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A REMÉNY LÁNGJA
Elcsendesedett körülöttünk az élet. E csendben szeretném
tájékoztatni a kedves mártélyi lakosságot, barátainkat, támogatóinkat és – nem utolsó sorban – az Add a kezed Mozgássérültek Egyesületének tagjait, hogy – bár betegségekkel,
félelmekkel és bizonytalanságokkal küzdve – de azért tes�szük a dolgunkat. Az Egyesületünk él, és bízzunk benne,
hogy élni fog.
Régóta, vagy talán soha nem volt ennyire csendes a „házunk
tája”. A kora tavaszi világjárvány komolyságára tekintettel
el kellett fogadjuk a MEOSZ figyelmeztetését, ill. a vezetőségünk helyi döntését, hogy az április elejére kitűzött közgyűlésünket ne tartsuk meg. A jogi utakat betartva a teljes
közgyűlési anyagot elküldtük minden tagunknak, ill. az
egyesületet támogató és ellenőrző szerveknek, segítőinknek.
Ugyanakkor azt is feltérképeztük – a jövőbeni munka érdekében, hogy tagtársaink milyen változtatásokat szeretnének
az egyesületi életben, milyen javaslatokkal egészítenék ki
a munkatervünket. Jól esett a vezetőségnek, hogy a tagok
egyetlen észrevétellel sem kifogásolták munkánkat, ám annál több dicséretet és köszönetet fogalmaztak meg.
A járvány terjedése, a magunk, családunk, közösségünk
egészségének féltése miatt sorra visszakoztunk a tervezett
saját egyesületi, ill. a községünk vezetői, egyesületei által
szervezett programoktól. A márciusi közös nőnapi megemlékezéssel véget ért – a mindnyájunk számára lelkileg
oly fontos – találkozások sora. Így elmaradt a sándorfalvi
sorstársainkkal tervezett találkozás, amivel az ottani polgármester is egyetértett.
A helyi rendezvényekre is csak lélekben kísértük el a község aktívan dolgozó, és a faluért összefogó erőit, szervezeteit. Így csak pénzbeli támogatással és mély együttérzéssel
„kísértük” a Trianoni-emlékmű létrehozásán fáradozókat.
Ugyanakkora szomorúságot okozott, hogy személyesen
nem tudtunk fejet hajtani a községünkben korábban elismeréssel praktizáló, és a falu lakossága által oly szeretett körzeti
orvosaink tiszteletére emelt emléktábla avatásán.
Bár reméltük, hogy nyárra minden jóra fordul, a naptári
lapok pergésével egyre inkább szembesültünk azzal, hogy
semmi nem lesz a több éves hagyományokon alapuló Tiszaparti horgászversenyből, amelyre az idén is oly sok tagunkra, egyesületen kívüli érdeklődőre, no meg sándorfalvi barátainkra is számítottunk.
Nem csak a nagy rendezvények maradtak el, de a csütörtöki
beszélgetős, ilyen-olyan témákat feldolgozó belső találkozásaink is.
A sok aggodalom, lemondás mellett azért meg-megcsillannak a remény lángjai is. A napokban kaptuk meg a Csongrád-Csanád megyei Közgyűlés döntését, mely szerint a
2020-as pályázaton a sándorfalviakkal közös rendezvényeink szervezésére elnyert támogatási összeget nem kell vis�szafizetnünk, hanem a következő esztendőben, a veszély
elmúltával felhasználhatjuk a két egyesület közös programjainak megvalósítására.
Hálával mondunk köszönetet Önkormányzatunk vezetőségének és képviselőinek, akik minden tagtársunk számára
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maszkot készítettek, és azokat ki is kézbesíttették a közmunkásokkal. Felhívták ezzel a gesztussal figyelmünket, hogy
aggódnak a falu idős embereiért, és tegyünk meg mi magunk is mindent, hogy elkerüljük a szörnyű betegséget.
Köszönet mindazon jó embereknek, akik adójuk 1 %-át
egyesületünknek utalták, abban bízva, hogy a pénzt most
is hasznos célra fogjuk elkölteni, mint eddig mindenkor.
Legalább ekkora örömet jelent a folyamatos érdeklődés, a
sok-sok szeretetteljes és aggódó üzenet, jókívánság, amely a
falu idősebb és fiatalabb generációi felől érkezik. Erőt ad a
következő napokra, és hitet, hogy összetartozunk, és nincs
értékesebb az emberi jóságnál, szeretetnél.
Az is jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy tagtársaink
szinte egyöntetűen jelezték, hogy jövőre is tagok szándékoznak maradni, be is fizették az 1.000 Ft-os jövő évi tagsági
díjukat. (Mindössze 4 vidéken élő, beteg társunk jelezte,
hogy nem tud ebben a helyzetben már közösséget vállalni
velünk.) Köszönet a többieknek az Egyesületünk iránti hűségükért, a kitartásért, a jövőben vetett hitükért, a bennünket összekovácsoló szeretetükért.
Mindezt azzal tudjuk – ha csak jelképesen is – viszonozni,
hogy adventi utalványunkat eljuttatjuk mindenkihez. Majd
otthonunkban igyekszünk a reménytelenség sötétjében átélni és túlélni ezt a szörnyű pusztítást. Egymás iránt érzett
szeretetünk fénye és a végtelen reményünk adjon erőt mindenkinek advent heteiben.
Arnóczky Györgyné

MÁRTÉLYON HÁZHOZ MENNEK
A KÖNYVEK
A Mártélyi Könyvtár november 11-én bezárta kapuit. Ennek ellenére senki nem marad könyvek nélkül, hiszen ismét házhoz szállítják az olvasnivalót!
A tavaszi bezárást követően a koronavírus-járvány második
hulláma miatt a novemberi kormányrendelet értelmében a
könyvtári ellátást biztosító intézményeknek is zárva kell tartaniuk. November 11-től így fizikailag a Mártélyi Könyvtár
is bezárta kapuit. Azonban, ahogy tavasszal, úgy most is elérhetőek online formában a könyvtár szolgáltatásai, vagyis
a könyvek igény szerint most is házhoz mennek.
Sajti Imréné lapunknak elmondta, hogy tavasszal többen is
igénybe vették ezt a szolgáltatást. Ennek köszönhetően ismét
lehetőség nyílt telefonon vagy e-mailben könyveket kölcsönözni a Mártélyi Könyvtárból, ezt a szolgáltatást pedig az
újabb szigorítást követően ismét bevezetik a településen.
Az olvasók a martely.konyvtar@gmail.com címen, vagy
a 06-30/637-32-88-as telefonszámon tudnak olvasnivalót
igényelni. A kiválasztott könyveket pedig ezt követően a
könyvtáros házhoz is szállítja. A könyvtár egy másik szolgáltatását, a nyomtatást is igénybe lehet venni. A nyomtatni való anyagokat szintén a martely.konyvtar@gmail.com
e-mail címre várják, a nyomtatványokat pedig ezt követően szintén házhoz szállítják. Pótári Mihály: 0620 823-2918,
potarim@gmail.com
szcs
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KÉT ÚJ KÉPVISELŐT KÖSZÖNTHET
A MÁRTÉLYI ÖNKORMÁNYZAT
Két új képviselő látja el feladatát a mártélyi képviselő-testületben, már csak az eskütételük van hátra, amit bizonytalan időre elhalasztottak a járványhelyzet miatt. Cikkünkben Kulcsár Renáta és Mészáros István mutatkozik
be, mint a mártélyi képviselőtestület legújabb tagjai.
„Születésem óta mártélyi
lakos vagyok. Az egész
családom mártélyi. Mindig is itt éltem, óvodába,
általános iskolába is a faluban jártam. – kezdte
bemutatkozását Kulcsár
Renáta. – A vásárhelyi
Bethlen gimnáziumot is
elvégeztem, majd a Szegedi Tudományegyetemen
szereztem meg a védőnői
szakképesítést 2014-ben.
Még abban az évben kezdtem el itt, Mártélyon védőnőként dolgozni.”
Kulcsár Renáta minden szavából érződik, hogy ő ízig-vérig mártélyi. „Számomra mindig nagy motiváció volt, hogy
Mártélyon maradjak. Én nem vágytam arra, hogy bárhová is
elköltözzek. Mindig is helyben szerettem volna védőnő lenni, egyszerűen nem akartam soha másik településen dolgozni. Amióta visszaemlékszem, az volt a célom, hogy a helyi
lakosokat támogassam. Itt akartam élni és dolgozni!” – fogalmazott az új képviselő.
„2015-ben léptem házasságra, és itt vettünk házat is a férjemmel. 2016-ban született meg a kislányom. Most ismét
táppénzen vagyok, mert napokon belül megszületik a kistestvér is. Mivel most itthon leszek, így több időt tudok szakítani a falu ügyes-bajos dolgaira is!” – mondta.
Kulcsár Renáta azt tartja a legfontosabbnak, hogy a fiatal
szülők és az idősek mindennapjait tegye könnyebbé. „Én
leginkább a fiatal szülőkkel vagyok kapcsolatban, és látom,
hogy mire van szükségük. Tervem, hogy lépéseket tegyünk
az óvoda, a bölcsőde, valamint a védőnői szolgálat fejlesztése
ügyében. Azt is szeretném, ha újra kinyitná kapuit az iskola.
Szeretnék továbbá hangsúlyt fektetni az ÁMK és
a könyvtár fejlesztésére is.
Természetesen az idősebb
korosztályra is gondolok,
hiszen nekik – lévén, hogy
védőnő vagyok – például
szűrőprogramokat szerveznék – mondta el a képviselő.
„Korábban is képviselőtagként dolgoztam, még
Borsos József, egykori
polgármester idejében –
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kezdte Mészáros István. „Legfőbb célom most ismét testületi tagként, hogy a falu fejlődjön, és, hogy az itt élő fiatalok valamivel jobb körülmények között élhessenek. Fontos,
hogy tudjunk több munkalehetőséget biztosítani. Például,
ha a Tisza-partot és a kempinget meg tudnánk szerezni, akkor legalább 10-15 mártélyinak nyílna ott pozíció. Összességében tehát inkább a fiatalokra összpontosítanék, hiszen
az övéké a jövő! Jómagam már 63 éves vagyok, így úgy szeretnék segíteni a falunak, hogy azon dolgozom, hogy a jövő
generációinak legyen módja és lehetősége Mártélyon elhelyezkedni” – fogalmazta meg legfőbb céljait az új képviselő.
„Fontosnak tartom továbbá az olyan beruházásokat – folytatta, – melyek például az utakat, a csatornázást érintik.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a csecsemőgondozó épületét sem. Kívülről felújították, de belül is ráférne a korszerűsítés. Ezt mindenképpen szeretném megoldani – fogalmazott.
„Egy biztos: az összefogás a legfontosabb, erre nagyon nagy
hangsúlyt kell fektetni. A képviselőtestületen belül és a falu
egész közösségében együtt kell gondolkodni. Úgy vélem,
csak akkor lehetünk eredményesek, ha tényleg összefogunk.
Én arra rakom le az esküt, itt a képviselő-testületben, hogy
segítsek az embereknek, hogy a falu lakosságának érdekeit
szolgáljam!” – zárta szavait Mészáros István.
ká
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5
millió Ft-ot nyert
okospadok
és
okos értékmegőrző beszerzésére.
Az elnyert forrást
2db napelemes okospadra fordítjuk, melyek fel vannak
szerelve USB aljzattal és vezeték nélküli töltési lehetőséggel, illetve LED világítással. Az összegből telepítésre kerül 1db okos értékmegőrző is, ahol a strandra látogatók
biztonságban tudhatják értékeiket, ráadásul eszközeik
töltésére is lesz lehetőség.
Köszönet Magyarország Kormányának!
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BÁRKI MEGKÓSTOLHATJA
A MÁRTÉLYI ÁMK KONYHÁJÁN
KÉSZÜLT FINOMSÁGOKAT!
A mártélyi ÁMK konyháján finomabbnál finomabb ételek készülnek. Jómagam voltam már menzás középiskolás éveimben, és bár szép emlékeket dédelgetek azokból
az évekből, ott valahogy sosem került harcsapaprikás a
heti menüre! A mártélyi konyhán dolgozók viszont remek
munkát végeznek, hiszen a rendkívül kedvező árba még ez
is belefér. Kuzma Csilla élelmezésvezetőt kérdeztem arról,
hogy mi a helyzet a gőzölgő fazekak háza táján.
„A konyha szerencsére folyamatosan működik a járványhelyzet ellenére. Az óvodára főzünk jelenleg, illetve az időseknek, akiket a Gondozási Központ lát el. No meg persze a
vendégeknek. Vendég bárki lehet, aki szeretné megkóstolni
a főztünket. A Rosmarinba is szállítunk. A járványhelyzet
alatt arra is volt példa, hogy házi karanténban lévő személyeknek szállítottunk ételt, természetesen a legnagyobb
körültekintéssel, minden járványügyi szabályt és előírást
betartva. Ebben az esetben kizárólag egyszer használatos
edényekkel oldottuk meg az ételkiszállítást” – kezdte Kuzma Csilla.
„A konyhában minden egészségügyi előírást maximálisan
betartunk, így aki nem dolgozik ott, az be sem léphet a területre. Az étkeztetést is elég precízen oldjuk meg, hiszen minden személyes érintkezést igyekszünk kerülni. Aki elhozza a
csere-ételhordót, és leteszi a konyha elé, annak elfertőtlenítjük a dobozát, majd étellel megtöltve visszaszolgáltatjuk. Mi
így próbáljuk minél biztonságosabbá tenni a közétkeztetést”
– avatott be a folyamatokba az élelmezésvezető.
Az étkeztetés kissé átalakult mostanra Csilla szerint. „A tavaszi időszakhoz képest most le kellett mondanunk az iskolába való kiszállításról, mióta megszűnt működni. Az Erdei
Iskolában sincsen most forgalom, a felnőtt vendégétkezőink
száma viszont meglepő módon emelkedésnek indult. Az étlapon nem csak főzelékek vannak a rendkívül alacsony ár
ellenére. Zellerkrémlevest, aranygaluskát, sertéstokányt,
szezámmagos-kukoricapelyhes rántott csirkecombot, harcsapaprikást, és még számos más finomságot kínálunk a
vendégeinknek. A visszajelzések azt mutatják, hogy egyes
ételek rendkívül népszerűek a nálunk étkezők körében.”
A cikk megírása közben már az én számban is összefutott
a nyál, és azt fontolgatom, élek a Kuzma Csilla által kínált
lehetőséggel. „Arra buzdítjuk a lakosságot – mondta Csilla –, hogy próbálják ki nálunk az ételeket, hiszen egy napi
adag nem kerül többe 800 forintnál. Nálunk lehetőség van
egyszeri étkezésre is, nem szükséges azonnal előfizetni. Így
mindenki kipróbálhatja, hogy az ő szájízének megfelel-e,
amit mi nyújtunk. Aki már evett nálunk, az nem bánta
meg!”
(December havi étlap a 8. oldalon)
ká

JÓL SIKERÜLT A KÖZMUNKAPROGRAM ELMÚLT EGY ÉVE
17 fő részvételével zajlott a közmunka program Mártélyon
az elmúlt egy évben. Az állattenyésztés és a zöldség-, gyümölcstermesztés kapta a főszerepet, de a falu virágosításából is kivették a részüket a programban dolgozók.
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A Belügyminisztérium által maximálisan engedélyezett létszámmal, azaz 17 fő részvételével zajlott az elmúlt esztendőben a közmunkaprogram Mártélyon. 14 nő és 3 férfi vett
részt a programban – a főfeladat ismét a növénytermesztés
és az állattenyésztés volt, de a Trianon-emlékmű környékének parkosítása és a buszmegállóban található lámpák felszerelése is szerepelt a feladatok között.
Szabó Teréz, a közfoglalkoztatottak csoportvezetője lapunknak elmondta, hogy az év eleji fagyok nem tettek jót a gyümölcsösnek, a barack és a szilva megsínylette ezt az időszakot, és almából is a vártnál kevesebb termett. Ugyanakkor
a meggytermés kiválóan sikerült, ennek a feldolgozása is
megtörtént, meggylé és meggypaszta készült.
A konyhakerti növények esetében felemásak az eredmények, volt, amelyik növény jól tűrte a szélsőséges időjárási
viszonyokat. A takarmánynövényeknek kedvezett az esős
időszak, a kukorica és búza esetében is az elmúlt évnél több
termést lehetett betakarítani.
A programban ez alkalommal is 12 sertés vásárlására nyílott
lehetőség, amelyek a felnevelést és vágást követően az ÁMK
konyhájára kerültek. A juhok esetében nagyobb szaporulat
történt, összesen 24 állatról beszélhetünk. Üzemanyagra
több mint 290 ezer forinttal költöttek kevesebbet az előző
évi adatokhoz képest.
A közmunkaprogramban résztvevők a település szépítéséből
is kivették a részüket. A Trianon-emlékmű térkövezésében
és az emlékmű környékén szervezett parkosításában is szerepet vállaltak, levendulát is ültettek. A település külterületein található buszmegállók lámpákkal való felszerelését is
elvégezték.
Szabó Teréz kiemelte, amit a közmeghallgatáson is hangsúlyozott, hogy a települési és országos szabályozások értelmében a ház előtti füves területeket és a csapadékelvezetőket
a lakosok kötelesek rendben tartani. Az árkok rendszeres
tisztítása és a csapadékvíz elvezetése azért is különösen fontos, mert az elmúlt időszakban volt olyan család, ahol a nagy
esőzéseket követően a házban is megállt az esővíz, jelentős
anyagi károkat okozva. Szabó Teréz arra kéri a lakosságot,
fordítson erre fokozott figyelmet, hiszen nem csak a saját, de
a szomszédok, és környezetünkben élő más társaink védelmét is szolgálja.
szcs

KÖZMEGHALLGATÁST TARTOTTAK
MÁRTÉLYON
Október utolsó szerdáján az érvényben lévő egészségügyi
szabályok betartásával tartották meg az éves közmeghallgatást a mártélyi Faluházban.
A hagyományoknak megfelelően a Faluház adott otthont
az éves közmeghallgatásnak október 28-án. Az eseményt az
érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával bonyolították le.
A résztvevők két beszámolót hallhattak. Szabó Teréz a közfoglalkoztatottak elmúlt egy évéről tájékoztatott, amelyről
bővebben a „Jól sikerült a közmunkaprogram elmúlt egy
éve” című cikkünkben írtunk bővebben. Dr. Putz Anita
polgármester is beszámolt az elmúlt egy év munkájáról és
eredményeiről, valamint a fejlesztési tervek és elképzelések
is szóba kerültek.
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A Tisza-part gyöngyszeme

Beszámolójában a polgármester felidézte az alakuló dísztestületi ülést és eskütételt, a tavaly őszi buszmegálló festést,
a február-márciusi utcabejárásokat és települési rendezvényeket is. A tavaszi időszak a koronavírus elleni védelemről
szólt Mártélyon is, míg nyáron sikerült átadni a Trianonemlékművet, valamint a Gondozási Központ is újabb járművet kapott a mindennapi feladatok ellátásához. Meghirdették az ingyen telkeket, valamint augusztusban babakötvény
program is indult a településen. Mindezen kívül megtörtént
az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése is.
Az egyik lakossági hozzászólásban arra hívták fel a figyelmet, hogy a mártélyi csapvíz kesernyés ízű volt – a polgármester megköszönte az észrevételt és beszámolt róla, hogy
a víztornyot azóta kétszer is leengedték és úgy tűnik, ezzel
megszűnt a probléma. Azonban, ha bárki hasonlót észlel,
mindenképpen jelezze azt a hivatalban, vagy az Alföldvíz
Zrt. felé.
Szóba került a Tiszai utcában található balesetveszélyes kátyú is. Ennek kijavítására azóta már árajánlatot is kért az
önkormányzat, a tervek szerint pedig nem csak ezt a kátyút,
hanem a többi úthibát is szeretnék még az idei évben, a tél
kezdete előtt helyreállítani.
Továbbra is szerepel a tervek között, hogy Mártélyon készpénzkiadó automatát létesítsenek, a K&H Bankkal folytatott
tárgyalások nem vezettek sikerre, ám az önkormányzat jelenleg is egyeztetéseket folytat az OTP Bankkal, az automata
kihelyezését illetően.
szcs

KICSIT MÁSKÉPP,
DE FOLYTATÓDIK A HAGYOMÁNY
A „Hogy Életük Legyen” Alapítvány Az Ifjúságért idén
is megrendezi a Nyitott Adventet, ám a szigorítások és az
intézkedések fényében egy kicsit másképpen, mint ahogy
azt megszokhattuk.
Az idei évben is nagy volt az érdeklődés a „Hogy Életük Legyen” Alapítvány Az Ifjúságért Nyitott Advent elnevezésű
rendezvénye iránt. Az elmúlt időszakban többen is jelentkeztek, hogy feldíszítik otthonaikat és megvendégelik az adventezőket – hiszen a rendezvény az elmúlt években is nagy
népszerűségnek örvendett. A lista meglett, azonban a koronavírus-járvány okozta újabb szigorítások miatt sajnos ez a
rendezvény is veszélybe került. A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy 2020-ban egy kicsit másképpen hívják életre az
Élő Adventi Kalendáriumot.
A résztvevők – a névsor a 8. oldalon található – ez alkalommal is feldíszítik otthonaikat, az udvart és kaput, az ünnepekre készülve. A vendéglátás azonban – eleget téve az
óvintézkedéseknek – ez alkalommal nem megengedett. A
szervezők így arra kérik a vendégeket, hogy az aktuális szabályok betartása mellett tegyenek egy-egy sétát a kidíszített
házakhoz, ez alkalommal íly módon hangolódva az ünnepekre.
A hagyományok így most egy kicsit másképp, de folytatódnak, és Mártélyon most sem maradunk adventi időszak és
karácsonyi várakozás nélkül!
szcs

Adventi Kalendárium 2020
11. 29.: Baranyi István és családja –
Tornyai u. 1/A
11. 30.: Sipos Attila – Rákóczi u. 17.
12. 01.: Buzder-Lantos István –
Rákóczi u. 10.
12. 02.: Kucsora Attila –
Barkász Lajos u. (Hédi mögött)
12. 03.: Kis Tamás és családja –
Kossuth L. u. 6.
12. 04.: Dr. Putz Anita – Zrínyi u. 10.
12. 05.: Spissák Szabolcs és családja –
Rákóczi u. 13.
12. 06.: Somodi István és családja –
Tanya 290. (Soma tanya)
12. 07.: Nagy Aranka és Radics Szabolcs –
Petőfi u. 4.
12. 08.: Faluház – Fő u. 49.
12. 09.: Gémes Pál és családja –
Hunyadi u. 23.
12. 10.: Sajti Imre és családja –
Tornyai u. 20.
12. 11.: Kérdő Iván és családja – Fő u. 80.
12. 12.: Borsos József – Tanya 91.
12. 13.: Somodi Ágnes – Rákóczi u. 19.
12. 14.: Olasz László és családja –
Rákóczi tér 17.
12. 15.: Láda Imre és családja –
Rákóczi u. 15.
12. 16.: Szabó Attila és családja –
Fő u. 78/A
12. 17.: Nagy András Dániel és családja –
Szalay Ferenc u. 7.
12. 18.: Tóth Ernő – Petőfi u. 6.
12. 19.: Tatár Béla és családja –
Rákóczi u. 3.
12. 20.: Kovács Mátyás és családja –
Tanya, Rosmarin előtti első bekötő
12. 21.: Békefi Mihály – Fő u. 78/A
12. 22.: Mészáros Antal és családja –
Fő u. 59.
12. 23.: Vacsi Irén – Rákóczi tér 6.

Kellemes ünnepeket kíván a
„Hogy Életük Legyen” Alapítvány
az Ifjúságért lelkes csapata
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„A KARÁCSONY MEGHITTSÉGÉT
NEM VEHETI EL SENKI,
MÉG A VÍRUS SEM!” –
INTERJÚ SZÁVA SZABOLCS ATYÁVAL
A koronavírus-helyzetben kissé máshogy zajlik majd a
karácsonyi időszak, talán még nagyobb szükségünk van
ilyenkor az isteni gondviselésre, mint máskor. Egy beszélgetés keretében kérdeztük Száva Szabolcs atyát az adventi
időszakról és a karácsonyról, de azt is megtudtuk, miért
választotta hivatásául a papi pályát.
KÁ: Hogyan került Mártélyra?
Száva Szabolcs: Szegeden végeztem a teológiát, és 2012-ben
szenteltek pappá a szegedi Dómban. Szeptember elsejétől
kaptam meg Mártélyt a Püspök úr kinevezése jóvoltából.
Korábban Szegedről kerültem Vásárhelyre. Ott teljesítettem
szolgálatot négy évig. Előtte Szentesen szolgáltam, azelőtt
pedig Békéscsabán. Már gyerekkoromtól erre a pályára készültem. A legszebb hivatás a világon a legnagyobb Urat, a
Jóistent szolgálni. Ha újra megszületnék, akkor is ezt a hivatást választanám! Boldogan mondom azt, örülök, hogy erre
szánt engem a Mennyei Atya.
KÁ: Mit jelent az advent?
Száva Szabolcs: Az adventus egy latin szó, ebből származik
az advent kifejezés is. Azt jelenti, várakozunk. Várjuk karácsony titkát, amikor a második isteni személy közénk jön,
megszületik, emberi testet ölt. Karácsony az ő születésnapja. A várakozást jelzi az adventi koszorún is a négy gyertya. Ahogy gyúlnak fel a fények, egyre közelebb kerülünk
ahhoz a nagy titokhoz, amikor az Isten a földre jön. Erre
szolgálnak az adventi hajnali szentmisék is. Ezek is segítik
a várakozást, a lelkiekben való felkészülést a karácsonyra.
Nem csak azt várjuk, hogy vége legyen végre a járványnak,
hanem elgondolkodunk azon is: mit várunk a karácsonytól?
Mit várunk a közénk jött Isten Fiától? Hogyan éljük meg az
adventet?
KÁ: Miről szól az adventi időszak? Vagy miről kellene,
hogy szóljon?
Száva Szabolcs: Ebben az időszakban érdemes elgondolkodni azon, hogy miért érdemes élnünk. Hogy miért fontos
nekünk a hit. A mai világ ugyanis nem erről szól. Nem divat
ma hinni, nem divat ma imádkozni, nem divat az Istennel
időt tölteni. Ez mind-mind háttérbe szorul. Ezer más dolog
foglalkoztatja az embereket. De hogy hit nélkül mi értelme
van az életnek? Ezért fontos ez! Nem azért, mert a pap vagy
az Egyház ezt mondja. Hanem azért, mert mindannyian
hiszünk. Ez esetben a Jóistenben. Ebben a nehéz időszakban azt üzenném a híveknek, hogy fontos, hogy ezt a nehéz időszakot is túléljük, megéljük. Ennek is megvan a saját
rendeltetése. Amikor adventre készülünk, akkor azt is meg
kell vizsgálni, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Nélküle
nagyon nehéz. Néha még vele is, hát nélküle mi lenne velünk? Az advent arról is szól, hogy elcsendesedünk egy kicsit. Megállunk. Ebben most segítségünkre van a járvány
időszaka. Tekintsünk magunkba, elmélkedjünk az élet értelméről, a céljáról.
KÁ: Az adventi gyertyán négy gyertyát gyújtunk meg sorban, az utolsó előtti azonban más színű. Miért?
Száva Szabolcs: Az adventi koszorún a harmadik gyertya
más színű, mint a többi, ez így igaz. Ez jelöli az Öröm Vasár-
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napot. A harmadik vasárnapot. Ez azért más, mint a többi,
mert utána már a karácsony következik, az öröm beteljesedése.
KÁ: Mit üzenne a falu lakosainak a karácsonyi időszakban?
Száva Szabolcs: Az idei karácsony más, mint a többi. Adja
Isten, hogy ennek ellenére mindenkiben erősödjön meg
az, hogy nem vagyunk egyedül. Nem maradtunk egyedül.
Akármilyen járvány tombol, az Isten eljön közénk, és itt van
velünk. Minden évben azt ünnepeljük, hogy ő nem hagyott
miket magunkra. És ha a karácsonyt úgy ünnepeljük meg,
hogy „Isten velünk, ki ellenünk?”, akkor egy meghitt, szép
ünnepünk lesz. Ezt nem veheti el senki, még a vírus sem!
ká

Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTEM:
•B
 alogh Oszkár Brúnó 2020.10.03.
(Balogh Sámuel Gábor és Fülöp Katinka) Liliom u. 18.
•B
 örcsök Benett Dávid 2020. okt. 8.
(Bálint Zita és Börcsök Dávid) Tanya 312.
•S
 zeri Zétény Balázs 2020.10.08.
(Szeri Csaba és Szeri- Majoros Bettina) Hunyadi u. 6.
ELHUNYT:
•K
 apás Péterné Tokár Mária (Fő u.)
•K
 enéz Pál (Tanya)

Közérdekű telefonszámok
Mentő:
474-374
Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely:
241-233
Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely:
535-960
Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Széll Ádám:
Szolgálati időben:		
(20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:		
112
Tanyagondnok:		
(30) 621-6337
Hódmezővásárhelyi
Polgármesteri Hivatal:		62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi önkormányzat:		 62/ 528-062, 0630 638-2086,
		
Fax: 62/528-063
Óvoda:		62/228-035
Védőnői szolgálat:		 62/528-062 113-as mellék
Házi orvosi rendelő- Mártély:
62/211-885
Fogorvos:		(70) 577-8772
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Orvosi ügyelet- Hmvhely:
(70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Polgárőrség munkaidőben:
(30) 638-2086
Idősek klubja:		
62/228-038
Posta:		62/528-010
ÁMK intézményvezető:		
(20) 823-2918
Közvilágítás hibabejelentő:
62/565-881
Halőr:		
(30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda
Hódmezővásárhely:		
(70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat:
06-80-922-333/6636
		(ingyenes)
Lomtalanítási igény bejelentése:
0630 625-2454
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Rádió 7 - a mi világunk! FM 97,6, 96.8 és 107.0-s Mhz

17 PONTOT GYŰJTÖTT ŐSSZEL
A MÁRTÉLY SK
12 mérkőzést tudott lejátszani az őszi szezonban a Mártély SK megyekettes labdarúgó csapata. Öt győzelem, két
döntetlen és öt vereség a mérleg, ami 17 pontot ért. Borbás
Zsolt játékos-edzővel beszélgettünk.
szcs: Az előző, csonkaszezonban remekül szerepelt a csapat. Most egy picit másként alakultak a dolgok, a felkészülésetek sem volt zavartalan és a szezonkezdés sem sikerült
tökéletesre. Hogyan értékeled az őszt?
Borbás Zsolt: „Teljesen más ez a szezon, habár nehéz volt az
előző idény befejezése is. Friss feljutóként elég jól szerepeltünk és a harmadik helyen zártunk. Ez várakozáson felüli
teljesítmény volt, főleg ismerve a körülményeket és a lehetőségeket. A mostani szezonnak nagyon-nagyon nehezen
mentünk neki. A felkészülés során is voltak problémáink.
Eleve nehéz volt fejben visszarázódni a hosszú szünet után.
Aztán a nyaralások, munkahelyi elfoglaltságok, sérülések és
egyéb dolgok nagyon rányomták a bélyegüket a felkészülésre és a szezonkezdetre. Be is ragadtunk az elején – a tabella
első részében lévő csapatokkal játszottuk az első meccseket,
ami nem volt túl szerencsés. Sokáig tartott, mire belerázódtunk és felvettük a ritmust. Aztán persze voltak egészen jó
eredményeink, akár gólzáporos meccsek is, igaz ez pluszban
és mínuszban is megtörtént – volt olyan meccs, sajnos, ahol
sokat kaptunk, de volt olyan is, ahol sokat lőttünk. Nagyon
felemás az eredmény, de azt gondolom, hogy a szerzett pontok tekintetében ez a reális.
szcs: Melyek voltak a legjobb, legemlékezetesebb meccseitek?
Borbás Zsolt: Talán egy kicsit furcsán hangzik, de jó mérkőzést játszottunk Makón – itt kikaptunk ugyan 6-4-re, egy
félidőt emberhátrányban játszottunk, kapussérülésünk is
volt, a kispad is rövid volt, viszont a küzdeni tudást és az
akaratot arról a meccsről ki lehet emelni. Sajnos gólokban
ez nem mutatkozott meg, de a meccs maga színvonalasra sikerült és tényleg nagyot küzdöttünk, annak ellenére, hogy
alulmaradtunk. Jó meccs volt a Balástya elleni hazai mérkőzésünk is, habár az döntetlen lett, az utolsó pillanatban
vesztettünk két pontot, mint a St. Mihály ellen is. Ezek fájó
pontvesztések, de talán reálisak. Ami tavaly felénk billentette a mérleg nyelvét, az most az ellenfél javára, viszont sokat
tettek a pontrablásért ők is. Valamint a 8-3-as mérkőzésünket tudnám kiemelni még a Zákányszék ellen. Ott volt egy
lélektani határ, hiszen 4-3-ra is felzárkózott az ellenfél, viszont aztán rúgtunk még négy gólt és magabiztos győzelmet
szereztünk hazai pályán.
szcs: Mik voltak a nehezítő tényezők a szezon során?
Borbás Zsolt: A sérülések, eltiltások és munkahelyi elfoglaltságok is nehezítették a dolgunkat. Kétszer nem tudtunk
ugyanúgy kiállni egy-egy mérkőzésen. Így aztán hiába hos�szú a keret névsora, ha olykor 12-14-en vagyunk. Ez nem a
legjobb, de olyan kalappal köszönünk, amilyen van. Ebben
az osztályban azért ez megszokott és tegyük gyorsan hozzá, hogy olyan csapatokkal kell néha felvennünk a versenyt,
akik azért komolyabb infrastruktúrával rendelkeznek, akár
pálya vagy öltöző tekintetében. Ráadásul vannak olyanok
is, akik pénzt tudnak erre áldozni. Mi ezzel nem tudjuk felvenni a versenyt, saját kis közösségünkön belül próbáljuk
megoldani a dolgokat és a működéshez szükséges hátteret is
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próbáljuk biztosítani. Ez nem könnyű, mert kicsit magunkra vagyunk maradva, de ez már megszokott az elmúlt évtizedek alatt.
szcs: Hogy alakultak az edzés-lehetőségeitek?
Borbás Zsolt: A korábbi éveknek megfelelően, az óraátállítást követően, ahogy egyre rövidebbek a nappalok, bekényszerültünk a hódmezővásárhelyi stadionba, ahol heti egy
alkalommal pályát bérlünk. Erre most rá vagyunk kényszerülve, saját költségből kell kigazdálkodni, de hangsúlyozom,
hogy az évek során már megszokott, hogy ezt megoldjuk.
szcs: Két mérkőzést viszont nem játszotok le az őszi szezonból.
Borbás Zsolt: Kettő meccs számunkra elmaradt a bajnokságból, a járványhelyzet miatt nem merünk kockáztatni, a
szövetség pedig lehetőséget biztosított arra, hogy a csapatok
később játsszák le mérkőzéseiket. Ezzel a lehetőséggel mi is
éltünk, hiszen senkit nem szeretnék veszélybe sodorni és
megpróbáljuk ezeket a meccseket tavasszal bepótolni.
szcs

SZÉLL ÁDÁM MÁRTÉLY ÚJ KÖRZETI
MEGBÍZOTT RENDŐRE
Aki a rendőri munkát választja élethivatásul, az egyik legérdekesebb és egyben legfelelősségteljesebb pálya mellett
dönt Széll Ádám r.őrmester körzeti megbízott szerint. Interjú következik a szakmáról és a Mártély körzeti megbízott feladatokról is.
Ádám 1993-ban született Hódmezővásárhelyen, jelenleg
Maroslelén él. 2012-ben a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban érettségizett le.
F.E: Érettségit követően hova vezettek a tanulmányok?
Széll Ádám: Eldöntöttem, hogy kipróbálom magam rendőrként. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat, ahol kineveztek bennünket hivatásos
rendőrnek, egészen pontosan 2013. július elsejével. Ekkor a
gyakorlati helyem a Budapesti Rendőr főkapitányság XIII.
kerülete volt.
F.E: Mikor döntötted el, hogy rendőr szeretnél lenni?
Széll Ádám: Már iskolás koromban is sportoltam, edzőterembe is jártam, illetve a HFC-ben és a Makó FC-ben is
fociztam. Láttam a rendőri bemutatókat, hogy mennyire
sportos, mozgással teli. A családban is van rendőr, ő is sokat
mesélt erről a szakmáról. 2014. november elsejével kerültem
vissza Budapestről Vásárhelyre, járőri feladatokat láttam el.
2017-június elsején lettem körzeti megbízott a belvárosi körzetben. 2017-2020 között bűnmegelőzési órákat tartottam a
diákoknak.
F.E: Milyen feladatokat látsz el Mártélyon?
Széll Ádám: Kicsit hátrányból indultam, mert nem helyi vagyok. Sok ismerősöm nem volt, mikor kikerültem Mártélyra, az utcák nevét is tanulnom kellett. Két hónap elteltével
sok helyivel megismerkedtem, és már az utcákat is be tudom
tájolni. Feladatom ugyanaz, mint az elődömnek, a közbiztonság és a közrend fenntartása. Mártélyhoz nagy üdülőterület tartozik, a vagyonbiztonság megóvása is a feladataim
között van. Nagyon tetszik, örülök, hogy elvállaltam ezt a
posztot. A jövőben szeretnék majd a helyi óvodában is bűnmegelőzési előadásokat tartatni az óvodásoknak.
fe
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Felajánlás
Ma újabb felajánlás érkezett Önkormányzatunkhoz. Nacsa Jánosné amatőr művész ezt a két gyönyörű festményt
adományozta községünknek. Köszönjük szépen nagylelkűségét!
A Mártély Községi Önkormányzat munkatársai
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BEFEJEZŐDÖTT AZ ŐSZI
HALTELEPÍTÉS MÁRTÉLYON
A Mártélyi Horgászegyesület október végén 150 kilogramm kétnyaras korosztályú compót telepített a mártélyi
holtágba, majd ezt követte az ezer kilogramm, kétnyaras
korosztályú ponty új lakhelyre költöztetése.
Oláh Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy pályázaton jelentkeztek a Magyar Országos Horgászszövetség Állománypótlás és fejlesztési célelőirányzat programra, amelynek köszönhetően 400 ezer
forint támogatással történhetett meg a kifejezetten népszerű
halfajok telepítése. A MOHOSZ így anyagilag csaknem felét
biztosította az akciónak.
A compók Bajáról érkeztek. Horgászati tilalom esetükben
nem volt, mert ez a halfaj egész évben védelem alatt van, a
horgászrend tiltja a kifogását és megtartását.
Ezt követte a november eleji telepítés, amikor megérkeztek a
kétnyaras korosztályú pontyok. A pontyok átlagosan 28-30
centiméter hosszúságúak, így rájuk sem vonatkozott fogási
tilalom.
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Vigyázzunk egymásra!
Községünk időseinek a koronavírus elleni hatékony védekezéséhez kézzel írott maszkokat osztottunk.
Együtt az egészségért! Vigyázzunk egymásra, hordjunk
maszkot!
A Mártély Községi Önkormányzat munkatársai

