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w  Esőben és sárban, januárban
Január a tervezés időszaka az önkormányzatban. Ebben 

a hónapban kell részletesen áttekintenünk az elmúlt évi te-
vékenységeket és tervet készítenünk a 2015 évre vonatko-
zóan. A munkánk nem könnyű, hiszen a tervezéshez szük-
séges sarokszámok, előző évi adatsorok nem vagy nagyon 
összekuszáltan állnak rendelkezésre. Az alapoktól indulunk 
és tételesen kell végignézni és kalkulálni a költségelemeket. 
Az előjelek nem kedvezőek, mert az előző évről áthozott kö-
zel 40 millió Ft hiányt nem tudjuk kigazdálkodni. A helyzet 
kezelésébe országgyűlési képviselőnket, Lázár Jánost is be 
kell vonni, hiszen a közös polgármesteri hivatal költségei-
nek számítási módszere mártélyi költségvetésre aránytala-
nul nagy terhet ró. 

A startmunka programok tervezése is ebben a hónapban 
vált aktuálissá. A Mezőgazdasági Programban lehetőség 
nyílt a tervezési szabályoktól eltérő, magasabb támogatás 
összeget megcélozni akkor, ha egy leendő szociális szövet-
kezet megalkotására is vállalkozik a település. Ezzel kapcso-
latban az előkészített munkaanyagokat megvitatta a testü-
let, melynek eredményeként mélyebb tervezést és működő 
szövetkezetek látogatását tervezzük a következő hetekben. 

Folyamatban van az egészségház tervezése is, melynek 
helye a jelenlegi polgármesteri hivatalunk új szárnya lesz. 
A képviselőtársak, a mártélyi egészségügyben dolgozók, a 
szakhatóságok és a tervező asszony folyamatosan egyeztet-
nek a legmegfelelőbb kialakításról. Új helyen, minőségi kör-
nyezetben szeretnénk ellátni a csecsemőket a háziorvos és 
fogorvos pácienseit. 

Kiosztottuk a belügyminisztériumtól kapott 31 m3 ösz-
szesen 280 q szociális tűzifánkat. A legrászorultabb családok 
kaphattak csak ebben az évben, hiszen önkormányzatunk-
nak alig van forrása az intézmények tűzifájának beszerzésé-
re. További szociális tűzifaosztásra csak akkor kerülhet sor, 
ha erre külön támogatást kapunk.

Újítjuk eszközeinket és épületeinket. A faluban használt 
piros traktorunk évek óta nem volt karbantartva. A folya-
matos használat nagy összegű alkatrészek cseréjét és felújí-
tását igényli. A Pap iskola épülete is szépen újul, pakolunk, 
meszelünk, csempézünk, vizet szerelünk, hogy az állagrom-
lást megállítsuk.

Nagy örömömre szolgált a hír, miszerint új óvó nénink 
Gál Ági szervezésében angol nyelvű verseket és szavakat 
tanulhatnak az ovisok. Az óvodai szülői értekezleten ta-

Búcsúznunk kell, bármennyire fáj

Megdöbbenve, mély fájdalommal kaptuk a hírt az 
önkormányzatban, meghalt Takács Béla pékmester, 
Mártély köztiszteletben álló polgára, egykori képvise-
lőtársunk. Szinte felfoghatatlan, hogy egy olyan em-
ber, mint Béla egyik napról a másikra elhagy minket 
és szeretett családját. A jó Isten magához szólította és 
ezzel együtt családjára hatalmas terheket rakott. 

A születéssel együtt jár a halál is, ezt mindannyi-
an tudjuk, de különösen nehéz átélnünk az eseményt 
akkor, ha a szeretett családtagunk, barátunk, isme-
rősünk jó egészségi állapotban aktívan éli életét és a 
perc, ami e tevékeny életet lezárja, előjel nélkül jön el. 
Kedves Takács család, a fájdalom, melyet éreztek mi 
is érezzük, a hiány, ami körülvesz Titeket, Bennünk is 
megvan. Nem tehetünk mást, mint minden erőnket 
összeszedve tovább élünk és emlékezünk a szeretett 
férjre, apánkra, pékmesterünkre és nem utolsósorban 
képviselőtársunkra. 

Kedves Béla! Ma már minden bizonnyal valame-
lyik égi pékműhelyben folytatod a munkát, tán az an-
gyalokat tanítod kenyeret és stanglit sütni.

Nyugodj békében, Pékmester! Nyugodj békében, 
Béla!

Búcsúztatására mindenkit várunk 2015. február 
4-én 9.00 órakor a mártélyi Újtemetőben.

Borsos József polgármester
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w  Óvodásaink a zsöllyében
Január 15-én a Szegedi Nemzeti Színházban Csukás 

István – Nagy Imre Erik: A Szökevény csillagok előadását 
néztük meg 28 óvodással és 7 felnőttel. A gyerekeknek már 
az is nagy esemény volt, hogy elhagyjuk együtt a faluhatárt, 

és buszra ülve egy nagyvárosba utazunk. Az úton érdeklőd-
ve nézték a látnivalókat, egymással versenyeztek, ki mit lát, 
kamiont, villamost, trolit. Már a színház épületét csodálva 
nézték: milyen nagy, mi pedig milyen kicsik vagyunk. Ámu-

hiszen így tanultak nagyszüleink és szüleink is. Azonban a 
mai pedagógiai módszerek és fegyelmezési eszközök mellett, 
ha gyerek - szülő - pedagógus hármas nem tud megfelelően 
együtt dolgozni, kis esély van a jövőbeni egyetem elvégzésé-
re. Az alacsony osztálylétszámoknak van előnye, ami von-
zóvá tehet egy iskolát, de csak akkor, ha emellett a tanulási 
eredmények minimum a nagyobb létszámú városi iskolák 
szintjén vannak.  Ezt az iskola a tanulmányi versenyeken 
elért eredményekkel, az iskolai rendezvényeken bemutatott 
produkciókkal, az intézményt elhagyó diákok továbbtanu-
lási sikereivel bizonyíthatja. Amikor a sikerek elmaradnak, a 
fegyelem felbomlik, a pedagógus – szülő - gyerek együttmű-
ködés megtörik, az iskolától elpártolnak a szülők, és azok is 
kiíratják gyermekeiket, akik először bizalommal fordultak a 
helybeli iskolához. 

Mit tehetünk mi, akik aggódva látjuk a folyamatokat? 
Megálljt lehet-e parancsolni az elfogyásnak, bizalmat lehet-e 
kelteni a ma még bizalmatlanokban? Ha így haladunk és így 
maradunk biztos elfogyunk, ha változunk és változtatunk 
talán tettünk valamit a jövőnk és az iskola jövője érdeké-
ben. Nem várhatunk, meg kell tudni, mik azok a feltételek, 
melyek megléte esetén a mártélyi szülők inkább helyben ta-
níttatják gyermekeiket. Meg kell hallgatni a szakembereket, 
akik tudásuk és tapasztalatuk alapján, tanácsaikkal segít-
hetik a legjobb út megtalálását. A mártélyi óvoda és iskola 
jövője a Mártélyiak kezében van.

Borsos József 
polgármester

pasztaltak alapján fontosnak tartom a szülőkkel folytatott 
beszélgetéseket, a mártélyi óvoda és iskola minél szorosabb 
együttműködését. Most farsangra készülnek a gyerekek, bí-
zom benne a jelmezek mellett a produkciók is nagy sikert 
aratnak.

Azt tapasztalom, mind az intézmények dolgozói mind a 
közfoglalkoztatottak egyre jobban tudnak együtt dolgozni 
és a napi és heti tervek megvalósítása zökkenőmentesen ha-
lad. Együttműködésre és kölcsönös segítségre van szükség 
ahhoz, hogy kis pénzből hatékonyan működtessük falunkat. 

Borsos József 
polgármester

w  Mártélyi óvodásokból lesznek-e 
mártélyi iskolások?

Fontos kérdés a mártélyi emberek életében az óvoda és az 
iskola sorsa, jövője. Éveken át minden erőt bevetve folyt az 
iskolamentő munka annak érdekében, hogy az itt jelentkező 
gyereklétszám csökkenés megállítható legyen. A választott 
megoldások időlegesen javították a helyzetet, de az alapvető 
problémát, hogy kevés mártélyi gyermek iratkozik a helyi 
iskolába nem oldották meg. Az okok mindenkinél mások, 
azonban akik a városban dolgoznak, általában a munkahe-
lyükhöz közeli iskolákba íratják gyermeküket. Ahol az idő-
sebb gyerek már a városban tanul, szinte biztos, hogy a fia-
talabb testvér követi, mert együtt utaznak akár autóval akár 
busszal járnak. Számos baráti család döntött úgy az elmúlt 
években, hogy nem a falusi óvodát és iskolát választották 
gyermekeiknek. Az intézményvezetők ezért igyekeztek a 
környékbeli településekről tanulókat toborozni és fogadni. 
Hálásaknak kell lennünk azoknak, akik az átalakult iskolai 
oktatási rendszer ellenére, az összevont osztályokban folyó 
nem könnyű pedagógiai munkának is bizalmat szavaztak. 
Nélkülük már két éve az alsó tagozatban nem tanulna gye-
rek. Az összevont osztályok azért alakultak ki, mert egy-egy 
évfolyamban a gyereklétszám nem éri el a 14 főt. A jogszabá-
lyok értelmében ez az a határszám, aminek mindenképpen 
meg kell lenni ahhoz, hogy egy korcsoport önálló osztály-
ban tanuljon. Az évente születő átlagosan 12 gyermek 1-2 
gyermekkel kiegészítve elegendő lenne az összevont osztá-
lyok megszüntetésére.  A helyzet azonban nem ideális, mert 
a faluból egyre több fiatal és kisgyermekes család jár a város-
ba dolgozni és a városi iskolák tárt karokkal fogadják a vi-
déki gyerekeket is.  Ha a számok tükrébe nézünk, évről évre 
egyre többen választják a városi iskolákat. Az óvodáskorú 
gyermekek szüleivel beszélgetve, és hallva az iskolába je-
lentkezési elképzeléseiket megdöbbentett a helyzet. A 12 fős 
nagycsoportból 4-5 szülő jelölte a mártélyi iskolát gyermeke 
jövőbeni iskolájának. Ha ezen a helyzetem nem tudunk vál-
toztatni az összevont osztályokban tanulás a mártélyi iskola 
olyan sajátossága lesz, amitől nem szabadítható meg. Az ösz-
szevont osztályban tanulást és tanítást még nem kell elítélni, 
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latuk tovább fokozódott a belső építészetet látva. Káprázatos 
a díszítés, a négyemeletnyit nézőtér, a páholyok… Érdekes 
módon mégis a zenekari árkot találták a legérdekesebbnek, 
vidáman integettek le a hangoló zenészeknek. Amikor meg-
szólalt a csengő, egy mesevilágba csöppentünk. Varázslatos 
díszletek közé lágy zene kíséretében minden oldalról szalad-
tak a mese-manók, akik végig táncolták a történetet, mint 
egy élő díszlet. A zenés darab története szerint a gazda a sze-
métdombra hajítja elhasználódott eszközeit, a törött létrát, 
a kicsorbult gereblyét, és a lyukas hordót. Ám egy varázslat 
segítségével egy napra emberré változnak ezek az eszközök 
és elszöknek. A szökevény csapatot üldözi a gonosz gazda, 
a mostoha boszorka. Meseország határához érve a csapat 
megmenekül. A mese végszava felnőttnek, gyereknek tanul-
ság volt.

- Hol van Meseország határa?
- Itt van!
- Nem látom! Persze, hogy nem látod, mivel láthatatlan! 

A határ is. Meseország itt van a földön, csak nem látjuk! A 
határ egy láthatatlan vonal, s aki átlépi, nem hazudhat töb-
bé! Mindig igazat kell mondania!”

Kis lurkóink fejében biztosan megmaradt mindebből va-
lami. Valami feledhetetlen. Reméljük.

w  Ki a jobb? – vetélkedő
A decemberi forduló győztese, a „Vizes Nyolcas” csapata 

elvállalta, hogy megrendezi az első idei vetélkedőt. Január 
16-án a Faluházban hat csapat jelent meg, hogy egy hangu-
latos játékban összemérje tudását, szerencséjét, ügyességét. 
Utóbbiból kettőt is kaptunk, az egyik a „klasszikus” kereszt-
dobó játék volt, ami csak első látásra tűnt egyszerű feladat-
nak. A hat csapatból, mindössze kettőnek sikerült a 15 ka-
rikából találatot elérni. A másik feladat sokkal izgalmasabb 
volt, egy tányérról kellett szívószállal zabpelyheket felszip-
pantani és egy pohárba átjuttatni. A nehezítés az volt, hogy 
mindezt bekötött szemmel egy csapattárs szóbeli irányítá-
sával kellett megoldani! Itt a legtöbb 12 zabszem volt, amit 
adott időn belül sikerült áthelyezni. Az elméleti feladatlapok 
sokszínűek voltak. Többek között kaptunk „vizes” kérdése-
ket, pl. milyen hosszú a holtág, milyen távolságra vannak 
a gátőrházak és melyik környező település címerében talál-
ható hal? Fel kellett ismernünk nagy művészek eredeti ne-
vét, régi filmeket fényképek alapján, csoportosítani kellett 
leveseket, sajtokat, receptek alapján ételeket felismerni, és 
végül egy farsangi verset alkotnunk megadott szavak beil-
lesztésével. A végig szoros versenyben a „Jópasik” győztek, 
egy ponttal megelőzve az Alapítványi csapatot, a képzelet-
beli dobogó harmadik fokára a „Gyütt-möntek” csapata 
állhatott. A következő fordulót a „Gyütt-möntek” rendezik, 
február 27-én 17.30-tól. Előzetesen csak annyit, hogy a ve-
télkedő végén egy farsangi mulatságot tervezünk, de erről 
a rendezők időben értesítik a résztvevőket. Bátorítjuk azon 
csapatok tagjait is, akik nem voltak itt januárban, hogy jöj-
jenek el, és csatlakozzanak egy másik csapathoz, ha az övék 
nem áll össze. A lényeg a játéklehetőség és a jó hangulat!

Farsangi versek
Itt van mindjárt február, kezdődik a mulatság.
Tucatjával fogy a fánk, meghízik a társaság.
Farsang idején általában senki sem rest, 
Ezért hülyévé válik és álarcot fest
Van itt minden, sárga, lila, zöld zsiráf
Mindenki jól érzi magát és vedelik a pálinkát.

(Jópasik)
*

Kerékpárral elindultunk Szegedre,
Mivel eljött a farsangnak ideje.
Lézerközpontban áll a bál,
Ránk már sok álarcos amazon vár.
Kezünkben és szánkban finom fánk, 
A mulatság a tetőfokára hág.
Erősen hat a dezodor-egyveleg,
Barátaim, Isten veletek!

(Alapítvány)
*

Mártélyi Faluház táján
Gyuri bácsi farsang táján
Álarcban motorfűrésszel orgonál.
Mulatságon iszik, mint a kefekötő
Fánkot sütnek a szeretők,
És álarcban futkosnak a nők.

(Olvasókör)
*

Ha jön a farsang, áll a bál
Kezdődik a mulatság
Sül a sok finom fánk,
Álarcban a határsértő erre jár
A bamba rendőr lovagol, tele a határ
Majd nyáron terem a tök, hátha arra rátalál

(Jóbarátok)
*

Itt a farsang, itt a farsang
Vessük le a pizsamát
Szól a harang, bing-bang, bing-bang
Itt az álarc, itt az álarc
Körtvélyesre evezz gyorsan!
Itt van a nagy mulatság!
Itt a farsang, itt a farsang
Ingyen álarc, ingyen fánk
Augusztus óta várunk rád!

(Csajok)
*

Ülsz az igazán büdös MÁV-on
Várod az áfonyás fánkod
A velencei álarcos thai lányok
Masszázsára nagyon vágyok…
De hiú ábránd ezen a farsangi mulatságon
Inkább iszok pálinkát minden áron.

(Gyütt-möntek)
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w  Új óvónő Mártélyon
Beszélgetés Gál Ágnessel

Renáta: - Gratulálok az új mártélyi óvónői állásodhoz. 
Úgy gondolom, sokaknak nem vagy idegen a faluban, de 
azért mutatkozz be.

Ágnes: - 1984-ben születtem, a gyermekkorom Mártély-
hoz fűz. Itt nőttem fel, ide jártam óvodába, az általános is-
kolát is itt végeztem el.

R.: - Élnek itt rokonaid?
Á.: - Szinte minden rokonom Mártélyon él, szüleim és 

nagyszüleim is. Egyik nagyapám, Czirok Mihály is itt élt és 
munkálkodott haláláig mint kosárfonó. A mesterségét édes-
anyám vette át. 

R.: - Milyen iskolákba jártál és hova? Mikor végezted 
azokat?

Á.: - Szentesen 2003-ban közgazdasági érettségit sze-
reztem. Ezután ugyanott 2005-ben elvégeztem egy mene-
dzserasszisztensi képzést, majd felvételt nyertem Szarvasra 
az óvónőképzőbe. Úgy érzem, az volt életem egyik legjobb 
döntése, mert megtaláltam a  hozzám illő hivatást. A főis-
kola alatti gyakorlatomat Mártélyon töltöttem. Így elmond-
hatom, hogy nem idegen számomra a mártélyi óvoda. 2008-
ban államvizsgáztam.

R.: - Hol dolgoztál eddig?
Á.: - Főiskola után Angliában éltem és dolgoztam 2 évig. 

Nyelvtanulás miatt ez fontos szakasz az életemben. Haza-
jövetelem után letettem az angol nyelvvizsgát, így készhez 
vehettem a diplomámat. Ezután egy ideig pultosként dol-
goztam, majd a helyi kertészetben. 

2012 novemberében felvételt nyertem Szegedre egy óvo-
dába, ahol 2 évet és 2 hónapot töltöttem el. 

R.: - Milyen szakmai tapasztalatokat szereztél Szegeden?
Á.: - Mivel ez volt az első munkahely, ahol végre a szak-

mámban dolgozhattam, sok újdonság várt rám, sok új kihí-
vás, rövidesen saját csoportot is kaptam.  Lehetőségem nyílt, 
hogy a csoportomban játékos angol órákat tartsak, amit na-
gyon élveztek a gyerekek és én is. 

R.: - Mik a terveid ?
Á.: - Elsősorban a gyerekekkel, a szülőkkel és a kollégák-

kal szeretnék jó kapcsolatot kialakítani. Az itteni rendszer 
teljesen más, meghittebb. Szegeden ötven tagóvoda volt és 
egy központi igazgatóság. Itt több lehetőséget látok, például 
jobban ki szeretném használni a környezeti adottságokat. 
Tisza-parti kirándulásokra, erdőjárásra gondolok…

R.: - Milyen újdonságokat tudsz behozni az  óvoda éle-
tébe?

Á.:- Szegeden folyamatos továbbképzések voltak, melyek 
segítették a pedagógusi munkát, megújulást. Ezeket a ta-
pasztalatokat, hallottakat igyekszem hasznosítani munkám 
során, bár minden továbbképzésen elmondták: nincs új a 
nap alatt. Ezen kívül a játékos angol nyelvoktatást is szeret-
ném behozni a mártélyi óvoda falai közé. 

R.: - Sikeres munkát kívánok.

Csatlós Renáta

w  Történet egy taxisofőrtől
„Volt egy időszak az életemben, úgy húsz évvel ezelőtt, 

amikor taxisofőrként kerestem a kenyerem, New Yorkban. 
Igazi cowboy-élet volt, nem volt főnököm. És mint a sze-
rencsejátékos, annyira élveztem, hogy minden egyes új utas 
más és más, előre megjósolhatatlan élményt tartogatott: 
pont, mint amikor kockát dobsz a játékteremben. Amire 
nem számítottam, hogy az autóm elkezdett amolyan gyón-
tatófülkeként is üzemelni. Éjszaka vezettem, nem láttam 
az utast, csak mentünk, mindig két idegen az éjszakában, 
és hallgattam, ahogy alkalmi útitársam az életéről mesél. 
Olyan bensőséges dolgokat osztottak meg velem, amelyek-
ről fényes nappal, szemtől szemben biztosan nem beszéltek 
volna.

Egyik éjjel megérkeztem a megadott címre és dudáltam. 
Néhány perc várakozás után megint megnyomtam a dudát. 
Ez volt aznapra az utolsó fuvarom, úgyhogy már azon vol-
tam, hogy inkább hazaindulok. De aztán mégis inkább ki-
szálltam, elsétáltam az ajtóig és becsöngettem. ’Egy pillanat’ 
– válaszolt egy törékeny, idős hang odabentről. Hallottam, 
hogy valamit vonszolnak a padlón.

Kisvártatva kinyílt az ajtó. Kilencvenéves-forma, aprócs-
ka asszony állt előttem. Kartonruhát viselt és kis kalapot, 
kalaptűvel. Úgy nézett ki, mintha egy régi, fekete-fehér film-
ből lépett volna ki.

Mellette egy kis bőrönd pihent. Ahogy benéztem a lakás-
ba, olyan volt, mintha évek óta senki sem lakna benne. A 
bútorokat fehér lepedőkkel terítették le. Nem voltak órák a 
falakon, egyetlen kép vagy dísztárgy sem a polcokon. A sa-
rokban egy kartondoboz árválkodott, mindenféle fotókkal 
és vázákkal teletömve.

’Kivinné a bőröndömet a kocsihoz? Szeretnék néhány 
percre egyedül maradni. Aztán, ha Ön is úgy gondolja, visz-
szajöhetne értem, hogy lekísérjen az autójáig. Nem vagyok 
valami jó erőben.’ Miután beraktam a bőröndöt a csomag-
tartóba és visszaértem, belém karolt. Lassan, nagyon lassan 
odasétáltunk a taximhoz. Közben végig a kedvességemért 
hálálkodott. ’Semmiség’ – feleltem. ’Minden utasommal úgy 
bánok, ahogyan mástól is elvárnám, hogy az édesanyámmal 
bánjon.’

’Milyen jó fiú maga!’ – mondta, ahogy beült a hátsó ülés-
re. Odaadta a címet, aztán megkérdezte: ’Mehetnénk esetleg 
a belvároson keresztül?’

’Nem az a legrövidebb út.’ – vágtam rá gyorsan.
’Ó, azt egyáltalán nem bánom.’ – mondta. ’Egy hospice-

házba tartok.’
Belenéztem a visszapillantó tükörbe. A szemeiben 

könnycseppek csillogtak. ’Nincs már családom. Mindenki 
meghalt.’ Nagyon csendesen beszélt. ’A doktor úr szerint ne-
kem sincs túl sok hátra.’ Csendben a műszerfalhoz nyúltam 
és kikapcsoltam az órát.

’Mit szeretne, merre menjünk?’
A következő két órában bebarangoltuk a várost. Megmu-

tatta nekem azt az épületet, ahol réges-régen liftes kisasz-
szonyként dolgozott. Aztán elmentünk abba a városrészbe, 
ahová új házasként a férjével költöztek. Egy picit megálltunk 
egy bútorraktár előtt. Azt mondta, lány korában az még bál-
terem volt, és a többiekkel odajártak táncolni.
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w  Kultúrmorzsák 2015
Hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg rendha-

gyó módon a Magyar Kultúra Napján az ünnepi megem-
lékezést tavaly. Akkor közel húszan vállalták, hogy egy kis 
produkcióval, amolyan „kultúrmorzsával” járulnak hozzá 
az est sikeréhez. Sajnos az idén kevesebben vállalkoztak, 
így igazán „családias” hangulatban emlékeztünk meg a 
Himnusz megszületésének napján, január 22-én, a magyar 
kultúra napjáról. Meghallgattuk Darvas Iván előadásában 
a Himnuszt, Székely Luca, Cseh Katika és Ferenczi Laci egy-
egy Győrffy Lajos, Ady Endre és Petőfi Sándor verset mon-
dott el. Részleteket hallhattunk Szerb Antal: „Utas és a hold-
világ” művéből, valamint Müller Péter „Szeretetkönyvéből”. 
Remenyik Sándor rövid verséből kiderült, hogyan lényegül 
át egy fenyőfa karácsonyfává, Karinthy Frigyes „Együgyű 
lexikonjából” megismerhettük a kártyásokat, Örkény István 
egyperceséből kiderült, hogy tulajdonképpen „Nincs semmi 
újság”. Holczreiter Fanni megható története is mindenkinek 
nagy élményt nyújtott. Közben magyar írók, költők képeit 
vetítettük. Végül tea, süti és zene mellett beszélgettünk egy 
jót, ezzel zárva a hangulatos estét. Köszönet a közreműkö-
désért, a gyerekek mellett Csatlósné Erzsinek, Csatlós Re-
nátának, Sajtiné Katinak, Somodi Pista bácsinak és Zoltai 
Csabának!

Horváth Tibor

Néha megkért, hogy álljak meg egy-egy sarkon vagy egy 
épület előtt. Nem mondott semmit, csak maga elé révedt.

Ahogy a hajnal első sugarai megjelentek a horizonton azt 
monda: ’Most már mehetünk. Elfáradtam.’ Szótlanul halad-
tunk a megadott címig. Alacsony épület volt, a feljáró az elő-
tetővel fedett főbejáratig vitt.

Két egyenruhás alkalmazott jelent meg, ahogy megér-
keztünk az ajtó elé. Profi udvariassággal segítettek, figyelték 
az asszony minden mozdulatát.

Kinyitottam a csomagtartót, és elvittem a bőröndöt az 
ajtóig. Az utasomat már beültették egy kerekesszékbe.

’Mennyivel tartozom?’ – kérdezte és benyúlt a retiküljébe 
a pénztárcájáért.

’Semmivel.’ – feleltem.
’Magának is meg kell élnie valamiből.’ – mondta.
’Vannak más utasaim is.’ – szereltem le.
Aztán, egy hirtelen ötlettől vezérelve lehajoltam és meg-

öleltem. Meglepő erővel szorított magához.
’Nagy örömöt okozott egy kis öregasszonynak.’ – mond-

ta végül: ’Köszönöm.’
Megszorítottam mindkét kezét és visszasétáltam a kocsi-

hoz. Hallottam, ahogy mögöttem becsukódik a ház ajtaja. 
Egy életre zárták rá az ajtót.

Aznap csak vezettem, céltalanul. Nem vittem utasokat. 
Nem volt kedvem beszélni. Egyre csak az járt az eszemben, 
mi lett volna, ha az asszony egy dühös sofőrt fog ki? Vagy 
valakit, aki türelmetlen? Vagy mi lett volna, ha én magam 
vagyok türelmetlen és elhajtok kopogás nélkül?

Lassan megértettem, hogy egész életemben nem tettem 
még fontosabb dolgot, mint előző éjszaka.

w  Szerelem egy kis fűszerrel
Az 1990-es évek óta Magyarországon is megtartják a Va-

lentin napot, amit sokan újabb amerikai hóbortnak tarta-
nak. Mások pedig már karácsony óta várják, hogy a szerel-
mükkel töltsenek el egy napot, ami csak róluk szól. De vajon 
tudják-e az emberek, hogy honnan is ered a szerelmesek ün-
nepe? Valószínűleg szinte mindenki rávágná, hogy Ameri-
kából. Az igazság messze áll ettől, hiszen a Valentin (Bálint) 
nap ünnepe Angliából ered, Szent Bálint nevét hordozza. A 
nevezett püspök a 14. században élt, a szerelmeseket a ke-
resztény szokások szerint megeskette, köztük katonákat is, 
akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett 
volna szabad házasságra lépniük. A friss házaspárokat még 
meg is megajándékozta kertje virágaival. A hagyomány úgy 
tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag alatt születtek és ad-
dig tartottak, amíg ásó, kapa és nagyharang el nem válasz-
totta őket. Manapság ez a nap sokaknak nem jelent semmit, 
sőt idegesíti őket a nagy felhajtás, ami a Valentin nap körül 
forog. Érthető, hiszen nem régóta ünnepeljük, ám a mai fi-
atalok már abba születtek bele, hogy a Valentin nap termé-
szetes velejárója a februárnak. Amióta az eszemet tudom, 
az összes üzlet tele van ekkor piros szívecskékkel és egyéb 
apró, kedves csecsebecsével. Akik feleslegesnek tartják ezt 
a napot és hangoztatják, hogy nem csak egy napon kell sze-
retniük a pároknak egymást, igazuk van, hiszen az igazán 
szerelmeseknek minden egyes nap a szerelmesek napja. Úgy 
gondolom, hogy akik igazán szeretik egymást, azoknál ez 
az állítás tényleg igaz. Hiszen az év minden egyes napján 
szeretjük a párunkat, sok mindenről Ő jut az eszünkbe, szá-
moljuk a percet, hogy mikor láthatjuk újra, a munka végét 
nem azért várjuk, hogy végre pihenhessünk, hanem hogy 
Őt láthassuk, és elmondhassuk neki, miként teltek a kü-
lön töltött órák. Bármit látunk vagy hallunk, rögtön az jut 
az eszünkbe, hogy ezt mindenképpen meg kell osztanunk 
Vele. Hiszen ez a szerelem: részünknek érezzük még akkor 
is, amikor távol van tőlünk. Ezek a mindennapok. De pont 
ezért hiszem, hogy megérdemlünk, mi szerelmesek egy tel-
jes napot, ami csak rólunk szól. Hiszen az édesanyánkat is 
minden nap megöleljük, minden nap ugyan olyan imádattal 
nézünk rá, mégis van egy nap, amikor még több figyelmet 
és szeretetet kapnak, mert megérdemlik, ez az anyák napja. 
Ilyen a Valentin (Bálint) nap is. Ahogy anyák napján, ilyen-
kor sem szokás túlzásokba esni, amikor ajándékozunk: elég 
egy kis apróság, a lényeg, hogy a társunkkal ezen a napon 
is éreztessük, fontos nekünk. Elég lehet egy közösen eltöl-
tött délután, egy meghitt beszélgetés, vagy pár finom együtt 
készített, vagy csak együtt elköltött falat. A lényeg, hogy fi-
gyelmünket csakis a szerelmünkre fordítsuk, és ne kattog-
jon a fejünkben semmi (számla, csöpögő vízcsap…) más. 
Kívánom mindenkinek, öregnek és fiatalnak, hogy szívből 
szeresse a párját és adjon egy kis fűszert ennek a napnak. 
Hiszen nincs csodálatosabb érzés annál, ha szeretünk, és vi-
szont szeretnek minket.

Csatlós Renáta



6 2015. februárMártélyi hírek

w  Beszámoló
A mártélyi Polgárőr, Tűz-és Vagyonvédelmi Közhasz-

nú Egyesület 2014. január 01-től december 31-e között 
végzett tevékenységéről

A mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú 
Egyesület 2014. január 31-én tartotta évadnyitó közgyűlését. 
Ezen a közgyűlésen kerültek meghatározásra a 2014. év főbb 
feladatai, került testületileg elfogadásra a 2014. évi költség-
vetés, és az éves munkaterv.

A mártélyi Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú 
Egyesület 2014. évben is fő célként a falu vagyonbiztonsá-
gának további javítását, – a lakosság összefogásával, a közös 
gondolkodásra és cselekvésre való ösztönzéssel – a közrend 
és a közbiztonság további szilárdítását határozta meg. To-
vábbra is aktívan kíván bekapcsolódni az állami és önkor-
mányzati feladatok ellátásába, a rendőrség és a katasztrófa-
védelem munkájának támogatásába, a lakosság anyagi javai, 
vagyontárgyai ellen irányuló jogsértő cselekmények meg-
előzésébe, biztosítva ezzel a falu lakosságának nyugalmát, 
növelve biztonságát, javítva az állampolgári közérzetet.

A helyi polgárőr szervezet 2014. évi feladata volt – többek 
között – Mártély község kulturális rendezvényein, állami és 
önkormányzati ünnepein való közreműködés, illetve azok 
biztosítása. 

2014. április 25-én egyesületünk néhány tűzoltója részt 
vett a Bakson megrendezett járási mentőcsoportok részére 
tartott kárelhárítási gyakorlaton.

A Mártélyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet megkereste a 
Hód-Mezőgazda Zrt. és felkérte, hogy a már évtizedek óta 
Hódmezővásárhelyen megrendezésre kerülő Dél-Alföldi 
Állattenyésztési Kiállítást biztosítsa 2014. április 25-26-27-
én. A Hód-Mezőgazda Zrt a rendezvény biztosítását követő-
en egyesületünknek adományozott egy Stihl típusú motoros 
láncfűrészt. 

2014. május 24-én részt vettünk a Csongrád Megyei 
Tűzoltószövetség által megrendezett megyei tűzoltóverse-
nyen, melynek Sándorfalva biztosította a helyszínt. Ezen 
a versenyen Mártély község testvértelepüléséről érkező 
Nyárádremete tűzoltó csapata is részt vett. 

2014. július 7-től 11-ig Mártélyra érkeztek az Országos 
Rendőrfőkapitányság Készenléti Szakszolgálatának lovas 
járőrei, akikkel egy héten keresztül a falu bel- és külterüle-
tén figyelő járőrszolgálatot láttunk el. Ehhez a szolgálathoz 
csatlakoztak Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi 
őre is.

2014. szeptember első hétvégéjén részt vettünk testvér-
településünkön a falunap keretében megrendezésre került 
tűzoltó baráti megmérettetésen, ahol a mártélyi tűzoltó csa-
pat eredményesen szerepelt.

2014. szeptember 20-21-én került megrendezésre a Nem-
zeti Vágta, amelyen egyesületünk 2 fővel népszerűsítette az 
Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatát.

2014. november 25-én a hódmezővásárhelyi Rendőrkapi-
tányság felkérésére polgárőreink szolgálati gépjárművünk-

kel részt vettek a Tisza árterében egy eltűnt személy felku-
tatásában.

2014. január 01. és 2014. december 31. között Mártély 
kül- és belterületén az önkéntes tűzoltóink 14 alkalommal 
avatkoztak be, ebből 4 tűzesethez, illetve 10 esetben pedig 
műszaki mentéshez vonultak bajtársaim. 

A mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasz-
nú Egyesület az évadnyitó közgyűlés által elfogadott 2014. 
évi munkaterve alapján az alábbi feladatokat hajtotta vég-
re:

A Mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú 
Egyesület össz taglétszáma 2014. január 31-én: 27 fő polgár-
őr és tűzoltó, ebből 11 fő önkéntes tűzoltó és polgárőr, vala-
mint 7 fő csak önkéntes tűzoltó, és 8 fő csak polgárőr volt. 
Természetesen vannak polgárőrök, akik egyben tűzoltói 
szolgálatot is ellátnak. Jelenlegi taglétszámunk 27 fő.

Lovas SZEM mozgalmi és lovas polgárőri járőrszolgá-
latot polgárőreink összesen 151 alkalommal 24 fővel 605 
óra időtartamban végeztek itt megszeretném, köszöni Ben-
kő Sándornak és családjának az egész éves segítségét. Lovas 
rendőrökkel közös szolgálatot 3 alkalommal, 2 fő, 36 órá-
ban.

Az elmúlt évben – kimutatásaink alapján polgárőreink 
– 9665 km-t, 923 estben, 5260,5 órában, 554 fő teljesítet-
tek szolgálatot, ebből rendőrökkel közös szolgálatot 90 al-
kalommal 12 fővel és 337,5 órában. Polgárőreink átlagosan 
havi 263 óra/fő/év voltak szolgálatban, s járőr gépkocsink 
naponta, átlagosan 26,48 km-t futott. Itt megemlítendő, 
hogy kerékpáros figyelő-szolgálatunk is működik, amely 94 
alkalommal 24 fővel 338 órában teljesített szolgálatot. 

Egyesületünk tűzoltó tagjai 4 alkalommal vonultak tűz-
esethez, 8 műszaki mentéshez és 2 alkalommal szivattyú-
záshoz.

Rendőrséggel közös szolgálatot 90 alkalommal, 12 fővel, 
337,5 órában teljesítettünk. Egy alkalommal egy tettenérést 
és elfogást hajtottunk végre közösen a mártélyi körzeti meg-
bízottal.

Környezetvédelmi Munkacsoportunk 2014. évben 32 
alkalommal illegális hulladék lerakóhely felderítésén 252 
órát voltak akcióban, a település kül- és belterületén. Ve-
szélyes hulladéknak számító gumiabroncsból 2014. évben 0 
kilogrammot nem szállítottak el. Kommunális hulladékból 
6930 kilogramm került összegyűjtésre és elszállításra Már-
télyról. 

Polgárőreink, a település temetőjét folyamatosan felügye-
lik, valamint igyekeztünk temetések alkalmával biztosítani 
a temetésre érkező gépjárművek védelmét és a településen 
fokozott járőrszolgálatot ellátni a temetés ideje alatt. 2014. 
évben a temetőkben rendkívüli esemény nem történt (kocsi-
feltörés, sírrongálás, viráglopás, stb.). Temetői szolgálatot 10 
alkalommal, 2 fővel, 40 órában, halottak napi szolgálatot 4 
alkalommal 8 fővel 120 órában teljesítettünk.

A tanyán élő emberek védelmére- megsegítésére-támoga-
tására indított „Tanyaprogram” keretein belül, 2014. évben 
is, Szuromi Ernő polgárőr – mint tanyagondnok – tartotta 
közvetlenül a kapcsolatot a külterületen élőkkel, segítve őket 
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Tisztelt Támogatóink!
A Mártélyi Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi 
Közhasznú Egyesület ez úton fejezi ki köszönetét 
mindazoknak, akik 2013. évi adójuk 1%-át az egyesü-
let működésének támogatására felajánlották 
2014-ben,és mindazoknak,akik bármilyen módon 
segítették egyesületünk munkáját
Tekintettel az egyre szűkösebb állami és önkormány-
zati támogatásra, valamint a csökkenő pályázati lehe-
tőségekre, a továbbiakban is kérjük és várjuk adójuk 
1%-nak nagylelkű felajánlását, hogy munkánkkal 
magas színvonalon tudjuk segíteni Mártély közbiz-
tonságának, valamint tűz- és katasztrófavédelmének 
előresegítését.
Támogatásukat előre is köszönjük.

Tegyünk együtt nyugalmunkért 
és biztonságunkért!

ADÓSZÁM: 18455106-1-06

Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi 
Közhasznú Egyesület Mártély

gondjaik, bajaik megoldásában. Mártély közigazgatási terü-
letén 115 tanya található, lakott körülbelül 33 és a tanyán élő 
emberek száma összesen: 92. Idetartozik még Mártély Kis-
gazdakör dűlő, ahol kb. 40 fő lakik. Mártély lakosságának 
kb. 10%-a a külterületen él. 

Részt vettünk 2014. évben is, a Csongrád Megyei Polgár-
őr Szövetség által kiemelt rendezvényként megszervezésre 
került Küldöttközgyűlés rendezvényén.

2014 szeptemberében csatlakoztunk az OPSZ, illetve a 
Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének fel-
hívásához s így részt vettünk a szokásos, országosan vég-
rehajtásra került bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és 
ifjúságvédelmi akcióban. Az akció során - a helyi körzeti 
megbízottal, a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság szak-
embereivel közösen – az iskola kezdése előtti és befejezése 
utáni időben ellenőriztük és segítettük a gyerekeket a gya-
logátkelőhelyen való közlekedésben 20 alkalommal, 2 fővel, 
80 órában.

Kapcsolatunk a helyi lakossággal, a polgármesteri hiva-
tallal, a Hódmezővásárhelyi Rendőr-kapitánysággal, a kör-
zeti megbízottal, a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetséggel, 
a katasztrófavédelem Hódmezővásárhelyi Kirendeltségével, 
a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével, és a 
megyei hatóságokkal, továbbá a helyi társadalmi civil szer-
vezetekkel, kifejezetten jó.

Az elhangzottak alapján bátran elmondhatom, hogy 
a Mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú 
Egyesület az elmúlt 2014-es évben is kiemelkedő sikereket 
ért el, melyekre méltán lehet büszke az egyesület.

A teljes beszámoló a honlapon megtekinthető.

Rózsa Szilveszter elnök

w  Gyurmázzunk otthon
Télen, amikor nyirkos hideg van, sár, kevés időt tudunk 

a gyerekekkel a szabadban tölteni. Nehéz olyan hasznos idő-
töltést találni, amiben a gyermek kiteljesedhet, kreatívan 
töltheti az időt. Ehhez az időszakhoz szeretnék egy hasznos 
ötletet, tippet adni. Főzzünk gyurmát és formázzuk, a lehe-
tőség végtelen. Az üzletekben kapható gyurmakészítő he-
lyettesíthetjük a konyhában található süteményszaggatóval. 
Lehet már kapni állatos, növényes, virágos szaggatót, de ha 
nincs más, adjunk a gyerek kezébe különböző átmérőjű mű-
anyagpoharat. Nyújtóeszközként WC-papír és frissen tartó 
fólia gurigája is megfelelő. Azért ne vegyünk drága gyurmát, 
mert a gyerekek gyorsan összevegyítik, hamar elhasználó-
dik, ki kell dobni. Főzzünk otthon fillérekből, ez is lehet kö-
zös program, a kicsik nagyon kedvelik ezt a tevékenységet. 
A szükséges anyagok: 4 adag 4 színű gyurmához, célszerű 
pirosat, kéket, zöldet és sárgát készíteni. Egyszerre egy színt 
főzzünk. A recept

 4 X 25 kg liszt
 4 X 2 evőkanál finom só
 4 X 2 evőkanál étolaj
 4 X 1 evőkanál citromsav
 4 X 3 dl víz
 4  különböző színű ételfesték /adagonként egy evő-

kanálnyi
A hozzávalókat / egy adagot/ összekeverjük egy zomán-

cos lábasban, nyílt lángon, folyamatos keverés mellett „főz-
zük” kb. 10 percig. Eleinte ragacsos lesz, de később összeáll, 
amikor alig bírjuk már keverni, akkor van kész. Melegen 
többször átgyúrjuk, ha kihűlt már lehet vele alkotni. Na-
gyon sokáig eláll egy fedeles tárolóban. A házi gyurma elő-
nye, ha esetleg a kicsi szájába kerül, akkor nem veszélyes, 
nem ragad, nem hagy festéknyomot, a ruhából kimosható, a 
szőnyegből száradás után kiporszívózható. A kész gyurmá-
ból sok figurát formázhatunk, szaggathatunk, de ha a kis-
gyermek „csak” gömbölyíti, gyúrja, lapítja, avval is fejlődik 
a kézügyessége, a finom motorikus képessége. Az együtt töl-
tött idő pedig valóságos kincs. A mártélyi óvodások legked-
veltebb időtöltése télen a gyurmázás.
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w  2015. februári IKSZT és 
Faluház programok

Rendszeres SZOLGÁLTATÁSOK: – Csa-
ládsegítő szolgálat (minden páros héten, 
szerdán 8.00-9.30), Falugazdász fogadóóra (minden héten, 
kedden 8.00-9.00), Szemétszállítós ügyfélfogadás (a hónap 
utolsó csütörtöki napján 13.00-15.00)

KLUBOK – Ifjúsági klub (minden második pénteken 
15.00-17.00), Baba-mama klub (minden csütörtökön 
9.00-11.00), Nagyi Net-klub (minden hétfőn 13.00-15.00) 

Ezeken túl, az alábbi rendezvényekre várjuk februárban 
az érdeklődőket és érintetteket:

2-től minden munkanap 8-12 óráig Kompetenciaképzés
5-én csütörtökön  10 órától Baba-mama klub, 

farsangi álarc készítés
7-én szombaton 14 órától Óvodai farsang
10-én kedden 15 órakor Tankör
14-én szombaton 19 órától Alapítványi Bál
17-én kedden 16 órakor Adózási tanácsok
19-én csütörtökön  10 órától Baba-mama klub, 

vendégünk az Óvodában a védőnő
20-án Iskolai farsang 15 órától
24-én kedden 15 órakor Tankör
27-én pénteken 17.30 órától Ki a jobb? vetélkedő

Az ÁMK és az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér munkatársai

A ró mai Ka to li kus Egy ház va sár na pon ként
11-kor vár ja a hí ve ket köz sé günk temp lo má ba.
Minden kedden délelőtt 9 órától várjuk az 
Istennel beszélgetni vágyókat a templomba, 
kötetlen együtt imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egy há zak hí rei

Va sár na pon ként 11 órá tól Ko csis Ta más
ref. lel kész tart Is ten tisz te le tet az ima ház-

ban, mely re vár ják a gyü le ke zet tag ja it.

w  Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

Szolgálati időben:  (20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:  112

Polgárőrség:  228-043
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, hétvé-
genként és munkaszüneti napokon folyamatos.

w  Az Idősek Klubja programja 
2015. február hónapban

 05-én Februári népszokások. 10 órától vetítés az 
Faluházi székely lakodalomról Kmetykó Bella 
közreműködésével.

 10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
 12-én Filmklub 10 órától
 19-én Névnapozás (Aranka,Julianna,Zsuzsanna) 

10 órától
 24-én Fehérneművásár 9 órától
 26-án Farsang a Klubban 13 órától. Várjuk a jelmezes 

produkciókat!
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, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök közös-
ségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló H, Sze, P, 
napokon a tejet, reggel 7-8 között szíveskedjenek elvinni. Minden 
hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közre-
működésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal koráb-
ban jelezni szíveskedjenek a klubban.
Minden héten hétfőn nyitott élő próba 14:00 órakor, Az Idősek 
Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel 
várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni! AZ 
ÚN. >ZÖLDRÁCSOS< PAPÍROKAT ELKEZDJÜK 
ÖSSZEGYÜJTENI AKINEK MEGÉRKEZETT SZÍVESKEDJEN 
BEHOZNI HOGY LEFÉNYMÁSOLJUK. KÖSZÖNJÜK!

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

w  Anyakönyvi hírek
Született:

Szép Norbert (Szép Tibor és Dr. Gazdag Nóra)

Elhunyt:
ifj. Bugyi Sándor

Takács Béla


