
Gitáros énekek és szép magyar népdalok is felcsendültek. 
Megható volt a magyar és a székely himnuszt elénekelni 
ezen a földön, az itt élő emberekkel. A megemlékezés után 
a koszorúzás következett. Ahol mi is főhajtással elhelyeztük 
a megemlékezés koszorúit, mind a család, mind a mártélyi 
testvérközség nevében. A helyiek őszinte szeretettel fogad-
tak minket, ami külön élmény volt számunkra. Hálával és 
örök élménnyel tértünk haza, hogy székelyekkel emlékez-
hettünk a márciusi hősökre. 

A Sándor és a Mészáros család tagjai

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Mártély
településen, a KSH elnöke által 2016. évre engedélyezett önkén-
tes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt 
végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 
szerinti nyilvántartási száma és neve: 2003 Felmérés a háztar-
tások információs és kommunikációs technológiai eszköz-
használatáról  (éves kikérdezés május 2 - május 24 )
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásá-
ból a Statek Kft., igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válasz-
adásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választottuk ki a 
statisztikai mintavétel reprezentativitásának szabályait követve. A 
válaszadás a kijelölt háztartásban élők számára nem kötelező, de 
részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az országról, régió-
ról, településről készülő hiteles statisztikák előállításához.
(Tájékoztatjuk arról is, hogy a KSH az említett önkéntes adatgyűjté-
sek mellett évről-évre kötelező adatszolgáltatással is megkeresi a  
gazdasági szervezeteket, cégeket, intézményeket.)
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az adatok 
csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehetősége 
nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan ke-
zeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés 
során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 8.00 és 
16.30 óra között a 62/623-800-as telefonszámon a Szegedi főosz-
tály munkatársai készséggel adnak felvilágosítást. Az adatgyűjté-
sek módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan 
a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást, elsősorban az 
Adatszolgáltatóinknak -Nyomtatványok - Önkéntes adatgyűjtések 
menüpont alatt.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájá-
rulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Szeged, 2016. január 29.
Tisztelettel: Kocsis-Nagy Zsolt

főosztályvezető s. k.



6 2016. áprilisMártélyi hírek

TISZTELT SZÜLŐK!

2016. március 24.-től átvehető a bárányhimlő 
elleni védőoltás azon 0-6 éves korú gyermekek 
számára, akik érvényes nyilatkozatot adtak le 
a védőnőnek. Az oltóanyag kiadása a mártélyi 
orvosi rendelőben történik. Amennyiben még 
nem töltöttek ki nyilatkozatot, vagy igényelnék 
az oltást, úgy a Védőnői Szolgálatnál kell beje-
lenteni az igényt az oltásra. Az oltás hűtőtáská-
ban adható ki, majd a beadásig hűtve (hűtőben) 
tárolandó 2-8 fokon. Az oltásra kérem vigyék 
magukkal a gyermekegészségügyi kiskönyvet, 

továbbá a nyilatkozatot, és adják át az oltóorvos-
nak, aki aláírásával igazolja az oltás megtörtén-
tét, majd továbbítja a nyilatkozatot a hódmező-

vásárhelyi hivatalnak.
Köszönettel: Varga Zsuzsanna, védőnő

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL  
KAPCSOLATOS ÜGYFÉLFOGADÁS

Az FBH-NP Nonprofit Kft. az Önök településén 
tartott ügyfélfogadásával kapcsolatban az  

alábbiakban kívánjuk tájékoztatni Önöket:
minden negyedév 2. hava harmadik szerdája

2016. febr. 17.
2016. máj. 18.
2016. aug. 17.
2016. nov. 16.

11.00-12.00 óra között

Szállítással kapcsolatos kérdésekben az alábbi  
elérhetőségeken érdeklődhetnek:

(63) 483-956/13, hulladekszallitas@csongrad.eu

 Ki a jobb? vetélkedő
Ezek a locsolóversek születtek március 18-án a Faluházban a 
Ki a jobb vetélkedőn

Jó Pasik
Tugeneráj és pucceráj
Gomba a szatyorba,
Arra jött egy Stüszi vadász
Bádotető alatt lapulva.
Ott várta Juliskáját, így szólott
hozzája: Hopp Juliska (vagy netán Mariska) engedsz-e locsolni?

Vizes 8-as
Zöld erdőben jártam, Tugenerájt láttam,
a szatyor füle elszakadt, ha t tojással tele van.
Bokorban ül Stüszi vadász kezében a nyuszi tojás
Bádog tetőn ugrálok, Hopp Juliskát kívánom.
Szabad-e locsolni?

Olvasókör
Tugeneráj barátom, itt a húsvét de nem bánom.
Szatyorban a sok tojás, Stüszi vadász meg ne láss.
Bádogtető árnyékában Hopp Juliska minket vár,
locsolhatunk végre már?

Alapítvány
Eljött idén is a Húsvét – Tugeneráj
Szatyorba hozom a finom kölnit – Tugeneráj
Felöltöztem szépen mint Stüszi vadász – Tugeneráj,
Bádogtetőn sütögetem tojásaim – Tugeneráj
Hopp Juliska nyissál ajtót, megöntözlek, hogy viruljál – Tugeneráj

Gyütt-möntek
Tugeneráj napján, régi szokás szerint
Sok legény tojással teli szatyorral kering.
Stüszi vadász vagyok,
A házamon a bádogtető ragyog
Na, Hopp Juliska a szagos vizem előveszem,
Ha nem tetszik a csoki tojásokat jól megeszem.

DABIS ISTVÁN: REÁLISAN

Tegnap előtt, az ablakom előtt
Két mezei bori veréb ült az ágon
Talán arasznyi távolságon.
Nem pörlekedtek, nem is nevettek,
Csak megértéssel beszélgettek.
Valami komoly dolog volt a téma.
Lakás, család vagy a politika.
Nem bólogattak, nem is hadartak.
Még csak nem is mutogattak.
A hangerő sem változott.
Talán nem is rám tartozott.
Egy-egy hanghullám, beszökött hozzám.
Így akaratlan, hallgatójuknak maradtam.
Diszkó zenén edzett fülem,
Nem érti meg sohase már.
Miről beszélt két kismadár.
Még is öröm volt a számomra.
Figyelni beszélgetésüket.
Így csak annyit érthettem meg.
Beszélgetni így is lehet.
Reálisan láthattam beszélgetni.
Két felnőtt bori verebet.
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 Tesz-Vesz Tavasz 2016
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodá-
ja (IPC) által koordinált esemény célja, hogy önkéntes te-
vékenykedésre buzdítsa a fiatalok közösségeit oly módon, 
hogy maguk kell, hogy felismerjék, hol van szükség tettre-
készségükre, leleményességükre, segítőszándékukra. Ezért 
a fiatalok nem rájuk osztott feladatokat végeznek el, hanem 
erejükhöz és lehetőségeikhez mérten önkéntes vállalásaik 
révén tevékenykedhetnek közösségeikért, emberi és tárgyi 
környezetük jobbá, szebbé tételéért. 

Számos olyan (állami, az egyházhoz nem kötődő) iskola 
csatlakozott, amelynek diákjai számára ez a rendezvény 
hozzájárult a kötelező közösségi szolgálatuk teljesítéséhez. 
Egy részük plébániai közösségekben vett részt, mások pedig 
iskolai keretekben.
A Tesz - Vesz Tavasz idén is nyitott volt minden szociálisan 
érzékeny, tettre kész fiatal előtt.
A Gondozási Központba idén is jöttek a Mártélyi Általános 
Iskola diákjai és kertrendezési feladatokat láttak el. (gereb-
lyézés, fáink aljának takarítása.)
Intézményünk pedig zsíros kenyér - tea kombinációval igye-
kezett kedveskedni a fiatal tevő-vevőknek. Köszönjük a se-
gítséget Várjuk őket jövőre is.
 Zoltai Csaba

 Aradon koszorúztunk
A mártélyi ifipontba járó fiatalokkal töltöttünk el két na-
pot Aradon és Lippán. Az aradi várban kivégzett táborno-
kok emlékművénél elhelyeztük a koszorúnkat, majd szál-
lást a lippai plébános atyától, Valentin Macedon Hiticastól 
kaptunk.  Meghódítottuk a Solymos várát, megnéztük 
Máriaradnát. Az együtt töltött idő jó hangulatban és sok él-
ménnyel telt el.
Köszönjük az Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért 
szervezet és a Mártélyi Önkormányzat támogatását.
Utunk egy csütörtöki reggelen indult Lippa felé. Aradon is 
megálltunk egy kicsit körbenézni. Betértünk egy hangula-
tos kávézóba, bár a vendégszeretetről nem valami híresek az 
ottani felszolgálok. A kávézás után végigmentünk a Maros 
mellett, aztán indultunk tovább. Aradtól egy negyed órára 
volt Lippa. Igazán helyes kis város. Ott azért kedvesebbek 
az emberek, a pap és a plébánián dolgozó néni is tudott ma-
gyarul nagy szerencsénkre. A plébánián kaptunk szállást, 
mikor beléptünk a szobába a kályhában már ropogott a tűz 
és mivel aznap nem volt valami jó idő, jól esett egy kis me-

 Csodás napok Mártélyon!
Mártélyra látogatott Nagygyörgy Sándor festő és fotómű-
vész lánya Nagygyörgy  Ági szobrászművész , aki Belgium-
ban él családjával, tanít az Antwerpen-i Akadémián és per-
sze alkot!
Az Ő alkotása /faág madarakkal/ díszíti a Faluház előtti par-
kot, melyet 3 éve ajándékozott a falunak.
A tavaszi szünetben a mártélyi gyerekekkel foglalkozott 
olyan „Ágisan”. Ismerkedős, beszélgetős körrel kezdődött az 
első nap, majd agyagfigurákat készítettek. Tisza-parti sétá-
val záródott a délelőtt.
A következő nap természet megfigyeléssel indult, hogy a kö-
zös égigérő fánkat elkészítsük. Vagy 10 -en nekifeküdtünk 
és festettünk, persze Ági megrajzolta a körvonalakat és Vele 
együtt alkottunk!
A 3. nap madarakat ültettünk a faágakra, mozaik (papír da-
rabkákból) módszerrel, ami olcsó és nagyon látványos!
Tavaszt idéző, közös alkotásunk díszíti a Faluházat.
Nagyon nagy élmény volt mindannyiunknak Ági itt léte, a 
megtapasztalás alapú tanai, szeretete! Voltak olyan gyere-
kek, akik még Húsvétkor is jöttek hozzá és persze hűséges 
szelíd kutyusához!
Köszönjük Ági! Várunk vissza!

  Búzás Éva

leg. Előszedtük a táskákból a kaját és leültünk uzsonnázni 
igazán kempinges hangulat volt. Estefelé elindultunk vacso-
rázni és találkoztunk a helyi pappal igazán aranyos és ked-
ves volt. Az est többi része játékkal beszélgetéssel és persze 
alvással telt. Következő nap reggeli után elhatároztuk hogy 
Ircsit meglepjük névnapja alkalmából. Még mi vásároltunk 
a fiúk megvették a virágot, majd sikerrel felküzdöttük ma-
gunkat a Solymos várába és ott megleptük Ircsit a kis aján-
dékkal. A plébániára visszaérve összepakoltunk és a búcsúz-
kodás után indultunk is haza, sajnos. Én nagyon jól éreztem 
magam remélem máskor is elmehetek.

Mészáros  Dóra
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8 2016. áprilisMártélyi hírek

  2016. áprilisi ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falugazdász fo-
gadóóra (minden szerdán 8.00 – 9.00) és klubo-
kon – 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) Társastánc kicsiknek 
(minden hétfőn 14.30-tól) túl, Ping-pongozás (minden hétfőn 16.30-
tól) túl, az alábbi rendezvényekre várjuk áprilisban az érdeklődőket 
és érintetteket.   

Az alábbi rendezvényekre várjuk áprilisban 
az érdeklődőket és érintetteket. 

Április 02. 10.00 Az „Add a kezed!” Mozgáskorlátozottak      
                       Egyesülete közgyűlése
Április 06. 10.00 Baba-mama Klub - elsősegélynyújtás
Április 11. 10.00 – 16.00 A vers házhoz megy! 
                      14.00 – 16.00 Vásár 
    17.00  A Költészet Napja – megemlékezés amatőr előadókkal
Április 12. 15.00 Tankör
Április 15. 17.30 Ki a jobb? Vetélkedő
Április 19.  15.00 Tankör
Április 25-26.  08.00 – 16.00 Óvodai beiratkozás az   Általános   
               Iskolában
Április 29. 17.00 Köszöntsük együtt azt Édesanyákat!  
                       A Mártélyi fiúk, férfiak műsora

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
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121

  Az Idősek Klubja programja 
2016. Április hónapban

Április 06 – án  áprilisi népszokások 10:00 órától Várunk 
mindenkit szeretettel!                                                        

Április 11 – én költészet napja 10.00 – tól, térítési díj  
befizetés pénztári órákban

Április 13 – án  névnapozás 10:00 órától, Vera, Aranka, 
Julianna, Zsuzsanna, Sándor, József

Április 20 – án  kézimunka bemutató, csipkekészítés 
     9:00 órától
Április 27 – én kirándulás a Tiszára 10:00 órától

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Állandó programok: a gyógyszer-
igényét mindenki 7 órára hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, 
vérnyomás mérés 7-8 között. Minden kedden 10 órától időstorna, 
mindenkit várunk. Kedden, csütörtökön beszélgetős, kártyázós 
délelőtt, szerdánként közösségi rendezvény: előadás, névnap, szü-
letésnap, évforduló Minden hónap utolsó keddjén mártélyi teme-
tőjárat a tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. Az 
igényeket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek a 
klubban. Minden héten szerdán nyitott élő próba 10:00 órakor, 
Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot 
szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcso-
lódni! A nyugdíjfolyósító igazolását („zöldrácsos” papír) szí-
veskedjenek fénymásolásra bejuttatni hozzánk! Köszönjük. 
Mártély, 2016. március 25.

  Anyakönyvi hírek
Született: Rekett – Nagy Máté (Rekett – Nagy Anita )
Tomcsa Panka (István Noémi és Tomcsa József) Zrínyi utca
Szabó Zalán István (Pánczél Zsanett és Szabó István) Körút
Laduver Zita (Lázár Anita és Laduver Anita)

Meghalt: Vajnai Sándorné Tóth Julianna (Fő utca)
Otlokán Sándor (Hunyadi utca), Szabó Lajosné Nagy Anna  
Katalin (Fő utca)

MÁJUSI ELŐZETES
Május 6-án rendezi a Kiskunsági Nemzeti Park a „Mit csinált a 
nagyapád?” címmel meghirdetett rajzversenyének kiállítással egy-
bekötött eredményhirdetését. Nevezni általános iskolásoknak lehet 
április 8-ig. Nevezési feltételek és a kiírás megtalálható a Könyvtár-
ban. A versenyt a Mártélyi Tájvédelmi Körzet megalakításának 45. 
éves évfordulója alkalmából írták ki. 

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai


