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 Őszi anziksz
Hát bizony ez… Az igen-igen Öregember sajnálkozva nézi 
a hajnalka összezsugorodott, zörgős levelét. Meg a kerítés 
tetejére igyekvő kolbásztök szárát, mely tegnap még futott, 
zölden kapaszkodott, fogást keresett kacskaringós indájával, 
most meg… feketén, mozdulatlanul csüng. Vége. Mutatom 
a paradicsomot, mert ő is… Apró, piros bogyói tegnap este 
még duzzadtak, ma reggelre pedig megráncosodtak, levelei 
feketévé, zörgőssé váltak. Bizony ezek megfagytak! Mondom 
szemrehányóan az igen-igen Öregembernek. Alig bólint, s 
mégis hullanak tőle a barackfa levelei. Hebehurgya dolog ez! 
Mondom nekibátorodva, mivel már úgyis mindegy. Hallgat. 
Megemlítem, hogy Nyárasszony igencsak gondtalanul járt el, 
fújta a forróságot, de ugyannyira, hogy átizzadtuk a föld re-
pedezett, esőre nem is gondolt. Kiszáradt minden. Szerencse, 
hogy az Első Ember öntöző kannával érkezett, locsolgatva 
járt-kelt, a szorgos futótök, a szépséges hajnalka, meg a para-
dicsom akkor kapott erőre. Igyekeztek is, most meg… A Má-
sodik Ember érkeztével a vödörben, az itatóban bepillézett 
a víz. Hát való ez? Az igen-igen Öregember hatalmas, ezüst 
bajuszához nyúl, csillogó harmat hull belőle. Hidegkék sze-
mével föltekint, a soktapasztalású diófa beleborzong. Aztán 
az Öregember jókora zsebét igazgatja, visszakötözi a kioldó-
dott zsinórt. Mintha onnan ömlött volna ki a hideg! A másik 
zsebét oldozgatja: meleg hullámzik belőle. Szükség is van rá. 
Odázzuk, amíg lehet a gázkonvektorok lobogtatását, a kály-
hák fűtését. Van – azaz lenne – egyéb helye bőven a pénz-
nek. Még szerencse, hogy az elmúlt évtizedek legalacsonyabb 
inflációját éljük! Ezt mondják minden nap, minden órában 
a hozzáértők. Kár, hogy a bolti árak… azok még nem tud-
nak erről. Konokul, napról napra emelkednek. Csakazértis! 
Jól teszi bizony az igen-igen Öregember, ha kioldozza a me-
leget árasztó zsebét. Pár nap múltán meg ott ül a mártélyi 
Tiszaágnál egy padon. Derűs szemmel tekintget erre-arra. A 
sima víz kék eget, könnyed fehér felhőket tükröz, a parton 
némelyek még a pólót is levetve napoznak, a bográcsozó he-
lyen nagy csoport asszony, gyerek, férfiember vidámkodik, 
a tűz felől finom illatok terjengnek, meg nevetés, viccelődés. 
Úgy tűnik, sokat főztek, mert megkínálják a partot gereblyé-
ző, tisztogató munkásokat is, akik az invitálást köszönettel 
fogadják. Az igen-igen Öregember eközben szundít a padon. 
Úgy adódik, hogy pár nap múltán Tokaj-hegyalján, szőlős-
gazda barátunknál vendégeskedünk. Itt aztán nem szundi-
kált az igen-igen Öregember, nagyon is munkálkodott! A 

 Testületi ülés
2013. október 30-án tartotta Mártély község képviselő-
testülete aktuális ülését.
Témája volt egyebek mellett a 2014 évi költségvetési 
koncepció, a 2013 év I.-III. negyedéves költségvetési 
beszámolója és költségvetési rendelet módosítása. An-
tal István irodavezető tájékoztatta a jelenlévőket a helyi 
adóbevételek alakulásáról és a kintlévőségek mértéké-
ről. Tájékoztató hangzott el Mártély község egészség-
ügyi ellátásáról. Jóváhagyta a testület a 2014. évi belső 
ellenőrzési tervet. Felülvizsgálta és nem változtatott a 
testület az önkormányzat tulajdonában álló építési tel-
kek vételárán. Törvényi változás miatt módosult a szo-
ciális igazgatásról, valamint a közterület használatról 
szóló helyi rendelet.
Mivel 2013. január 1 óta Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el Mártélyon is 
a feladatokat, ezért rendszeresen tájékoztatni fogják az 
irodák a helyi képviselő testületet a munkájukról. Ezen 
az ülésen a Jogi Iroda számolt be a tevékenységéről.
Képviselő-testületi üléseinket minden hónap utolsó 
szerdáján 14 órai kezdettel tartjuk a mártélyi Polgár-
mesteri Hivatalban, melyre minden érdeklődő helyi la-
kost szívesen látunk.

Mártélyi
      hírek
Mártélyi
      hírek

(folytatás a következő oldalon)

Meghívó

Mártély község Önkormányzata

2013. november 18-án 17 órakor
közmeghallgatást tart a Faluházban.

Téma: 2013 év tapasztalatai 
és a 2014 év várható eseményei.

Szeretettel várunk minden érdeklődő lakost.
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Zemplén erdei ámítóan színesek. Itt már ,,izzik a galagonya 
ruhája”, piroslik a kecskerágó, a vadkörtefa aranysárga, a 
som vörös, a kökény kékesfekete. De hát a szőlő! Az Árpád 
hegyen bóklászunk. Közelben a tokaji Nagykopasz, alatta 
Tarcal, nem messze Mád, Tolcsva, Tállya, a közelben Ond, 
Bekecs, alattunk Szerencs, a történelmi borvidék gyöngy-
szemei. A gazda aszúsodott fürtöt nyújt kóstolásra. Akár a 
méz! Négy-öt éve alig, most szépen aszúsodik. Visszafelé 
velünk tart az igen-igen Öregember. Zsebei tele ,,szóló sző-
lővel, csengő barackkal, mosolygó almával”. Az alföldre érve 
is kezdenek színesbe öltözni a fák. Itt-ott ibolyák nevetnek 
kéken, lilán nagy csoportokban, az árkok zöld gyepén lései 
százszorszépek kíváncsiskodnak. ,,Itt van az ősz, itt van újra”. 
Különös, hosszantartó, szép ősz. Szeptember, az Első Ember 
tisztességesen viselkedett, a jégpillés napok után október is 
megemberelte magát. De íme: a magasból darvak kurrogára 
hallik. Érkezik az igen-igen Öregembernek, az Ősznek a fia. 
Ködbundában, deresen: november. Isten hozott téged is! 

Priska Tibor

 Szép ünnepünk volt október 23-án
Az 1956-os forradalom 57. évfordulója alkalmából rendezett 
emlékező műsorra október 23-án megtelt a faluház nagyter-
me. A szereplők, az iskola felső tagozatosai egy rövid próba 
után izgatottan várták a Himnusz felcsendülését. A közös 
éneklést követően Albert Tibor alpolgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket. Beszédében emlékeztetett, hogy 56-ban 
egymás mellett állt az ország népe, megfogták egymás kezét, 
a lényegre, a szabadságra, az igazságosságra, a párbeszéd és 
a testvériség legnemesebb értékeire koncentrálták erőiket az 
emberek. A forradalomban még a gyerekek is részt vettek, 
naplót írtak az eseményekről, a levegőben cirkáló repülők-
ről, a röpcédulákról, sőt a rémségekről is. Írásuk, a hiteles 
kordokumentum csak ötven év múlva került a nagyközönség 
elé. Beszédében hangsúlyozta, hogy napjainkban a minden-
napi problémákon felül kellene emelkednünk, meg kellene 
hallanunk a történelem üzenetét: ,,álljunk meg néhány perc-
re, hogy ünnepeljük a forradalom emléknapját”. Az iskola 
irodalmi-történelmi műsorával – amelyet Nagy Gyöngyi ta-
nárnő állított össze – folytatódott az emlékezés. A magyar 
forradalom minden városban az ifjúság tüntetésével kezdő-
dött, és nem csak a városokban zajlott, az emberek vidéken is 
szabadok akartak lenni. Az 1956-os szabadságharc az egész 
ország forradalma volt. A műsorban a vásárhelyi eseménye-
ket elevenítették fel, hiszen Mártély sok tekintetben évszáza-
dok óta szerves része Hódmezővásárhelynek. Itt szerencsére 
nem volt komolyabb fegyveres összecsapás. A Bethlen Gábor 
Református Gimnázium diáksága magáénak érezte a forra-
dalmat. Az október 23-i budapesti események hírére 24-én 
reggel több diák részvételével a tantermekben leszedték és 
összetörték a gipszből készült Rákosi-címereket. Így tört ki a 
forradalom Vásárhelyen. Az 56-os események egyik legemlé-
kezetesebb hódmezővásárhelyi pillanata az volt, amikor egy 
mérleggyári munkás kötelet akasztott a város gyűlölt jelké-

pének, az Iván-szobornak a nyakába, és egy tűzoltó segítsé-
gével lerántotta a talapzatáról. Decemberben a tiltás ellené-
re tüntetést szerveztek, amelynek halálos áldozata is lett. A 
színpadon a gyerekek – Biacsi Elizabet, Börcsök Zsófia, Cseh 
Tímea, Domján Katalin, Hemző Bella, Kis Eszter, Kisalbert 
Szebasztián, Kulcsár Márk, Székely Luca, Szűcs Márk, Vékony 
Vanessza – a történelmi események felelevenítése mellett ver-
sekkel emlékeztek, és gyertyát gyújtottak a hősök százaiért. 
A Szózat elhangzása után az egybegyűltek kivonultak a falu-
ház előtti emlékműhöz, ahol a falu apraja-nagyja elhelyezte 
az emlékezés virágait, koszorúit, ezzel fejezve ki tiszteletüket 
az 56-os hősök előtt, majd a faluházban megnézték a Már-
télyi pillanatok címmel rendezett kiállítást a Budapest Bank 
Generál Sportkör fotósainak azon munkáiból, amelyeket a 
közelmúltban itt készítettek. Albert Tibor megnyitó beszé-
dét egy meseidézettel kezdte, amelyben Benedek Elek meg-
magyarázza, hogy miért lett olyan girbe-gurba, csivergős-
csavargós a mi szépséges Tiszánk. Név szerint köszöntötte az 
alkotókat – Berényi Pétert, Berta Krisztinát, Hancz Balázst, 
Iró Zoltánt, Kondorosi Jánost, Solymosi Krisztinát, Szabó At-
tilát, Paszternák Mariannát, Vajda Jánost, Veklyuk Vivient és 
Zács Ágostont -, akik szeptemberben készítették el fotóikat 
Mártélyon. Ez a gyönyörű tiszai holtág nemcsak a pihenés-
re és kikapcsolódásra vágyó emberek kedvenc helye, hanem 
az 1965 óta minden nyáron megrendezésre kerülő Mártélyi 
Szabadiskola képzőművésztábor színhelye is. A fotósok kép-
viseletében Iró Zoltán köszönetet mondott a mártélyiaknak 
azért, hogy segítséget nyújtottak a témák megtalálásához. 
Kedves gesztusként felajánlott egy-egy képet a kiállított mű-
vek közül a faluháznak és a polgármesteri hivatalnak. (A 
jelenlévő fotósok nem tétlenkedtek az irodalmi műsor alatt 
sem, sok felvételt készítettek a szereplő gyerekekről és a kö-
zönségről.) Az 50 fotó lenyűgözően örökíti meg a mai Már-
télyt, a tájat, az embereket, a vizet, a farakásokat, a megrepedt 
házfalat, az állatvilágot, a megismételhetetlen pillanatokat. 
Többen választottunk kedvenceket is, a mi tetszésünket el-
sősorban a madaras képek nyerték el, de nehéz lenne válasz-
tani, hiszen oly’ szépek ezek a pillanatképek, mindegyikük 
egy pici szelete ennek a világnak. A képek arra ösztönöznek, 
hogy útra keljünk és megnézzük a megörökített szépségeket 
a valóságban is, bár tudjuk, sohasem fogjuk még egyszer látni 
ugyanazt. Végezetül Molnár Irén munkatársainak, a faluház 
,,művészeinek” alkotásait, – pogácsát, édes süteményeket, – 
ajánlotta a résztvevők figyelmébe.

Tóth Éva

 Az időseket köszöntöttük
Idén immár 28-ik alkalommal szervezte meg Mártély Község 
Önkormányzat Gondozási Központja az Idősek Napi ünnep-
séget a Faluházban. A rendezvényen a település intézményei, 
a képviselő-testület, továbbá a Hódmezővásárhelyi Nyugdí-
jas Szövetség is képviseltette magát. Az időseket a Faluház 
megújult szép környezetében, süteményekkel, teával, gyü-
mölccsel látta vendégül a Gondozási Központ. A vendégek 
projektoron kivetítve követhették az Intézmény életének 

(folytatás az előző oldalról)



2013. november 3Mártélyi hírek

(az elmúlt két év) fényképanyagát. Ahogy minden évben, 
így most is felköszöntötték Mártély tíz legidősebb polgárát. 
A szervezők műsorral is kedveskedtek. Az óvoda kicsinyei 
bájos műsorukkal melengették a nagyszülők szívét, az iskola 
alsó és felső tagozatának növendékei pedig irodalmi tudásu-
kat ,,meglengetve” örvendeztették meg kedves felmenőiket. 
Mindezeket megköszönve az Idősek Klubjának tagjai versek-
kel feleltek. Mindenki örömére ,,külsősök” is jöttek idősein-
ket ünnepelni, furulyaszóval, saját költeményekkel, citeraze-
nével, színes népdalcsokorral.

Köszönjük Enyedi Ibolya, Sófalvy Anna, Nagy Gyöngyi, Mol-
nárné Zsuzsa, Gyovai Istvánné, Tordai Sándor, Tordai Maja, 
Dabis István, Katona Sándor, Dabisné Zsuzsa, Horváthné 
Marika, Czékmánné Fejes Katalin, Földesi János, Horváthné 
Angyal Ilona, Zengőné Katika közreműködését.
Külön köszönet az Idősek Klubja összes tagjának, a település 
intézményeinek a helyi vállalkozóknak, akik adományukkal, 
segítségükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
ilyen szépen ünnepelhessünk.

 Könyvbemutató a könyvtárban
Fehér József MÍNSZ nagydíjas író, a Magyar Kultúra Lovagja 
eleget tett a Könyvtár és az Olvasókör meghívásának és új 
könyvét bemutatta az érdeklődő mártélyiaknak. „Hiszek a 
szavak erejében, a világot megváltoztatni tudó, a mindenna-
pokat megszépítő szeretet és jóság nagy harmóniájában. Hi-
szem, hogy az irodalom küldetése utat mutatni, hozzá hitet 

és erőt adni az embereknek.” – hallottuk hitvallását a nagyon 
kellemes hangulatban telt rendezvényen. Szívesen hallgattuk 
a részleteket a novellákból Ditroi Zoltán felolvasásában. Egy-
egy részlet közben zeneszámokat hallgattunk, melynek szö-

vegét szintén Fehér József írta. 
A beszélgetés során kitért arra is, hogy hogyan vált költővé, 
íróvá. Elmondta, hogy gyermekkora óta ír verseket. Korai 
költeményei negyvenhét-negyvennyolc évvel ezelőtt a Beth-
len Gábor Gimnázium újságjában jelentek meg. Később már, 
amikor a fiai megszülettek, nekik írt gyermekverseket. Ezek 
első gyermekverses kötetében, a „Fogócskában” 2002-ben 
jelentek meg. 2003-ban „Erdei manók tánca” címmel ver-
ses meséivel találkozhatott az olvasó. Van egy színdarabja 
is, melynek „Játékpróba” a címe, és idén október 3-án Hód-
mezővásárhelyen, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ 
színpadán adta elő a művelődési központ színtársulata. Egy-
felvonásos vígjáték, melyben egy idősödő, gazdag úr fiatal 
feleséget keres magának, a fiatal nő pedig önmagát keresi, a 
helyét az életben. Négy éven át dalszövegeket is írt Siklósi 
Edit zeneszerző és színpadi szerző megbízásából. Az egyik 
dalukkal, a „Madár és hajó”-val 2010-ben a chicagói Év Dala 
Fesztiválon, az USA-ban az Ajánlott Érdemes Művész díjat is 
kiérdemelték Ezeket a dalokat hallgattuk meg. 

Sajti Imréné 
könyvtáros

 Fókuszban az egészség
A Kaláris szeptemberi számában megjelent, hogy elindult az 
egészség megőrző program. Most csak emlékeztetni szeret-
nénk Mártély lakosait az előadások időpontjára. November 
19-én állapotfelmérés, melyre jelentkezni Nagyné Szentir-
mai  Annánál rendelési időben a 228-020-as számon lehet.

December 11-én szív és érrendszeri prevenció. Február 
19-én csontritkulás szűrés. Május 21-én daganat megelőzés.
Július 1-én pedig a cukorbetegségről lesz szó. Az előadások 
és mérések kezdési időpontja: délelőtt 10 óra.

Búzás Éva

 Kell egy hét együttlét…
A szeptember, egy új tanév, az iskolakezdés mindig hatalmas 
feladatokat ró a szülőkre, gyerekekre és pedagógusokra egy-
aránt. Van elég feladat, van elég tanulni- és tennivaló, nem 
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unatkozunk. Mondhatnám, gyakran ki sem látszunk az őszi 
teendőkből. Álmodozunk, lelkesek vagyunk és jót akarunk. 
Egy ilyen tenni akarás eredménye lett az a pályázat, amit a 
Mártélyi Általános Iskola nyert el 2 évre „Sport überwindet 
Grenzen in Europa-22500 Kilometer” címmel. A pályázat 
feltételei szerint a résztvevő gyerekek (franciák, hollandok, 
németek, osztrákok - és mártélyi iskolások) 2 év alatt kell, 
hogy 22500 kilométert teljesítsenek különböző sportágak-
ban. 

Fontos és meghatározó szerepet vállaltunk magunkra, ami-
kor elhatároztuk, hogy az első állomása leszünk ennek a pro-
jektnek. Tervezgettünk, szervezkedtünk, izgultunk, bosszan-
kodtunk, közben sok kávét ittunk, felsóhajtottunk és mire 
eljött a hét, minden és mindenki készen állt a vendégek foga-
dására. 24 gyermek és 8 felnőtt érkezett 4 országból szeptem-
ber 21-én Mártélyra, hogy a sportoláson kívül megismerje 
hazánkat, hogy tapasztalatot szerezhessen a kapcsolatterem-
tésből, hogy élőben is gyakorolja az európaiságot. 

A közösen együtt töltött hét nagyon jól sikerült. A gyereke-
ink jól, nagyon jól érezték magukat. A kezdeti félelmek gyor-
san elszálltak és a búcsúzáskor a zsebkendők, könnyes sze-
mek jelezték, hogy 5 nap után az elválás nem olyan könnyű. 
A vendégeink nem győzték hangsúlyozni, mennyire meglep-
te őket a kedves fogadtatás, amivel vártuk őket, a szervezett-
ség, ami az egész heti programszervezést jellemezte, az ön-
kéntes munka, amely hazájukban nem annyira jellemző. És 

igen, kedves Olvasó, igazán büszkék lehetünk, hiszen 1 hét 
alatt 50-nél több önkéntes támogatta azt a programot, amely 
jó hírét vitte Mártélynak, Magyarországnak, a magyaroknak. 
Azt a programot segítette minden önkéntes, amelynek kö-
szönhetően a mártélyi gyerekek világot láthatnak, elutaz-
hatnak Ausztriába, Hollandiába, Franciaországba és Né-
metországba. Köszönjük mindenkinek az önzetlenséget, 
a felajánlásokat! Íme a lista, akiknek név szerint is hálásak 
vagyunk: Molnár Irén, Ambrus Péter, Török Renátó, Fekete 
Olga, Horváth Tibor, Búzás Éva, Sajti Imre, Sajti Imréné, Saj-
ti Fanni, Sajti Kata, Lantos Sándorné, Albert Tibor, Gyömrei 
Szilvi, Tóth Vanda, Szél Erzsébet, Csatlós Reni, Szeles Ákos, 
Tushwol Jürgen, Török Rita, Pappné Nagyiván Ibolya, 
Cseszkóné Locskai Éva, Rácz Anett, Sófalvy Anna, Pusztai 
Sándorné, Csáki Valéria, Nagy Gyöngyi, Kulik Edina, Gerges 
Andi, Jó Éva, Lantos Andi, Tatár Béla, Gilicze Tamás, Kéke-
si János, Borsos József, Tóth Mihály, Pótári Misa, Zsótérné 
Rózsika, Biacsiné Andi, Baranyai Antal, ifj.Baranyai Antal, 
Tanács Gábor, Paulik Erika, Szabó László, Joó Károly, Józsa 
Ferenc, Csatlósné Erzsike, Vida József, Zsadányiné Mimi, 
Tóthné Ibolya, Apróné Manyi, Szűcs Attila.

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

  Őszi estékre ajánlom:  
Márai Sándor: Füves könyv

Márai 43 éves korában volt annyira bölcs, hogy nem akarta 
tanítani az embereket, meghagyta azt filozófusoknak, ókori 
bölcselőknek, akiknek a műveit szerette, ám úgy vélte, élete 
delén van már annyi élménye, tudása, élettapasztalata, hogy 
az életünkben – a bölcsőtől a koporsóig – felmerülő összes, 
fontos, vagy vélten fontos, de elkerülhetetlen jelenségeket, 
történéseket, érzéseket átgondolja, revelálja. Akkor tette ezt, 
amikor égett a világ, 1942-43-ban, de ezt a körülményt figyel-
men kívül hagyva menekült az ennél is fontosabba, a min-
denkor sok sebből vérző ember lelkivilágába. Összesen 202 
prózai epigrammát írt Füves könyvébe, de úgy látszik, nem 
hagyott ki semmit, ennyibe belefér minden, ami előfordul az 
életünkben. Például az, hogy miként fogadjuk a betegséget. 
Szerinte nagyon fontos, hogy az ember olykor beteg legyen, 
mert olyankor kipiheni a fáradalmait. Az ünnepekről, ame-
lyeknek, teljes kikapcsolódást kellene hozniuk. Az utazásról: 
soha nem szabadna egyedül utaznunk, mert… A butaság-
ról. A hülyék Isten szegény gyermekei, a buták pedig a po-
kol szövetségesei. A szomorúságról: e nélkül kibírhatatlanul 
szomorú lenne a világ. Emellett olyan prózai költemények is 
szerepelnek a műben, mint a reszelt sárgarépa, vagy a hiva-
talnokok packázásai. Ha elolvastuk a könyvet, egészen bizto-
san újra és újra kézbe vesszük, mert mindig adódik valami, 
amiről szeretnénk megtudni egy másik ember véleményét. 
Jelesül egy kiváló íróét. Úgy forgassuk, mint évszázadokkal 
ezelőtt élt őseink a füves könyveket, melyek válaszoltak, mit 
kell tenni, ,, ha valakinek fáj a szíve, vagy elhagyta az Isten”.

Lévay Györgyi

(folytatás az előző oldalról)
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 Dióverő nap az óvodában
„Jót, s jól…!” mottóval immáron 5. alkalommal Dióverő 
Családi Napot rendeztek október 12-én az óvodában. Aki 
azon a szombaton ellátogatott a Mártélyi Óvodába, öröm-
től kicsattanó, mosolygós gyermekekkel találkozhatott. Volt 
is ok az örömre, hiszen sok program közül válogathattak. A 
rendezvényt megnyitó Enyedi Ibolya megköszönte a szülők, 
az SZMK, a Rosmarin Kft és minden támogató segítségét, 
kifejtette, mennyire fontos a felnőttek jó példája, ha a segítő-
készségről, jótékonyságról, összefogásról van szó. Nem lehet 
elég korán elkezdeni a gyermekeket erre nevelni. A Marga-
réta nagy-középső csoport egy őszi versekkel, dalokkal teli 
játékcsokrot adott elő a vendégeknek. Ezt követően kezdő-
dött a maratoni játék, vigalom. Volt ott minden, ami egy szí-
nes, érdekes, tartalmas napról nem hiányozhatott: az ugráló 
várban kedvükre mozoghattak, akár egész nap kicsik és na-
gyok. Koromné Sinkó Erika jóvoltából vidám, zenés zumba 
foglalkozásba is bekapcsolódhatott, aki ezt kedvére valónak 
találta. Fergeteges néptánc produkciót adtak elő a Kankalin 
néptánccsoport tagjai, majd táncházba invitálták a tánccal 
ismerkedni akaró közönséget. A Mártélyi Tűzoltó Egyesület 
tűzoltó autóját, mint mindig, most is sok gyerek próbálta ki, 
és élhette bele magát a gyerekszerető mártélyi lánglovagok 
szerepébe. Óriási sikert aratott az „Oviolimpia Ufival” címet 
viselő program is, amit a Benkő csapat szervezett, jókedvű, 
vidám versengést biztosítva ezzel az apróságoknak. Az egész 
délelőtt folyamán többfajta kézműves technikát próbálhattak 
ki a kicsik és nagyok. Volt például papírhajtogatással őszi fa 
készítés, gyurmázás, barkácsolással teknős készítése, festés, 
színezés. Az egészség védelmére is odafigyeltek a szervezők, 
így Nagyné Anika asszisztens, Cseh Jánosné dentálhigiénikus 
és Csatlós Renáta jóvoltából vércukormérésre, vérnyomás-
mérésre jelentkezhetett bárki és fogápolási tanácsokat is kap-
hattak. Nagy siker volt most is az arcfestés, amit Gál Anna 
segített lebonyolítani. Családias hangulatban fogyott el az 
árnyas fák alatt a finom bográcsgulyás, ami egész délelőtt két 
bográcsban rotyogott. Az elfogyasztott ebéd után a gyerekek 
kedvence, a Grimm-Busz Színház előadása következett, mely 
érdekes, izgalmas volt a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 
Napközben sok értékes tombola talált gazdára, amely szintén 
a szülőknek köszönhető. Az egész nap folyamán szendvicsek, 
sütemények, frissen sült gofri állt a gyerekek, és minden ked-
ves vendég rendelkezésére. A büfében szintén szorgos szülői 
kezek segédkeztek. Jó példa lehet minden településnek, min-
den közösségnek ez az óvodai rendezvény, hiszen egyetértés-
ben sokan dolgoztak ezért az emlékezetes, szép őszi napért.

Enyedi Ibolya 
óvónő

 Mindhárom csapatunk becsülettel 
küzd a megye II-ben
Rosmarin Zrt Mártély - Üllés 2-0 Gsz: Hanga, Soós.
Mindszent - Rosmarin Zrt Mártély 2-1 Gsz: Kovács K.
Rosmarin Zrt Mártély - Gyálarét 2-0 Gsz: Tódor, Borbás

Tiszasziget - Rosmarin Zrt Mártély 2-1 Gsz: Tódor
Rosmarin Zrt Mártély - Szőreg 0-2
Csengele - Rosmarin Zrt Mártély 3-4 Gsz: Hanga, Papp Z 

(2), Tódor

U-19-es csapatunk nagy harcban van az őszi bajnoki 
címért.
Rosmarin Zrt Mártély - Üllés 6-0 Gsz: Daraki Z., Dudás (2), 

Rácz, Papp, Kiss.
Mindszent - Rosmarin Zrt Mártély 1-1 Gsz: Papp.
Rosmarin Zrt Mártély - Gyálarét 5-0 Gsz: Dudás (4), Papp
Tiszasziget - Rosmarin Zrt Mártély 0-2 Gsz: Pap, Papp.
Rosmarin Zrt Mártély - Szőreg 4-0 Gsz: Dudás (3), Daraki Z.
Csengele - Rosmarin Zrt Mártély 3-2 Gsz: Dudás (2)

U-16-os csapatunk a szoros vereségek után végre rálépett 
a győzelmek útjára.
Rosmarin Zrt Mártély - Csengele 4-2 Gsz: Papp (2), Homo-

ki (2)
Szentesi Farkasok - Rosmarin Zrt Mártély 1-1 Gsz: Dudás
Rosmarin Zrt Mártély - Mindszent 2-3 Gsz: Béres, Dudás
Szentesi Junior - Rosmarin Zrt Mártély 3-2 Gsz: Papp, Béres
Rosmarin Zrt Mártély - Nagymágocs 11-4 Gsz: Béres (4), 

Papp (4), Dudás (2), Safarik M.

Látni kell azonban, hogy mind az U-19-es mind az U-16-os 
csapatunk létszáma nagyon alacsony. (A két csapat átfedé-
se kb 70%, ami akkor elég előnytelen, amikor serdülő meccs 
után van az U-19-es meccsünk.)  Az U-16-os együttesünkbe 
keresnénk még focizni vágyó fiatalokat. Ezért a téli időszak-
ban továbbra is várjuk az 1998.01.01 és 2000.12.31. között 
született fiúk jelentkezését.

Hajdú László

Meghívó átadásra
Alapítvány kuratóriuma tisztelettel meghívja Önt

2013. november 18-án 16 órára
Mártély, Fő utcai játszótér 

ünnepélyes átadására.
A játszóteret 2012-ben 

2069822713 azonosító számon sikeresen 
benyújtott pályázatból valósítottuk meg.
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  Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 
novemberi programjai

4-e hétfő 9 óra ▶ rendhagyó irodalom 
óra Darvasi László íróval

11-e hétfő 16.00 ▶ LEADER HACS fogadóóra – aktualitá-
sok, sikeres pályázat megvalósítás.

14-e csütörtök 15.00 ▶ Az ügyfélkapu használata – 
tanácsadás.

19-e kedd 10.00 ▶ ESG mérés – általános testállapot mérés, 
előzetes bejelentkezés alapján.

22-e péntek 16.00 ▶ Segítség, serdülők! – hasznos 
tanácsok egy gyermekpszichológustól.

28-a csütörtök 16.00 ▶ Nők a helyi közéletben – fórum és 
beszélgetés, nem csak nőkkel!

Rendszeres programok:
Baba-mama klub 7-én, 14-én, 21-én és 28-án 

(csütörtök, 9.00). 
Tankör 13-án és 27-én (szerda) általános iskolai 

felzárkóztató foglalkozások.
Iskolai színjátszók 4-én, 11-én, 18-án és 25-én 

(hétfő, 13.00).
Táncoktatás iskolásoknak 4-én, 11-én, 18-án és 25-én 

(hétfő, 14.30).
Egyéb programok:
27-én 13.00 vásár a Faluházban.
Október 28 – november 07. Informatikai tanfolyam a 

Könyvtárban.

Horváth Tibor munkatárs

  Idősek Klubja novemberi programja
Okt. 7-én Novemberi népszokások 10 órától
 11-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
 13-án Múzeumlátogatás (Zoltai Attila, Szalai 

Ferenc)12:38-kor induló menetrend 
szerinti buszjárattal

 21-én Diavetítés a klubéletről 10 órától
 26-án Fehérneművásár 9 órától
 28-án Klubtaggyűlés 10 órától
Ál lan dó Prog ra mok:
Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomásmérés 7-8 óra 

között.
Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit várunk.
Kedden beszélgetős délelőtt, a kézimunkázók csoportfoglal-

kozása 9 órától
Szerdán videózás régebbi rendezvényeinkről közkívánatra, 

minden héten
Csütörtök közösségi rendezvény: előadás, névnap, születés-

nap, évforduló
H, Sze, P, napokon a kedvezményes tejet, reggel 7- 8 között 

szíveskedjenek elvinni.
A gyógyszer-igényét mindenki 7 órára hozza.

Klubvezetőség

  Anyakönyvi hírek

Született:
Szűcs Attila Imrének és Sárvári Beátának ( Fő u. 44sz.) 

Levente nevű gyermeke

Szeretettel gratulálunk!

Az egy há zak hí rei

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.

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.
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Imp res  szum

Mártélyi hírek ◆ Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. Megjelenik havonta. 
Kiadja: Mártély Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Balogh Jánosné polgármester. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Híranyagokat, közleményeket, civilszervezeti anyagokat összegyűjti a Mártélyi ÁMK Faluháza. 
6636 Mártély, Fő u. 49. e-mail: martely.konyvtar@gmail.com 

Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – Hódmezővásárhely, Ferenc u. 18-20. 
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