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ösmernéd! Úgy kezdődik, hogyaszongya ,,Édesanyám hogy-
ha ír majd, írjon a falunkról”. No, ugye. A bánat viszont mú-
lik és hamarost azon vidámkodik a legény, hogy a nagyságos 
kisasszony lábaszárába belement az akácafa tövis, de biz’ ő 
nem piszkálja ki belőle. Hadd maradjon benne! 

Most pedig figyeljünk, amint a ,,kisablakok nyílnak egy-
más után sorba”.  Benne van az is, hogy ,,tegnap sem nyílt 
több virág a vén akácfákon”. Ez a nóta nekem is tetszik. 
Igencsak tetszik! Mondjan? Ne mondjam? Mondom. Annak 
idején a cigány el-elhúzta kívánságomra, örömömre. Érzés-
sel, csendesen, miként illő. Rég volt. Mert ugye ideje van 
mindennek. Gyerekként tanultam meg ezt a nótát idősebbik 
bátyámtól, aki előbb Voronyezsnél – a Don folydogál arra -, 
később Wiener Neustadtnál (lánynevén Bécsújhely) védte 
ezeréves szent határainkat, de ahelyett, hogy lelkesedett vol-
na, azt kérdezgette magától, hogy ugyan mi a fészkes fenét 
keresek én itt, majd végül az Északi-sarkkörön túlról, a Fe-
hér-tenger közelében kialakított fogolytáborból került haza. 
Ő és másünnen hazakerültek mondták: háború idején, fog-
ságban, ha úgy adódott, ezt énekelgették. Szinte már mind 
himnuszt. Az utolsó sor ugye így szól:,, Hiányzik valaki eb-
ből az utcából”. Hát így… De ácsi!

Itt van még a lila akác, az aranyszínű, a kék japán, a ke-
rítéseken futó, a lugasokat, pergolákat beborító káprázatos 
szépség. Meg itt van az a gondolat, hogy most sem eszik 
olyan forrón a kását. Nyilván nem lenne jó megvárni, míg az 
akác fölkapaszkodik Galyatetőre, Ágasvárra, Piszkéstetőre, 
de miért ne élhetne a Mátra, a Cserhát lábainál, a szoknyán?  
Főleg az alföldön. Senkit sem zavar a hegyi utak horhosai-
ban sem, melyeket nyári hőségben árnyékával véd, tavasszal 
illattal telít. De még minő illattal! Csak egy kicsi, amolyan 
,,kalmár szellő” kell és viszi, kínálja az énekeket fakasztó csu-
dás akácillatot.

Tudós uram! Nem kell az a fejsze. Csak annyit kérünk tő-
led, ha érted, ne vágj ki minden fát…

(pt)

   A gyütt-ment fa
Már fenték a fejszét, hogy odacsapjanak neki. Az akác-

nak. Mert mostanra hozzáértők kiderítették, hogy az akác 
így, meg úgy. Mégse kellett volna behozni Amerikából, mivel 
agresszív, erőszakos fajta. Kitúr minden mást a környékéről, 
magának akarja a területet, minden értéket, mit földben, 
levegőben talál, a többieket elnyomja, nem hagyja érvénye-
sülni. (Mint látható, igen tanulékony, sok mindent átvesz 
az embertől.) Hát ha még jobban megkaparják…! A népek 
viszont megkedvelték ezt a fát. Valamennyien. Úgyannyira, 
hogy igazi magyarnak tartjuk, hiába bevándorló. Gyütt-
ment. Eleink az 1700-as évek elején kezdték telepítgetni, 
főként az alföldre, hogy marasztalja helyben, kösse meg a 
futóhomokot. És megtette! Jól mutatkozott be. Akárcsak sző-
lőkaróként, szerszámnyélként, támoszlopként, parkettaként 
és még ki fudja, miként. Tűzifának kiváló. A cserkészek, ké-
sőbb az úttörők, aztán ismét a cserkészek elsőként tanulták 
meg, hogy táborozáskor egy kiadós zápor után szárítkozni 
legjobb az akácfából rakott tábortűz, mert eme fa vizesen is 
jól ég. Anyám a kemencét csakis hosszúra hasogatott akác-
fával fűtötte be, pedig arrafelé bőséggel van egyéb. No és a 
virágja! A méze! A méhészek úgy Komló környékétől kezdve 
legeltetnek a virágzást követve Heves, Nógrád, Borsod hegy-
dombjainak lábainál. 

Megszerettük az akácot. A muskátli mellett talán erről 
szól a legtöbb – igaz nem népdal – magyarnóta. Nézzünk 
néhányat közülük! Ha valaki nekidől bármely, élemedett 
korú kocsma falának, abból a falból rögvest áramlik ki 
az a bizonyos akácos út, melyen végig szokás menni. Ha 
az úton megunja a hiábavaló járkálást, a deres hajára hul-
ló holdsugarakat, mit tesz? Hívja kedvesét: ,,Gyere vélem 
akáclombos falumba”. Ott aztán szépen telnek a napok, de 
egyszer minden jónak vége, és kezdődik a sóhajtozás: ,,Fe-
hér akácok! Hova tűnt el az a nyár?”. Mintha erről is a fehér 
akác tehetne. Ilyenkor aztán néhány icce lezúdítása után a 
mélymagyar elkeseredik és testamentumként dalolja bele a 
nagy magyar éjszakába, hogy őt a kanyargós Tisza partján 
temessék el akáclombos temetőbe. Előtte azért körülnéz a 
távolabbi vármegyékbe megtapasztalandó, hogy s mint ar-
rafelé az élet. Nézelődik, tapasztalkodik, majd eszébe jut a 
jó édesanyja. Kéri is őt, hogy küldjön neki… No mit? Ugyan 
mit kér a tékozló fiú oda a távolba? ,,Küldjön egy szál virágot 
az öreg akácunkról”. Bizony! Akácvirágot kér. Amúgy nem 
rossz nóta ez. Nagyon is jól énekelhető, ha már olyan a han-
gulat. Hát legyen olyan! Dehogynem ismered, már hogyne 
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A kéményseprő felhívása
A CSOMIFÜST Kft. kéményseprője, Körömi Ferenc 
értesíti a lakosságot, hogy május 5-től a hónap végéig 
végzi a kémények ellenőrzését, seprését és a díjbesze-

dést. Amennyiben a lakosokat nem találja otthon, 
kéri, hívják fel a 20/259-23-89-es telefonon, hogy 

időpontot egyeztessenek.
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   Mókus, amit mindnyájan 
kedvelünk

A fürge mókus szívesen tanyázik öreg erdőkben, ligetes 
parkokban, dióérés idején benéz kertekbe is. Tanúsíthatom, 
hogy a mártélyi kertekben is megleshető, a gyerekek nagy 
örömére. Ám csak ritkán, mert a macskáktól láthatóan tart. 
Ahol védett barátunkat terített asztal várja, ott letelepszik, 
több lakást épít. Fenyőmagon, fakérgen, gombán, gyümöl-
csön, bogyón, rügyeken él. Ínyenc lévén, mandula, dió, mo-
gyoró a csemegéje. Csuda látvány, amint a vöröses bundájú 
fickó nekikészülődik az evésnek: leül az ágon, bozontos far-
kát a hátára borítja, a mancsa közé fogott mogyorót sebesen 
forgatva körberágja a héját, kicsippenti a belét, és hosszasan 
őrli. Ha tele a pocakja, rendbe szedi a bundáját. A rágcsálás 
művésze nem veti meg a cserebogarat, a sáskát, sajnos kuta-
kodik néha madárfészekben is tojás, fióka után.  Kitűnő látá-
sú, hallású, szaglású légtornászunk jó időben szakadatlanul 
ténykedik. Ha kedve szottyan, kényelmesen lemászik a fáról. 
Ám a legkisebb gyanús neszre sivalkodva menekül vissza; 
szélsebesen fölkúszik sima fatörzsön is. Bár nagyszerűen ért 
az úszáshoz, szorult helyzetben megy vízbe.  

Pirkadattól napestig talpon levő barátaink családalapí-
tását csetepaté előzi meg. A mókuslány köré gyűlt legények 
kemény harcot vívnak a menyasszonyért. A győztes vígan 
hancúrozik-játszadozik arájával a facsúcs közelében épí-
tett mókustanya körül. A 30-40 centi átmérőjű, gallyakból 
készült, finom fahánccsal bélelt, mohával párnázott fészek 
oldalán hagyott parányi nyíláson át közlekednek ki-be. A 
mama évente kétszer 3-7 kölyöknek ad életet. Az alig 6 cen-
tis, vakon, csupaszon világra jött kicsik 3 hetes korukra felöl-
tik szüleikéhez hasonló bundájukat. A piciket féltő anya gon-
dosan eltömködi a lak bejáratát, amikor portyára indul. Ha 
ellenség háborgatja, kölykeit másik fészekbe cipeli. A 8 hetes 
korára önálló mókusgyerek hamar hozzászokik a szabadság-
hoz, többnyire sikerül kicseleznie a rá vadászó nyestet, héját. 
A nyári hőségben délre elpilledő, árnyékban sziesztázó ba-
rátunk télen sokat szunyókál. Ha megéhezik, lakmározik az 
ősszel gyűjtött elemózsiából. 

Lévay Györgyi

   Körtvélyesi kerékpártúra
A kerékpártúra résztvevői az Erdei Iskolánál gyülekeztek 

április 12-én. Délután három óra körül indultunk, nyolc fő-
vel. A túra vezetője Somodi István természetvédelmi őr volt. 
Kicsit borús volt az ég, ennek ellenére kellemes, túrázásra al-
kalmas idő. Hat kilométert tettünk meg a körtvélyesi gátőr-
házig. Megálltunk a töltés alján található sziki kocsord telep, 
a mártélyi szivattyútelep mellett. Az országban itt található a 
legnagyobb sűrűségben ez a védett növény. A sziki kocsord, 
a fokozottan védett sziki bagolylepke tápnövénye, a nőstény 
lepke a növényre helyezi el a petéit. Somodi István meg-
mutatta nekünk azt az erdőrészletet is, ahol a középkorban 
Körtvélyes helyezkedett el. A régészeti kutatások során szá-
mos építmény maradványait találták meg itt a kutatók. Bi-
ciklizés közben kétszer is megálltunk a Holt-Tiszánál. A nö-
vények világából hatalmas, több száz éves nyárfát, valamint 
vadrepcét, vadszőlőt is láttunk. Az állatvilág számos képvise-
lőjével találkoztunk: riadtan menekülő őzekkel, nagy csapa-
tokban, vagy párosan mozgó tőkés récékkel, elrepülő szürke 
gémmel, egerészölyvvel, magát halottnak tettető holyvával 
(ez egy rovar), valamint a körtvélyesi gátőr szürke marháit 
is láttuk, igazán gyönyörű és impozáns állatok. A túra ki-

kapcsolódásra alkalmas, 
kellemes időtöltés volt. 
Köszönjük Somodi Ist-
vánnak a kalauzolást. 
Sajnálhatják azok, akik 
nem jöttek velünk, egy 
érdekes napról maradtak 
le. Az ehhez hasonló tú-
rákon érdemes részt ven-
ni, a természet végtelen 
változatossága, szépsége 
mindenki számára él-
mény.

Katona- Kis Ádám

Közlemény
Mártély község Önkormányzata értesíti a lakosságot, 
hogy a szilárd háztartási hulladékot szállító FBH-NP 
Kft nem vállalja a zöld hulladék elszállítását. 
Önkormányzatunk saját erőből próbálja segíteni a 
lakosságot. Vállaljuk, hogy a jövőben, - amig a közfog-
lalkoztatásra lehetőségünk lesz - a házak elé nyitott 
zsákban kitett, összedarabolt zöldhulladékot, de 
semmi más szemetet nem tartalmazó zsákokat

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 
REGGEL INGYENESEN ELSZÁLLÍTJUK

   Röplabda verseny a családi napon
Május 31-én a Retro Családi Nap alkalmából röplabda ver-
senyt is rendezünk, melyre 3 fős csapatok jelentkezését vár-
juk.

Játékkiírás:
játék megnevezése: strandröplabda
játék kezdete és vége: 11h-13h
helyszín: Mártély Tisza part, strandröplabda pálya (homo-
kos)
játékidő: 15 pontos
résztvevők köre: 3 fős csapatok
Az első 8 csapat nevezését fogadjuk el

Minden érdeklődő (férfi, női és vegyes csapatok) jelentkezé-
sét és csapatnevét személyesen a Könyvtárban, a helyszínen 
9:00-10:30 között vagy a 30/255-3803 számon várjuk!



jöttek el és büszkén szavalták el az óvodások a hazafias ver-
set, amit az előző héten tanultunk.A kiscsoportosok is él-
mény dús heteket éltek meg. Egy kedves óvodapedagógus 
hallgató töltötte itt a szakmai gyakorlatát, aki fiatalos fris-
sességgel, szorgalommal bizonyította a rátermettségét, és 
gyermekszeretetének bizonyságaként könnyes búcsúval vált 
el az őt megszerető gyerekektől és felnőttektől.A tavasz előre 
haladtával lassan, de megkérdőjelezhetetlenül elérkezett az 
„Erdő-mező-víz” projekthetek ideje. A gyerekeknek alkal-
muk nyílt a több hetes időtartam alatt megismerkedni a víz, 
az ártéri erdő, és a füves területek élővilágával. Sokat sétál-
tunk a természetben, bogarásztunk, gyűjtögettünk, néztük, 
ahogy visszafordíthatatlanul éled a természet. Hatalmas fu-
tóversenyeket, nagy nevetésekkel zengő legurulásokat „csap-
tunk” a töltésen.

Egy apró kis mocsári teknőssel állított be egy napon egyik 
hatalmas tudásszomjjal és természetszeretettel rendelkező kis 
ovisunk. Megbeszéltük, hogy a homokból kikelt apró állatká-
nak mi mindenre van szüksége. Még a legbátortalanabbak is 
megnézegették, ismerkedtek vele. Igen ám, de az elengedés 
már nem ment olyan könnyen, mint ahogy azt elgondoltuk: 
krokodilkönnyek adták a tudtunkra, hogy a kis megtaláló 
mennyire aggódik a pici teknős sorsa miatt. Erzsike néni 
mentő ötlete oldotta meg a gordiuszi csomót: a természetvé-
delmi oktatóközpont munkatársa majd megmondja nekünk, 
hol lesz a legjobb útjára engedni a teknős bébit. Másnap ér-
zékeny búcsú közepette mégis sikerült őt az útjára engedni.A 
kalandpark minden zegzugát ismerik már a Mártélyi óvodá-
sok. A nagymozgásoktól a legfinomabb mozgások gyakorlá-
sára is alkalmas kombinált játékokon ügyesen, bátran végig 
tudnak menni, saját szabályokat is ki tudnak találni.

Egy izgalmas kirándulásban volt részünk, amit megint 
csak Sanyi bácsiéknak köszönhettünk: lovas kocsival beba-
rangoltuk az ártér madárdaltól zengő, de kevéssé ismert gyö-
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  Tavaszi zsongás az óvodában
Igen tartalmas hetek teltek el a legutóbbi beszámoló óta a 

mártélyi óvodában. 
A tavaszi hónapok első és igen izgalmas témája a Március 

15.-i készülődés és maga az ünnep volt. A 3-6 éves gyerme-
kek számára nagyon nehéz ennek a hazafias ünnepnek a lé-
nyegét megértetni és átadni. Ezért most is a tevékenységek, a 
tapasztalások felől közelítettük meg. Rengeteg katona indu-
lót hallgattunk, amire vidáman vonulgattunk, masíroztunk. 
A ritmusérzék, és a ketted lüktetés fejlesztésén túl kialakult 
egy pozitív érzelmi szál a ritmusos, feszes dallamokon ke-
resztül. Hogy ez még inkább szívből jövő legyen, mindenki 
elkészítette a maga saját katona csákóját, amihez nagyfokú 
szem-kéz koordinációs készségre, pontosságra, figyelem 
koncentrációra volt szükség. A hajtogatás után a festés során 
megtanulták a gyerekek a magyar trikolor színeit, azok jelen-
tését. Az óvodát feldíszítettük annak rendje és módja szerint 
kokárdákkal.

Egy mosolyt csalogató közjáték tette emlékezetessé az idei 
előkészületeket: egy kisfiú boldogan osztotta meg az érte jövő 
anyukájával az aznapi élményeit, miután az édesanya feltet-
te a „Ma mit csináltatok az oviban?” kérdést, hogy „Céltáb-
lát!”, majd rámutatott az ablakokat díszítő kokárdákra. Sokat 
beszélgettünk a huszárokról, a hősiességről. Az ehhez való 
szemléltető képeket esténként az interneten keresgéltem, 
amikor rábukkantam egy óvodásokat és egy lovas huszárt 
ábrázoló fotóra. Azonnal megfogalmazódott az ötlet: Ezt a 
mi picúrjainknak is látni kell! Hiszen mindig a tapasztalás 
a legcélravezetőbb módszer az óvodásoknál! Beszélhetünk 
nekik egy héten keresztül bármiről; többet ér, ha azt a dolgot 
30-40 percen keresztül saját maguk közvetlen közelről látják, 
hallják, megtapintják, a legváltozatosabb módon érzékelik.

Nem kellett csalódnom most sem, mert meghallgatásra 
talált a kérésem, és Benkő Sanyi bácsi személyében a gyere-
kek egy délceg, nyalka lovas huszárral találkozhattak. Hatal-
mas élmény volt, hogy kipróbálhatták a fegyverzetét, meg-

nézhették a cifra ruházatát, felülhettek a lovára, és közben 
sok érdekes, még a felnőttek számára is különleges informá-
ciókat hallhattunk.

A faluházban megrendezett ünnepségen szép számmal (folytatás a következő oldalon)



nyörű részeit. Hatalmasra kerekedett a gyerekek szeme, mi-
kor a remetéről mesélt nekünk a kalauzunk. Hát még akkor, 
amikor a Sófalvy kúthoz kiérve patkódobó versenyen mutat-
hatták meg az ügyességüket a gyerekek is és a felnőttek is. Az 
ostorpattogtatás tudománya már nem ment olyan könnyen 
senkinek, mégis kitartóan gyakorolták a gyerekek, miközben 
az óvodából hozott elemózsiát majszolták.

A nagyok számára hamarosan eljön a búcsú ideje, az isko-
la kezdés időszaka. Hogy ez zökkenő mentesebb legyen, ki-
dolgoztuk és minden évben megtartjuk az iskolával közösen 
az „Ovi-suli” témahetet. Ilyenkor ellátogatunk az iskolába, 
ahol megnézzük, hogy a tavaly tőlünk elbúcsúzó nagyoknál 
hogyan zajlik egy tanóra, megismerkedünk a leendő tanító 
nénikkel, az iskola légkörével. Egy rendhagyó testnevelés 
órán veszünk részt, amit a tornatanár bácsi tart az óvodá-
soknak, és a könyvtár semmihez sem hasonlítható, rejtelmes 
világa is kitárul előttünk.

A témahét legjobban várt napja, a program zárása az idén 
is az ovis-isis vetélkedő volt. Miután csapatokat alkottunk, 
amiben óvodások és iskolások egyaránt voltak, és minden 
csapat választott egy-egy felnőtt csapatkapitányt Ancsa néni, 
Locskai Éva néni, Erzsike óvó néni és Irénke néni személyé-
ben, elkezdődött a nemes versengés.

A gyerekeknek zenei, környezetismereti, ügyességi és 
számtalan érdekes, izgalmas feladat során kellett bizonyíta-
niuk, hogy megérdemlik a játék végén a díjakat. A legvidá-
mabb kacagások közepette irányították a saját csapatkapi-
tányaik kezét, miközben azok bekötött szemmel, de elszánt 
győzni akarással rajzolták a megadott feladatot. Éva óvó néni 
pártatlan zsűrizése és az összegyűjtött pontszámok alapján 
hamar megszületett a verseny végeredménye. Természetesen 
mindenki kapott valamit, majd jókedvűen, vidám csacsogás 

közben fogyasztották el a nagycsoportos gyerekek szülei által 
sütött finom süteményeket, és az általuk behozott ízletes in-
nivalókat, amit ezúton is köszönünk mindenkinek.

Mostanában sem unatkozunk az óvodában. A mindenna-
pi teendők mellett új feladataink közé tartozik az epres ker-
tünk gondozása, ugyanis eper palántákat kaptunk egy ked-
ves anyukától. A talaj előkészítésben segítséget kaptunk az 
önkormányzattól, és ügyes kezű asszonyok csodás kis kertet 
varázsoltak nekünk a gizgazos területből.

Az anyák napi ünnep előkészítésében serénykedünk mos-
tanában, amit természetesen titokként kezel minden óvodás. 
Sokat mondogatjuk, tanulgatjuk a verseket, dalokat, készül-
nek a dekorációk, az ajándékok, tervezgetjük, mivel kínáljuk 
meg a vendégeinket. 

Egyelőre én sem mondhatok többet, de megígérem, a kö-
vetkező beszámolómban az anyák napi ünnepségről és sok 
másról is fogok mesélni.

Enyedi Ibolya óvó néni

(folytatás az előző oldalról)
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  Kopogtatás a költészet napján
Ez az ünnepnap József Attilához kötődik, aki 1905. ápri-

lis 11-én született. Rendhagyó ünneplésre hívtuk a verseket 
szeretőket „A vers házhoz megy” címmel. Amolyan „verse-
lő kommandóként” bekopogtattunk családokhoz, intézmé-
nyekhez, vendéglátóhelyekre, a boltba, és elmondtunk egy 
József Attila verset. Természetesen előzetes egyeztetés alap-
ján, hogy otthon találjuk őket, és hogy szívesen fogadják a 
verselőket. (Kora délután játszóházzal indult a nap, ahol a 
felső tagozatos gyerekek játékpárbajban tehették próbára az 
ügyességüket, a nagyobbak pedig egy villám csocsótornát 
vívtak. A Safarik Martin - Hegedűs László páros lett a győz-
tes.) Ezután a tíz vállalkozó kedvű fiatal és „örökifjú” három 
csapatban indult el délután és mondták el a költő egy-egy 
költeményét. Felemelő, ünnepi érzés volt látni, hogy meny-
nyire tetszett a vers mindenkinek, kortól, nemtől, helyszíntől 
függetlenül. A „verskommandó” tagjai voltak: Tatár Éva, Ko-
vács Blanka, Börcsök Zsófi, Berényi Bianka, Csatlós Renáta, 
Sajtiné Kati, Körtvélyessiné Renáta, Rácz Anett, Pusztainé 
Márti és Horváth Tibor. Köszönjük nekik ezt a szép délutánt!

Falufutás
Május 31-én – Retro Családi Nap 
alkalmából futóversenyt rendezünk 
a természetszerető, sportot kedve-
lők számára, több korcsoportban, 
melyre kortól-nemtől függetlenül, 

bárki nevezhet. korcsoport: 200m (0-5 éves korig)
Mini korcsoport: 500m (6-10 éves korig)
I. korcsoport: 2000m (11-16 éves korig)
II. korcsoport: 5000m (17 éves kortól)
Nevezés:  a könyvtárban személyesen, illetve a 

30/239-3940 telefonszámon vagy 
aznap a helyszínen 8:15-től–8:45-ig!

A futást 10-15 perces bemelegítéssel kezdjük.

Mindenkit szeretettel várunk!
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  Egy „versfogadó” élményei
Mártélyon elindult egy kedves megemlékezés! Három 

csoport, 3-4 fővel felkeresett pár családot, akiknél becsen-
getve egy vers elmondásával emlékeztek erre a sokunk által 
szinte már-már elfeledett évfordulóra, amely azonban az 
ilyen programoknak köszönhetően ünneppé válik. Erről a 
kis, meghitt megemlékezésről szeretnék pár sort mindenki-
vel megosztani. A nálam megjelenő három lány a következő 
József Attila verssel készült: Csatlós Renáta – Levegőt, Tatár 
Éva – Mámor, Rácz Anett – Mama. Mivel családonként egy 
vers elmondását vállalták, meghallgattam az első verset, a 
„Levegőt”. Nagyon tetszett, mást is szerettem volna hallani. 
Megkértem őket. Következő versként a „Mámor”-t is meg-
hallgattam. A lányok, Renáta és Éva nagyon szépen és meg-
hatóan mondták el az általuk kiválasztott verseket. Ezután 
már szerettem volna a harmadikat is hallani! A versekből pár 
sornyit idézek:

„Ki tiltja meg, hogy elmondjam, 
mi bántott hazafelé menet?”

Oh, én nem így képzeltem el a rendet
Sem népet, amely retteg, hogyha választ, szemét lesütve 

fontol sanda választ, és vidul, ha toroz.” (Levegőt)

„Szeretnék felverni lelkem dalával
a szomorúak szívét, a világot.
Most megbocsátok annak is,
aki bántott.”(Mámor)

Szívemből mondom, jó lenne minden évben ezt a szép 
kezdeményezést folytatni.

Köszönettel:

Szabó Istvánné

Felhívás
Rendhagyó kiállítás megnyitását tervezzük május 
31-én. Ehhez kérnénk segítséget! Olyan régi gyerek-
rajzokat, emlékkönyveket, „órai levelezéseket”, fény-
képeket, ereklyéket várunk, melyek a 70-80-90-es 
években készültek.
Akinek van a birtokában a régi „KISZ-klub” életét 
bemutató dokumentum, kérjük hozza be. A kiállítan-
dó anyagokat május 5-ig legyenek szívesek a 
Könyvtárba behozni.
Köszönjük!

Meseíró pályázat

A meséket alapvetően az eredet szerint két nagy cso-
portra oszthatjuk: „népmese”, mely szájhagyomány 
útján terjedt és szerzője ismeretlen, illetve „műmese”, 
ahol a szerző személye ismeretes.”

„az én 
mesém”

Pályázatunkat e két eredet vegyítésével írjuk ki.
Olyan mese írására bíztatjuk a vállalkozó kedvű 

fiatalokat és „örökifjakat”, melyben jól felismerhe-
tőek a népmesei elemek.

Kategóriák:  10 – 14 évesek, 15 – 18 évesek, 
19 – 99 évesek

Formai elvárások: Minimum 1 oldal, Times New 
Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv, Word 
formátum. 
E-mailben kérjük megküldeni a ht.balu@gmail.com 
címre, az író nevével, telefonszámával.
Határidő: 2014. május 16.
A zsűri tagjai: Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta, 

Mártélyi Általános Iskola intézményvezető 
Sajti Imréné, Mártélyi ÁMK Könyvtáros 
Pusztai Sándorné tanító 
Horváth Tibor, Mártélyi ÁMK IKSZT 
munkatárs

Díjazás: Oklevél, emléklap és tárgyjutalom
Eredményhirdetés:  május 31-én, a Retro 

Családi Napon

Közérdekű információ
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

(6521 Vaskút, Külterület 0551/2. hrsz.) 
értesíti a lakosságot, hogy

Mártély településen 2014. május 29-től kezdődően 

minden hónap utolsó csütörtökén 8:00-15:00 között 

hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélszolgálatot tart. 

Helyszín: Faluház (Mártély, Fő u. 49.)
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  Retro Családi Nap: 2014. május. 31.
Programok: Idő: Helyszín:

Ilyenek voltunk kiállítás-és program megnyitó 9:00-től hétközna-
ponként 16:00-ig Faluház

Főzőverseny csapatok előzetes nevezés alapján 9:00-12:00 Tiszai utca
Lovas bemutató 9:00-12:00 Töltés mellett
Falufutás Hogy Életük legyen Alapítvány szervezésében 9:00-11:00 Töltés 
Ovi futam (200 m)
Iskolás futam (500 m)
Felnőtt futam (2000 m) 
Senior futam (5000 m)
Baba-mama kuckó 10:00-16:00 Óvoda
Ø  Retro célbadobó verseny 10:00-12:00
Ø  Zumba, Piloxing gyerekeknek, felnőtteknek 10:30-12:00
Ø  Homokvárépítő verseny 12:00-14:00
Ø  Ovis vicces játékok 12:00-14:00
Ø  Hétpróba-ügyességi játékok 14:00-16:00
Ø  Lufihajtogatás 14:00-16:00
Ø  Három kismalac -bábjáték 15:00-16:00
Színpadi műsorok avagy Ki mit tud? 10:00-18:40 Színpad
Ø  Zumba Fitness 10:00-10:20
Ø  Péczely Attila Műv.Iskola Színjátéka Andersen: A rút 

kiskacsa. betanította: Arnóczky Mária 10:25-11:25

Ø  Mártélyi Népdalkör 11:35-11:50
Ø  Villa Negra Zenekar 11:50-12:25
Ø  Táncház Paulik Erikával 12:35-12:55
Ø  Léghajó meseszínház 13:05-13:50
Ø  Tordai család 14:00-14:10
Ø  Essende Divatszalon 14:15-14:40
Ø  Yasmine hastánc csoport 14:45-15:05
Ø  Tóth Péter bűvész 15:10-15:30
Ø  Hód-Kristály Mazsorett 15:35-16:05
Ø  Moonlight duo 16:10-17:00
Ø  Members rockzenekar 17:05-18:10
Ø  Ördögfű 18:15-18:40
Aszfaltrajzverseny 11:00-12:00 Tiszai utca
Egészségfejlesztő program 11:00-15:00 Sportpálya, egészségsátor
Ø  Dr. Szilágyi Mária orvos 11:0-15:00 Kínai állapotfelmérés
Ø  Hrutka Ildikó jóga oktató 11:00-15:00 jóga a minden-napi életben 
Ø  Farkas Zsófia gyógytornász 14:30-14:45 gerincjavító gyakorlatok
Ø  Dr.Tordai Sándor fogorvos és Csatlós Renáta védőnő 11:00-15:00 helyes fogápolás
Ø  Nagyné Szentirmai Anna asszisztens 11:00-15:00 vérnyomás és vércukormérés
Ø  Budai Mónika gyógynövényszakértő 11:00-15:00 gyógyteák hatása és kóstolása
Ø  Asztalos Andrea táplálkozási tanácsadó 11:00-15:00 fogyókúra, Norbi termékbemutató
Ø  Komlósi Edit gyógyászati segédeszköz 11:00-15:00 mozgásszervi betegségek megelőzése
Ø  Tápai Szabó Anikó dietetikus 11:00-15:00 táplálkozási szaktanácsok
Ø  Koncsek Krisztina paleolit szakértő 11:00-15:00 paleolit alapélelmiszerei
Ø  Bujdosó Dávid 11:00-15:00 tönkölybúza mint élelmezési alapanyag
Süteménymustra előzetés nevezés alapján 12:00 Sportpálya
Közös ebéd 12:00-14:00 Sportpálya
Röplabda csapatverseny Hogy Életük legyen Alapítvány 
szervezésében 11:00-13:00 Strand

Környezetismereti és védelmi túra a Tanösvényen 14:00-16:00 Tanösvény
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Retró családi nap
Főzőverseny-kiírás

Nevezési lap

A verseny időpontja: 2014. május 31.
A főzés kezdete: 9.00
Helyszíne: A Tiszai utca sportpálya melletti része.
Nevezési határidő: május 20, a nevezési lap kitöltésé-

vel és a helyfoglalási díj befizetésével.
A főzőhelyek kisorsolása: 8.00
Helyfoglalási díj: 1.000,- melyet az eredményhirdetés 

után visszaadunk a benevezett csapatoknak.

Kategóriák:  I. Bográcsban főtt ételek – pörkölt, 
gulyás, tokány, stb.

 II. Sültek – grill, tárcsa, nyárs
 III. Sütemények – házilag előre 

elkészítve! Minimum 12 
szelettel lehet nevezni.

Az ételek saját alapanyagból készülnek, csapatonként 
1 asztalt és 6 széket biztosítunk a főzőhelyen. Vízvételi 
lehetőség a közkifolyóból az út mellett. A zsűrizéshez 
1 adag ételt kérünk csapatonként.
A süteményeket tálcán kérjük leadni 11 óráig!

Zsűrizés: 12.00 A süteményeket külön zsüri értékeli.
Díjazás: Az I-II-III. helyezetteknek oklevél, tárgyjuta-

lom, a többi részvevő csapatnak emléklap.
Eredményhirdetés: kb. 13.00
Nevezési lap, bővebb felvilágosítás Horváth Tibortól 

kérhető: 20/624-5437
Nevezési lap leadása: Faluház, Könyvtár

A csapat neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Létszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Csapatvezető neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az étel neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kategóriája:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyilatkozat
Alulírott csapatvezető kijelentem, hogy a verseny sza-
bályait megismertem, megértettem és elfogadom. A 
helyfoglalási díjat befizetem. A versenyen saját alap-
anyagból dolgozom, a minőségét garantálom. 
Tisztában vagyok a lehetséges baleset- és fertőzésve-
széllyel. Az átvett használati tárgyakat épségben 
átadom a verseny végén. Az elkészült ételt eldobható 
tányérban és evőeszközzel a saját felelősségemre 
fogyasztom el. A nem rendeltetésszerű használatból 
eredő kárt a helyszínen megtérítem.
A szervezők felé kártérítési igénnyel nem lépek fel.

Mártély, 2014. .....................................

 ...................................................
 csapatvezető aláírása

Ügyességi versenyek Hogy Életük legyen Alapítvány 
szervezésében
Ø  „Mártélyi kis-angyalom” Tűzről pattant menyecske 14:00-16:00 Sportpálya
Ø Mártély legnagyobb parasztja 14:00-16:00 Sportpálya
Helytörténeti előadás, családi vetélkedő 17:00-18:00 Faluház
Riska tombola „Nyakig ülünk benne” 17:00-eredményig Camping
Czékus Vidámpark- hinták és játékok kicsiknek, 
nagyoknak 10:00 -folyamatosan Töltés mellett 

Légvár, rodeó-bika, élőcsocsó, szumó 10:00-folyamatosan Töltés mellett 
Étkezősátor-hideg és meleg ételek, italok 9:00-folyamatosan Sportpálya
Íjász bemutató 18:00 -19:00 Sportpálya
Ábrák a dobra délután Sportpálya
Esti színpadi program 19:10-03:00 Színpad
Ø Rockefeller Együttes 19:10-20:25
Ø Hestia Tűzzsonglőr Csoport 20:30-20:55
Ø Szűcs Judith 21:00-22:00
Ø DJ De Vargas , Daniel Kray retródisco 22:00-03:00
Ø Vatafaka 23:40-24:00
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  Az IKSZT és Faluház 
programjai májusban

Rendszeres szolgáltatások : - Családsegítő 
szolgálat (minden páros héten, szerdán 
8.00-9.30), A Falugazdász fogadóórája 
(minden kedden 8.00-9.00). KLUBOK: - Ifjúsági klub 
(minden pénteken 15.00-17.00), Baba-mama klub (minden 
csütörtökön 9.00-11.00), Nagyi net-klub (minden hétfőn 
13.00-15.00)
Ezeken túl, az alábbi rendezvényekre várjuk májusban az 
érdeklődőket és érintetteket:
Minden hétfőn 17.30-kor (5, 12, 19, 26) jóga Hrutka Ildikó 

jógaoktató vezetésével
Minden kedden 16.30-kor (6, 13, 20, 27) Gerinctorna 

Farkas Zsófia gyógytornász vezetésével 
5-9 (hétfő-péntek) IKSZT Európa Hét – vetélkedősorozat
9-én pénteken 10 órától 17 óráig Európa Nap 

– 10 éve az Unióban
16-án pénteken 17.30-kor ,,Ki a jobb?” játékos vetélkedő 

civileknek, korhatár nélkül
17-én szombaton 10 órától múzeumlátogatás a Tornyai 

János Múzeumba
21-én szerdán 10 órától előadás a daganatos 

megbetegedésekről.
Egészségi állapot (ESG) mérés (jelentkezés: Búzás Évánál 

30/963-1986)
22-én csütörtökön 17.30 órától Japán teaház
28-án szerdán 13 órától kézműves foglalkozás 

7-10 éveseknek
31-én szombaton 9 órától Retro Családi Nap a focipályán 

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
és Faluház 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
Men tő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűz ol tó ság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rend őr ség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Kör ze ti meg bí zott: Szín Dániel:

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

Pol gár őr ség:  228-043
Pol gár mes te ri Hi va tal:  528-062
Is ko la:  528-060
Óvo da:  228-035
Idő sek Klub ja:  228-038
Anya- és Cse cse mő vé dő In té zet: 228-450
Posta:  528-010
Kór ház-ren de lőin té zet Hmvhely: 532-222
Or vo si ren de lő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374

Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig, hétvé-
genként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Idősek Klubja májusi programja
 08-án 10 órától májusi népszokások, 

kalendáriumi események
 12-én térítési díj befizetés pénztári órákban
 14-én véradás 13:30 16:00 között. Aki teheti, jöjjön el!
 15- én 10 órától viccmesélés, anekdotázás 
 22-én 10 órától névnapozás 

(Sándor, József, Eszter, Margit)l
 27-én 9 órától fehérneművásár 
 29-én 10 órától társasjátékok

Ál lan dó Prog ra mok:
A gyógyszer-igényét mindenki 7 órára hozza el.
Hétfőn 7-8 óra között, reggeli előtti vércukor-, vérnyomás 

mérés.
Minden kedden 10 órától időstorna. Mindenkit szeretettel 

várunk.
Kedden, szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt 
Csütörtökön közösségi rendezvény: előadás, névnap, szüle-

tésnap, évforduló
Hétfőn, szerdán és pénteken a tejet, reggel 7- 8 között szíves-

kedjenek elvinni
Minden héten csütörtökön nyitott élő próba 14 órától: Az 

Idősek Klubja Népdalköre várja a hallgatóságot. Aki 
szeretne, énekelhet is velünk.

Klubvezetőség

Elhunyt:
Varga Györgyné Sólya Julianna (Mártély, Dózsa György u. 7.),

Horvát Ferenc (Mártély)

   Anyakönyvi hírek
Született:

Sipos Attila Gézának és Tánczos Enikőnek (Mártély, 
Hunyadi u. 21.) GÁBOR utónevű gyermeke.


