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fogunk látni. Nem is csalódtunk, volt itt minden, ami egy 
igazi színvonalas cirkusz elengedhetetlen része. 

Már a kezdés is lenyűgöző volt, hiszen a német tigris-
idomár hatalmas „macskáit” könnyedén irányítva azonnal 
ámulatba ejtette a közönség apraját és nagyját. A brazil ze-
nebohóc csoport újra és újra megnevettette a gyerekeket. 
Alig hittünk a szemünknek a kubai lengőakrobata lány 
produkcióját látva, hiszen a hajánál fogva lógott a kötélen, 
és hajtott végre lélegzetelállító mutatványokat. Szandra, az 
idős elefánt hölgy pedig megmutatta, hogy öreg elefánt nem 
vén elefánt. Azt is megtudtuk, hogy ő egy igazi világsztár, 
hiszen Roger Moor, az egykori 007-es ügynök partnere volt 
a 80-as évek egyik James Bond filmjében. 

A világhírű Richter család lovas számokkal kápráztatott 
el mindenkit: hófehér és ébenfekete lovaik kezes bárányként 
engedelmeskedtek, a legnehezebb feladatokat is könnyedén 
vették. 

A legnagyobb tapsot a brazil légtornász kapta, bár vol-
tunk páran, akik néha oda sem mertünk nézni, hiszen mint 
egy igazi Pókember, mindenféle biztosítás nélkül ugrált ide-
oda a manézs kupolájában. Tüzes kardokkal egyensúlyozó 
olasz akrobatát, angol gyorsöltöző párt, dán illuzionistát, 
orosz kötélakrobatákat, magyar ugró artistákat, és egy fan-
tasztikus bolgár halálkerék produkciót láthattunk még. A 
több mint két óra észrevétlenül elszállt, az előadás végén 
élményekkel telve indultunk haza. Nagyon jól sikerült a ki-
rándulás, fáradtan, de boldogan érkeztünk meg Mártélyra. 
Egyöntetű kérésként fogalmazódott meg a résztvevőkben, 
hogy jövőre is szervezzünk egy hasonló nagy kirándulást. 
Rajtunk nem múlik!

(Enyedi Ibolya)

         Cirkuszoltunk Budapesten
Egy nagylelkű baráti felajánlás kapcsán nagyszabású és 

rendhagyó családi kirándulás szervezésébe kezdtünk még 
tavasszal. A programra az óvodásokat és az érdeklődő csa-
ládtagokat vártuk. Nagy izgalommal fogtunk a munkába, 
hiszen ilyen piciknek - körültekintő szervezés mellett is - 
nagy út ez a majdnem 200 km. A szülők örömmel fogad-
ták a kezdeményezést, hiszen a busz- és a belépés költségét 
sikerült 2500 forintban kikalkulálni. Ezt bizonyítja, hogy 
pillanatok alatt betelt a létszám, és tele lett az 50 személyes 
busz. Izgatottan számolták vissza a napokat a gyerekek, és 
nem volt nap, hogy ne kérdezték volna meg, „Mennyit kell 
még a cirkuszig aludni?”. A várva várt napon annak rendje 
és módja szerint szakadó esőre ébredtünk és majdnem az 
egész utat szakadó esőben tettük meg, de az égiek megke-
gyelmeztek nekünk, mert mire Budapestre értünk, ragyogó 
idő várt bennünket.

Teljesen elvarázsolta őket a nagy forgalom, a szebbnél 
szebb épületek, a hatalmas terek, és minden új élmény, ami 
merőben más volt, mint amit a gyerekek a környezetükben 
eddig tapasztaltak. Rácsodálkoztak a Műcsarnok arannyal 
festett, szecessziós homlokzatára, a Hősök tere monumen-
tális szoborcsoportjára, a Vajdahunyad vár kőcsipkéire. A 
korhű környezetben eljátszottunk a gondolattal, hogy mi-
lyen lehetett a középkorban a lovagok, királyok, királykis-
asszonyok élete. A Városligeti parkban röpke játszóterezés-
re és fagylaltozásra is volt még idő az előadás kezdetéig. A 
szüleink, nagyszüleink idejét idéző Circus Clasicus című 
előadás már a címében utalt rá, hogy igazi klasszikusokat 
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         Irodalombarátok Köre
Július 29-én megtartottuk a Kör első, alakulónak szánt 

találkozóját. Négyen voltunk, és egy nagyon hangulatos, 
kötetlen beszélgetés keretében felidéztük olvasásélménye-
inket. Érdekes volt hallani, hogy van, aki nem „rajong” az 
„Indul a bakterház”-ért, s hogy jóval a „kötelező” idő előtt 
elolvasta „Az egri csillagok”-at. Volt olyan szerencsés, aki 
rokona által – éjszakai portás volt a Somogyi Könyvtárban 
– olyan ritka dokumentumokat láthatott, amelyekhez kuta-
tók is csak kivételes esetekben férhettek hozzá. Sok hasonló 
történet, adoma, és még vicc is hangzott el kedden koraeste 
a Könyvtárban.

Valahogy így képzeltem, képzeltük el az Irodalombará-
tok Körét. Egy kedélyes társaságként, ahol akár tematikus 
alkalmak keretében, megismerkedhetünk műfajokkal, gon-
dolatokkal, új és már-már elfeledett alkotókkal, művekkel. 
Adott esetben „házhoz is megyünk” a Körrel, ha erre igény 
mutatkozik.

Legközelebb szeptember végén, amikor „Még nyílnak a 
völgyben a kerti virágok”, tervezzük az újabb találkozót, re-
mélve a nagyobb érdeklődést.

Horváth Tibor 
IKSZT munkatárs

         Az Alapítvány a Mártélyi 
Általános Iskoláért beszámolója

(2013. 04 -2014. 06 között)

2013 áprilisában megrendeztük jótékonysági bálunkat, 
mely egyik fő bevételi forrásunk. Köszönjük a felajánlott 1 
%-okat, az összeg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kitű-
zött célokat meg tudtuk valósítani. Az 1 %-okból vásárol-
tunk sporteszközöket 100 ezer forint értékben és az általá-
nos iskolások Németországba történő utazási költségének 
egy részét is átvállaltuk a kapott 200.000 Ft-ból. Az iskolai 
farsangot 10.000 Ft-tal támogattuk. Támogattuk továbbá 
a Németországból érkező gyerekek programköltségét.  A 
május végén tartott gyereknapot 100.000 Ft-tal segítettük. 
Május végén, június elején az osztálykirándulások kapcsán, 
akik kérelemmel fordultak a kuratóriumhoz, segítettünk: 
40 e Ft-ot osztottunk szét. Az évzáróra a jutalomkönyve-
ket az alapítvány vásárolta, és adta át az alapítványi díjat, 
mely minden évben a kimagasló teljesítményt nyújtó vég-
zős diáknak vagy diákoknak nyújt anyagi segítséget. Ez az 
elmúlt évben 35 E Ft volt. Sikeres pályázatot nyújtottunk 
be a játszótér felújítására, ez a nyár folyamán készült el. 
Itt is szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak, hogy 
a hitelfelvételhez ingatlanfedezetet bocsájtott rendelkezé-
sünkre, és a felmerülő kamatokat visszajuttatta. A játszó-
tér átadása 2013 októberében volt. A hitelt 2014 februárjá-
ban tudtuk visszafizetni, ekkorra jött meg a támogatás. Az 
ősz folyamán a Comenius pályázat mártélyi állomásának 
programját alapítványunk bonyolította le. Alapítványunk 
a falukarácsonyon megajándékozta a közösséget egy ping-

         Ezerjó uborka
Az uborka a negyedik leggyakrabban termesztett zöldség 

a világon, számtalan pozitív hatása miatt pedig kiérdemli a 
szuperélelmiszer elnevezést. Nézzük a jótékony tulajdonsá-
gait. 

Ha nehezünkre esik meginni az ajánlott napi 2-3 liter vi-
zet, akkor együnk sok uborkát: a zöldség 90 százaléka ugyan-
is víz. Ha gyomorégésünk van, együnk uborkát, ha pedig 
megégette a bőrünket a nap, akkor a sérült bőrre tegyünk 
néhány uborkaszeletet. Az uborka úgy működik, mint egy 
képzeletbeli seprű: kipucolja a szervezetből a méreganyago-
kat. Emellett rendszeres fogyasztásával a vesekövet is oldja. 
Mindemellett megvan benne a legtöbb olyan vitamin, amire 
a szervezetnek szüksége van: B- és C-vitamin-tartalma fel-
turbózza az immunrendszert. A héját érdemes rajta hagyni, 
mert abban van a napi C-vitamin-szükségletünk tekintélyes 
hányada.  Sok benne a bőrbarát ásványi anyag. A gyógyfür-
dőkben ezért van számos olyan kezelés, melyeknél uborkát 
használnak. A magas víz- és alacsony kalóriatartalmának 
köszönhetően az uborka alapzöldségük a fogyni vágyóknak. 
Jót tesz a szemnek is: ha a reggelre bedagadt szemre egy-egy 
szelet uborkaszeletet teszünk pár perc múlva nyoma sincs 
a kellemetlen tünetnek. A rák ellen is ajánlják, mert benne 
található sinoliknak köszönhetően csökkenti például a pe-
tefészek, az emlő, a prosztata és a méhnyakrák kialakulását. 
Jó a cukorbetegségben szenvedőknek, emellett karbantartja 
a vérnyomást és a koleszerinszintet, persze csak akkor, ha 
rendszeresen fogyasztjuk. A belőle készült lé gyógyír a fogíny 
betegségére és mivel csökkenti a szájban lévő baktériumok 
mennyiségét, üde, friss lesz tőle a leheletünk. A kozmetika-
ipar kedvelt alapanyaga, mert csodát tesz a bőrrel, a hajjal és 
a körömmel. Sárgarépalével keverve megköti a húgysavat, 
ezzel enyhíti a köszvény és az ízületi fájdalmakat. Ha tár-
sasági bulikon kissé sok alkoholt ittunk és másnap frissek 
szeretnénk lenni, lefekvés előtt együnk meg két-három ka-
rika uborkát, így elkerüljük a másnapi fejfáját, másnapossá-
got. Ám, mint minden jóban, az uborkában is van valami 
,,rossz”. Akinek epebetegsége, vagy bélgyulladása van, nyer-
sen ne egyen uborkát, mert nagy fájdalmai lesznek. Ám, ha 
legyalulják, besózzák, majd egy idő után kinyomják a levét 
ártalmatlanná válik és kitűnő salátát készíthetnek belőle.

Lévay Györgyi

Időpontváltozás!
Az augusztus 8-ra meghirdetett „Hulló csillagok” 
programunkat a nyári szabadságok miatt későbbi 

időpontra – várhatóan szeptemberre – halasztjuk el, 
melyről időben értesítjük az érdeklődőket. 

Megértésüket köszönjük, 
és várunk mindenkit az új időpontban 
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pong asztallal, melyet fel is avattak a már hagyományosnak 
mondható ping-pong versenyen. Ez év februárjában ismét 
bált rendeztünk, mely most is nagyon jól sikerült. Sikeresen 
pályáztunk a NEA működési pályázatán, ez kicsit több mint 
200 e Ft-ot jelent majd. Utófinanszírozott a pályázat, az el-
számolást 2015 februárjáig kell megtenni. Részben sikeres 
volt az a LEADER pályázatunk, melyből 50 db bordó szé-
ket vásároltunk a Faluházba, de még nem készült el a gyer-
mekkalauz Mártélyról. Sajnos a táboroztatást elutasították. 
Elutasították a „Disznótoros” pályázatunkat is, pedig ez jó 
vendégcsalogató lett volna. Nyertünk viszont a NAKVI-hoz 
benyújtott családi napi programmal, ezzel elszámoltunk, 
várjuk a támogatás folyósítását.

2014-ben a mártélyi gyerekek utaztak Altenahrba. Az 
alapítvány most is gyerekekként 10.000 Ft-al járult hozzá az 
utazási költségekhez. Szintén 10.000 Ft-os támogatást kap-
tak azok a fiatalok, akik augusztusban kirándulnak 10 napra 
Altenahrba és a Balti-tenger partjára.

Úgy ítéljük, hogy sikeres volt a május 31-i családi napi 
rendezvényünk, melyből szeretnénk hagyományt teremteni. 
Az idén osztálykirándulásra csak egy osztály kért és kapott 
támogatást, ez 16.500 Ft volt. Júniusban is kiosztottuk az 
alapítvány által vásárolt jutalomkönyveket és az alapítványi 
díjat. Alapítványunk beadta a közhasznúság fenntartásához 
szükséges kérelmet, mert minden kitételnek megfelelt. Most 
van a bíróságon a módosítások elfogadását kérő iratunk, 
amelyben tevékenységbővítést is kértünk.

Amikor ez megérkezik, onnantól az alapítvány új elnöke 
Nagyné Szentirmai Anna lesz, székhelye pedig átkerül a Fa-
luházba, a kuratórium tagsága változatlan marad.

Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy be-
vételhez jussunk, mert tevékenységi körünk igen sokrétű. 
Minden támogatónknak, önkéntesünknek köszönjük a fel-
ajánlott segítséget!

A kuratórium nevében:   Sajti Imréné

Hirdetés

Mártély Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a 
földhivatalnál vezetett nyilvántartásba bejegyzett 
földművesek számára az alábbi önkormányzati tulaj-
donú földterület 5 évre szóló haszonbérlet útján tör-
ténő hasznosítására:

Helyrajzi szám: Mártély külterület 046/19 
Területe: 7 ha 4248 m² 
Kataszteri tiszta jövedelme: 179,44 AK 
Művelési ága: szántó

A terület használatárét fizetendő ellenérték minimá-
lis összege 5 Ft/m²/év, azaz 371.240,- Ft/év. A földte-
rület használatának kezdete 2014. november 01.

A pályázatban meg kell jelölni a terület használatáért 
megfizetni kívánt haszonbér összegét, amely nem 
lehet kevesebb, mint 371.240,- Ft/év, továbbá csatolni 
kell a földműves nyilvántartásba való bejegyzésről 
szóló határozat másolatát.

A haszonbérleti szerződés a legmagasabb összegű 
haszonbérleti ajánlatot tevő földművessel kerül meg-
kötésre, azzal, hogy a létrejövő szerződés a földforgal-
mi törvény és a 474/2013. (XII.12.) Korm. rend. ren-
delkezéseinek megfelelően az ingatlan fekvése szerint 
illetékes, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal hir-
detőtábláján az előhaszonbérletre jogosultak értesíté-
se céljából 15 napra kifüggesztésre kerül.

Az Önkormányzattal kötött földhasználati szerződés 
mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági 
jóváhagyása alól.

Pályázni 
2014. augusztus 01-től (péntek) 

2014. augusztus 29. (péntek) 1200 óriág lehet

A pályázatok benyújthatók és részletes felvilágosítás 
kérhető Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala em. 22. számú irodájában 
(telefon: 62-530-166)

         Tiszavirágot láttunk
Ez Tiszavirág volt a javából! Ellentétben Erdei Iskolánk 

nyertes pályázatának címével „Ez nem Tiszavirág”. Somo-
di István természetvédő folyamatosan tartotta a kapcsola-
tot Felső-Tisza-i kollégáival, hogy tudjuk, mikor érkezik 
hozzánk a „csoda”. Startra készen vártuk István „kilövési 
engedélyét”, hogy le ne maradjunk a pillanatról. A látvány 
csodás volt, ahogy a kérészek cikáznak a víz fölött. Tudjuk, 
a nász után csak pár órát élnek (kérészéletűek). Mindezt a 
körtvélyesi halászgunyhónál láttuk. Albert András termé-
szetvédelmi őr vezetésével többen Mindszenten szálltak 
csónakba és a vízen kísérték figyelemmel a kérészek életét. 
Köszönjük természetvédőinknek ezt az élményes kirándu-
lást!

Búzás Éva koordinátor 
Erdei Iskola

Telefonszám változás
Tisztelt Betegeink!

A fogászati rendelő telefonszáma megváltozott.
A fogászat új telefonszáma: 70/ 577-8772
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Tudósításunk nem kacsa

         Citroёnek országos találkozója – 
nálunk

Történt a múlt században, egy 1996 júniusi hétvégén, 
hogy „Kacsatalálkozóra” kaptam meghívást egy - az or-
szág másik végében lévő – kistelepülésre. Nos, elindultunk 
4 kacsával. Egy falunapba csöppentünk, ahol már parkolt 
2 db 2CV. Meghívóink meleg vendégszeretettel fogadtak, a 
fiúk részt vettek egy focimeccsen is, ennyi… A nap végén 
megállapítottuk: Ilyet mi is tudunk csinálni Mártélyon. A 
gondolatokat, szavakat tett követte. Kiderítettem, hogy lé-
tezik egy kacsás klub, megtaláltuk, az elnök ki is küldte a 
meghívóinkat az akkori tagoknak. Augusztus első hétvégé-
jén, a vásárhelyi szalon elé invitáltuk a 2cv rajongókat 
egy randevúra. Számítgattunk, 10-15 autó csak eljön. 
Szombaton 10 órakor már 30 autó várta az indu-
lást! Mire Mártélyra értünk a konvoj már 42 autóból 
állt!!! Szinte mind 2CV. Mártélyon a Kavalkád ren-
dezvény színfoltja lett kacsás 
csapatunk. Volt itt éjszakai 
ladikos felvonulás a Tiszán, 
tűzijáték, koncertek, hin-
ták… Látva, hogy igény van 
az ilyen jellegű találkozók-
ra,  elhatároztuk, minden év 
augusztusában megtartjuk 
a rendezvényt. Egyre nőtt a 
létszám. Az első résztvevők hírét vitték a Kavalkádnak, és 
a következő évben már duplázódott a résztvevők száma. 10-
15 évvel ezelőtt még napi használati járműnek számítottak 
a 2 CV-k, külföldről aránylag olcsón lehetett hozzájutni, így 
Magyarországon is nőtt a rajongói tábora. Klubok mentek, 
jöttek, a mi találkozónk törzsközönsége alakulgatott. Főz-
tünk közösen halászlevet, paprikás-krumplit, marhapör-
költet, bográcsgulyást...  Eleinte évente, majd – mivel 
elég sok munkával járt a rendezés - kétévente hívtuk 
a márkatársakat.  A nálunk új autót vásárlók közül is 
minden évben akadt olyan újdonsült Citroën rajongó, 
aki kíváncsian vonult fel az idősebb autókkal együtt. 
Évről évre változott a kon-
voj összetétele. Először csak 
és kizárólag 2CV-k jelentek 
meg. Majd országos híre ment 
a mártélyi találkozónak, a 
juniorok és az oldtimerek is 
elfogadták meghívásunkat. 
Négy év után már kevésnek 
bizonyult a hely a Citroën 
Sajti autószalon utcáján, így a főtérre tettük át a gyülekező 
helyszínét. Örömmel teli kíváncsisággal várták a vásárhelyi-
ek a Citroën-találkozót, hisz ilyenkor kigyönyörködhették 
magukat a francia autógyártás különlegességeiben. A felvo-
nulás kisebb felfordulást okozott mindig a városban, de mo-
solyogva, türelmesen, sőt érdeklődően várták meg a végét a 
dugóba került autósok. Mártély egyetlen egyszer maradt ki a 

programok sorából, amikor is a vásárhelyi strandfürdőt lep-
tük el. Itt a melegvizes medencék adtak felfrissülést a meg-
fáradt autósoknak. Este a koktélok szürcsölgetése közben 
Maksa Zoli poénjait hallgathattuk. 2008-ban közkívánatra 
visszatértünk a Mártélyi kempingbe annak ellenére, hogy 
a falu már nem rendez Kavalkádot. Különös „meghívóval” 
készültünk. Június végén megjelent Mártély Fő utcáján a 
faluba érkezőket értesítő „bálakacsa”. Ekkor a mártélyiak 
már tudták, hogy mi készülődik, hisz 12. alkalommal boly-
dítottuk fel a község csendjét. Ki ne találkozott volna már 
a színesebbnél színesebb hápogó Citroenekkel... Július 11 és 
13 között rendeztük meg a Citroënek XII. Országos Találko-
zóját az idén 20. születésnapját ünneplő vásárhelyi Citroën 
Sajti Márkakereskedés rendezésében, sok-sok vásárhelyi és 
mártélyi segítő közreműködésével. Pénteken az egész napos 

(vagy talán hetes) eső ellenére 
már gyülekeztek a résztve-
vők, hisz süti-versennyel és éj-
szakai akadályversennyel in-
dult a program. Tizenhárom 
sütemény-nevezés érkezett az 
ország különböző pontjairól 
a mézeskalácstól az apró tea-
süteményen, szülinapi tortán, 

csoki Eiffel tornyon keresztül a mestercukrász által 
készített DS modellig. Sok finomság sorakozott fel a 
zsűri előtt. A bírálók csapata minden résztvevőt dí-
jazott. Volt legfinomabb, legszebb, legszebben tálalt, 
legédesebb, legkreatívabb, legmámorítóbb vagy éppen 

ronda, de finom alkotás. Az eső újra ráérősített, sikerült el-
vernie az éjszakai akadályversenyt, de a jókedvet és verseny-
kedvet nem. Mártélyi játékvezetőink pillanatok alatt csapa-
tokat alakítottak a résztvevőkből és már indult is az ötletes, 
érdekes, gondolkodtató feladatokból összeállított vetélkedő. 
Majd egyszer csak előkerült az egyik Citroën csomagtartó-
jából egy szintetizátor, s már szólt is az „Újra itt van a nagy 

csapat..”. Szombat reggel 
Hódmezővásárhely főterén 
gyülekeztek a gyönyörű álla-
potú Citroen 2CV-k és a már-
katársak. A legidősebb autó 
címet egy Citroën DS nyerte 
el, mely 1968-ban készült. A 
legújabb résztvevő egy 2014-
es DS3. Volt itt többek között 

Citroen DS, XM, AX, GS, Ami8, 2CV, Mehari, Saxo, 
C8, LNA, BX, CX, Xsara, Xsara Picasso, C3 Pluriel 
, DS3, C5 és egy luxus C6 is megjelent. Természete-
sen bemutatták a legújabb Citroën modellt, egy C4 
Picassot is.  A mintegy 100 gépkocsi dudálva, hápogva 

indult felvonulásra a városban. Délre már a mártélyi Bodnár 
Bertalan Oktatási Központ területén lévő táborhelyre érkez-
tek. Innen 30 autó vállalta a 10 állomásból álló kalandtúrát. 
Ezt a megmérettetést a mártélyi Baranyi család nyerte meg, 
akik C8-al indultak a falu különböző pontjain teljesítendő 
feladatoknak. Két autót kellett a sár fogságából kimenteni, 
a többiek nagyobb eltévedés nélkül célba értek. Délután a 



táborban volt játékpárbaj, erőversenyek, zumba, piloxing, 
fellépett a New Balance együttes, és egy vásárhelyi fiatalok-
ból verbuválódott csapat is. A közös vacsorakor, már mint 
régóta ismerős barátok ültünk egy asztalnál dunántúli, ti-
szántúli, vajdasági, budapesti citroënesek, akik a reggeli ta-
lálkánál még nem ismertük egymást, de Mártély különleges 
hangulata összekovácsolta a résztvevőket. Vasárnap a nagy-
sikerű gyalogos tanösvénytúra után kenukkal, ladikokkal 
fedezték fel a vendégek a holtág szépségeit.  Mindenki a vi-
szontlátás reményében búcsúzott a helyszíntől. Köszönjük 
a mártélyiak türelmét és vendégszeretetét, amit az ország 
minden területéről jött citroënesek kaptak. 

Sajti Zsuzsi 
szervező
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         Fokozott közbiztonsági akció 
Mártélyon

Mozgalmas hónapot tud maga mögött a Polgárőr Egye-
sület. Az Országos Polgárőr Szövetség lovastagozatának és 
az Országos Rendőr Főkapitányságnak 19 megyét érintő 
24 órás állandó, vagy visszatérő rendőri és polgárőri szol-

gálat keretén belül Mártélyra érkeztek az Országos Rendőr 
Főkapitányság Készenléti Rendőrség lovas alosztályának 
munkatársai. Ezen akció keretein belül a polgárőrség, rend-

őrség és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tájvédelmi 
Őrszolgálat munkatársai közös szolgálatot láttak el a helyi 
Lovasszem mozgalomba bevont lovasokkal együtt.

Közös szolgálatuk ellátása során a Mártély közigazgatási 
területén közösen ellenőrizték annak üdülőterületét, bel-
területét, külterületét, tanyavilágát és tájvédelmi területét. 
Nyomon követték a betakarítási munkálatokat, kiemelt fi-
gyelmet fordítottak a terménylopásokra valamint a kül- és 
belterületen az időskorúak biztonságára és a besurranásos 
lopások megelőzésére. Sikerült a közös szolgálat ideje alatt 
betekintést nyernünk a társszervek munkájába, ezzel job-
ban megismertük egymás feladatköreit, működési terüle-
teit. Megköszönöm a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitány-
ságnak, Benkő Sándornak, családjának a közreműködést 
az egy hét zavartalan lebonyolításában nyújtott segítségü-

(folytatás a következő oldalon)
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         Tombola tészta a klubból
Az Idősek Klubja évi első taggyűlésén felmerült, hogy 

a klubtagok szívesen készítenének száraztésztát közösen. 
A gondolatot tett követte, így július 10-én beillesztettük a 
programba.

Lugosiné Kati néni idejekorán jött reggel, hogy a tésztát 
összeállítsa, ezt követően pedig csúcsra járt a tésztanyújtó 
gép, és elkezdődött a „gyártás”. Kati néni mellett Gyenge 
Mihályné Dudika, Molnárné Zsuzsi, Ferenczi Józsefné Ma-
rika néni, Halál Györgyné Veronka néni, Ferenczi Pálné 
Vera, Lugosi Feri bácsi, Joóné Erzsike és Farkasné Szilárd 
Ágnes voltak a rögtönzött manufaktúra tagjai. Jó hangulat-
ban készültek a csigák, kisebbek-nagyobbak, a közös munka 
pedig mindig adott okot a viccelődésre.

Mivel meleg volt az idő, igen gyorsan száradt a tészta, így 
átváltottunk cérnametéltre, majd lebbencstésztára. A pihe-
nőszobában terítőn száradtak ki a tészták, amiket becsoma-
goltunk és majd az augusztus 20-án a Szent István napi  ün-
nepségen sorsoljuk ki tombolaként.

         Közmunkások a faluban
Településünkön már évek óta működik a közmunkaprogram. 

Több tevékenység indult: mezőgazdasági, belvíz, sajátos, kazán 
– mindez a startmunkaprogram keretében.  Mindemellett mű-
ködik egy hosszabb távú munka is, úgymint a falu köztereinek, 
közterületeinek rendben tartása, fűnyírás, sövénygondozás, a 
zöldhulladék havi elszállítása, a kiültetett virágládák tisztántartá-
sa, a növények locsolása, továbbá a kihelyezett szemetesek ürítése, 
a szétszóródott szemét összegyűjtése.  A temetők rendben tartása 
szintén a közmunkaprogram része. Évek óta működik mezőgaz-
dasági foglalkoztatás is. Két kertben zöldséget termelnek a köz-
foglalkoztatottak, sőt a megtermelt zöldségek nagyobb részét fel 
is dolgozzák. Kezük közül került ki télire készült uborka, lekvár, 
gyalult tök, zakuszka, padlizsánkrém, káposzta, borsó, bab, kara-
lábé, zeller, csalamádé, sárgarépa, gyökér, hagyma, burgonya, kel-
káposzta. A kazánprogrammal sikerült az óvodához és a gondo-
zási központhoz vásárolni egy-egy aprított fával működő kazánt, 
valamint lehetőség nyílt  arra is, hogy fűtőket alkalmazzunk. A 

kért. Az azóta eltelt időszakban a visszajelzések alapján a 
mártélyiaktól és az üdülő tulajdonosoktól pozitív értékelés 
érkezett. Bízva a pozitív eredményekben, reméljük nem túl 

sokára újra legalább két lovas rendőr és két lovas polgárőr 
portyázik az üdülőövezetben, Mártély külterületén és az ut-
cákon.

Rózsa Szilveszter 
egyesületi elnök

(folytatás az előző oldalról) sajátos startmunka program most is fut, ezáltal az erdei iskolában 
készül nyúlketrec, kapirgáló a baromfiaknak és kisállat simogatót 
is készítenek. Mindezek arra jók, hogy a tartós munkanélküliek és 
álláskeresők, valamint a segélyében részesülők munkát kapjanak, 
igaz nem nagy összegért, de ennek is örülünk. Sok segítséget ka-
punk a TIMÁ-s közfoglalkoztatottaktól, akik a külső csatornákat 
teszik rendbe. 
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        A helyi választási iroda hirdetménye

         Gyerekszáj
Anya pocijában van egy baba, csak azt nem tudom, hogyan 

nyelte le.
A félsziget egy olyan sziget, amit nem fejeztek be teljesen.
A Nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.
Minél öregebb az ember, annál drágábbak lesznek a fogai.
Amikor a Nagyinak fájnak a fogai, egyszerűen pohárba teszi 

őket.
Egyszer olyan beteg voltam, hogy 40 kiló lázam volt.
Nekem már nincsen Nagyim, elültettük a temetőben.
A svájci teheneket elsősorban csokigyártáshoz használják 

fel.
Szardínia lakosait szardíniának hívják.
Hogy jó legyen, a kórházi nővérkének teljesen sterilnek kell 

lennie.
Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek a leg-

rosszabbak.
Amikor a kistesóm született, akkumulátorba kellett tenni.
A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek családjából 

származik.
A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható, 

elejéből-hátuljából hús van, a bőréből cipő, a szőréből 
kefe, a nevével meg káromkodni lehet.

Tisztelt Választópolgárok!
2014 őszén kerül sor a helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek választására. A szavazás lebo-
nyolítását végző szavazatszámláló bizottságokba, a 
megfelelő működésük biztosítása érdekében új tagok 
választása szükséges az őszi választásokra. 
A szavazatszámláló bizottság választott tagjait és 
szükséges számú póttagot a települési önkormányzat 
képviselő-testülete választja meg. A választott tagok 
személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indít-
ványt. 
A szavazatszámláló bizottságokba megválasztott sze-
mélyek kiválasztása a jelentkezés sorrendjében törté-
nik. A szavazatszámláló bizottságok munkájában 
részt vevő választott tagok tiszteletdíjban részesül-
nek. A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány a 
martely.hu honlapon, az önkormányzat menüpont, 
választás 2014 almenüpontban tölthető le, vagy sze-
mélyesen kérhető a mártélyi Polgármesteri Hivatalban 
(6636 Mártély, Rákóczi tér 1.).
A jelentkezéseket 2014. augusztus 15.-én (péntek) 
12.00 óráig, személyesen vagy postai úton (6636 
Mártély, Rákóczi tér 1.), illetve elektronikus formá-
ban a www.valasztas@hodmezovasarhely.hu email 
címre lehet megküldeni a Helyi Választási Iroda 
részére.
Hódmezővásárhely, 2014. július 28.

Dr. Korsós Ágnes 
Helyi Választási Iroda vezetője

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jog-
segélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse 
ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen eset-
ről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken: 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Pszichiátriai szerek 
viselkedési problémákra

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem válto-
zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Az állatkert egy szuper hely. Olyan állatokat is lehet látni, 
amelyek nem is léteznek.

Nem vagyok megkeresztelve, de azért be vagyok oltva.
Az életbiztosítás egy olyan pénz, amit az kap meg, aki túléli 

a halálos balesetet.
Nem tudom hány éves vagyok, mert ez állandóan változik.
Nagyon megijedtem, amikor Anya megbetegedett. Azt hit-

tem, Apu fog főzni ránk.
Az akvárium egy mini tenger, ahol a házi halacskák úsznak.
A gyerektartás a gyerekek fizetése, amikor apa elköltözik 

otthonról.
Az örökbefogadás sokkal jobb lehetőség, mint a szülés. A 

szülők saját maguk választhatják ki a gyereket és nem 
kell mindenáron elfogadniuk, azt amit éppen kapnak.

Minden hal termel ikrát, az oroszok még kaviárt is.
A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, nehogy kilö-

työgjön a tejük.
A férfiak nálunk csak egy nővel házasodhatnak. Ezt úgy 

hívják, hogy monotónia.
Nem értem, miért haragszik annyira anya, hogy összetör-

tem a vázát. Úgyis már öreg volt és kínai, nem is a 
miénk.

A nővérem már megint kitűnővel fejezte be az osztályt, csu-
pa ötösökkel. Fogadjunk, hogy szándékosan csinálja 
ezt velem!

A nagyi elköltözött a túlvilágra. Most már nekem is van va-
lakim külföldön.
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         2014. augusztusi IKSZT 
és Faluház programok

Rendszeres SZOLGÁLTATÁSOK:  
– Családsegítő szolgálat (minden páros 
héten, szerdán 8.00-9.30), Falugazdász 
fogadóóra (minden páros héten kedden 8.00 – 9.00), 
ASA ügyfélfogadás (a hónap utolsó csütörtöki napján)

és KLUBOK – Ifjúsági klub (minden szerda és pénteken 
14.00 – 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 augusztus-
ban az érdeklődőket és érintetteket:

03-án vasárnap 18 órakor a Mártélyi Képzőművésztáborok 
Baráti Körének 50. éves jubileumi kiállítása

04-én hétfőn 10 órakor projektzáró és ESG mérés, 
(jelentkezés: Búzás Éva 30/963-1986)

4-5-6-án Kommunikációs tréning
05-én kedden 10 órakor Tankör
11-én hétfőn 15 órától Konferencia
13-án szerdán 18 órakor a Mártélyi Szabadiskola 

záró kiállítása
19-én kedden 10 órától Tankör
22-én pénteken 18 órától az „Irodalombarátok Köre”

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.

         Az Idősek Klubja programja 
augusztusban

 07-én: augusztusi népszokások, kalendáriumi 
események 10 órától

 11-én: térítési díj befizetése pénztári órákban,
 14-én: Régi Magyar Filmklub 10 órától.
 21-én: Augusztus 20. ünnepség, ebéd, tombola, 

citera 12 órától
 26-án: fehérneművásár 9 órától

Állandó programok:
A gyógyszer-igényét mindenki 7 órára hozza el
Hétfőn reggeli előtti vércukor- és vérnyomás mérés 

7-8 között
Minden kedden 10 órától időstorna, amelyre mindenkit 

várunk
Kedden, szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt 
Csütörtök közösségi rendezvény: előadás, névnap, 

születésnap, évforduló
Hétfő, szerda, pénteki napokon a tejet reggel 7- 8 között 

szíveskedjenek elvinni.
Minden héten csütörtökön nyitott élő próbát tart 14 órá-

tól az Idősek Klubja Népdalköre, ahová a hallgató-
ságot szeretettel várjuk. Be is lehet kapcsolódni!

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

         Anyakönyvi hírek

Elhunyt:
Tóth Ernő Ferenc Mártély

Házasságot kötött:
Pánczél Zsanett Mártély, Alkotmány u. 24. 

és Szabó István Mártély, Körút 2.


