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Mártélyi hírek 2019. április2
KIEMELKEDŐEN TELJESÍT 
AZ ERDEI ISKOLA
 

Április 17-én tartotta havi rendes testületi ülését a 
mártélyi képviselő-testület. A megbeszélésen elsősorban 
beszámolók hangoztak el. Szóba került a település közbiz-
tonsága, de az Általános Művelődési Központ és a Gondo-
zási Központ intézményvezetői is számot adtak a 2018-as 
évről.

A szerdai tanácskozás Szabó Zsolt rendőr alezredes be-
számolójával kezdődött. A Hódmezővásárhelyi Rendőr-
kapitányság kapitányságvezetője részleteiben is bemutatta 
a település közbiztonságával kapcsolatos tapasztalatokat. 
A hírek ez alkalommal is pozitívak voltak, hiszen Mártély 
közbiztonsága továbbra is kiemelkedőnek nevezhető a kör-
nyező településekhez képest. Igaz ez annak ellenére, hogy 
2018-ban kicsivel több bűncselekmény történt, mint 2017-
ben, ám ezek száma még így is 10 alatt van. Fontos adalék 
az is, hogy a statisztikák az üdülőterületen történt eseteket 
is tartalmazzák.
 A beszámolóban a közlekedésbiztonságra is kitértek. A 
Mártély és Vásárhely között megújult útszakasz ugyanis, 
ahogy várni lehetett nagyobb tempót is hozott magával. 
Megnőtt a közlekedési balesetek száma, a Nagypál-kanyar 
pedig továbbra is veszélyesnek nevezhető. Az önkormányzat 
arra kérte a rendőrség munkatársait, hogy sebességellenőr-
zésekkel igyekezzenek gátat szabni a gyorshajtóknak, ezzel 
pedig vélhetően a balesetek száma is csökkenhet.
A megbeszélésen Csuka Attila tűzoltó alezredes, a Hód-
mezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó 
parancsnoka is részt vett. Beszámolójában rámutatott arra, 
hogy a településen 14 darab műszaki mentés és 7 tűzeset igé-
nyelt beavatkozást 2018-ban. A parancsnok hozzátette, hogy 
az együttműködős továbbra is igazán jó a helyi önkéntes 
tűzoltókkal, akik a 2018-ban megkapott gépjárműfecsken-
dőjükkel még inkább tudják segíteni a helyieket és a hivatá-
sos tűzoltók munkáját.
Beszámolót tartott a Lakosság Szolgálati Iroda is, hiszen a 
közös hivatal kapcsán az elmúlt évben történtek lakossági 
megkeresések. Ezek elsősorban szociális kérelmek, temetési 
ügyek valamint birtokkezelési és birtokvédelmi kérdéseket 
illetően történtek meg.
Több oldalas dokumentumokban számoltak be a 2018-as 
tevékenységükről a helyi civilszervezetek, 10 ezzel kapcso-
latos beszámolót is a grémium elé tártak, amelyeket mind 
elfogadtak a képviselők.

KINYITOTT A KALANDPARK
 

Megérkezett a jó idő és megnyitotta kapuit a mártélyi ka-
landpark is a tavaszi szünetre.
Habár még kisebb munkálatok hátra vannak, április 19-én 
megnyitotta kapuit a látogatók előtt a mártélyi kalandpark. 
Izgalmakból pedig egyébként sincs hiány a holtágnál. A 
hosszú hétvégén már többen csónakáztak, a röplabda pá-
lyán is zajlott a játék, többen tollaslabdáztak, míg mások az 
ösvényen indultak túrára. A természet kétségtelenül feléb-
redt és az időjárás is többnyire lehetőséget nyújt a hibátlan 
mártélyi pihenéshez.
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Összegezte a 2018-as évet Zoltai Csaba, a Gondozási Köz-
pont intézményvezetője is. A felújítás miatt a Gondozási 
Központ ideiglenesen új helyre költözött, ami a beszámoló-
ban is szerepet kapott. Emellett azonban érdemi változás a 
gondozottak létszámban és költségek vonatkozásában sem 
történt. A legnagyobb fejtörést a tanyagondnoki szolgála-
tot teljesítő Land Rover okozza, amely huzamosabb ideje áll 
szervízelés alatt, így kölcsönautóval zajlik a szolgálat ellátá-
sa. A várakozás szerint azonban hamarosan megtörténhet 
az ehhez szükséges gépjármű felújítása, hogy aztán a régi 
kerékvágás szerint történjék minden.
Pótári Mihály, az Általános Művelődési Központ intéz-
ményvezetője is összegezte a 2018-as esztendőt. Beszámoló-
jában fontos szerepet kapott az Erdei Iskola, hiszen az elmúlt 
évben, az ÁMK fontos bevételi forrása volt az intézmény. 
Több mint 1800 vendég érkezett az Erdei Iskolába, ami majd 
4,8 millió forintos bevételt jelentett. Ezzel együtt pedig a 
vendégétkeztetést is igénybe vették, ami 4,2 millió forintos 
bevételt eredményezett.
A beszámolóban Pótári Mihály külön kitért a település 
könyvtárára is. Az intézményben 2018-ban közel 3500 láto-
gató volt és 2700 dokumentumot kölcsönöztek ki. A könyv-
tárban összesen jelenleg 11.500 dokumentumot számlál a 
gyűjtemény, ebben az írott, de elektronikus és hangzó doku-
mentumok is benne vannak.
Megújult az ÁMK Konyha, amely a felújítási időszak alatt 3 
hónapig nem üzemelt. A beszámolóból kiderült, hogy az is-
kolai étkeztetés majd 10 ezer adag ételt elkészítését jelentette, 
de a vendégétkeztetés is több mint 2000 adag ételt igényelt.
A képviselők ezt követően elfogadták a költségvetés módosí-
tását is. Pozitív előjelű változások történtek, főként a közfog-
lalkoztatási támogatás beemelését kellett elfogadni. Mártély 
község költségvetése így jelenleg 696 millió 816 ezer forint.
A nyílt ülést ez alkalommal is zárt ülés követte, ahol a grémi-
um rendkívüli települési támogatásokról hozott döntéseket.
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Anyakönyvi Hírek

MEGSZÜLETTEM:

•  Bíró András (Kiss Csilla és Bíró András) – 
Községház utca
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A TÉT: MAGYARORSZÁG MEG
MARADE MAGYAR ORSZÁGNAK?
 

Május 26-ra tűzte ki Áder János köztársasági elnök a 
2019-es Európa Parlamenti választások magyarorszá-
gi időpontját. Országunk 21 képviselőt küld az Európai 
Parlamentbe. A magyarokat érintő döntések egy része 
ma Brüsszelben születik, ezért nagyon fontos, hogy olyan 
képviselői legyenek hazánknak, akik a magyar emberek, a 
magyar családok érdekeit védik.

Illusztráció: Northfoto

Fontos tudni, hogy a választópolgárok listára szavazhatnak, 
amelyet párt állíthat, önállóan, vagy közösen másik párttal. 
A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet állapít-
ja majd meg. A szavazó lapokon ugyan szerepelni fog a pár-
tok által delegálni kívánt első öt jelölt neve, ez azonban csak 
tájékoztató jellegű, rájuk a választópolgároknak nem kell, és 
nem lehet szavazni. 
Orbán Viktor miniszterelnök a választás kapcsán kiemelte: 
a tét most az, hogy bevándorláspárti vagy a bevándorlás-el-
lenes vezetői lesznek-e az uniónak. 
Európa maradjon-e az európaiaké, vagy adjuk át a helyet egy 
más kultúrából, más civilizációból érkező tömegnek; meg-
védjük-e a keresztény, európai kultúránkat, vagy átadjuk a 
terepet a multikulturalizmusnak? – tette fel a kérdést, majd 
kiemelte:  Mi szeretnénk megőrizni Európát az európaiak-
nak, Magyarországot pedig magyar országnak. Szeretnénk 
meghagyni a döntés lehetőségét a következő generációknak, 
gyermekeinknek, unokáinknak.
A kormánypártok programját hét pontban határoztak meg:
1. A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokraták-
tól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak!
2. Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befoga-
dására akarata ellenére!
3. Senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány, 
dokumentumok nélkül!
4. Szüntessék meg a migránskártyákat és a migránsvízumot!
5. Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást 
segítő szervezeteinek, ehelyett térítsék meg a határvédelem 
költségeit!
6. Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönbözte-
tés azért, mert kereszténynek vallja magát!
7. Bevándorlást ellenző vezetők legyenek az uniós intézmé-
nyek élén!
Ezek azok a pontok, amelyek a legszükségesebbek ahhoz, 
hogy megállítsuk a bevándorlást, és megőrizzük a keresz-
tény kultúránkat – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A HELYI IDENTITÁS 
ÉS A KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE
 

A fenntarthatóság kérdése, ahogy máshol, úgy Már-
télyon is nagyon fontos. Ennek okán, a TOP-5.3.1-16-
CS1-2017-00018 azonosítószámú, „A helyi identitás és 
kohézió erősítése” projekt keretében lakossági szükséglet-
felmérés zajlott, ennek eredményeit április 13-án osztotta 
meg a településvezetés a lakossággal.

Több mint 500 kérdőívet jutattak ki a közösségbe, 172 darab 
érkezett vissza kitöltve. Ezek alapján az általános tapaszta-
latok a következők.
A megkérdezettek többsége fontosnak tartja a fenntartha-
tóság kérdését, fontosnak tartja továbbá, az önállóságot, a 
lokalitást.
Ugyanakkor a fennmaradásban való bizakodás mellett, kü-
lönböző mértékben ugyan, de általános a bizonytalanság; 
többek között a változó jogszabályi környezet miatt. 
A megkérdezettek igényt mutattak egy helyi civil kerekasztal 
létrehozására, ami egyfajta ernyőszervezet jelleggel működ-
ne, és egymás jobb megismerésén túl, közösen fogalmazhat-
nának meg célokat, és így össze adódnának az erőforrások. 
Kiemelten fontosnak tartották továbbá a fiatal generációk 
jelenlétét, bevonását a közösségiségbe, mely korlátozottan 
van jelen a településen. 
A megkérdezettek 97%-a szeret a településen élni, leginkább 
a családi kötődés miatt, de a csendes, rendezett környezet, az 
aktív közösségi élet, a sportolási és kulturális lehetőségek is 
sokat nyomnak a latba. A válaszadók ugyanakkor hiányol-
tak néhány szolgáltatást, úgymint bankautomatát, bölcső-
dét, húsboltot, cukrászdás és a 8 osztályos általános iskolát. 
A megkérdezettek több mint 80%-a hagyományőrző ren-
dezvényeken is részt venne, a helyi értékeket sokan fontos-
nak tartják, a kulturális rendezvények és a nyári turisztikai 
fesztivál is sokak szerint érdeklődésre tartana számot.
A helyi újság fejlesztését a megkérdezettek közel 65%-a tart-
ja fontosnak, a válaszadók a lapban még inkább kihangsú-
lyoznák a helyi értékeket, de recept- és rejtvényrovatnak is 
örülnének.
A kérdőívet kitöltőknek lehetőségük volt arra is, hogy né-
hány fontosabb üzenetet írjanak a település vezetőinek. Ezek 
között többen Mártély békés jellegét emelték ki, amit meg 
kell tartani, de a faluközösség összetartozásának erősítését 
is fontosnak tartják. A válaszadók szerint a holtág adta le-
hetőségeket is mindenképpen ki kell használni, de a fiatalok 
helyben tartására is törekedni kell, akár őket segítő támoga-
tásokkal.
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MEGKEZDŐDÖTT A BOLDOG
ASSZONY HÁZACSKA ÉPÍTÉSE
 

Az elmúlt időszakban már a kivitelezési munkálatai is 
megkezdődtek a mártélyi Boldogasszony Házacskának. 
A Makovecz Imre által megálmodott épületben egy Mária 
szobor és két angyal is helyet kap.

A tervek szerint május végére fejeződhetnek be a Boldog-
asszony Házacska kivitelezési munkálatai. Igaz a hivatalos 
átadó a nagyközönség számára, az épület felavatása, majd 
augusztus 15-én várható, Nagyboldog Asszony napján.
„Elsősorban egy kulturális jellegű beruházásról van szó, 
ami az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatá-
sával valósulhat meg. Makovecz Imre hosszú évtizedeken 
keresztül alkotott a mártélyi közösségben és a mártélyi mű-
vészkötelékben. Az ő tervei alapján készülhet el ez a kápolna 
jellegű házacska is. A bontott téglából épülő házacskában 
egy kétméteres ülő Mária szobor kap majd helyet, valamint 
a bejárat két oldalán egy-egy angyalt helyeznek el. A szobro-
kat B. Kovács Emőke készítette, míg az épület megalkotása 
Heimann Csaba vezényletével történik meg. Az alapozás és 
a lábazat már a cikk megírásának pillanatában elkészült, a 
munka pedig gyors tempóban halad.
A Boldogasszony Házacska a holtághoz vezető út mellett 
kapott helyet. A hely kiválasztása során igyekeztek figyelni 
arra, hogy a néhány száz méterre lévő Művészdombot sem-
miképpen ne takarja ki az épület, de a parthoz érkezők még-
is szembe találkozzanak vele.
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ÉVET ÉRTÉKELT 
A MÁRTÉLYI OLVASÓKÖR

 
Áprilisban megtartotta éves közgyűlését a Mártélyi Ol-
vasókör - számolt be lapunknak Apró Lajosné olvasóköri 
elnök.
Mozgalmas éve volt 2018-ban is a Mártélyi Olvasókörnek. 
Több program színesítette az évet, amelyeket Apró Lajosné 
elnök az április közgyűlésen is felelevenített, amelyen Deák 
Sándor helyi művész alkotásaiból is kiállítás nyílt.
Az olvasókör részt vett a Kardoskúton rendezett Országos 
Olvasóköri Találkozón is, valamint egy győztes pályázatnak 
köszönhetően újabb hagyományőrző programot is tudtak 
rendezni. Ez alkalommal nem az aratóünnepség került a 

célkeresztbe, hanem egy vidám kukoricafosztás kapta a fő-
szerepet, amelyet a polgárőr-házban rendeztek meg, jó han-
gulatban, felidézve az ilyenkor szokásos hagyományokat.
Az olvasókör tagjai részt vettek az Üdülőhely és Faluszépítő 
Egyesület egykori elnökének, Balázs Jánosné Tóth Aranká-
nak az emléktábla avatásán is, amelyet a mártélyi vasútállo-
máson tartottak.
A Mártélyi Olvasókör emellett a Falukarácsonyból is kivet-
te a részét. Mézeskalácsból készülhetett el a település mása, 
ezek sütéséből vették ki részüket a tagok, akiknek a fiatalok 
is besegítettek, ők vállalták magukra a kicsiny mézeskalács 
házikók, a főtér és a templom díszítését. A tervek szerint ez 
utóbbi rendezvényből is szeretnének hagyományt teremteni 
az olvasókörben és a településen. 2019 karácsonyán is ha-
sonló akcióra lehet számítani és remélhetőleg még többen 
kapnak kedvet ehhez a mulatsághoz.
Apró Lajosné lapunknak elmondta, hogy a 2019-es pályáza-
tok eredményességéről ugyan még nincsenek hírek, tervek 
mégis bőven vannak. Szeretnék, ha az Olvasóköri Szövet-
ség őszi rendezvényének Mártély adhatna otthont, és a he-
lyi olvasókör lehetne a házigazda. Vetélkedővel, standupos 
fellépővel is készülnének, estére pedig közös pörköltvacsora 
szerepel az előzetes tervekben.
Nem régiben a tagok között egy közvélemény-kutatás is ké-
szült, ez alapján pedig a vezetőség szeretne közös biciklitú-
rát szervezni, de egy-egy erdei séta is színesíti a 2019-es évi 
terveket. Író-olvasó találkozó szervezésére is szeretnének le-
hetőséget teremteni, valamint igény volna kézimunka szak-
körre is a tagok részéről.
A Mártélyi Olvasókörben tehát elképzelésekből nincs hiány 
a jövőre nézve sem. A tagság lehetőségeihez mérten aktív és 
a hamarosan 30 éves civilszervezet igyekszik kivenni a ré-
szét a település életéből.
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Kedves Édesanyák!
Anyák napi ünnepségre várunk 

minden Édesanyát és Nagymamát
2019. május 3-án 16:30 órakor a Faluházba.

Zenés műsorral és apró ajándékkal kedveskedünk 
a minden megjelent Édesanyának, Nagymamának 

és ekkor köszöntjük 2018-2019 újszülöttjeit.
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KÖZGYŰLÉST TARTOTT 
AZ „ADD A KEZED” 
MOZGÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE
 

2019. április 2-án közgyűlést tartott az „Add a kezed” 
Mozgássérültek Egyesületek Mártélyon. Arnóczky 
Györgyné írása.

„Csak két dologban hihetsz: vagy abban, hogy a világon 
minden csoda, vagy abban, hogy semmi sem! (Albert Ein-
stein)
Pont erről szólt az április 2-i Közgyűlése az „Add a kezed-
nek.”
Törvény szerint április 2-án megszűnt az Elnök képviselői 
joga. Ennek értelmében Elnökválasztásra kell előkészítést 
tenni.
Az előkészítés megtörtént, a tagság jószerint a jelölést a je-
lenlegi elnökre tette a Körzetfelelősök írásbeli összesítése, 
helyszíni felmérése alapján.
Kérdés:  
1. Törvény szerint választható-e kora miatt?
2. Törvény szerint választható-e az Egyesület továbbvitele 
érdekében?
3. Józanész szerint vállalja-e a megbízatást?
A tagság és az érintett is több héten át boncolgatta a kérdést 
a heti, napi találkozásaik alkalmával is.
A tagság – mivel maga is idős társadalmi osztály tagja, re-
méli a közös sors – a megélt nehézségek olyan összekötő ka-
pocs, amely a bizalom a közös jövő alapjává válhat.
Ez komoly lelki furdalás és mérlegelés a felkért személy ré-
széről, hiszen Ő maga több éve kutatta, hogy van-e a község-
ben olyan személy Egyesületen kívül és belül, aki hajlandó-e 
közösség vezetését teljes szívvel-erővel szolgálni.
Sem a feladat „színezése”, sem tényének sorolása nem váltott 
ki igent több felkért személy részéről. 
Utolsóig bízva abban, hogy az Elnökhelyettes igent mond.  
Beszámolók e szerint készültek és hangoztak el. Beszámolók 
végén egyértelművé vált az Elnökhelyettes részéről a feladat 
elutasítása.
Akkor eszembe jutott a Kisherceg áttételes mondata: 
„Te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, akikért éve-
ken át tettél valamit és szerettél.”

Ezért nem tehettem mást, mint higgyek a csodában, és erőt 
vegyek a természeten és a tagok szolgálatába álljak újra.
Az, hogy ehhez elkötelezettség kell – kétségtelen. Valahogy 
szembe kell néznem az igazsággal, vagy marad az Egyesület 
úgy, ahogy most van vagy a maga valóságában megszűnik. 
Fel van adva a lecke. „A feladat egyszerű. Ki kell mondani, 
kettő meg kettő az négy. Ha ezt megtesszük, minden egyéb 
magától következik.”
Tisztában vagyok azzal, hogy nem csak Én – az Egyesüle-
tem, hanem a magyar társadalom is öregszik. Előbb-utóbb 
„eltartásunk” komoly gondot ró az Államra. 
A mi éveink gyorsan elrepülnek, támogatóink pedig miként 
készülnek, hogy kedvünkre való cselekvést, derűt és kis bol-
dogságot teremtsenek? Majd meglátjuk!
Az egység ezen a napon megmutatkozott, a szavazás egy-
hangú.
Most már nem lehet visszafordulni, nem lehet jövőt a vélet-
lenre bízni, ha lehet, közösen kell tenni azért, hogy az Egye-
sület éljen tovább régi-új Elnök által.

Arnóczky Györgyné

Közérdekű telefonszámok
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Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
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Közvilágítás hibabejelentő:  62/565-881
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Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546
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Lomtalanítási igénybejelentése: (30) 625-2454

További  h írek Már tély ról:
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NYÁRON ISMÉT JÖNNEK 
A MÁRTÉLYI TÁBOROK!
 

A 2019-es nyár sem telik el izgalmas táborok nélkül Már-
télyon. A szervezők öt tematikával készülnek a legmele-
gebb évszakra, a megszokott és jól bevált témák mellett 
idén egy újdonsággal is készülnek a gyerekek számára: 
cserkésztábor is szerepel a kínálatban.

Az elmúlt években nagy sikernek örvendtek Mártélyon a 
nyári táborok. Tavaly pedig már a Varga Tamás Általános 
Iskolával Erzsébet-táborként rendezték meg a programot - 
Mártélyon öt, Vásárhelyen pedig három tábor várta az ér-
deklődőket. A mártélyi rendezvényekben pedig az ÁMK és 
az iskola mellett fontos szereplők voltak a helyi szervezetek, 
civilszervezetek.
A sikerre való tekintettel a 2019-es nyár sem múlik el nyom-
talanul a gyerekek körében. A megszokott táborok ismét 
jelentkeznek. Így a művésztábor vagy a Polgárőr Tűz- és 
Vagyonvédelmi Közhasznú egyesülettel közös katasztrófa-
védelmi tábort is megrendezik. Valamint a sport és horgász 
tematika is előkerül. 2019-ben ráadásul egy új tábor is sze-
repel a felhozatalban - július 22-én indul majd az ötnapos 
cserkésztábor.

Ez utóbb a cserkészmozgalom segítségével valósulhat meg, 
ami talán nem is meglepő, hiszen Mártélyon hagyományai 
vannak a cserkészetnek. A szervezők pedig ebből szeretné-
nek ízelítőt adni a fiataloknak. Öt nap nagybetűs cserkészet 
- hagyományos játékokkal és programokkal, túrákkal, nó-
tákkal, fafaragással és szinte biztos, hogy a tűzrakás pontos 
és fontos szabályaival. 

„A gyerekek nagyon szerették ezeket a táborokat, de a szülők 
részéről is hasonlóak voltak a visszajelzések. Augusztusban 
nagy segítség, hogy vannak táborok és a szülők tudják, hogy 
a gyerekek jó helyen, jó társaságban vannak” - fogalmazott 
Pótári Mihály, az ÁMK intézményvezetője.
Hozzátette, hogy az 5 napos táborok szerda napján most is 
az utazás kapja a főszerepet, a környékbeli helyekre látogat-
nak majd el a résztvevők. Valamint az idei nyáron is kedvező 
áron tudnak a gyerekek táborozni a július végi, augusztusi 
időszakban, a 8 és 16 óra közötti időszakban rendezett fog-
lalkozásokon. A jelentkezésig természetesen még van idő, 
hiszen odébb még a nyári időszak, így a következő lapszá-
mokban további részletek is érkeznek majd a nyári táborok-
ról és a tervezett programokról.
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2019. májusi ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – FBH-
NP szemétszállítási ügyintézés (min-
den harmadik szerdán 11.30-12.30), 
Tonkó Tibor agrárszakértő fogadóórája (keddenként 
9.00-tól 12.00-ig) sportos és mozgásos alkalmakon – 
Asztalitenisz (hétfőnként 16.30-tól,) Jóga (szerdánként 
17.45-től). Nóri torna (csütörtökönként 18.00-tól), EVP 
torna (vasárnaponként 15 órától) – túl, az alábbi ren-
dezvényekre várjuk májusban az érdeklődőket és érin-
tetteket.
03. 16.30 Anyák Napja
04. 08.00-12.00 Mammográfiás szűrőbusz
08. 13.00-16.30 Véradás
09. 19.00 Charolais tenyésztők vacsorája (zártkörű!)
15. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási ügyintézés
17. 18.00 Ki a jobb? – vetélkedő (egyeztetés alatt!)
21. 15.00 Tanoda
25. 09.00-14.00 Gyermeknap
Deák Sándor amatőr alkotó kiállítása április 28-ig megtekint-

hető a Faluházban.
Az Anyák Napi rendezvényünkre szeretettel hívjuk és várjuk 

az Édesanyákat, Nagy-, Déd- és Ükmamákat, virággal, 
műsorral, sütivel. Külön is köszöntjük az elmúlt egy évben 
megszületett kisbabákat és szüleiket!

A Gyermeknapon érkezik az Altenahri testvértelepü-
lés küldöttsége Mártélyra. Játékokkal, ugrálóvárral, 
kézműveskedéssel és ebéddel várjuk a gyerekeket és szü-
leiket!

Jóga Szabics Anettával szerdánként 17.45-től: 
május 01, 08, 15, 22, 29.

Nóri torna Borsos Nórával csütörtökönként 18.00-tól: 
május 02, 09, 16, 23, 30.

EVP torna Bagi Mátyással vasárnaponként 15.00-tól: 
május 05, 12, 19, 26.

Júniusi előzetes: 01. Óvodás ballagás

ÁMK Faluház munkatársai



Rádió 7 - a mi világunk! FM 97,6, 96.8 és 107.0-s Mhz2019. március 7
HÚSVÉTI MÚLTIDÉZÉS
 

Adja a kezét! Utazunk egy kicsit. Az időben. A helyszín 
Mártély, az évszám: 1946. Áprilisban járunk, Húsvét ide-
jén. A mártélyi Gurbó Margit naplójából következik egy 
bejegyzés, szélvészként lecsapó viharral, szívbe maró fáj-
dalommal egy másik korból, a település múltjából.

Április 21. Húsvétvasárnap, 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 napom, amit örömteljesebbnek képzeltem, 
noha tudtam nem hoz nagy változást, már háromszor sír-
tam 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.) Is-
tenem!!! hogy megtudja verni az embert a sors… míly ke-
gyetlen tud lenni. Az egykor vidám szórakoztató fess katona 
őrmesterből most zavart elméjű és tiszta óráiban síró beteg 
lett… - Akiről azt gondoltuk ennek minden jól megy (jól is 
ment egykor) - aki örökké humoros volt, néha annyira, hogy 
kisebb szélhámossági szavakkal illettük, az nagyon is mé-
lyen gondolkodó lelkiismeretes és érzékeny lelkű volt. Beteg-
sége oka részben ismert, részben ismeretlen… Én kimond-
hatatlanul sajnálom, ma el is határoztam, hogy ha hamarabb 
nem, egy hét múlva meglátogatom Szentesen a kórházban, 
azonkívül imádkozni fogok gyógyulásáért…
Nyílik az orgona… tegnap este feltámadás után nagy csok-
rot hoztam a templomkertből… orgona, für virág… tavasz, 
kakukk-szó, békazene, illatos enyhe tavasz van… érzéseim-
re nem találok még csak megközelítőleg sem kifejezést…- 
Ma (...) mise volt, tele a templom hívőkkel. Szépen énekel-
tünk. Atya nagyon meghatóan prédikált, majd katonáinkról 
beszélt, a fájdalmas szavak hallatára sírás, majd hangos zo-
kogás lett, Atya maga is többször zokogásba fúlt, arcán pa-
takokban 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 keresztma-
mája.
Nagypénteken szintén én énekeltem a passiót, szép volt a 
szent sír. Estefelé Terivel lementünk egyet sétálni a fűz lom-
bos kistöltésén, mostanában ez a sétahely, amint már a Ti-

sza felé értünk, hirtelen nagy súgás 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 keserűs 
vizet csináltam… semmi, de semmi nem használt, reggelig 
ébren voltunk, már világos volt, mikor én fél órára elalud-
hattam, arra ébredtem, hogy Apu jajgatott… Felkeltünk, jött 
egynéhány locsolkodó fiú, a kisszobába fogadtam őket, de 
egy mákszemnyi kedvem sem volt. Reggeli nélkül mentünk 
el templomban. Apu fekve maradt. Délután a kertben 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 szépségesen kinyílt 
virág illatosan hajladozik előttem a gyenge szélben. Bebo-
rult… Eső kezd szemetelni. Csak essen... Mókus macskám 
a lábamhoz dörzsölődzik, aztán felnéz rám és nyávog egyet, 
mintha azt mondaná „na ne búsulj már te buta” semmit sem 
érsz el vele…- Igaz… úgy kell venni életet ahogy van, akár 
örömet vagy bánatot hoz… arcomhoz szorítom a szál orgo-
nát és magamba akarom szívni az egész illatát, az orgona lel-
két. Miközben csak erre az egy dologra nyílik ajkam. „Orgo-
na virág, orgona virág, 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 előadásra, bál-
ba… nekem eszembe sincs 8 órakor mindhárman ágyban 
voltunk…

Gurbó Margit

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete  
Májusi programjai 

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

Május 02.  Múzeumok napja. Kirándulás Budapestre
Május 09.  Nők a férfiakról
Május 16.  Vándormadarak Napja
Május 23.  Mese király /Pósa Lajos/
Május 30.  Kirándulás

Arnóczky Györgyné
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A győzelemmel így az utolsó pillanatban beelőzött a Mártély 
és az élre ugrottak, megnyerték az alapszakaszt. A szezonból 
viszont hat mérkőzés még hátra van. A Tisza-Maros csoport 
résztvevői most rájátszásban folytatják, amit elkezdtek. A 
Mártély SK természetesen a felsőházba került, ahol a Csa-
nádpalota, a Gyálarét és a Pázsit SE lesz az ellenfél. Az első 
találkozó április 28-án a Pázsit SE ellen esedékes.

Csongrád megyei III. osztály Tisza-Maros csoport – 
Tabella:
1. Mártély SK – 39 pont
2. Csanádpalota FC – 38 pont
3. Gyálarét LS 2015 – 31 pont
4. Pázsit SE – 29 pont
5. Szentesi Kinizsi SZITE – 25 pont
6. Fábiánsebestyén KSC – 16 pont
7. FC Szegvár – 12 pont
8. Kübekháza SE – 9 pont
9. Károlyi DSE – 8 pont
10. Nagmágocs SE (Kizárva) – 0 pont

A Mártély SK tervezett mérkőzései a rájátszásban:
2019. április 28. 17 óra: Pázsit SE – Mártély SK
2019. május 4. 17 óra: Mártély SK – Gyálarét LS 2015
2019. május 12. 14 óra: Mártély SK – Csanádpalota FC
2019. május 18. 17 óra: Mártély SK – Pázsit SE
2019. május 25. 17 óra: Gyálarét LS 2015 – Mártély SK
2019. június 1. 17 óra: Csanádpalota FC – Mártély SK
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MEGNYERTE AZ ALAPSZAKASZT 
A MÁRTÉLY SK
 

Április 13-án hatalmas és komoly csatában dőlt el az 
alapszakasz elsősége a megyei labdarúgó III. osztály Ti-
sza-Maros csoportjában. A Mártély SK-nak két pontos 
hátrányt kellett ledolgoznia a Csanádpalotával szemben 
idegenben. A feladat azonban sikerült, a mártélyi labda-
rúgó csapat pedig a felsőházi rájátszásban is hasonlóan az 
elsőséget célozza meg.

Pontosan szeptember első napján kezdődte meg még az 
előző évben a megyei labdarúgó III. osztály küzdelmei. A 
Mártély SK ekkor 5-0-ra verte a Szegvárt, de a csapat az első 
három fordulóban igyekezett becsülettel letenni a névjegyét, 
22 lőtt gól és 2 kapott gól fémjelezte a társaság mukáját. A 
Szentes ellen és a Pázsit SE ellen viszont ikszre futotta, rá-
adásul október végén a Csanádpalota három gólt vágva, 
pont ugyanennyi pontot vitt magával Mártélyról, már ekkor 
kirajzolódott, hogy mely csapatok között dőlhet el az alap-
szakaszbeli elsőség.
A tavaszi nem kezdődött tökéletesen, Szikáncson 1-1-es dön-
tetlent játszott a Mártély, a Csanádpalota pedig győzelem-
mel indította az újévet és két ponttal át is vették a vezetést. 
Ezt követően pedig hiába nyerte minden meccsét a Mártély 
SK, a Csanádpalota sem adta alább. Sejteni lehetett, hogy a 
18. fordulóban, a két csapat egymás ellen találkozóján dőlhet 
el minden.
„Nagyon nagy várakozással tekintettünk a mérkőzés elé. 
Nagyon sokat készültünk a meccsre, de így volt ezzel a Csa-
nádpalota is, hiszen ők is mozgósítottak olyan játékosokat, 
akikre nem számítottunk a csapatukban. Mi viszont így is 
motivált és tettre kész társasággal látogattunk Csanádpalo-
tára. Fegyelmezetten és betartva a taktikai utasításokat ját-
szottunk, aminek meg is lett az eredménye. Küzdelmes, ke-
mény, olykor szikrázó összecsapáson gyűjtöttük be a három 
pontot” – fogalmazott Borbás Zsolt játékos-edző.

MÁR LEHET HASZNÁLNI 
AZ ÚSZÓMŰVEKET
 

A vásárhelyi önkormányzat elkezdte kihelyezni az üdülő-
területen a csónakok kikötésére szolgáló nyolc vízi úszó-
művet.
A kihelyezett úszóműveket már használatba vehetik a csó-
naktulajdonosok. Ott kizárólag 2019-ben engedéllyel ren-
delkező csónaktulajdonosok köthetnek ki, az engedélyben 
meghatározott lajstromszámú kikötési pontokhoz. A közte-
rület engedély nélküli használata szabálysértésnek minősül. 
A közterület-felügyelők az engedély nélküli, vagy az enge-
délyben foglalt feltételektől eltérő használat esetén helyszíni 
bírságot róhatnak ki.

Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának 
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