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 Egy nap – öröm, boldogság
Akkor, amikor szinte az egész világ lángokban áll, félelem 

és borzalom uralja az emberiség életét. Gyűlölködés – kap-
zsiság – kitaszítottság – éhezés – rabszolgaság – kizsákmá-
nyolás – kétszínűség – földön futás a sorsa a mai társada-
lomnak. Akkor jó megállni 1 napra, 1 percre és boldognak 
lenni. Nem nagy dolog őszintén, hátsó szándék nélkül ön-
zetlenül, meg becsülni és szeretni egymást? Dehogynem! 
Ehhez már kell egy bizonyos meglett kor. Amikor már az 
ember nem kerget álmokat, már szinte kívülállóként tekint 
a világ – a környezete dolgaira. Nincs terve – csak belenyug-
vása és szeretetre vágyása. Pici pont az ember és hatalmas a 
világ – az egész mindenség – aminket körülvevő természet. 
Szerencsések vagyunk, hogy itt élünk Mártélyon. Még ma 
sem érezzük a körülöttünk lévő borzalmakat. Itt élünk egy 
csendes – szerető kis faluban. Körülölel bennünket a Tisza 
és élelemmel ellát bennünket termőföldjeink. A falu lakos-
ságát összetartja a múlt… és a jövő reménye.
Ebből táplálkozik az „Add a kezed” – Mozgássérültek Egye-
sülete is. Nem arról híres, hogy hangos – külsőséges – de 
szívtelen kapcsolatot tartson fenn embertársaival, tagjaival, 
barátaival. Mindent megtesz azért, hogy megláthassuk az 
emberi értéket és a bennünket körülvevő érintetlen örök 
természetet.

Van az Egyesület életében egy nap, amikor már nincs – 
csak a béke – a természet és az örök Tisza. Ennek a napnak 
azt a nevet adtuk, hogy „Horgászverseny”. De ez nem arról 
szól, hogy mindenki egy fél napon keresztül kémleli a vitet és 
nagy fogásba reménykedik. Persze arról is. Hanem az árnyas 
fák alatt a múltra emlékezni, a jövőbe bízni. A kis közösség 
életét szépnek látni… a család életét boldognak képzelni és 
bízni abban, hogy egymásért mindenre képesek vagyunk. 
Az, hogy ez a nap szép emlék maradjon – és várni a folyta-
tást. Csak úgy érető el, hogy komolyan akarunk tenni egy-
másért valamit. Tulajdonképpen Egyesületünk ezért is jött 
létre. Hogy hogy jön létre ez a nap – nem a szervezése, ha-
nem az összetartozásra kell gondolni. A Dobó Ferenc Hor-
gász Egyesület szinte 3 napra rendelkezésünkre bocsájtja a 
„tanyáját” a „gyöpit” és mindent ami kiszolgálja a vendég-
látást. Évek óta jó barát az Elnök úr, Patócs Sándor, aki tu-
dásával, szakmaiságával, komoly segítés. A horgászokkal a 
partra és a mérlegeléssel – díjak értékelésével önzetlen segít-
ségünkre van Bartók József, Vörös Sándor. A leltári tárgyak 
megőrzésében Udvardi Bálint. Az Olvasókör elnöke Apró 
Lajosné most is rendelkezésünkre bocsájtotta az asztalokat, 

padokat, amiket az Önkormányzat dolgozói vittek le és hoz-
tak vissza. Köszönet ezért Borsos József polgármester úrnak 
és a gondoskodó Zoltai Csabának. Idős – beteg – sérült tag-
jaink szállítására rendelkezésre állt az önkormányzat spe-
ciális gépkocsija Vida József és Pótári Misa sofőrködésével. 
Köszönet Vida Rolandnak aki az ásványvizet és a kisegítő 
dolgokat pl. kávéfőző, ajándéktárgyakat, versenydíjakat le-
szállította. És főleg Vida Józsefnénak aki sok-sok órát tölt el, 
hogy semmi ne hiányozzon és minden sikerüljön. 
Kora reggel a sátor felállításával foglalatoskodtak tagjaink: 
Mihály György, Cseh József, Berényi Ferenc, Tóth György. 
Padok asztalok elhelyezése 80 főre nem kis dolog volt. Kávé-
főzés, egész napon zsíros kenyér kenés, partra levivés, tagok 
kínálása, ásványvízzel ellátása Szűcsné Erzsike, Nagy Sán-
dorné, Molnár Józsefné Tóth Györgyné, Horváth Jánosné, 
Horváth Pálné, Juhász Józsefné, Markó Károlyné segítésével 
volt megoldható. Örök segítés Szabó Lajosné Sajtos Kati.
Zsíros kenyér kenéséhez 6-7 kenyeret biztosított a Kulik család.
Új kenyér – nemzeti szín szalaggal átköltve és kis bucik a Ta-
kács pékség ajándéka. Ebédet a „Jó étvágyat” Kft biztosította 
helyszínre szállítva, kiadagolva, frissen melegen marhapör-
költ, tarhonyával, savanyúsággal. Hálásak vagyunk ezért 
Mucsi Tamásnak és a mártélyi Rózsa Andikáéknak. Erre az 
időre már túl voltunk a kifogott halak mérlegelésén és a dí-
jak odaítélésén, a díjak átadásán. 
Felnőtt: I. díj Molnár József
   II. díj Kulik János
 III. díj Tóth György
Fiatalság-gyerek díj: I. Kovács Krisztián
           II. Kovács Roland. 
Gratulálunk mindenkinek.

Nagy örömünkre volt a Mindszenti társegyesület részvé-
tele Bozó Istvánné elnök és Kiss Sándorné által. Székkutas-
ról régi barát: Bere László. Nagyné Szentirmai Anna egész 
napos egészségügyi ügyelete – vérnyomás – cukorszint mé-
rés és tanácsadás. Ő az, aki nem csak itt hanem egész évben 
is gondoskodik a lakosság beteg ellátásáról.
A hagyományokat ápoltuk – ápoljuk. A legújabb könyv-
ritkaság bemutatásával – amely Mártély múltját is felöleli. 
Ezt az értékes könyvet kisorsoltuk, boldog nyertese a Papp 
család lett. Ezek a dolgok csak közvetett dolgok. A fő cél az 
összefogás, a megértés, a munkában megedzett emberek 
mosolya, beszélgetése és az újra összeállt Őszirózsa Népdal-
kör – Katona Sándor citera kíséretével. Kóti Pálné, Debrec-
zeni Ferencné, Csizmadia Béla – Béláné, Horváth Jánosné, 

(folytatás a következő oldalon)
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Tukora Éva közreműködésével. Tiszteletünkre az egyesület 
által vásárolt viseletbe öltöztek, ezzel is közelebb került hoz-
zánk és emelte a népdal értékét. Szállt az ének, a szívek meg-
teltek melegséggel.
Visszatekintve erre a napra, a melegséggel, a fák ölelő suso-
gó leveleire, az öreg Tiszára, mely hűségesen folydogált – bár 
nem a szép arcát mutatta, de így is hozzánk tartozik, éltet és 
hűséges társa Mártélynak , a tegnapnak, a mának és a hol-
napnak.
Amíg egy ilyen önzetlen, egymásnak jót akaró közösség te-
szi a dolgát, s amíg a sok 
megfáradt idős tagunknak mosolyt látunk az arcán, akik 
képesek vállalni az egész napos „nosztalgiázást” a múltra 
emlékezést, addig bármit meg kell tenni, hogy ez az Egyesü-
let – egy békés család maradjon. Ehhez kíván mindenkinek 
szeretetteljes összetartást és jó egészséget

Arnóczky Györgyné

 Ingyenes strand és lovas tábor
Strand és lovas táborral zártuk a nyarat. 30 gyerek ve-

hetett részt   az "Egy lépés az egészségünkért”- Csong-
rád megye komplex egészségfejlesztési programja  című 
Támop-6.1.5-14-2015-0004 számú pályázat keretében meg-
valósuló programokon.

A  makói Hagymatikumba és a vásárhelyi Babérliget Lo-
vas Központba különbusz vitte a résztvevőket, ahol a tartal-
mas programokon  /aquatréning, lovaglás stb/ túl tízórait, 
ebédet, ásványvizet, jégkrémet is kaptak.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, szívesen vettek 
részt a kötött illetve a  szabad foglalkozásokon egyaránt,  így 
az ő nevükben is szeretném megköszönni a lehetőséget  Rácz-
Balog Renátának, Szűcs Anikónak, a szülőknek, a kollégáim-
nak, akik felelősségteljesen  kísérték a gyerekeket:
Biacsiné Fazekas Andrea, Farkasné Gyöngyi, Józsa Enikő, 
Kisalbertné Szilvi, Hajdúné Bea, Hajdú Zsolt, Ferencziné Tö-
rök Andrea, Kmetykó Bella, Székely Beáta, Demcsák Dorina

Tisztelettel: Búzás Éva

 Ingyenes étkeztetés nyári  
      gyerekfoglalkoztatással 
     (2015. június 22 - augusztus 19.)

A nyári gyermekétkez-
tetés biztosítására 2015-
ben is kiírt az Állam egy 
pályázatot, amelyre az 
önkormányzatok igényel-
hettek állami támogatást. 
Mártély Község Önkor-
mányzata sikeresen pá-
lyázott, így megvalósul-
hatott a nyári étkeztetés 
és a napközis gyerekfog-
lalkoztatás. A támogatás 
elsősorban az ingyenes 
étkeztetést tűzte ki cé-

 Bélyegtábor Mártélyon  
      (2015. július 30. – augusztus 2.)

Augusztus első hétvégéjén ismét bélyeggyűjtő gyerekek 
zsivaja verte fel a Tisza-part csendjét –Mártély immár má-
sodik alkalommal adott otthont az Internetes Bélyeggyűjtő 
Klub (IBK) négynapos nyári bélyegtáborának.

A táborozók – gyerekek és felnőttek vegyesen – az ország 
több pontjáról érkeztek: a közeli Hódmezővásárhelyen kí-
vül érkeztek csoportok, családok, tudásukat átadni kívánó, 
elkötelezett bélyeggyűjtők Budapestről, Budaörsről, Debre-
cenből, Gyömöréről, Várpalotáról, Nyírtelekről és Gyömrő-
ről is, sőt, még a Vajdaságból, Zentáról is táborozott velünk 
egy hatfős csapat. Kövér László, az Országgyűlés elnöke jó-

voltából a tábor mind a 60 résztvevő számára ingyenes volt 
– saját személyes keretéből támogatta a tábor megrendezését.

Péntek délelőtt kihelyezett posta működött a Faluház előcsar-
nokában a tábor tiszteletére készült alkalmi postabélyegzővel, 
a nagy teremben pedig ifjúsági bélyegkiállítást tekinthettek 
meg az érdeklődők. A közönség-díjat a várpalotai Barki Ri-
chárd „A világítás történetéből” című anyaga nyerte el.
Számos programmal várta a gyerekeket: voltak bélyeges játé-
kok, kvízek, és egy komoly, csapatversenyre épülő bélyeg-tu-
dáspróba, ahol a gyerekek 6 különböző állomáson gyarapít-
hatták és mérhették össze tudásukat. Szerepelt ezek között 
bélyegáztatás, fogazatmérés, vízjelvizsgálat, illetve sok érde-
kességet megtudhattak az érdeklődők a katalógushasználat-
ról, a kiállítás-készítés rejtelmeiről és a bélyegtörténetről is. 
Mindezeken túl minden nap volt lehetőség csónakázásra, 
strandolásra, esténként tábortűz lobogott az Erdei iskola 
kertjében, a jókedvről pedig a jó idő is gondoskodott. 
Köszönjük a mártélyiaknak a vendégszeretetet, a gondosko-
dást, a kitűnő ellátást, reméljük, visszatérhetünk jövőre is!

Csatlós Árpádné, a tábor szervezője és az  
Internetes Bélyeggyűjtő Klub elnöke

(folytatás az előző oldalról)
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lul, azonban az ÁMK programok szervezésével egészítette 
ki ezt a szolgáltatást. Így 43 napon keresztül, 10-15 óráig a 
gyermekeknek nem csak az ebédjük volt biztosítva, hanem a 
hasznos szabadidő eltöltése is.
Ezt az alkalmat megragadva felkértük a mártélyi szakembe-
reket, művészeket, alkotókat, közösségi embereket, kreatív 
polgárokat, hogy segítsenek be a mindennapi foglalkozások 
megtartásába. Nagy örömünkre, sok mártélyi vett részt a 
gyermekek programjainak megvalósításában.
Ilyet még nem csinált az ÁMK, így ez nekünk is nagy  
kihívást jelentett. 

Rengeteg pozitívuma volt ennek a foglalkozássorozatnak: 
sok helyi érték és értéket közvetítő összegyűlt, új embereket, 
új szokásokat ismerhettek meg a gyerekek, különleges új já-
tékokat próbálhattak ki, izgalmas új helyekre látogathattak 
el. Néhány program a sok foglalkozás közül: helyi tanösvény 
feltárása geochasing keretén belül, szélmalom és templom 
látogatás, Vasarely rajzos technika megismerése, korongo-
zás, szélforgókészítés, elsősegély délelőtt, kresz oktatás játé-

kosan rendőrök segítségével, huszárvírtus társasjáték, kenu-
zás mind-mind nagy sikereket aratott a gyerekek körében. 
Nagy településszintű összefogás kellett ehhez, hogy mindez 
létrejöhessen.

II. Időutazás
Mártély, Rákóczi utca

 2015. 09. 12. 

PROGRAMOK:
 LOVAGLÁS
 ÍJÁSZAT

 ÁLLATSIMOGATÓ
 KENYÉRKÉSZÍTÉS FORTÉLYAI
 GYÜMÖLCSLÉ ÁRUSÍTÁSA
 TÖNKÖLY LISZT ÁRUSÍTÁSA
 GYERMEK SAROK – DIAVETÍTÉS
 KÉZI KOCSI SZÉPSÉGVERSENY
 MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
 SZAPPANKÉSZÍTÉS
 ZENEUDVAR

 KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS
 KÉZMŰVES TERMÉKEK VÁSÁRA 

 PORTRÉ RAJZOLÁS
 BŐRDÍSZMŰ

 ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG
 SZÁLLÁSLEHETŐSÉG

 TOMBOLA

TEL.: +36 (70) 702-4146; +36 (20) 996-8570 
e-mail: kb@index.hu

hotelmartely

A gyermekekre is nagy hatással volt ez a programsorozat, 
hiszen a sok új élmény mellett kicsit talán szocializálódtak, 
beilleszkedtek egy-egy új csoportba is, barátságok jöttek lét-
re a közös élmények által.
Ferenczi Lackónak és Aradi Rolinak, - szerves résztvevői a 
foglalkoztatásoknak- a legjobban a kajakozás, a mozi láto-
gatás, mozgásos vetélkedők és a társasjátékok tetszettek, és 
szívesen részt vennének következő hasonló programban is.
Összesen a 43 nap alatt 321 gyermek vett részt a foglalkozá-
sokon, átlagban 36 fő volt a napi megengedett létszám.
Ezúton szeretnénk megköszönni annak a közel 50fős ön-
kéntesnek áldozatos munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy ez a foglalkoztatás sorozat megvalósulhasson.
Mártély Község Önkormányzata a programot 100.000Ft 
– tal támogatta, melyből kézműves anyagokat, játékeszkö-
zöket és társasjátékokat vettünk. Ezáltal lehetőség adódik a 
Faluházban szeptembertől társasjáték klubot indítani, vagy 
társasjátékokat kölcsönözni is. 

Kmetykó Bella és Székely Bea 
ÁMK munkatársak
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 Mártélyi Összefogás Napja 
2015. augusztus 22-én első alkalommal rendeztük meg 

a Mártélyi Összefogás Napját. A célunk az volt, hogy alkal-
mat teremtsünk egy kötetlen közös beszélgetésre, táncra, egy 
jó ebédre, hogy összehozzuk a falusi szomszédokat, ismerő-
söket, akikkel egyre ritkábban tudunk találkozni. A reggeli 
csepergős időjárás ellenére körül belül 200 lakos tisztelt meg 
minket a jelenlétével. Jó volt találkozni és beszélgetni a régi 
szomszédokkal, osztálytársakkal, különösen azokkal, akik-
kel a mindennapokban az elfoglaltságaink miatt egyáltalán 
nem futunk össze. Több újdonságot sikerült kipróbálni ezen 
a napon, hiszen Mártélyon - talán először a háború óta - gu-
lyás ágyúban készült az ebéd, amit a Magyar Honvédség II. 
Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred szentesi katonai a támogatók 
felajánlásaiból beszerzett alapanyagokból térítésmentesen 
főztek. A babgulyás igazán finomra sikerült, és az elkészített 
350 adag ebéd mennyisége azt is engedte, hogy repetát ad-
junk. Természetesen a kimaradt adagokat a délutáni és esti 
órákban szétosztottuk azok között a családok között, akik 
nem tudtak eljönni, de tudtuk szívesen fogadnak egy tál ételt. 

Újdonság volt, hogy egyszerre mutatták meg felszerelé-
süket és munkájukat az Országos Mentőszolgálat, a Hód-
mezővásárhelyi Rendőrkapitányság részéről a körzeti meg-
bízott rendőrünk és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelem 
Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 
munkatársai. Az érdeklődők beülhettek a gépjárművekbe, 
kipróbálhatták a szirénát és az eszközöket, gyakorolhatták az 
újraélesztést.

A gyerekekre is gondoltunk, nekik több programot is szer-
veztünk, ahol kipróbálhatták magukat. A sort palacsintaevő 
verseny indította, utána akadály pálya és ügyességi feladatok 
következtek, majd kötélhúzás, és zárás képen egy kereső játék, 
ahol 5 állatot kellet meg keresni a kijelölt területen.

Az ebéd utáni sziesztában még a táncra is jutott idő, ami 
azért lett különleges, mert a mulatós dallamok hallatán töb-
ben a hajlott koruk és sajgó lábaik ellenére táncra perdültek. 

Beszélgettünk, daloltunk és csak úgy gondtalanul töltöt-
tük az időt, amire az elmúlt években ritkán kerül sor.

A fő támogatónk Lassú Sándor Tiszai utcai lakos volt, aki 
nélkül ez az esemény nem jöhetett volna létre. Köszönjük 
bizalmát, a közösségünkért tett munkáját, és bízunk benne, 
hogy a szívén dédelgetett főzőversenynek is nem sokára eljön 
az ideje. A fő szervező Lugosi Dávid és családja volt, akik is-
mét kiemelkedő munkát végeztek.

Külön köszönet a támogatásért: a Honvédelmi Minisztéri-
umnak, a II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred szentesi katoná-
inak, az Országos Mentőszolgálatnak, a Hódmezővásárhelyi 
Rendőrkapitányságnak és rendőrünknek, a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelem Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokságának, a mártélyi Önkormányzat munka-
társainak, Zsadányi Lászlóné Miminek, Radics Zsuzsának, 
Szabóné Katónak, Arnóczky Györgyné Marika néninek és 
az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének, özv. Takács 
Bélánénak, Molnár Sándornénak, Tóth Ibolya Margit és csa-
ládjának, Répás Elvirának, Markóné Kiss Máriának, Hegedűs 
Jánosné és Szűcs Istvánnak, Gálné Ferenczi Ilonának, Pázsik 

 Közösségi Ház
2015. augusztus 11-én került sor a plébánia udvarán lévő, felújí-
tott Közösségi Ház átadó ünnepségére.
Emlékszem még, hogy gyermekkoromban istállóból lett átala-
kítva hittanteremmé ez az épület. Számtalan program volt ben-
ne: mikulásozás, adventi koszorú készítés, farsangolás, rendsze-
resen voltak hittanórák és cserkész foglalkozások. A 80-as és a 
90-es években nyaranta táborozások, lelkigyakorlatok töltötték 
meg a plébánia kertjét így szükség volt akkoriban a hittantermet 
kibővíteni egy vizesblokkal. A harminc éve használt épületre 

azonban ráfért egy alapos felújítás. 2014 tavaszán a „Hogy Életük 
Legyen” Alapítvány az Ifjúságért szervezet egy pályázatot nyert 
arra, hogy megújítsa és szálláshellyel bővítse az épületet. A felújí-
tott, és Salamon László plébános atya által megszentelt ház pad-
lásterében igényesen kialakított matracszálláson kényelmesen 
pihenhetnek az ideérkező nyaralók. A földszinti részben vizes-
blokk, teakonyha és a modern technikai eszközökkel felszerelt 
közösségi tér ad lehetőséget különböző programok, képzések, 
lelkigyakorlatok és családi rendezvények szervezésére.
A hosszú és küzdelmes munka meghozta gyümölcsét. A helyi 

összefogásnak, illetve a segítő pályázatíró és kivitelező csapatnak 
köszönhető ennek az épületnek a jelenlegi szép állapota, amely-
ben remélem sok mártélyi is közösségi élményben részesül.

Pótári Misa

Andrásnénak, Tóth Mihálynénak, Szűcs Tamásnak, Szűcs 
Imrénének, Borsos Józsefnek és feleségének, Békési Sándorné-
nak, János Lajosnénak, Demcsákné Soós Adrienn és családjá-
nak, Borsos Józsefnének, Kulik János és családjának, Horváth 
Pálnénak, Priska Dóra Gyöngyvérnek, Harsányi Sándor és 
nejének, Kiss Pál Mihálynak és fiának, a Hunor Coop Élelmi-
szerboltnak, Lugosi Ferencnének, Horváthné Juditnak, Török 
Ferenc és családjának, Tatár Péternek, Szombathelyi Péter-
nek, Nagy Enikőnek, Bánki Péternek, Kőhalmi Norbertnak, 
Kőhalmi Krisztiánnak, a Mártélyi Zöldségesnek. 

Mindenkinek köszönjük, hogy részese volt a Mártélyi 
Összefogás napjának.

Szervező



2015. szeptember 5Mártélyi hírek

 Nemzetközi diáktalálkozó Mártély 2015       
 (Új élményekkel telve ért véget egy hét)

24 fiatal, mind a 13-22 éves korosztályból indult útnak 
az altenahr-i ifjúsági iroda és az altenahr-i testvértelepülési 
egyesület közreműködésével Magyarországra, hogy testvér-
településünket, az ország déli részében található Mártélyt 
felfedezze. Egy sikeres és információval dúsított találkozó 
után augusztus 13-án, délután 16.00-kor sok móka és ka-
cagás közepette végre nekiindultunk az 1350 km-es útnak, 
de a 18 órás utazás szinte csak úgy repült ebben a klassz 
csapatban. Az osztrák-magyar határon euróinkat forintra 
cseréltük, így már semmi sem állhatott a csapatunk útjába. 
Végül 17 órás buszozást követően megérkeztünk. Sajnála-
tunkra a szállásunkat a felújított erdei iskolában még nem 
volt lehetőségünk átvenni, de vendéglátóink annál szívé-
lyesebben üdvözöltek minket a Holt-Tisza partján egy kis 
frissítővel a 40 fokban. Ebben a melegben sem résztvevők, 
sem felügyelők nem tudtak ellenállni a Tisza hűsító látvá-
nyának, ezért ruhástul a vízbe ugrottunk. Ezután teljesen 
átázva, de lehülve sétáltunk fel egy órával később, hogy el-
foglaljuk a mártélyi fiatalokkal közös szállásunkat. A teljes 
önellátást biztosító Erdei Iskola a falu szívében fekszik, így 
este sok helyi barátunk és új ismerősök látogattak meg min-
ket, a közösen elkészített grill-esten. Másnap a résztvevők 
kis csoportokban hozzáláttak a tervezett filmprojektjüknek 
elkészítéséhez, ötleteltek, hogy azután profi kamerával felve-
gyék elképzeléseiket, amik egy hónap múlva –két hozzáértő 
vágása után- vászonon láthatssák viszont munkájuk ered-
ményét. Délután a még mindig meleg időt egy kis strand-
olimpiával ünnepeltük, ahol kukorica morzsolástól, a gumi-
csizma hajításon át egészen a vasvilla kitartásig, mindenben 
kipróbálhattuk magunkat. Vasárnap ismét a Tisza partjára 
inudltunk, hogy kenuról is megcsodálhassuk a tájat. Itt még, 
aki nem borult fel, az sem kerülhette el a megmártózást a 
frissítő vízben. Délután lehetőségünk volt agyagozni és 
batikolni illetve a csapatoknak a filmjeiken dolgozni. Este 
az élménydús napot és a vacsorát egy kis játékkal zártuk. 
Hétfőn a közeli egyetemi városba, Szegedre utaztunk, ahol 
a kisvonatos városnézés során megismerhettük a helyi ne-
vezetességeket, majd az azt követő szabadprogramon lehe-
tőség volt az átváltott forintjainkból költekezni is. Délután, 
aki szeretett volna elmehetett a Mórahalmi Gyógy- és Él-
ményfürdőbe, ahol megszámlálhatatlanul sok medence és 
38 fokos víz várt bennünket. Este pedig házimozi keretében 
megnéztük a „Gyakran gondolok Piroshkára“ című filmet. 
A hátsó sorok kommentárjaival együtt ez a film egy valódi 
élmény volt. A keddi késői reggeli, és az éjszakai zivatarok 
után kissé lehűlt idő várt minket, ezért biciklire ültünk és a 
közeli Mindszentre tekertünk a töltésen, ahol a strandon él-
veztük a pihenést és a szép környezetet. A résztvevők vissza-
érkezése után sem nyugodhattak meg, hiszen, amint besöté-
tedett egy éjszakai túrára indultunk a mártélyi tanösvényre, 
aminek az utolsó 150 méterét a fiatalok egyedül tették meg, 
sötétben csa egy kis világító rudat kaptak, s sok fa mögül 
maszkok mögé rejtőzött kísértő kísérők várták őket. A vé-

gén, miután mindenki bátran és sikeres vette az akadályt, 
összeültünk és énekeltünk. Utolsó nap reggelén mindenki 
összepakolta a csomagját és lassan elkezdtünk készülődni 
az esti hazaúthoz. Egy pár órát még eltöltöttünk a Tiszán, 
sétáltunk, játszottunk, hogy vidámsággal és jókedvvel vég-
ződjön a hét. Délután egy gyors közvéleménykutatást tartot-
tunk, hogy kinek mi tetszett és, hogyan érezték magukat a 
résztvevők, majd kezdetét vette a búcsúparti egy közös fény-
képnézegetéssel a héten pillanatképeiből. Miután az utolsó 
telefonszámok is kicserélésre kerültek, az egyik csapat még 
meglepett bennünket egy rögtönzött táncos előadással, 
amihez mindannyian csatlakoztunk. Amikor végül elhang-
zott a „Mindenki a fedélzetre, indulunk haza!“ vezényszó, 
sokak szemét elfutották a könnyek. Nem volt könnyű a bú-
csú, de nem ez volt az utolsó, döntöttük el egyhangúlag. A 
vágy, hogy Altenahr-t viszontlássák sok mártélyit vonzott, 
emiatt négyen is velünk tartottak a visszaúton, hogy nálunk 
pár napot eltöltve, német barátaikat meglátogassák. 
„Szia Mártély!“

Miguel Jeandrée

 Ifjúsági találkozó magyar szemmel
„Én az egész tábor alatt nagyon jól éreztem magam,a 

programok kiválóak voltak,az ételek finomak, és ami a leg-
fontosabb ,hogy a társaság is nagyon jó volt. Az biztos, hogy 

(folytatás a következő oldalon)
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ha a közeljövőben is lesz ehhez hasonló tábor, akkor én 100% 
,hogy részt veszek rajta.”

A német fiatalok egy egész busszal pénteken, augusztus 
14-én, pontosan 10:00-kor érkeztek meg, a legtöbbjüket is-
merősként köszöntöttük. Mivel szállásunk még nem volt fo-
gadásra alkalmas, ezért a strand parkolójában szívéjesen fo-
gadtuk őket. Lementünk a partra és egy kis dinnyével, hideg 
vízzel  és kávéval kínáltuk őket. Miután ettek,ittak, páran a 
németek közül úgy döntöttek,hogy a meleg idő és a hosszú 
út utáni felfrissülésként – ruhástul-  megmártóznak a Tisza 
vizében, majd ezt követően játszottunk,beszélgettünk.

A magyarok és a németek is nagy izgalommal várták, 
hogy beköltözzenek az ideiglenes otthonukba. Mikor min-
denki megtalálta a saját szobáját, ágyát kezdetét vette a 
szabadprogram. Lehetett focizni, kosárlabdázni, társasjáté-
kozni és még ehhez hasonló nagyszerű és szórakoztató el-
foglaltságot találni.

Este egy pár ismerkedős játék után a német vendégek egy 
nagyszerű vacsorát készítettek: grilleztek nekünk és az éte-
lek nagyon finomak voltak. Ezt követően beszélgettünk, ne-
vettünk egészen addig, amíg mindenki az eseménydús nap 
okozta kellemes fáradtságban éjfél felé lefeküdt.

Szombaton sokáig volt lehetőségünk aludni, hiszen ven-
dégeink most pihenték ki az utazás fáradalmait. Délben át-
sétáltunk a piacra, ahol Tóth Ibolya néni bográcsos lecsója 
már ínycsiklandozó illatokkal fogadott, melyet nem egészen 
egy órán belül volt is lehetőségünk megkóstolni. Ezután a 
Tisza part felé vettük az irányt, ahol minden egy kiadós für-
déssel kezdte, hiszen nagyon meleg volt ránk. Délután le-
hetőségünk volt magunkat megméretni a Puszta-Olimpián, 
ahol sok vicces, de korántsem egyszerű feladatot kellett vég-
rehajtania a falu parasztjainak és tűzről pattant menyecské-
inek. Este Batyus-bálat tartottunk, finom marhapörköltet 
ettünk és a képviselőtestület tagjai is tiszteletüket tették az 
alkalmon.

Vasárnap délelőtt lesétáltunk a Bodnár Bertalan Oktató-
központhoz, hogy az evezéshez a kenukat magunkhoz ve-
gyük. A csapat egyik fele mentőmellényekbe búja vízre szállt 
és ebben a szitáló eső sem állhatta útjukat. A másik csapat 
addig a tanösvényen tett egy túrát, átsétálva a fahídon, Az 
időjárás is nemsokára kedvezett nekünk és gyorsan kime-
legedtünk. Mindenki jól érezte magát és csak egy kenuval 
történt –szándékunk ellenére- borulás. Délután a batikolás 
és a korongozás rejtelmeibe nyerhettünk bepillantást Rácz 
Robi és B. Kovács Emőke hathatós közreműködésével.

Hétfőn korai reggeli után Szeged felé vettük az irányt, 
ahol is már várt ránk a kisvonat, hogy német idegenvezetővel 
megmutassuk vendégeinknek a város látnivalóit. Ezután két 
órás szabadprogram következett. Kora délután elindultunk 
a mórahalmi uszodába, ahol még a nap is kisütött ránk. A 
strandolás és az élménydús napnak köszönhetően fáradtan 
érkeztünk haza. A Kultúrház nagy termében már finom va-
csora és kivetítő várt minket, hogy megkezdhessük a mozi-
estet, egy Magyarországon játszódó, a „Gyakran gondolok 

Piroshkára” (Ich denke oft an Piroshka) című német filmet 
néztünk meg közösen.

Kedden délelőtt mindenki kipihenhette az előző napi 
strandolás okozta „fáradalmakat”. Délután, miután úgy lát-
tuk, hogy az időjárás ismételten nekünk kedvez, biciklire 
ugrottunk és áttekertünk Mindszentre. Egy páran a szállá-
son maradtak és inkább társasjátékoztak, este pedig, vacsora 
után egy éjszakai túrára indultunk a tanösvényre, aminek a 
végén a szervezők ijesztgetéssel leptek meg minket.

A szerdai napon, lehetőségünk volt arra, hogy még 
utoljára együtt lehessünk és még jobban összerázódjunk 
azokkal, akikkel esetleg nem birtunk a hét alatt. Ez ne-
kem remekül sikerült! Volt egy program amelyen megle-
hetett írni a szervezőknek, ami esetleg nem tetszett a hét 
alatt vagy  meglehetett írni, hogy például kivel alakultak 
ki barátságaink. Lehetőségek tárháza volt ezen a napon, 
hogy jobban megismerjük egymást. Az e napi játékok is 
mulatságosak voltak, mint például a:Cipp-Capp! A ma-
gyar társaság is nagyon jól összerázódott! Ám végül eljött 
a fájdalmas pillanat, amikor búcsúzni kellett, de attól, hogy 
el kellett integetnünk egymást, még tartjuk a kapcsola-
tot és újult erővel várjuk, hogy mehessünk Althenahr-ba!  

(A résztvevők képviseletében: Tóth Roland, Menczer  
Renáta, Tóbiás Dóra, Olasz Fruzsina, Kisalbert Trisztán)

 Augusztus 20-i ünnepség a  
      Mártélyi Idősek Klubjában
Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központja idén 
is megrendezte szokásos ÚJ kenyér Ünnepségét augusztus 
19-én. Már 10 óra után kezdett gyülekezni a vendégsereg és 
déli 12 órára meg is telt a társalgó helyiség, ahol jó hangu-
latú beszélgetéseket folytattak a klubtagok.
A köszöntőbeszéd után, a község Polgármestere is megtar-
totta ünnepi beszédét.
Étkezés előtt a pünkösdi királyné megszegte az új kenyeret, 
majd fennállva citerakísérettel elénekeltük a himnuszt.
Az ünnepi ebédet a Mártélyi Konyha biztosította, mely egy 
remekbe szabott frissítő gyümölcslevesből, jó adag rántott 
szeletből és zöldséges rizsből állt, helyben termesztett és ké-
szített savanyúsággal. Sütemény batyus jelleggel volt a már 
megszokott házias módon magas minőségben.
További vendégünk volt, az idősek klubjának népdalköre 
mellett a vásárhelyi olvasókör népdalköre is; és így két 

(folytatás az előző oldalról)
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citerás, is és a „kibővített” népdalkör közösen szórakoztatta 
a hallgatóságot. Sokan a tagok közül is bekapcsolódtak az 
éneklésbe, akik ismerték a dalokat. Mikor kezdett kicsit 
langyosodni a nótázás, megtörtént a tombola húzás ahol 
sok apróság mellett szép ajándékcsomagok is várták a nyer-
teseket. Ezután új erőre kapott a nótázás, amibe a Polgár-
mester Úr is bekapcsolódott.
Észrevétlenül telt az idő, jól éreztük magunkat mindannyi-
an, senki nem sietett, tartalmasan jól szórakozva, családias 
légkörben zajlott az alkalom.
Köszönjük klubtagjainknak és vendégeinknek, hogy eljöt-
tek és közösen ünnepelhettünk!

 Szüreti népszokások 
Nyárádremetén és Oromhegyesen
A tavalyi székely lakodalmas után azonnal felmerült a 
Nyárádremeteiek körében, hogy a jövőre szüreti mulatságot 
szervezzünk. A gondolatot tett követte és addig-addig gon-
dolkodtunk, míg arra az elhatározásra jutottunk, hogy von-
juk be ebbe az Oromhegyesieket is.
Sikerült pályázati pénzt nyerni arra, hogy vendégül láthas-
suk a testvértelepüléseinkről érkező vendégeinket, akik már 
október 8-án csütörtökön megérkeznek. Maga a rendezvény 
október 10-én szombaton kerül megrendezésre. Három te-
lepülés szüreti hagyományait láthatjuk egymás után. Min-
denki magyar, magyarul beszél és mégis más-más módon 
tartja, őrzi, ápolja hagyományait. Nálunk most megismer-
hetik a székely magyarok és a vajdasági magyarok szokásait.
A rendezvényt követően jótékonysági bálat rendezünk, me-
lyen az ételek a vajdasági „áldos” leves és az erdélyi „mics” 
és nyakas karaj lesz. A bál bevételéből a jövőre Német-
országba és Erdélybe látogató gyerekeink buszköltségeit  
kívánjuk támogatni. 
Ezekből a kapcsolatokból nagyon sokat meríthetünk. Anél-
kül hogy elhagynánk falunk határait kinyílik számunkra a 
világ. Helybe hozzák az élményt. 
Azok, akik részt vesznek a testvértelelpülési programok-
ban tudják és megtapasztalják ennek előnyeit. Nagyon szo-
ros barátságok alakultak ki az évek alatt, ami az emberek 
gondolkodásmódját, világlátását nagyban tereli jó irányba. 
A gyerekeink tudnak ezekből a kapcsolatokból a legtöbbet 
profitálni és mi szeretnénk ezeket a lehetőségeket bővíteni. 

Sajti Imréné

 Iskolakezdés
A nyári szüneti várakozás után szeptember 1-én megkezdő-
dött a tanítás a mártélyi iskolában. Augusztus utolsó hete 
a felkészülésről szólt, a tanár nénik kicsinosították az osz-
tálytermeket és az udvarban is lenyírásra került a nyári fű. 
Júliusban sikerült teljesíteni azoknak a szülőknek a kéré-
sét, akik nem a Varga Tamás Általános Iskolába szerették 
volna beíratni a gyermekeiket. A helyben tanuló gyerekek 
létszáma is a tanévkezdés előtt vált ismerté, az előzetesen 
számított 24 diák helyett, 22 diák kezdte meg a tanulmá-
nyait ebben a tanévben Mártélyon. Ez a létszám az jogsza-
bályok értelmében egy összevont osztály kialakítását enge-
di, de mint Farkas Zsuzsanna intézményvezető asszonnyal 
egyeztettük, a pedagógusoknak minden lehetősége megvan 
a csoportbontásra. 
A mártélyi tagintézmény igazgatója Csankiné Láda Ildikó 
intézményvezető helyettes asszony lett, aki tanított már eb-
ben az iskolában, ezért bizalommal várjuk tapasztalatát és 
tudását az iskola- és oktatásszervezés területén. Az intéz-
ményvezetőkkel igyekszünk szoros együttműködés kialakí-
tani annak érdekében, hogy a gyerekek tanulását minél job-
ban segíteni tudjuk és a bizalmi lékkör mielőbb kialakuljon.  
Az új helyzetben a pedagógusok száma két főállású (Dr. 
Cseszkóné Locskai Éva és Sófalvy Anna) és egy félállású 
(Surányi Edina) tanítóra csökkent, de három osztálytermet 
használva kezdődött el a tanítás. A gyerekeket 7:00 órától 
pedagógus fogadja és a gyermekfelügyelet 17:00 óráig bizto-
sított az iskolában. A tanítás kezdete 8:15 óra, a gyerekeket 
pedig 15: 45 óra után lehet haza vinni, mert a délutáni idő-
szakban is vannak tanítási órák. 
Az új oktatási módszer, amelynek bevezetését megkezd-
ték, lehetőséget ad arra, hogy a tanulócsoporttal egyszerre 
két pedagógus foglalkozzon, így a diákok felzárkóztatása, 
a tehetségek gondozása könnyebb, az eltérő korú és tudású 
gyerekek kevésbé osztják meg a tanító nénik figyelmét. A 
készség tantárgyak oktatását, mint a rajz, a technika, testne-
velés az egész osztállyal közösen végzik. Az egyik tanterem-
ben helyet kapott négy számítógép, melyeknek a segítségével 
az informatikával ismerkedhetnek meg a tanulók. További 
szakkörök kialakítása is folyamatban van. 
A felső tagozatosok első tanítási napi buszra szállását sze-
mélyesen is figyelemmel kísértem, itt minden megfelelően 
zajlott, mert az igazgató asszony érkezését követően kiosz-
tották a bérleteket és Tóth Mihály kíséretében háromnegyed 
nyolc előtt rendben megérkeztek a gyerekek az iskolába.
Az első hetek az ismerkedésről, az új közösségekbe szokás-
ról szólnak, amiben minden segítséget megadnak a tanítók 
és a vezetők. Az intézményvezetők szerdánként reggel 7:15-
8:15 között tartanak fogadóórát Mártélyon az iskolában. Itt 
minden szülő észrevételeit, problémáit, javaslatait meg lehet 
beszélni annak érdekében, hogy a gyermekek tanítása, tanu-
lása a legmegfelelőbben alakuljon.
Köszönjük azoknak a szülőknek a bizalmát, akik az isko-
la átalakulás folyamatában megtartották gyermekeiket is-
kolánkban és sok sikert kívánunk azoknak a gyerekeknek, 
akik új iskoláikban új közösségeikben kezdték meg tanul-
mányaikat. 

Borsos József
polgármester
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    2015. augusztusi IKSZT 
és ÁMK programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falugazdász foga-
dóóra (minden csütörtökön 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) Szemétszállítási ügyintézés (minden hónap harma-
dik szerdáján) 11.30-12.30-ig.

 Szept. 3:  8  - 15 óra Szűrőbusz (vércukor, látás, hallás, torna, stb.)
 Szept. 6: 10.30 óra Megemlékezés a II. világháború Mártélyi áldozatairól 
 Szept. 6 - 11: 9 – 17 óra   Kiállítás az összegyűjtött anyagból, emlékekből 
 Szept. 7:  14 – 16 óra Vásár 
 Szept. 11: 17.30 óra   Ki a jobb? Vetélkedő
 Szept. 15: 15 óra   Tankör
 Szept. 18: 15 - 17 óra  Ifjúsági klub
 Szept. 23: 11.30 – 12.30  Szemétszállítási fogadóóra          
 Szept. 25: 15 - 17 óra Ifjúsági klub
 Szept. 29: 15 óra Tankör
További ajánlataink:
 Szept. 12 – 13:  II. Időutazás – Nyitott kapuk. Rákóczi utcai napok
 Szept. 19:  Szúnyogűző a Tisza parton 

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.

   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
Tanyagondnok  (30) 359-1077
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
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Az Idősek Klubja programja 
2015. szeptember hónapban

   10 – én  Filmklub 10. órától
   11 – én  Térítési díj befizetés pénztári órákban
   17 – én  Névnapozás (Klára,Csaba,Rózsa,Rozália,Mária)
  10 órától
   24 – én Kirándulás a tanösvényhez, szalonnasütéssel:  

indulás 9:30-kor
   29 – én Fehérneművásár 9:00 órától
  Temetőjárat 13:00 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, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, 
Csütörtök közösségi rendezvény: előadás, névnap, születés-
nap, évforduló H, Sze, P, napokon a tejet, reggel 7- 8 között 
szíveskedjenek elvinni. Minden hónap utolsó keddjén 
mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közreműködésével. 
Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal korábban jelez-
ni 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 kap-
csolódni! 

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

  Anyakönyvi hírek
Halálozás: özv. Tóth Sándorné Hetényi Mária Fő u. 

Házasságkötés: Gábor János  (Alkotmány u.) és  
Rácz Vivien (Hódmezővásárhely)

KI A JOBB? 
Az első őszi fordulót a „Vizes 8-as” csapat  
rendezi szeptember 11-én 17.30-kor a Faluházban. 
Várunk minden játékos kedvű csapatatot!


