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AZ ÉV UTOLSÓ TESTÜLETI ÜLÉSÉT 
TARTOTTÁK
 

December 12-én tartották a 2018-as év utolsó rendes tes-
tületi ülését Mártélyon. Többek között a közfoglalkozta-
tással és a Mártélyi Tájgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatban 
is beszámolót hallhattak a képviselők, de az ÁMK bérleti 
díjainak változása is téma volt.

14:11 A képviselők a település költségvetésének módosítá-
sáról szavaznak. Tulajdonképpen szükségszerű átcsoporto-
sítások miatt történt változás a 2018. évi költségvetésben. A 
bevételi és kiadási főösszeg 608 millió forintra módosul.
14:18 Beszámoló következik a település 2018. évi közfoglal-
koztatásáról.
Az idei évben megtörtént a zöldségtároló konténer megvá-
sárlása, amely a Kinizsi utca végén, a hűtőházaknál kapott 
helyett. A konténerben még nincsenek eszközök, de a követ-
kező közfoglalkoztatási évben már ott szeretnék feldolgozni 
a termékeket. Ehhez még egy öltözőt szeretnének kialakíta-
ni a helyszínen. 
A 12 sertés felhizlalása rendben megtörtént, az állatokat 
a vásárhelyi vágóhídon vágták, onnét kerültek a mártélyi 
konyhára, ahol a közétkeztetésben használták fel, amit lehe-
tett. Amit a konyha nem tudott feldolgozni, azt a közfoglal-
koztatottak kapták meg szociális támogatás formájában és 
a települési rendezvényeken is használtak fel ezekből. Most 
újabb tucatnyi sertés hizlalása zajlik, javarészt már 100 kilo-
grammnál többet nyomnak, januárban megkezdődhetnek a 
vágások. Az állatok koncentrátumot is kapnak, ugyanakkor 
saját termesztésű gabonával táplálják őket.
A közfoglalkoztatásban előállított termékek minősége egy-
re jobb, igaz ez a savanyúságokra is, akár a paprikakrémre. 
Az év sikeresnek nevezhető, hiszen értékteremtés is történt, 
valamint a mártélyi intézményeken is tudtak segíteni a köz-
foglalkoztatásban résztvevők. 
A közfoglalkoztatottak létszáma csökken, ráadásul a Belügy 
Minisztériumi finanszírozási keret alacsony, így idén termé-
szetbeni juttatásokkal, jövőre pedig plusz pénzügyi forrás 
előteremtésével is szeretnék segíteni a dolgozókat, ezzel is 
megtartva őket, hiszen a munkájuk fontos a település éle-
tében.
A következő évben alkatrészvásárlásokat terveznek, hogy 
a meglévő eszközök, gépek karbantartása megtörténjen. 
Emellett a tervek szerint a közterületi bútorok, szemetesek, 
padok felújítása és újrafestése is megtörténhet. A tervek kö-

zött egy aggregátor megvásárlása is szerepel, amely a mun-
kában lenne komoly segítség.
14:53 Mártélyi Tájgazdálkodási Kft. működésének tájékoz-
tatója következik. A Tájgazdálkodási Kft. szorosan együtt-
működik a Mártélyi Horgászegyesülettel és a Horgász 
Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségével. A kft a holtág 
halgazdálkodását és a halőrzést végzi. Két részmunkaidős 
halőr dolgozik a területen és 2-3 társadalmi halőr is segíti a 
munkát. A kft a megyei szövetséggel közösen végzi a telepí-
téseket, emiatt lényegesen több hal telepítése történik. Közel 
100 mázsa ponty került a vízbe, kétnyaras és háromnyaras, 
fogható pontyok. Az elmúlt évben több mint 500 darab éves 
területi jegyet adtak el, ez jelentős emelkedés a korábbi évhez 
képest. Igaz az eladott napijegyek száma csökkent, de vélhe-
tően, akik pozitívumokat tapasztaltak a holtágnál a napijegy 
helyett idén már területi jegyet váltottak. 
15:01 A „Hogy életük legyen” Alapítvány az Ifjúságért 100 
ezer forintos támogatási kérelmet nyújtott be. Ezt a képvise-
lők egyhangúlag megítélik, hiszen az egyesület aktív szerep-
lője a település civil életének.
15:03 A Mártélyi Általános Művelődési Központ 2019-es 
évi bérleti és szolgáltatási díjainak megállapítása követke-
zik. Néhány változás történik. Az Erdei Iskolához csatolják 
az Alkotóházat is, amelynek szállásdíja 3300 Ft/éj/fő + 200 
Ft Idegenforgalmi Adó. Az Erdei Iskola esetében a nyári díj 
2800 forintra módosul, a téli időszakban 3000 forint lesz a 
bérleti díj. Ezek az adatok az országos átlagnál alacsonyab-
bak és a parti szálláshelyeknél is kedvezőbbek. Az étkezési 
díjak nem változnak és a Faluház bérleti díja is marad a régi-
ben. Ellenben zajlik a konyhafelújítás, bővül a terület és az a 
létesítmény is bérelhető lesz. Alkalmanként 70 ezer forintos 
bérleti díjat állapítanak meg, amelyben a személyzet azaz a 
mosogatás és a takarítás is benne foglaltatik. 
15:12 A rászorulók karácsonyi támogatásáról dönt a testü-
let. 500 ezer forint értékben 250 csomagot állítanak össze. 
Mindez az önkormányzat költségvetésének terhére történik, 
helyi kereskedők szállítják az ezekben lévő tartósélelmisze-
reket.
15:14 Az Általános Művelődési Központ alapító okiratának 
módosítását kell, hogy elfogadják a képviselők. Szükségsze-
rű, technikai módosításról van szó, miután az Alkotóházat 
is bekapcsolják az intézmények közé. Az új helyszín ugyan-
akkor nem lesz önálló tagintézmény.
15:16 Véget ért a nyílt ülés.
Borsos József polgármester tájékoztatása szerint az önkor-
mányzat számlájára érkezett a Magyar Államkincstártól az 
a támogatási összeg, amellyel az előzetes kérelmek alapján 
111 család 12.000 Ft-os rezsicsökkentését biztosítja a Kor-
mány. A támogatást csak természetben lehet kiosztani, ezért 
az önkormányzat a kérelmekben megjelölt tüzelőanyagok 
beszerzését januárban megkezdi.
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Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikerekben Gazdag, Boldog Újévet 

kíván minden mártélyi lakosnak 
a Mártélyi Képviselő-testület
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NÉPMESÉK ELEVENEDTEK MEG 
AZ ISKOLÁBAN

 
Szinte életre keltek a színes történetek november 29-én a 
mártélyi általános iskolában rendezett Mesemondó verse-
nyen. Kevésbé ismert históriákból sem volt hiány, az isko-
lásokhoz pedig ez alkalommal is csatlakoztak a nagycso-
portosok.

A lyukas kislábas mosolyra fakasztó története, a békává 
változott királyfi fabulája és a Tücsök kisasszony Egérkével 
közös lakodalma is szerepelt a gyerekek repertoárjában a 
november végi, hagyományosnak nevezhető mártélyi Mese-
mondó versenyen.
A meséktől hangos délutánt minden évben megtartják – az 
iskola és az óvoda közös rendezvénye ez, amely a gyerekek 
és a pedagógusok körében is nagy népszerűségnek örvend. 
Az őszi-téli időszakban a mesék, míg tavasszal egyébként a 
versek, a szavalatok kapják a főszerepet.
„A mostani rendezvényen magyar népmeséket mondanak a 
gyerekek. A célunk, hogy megszeretessük velük a meséket. 
Manapság sajnos egyre kevesebb mesét olvasnak a gyerekek 
és egyre torzabb mesékkel találkozhatnak a tévében. Mi sze-
retnénk nekik a régi magyar meséket feleleveníteni. Ez álta-
lában sikerül is, hiszen a gyerekek mindig lelkesen készül-
nek és kedvelik a versenyt” – mondta el Cseszkóné Locskai 
Éva tanító néni.
Az ovisok körében az állatmesék a legkedveltebbek, ezek 
kiválasztásában az óvó nénik is segítenek. Az iskolásoknak 
pedig a tanítók esetleg a szülők adnak tippeket a legtökélete-
sebb történet kiválasztásában.
Most talán kevésbé ismert mesék is előkerültek, a fentiek 
mellett például a bocsait kereső medvemama története is 
elhangzott. Tanulságos, vidám mesék remek előadásokban 
elevenedetek meg három ovis és hét iskolás előadásában. A 
résztvevők emléklapot és Mikulásos színezőt kaptak. Az is-
kolásokat oklevéllel és könyvjutalommal díjazták.
Nagycsoportos korcsoport résztvevői:
Kérdő Attila Iván, Szekeres Péter, Vinczefi Zalán
1-2. osztályos korcsoport
1. helyezett:  Dajka Rozi (2. osztály) 

és Kelner Dávid (2. osztály)
2. helyezett: Láda Lili (1. osztály)
3-4. osztályos korcsoport
1. helyezett: Papp Emma (3. osztály)

A GONDOZÁSI KÖZPONT 
ÉS A HIVATAL IS MEGÚJUL
 

Az elmúlt hetekben gőzerővel zajlottak a felújítási mun-
kálatok a mártélyi Gondozási Központnál és a település 
polgármesteri hivatalánál. Mindkét intézmény egy TOP 
energetikai pályázat keretében újulhat meg.

Ahogy arról már újságunk korábbi számaiban is beszámol-
tunk, az elkövetkezendő időszakban négy önkormányza-
ti tulajdonú épület újulhat meg Mártélyon. A munkálatok 
pedig november végén, december elején meg is kezdődtek. 
A négy épületből, kettő a tervek szerint már év végére, de 
legkésőbb január elejére megújulhat.
Egyrészt a polgármesteri hivatalnál zajlik a felújítás. A hom-
lokzatszigetelés újulhat meg, de a nyílászárók cseréje és az 
oromdeszka rendbe tétele is megtörtént és a fűtési rendszer 
megújításának is neki kezdett a kivitelező. A munkálatok 
természetesen kihívások elé állították a hivatal ügyfélfoga-
dási rendjét, ám a tervek szerint évvégére, de legkésőbb a kö-
vetkező év elejére minden visszaállhat a régi kerékvágásba. 
A hivataltól nem messze, a Községház utcán található Gon-
dozási Központ épületében pedig szintén nagy a sürgés-for-
gás, ott is a felújítások kapják a főszerepet. Az intézményben 
nagyobb volumenű átalakítások is történnek, amelyek a bel-
ső válaszfalakat is érintik, valamint az épület akadálymente-
sítése is a tervek között szerepel. A munka ezen a helyszínen 
is jó ütemben halad, a december végi, január eleji befejezés 
ott is valószínűsíthető. Természetesen a Gondozási Központ 
szolgáltatásának folyamatosságát igyekeztek megőrizni. A 
központ munkatársai és az idősek, így az Idősek Klubja is, 
ideiglenesen a Civilház közösségi terében kapott helyet. 
A következő évben, az előzetes tervek szerint tavasszal a 
másik két épület energetikai megújítása is megkezdődhet. 
A Községház utca 21 szám alatti épület esetében is hasonló 
munkálatokra van kilátás, a jövőben ott szeretnék kialakí-
tani a település bölcsődéjét. Valamint a volt rendelőintézet 
Petőfi utcai épülete is tavasszal újulhat meg. Borsos József 
polgármester tájékoztatása szerint emellett a Boldogasszony 
Házacska megépítése is hamarosan a kivitelezési fázisába ér. 
A munkálatok pedig nyárra fejeződhetnek be.

szcs

2. helyezett:  Pap Ramóna (3. osztály) 
és Orosz Ádám (4. osztály)

3. helyezett: Tóth Nimród (3. osztály)
szcs
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MÁRTÉLYON TÉNYLEG 
ÉLETTEL TELI AZ ADVENT

 
Harmadik alkalommal varázsolják élettel telivé az adven-
ti időszakot Mártélyon. A kezdeményezés töretlen siker, a 
résztvevők nem csak ünnepi pompába öltöztetik házaikat, 
hanem étellel és itallal is készülnek a vendégek számára.

Nem is olyan régen osztrák minta alapján indították útjára 
a mártélyi élő adventi kalendáriumot. A terv az volt, hogy 
az adventi időszak mindennapján csatlakozik egy-egy ház, 
egy-egy család a kezdeményezéshez és izgalmas ünnepi „ru-
hába öltöztetik” otthonaikat. Ez azonban talán ennél is több 
lett, hiszen a mártélyiak meg is vendégelik egymást ezen a 
rendezvényen.
A kezdeményezést idén a „Hogy Életük Legyen” Alapítvány 
az Ifjúságért is felkarolta, a lakosok pedig már előre jelent-
kezve igyekeztek maguknak helyet biztosítani. Így történt ez 
Koczka Anikóéknál is a Zrínyi utcában. Az előző évben még 
vendégként vettek részt a programban, idén azonban már 
nyáron jelezték, hogy csatlakozni szeretnének. 
„Úgy gondoltuk, hogy idén nem maradhatunk ki. Ami na-
gyon tetszik az egészben, hogy olyanokkal is találkozha-
tunk, akikkel a faluban egyébként nem nagyon szoktunk. 
Nagy volt a készülődés a részünkről, több finomságot is ké-
szítettünk. A magvas-sós sütim mártélyi vállalkozótól vásá-
rolt teljes kiőrlésű lisztből készült, ahogy a szilva lekváros, 
diós süti is. Csináltunk még zsíros kenyeret és tiroli tortát. 
Dél-Tirolban dolgozom, a páros is dél-tiroli, így egy ottani, 
kifejezetten karácsonyi süteményt készítettünk, ami hajdina 
lisztből, mandulából, mogyoróból és sárgarépából készül” – 
árulta el Anikó.
A társaság pedig valóban jól érezte magát, finom ételek so-
rakoztak az asztalon és természetesen a lélekmelegítő sem 
maradt ki. A fiatalabbaknak tea, a nagyobbaknak pedig for-
ralt bor, esetleg egy kupica pálinka fokozhatta a hőérzetét.
A kezdeményezés pedig bátran kijelenthetjük, hogy elérte, 
sőt talán túl is szárnyalta a célját. A falubeliek egy kicsit még 
közelebb kerültek egymáshoz, a közösségépítése még inkább 
előtérbe került. A szervezőknek pedig nem lenne meglepő, 
ha a következő évben már azzal a kellemes problémával 
kellene szembenézniük, hogy az adventi időszak 24 napjára 
többen jelentkeznek, mint ahány hely van.
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A TÉLAPÓ ÉS TÉLANYÓ IS 
MEGLEPTE A GYEREKEKET
 

Az Élet Napos Oldalán Egyesület 2018-ban is igyekezett 
meglepni a mártélyi gyerekeket. Ez alkalommal mikulás-
csomagokat állítottak össze, amelyeket a Télapó adott át a 
fiataloknak.

Decemberben ismét jótékonysági akcióval szerette volna 
megörvendeztetni a mártélyiakat az Élet Napos Oldalán 
Egyesület. Mikulás alkalmából állítottak össze 50 darab 
ajándékcsomagot, amelyekben plüssjátékok, kirakós és me-
sekönyv is sorakozott. A gyerekeket pedig nem csak ezzel, 
hanem egy kis zsíros kenyérrel és meleg teával is várták a 
régi lángossütőnél. Az öröm és a vidámság nem is maradt el, 
az alkalomhoz illő dalok is gondoskodtak arról, hogy min-
denki a lehető legjobban érezze magát.
Az egyesület a 2018-as évben is rendületlenül gyűjtötte az 
adományokat, amelyeket ezt követően igyekszünk a megfe-
lelő helyekre eljuttatni és segíteni a családokat. Lugosi Dá-
vid, az egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a 2018-
as év minden szempontból sikeres volt az egyesület életében. 
A korábbiaknál sokkal több adományt kaptak, többek kö-
zött Mártélyról is, végül pedig közel 200 családon tudtak 
segíteni. 
Rengeteg rendezvényen és program vettek részt, de több más 
egyesülettel is felvették a kapcsolatot a közös munka és jóté-
konyság jegyében. Tervekből pedig az elkövetkezendő évre 
sincs hiány. Az Élet Napos Oldalán Egyesület nevéhez mél-
tón 2019-ben is folytatja munkáját.
Az egyesület köszöni Békési Sándorné, Szűcsné Erzsike néni, 
Lugosi Ferencné, János Lajosné, Borsosné Böbe, Sajtiné Kati, 
Krizsán Dóra és Szűcs Tamás segítségét!

szcs

ISMÉT PONTYOT TELEPÍTETTEK
 

November végén újabb pontytelepítés történt a Holt-Ti-
szába.
A 2018-as év utolsó szakasza sem telt pontytelepítés nélkül 
Mártélyon. November 23-án délelőtt 10 mázsa háromnyaras 
ponty került a vízbe. A Mártélyi Horgászegyesület a megyei 
szövetséggel közösen végezte 2018-ban a pontytelepítéseket, 
aminek köszönhetően közel 100 mázsa ponty telepítése tör-
ténhetett meg.



A Tisza-part gyöngyszeme2018. december 5
HOSSZÚ TÉLI ESTÉK
 

December 1-én tartotta meg az Adventi megemlékezését 
az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete – Arnóczky 
Györgyné írása.
Egy nappal előbb lobbant lángra az adventi koszorúkon a 
szeretet lángja, mely ma már Vásárhelyt is, vásárhelyi ta-
gunk által bevilágítja.
Soha ilyen családias – szeretettől átfűtött békés ünnepünk 
még nem volt. Együtt voltunk – és ez volt az év beteljesülése.
A kis herceg azt mondta: „öltöztessük szívünket ünneplő-
be.” S mi ezt szó szerint értettük.
Gondoltunk szeretteinkre, eltávozottainkra, időseinkre, be-
tegeinkre, az élet nehézségeivel küszködőkre, s azokra, akik 
nem tudnak köztünk lenni.
S amikor elhangzott Szabó Gyula szívszorító hangján Ady 
szavai: „De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, 
gyermek szívvel, a Világgal kibékülni.” Mindannyionk szíve 
elszorult és titkon elmorzsoltunk egy könnycseppet. Hiszen 
„emberből” vagyunk.
Az ember csodálatos teremtmény: gyógyít, óv, szeret, segít, 
támogat vagy: öl, rabol, hazudik, lop, irigykedik, háborúzik. 
Mert az ember tud egyszerre jó és rossz lenni.
Hogy melyik tulajdonsága győz, az a körülményektől függ. 
Az ember feláldozza az életét, hogy pénzt keressen, aztán 
feláldozza pénzét, hogy visszaszerezze egészségét, közben 
elfelejt élni. A mi kis Egyesületünk sok-sok évvel ezelőtt se-
gítő, támogató szándékkal jött létre. A mai napig az óvás, a 
szeretet tartja össze.
Van-e itt csoda? Szerintem elég embernek lenni. S akkor ez a 
kis család mindennap megéli a csodát.
Próbáljunk felelősek lenni egymásért. Ezt szó szerint értsük.
Kérdés: Felkészültünk a télre? Segít az Önkormányzat? És 
mi?
Manapság a falunkban hál’ Istennek senki sem fél a téltől. 
Van gáz, van tűrhető jövedelem és nem utolsósorban elérhe-
tő segítés az állam részéről. Úgy gondolom senki sem fagy 
meg a lakásában.
Idáig a tél nem mutatta meg igazi arcát. December közepén 
még plusz fokokat mért a hőmérő, elveszítette a tél az egy-
kori zordságát.
Nem hullott hó, pedig a frissen hullott hó a nyugalom jel-
képe is. Olyan mintha az egész táj egyetlen hatalmas paplan 
alatt aludna.
Falusiak vagyunk. Emlékszünk-e arra, amikor az emberek 
még az évszakok természetes ritmusának megfelelően éltek? 
Ismert volt a négy évszak: tavasz, nyár, ősz, tél.
A tél: ez volt a nyugalom és a meghittség ideje, az aratás – 
a betakarítás időszakát követő pihenés. A tél biztosította az 
emberi szervezet számára a feltöltődést, hogy újult erővel 
megteremtsük az „életet.”
Melegebb időszakban az emberek a sok tennivaló miatt el-
távolodtak egymástól, míg télen közelebb kerültünk ember-
társainkhoz. Így volt ez December elsején is. Visszatértünk 
magunkhoz, barátainkhoz.
Kívánom, hogy a December és a tél hátralévő idejét töltsük 
el intenzív – családi – baráti beszélgetésekkel és a remélhető-
leg meleg lakásokban a négy fal között ismét felleljük a meg-
hittséget – a békét – a szív melegét.
Békés, szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket és remény-
séggel teli boldog Új Esztendőt Mindenkinek!

Arnóczky Györgyné

Digitális Jólét Program Pont 
a Könyvtárban

A GINOP-3.3.1-16-00001 közösségi internet hozzáférési 
pontok fejlesztésére sikeresen pályázott könyvtárunk. Így 
új eszközökkel (3 db laptop, 2 táblagép és 2 okos-telefon) 
gazdagodtunk.  Ezeken az új eszközökön kezdődik tanfo-
lyam január közepén. A képzés ingyenes lesz, most a 65 év 
felettieket várjuk, hogy a kiscsoportos képzéseket elindít-
hassuk. Jelentkezni a könyvtárban lehet!

Várjunk azokat, akik még nem járatosak a számítógép 
használatában, vagy az internetes keresésben, de szeretné-
nek többet tudni!

Sajti Imréné könyvtáros, DJP mentor

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 
január havi programjai:

Helyszín: a Gondozási Központ vagy a Civilház.
Idő: minden csütörtök 10 – 12 óráig.

Január 3. Új esztendő, mit várunk tőle?
Január 10.  Nem tudott rossz verset írni, József Attila. 

Halála után három nappal a haza legnagyobb 
költőjeként ünnepelték.

Január 17.  Válságban a magyar falu 
Elkerülhetetlen a magyar mezőgazdaság mo-
dernizációja

Január 24. Állítsunk emléket elhunyt tagjainknak!
Január 31. Irodalom, Tagjaink válogatásából.

Arnóczky Györgyné

2019. januári ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falu-
gazdász fogadóóra (minden szerdán 
8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági 
klub (minden második pénteken 15.00 – 17.00), Baba-
mama klub (minden csütörtökön 10.00 – 12.00), Nagyi 
Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) Népdalkö-
ri próba (minden hétfőn 10.00 – 12.00), Asztalitenisz 
(minden hétfőn 16.30) túl az alábbi rendezvényekre 
várjuk januárban az érdeklődőket és érintetteket.
08. 15.00 Tanoda
09. 17.45-19.15 Jóga
16. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási fogadóóra
 17.45-19.15 Jóga
18.  11.30 Utazó munkapont fogadóóra
 17.30 Ki a jobb? – vetélkedő
22. 17.00 A Magyar Kultúra Napja. Rácz Éva: Lélek-

képek verses kötetének bemutatója
23. 17.45-19.15 Jóga
29. 15.00 Tanoda
30.  Tüdőszűrés
31.   Tüdőszűrés

ÁMK Faluház munkatársai
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NEKROLÓG: 
CSORDÁS KÁROLYNÉ 
HALMAI IRÉNRE EMLÉKEZÜNK
 

Csordás Károlyné Halmai Irén tanítónő házasság kötés út-
ján került Mártélyra. Férje, Csordás Károly mártélyi szüle-
tésű, a helyi községháza anyakönyv-vezetője volt. Irénke né-
nit a községünkbe helyezték. Szolgálati lakást kaptak a mai 
erdei iskolának nevezett épületbe. Ezért Csordás iskolának 
ismerték sokáig az egy tantermes iskolát. 
Gyermekei már itt születtek. Először Ágnes, majd Irén. Mi-
után az akkoriban nagyon rövid gyermekgondozási szabad-
sága letelt, 1950-ben kezdte meg tanítói tevékenységét az 
első osztályban.
Mi, az akkori elsősök, hálával emlegetjük élményszámba 
menő matematika (akkor számtan), magyar (olvasás), hang-
szeres ének óráit. Rendszeresen szerveztünk iskolai osztály-
találkozókat. Legutóbbit idén szeptember 8-án tartottuk a 
60. éves ballagási évfordulót. (Horváth Mária, Gy.Szabó Pál, 
Szabó Ilona, Szerb Márta, Zelenyák Margit). Sajnos ezen 
már nem tudott részt venni szeretett tanítónk, de büszkén 
emlékeztünk meg arról, hogy gránit diplomás pedagógusa 
van iskolánknak Irénke néni személyében.
1953-ban született Irén nevű leánya, aki szintén a pedagógus 
pályát választotta. Édesanyjának ezt követően töretlen volt a 
pedagógus pályafutása mindvégig Mártélyon.
Szerette a falut, a Tiszát. Sűrűn találkozhattunk, amikor fér-
jével (akivel példás családi életet élt) sétáltak a parton. Arra 
is jutott ideje, hogy a lakáshoz tartozó zöldség, gyümölcs 
és virágos-kertet délutánonként példásan művelje. Tanítás 
mellett hosszú időn keresztül vezette a községi könyvtárat. 
Kedves, közvetlen egyénisége miatt is szívesen látogatták az 
olvasni szerető lakososok. 
Közben kinevezték Hajdu János igazgató mellé igazgatóhe-
lyettesnek. Munkáját nagy hozzáértéssel, következetességgel 
lelkiismeretesen a gyermekek érdekeit szem előtt tartva látta 
el. Szerették kollegái, felettesei.
Ebben az időben tanította a történelem tantárgyat a 7. – 8. 
osztályban. Hosszú igazgatóhelyettesi beosztása után, 1972-
ben igazgatói kinevezést kapott. Hitt a faluközösség megtar-
tó erejében, abban, hogy a pedagógusnak a tanítás mellett 
részt kell vállalni a falu életében. Éppen ezért ekkor létesül-
tek pedagóguslakások a Fő u. 24. és a Alkotmány u. 2. peda-
gógus család részére.
Igazgatása alatt törekedett arra is, hogy javuljon a szakos el-
látottság. Az iskolának addig nem volt tornaterme. Az iskola 
mögött társadalmi összefogással létesült egy bekerített bitu-

menes sportpálya, ahol jó idő esetén megtartottuk a testne-
velés órákat. Az egészséges életmód javítása céljából a fehér 
iskola folyosójának végén vizes blokkot alakította ki. (Addig 
udvari tanári és tanulói WC volt).
Irénke néni érdeme, hogy ekkor építették meg az iskolai 
napközis konyhát, amely jelenleg is ellátja az óvodát, az idős 
napközit, és a még meglévő iskolásokat. A konyhához ebéd-
lő és napközis terem épült, amely délelőtt a tanítási órákat is 
szolgálta. 
Törekedett az összevont osztályok megszüntetésére. A fehér 
iskola végében levő igazgatói irodát megszüntették, átalakí-
tották, osztályteremmé. Helyette a folyosóval párhuzamo-
san egy igazgatói iroda és egy tanári szoba épült. Javultak 
a pedagógusok életkörülményei is. Az új napközis csoport 
részére a korábban gyakorlati oktatás céljára használt gya-
korlókert egy részéből játszóteret létesítettek. Ennek kiala-
kításában (gépesített földmunka, fémvázas mászóka, hinta, 
homokozó) a helyi termelőszövetkezet, apukák, nagypapák 
közreműködtek.
Mindezek elgondolásában, szervezésében, megvalósításá-
ban szerepe volt Irénke néninek.
Az igazgatósága utolsó évében, mivel szolgálati lakásban la-
kott, Szentesre költözött és onnan járt át naponta nyugdíja-
zásáig. 
Nyugdíjas éveiben is aktív életet élt még kora és egészsége 
engedte.
Halálhíre mélyen megrendítette hálás tanítványait, kollegá-
it, és – akik még ismerték – a község lakóit.
Drága Irénke néni, szeretettel emlékezünk!
A hálás utókor nevében:

Józsa Ferencné Szabó Ilona

IDÉN IS KÉSZÜL KARÁCSONYI 
CSOMAGOKKAL AZ ÖNKORMÁNYZAT
 

Ahogy az elmúlt években, úgy 2018-ban is több karácso-
nyi csomagot állított össze a mártélyi önkormányzat, 
amellyel a nehezebb szociális helyzetben lévőket szeret-
nék segíteni egy kicsit.
A mostani évben 500 ezer forintos keretet szavazott meg a 
mártélyi képviselő-testület, amelyből a nehezebb helyzet-
ben lévőknek állítottak össze ajándékcsomagokat. Összesen 
mintegy 250 csomagot készítettek, amelyben főként élel-
miszerek, liszt és tészta, akár száraz bab kapott helyet, de a 
közfoglalkoztatottak által készített savanyúságból is került 
a karácsonyi jótét csomagokba. A meglepetést a településen 
élő 70 év fölötti nyugdíjas, az egyedülálló nyugdíjasok, a 
közfoglalkoztatottak és a nagycsaládosok részére állították 
össze. Az eddig gyakorlattól eltérően pedig a csomagokat ez 
alkalommal a helyi könyvtárban lehetett átvenni – ha eset-
leg valaki még nem tette ezt meg, de értesítést kapott mind-
erről, őt szeretettel várják a könyvtár nyitvatartási idejében.
„Jó érzés ezeket a csomagokat összeállítani és aztán átadni. 
Mindenki nagyon szokott örülni ennek a csomagnak, van, 
aki meglepődik ilyenkor. Úgy gondolom, hogy egy kicsit si-
kerül ezzel szebbé tennünk mások napját és karácsonyát. A 
mártélyiaknak pedig ezúton is kívánok kellemes ünnepet és 
boldog új évet” – fogalmazott Benkő Noémi képviselő, az 
ifjúsági és népjóléti bizottság elnöke.
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AZ ÉLEN TELEL A MÁRTÉLY SK

 
Egészen kiváló szezonon van túl a labdarúgó megyei III. 
osztályban szereplő Mártély SK. A gárda 32 pontot gyűj-
tött, a legtöbb gólt szerezték és a legkevesebbet kapták, így 
a tabella élén tölthetik a téli pihenőt a fiúk.

Remek szezont futott a 2017/2018-as szezonban a Mártély 
SK. A megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság 2. helyét 
sikerült elcsípni, ami nem csoda, hogy még komolyabban 
meghozta az együttes étvágyát. Már a szezon elején nagy 
volt a csapat várakozása az újabb bajnoki versenyfutást il-
letően, kimondva, kimondatlanul még előrébb szerették 
volna verekedni magukat a tabellán. Ebben pedig egyelőre 
hiba nincs. Habár a nagy ellenfél Csanádpalota is 32 pontot 
gyűjtött, a mártélyiak gólkülönbsége messze jobb, így meg-
érdemelten lett élmenő a társaság.
„A lehetőségeink nem sokat javultak, de mindent ki szeret-
nénk hozni ebből. Úgy gondolom, hogy a srácok átérzik en-
nek a jelentőségét és elég nagy az elszántság a csapaton belül 
és egyenként is” – fogalmaz Borbás Zsolt játékos-edző. – „A 
mieink egy baráti társaság, nagyon jó közösséget alkotunk. 
Kicsit közhelynek számít, de nem csak a pályán, hanem a pá-
lyán kívül is igaz ez. Elég sok közös programot szervezünk, 
pingpongozást, dartsozást vagy akár privátban is. Minden 
programunkat magunknak finanszírozzuk, a pályabérletet, 
ha szükséges, az idegenbeli utazásokat, ami egész komoly 
terhet jelent a sportkörre és a tagokra nézve.”
A csapat azonban kitesz magáért. Talán a harmadosztályban 
egyedülálló módon heti két edzéssel 
készül az együttes. Ráadásul az edzés-
látogatottság egészen jó, hiszen 10-14 
fő általában részt vesz a tréningeken. 
Ennek pedig meg is lett az eredménye. 
Az 52 rúgott gól ugyan kicsit csaló-
ka, hiszen két meccsen nem állt ki a 
Mártély SK ellenfele, így azokat 3-0-s 
győzelemnek könyveli el az MLSZ a 
szabályok értelmében. Ám, ha ezeket 
kivonjuk, akkor is bőven meccsenkén-
ti 4 rúgott gólt számolhatunk, amivel 
szemben átlagban egyetlen kapott gól 
áll. Nem hiába 10 győzelem, 2 döntet-
len és 1 vereség a mérleg. Utóbbi talán 
külön fájó, hiszen pont a Csanádpalo-
tától, ráadásul hazai pályán kapott ki a 
csapat. Igaz a jó hangulat megvolt ezen 

a meccsen is, hiszen Német Ferenc a találkozón kérte meg 
szerelme kezét. Nem hiába, hiszen a sikeres szereplés nem 
csak a remek társaságnak és a kiváló szurkolóknak, hanem a 
remek családi háttérnek is köszönhető.
„Ahogy mindenütt úgy Mártélyon is közösségformáló ereje 
van a sportnak, a labdarúgásnak. Jól esik, hogy a meccseink-
re kijönnek korábbi, régi, legendás játékosok, akiknek lehet, 
hogy most a gyermeke játszik a csapatban. De itt vannak ve-
lünk azok a játékosok, akik néhány éve voltak még aktívak. 
Valamint nagyon fontos és óriási köszönet jár a családjaink-
nak, a feleségeinknek vagy barátnőknek. A játékosok óriási 
támogatottságot élveznek. Szentesre például 21 szurkolóval 
mentünk – egy-egy idegenbeli meccs így óriási közös prog-
ram tud lenni” – teszi hozzá Borbás Zsolt.
A csapat a tervek szerint márciusban folytatja a bajnokságot, 
még 5 forduló van az alapszakaszból – az új lebonyolítási 
rendszernek köszönhetően ezt követően a bajnokság legjobb 
négy csapata mérkőzhet meg a rájátszásban a végső győze-
lemért. 
A téli pihenő pedig mondhatni csak részint lesz pihenő. Egy-
részt a gárda készül majd a tavaszi mérkőzésekre, valamint 
a sportkör 2019-ben is megrendezik a Mártélyi Sportbált. A 
rendezvényt 2018-ban szervezték meg először és nagy sikert 
aratott – a szervezők pedig abban bíznak, hogy a követke-
ző évben talán még többen vesznek részt a rendezvényen. 
Ennek már az időpontját is kitűzték – 2019. március 9-én, 
szombaton rendezik meg a II. Mártélyi Sportbált.
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Csongrád megyei III. osztály Tisza-Maros csoport – A tabella

Csapat M Gy D V LG KG GK P
1. Mártély SK 13 10 2 1 52 11 41 32
2. Csanádpalota FC 13 10 2 1 32 12 20 32
3. Gyálarét-LS 2015 13 8 1 4 36 30 6 25
4. Szentesi Kinizsi 13 7 1 5 31 21 10 22
5. Pázsit SE 13 6 4 3 28 25 3 22
6. Kübekháza SE 12 4 0 8 15 23 -8 12

7. Fábiánsebestyén 
KSC 13 4 0 9 18 38 -20 12

8. Nagymágocs SE 13 3 2 8 30 39 -9 11
9. Károlyi DSE 13 3 0 10 21 37 -16 9

10. FC Szegvár 12 2 2 8 14 41 -27 8

Köszönet a focistafeleségeknek!

Hölgyek! Szeretnénk Nektek is megköszönni az elmúlt 
félévben nyújtott segítségeteket, így külön is! Higy-
gyétek el, nélkületek a csapat nem lenne ilyen sikeres. 
Tudom, nem könnyű minden héten, erre a pár órára 
is nélkülözni a párjaitokat. És a többiek érdemét nem 
csökkentve külön köszönet azoknak, akik kánikulá-
ban, esőben, hidegben, reggel, délután velünk voltak 
a meccseken. Hatalmas ölelés és köszönet Nektek.

Baranyai Béla, Mártély SK technikai vezető
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DALOLVA VÁRTÁK A KARÁCSONYT 
MÁRTÉLYON
 

Vasárnap délutánra a „Hogy Életük Legyen” Alapítvány 
Az Ifjúságért idén is megszervezte a már hagyományos-
nak számító Mártélyi Falukarácsonyt.

A rendezvényen felléptek az óvodások, műsort adtak az is-
kolások, és még a település vezetése is készült egy műsor-
számmal. A Falukarácsony sztárvendége Erdélyi Luca volt. 
Közel tíz éve rendezi meg a „Hogy Életük Legyen” Ala-
pítvány Az Ifjúságért a Mártélyi Falukarácsonyt. Eleinte a 
Mártélyi Általános Művelődési Központtal közösen hívták 
össze a település lakóit, azonban idén már csatlakozott a 
Mártélyi Olvasókör is. Az olvasókör tagjai a gyerekekkel kö-
zösen sütöttek mézeskalácsot, amikből egy falut formáztak 
meg. A vasárnapi karácsonyi rendezvényen pedig ki is állí-
tották az elkészült házikókat.

A megjelenteket Borsos József, a település polgármestere 
köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a karácsonyi han-
gulat nem csak a falut, hanem az embereket is megváltoz-
tatja. „Karácsony valódi üzenetét minden embertársunkkal 
meg kell osztani, hiszen a szeretet mindenkié. Mindenkinek 
éreznie kell a karácsony örömét, és a reményt, hogy jövő-
re jobb lesz, és lelkében is gazdagabb és szebb év vár rá. Az 
ünnepek alatt tekintsük át a magunk mögött hagyott évet, 
sorra véve minden jó cselekedetünket, esetleg mulasztásain-
kat. Tervezzünk, és tegyünk fogadalmat: jövőre még többet 
teszünk, és nagyobb erővel fogunk küzdeni egy boldogabb 
jövőért!” – hangzott el az ünnepi köszöntőben.
Vladár Sándor, református lelkész elmondta, hogy nagyon 
jó, hogy Mártély közösségében sok olyan rendezvény van, 
amikkel az advent során készülnek a karácsonyra. „Nagy 
öröm számunkra, hogy itt az emberek tudnak egymásra fi-

KARÁCSONY ESTE A FALUBAN
 

Adventi koszorún a harmadik gyertya lángja lobog, de ránk 
köszöntött az első hóesés és az Önkormányzat kedves meg-
hívása a Falukarácsonyára. Az ajtón belépve – megérkeztünk 
a költő által említett „barátságos meleg szobába.” Az előtér-
ben mézeskalács falu – a templomával. Arra gondoltam a 
gyönyörűen feldíszített Faluház láttán és a teljesen megtelt 
széksorokkal – megérintett Bennünket a szeretet ünnepe. S 
barátságot, gyengédséget, tiszteletet és szeretetet éreztünk 
egymás iránt. Ez a nap arról szólt, hogy a gyermekkacajt él-
vezni, mosolyt aratni, homlok mély redőit elsimítani, keserű 
szívbe emberséget oltani.  S az időseknek ajándékot adni, – 
s kézadással – fizetni. A gyönyörű gyerekcsoport mindezt 
átkarolta. Jó volt Mártélyinak lenni. A sok sütemény pedig 
méltó volt a régi mondáshoz: „Sütemény nélkül nem érvé-
nyes a Karácsonyi ünnep.” Talán a másvilági bíróság is va-
lamiképp felelősségre vonja az ünneprontókat. S vajon mivel 
védekezünk?

Arnóczky Györgyné

Szentmise Mártélyon
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Istentiszteletek Mártélyon
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gyelni, összejönni és beszélgetni. Azt kívánom mindenki-
nek, hogy találja meg az egymással való kapcsolat mellett 
azt, aki megszületett akkor a legelső karácsonykor értünk” 
– fogalmazott a lelkész. 
A teltházas közönség láthatta az óvodások műsorát, meg-
csodálhatta az iskolások produkcióját, és még a település 
vezetői is mosolyt csaltak az arcokra. Borsos József polgár-
mester több elöljáróval közösen mutatta be a „Falugyűlés 
karácsonykor” című művet. Pótári Mihály Zsolt, a Mártélyi 
Általános Művelődési Központ vezetője elmondta, hogy a 
darab a jövőről szólt, hiszen jövőre lesz 1000 éves Mártély.
A Mártélyi Falukarácsony sztárvendége Erdélyi Luca, a 
2016-os Fölszállott a páva énekes szólista és énekegyüttes 
kategória győztese volt, aki egy moldvai dalcsokorral ked-
veskedett a mártélyiaknak.

Szabó Viktor


