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         Újra együtt…
Újra együtt voltunk szívvel-lélekkel augusztus 16-án a 

Tiszán a hagyományos horgászversenyünkön. Névsorolva-
sást is tarthattunk volna. Akár a résztvevők, akár a segítők 
részéről. Mindenek előtt meg kell köszönni a segítséget a 
Dobó Ferenc Horgászegyesületnek. Rendelkezésünkre bo-
csátották a horgásztanyájukat már 15-én reggel. Másnap 
személyesen vett részt a horgászok és tagjaink fogadásánál 
Patócs Sándor elnök úr, két önkéntes halőrével, Bartók Jó-
zseffel és Veres Sándorral. Ők jelölték ki a parton a horgász-

helyeket. A Horgász Egyesület tájékoztatót tűzött ki, hogy 
a parton az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének 
tagjai horgászversenyre készülnek – így a kijelölt part-
szakon – csak a verseny résztvevői horgászhattak. Ez már 
önmagában is biztonságot jelentett. A gyülekezőt fél hétre 
hirdették, ám a rendezők már 5 óra után munkára készen 
álltak. Sátort állítottak, padokat, asztalokat tettek a kijelölt 
helyekre. Az Olvasókor asztalait, padjait, mint mindig, most 
is a község dolgozói vitték le és vitték vissza. A szervezés, a 
végrehajtás sok-sok apró mozaikból állt össze. A megnyitón 
közel 46-an voltak. Ez a létszám aztán még jócskán meg-
szaporodott, így szükség volt a Horgász Egyesület asztalaira, 
padjaira is. Mindkét oldal tele volt mosolygós emberekkel, 

fiatalokkal, gyerekekkel. Idős, beteg tagjainkat több fordu-
lóban hozta-vitte Bálint István a kis autójával. Például elau-
tózott a mindszenti társegyesület elnökéért, Bozó Istvánért 
Mindszentre, aki „lemaradt” a buszról. Ez is egy szívderítő 
sztori volt. Másokat is taxizott persze! Végül is: a horgászok 
elfoglalták a helyüket a halőrök felügyelete mellett és azonos 
időben kezdték meg a horgászást. Ebben az évben is kísért 
a természet szelleme, a „rucaöröm”. Megmutatta, ki az Úr 
a természet lágy ölén. Horgászaink nagy reményekkel, de 
kevés eredménnyel fejezték be a versenyt. Na, de így is volt 
felnőtt I-II-III. helyezett és díj. A fiatalok is jeleskedtek. A 
mérlegelés szakszerű, pártatlan volt. Az elnök a maga szak-
mai tudásával dekázta le a fogást. A kihirdetéskor? I. díjat 
Kulik János, II. díjat Szőke András, III. díjat Molnár József 
érdemelte ki. A fiatalok I. díjasa Juhász Dani lett. A IV-V-
VI-VII díjnál már csak az erkölcsi dicsőség számított. A 
versenydíjakért több mint 16.000 Ft-ot fizettünk, 50 %-os 

árfekvésben. Erkölcsi értéke: több mint 32.000 Ft. De, hogy 
idáig eljutottunk, nem beszéltünk még a kereskedelemről, 
a bevásárlásról. Üdítők, poharak, asztalterítők, szalvéták, 
egészségügyi dolgok. Kenyerek, libazsír, paprika, jófajta li-
lahagyma, kávé, ez mind Vida Józsefné érdeme. Ezeknek a 
helyszínre szállítását fia, Roland vállalta magára. Kávéfőzés-
ben, zsíros kenyér kenésében Szűcs Imréné, Molnárné Zsu-
zsika, Juhászné Katika, Tóth Györgyné, Horváth Jánosné 
jeleskedett, továbbá aki éppen ott volt. Az adminisztrációt 
kézben tartotta Szabóné Sajtos Katika. Sátorállításban volt 
,,otthon” Mihály György, továbbá a mindig visszatérő Cseh 
József, és alapító tagunk Berényi Ferenc. Ilyen meghitten be-
szélgető embereket régen láttam. Emlékek, tervek foszlányai 
hangzottak innen-onnan. Nem maradt ki Mártély méltatása 
sem. Egy idézetet olvastunk fel a Mártélyi Képzőművészeti 

(folytatás a következő oldalon)
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         Búcsú Szabó Pista bácsitól
„Most, / halálom napjaiban / még egyszer összegyűjtöm, 

/ amit a földön kaptam, / barátságot, szerelmet, / hűséget, 
örömet, / szeretetet, ragaszkodást, / szépséget, tisztaságot, / 
jóságot, önfeláldozást – / és egy utolsó lendülettel / fölmuta-
tom az égnek.” 

Születünk – s elmúlunk – emléket hagyunk – s egyszer 
utoljára még lehetőséget biztosítunk szeretteinknek, hogy 
találkozzanak miattunk.

Kedves Pista bácsi!
Megrendülten és szomorúan jöttem hozzád az utolsó ta-

lálkozásra, hogy a mártélyi önkormányzat, a Tsz, a mártélyi 
barátaid, ismerőseid, volt munkatársaid nevében búcsút ve-
gyek Tőled. 

„Hová tűnik el jóságod, tudásod, szereteted, hová tűnnek 
el a harcos évek, a közösségért tett erőfeszítések?” 

Mi tudjuk a választ! 
Ez a sok ember, aki eljött, ma búcsút venni tőled, mind 

tudja! Hiszen mindazt, amit ezért a közösségért tettél, itt ha-
gyod ránk örökségként! 

Szabó István 1961 óta dolgozott Mártélyon a tsz-ben ag-
ronómusként, majd ’69-től egészen a rendszerváltásig a Tsz 
elnökeként, közel 400 tagnak adva munkát a szövetkezet-
ben. Példát mutatott az embereinek kitartásból, szívós mun-
kából, alázatból – de figyelt a pihenésükre is, amikor meg-
szervezet a családok üdülését hosszú éveken át Harkányban. 
A mártélyi Sportkör tevékenységét először Tsz vezetőként, 
majd vállalkozóként erejéhez mérten támogatta, mint aho-
gyan a mártélyi polgárőröket, az óvodát, iskolát és az önkor-
mányzatot is. 

Pista bácsi! Nagyon sokmindent adtál nekünk, 
mártélyiaknak, családtagjaidnak, rokonaidnak, barátaid-
nak.

         Egészségtudatosság Mártélyon
2013. augusztusa óta a TÁMOP 6.1.2 pályázat adta lehe-

tőséget kihasználva 12 hónapon át egészségi állapotunkat 
felmérték, és tanácsokat adtak annak megőrzésére is. Ha-
vonta 1-1 alkalommal vehettünk részt felvilágosító előadá-
sokon, többek között a cukorbetegség, a rák, a csontritku-
lás felismeréséről, megelőzéséről. Egészségi állapotukat is 
felmérhették 1-1 alkalommal 10-10 jelentkező vizsgálatával, 
összesen 100 állapotfelmérés történt. Az előadásokon alkal-
manként 25-50 fő volt a hallgatóság. Lehetőségünk volt pszi-
chiáter segítségével egyéni és csoportos megbeszélésre is. 
Eleinte kicsit féltek az emberek az állapotfelméréstől, sajnos 
sok olyan esetről hallva, hogy ilyenkor a felajánlott „csoda-
szereket” több tízezer forintér kapják. Itt azonban ingyenes 
volt a felmérés, az esetleges problémák felfedezésekor orvos-
hoz irányították a pácienst, illetve a felhívták a figyelmet 
arra, hol kaphatók mg a felajánlott gyógyító szerek. Köszön-
jük a lehetőséget és azok munkáját, akik a programban elő-
adóként, szervezőként részt vettek, tanácsaikkal segítettek.
Kívánok jó egészséget minden kedves mártélyi lakosnak. 

Tisztelettel: Nagyné Szentirmai Anna

Szabadiskola kiadványából, mely összeszorította Mártélyért 
dobogó szívünket. Így szól: Mártély a Tisza egy holtága – egy 
kis víz egy kis fa – egy kis pocsár és időnként mérhetetlenül 
sok szúnyog. Sömmi? Hát mi ezt a sömmit látogatjuk meg 
évente többször. De a horgászversenyeken egyre többen.

Mártélynak hite és titka van. Megfejthetetlen a titka és 
a különlegessége. S ennek az egyéniségnek a titkát próbál-
juk megfejteni. Minden alkalmat megragadunk, hogy talál-
kozzunk. Ápoljuk a múltat, s célokat tűzünk ki. Igaz idő-
sek, betegek is vagyunk, de az élet szép oldalát nem szabad 
kisebbíteni. Egyesületünknek vannak kívülálló szemlélői 
is. Az érdeklődés és szeretet vezérelte hozzánk Makovecz 
Imre özvegyét, hogy egy pár percre találkozzék a faluszerető 
mártélyiakkal. 

Mindenkinek van élménye egy ilyen nap után. A finom 
ebéd, amit a Jó Étvágyat Kft hozott ki Vásárhelyről frissen, 
melegen. Nem elhanyagolható az, hogy minden kiadást 
egyesületünk állja különféle pályázatok útján nyert pénzek-
ből. A tervek? Szeptemberben a Tiszai tanösvény bejárását 
célozzuk meg szalonnasütéssel vidámítva. Októberben tar-
tunk egy sütemény bemutatót tagjaink remekeiből. Novem-
berben tartsunk Márton napi megemlékezést! Elfogadunk 
minden ötletet. Halottainkról se feledkezzünk meg novem-
ber elején! Az adventi szokások szintén a hagyományaink 
közé tartoznak. Kívánok mindenkinek jó egészséget és azt, 
hogy hívó szavunk ne pusztába kiáltott szó legyen. Érezzük 
az emberi összetartás szükségességét, szépségét. Ha ez mind 
meg van, nem féltem a jövőt.

Arnóczky Györgyné

(folytatás az előző oldalról)
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Mi visszük tovább ezt az örökséget, hiszen egy kicsit mi 
magunk is ebből épülünk föl: 

A Te nagylelkűségedből, gondolataidból, eszméidből, tet-
teidből, amelyek azóta hozzánk nőttek, a falu részévé lettek. 

Egész életedben a derekasan elvégzett munka tiszteletére, 
és az élet mérhetetlen szeretetére tanítottál minket.

Sokszor megmutattad mennyire humorosan fogható fel a 
leggyötrelmesebb helyzet is, tanulhattunk a velünk megosz-
tott élettapasztalatodból, szüntelen optimizmusodból.

Csupa derű, energia, fiatalos lendület, és bivaly erős vol-
tál, így titkolhatta el szervezeted a nagy bajt is. 

Te voltál a mindenkori társaságok lelke. Hogy tudtál 
örülni egy jó hideg sörnek, meg a mártélyi pálinkának, be-
főttes üvegből…” Csak Kati nénéd meg ne lássa”…

Ott voltál minden rendezvényen, és minden bálban. Se-
gítettél az iskolán-óvodán, civil szervezeteken. Csak annyit 
mondtam: Pista bácsi bált szervezünk, kellene egy kis hús. 
„Akkor vágunk egy marhát kishúgom, ne is törődj vele…” 
Ilyen egyszerű volt a válasz. Hihetetlen nagylelkű voltál! 

Annyi festmény volt már otthon a mártélyi árverések-
ből, de tudtad, hogy egy-egy kép vásárlásával nagy segít-
séget adsz a közösségnek – így nagyokat nevetve licitáltál 
sokszor szinte mindegy volt mire, mert a segítő szándék volt 
a lényeg. Meg a társaság. Érezted, tudtad, hogy otthon vagy, 
hogy szeretnek és nagyrabecsülnek Mártélyon. Fel sem ve-
tődött benned, hogy a falu csatornázásakor, a te földeden 
megépült szennyvíztisztító területéért pénzt kérj. Felaján-
lottad a közösségnek, mert mindig is magadénak érezted ezt 
a falut, velünk örültél, ha épült és szépülthetett. „Csináljá-
tok!” Mondtad mosolyogva…

Minden és mindenki érdekelt, sokoldalú, sokszínű, ra-
gyogó csillag voltál, aki bőkezűen szórta fényét a környeze-
tében élőkre.

„A fény csak abban az emberben válik áldássá, aki szét-
osztja, aki másnak is ad belőle. Valahogy akként, mint a pa-
rázs. Nem éget, nem kormoz, hanem mindent átjár a mele-
gével.” 

Ezt a meleg szeretetet érezzük mi most itt a búcsú per-
ceiben.

Befogadó közösségben élhettél, szeretetet adtál és kaptál. 
Tisztelt egybegyűltek!
Elköszönünk valakitől, aki több mint 70 éven keresztül 

élt és dolgozott közöttünk, kivételes személyisége összefo-
nódott családjainkkal, közösségeinkkel, részévé válva egy-
más mindennapjainak. 

Munkatársi, családi, baráti kötődéseket jelentett nekünk 
a TATA. 

Örökös jókedvét, viccelődős humorát meleg, családi 
megszólításait „kislányom, kisfiam” hagyta itt maga után. 

Hozzánk nőtt, részünkké lett. Itt dolgozott nap, mint nap 
közöttünk s most el kell, hogy engedjük arra az útra, ahon-
nan nincs visszatérés.

A mártélyiak soha nem feledik kedves személyiségét, te-
lepülésünk közössége örökre megőrzi emlékét.

Most telepíthetjük

         Császárkorona
Különösen szép, tavasszal virágzó hagymás növény a 

Himalája nyugati részén elterjedt császárkorona (Fritillaria 
imperialis), másként császárszakáll, virágkorona, rókalili-
om. A törökök révén került Bécsbe, onnan jutott el földré-
szünk virágkedvelőihez. Kertjeinknek régóta szívesen látott 
vendége. Fénylő, kissé húsos levelei örvösen ülnek a 80-100 
centis száron, amelynek csúcsán levélkoronát alkotnak. Az 
utóbbiból hajolnak ki a szintén örvösen elhelyezkedő, ha-
rang alakú, bókoló virágok. A citromsárga, téglavörös vagy 
narancsszínű, kecses virágharangok (6-12) hossza eléri a 6 
centit.

Napfénykedvelő rókaliliomunk félárnyékos helyen is szé-
pen fejlődik. Tápdús, kevésbé kötött talajban kitűnően érzi 
magát. Az ültetéshez jól előkészített, fölásott földjét ajánla-
tos keverni érett komposzttal. Ne egyesével ültessük, 3-4 tő 
mutatósabb. A hagymák olyan növények mellé kerüljenek, 
amelyek nyár végéig virítanak. Telepíthetjük facsoportok, 
törpecserjék elé is egymástól 30 centire, 25 centi mélyre. 
Locsoljuk a száraz hónapokban. Ha elvirágzott, a lomb sár-
gulni kezd, behúzódnak a hagymák, amelyek a helyükön 
maradhatnak évekig. Az idősebb töveket sarjhagymákkal 
szaporíthatjuk ilyenkor augusztusban és szeptember elején. 
A0z új növények nyíló virágában 1-2 év múlva gyönyörköd-
hetünk.

Tisztelt Gyászolók!
A közösségért végzett kiemelkedő munkájáért Mártély 

község képviselőtestülete 2002-ben Mártély községért ki-
tüntetésben részesítette. Az emléklapon ez az idézet állt:

„Eljön a nap, amikor a jelen elmerül a múltba,
amikor a nagy időkről, a történelmet formáló
névtelen hősökre emlékeznek.

Szeressétek hát mindenkor ezeket az embereket,
érezzétek őket barátaitoknak, rokonaitoknak,
legyenek oly kedvesek előttetek, mint önmagatok.”

Kedves Pista bácsi!
A mai napon a jelen elmerül a múltba, de Te megmaradsz 

emlékezetünkben, mert kedves vagy nekünk, a barátunk-
nak tartunk és mert nap, mint nap találkozunk a környeze-
tünkben a kezed nyomával. 

Búcsúzunk, de nem felejtünk, mert te mindig velünk 
fogsz maradni a szívünkben, a lelkünkben, a mártélyi kö-
zösség mindennapjaiban. Életeddel, tetteiddel kitörölhetet-
lenül beírtad a neved Mártély nagykönyvébe.

Meghatározó alakja voltál ennek a településnek. 
Szeretettel és tisztelettel emlékezünk rád! Nyugodj béké-

ben!

/Balogh Jánosné polgármester 
a temetésen elhangzott búcsúbeszéde/
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         Lakossági tájékoztató
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 

98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelésről

Az irányelv és kötelezettség
Magyarországon az ivóvízellátás céljára rendelkezésre 

álló felszín alatti vízkészletek sok esetben nem felelnek meg 
az Európai Unió által az irányelvben-az emberi fogyasztás-
ra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv- 
előírt vízminőségi követelményéről és az ellenőrzés rendjé-
ről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet ültetett át a hazai 
jogrendbe.

A vizeinkben jelen levő, a határértéket meghaladó geo-
lógiai eredetű komponensek közül egészségügyi hatásait te-
kintve a közvetlen egészségügyi kockázatot az arzén, bór, 
fluorid jelenléte okozza.

Ezen paraméterek tekintetében Magyarország az irány-
elv határértékeitől való eltérési lehetőséget kért az Európai 
Bizottságtól.

2011 novemberében Magyarország az arzén, a bór és flu-
orid tekintetében egy meghatározott településlista vonatko-
zásában az uniós határértékektől 2015. június 30-ig való el-
térés iránti konszolidált kérelmet terjesztett elő. Az Európai 
Bizottság C(2012) 3686 számú határozatában 2012. decem-
ber 25-ig engedélyezett átmeneti mentességet. A határozat 
értelmében arzén, bór és fluorid vonatkozásában 2012. dec-
ember 25-én követően nem engedélyezhető eltérés.

Megtett intézkedések
A Magyar Kormány, tekintettel az Európai Bizottság ha-

tározatára, komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki és 
fogadott el annak érdekében, hogy a településlistán szereplő 
365 település lakosságának az irányelvnek megfelelő minő-
ségű ivóvízzel való ellátása biztosított legyen.

Az intézkedéseket teljes körű felmérés előzte meg, az 
érintett tárcák, intézmények, önkormányzatok és a víz-
közmű-szolgáltatók bevonásával, az érintett 365 település 
tekintetében. A megfelelés érdekében tett intézkedés az 
átmeneti vízellátás megszervezése több lépcsős összetett 
folyamat volt, mely során Magyarország szem előtt tartot-
ta, hogy az érintett településeken mindenhol legyen folya-
matban végleges korrekciós intézkedés, mely garantálja az 
előírásoknak megfelelő egészséges ivóvizet, és addig, amíg a 
végleges megoldások nem valósulnak meg, minden esetben 
biztosítson átmeneti vízellátást az érintett települések részé-
re.

Nyilvánosan elérhető jelentés
Az Európai Bizottság jelentéstételi kötelezettséget írt 

elő hazánk számára. A jelentés beszámolót tartalmaz az 
átmeneti vízellátás előkészítéséről, megszervezéséről, 
módozatairól és folyamatáról valamint a folyamatban 
lévő korrekciós intézkedések helyzetéről. A Bizottság ré-
szére megküldött jelentések teljes terjedelmükben elérhe-
tőek a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs 
Irodájának Honlapján az alábbi linken:

http://bm-oki.hu/Article/DisplayArticleItem?article
ID=123

         Óvoda-nyitogató
Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.
A falakról vidám bábok
kuncogják a nagyvilágot.
Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjelnézek,
látom, milyen jó kis székek
hívogatnak: „Csüccs, ide!”
El se hinné senki se,
hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…
Csuda, csuda, csuda jó,
itt fincsi a kakaó,
s ahány játék, annyiféle,
a mesének sosincs vége!
Ebben a klassz oviban
minden rendben – csakugyan!

/Tóth Árpád Ferenc: Megnyílott az óvoda/
Aki augusztusban az óvoda környékén járt, nem hallha-

tott gyerekzsivajt, ám ovi tetszhalott állapota csak látszóla-
gos, hiszen a színfalak mögött már készülünk az apróságok 
fogadására. Az óvó nénik a csoportszobákat rendezgetik, 
készülnek a gyerekek érkezésére, a dajka néni szorgosan 
mos, takarít, ügyes munkáskezek szépítgetik az udvart, fes-
tegetik az udvari székeket. Megújult az óvoda udvari terasza 
is a nyári bezárás alatt. Egy kedves házaspár vállalta, hogy 
gyermekeik óvodájába – megfelelő előkészítés után - csoda-
szép meseillusztrációkat fest a kicsik örömére. Így még vi-
dámabb, színesebb óvodában telnek majd a gyerekek napjai. 
A megújult terasz új játéktároló szekrényeket is kapott, ami 
szintén szülői felajánlás volt.  Az óvodát szeptember elsején 
újra megtölti a gyerekek csacsogása és reméljük, hogy ismét 
élményekben gazdag, vidám, sikeres tanév elé nézünk.

/Enyedi/

Szúnyogűző nap
Az idei szúnyogűző nap 

szeptember 20-án 10 órakor kezdődik 
a szokásos helyszínen, a Fajátszótéren 

és környékén kerül megrendezésre.
Mindenkit szeretettel várunk!

„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért
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         Látogatás Zentagunarasra
A Mártélyi Olvasókör néhány tagja augusztus 24-én 

kedves meghívásra a Vajdasági Zentagunarasra látogatotott.  
Kenyér ünnepre szólt a meghívás. Lovas kocsis kirándu-
láson megnéztük a falut és a határt. Népviseletbe öltözött 
lányok vitték a modern katolikus templomba az újsütésű ke-
nyeret és a rajta levő keresztet megszenteltetni a szentmisén. 
Este felé a színpadon felléptek helyi és környékbeli táncosok, 
énekkarok /Tornyos, Szabadka, Csantavér/. A téren árusok 
kínálták portékáikat, helyi készítésű gyöngyöket, terítőket, 
fagyit, vattacukrot, mint falunapon általában.

Egy jókedvű és szeretetteljes délutánt töltöttük baráta-
inknál. Kapcsolatunk 13 éves.

Apró Lajosné 
az olvasókör elnöke

         Németországba repültünk
A magyar csapat 14.-én csütörtökön indult a budapesti 

repülőtérre, hogy megkezdje a 10 napos kalandját Németor-
szágban. A repülőnk másfél órát késett, így hajnali egy óra 
felé értünk Althenarba. Vendéglátónk  így is kitörő lelkese-
déssel fogadtakt minket, igazi energia bombák voltak a mi 
élőhalott társaságunkhoz képest, akik a hosszú út miatt cso-
da, hogy nem aludtak el állva.

Másnap az egész társaság, németek és magyarok, közö-
sen megreggeliztünkek, majd egésznapos csapat építő já-
tékok következtek. A hula-hopp karikákon való átbújástól 
kezdve egészen a két fa közé kifeszített kötéltáncon keresz-
tül, a közös ebédkészítésig mindenben részünk volt. Bár az 
idő nem volt hozzánk kegyes, a jó társaság elfeledtette ve-
lünk a hideget. Csoportokba osztva elkezdtünk egy projek-
tet, ami három részből állt. Az első részét aznap csináltuk 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája 
minden héten hétfőn 9 órától 10 óráig 

a Papp iskola épületében

meg, ahol mindent le kellett írni egy papírra, ami eszünkbe 
jutott arról, hogy „Fiatalok Európában”.

Szombat reggel ismét csapatokra osztódtunk és részt 
vettünk egy Geocachingben. Ennek a lényege, hogy GPS-el 
meg kell találni a megadott koordinátákat. Ebéd után min-
denki hazament a fogadó családjához és felkészült az éjsza-
kai utazásra, Lubminba. Tíz órakor találkoztunk.

Vasárnap kilenckor érkeztünk meg a Lubminba. Míg 
vártuk, hogy elfoglalhassuk a bungalókat, felfedeztük a par-
tot és először csodálhattuk meg a Balti-tengert. A tíz fabun-
galóba hatosával osztottak minket, vegyesen magyarokat, 
németeket. A szabad foglalkozást legtöbben a strandon töl-
töttük, röpiztünk, a bátrabbak még úsztak is. Napozni nem 
volt lehetőségünk. Széldzsekikben? Az estét ismét csapatépí-
tő játékokkal töltöttük.

Hétfőn a reggelinél mindenki készített magának ebédet, 
ugyanis erre a napra az egy órárányira lévő  nagy város-
ba mentünk. A tengermúzeumban kezdtünk. A múzeum 
nagyon érdekes volt, tele olyan információkkal és látniva-
lókkal, amit nem minden nap láthat az ember. Két órakor 
csapatokra osztódtunk és szabad program volt, egészen fél 
ötig. Este megcsináltuk a már említett projekt második sza-
kaszát, ahol le kellett írnunk, hogy mi hogy képzeljük el a 
fiatalok életét húsz év múlva.

Kedd délelőtt szabad foglalkozás volt, mindenki azt csi-
nálhatta, amihez kedvet érzett. Délután a szokásos csapat-
építő játékokat a strandon csináltuk meg. Este éjszakába 
nyúlóan discóztunk.

Szerdán délelőtt egy kompetenciás feladatott csináltunk 
meg, csapatokra osztva. Ebéd után pedig kezdettét vette egy 
nagy sportverseny, aminek három állomásán kellett a csapa-
toknak bizonyítani: kidobós, röplabda és ügyességi felada-
tok. A napot egy strandos olimpiával zártuk. És tábortűzzel!

Csütörtökön megcsináltuk a projekt harmadik és egyben 
utolsó szakaszát, ahol olyan dolgokat kellett felsorolni, amit 
a közeljövőben létre lehetne hozni, ahhoz, hogy az ilyen, ha-
tárokon átnyúló kapcsolatok erősödjenek. Délután több felé 
osztódtunk, volt aki mini golfozni ment, volt aki a strandra, 
vagy vásárolni. Este indulás előtt grilleztünk majd buszra 
szállva visszaindultunk Althenarba.

Reggel hét órakor érkeztünk meg a városba ahol a dél-
előttöt a családoknál, pihenéssel töltöttük. Délután és este 
egy kultrúrprogramon vettünk részt, ahová több kívülálló is 
meg volt híva. Élménybeszámolót tartottunk, miközben egy 
fúvószenekar játszott nekünk. Éjszaka mentünk haza, hogy 
összecsomagolva felkészüljünk a visszaútra.

Hajnali négy órakor indultunk a repülőtérre. Nyolc óra-
kor szálltunk le Budapesten, és tíz órakor érkeztünk meg 
Mártélyra. Ezzel zárva 10 napos kalandunkat, számtalan 
élménnyel és tapasztalattal.

Baranyi Lili
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         Tájékoztató a „Hogy életük legyen” 
Alapítvány az Ifjúságért 2014-ben 
megvalósult képzéseiről

A 11/2013 (III. 5.) FVM rendelet alapján, a LEADER tér-
ségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó tá-
mogatások pályázat keretében a „Hogy életük legyen” Ala-
pítvány az Ifjúságért az alábbi képzéseket valósította meg:

Az első képzés témája: Tehetséggondozás a drámape-
dagógia eszközeivel (július 4-6.)

Képzés célja: hogy a résztvevő ismerje meg a drámape-
dagógiai

módszereket és eszközöket, annak szerepét a tehetségfej-
lesztés segítésében. A képzés által bővült a résztvevő mód-
szertani ötlettára a pedagógiai gyakorlat alternatív megol-
dásaihoz és képessé vált a szociális kompetenciafejlesztésre 
a dráma eszközeivel

A második képzés témája: Asszertív kommunikáció: 
(július 21-23.)

 A képzés átfogó célja az asszertív kommunikációs kész-
ségek fejlesztése, az erőszakmentes magatartás erősítése, 
az önérvényesítést és mások érdekeinek figyelembe vételét 
ötvöző módszerek megismerése, elsajátítása. Az asszertív 
kommunikációs készségek sikeres alkalmazása elősegíti az 
erőszakmentes kommunikációt, és hosszú távon a szociális 
hatékonyságot. A képzés konkrét célja, hogy a résztvevők a 
képessé váljanak a környezetükben élőkkel való mindenna-
pi helyzetek és konfliktusok során is az érzelmeik kifejezé-
sére, érdekeik képviseletére, úgy, hogy közben bemutatják 
saját értékeiket, és a másik ember véleményének figyelembe-
vételével mindenki számára elfogadható megoldás keresésé-
re törekszenek.

A harmadik képzés témája: A családi életvezetési tré-
ning (augusztus 27-30.)

A program célja, hogy a résztvevő ismerje meg a család 
működését, nyerjen betekintést abba, hogy milyen felada-
tok vannak egy családban napi szinten, melyet tudatosan 
kell végezni. Ismerje meg, hogyan kell egy családot vezet-
ni. Csökkenjen a stressz, melyet életükbe és ezzel a családba 
hoznak, növekedjen a hatékony együttműködés és egyben 
ismerjék is meg egymást a kommunikáció, konfliktuskeze-
lés, időgazdálkodás helyes alkalmazása révén. 

A képzések tréning módszerrel történtek. 
Ezt fontosnak tartom kiemelni, mert az a tapasztalat, 

hogy a szakembereknek már a könyökükön jön ki a tovább-
képzés, ahol olyan elméletekkel hozakodnak elő, ami a hét-
köznapi gyakorlatban nem alkalmazható. A tréning ennél 
többet kínált a résztvevőknek - természetesen csak annak, 
aki nyitott a fejlődésre- a tréning során alkalmazott gyakor-
latok az elméleti ismereteken túl, alkalmat adtak a megfelelő 
személyiségjegyek (készség, jártasság, képesség) megerősí-
tésére, kiegészítésére vagy kialakítására, továbbá egy kom-
petencia, részkompetencia kialakítására.

Egy morzsányi ízelítő a kommunikációs tréningből

Általános emberi magatartás, hogy ha nem sikerül vala-
mi, akkor rajtunk kívül álló felelőst, okot keresünk. Népi-
esen szólva újjal mutogatunk a másikra, másokra. Képsze-
rűen > a mutató ujjunk támadólag kifelé irányul, a gyűrűs, 
középső és kisujjunk pedig magunk felé! Mit üzen ez a há-
rom magunk felé irányuló ujj? 

Tatárné Kapus Éva 
szervező munkatárs

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2014. szeptember 7-én az

I. világháború és a román megszállás 
mártélyi áldozatainak emléknapjára

1030 ünnepi megemlékezés és koszorúzás 
a mártélyi öregtemetőben

1100 ünnepi szentmise az áldozatokért 
és hősökért a katolikus templomban

1200 emléktábla avatás és faültetés
1230 kiállítás megnyitás a Faluház 

nagytermében.
 A kiállítást megnyitja Szabó József János 

hadtörténész
1300 állófogadás
1330 Az őrmester meg a többiek c. színdarab 

előadása
1430 kötetlen beszélgetés Szabó József János 

hadtörténésszel
Az emléknap szervezője: 
„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért
Támogatóink: Mártély Község Önkormányzata
 Szegedi Meritum Egyesület

         Találkozó
A Mártélyi Olvasókör találkozót szervez az egykori 

Mártély-Feketehalmi és vonzáskörzetéből elszármazottak 
részére, akiket még emlékek fűznek a ma már nem létező 
iskolához és egykori Olvasókörhöz.

Találkozó ideje: 2014. szeptember 19-én 10 órától Márté-
lyon a Civilházban lesz (Községháza udvara).

Jelentkezni lehet 2014. szeptember 15-ig
Telefonszám: Mohos Pál 62/228-028, 20/488-7679
 Rózsa Imre 62/230-094, 30/978-5056
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H I R D E T M É N Y
A Helyi Választási Iroda a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a értelmében a 
2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választásá-
val kapcsolatosan Mártély Község tekintetében a 
polgármesterjelölt illetve az egyéni listás képviselő-
jelöltek állításához szükséges ajánlások száma kap-
csán az alábbiakat teszi közzé:
- polgármester jelölt az lehet, aki legalább 32 érvé-
nyes ajánlást összegyűjt;
- egyéni listás képviselőjelölt az lehet, aki legalább 
11 érvényes ajánlást összegyűjt.
A választáson jelöltet ajánlani 2014. szeptember 8-ig 
ajánlóíven lehet. Jelölt az lehet, aki a fent meghatáro-
zott számú ÉRVÉNYES ajánlást összegyűjti, és a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján választ-
ható. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de 
egy jelöltre csak egy ajánlást adhat. Ajánlóívet igé-
nyelni a Helyi Választási Irodától lehet a választás 
kitűzését követően. Az ajánlóíveket a Helyi Választási 
Iroda leghamarabb 2014. augusztus 25-én 8 órától 
adja ki. A 2014. augusztus 25. napja előtti ajánlóív 
igénylések esetében a Helyi Választási Iroda az aján-
lóíveket Mártély Község Önkormányzat Község-
házában adja ki (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.). A 
2014. augusztus 25. napját követő ajánlóív igénylések 
esetében a Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket 
kizárólag a Helyi Választási Iroda székhelyén adja ki. 
(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

A jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16,00 
óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. 

Mártélyi Helyi Választási Bizottság:
a névsor megválasztásukat követően 

kerül kihirdetésre 

A Mártélyi Helyi Választási Bizottság székhelye:
6636 Mártély, Rákóczi tér 1. Telefon: 62/528-062

A Helyi Választási Iroda vezetője:
Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5.

Telefonszám.: 530-159
Fax: 530-192.

E-mail cím: valasztas@hodmezovasarhely.hu

A Választási Bizottság döntései, valamint a Választási 
Iroda hirdetményei a www.martely.hu honlapon 
kerülnek közzétételre. 

Hódmezővásárhely, 2014. augusztus 18.

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

HVI vezetője

         Anyakönyvi hírek

Elhunyt:
Farkas János Mártély, Községház u. 12.

Született:
Kis Júlia (Kis Tibor és Gyöngyösi Ildikó 

Mártély, Kossuth u. 6.)
Házasságot kötött:

Kulik Edina és Prohászka Gábor 
Mártély, Szántó K. J. u. 13.

         Köszönjük Mártély!
Öt napot töltöttünk a budapesti Alternatív Közgazdasági 

Gimnázium 8-os tanulóival a mártélyi erdei iskolában. 65 
diák és 6 pedagógus „Önismereti és közösségépítő témahét 
Pán Péter történetébe ágyazva” c. ún. témahéten vett részt. 
Iskolánk programjának szerves része, hogy évente két alka-
lommal (augusztusban és májusban) az évfolyamok elutaz-
nak és tematizált programokat szerveznek.

Ezúttal a véletlen során, az interneten bukkantunk a 
mártélyi erdei iskolára. Amikor előzetesen ellátogattunk a 
faluba és megnéztük az iskolát, már éreztük, hogy jó helyre 
kerültünk. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket és segítő-
készen álltak minden kérésünkhöz.

Amikor augusztus 25-én megérkeztünk és elindultak a 
programok, megerősítve éreztük magunkat, hogy jól dön-
töttünk a választáskor. Az öt nap programja sok-sok játékot 
(kincskeresés, színdarabkészítés, kalózcsata), meseolvasást, 
sportprogramokat, komoly beszélgetéseket, közös sütés-fő-
zést, szegedi kirándulást tartalmazott. A gyerekek nagyon 
jól érezték magukat, értékelték a hely adottságait, az embe-
rek kedvességét.

Már több mint 17 éve szervezünk táborokat az ország 
legkülönbözőbb pontjain, de ilyen szeretettel még sehol nem 
fogadtak bennünket. Ennyi segítséget még sehol sem kap-
tunk. Szinte zavarba ejtő volt, mennyi ember sürgölődik kö-
rülöttünk és csak kiejtettünk a szánkon egy kérést, perceken 
belül jött a segítség, a megoldás.

Köszönettel tartozunk a két Évának, a néniknek, akik 
megtanítottak bennünket barátfülét sütni, a kemencefűtők-
nek, akik türelmesen tűrték, hogy 6 órán keresztül őrizniük 
kell a kemencét, a konyhás néniknek, akik akkor sem hara-
gudtak ránk, ha nem fogyott el minden étel, a Coop dolgo-
zóinak, hogy nem ment az idegeikre a sok-sok nyolcadikos, 
és mindenkinek a faluban, aki ránk köszönt az utcán!

Hazahoztuk a falu és az erdei iskola jóhírét, amelyet hir-
detni fogunk! Biztos vagyok benne, hogy sok-sok AKG-s 
csoport fog a közeljövőben Mártélyra érkezni

Laffer Zsuzsanna 
évfolyam-osztályfőnök – AKG
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         2014. szeptemberi 
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),

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:

02-án kedden 15 órakor Tankör
07-én vasárnap 12.30 órakor I. világháborús emlékkiállítás
09-én kedden 10 órakor Baba-mamaklub, 

gyermekpszichológus
12-én pénteken 15 órakor Ifjúsági Klub nyitó foglalkozás
16-án kedden 15 órakor Tankör
19-én pénteken 18 órakor Szerelmespárok vetélkedője – 

visszavágó!
20-án szombaton 9.30 órától IKSZT-s fiatalok találkozója
23-án kedden 18 órakor Irodalombarátok Köre
25-én csütörtökön  16 órakor MNVH fórum, fogadóóra
29-én hétfőn  14 órától Vásár 

17 órától Falugyűlés

Októberi előzetes:
17-én pénteken 18.30 órakor „Ki a jobb?” vetélkedő 

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 
2014. szeptember hónapban

 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.
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 héten csütörtökön nyitott élő próba 14:00 órakor, 

Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, 
hallgatóságot szeretettel várjuk. Nem kötelező jel-
leggel, de be is lehet kapcsolódni!

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038


