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Imrét, aki Csokit alakította a filmben, személyesen ismeri. 
„Tavaly is volt nálam, és az idén is tervbe van véve, hogy el-
látogat Mártélyra. Nagyon jó barátok vagyunk. Többször ta-
lálkoztunk már Szegeden, Budapesten is. Ő Vásárhelyen volt 
katona, és már akkor nagyon tetszett neki Mártély, a Tisza, 
csak akkor még nem volt ennyire kiépítve. Tavaly Vásárhe-
lyen voltak, és átjöttek Mártélyra is. Ahogy sétáltak, meg-
láttuk egymást, meglepődtünk, örültünk a találkozásnak. 
Kérdezte is Imre, hogy csak nem a tiéd ez a hely, nagyon 
tetszett neki és a feleségének is. Mondták, hogy szeretnének 
minden nyáron eljönni ide” – fogalmazott Lídia, aki rögtön 
fűzte tovább a mondandóját, és Mártéllyal kapcsolatos vé-
leményét fogalmazta meg. „Szerintem Csongrád megyének 
ez a legszebb része. Ezt látják mindazok, akik kilátogatnak 
ide, és egyre többen vannak ők. Rengetegen jönnek Makó-
ról, Kiszomborról, Orosházáról, Székkutasról, Mindszentről 
is, de külföldről is sokan ellátogatnak ide, de voltak már Er-
délyből, Szlovákiából, Hollandiából is.

Nemcsak nyáron, hanem télen is jelen volt Mártély életében 
Lídia, hiszen ahogy befagyott a holtág vize, lehetett bérelni a 
korcsolyákat, illetve inni a forralt bort, forró teát. 
„Én most elmondhatom azt magamról, hogy azt csinálom, 
amit szeretek. Iszonyatosan boldog vagyok. Nincs annyi csil-
lag az égen, amennyi hálával tartozok azoknak az emberek-
nek, akik segítettek nekem. Köszönöm a mártélyiaknak, és 
mindenkinek, aki segített. Ha engedik, én lehet, hogy innen 
megyek nyugdíjba is. Amikor átjövök a töltésen, úgy érzem, 
egy teljesen másik világba csöppenek. Ez egy kis földi para-
dicsom. Aki ide kijön, átszellemül. Iszonyatosan félteni, vé-
deni, őrizni kellene ezt a területet. Régen, gyerekkoromban 
nagyon sokan kijártunk. Talán most újra ez jöhet el. Nem-
csak miattam, sokan vagyunk, a város is odateszi magát, de 
én is mindent megteszek érte” – meséli boldogan Lídia, aki a 
Mártélytól kapott szeretet olyan különlegességekkel hálálja 
meg, mint például az Apák napjára vagy egyéb alkalmakra 
szervezett ingyenes palacsintanapok. 
Folyamatosan bővül, fejlődik az Üvegtigris Mártélyon, ki 
tudja, hol lesz a vége. A jövőre vonatkozó álmairól Lídia így 
nyilatkozott: „Igazából nagyon nagy álmom, hogy a régi ka-
valkádot visszahozzam Mártélyra. Szerintem az olyan cso-
dálatos rendezvénye volt a településnek hosszú éveken át, 
aminek párja nincs a megyében.”
Hogy ez az álma is teljesüljön Lídiának, még várni kell, de 
addig is érdemes kilátogatni a mártélyi strandra.

ÉR.

Ízirájder és álomhalmozás 
mártélyon

 
Horváth Lídia imádja az Üvegtigris filmeket, Mártélyt és a 
főzést. E három kombinációja hozta létre a mártélyi stran-
don található büfékocsit, az Üvegtigris Maxit. A rekkenő 
hőségben is mindig mosolygós Lídiával beszélgettünk az 
indulás körülményeiről, illetve arról is, mi mindent szeret-
né még megvalósítani.

Lídia – a fentieken túl 
– leginkább élni sze-
ret, és az álmait valóra 
váltani. Ez utóbbiból 
pedig számos akad. Az 
egyik ilyen álom volt 
az ő életében, az Üveg-
tigris filmekben látott 
büfékocsihoz hasonló 

vendéglátós hely létrehozása. Tavaly nyílt arra lehetősége a 
Hódmezővásárhelyen élő hölgynek, hogy ezt az álmát va-
lóra váltsa. Akkora sikere volt a helynek, hogy nem is volt 
kérdés a folytatás ebben az évben, igaz kicsit arrébb, most 
már a holtágra merőlegesen várja Lídia és csapata azokat, 
akik egy kis felfrissülést, hasuk megtömését, vagy valami-
lyen szórakozási lehetőséget szeretnének igénybe venni a 
mártélyi nyárban. Hiszen minderre mód és lehetőség van az 
Üvegtigris Maxinál. 
Családi vállalkozásként működik a hely. „Édesanyám süti 
a süteményeket, illetve rajtam kívül még a testvérem segít, 
valamint egy alkalmazottunk is van. Beosztjuk egymás kö-
zött, mindig valaki műben van, és általában ketten vagyunk 
itt kint. Reggel nyolctól este nyolcig vagyunk nyitva, de ha 
sokan vannak, akkor akár tovább is, hétfőtől vasárnapig.  Lí-
dia maga is minden nap beáll a pultba, akár palacsintát süt-
ni is. Természetesen megtalálhatóak a tipikus strandétkek, 
üdítők, 24 féle fagylalt, 40 fajta jégkrém közül lehet választa-
ni az Üvegtigrisnél. Különlegesség azonban, hogy a lángos, a 
lepény és a kürtőskalács is régi családi recept alapján készül, 
így ezekről sokat nem is árult el Lídia. Csupán annyit, hogy a 
dédnagymama, az üknagymama, illetve a keresztapa forté-
lyainak köszönthetően olyan finomak. „Már kaptam olyan 
visszajelzést, hogy Mártély az Üvegtigris lepénye nélkül 
nem Mártély. Ez annyira jól esett” – mesélte fülig érő szájjal 
Lídia, majd sorolta, hányféle lepény közül lehet választani. 
„Van nálunk édes, édes-kapros, sós, sós-kapros lepény is. A 
palacsintákba pedig saját főzésű lekvárokat lehet kérni: az 
Erdélyben leszedett áfonyától kezdve, a saját kertünkben le-
szedett barack, málna, meggy, szilva mind-mind alapanyaga 
lehet ezeknek a lekvároknak.”
Kiülési lehetőség, kültéri gyermekjátékok, pingpongasztal, 
kis focikapuk, röplabda, sőt, még vizibicikli, csónak, kajak 
és kenu is tartozik a létesítményhez. „Mindig megpróbálom 
bővíteni a repertoárt, megkérdezem, mire van szükség” – 
vallja Lídia. 
Magát a helyet könnyű felismerni, hiszen a kocsik oldalát a 
filmből vett fotók díszítenek.
És hogy miért éppen az Üvegtigris volt a minta? Lídia vála-
sza lehetett volna a mozgóképből ismert szállóige is: „Mér, 
mi legyen? Fapuma?”. De ő nagyon egyszerűen indokolta 
meg a választást: rengetegszer látta már ezeket a filmeket. Az 
is kiderült, hogy a film szereplőivel is jó a kapcsolata. Csuja 
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20 éve együtt!

 
Testvérvárosi kapcsolatuk huszadik évfordulóját ünnepel-
te Mártély és Altenahr július 8-án, szombaton a mártélyi 
faluházban.
Az ünnepi keretek közt megrendezett vacsorán, majd az 
utána tartott kötetlen beszélgetésen Mártély község három 
testvérvárosa képviselte magát: Altenahr, Nyárádremete és 
Oromhegyes is részt vett az ünnepi alkalmon.

Borsos József, Mártély polgármestere elmondta, hogy a ren-
dezvény lényege elsősorban az, hogy a települések közötti 
testvérkapcsolatok továbberősödjenek. 

„Azt gondolom, hogy 
ebben a testvérkapcso-
latban mutatkozhat 
meg az Európai Unió-
nak az a pozitív ereje, 
amikor kulturális érte-
lemben egymásra talál-
nak az eltérő nemzetek, 
és együtt jól érzik ma-

gukat.” - tette hozzá a polgármester.
A települések szombaton több közös programot is szervez-
tek, így egy remek hangulatú aratóünnepen is élvezték egy-
más társaságot a felek. Erről bővebben a 8. oldalon olvashat.

Az aratóünnepet követően a települések képviselői átöltöz-
tek, és kezdetét vette az ünnepi készülődés az esti rendez-
vényre. A program az altenahri fúvós zenekar műsorával 
indult, kiválóan megágyazva a folytatásnak. A zenés műsort 
követően pedig a résztvevők a faluházban folytatták a mu-
latozást. Odabent már terített asztalok várták a vendégeket. 
A vacsorát megelőzően elhangoztak a köszöntőbeszédek. A 
települések vezetői hálájukat fejezték ki egymásnak az ed-

digi közös munka és élmények miatt, és elmondták, hogy a 
jövőben még szorosabbra szeretnék fűzni a települések kö-
zött fennálló kötelékeket. Természetesen minden gondolat 
németül és magyarul is elhangzott. Achim Haag, Altenahr 
polgármestere pedig tolmács segítsége nélkül tartotta meg 
magyarul is a beszédét.

„Mindenkinek egy óri-
ási köszönet, a szívélyes 
fogadtatásért, a nagy-
szerű vendéglátásért 
és a csodálatos progra-
mokért, amiket átélhet-
tünk. Egy partnerkap-
csolat az emberekből 
ered és az alap gondola-

ta, hogy egy barátságos együttlétlét mellett maradandó fej-
lődést érjünk el.” – hangzott el a német testvértelepülés első 
emberének beszédében.
A 20 éves jubileum alkalmából Mártély község díszoklevelet 
adott át Werner Söller, Elisabeth és Stefan Reitler, valamint 
Achim Haag számára.
Az együttműködés lényegét a két település között nem a 
diplomáciai protokoll, hanem a civilek és az iskolások kap-
csolatai alkotják. A Werner Söller irányításával működte-
tett Jugendbüronak hála számos mártélyi gyerek járt már 
Altenahr-ban. A Csongrád megyei település részéről, pedig 
a Mártélyi Általános Iskoláért Alapítvány lát el hasonló fel-
adatokat.
A résztvevők ezt követően jóízűen költötték el a finom va-
csorát, majd beszélgetés és mulatozás kezdődött egészen 
másnapba nyúlóan.

n.j.

Programok a Faluházból
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 9.00 – 11.00), Nagyi Net-klub (minden hét-
főn 13.00 – 15.00) Népdalköri próba (minden hétfőn 
10.00 – 12.00), Asztalitenisz (minden hétfőn 16.30) túl, 
az alábbi rendezvényekre várjuk júliusban az érdeklődő-
ket és érintetteket.
augusztus 01-02. 08.00-18.00  A Képzőművészeti 

Szabadiskola nyitókiállítása
augusztus 03-06.   Bélyegtábor, Ifjúsági bélyegkiállítás
augusztus 07-11.  Horgásztábor
augusztus 08. 16.30  A Képzőművészeti Szabadiskola 

záró kiállítása megnyitója
augusztus 14-18.   Katasztrófavédelmi tábor
augusztus 15. 15.00 Tanoda
augusztus 16. 11.30-12.30  Szemétszállítási ügyfélfogadás
augusztus 19.   Barbár Kupa – erős emberek 

viadala a Kempingben
augusztus 22. 15.00 Tanoda
augusztus 25. 19.00  Ki a jobb?/fFabula – vetélkedő

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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mártély és a festészet 
szerelmese
 

Kurunczi Róbert festményein elsősorban a mártélyi táj je-
lenik meg. Képeiből július 3-án nyílt kiállítás a Bessenyei 
Ferenc Művelődési Központban.
Kurunczi Róbert 8 éves korában kötelezte el magát a festé-
szet mellett. Azóta életének így vagy úgy, de része volt a mű-
vészet. Ugyan kertésznek tanult, de mindig megmaradt nála 
az ecset, a festék és természetesen Mártély szeretete is. Több 
kiállításon is túl van már: képeit megcsodálhatták Budapes-
ten, Szentendrén, Szentesen és persze Mártélyon is több al-
kalommal.

A július elején nyílt kiállításon is a tiszai holtág, annak ter-
mészeti csodái, az ott élő ember kapja a fő hangsúlyt. Ku-
runczi Róbert elmondta, hogy neki a téli Mártély a legkedve-
sebb, de tulajdonképpen az összes évszakban nagyon szép, 
talán tavasszal a zöld víz miatt kevésbé kedves neki.

A tárlatot Borsos József, Mártély polgármestere nyitotta 
meg.
„Kurunczi Róbert magát impresszionista festőnek vall-
ja, saját egyénisége belekerül minden képébe. Robi 20 éve 
minden évben egy-egy festményt ajánl fel a helyi alapítvány 
bálján, ahol egyre nagyobb érdeklődéssel kerülnek új gazdá-
hoz ezek a képek. Fiatal kora ellenére nagyon aktív alkotó, 
és bízunk benne, hogy ez az erő, kitartás az elkövetkezendő 
évtizedekben is meglesz.”

vasárnapi ajándék
 

A rigók, a gerlék és a többi madár teli torokból üdvözli a nap-
keltét, elkondult már a hajnali harangszó, de még harmato-
sak a növények és intenzíven illatoznak a rózsák, a liliomok, 
amikor a kapucsengő hangja töri meg a ház belső csendjét. 
Tücsök kutyánk gyanakodva néz hol rám, hol a kapuban ál-
lókra. Bizony ritka nálunk az ilyen korai órán érkező ven-
dég.
A két mosolygós asszony kicsi szatyorból titokzatos flakono-
kat, kendőket oszt szét egymás között, és mire ,,megszólal” 
a tűzhelyen kotyogó kávéfőző, ők már egy-egy apró létrán 
egyensúlyoznak. Egyikük a konyhaszekrény tetején trónoló 
szilkéket pakolja alacsonyabb szintre, másikuk a tálaló felü-
letét célozza meg, hogy elérje a falba magasan vágott bukó-
ablakokat.
Aggódva figyelem őket, hiszen számomra ezek a helyek saj-
nos már elérhetetlen magasságot jelentenek. Mire eloszlat-
ják a félelmemet, tiszta lett a szekrény teteje, pormentesek 
az agyagedények, a ragyogó ablakokon pedig dől be a fény. 
Az Élet Napos Oldalán Egyesület egyik alapítója, Lugosiné 
Bánfi Mária és társa, Vargáné Rózsa Erzsébet jött el hozzánk 
konyhatakarításra. Merthogy az egyesület programjában 
szerepel – több jótékony cselekedet között – hogy segítenek 
azoknak a háziasszonyoknak, akik, mint jómagam is, nem 
tudnak elvégezni bizonyos háztartási munkát, nevezetesen  
a magasan lévő tárgyak takarítását. Marikát jól ismerik a fa-
luban, Erzsikét még alig, hiszen Szegeden él és ma 5 órakor 
kelt, hogy elérje a korai buszt, ami Mártélyig hozza.
Faggatódzom, mi vitte rá őket, hogy a mai anyagias világ-
ban idegen konyhákban takarítsanak, ruhát osszanak, segít-
senek olyan embereknek, akiket nem is ismernek. Egymásra 
pillantgatnak, mintegy segítséget várva, de sokáig nem jön 
válasz. Aztán végre kimondja egyikük: – Mert olyan jó ér-
zés. Így van, erről van szó – hangzik el a helyeslés is.
Marika az egyesület terveiről beszél. Azt szeretnék, ha mi-
nél több emberhez jutnának el ezzel vagy azzal a szolgálta-
tással. Ehhez persze több segítőre, aktivistára lesz szükség. 
Rászoruló mindig volt és mindig is lesz, de nem félnek attól, 
hogy nem csatlakoznak újabbak a segítők csapatához, mert 
hiszen, tudjuk, hogy adni jó.
Ránézek a letörölt faliórára, tíz óra múlt három perccel, 
amikor a két asszonyka búcsúzik. Amíg a kapuig kísérem 
őket, látom a két szomszéd kisfiú éppen most szalad ki az 
udvarra, hogy folytassa a tegnap abbahagyott játékot. Most 
kezdődik a napjuk. Vasárnap lévén sokan ezekben a percek-
ben ébredeznek. Én pedig kissé értetlenül állok: ajándékot 
kaptam ezekben a kora reggeli órákban. Furcsa, de nagyon 
jó érzés. Szoktatom magam az örömhöz.

Priska Tiborné Györgyi

A megnyitó ünnepség hangulatát emelte Tatárné Krajcsovics 
Lilla ének és Balla Tibor tekerőlant művészete is.

ÉR.
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hattak azok, akik kilátogattak a hagyományteremtőnek 
szánt összejövetelre. 
A programkavalkád azonban nem merült ki ennyiben. A 
katonás rendben felállított jurták mellett, több, a X. század 
környéki tradícióknak megfelelő mesterség is képviseltette 
magát. A kilátogatók ezekkel is megismerkedhettek, és egy 
mini időutazás részeseivé válhattak.
Ez utóbbi érzést erősítette a szervezők által már péntek dél-
előtt kiépített hadi táborok építették. Ezen a helyszínen nem 
csak nézelődni lehetett, hanem folyamatos játékokkal és 
gyakorlatokkal szolgáltak az érdeklődők számára. Ezen kí-
vül a Magyar Honvédség is kiköltözött a piac területére egy 
toborzó standdal, ahol napjaink lőfegyvereit is meg lehetett 
tekinteni, valamint egy játékon is részt lehetett venni.

A hagyományőrző forgatagban, nem csak ősi szokásainkkal 
lehetett találkozni. Tradicionális gépjárművek is megjelen-
tek a rendezvény helyszínén, hiszen a Mindszenti- és Hód-
mezővásárhelyi Veteránautó Klubok is kivonultak a hely-
színre, szemkápráztató autómobil csodákat felvonultatva.
A programok pedig az estébe menően sem enyésztek el, a 
színpadon a hagyományok helyét a kicsit modernebbnek 
nevezhető rock vette át. A szombati fergeteges forgatagot a 
Shíva és a Farkasvér zenekarok koncertjei zárták. Így aztán 
hagyományokból, modernitásból és zenéből sem szenvedtek 
hiányt azok, akik kikapcsolódásként csatlakoztak a forgata-
gi hangulathoz.

n.j.

régi hagyományaink húrjait 
pengették
 

Egy igazi Tisza-menti forgatag alakult ki a Mártélyi Piac 
területén az ETE Népe Történelmi Egyesület szervezésében 
július 8-án, szombaton. A hagyományok felelevenítése mel-
lett különböző szabadidős programok várták azokat, akik 
kilátogattak a rendezvényre.
Az íjakon feszültek, a citerán pendültek a húrok az első Ti-
sza-menti forgatagon. Az ETE Népe Történelmi Egyesület 
tagjai színes programokkal és változatos fellépőkkel várták 
a kíváncsiskodókat a második júliusi hétvégén a mártélyi 
piac területén.
A szombati nap első része az íjászatról szólt. A szervezők a 
töltés és a rendezvény helyszíne közti területre, több külön-
böző méretű célpontot helyeztek ki, hogy az íjász ügyességi 
versenyen indulók összemérhessék tudásukat. Szélsebesen 
szelték a nyílvesszők a levegőt, mindenki igyekezett tudása 
legjavát megcsillantani az megmérettetésen.

„Baráti körből alakultunk, körülbelül 10-11 éve dolgozunk 
együtt. Ezeket a programokat főleg azért szervezzük, hogy 
összehozzuk a családokat, barátokat, így ez a rendezvény is 
családközpontú.” – nyilatkozta Sándor József Attila, az ETE 
Népe Történelmi Egyesület elnöke a rendezvényről és magá-
ról a mártélyi egyesületről.
A délelőtt folyamán azonban nem csak az íjak húrjai pen-
dültek az első Tisza-menti forgatagon. A színpadon ugyanis 
különböző hagyományőrző zenei produkciókkal találkoz-
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Barantások 
a mártélyi holtágnál
 

A végéhez ért a Nemzeti Baranta találkozó Mártélyon, a 
Bodnár Bertalan Oktatóközpontban és környékén. A tá-
borba az ország minden pontjából érkeztek, sőt olyan is 
volt, aki a határon túlról látogatta meg az egy hetes talál-
kozót.
2017-ben az Alföldi Szabadidő Egyesület Hód Baranta szak-
osztálya rendezhette meg az Országos Baranta Szövetség 
Nemzeti Baranta találkozóját, amely nagyban köszönhető 
Berecky Bence szakosztályvezetőnek. A résztvevők tábor-
helye mártélyi Bodnár Bertalan Oktatóközpontban volt, az 
edzéseket pedig a közeli parton bonyolították le.
A napköszöntés és sorakozó minden reggel 6 órakor volt, 
majd egész nap edzettek a táborlakók. Íjászat, birkózás, 
szablya-, fokos- és lándzsavívás, karikás ostor, néptánc- és 
népdaloktatás is szerepelt a repertoárban. 110 barantás gya-
korolt, küzdött és tanult az edzéseken, a résztvevők között 
pedig akadt veszprémi és győri barantás is, de érkeztek Pest-
ről és Erdélyből is.

„Ez egy nagyon intenzív tábor volt. Naponta minimum 
nyolc órányi edzésünk volt, főleg technikai jellegűek, de 
akadt fizikai próbatétel is, mint például a reggeli futás. Ami-
kor nem edzéseket tartottunk, akkor előadásokat nézhettek 
a lakók. A szakmai foglalkozásokon túl a közösség építése 
is nagyon fontos. Jó, hogy ezen a rendevényen olyanokkal is 
találkozunk, akikkel egy évben csak egyszer sikerül beszél-
nünk.” – mondta el Zámbó Csilla Gyöngyvér, a tábor egyik 
szervezője.

Az egész heti készülés, gyakorlás után az utolsó napon a fo-
kozatvizsgán mutathatták meg a tanoncok, hogy mennyire 
készek fentebb lépni a ranglétrán.

Sz.Viktor

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:  62/228-043
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:  62/528-062, Fax: 62/528-063
Iskola:  (70) 572-1400
Óvoda:  62/228-035
Idősek Klubja:  62/228-038
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Posta:  62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Halőr:   (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546

Az idősek klubjának programjai 
2017. augusztus hónapban

02-án Augusztusi népszokások – 10 órától.
08-án Kirándulás a Füvészkertbe busszal, 

reggeli gyülekező. Indulás 8-9 óra közt.
09-én Lőrinc-napi dinnyenap – 10 órai kezdettel
10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
17-én Új kenyér ünnepe 12 órától
23-án Játék korhatárok nélkül 10 órai kezdettel
29-én Fehérneművásár 9 órától
30-án Filmklub 10 órától
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, születésnap, évforduló. Minden hónap 
utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok 
közreműködésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 mun-
kanappal korábban jelezni szíveskedjenek a klubban. 
Minden héten szerdán nyitott élő próba 10:00 órakor, 
Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hall-
gatóságot szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de 
be is lehet kapcsolódni!
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középpontBan 
a katasztrófavédelem
 

A Mártélyi ÁMK és a helyi civilszervezetek több nyári tá-
borral is készültek és készülnek a fiatalok számára a nap-
sütötte évszakban. A Mártélyi Polgárőr Tűz- és Vagyonvé-
delmi Közhasznú Egyesülettel közösen Katasztrófavédelmi 
tábort szerveznek.

Augusztus 14 és 18 között 
rendezik meg Mártélyon a 
Katasztrófavédelmi tábort, 
ahol a fiatalok hasznos tudás-
sal gazdagodhatnak, és izgal-
masan tölthetik el az utolsó 
nyári hónap egy hetét.
rozsa-szilveszter.jpg (bélyeg-
kép)
„A táborunk célja elsősorban, 
hogy a gyerekek és a fiatalok 
hasznosan töltsék el a szün-
időt. Másodsorban pedig az, 
hogy megismerjék az önkén-

tes tűzoltó egyesület munkáját, a katasztrófavédelem sokré-
tűségét, hogy mik azok a feladatok, amelyekkel az ebben a 
szakmában dolgozók foglalkoznak.”  - nyilatkozta a táborral 
kapcsolatban Rózsa Szilveszter, a Mártélyi Polgárőr Tűz- és 
Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület elnöke.
Az ötnapos rendezvény délelőttjén a szakmai jellegű prog-
ramok kapnák a főszerepet, délután pedig a vetélkedők és a 
sorversenyek kerülhetnének előtérbe. Emellett a szervezők a 
tanösvény bebarangolását is tervezik.
A szakmai oktatásokon játékos formában fontos informá-
ciókkal és tudással gazdagodhatnak a gyerekek. Megtanul-
hatják, hogyan kell helyesen leadni egy tűzjelzést, esetleg mi 
a teendő, akkor ha a saját környezetükben égni kezd valami. 
A programtervek között pedig az is szerepel, hogy a tűzoltó-
ságra is elviszik a fiatalokat.
„Nagyon sok ember a mai napi nem tud rendesen leadni egy 
tűzjelzést. Elhadarja, hogy ég valami, de hogy hol és mik a 
részletek, az kimarad. Van-e életveszély, ingatlanveszély, fe-
nyeget-e a tűz egy nagyobb létesítményt, van-e a közelben 
gáztartály. Ezek mind fontos dolgok a kiérkező tűzoltók szá-
mára. Tudniuk kell, hogy mire számítsanak a helyszínen. A 
fiataloknak ezt is szeretnék átadni, játékos formában, hogy 
fogékonyak legyenek erre, és a mindennapi kis tudásuk fej-
lődjön. Azokra az esetekre is szeretnénk felhívni a figyelmü-
ket, amelyek a kis környezetükön belül történhetnek. Példá-
ul a forró, zsíros sült krumplis edényt nem oltjuk vízzel, de 
az elektromos tüzek esetében sem tesszük ezt. Mindezt úgy 
tálaljuk, hogy érthető legyen a gyerekek számára.” - teszi 
hozzá Rózsa Szilveszter.
A szervezők 15 fős létszámot szabtak meg, a jelentkezéseket 
Rózsa Szilveszternél, a 06-30/621-62-96-os telefonszámon 
várják. A részvételi díj napi 500 Ft/fő.

szcs

mert horgászni jó!
 

Mártély és a horgászat. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
ez a két dolog egy és elválaszthatatlan. Összefonódnak 
egymással, ami egyáltalán nem meglepő. A mártélyi Tisza 
holtág ugyanis tökéletes helyszín a pecabottal történő va-
dászathoz. Augusztus 7-től pedig egy remeknek ígérkező 
tábor keretében a fiatalokat szeretnék „megfertőzni” a hor-
gászat szeretetével.

Lágy szellő 
söpör végig az 
ember arcán, 
jobbról susog 
a nádas, bal-
ról anyakacsa 
és csemetéi 
úsznak át a ví-
zen, az ember 
pedig várja a 
kapást. Meg-

nyugtató életkép a mai rohanó világban. Mártélyon pedig 
mindez meg is történhet. Augusztus második hetében akár 
a legfiatalabbakkal is, hiszen a Mártélyi Horgászegyesület 
számukra szervez élményekkel és tanulással tarkított tábort.
Az egyesület augusztus 7 és 11 között az idei évben először 
rendezi meg horgásztáborát.
„A célunk az, hogy a gyermekeket egy kicsit jobban beve-
zessük a horgászat világába. Azt a korosztályt, aki már vizs-
gázhat - 12 éves kortól lehet ezt megtenni, 15 éves kortól 
pedig csak vizsga meglétével lehet horgászni - felkészítsük 
a horgászvizsgára, amit a tábort követően le is tehetnek. A 
fiatalabb korosztállyal pedig megismertetni a horgászatot, 
bemutatni a szakmai részt, a felszereléseket, azok haszná-
latát. Megismertetni a halakat és bemutatni a környezet és 
természetvédelmet.” - fogalmaz Kulcsár Szabolcs, a Mártélyi 
Horgászegyesület elnöke.
A szervezők a szakmaibb előadások és programok mellett 
természetesen szabadidős foglalkozásokkal is készülnek. A 
vízparti adottságok miatt kenuzás és a biztonságos csónak-
használat elsajátítása is szerepel a tervek között, de délutá-
nonként játékos vetélkedőkre is számíthatnak a résztvevők.
Az augusztus 7 és 11 közti tábor reggel nyolc órakor a te-
lepülés Faluházában indul, majd délután négy órakor feje-
ződik be. A résztvevő gyermekek számára napi háromszori 
étkezést biztosítanak a szervezők (tízórai, ebéd, uzsonna). A 
részvételi díj napi 500 Ft/fő.
A Mártélyi Horgászegyesületnél jelenleg harminc gyermek-
horgász van.
„Ők még az a korosztály, akiket most érdekel a horgászat. A 
szülők, nagyszülők horgásznak és ők hozzák ebbe a közegbe 
a fiatalokat. Őket még most meg lehet „fertőzni” a horgá-
szattal. A tapasztalat viszont az, hogy az ifjúsági korosztály 
eltűnik. A mai felgyorsult világban a 14-18 év közöttiek kö-
zül kevesen választják kikapcsolódás gyanánt a horgásza-
tot.”
A Horgásztáborra augusztus első napjáig várják még a je-
lentkezéseket, a szervezők maximum 20 főt tudnak fogadni. 
Jelentkezni az egyesület elnökénél, Kulcsár Szabolcsnál le-
het, a 30/627-41-33-as telefonszámon.

szcs

További  hírek Már tély ról:

www.promenad.hu
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TesTvérTelepüléseikkel 
arattak a mártélyiak
 

Aratóünnepet tartottak Mártélyon a 27-es km és az Újte-
mető közötti területen, a Borsos tanya mellett, július 8-án 
szombaton. A hagyományőrző rendezvényen részt vettek a 
község testvértelepülései is.
Az aratóünnep július 8-án délután vette kezdetét, verőfényes 
napsütésben és nagy melegben. Az aranyszínben pompázó 
búzatáblára a vendégeket lovaskocsikkal és busszal hozták 
ki, hamar sokan mozgolódtak az aratásra várva.

A tradícióknak megfelelően, mielőtt kaszát ragadtak volna a 
legények, az aratóbanda vezérének alkut kellett kötni a föld-
birtokossal. Miután pedig megtörtént a hagyományosnak 
nevezhető egyezkedés, mindenki teljes vállszélességgel vet-
hette bele magát a búzatáblák megkopasztásába.
Borsos József, Mártély polgármestere, az aratóbanda vezére 
elmondta, hogy büszkék erre a tradícióra, és minden évben 
igyekeznek, hogy az aratóbálat a hagyományok szerint egy 
aratás előzze meg.

„Az aratóünnep alapvetően arról szól, hogy a helyi fiatalo-
kat összetoborozzuk. A rutinosabb kaszálók mellé minden 
évben választunk egy-két új tagot is, hogy begyakorolhassa-
nak a következő évekre. A fiúk mellé természetesen szükség 
van a marokszedő lányokra is, akiket a legényekhez hason-
lóan toborzunk. Az aratás alapvetően egy veszélyes üzem, 
nagyon körültekintőnek kell lenni, és oda kell figyelni, ez a 
bandagazdának a szerepe.” – tudtuk meg a polgármestertől.

A 2017-es aratóünnep viszont talán egy kicsivel más volt, 
mint az eddigiek. Ez alkalommal ugyanis nem csak a he-
lyiek ragadták meg a kaszákat, hanem a hétvégén Mártélyra 
látogató testvértelepülés tagjai is a segítségükre voltak. Az 
altenahri, nyáradremetei és oromhegyesi vendégek is beáll-
tak az aratók közé. 
A munkások nem fáztak, gyöngyöző homlokok kísérték vé-
gig a munkafolyamatokat. Azok végeztével, a kévék összera-
kása után pedig jöhetett is a hűsítés. Előkerült a bor és a pá-
linka, amelyek nem csak a hangulatot fokozták, de a hőség 
enyhítésében is a résztvevők segítségére voltak. 
A munka utáni megérdemelt italozást követően a kenyér 
megáldása és felszelelése jöhetett. Végül pedig a csoportké-
pek is elkészülhettek az aranyló és semmi máshoz nem fog-
ható búzamezőben.

Az aratóünnep után a vendégek és a helyiek is a Faluházban 
folytatták az estét, ahol Altenahr és Mártély testvértelepülési 
kapcsolatának 20 éves jubileumát ünnepelték meg. Erről 
részletesen a 3. oldalon olvashat.

n.j.

Anyakönyvi Hírek
Megszülettünk:

•  Tomcsa Lotti 
2017. 06. 22. 
Édesanyja: István Noémi 
Édesapja: Tomcsa József

•  Csatlós Ábel 
2017. 07. 25. 
Édesanyja: dr. Masir Andrea 
Édesapja: Csatlós Gábor Pál

HázAsságot kötöttek:

•  Prislinger Attila Csaba és Tóth Rita 
(Mártély, Béke u. 17.)

•  Berecz Norbert és Görbedi Orsolya 
(Mártély, Béke u. 3.)

elHunytAk

•  Sörös Jánosné Ferenczi Julianna
•  Szabó Jánosné Tódor Katalin 


