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2014. október 12-én véget ért egy sikerekkel, küzdelmek-
kel és eredményekkel teli korszak. Úgy hiszem, a mártélyi 
önkormányzat húsz év alatt egy pályát leírva tanulási folya-
maton ment át. Megtapasztalhattuk az együttműködésben 
rejlő erőt és megtapasztalhattuk annak hiányát is. Döntésük 
megerősített a hitemben: a polgármesterség nem pozíció, 
hanem szolgálat a településért, a közösségért. A közösségért, 
amelynek nem 376 tagja van, aki szavazatát adta most éppen 
rám, hanem 1051 képviselője, akik közül most 7 tette le az 
esküt az Önök szolgálatára. 

Mártélynak nem elszigetelődésre, nem látszattevékeny-
ségekre, hanem együttműködésre és új munkahelyekre van 
szüksége. Az elmúlt két évtizedben épült, szépült, kisebb 
nagyobb hullámvölgyekkel folyamatosan fejlődött a falunk. 
Szeretném ezt a fejlődést felgyorsítani a mártélyiakkal, a kis-
térséggel és a kormánnyal összefogva. 

Az polgármesteri hivatal önállósága 2013 január else-
jével, a Hódmezővásárhellyel közös hivatal kialakításával 
lényegesen megváltozott. Vallom, egy közösség csak úgy 
épülhet újjá, úgy fejlődhet, ha érvényre jut benne a társada-
lommá szerveződés alapvető értelme és célja: az együttmű-
ködés. Hiszem, hogy a választók, akik engem választottak 
polgármesternek, arra a pozitív üzenetre adták a voksukat, 
amely programunk alapmottója: „Eljött a változás ideje”. Az 
együttműködésből teremthető új munkahelyekkel, a telepü-
lésünk előtt álló lehetőségekkel ismét lendületet adhatunk 
Mártély életének. 

Önök együttműködésen alapuló közösségépítő munkát, 
tiszteletet és új munkahelyek teremtését várják el az önkor-
mányzattól, erre adták voksukat. Nekem és a képviselő tes-
tületnek az a feladata, hogy a következő években ennek az 
elvárásnak megfeleljünk.

Tennünk kell a helyi vállalkozások fejlesztéséért az új 
munkahelyek mielőbbi megvalósításának reményében. 
Munkahelyek létrehozása céljából kiemelt feladatnak tar-
tom:

•  Vállalkozóbarát környezet kialakítását
•  A közösségi munkahelyek kialakítását, a Hangya szociális 

szövetkezet kiépítését
•  A turisztika fejlesztését
•  Új típusú munkahelyek, mint a távmunka, a bedolgozás, 

a „home office” otthoni munkahelyek kialakítását és szer-
vezését 

Tenni fogunk gyermekeink jövőjéért, mert a mi jelenünk 
határozza meg az ő jövőjüket. Nem csak meg tartani, hanem 
fejleszteni is kell intézményeinket. 

Mindent megteszünk a falu rendjéért, mert ahol rend és 
biztonság van, oda szívesen jönnek az emberek lakni, vagy 
pihenni. 

Utakat, kerékpárutat kell felújítanunk, járdákat kell hely-
rehoznunk.

Gondoskodnunk kell az idősekről, hiszen senkit nem 
érhet azért hátrány, mert idős, beteg, vagy egyedül él. Fej-
lesztjük a gondozási központot. Szociálisan a ténylegesen 
rászorulókat fogjuk támogatni.

Tenni kell az egészségügyért, mert az egészség a legna-
gyobb kincs. Fejlesztjük a helyi orvosi, védőnői, gondozói 
ellátást, ingyenes szűrőprogramokat szerveznünk. 

Szorosabbá szőjük a kapcsolatot a civil szervezetekkel, 
egyházakkal, hogy a falu erős, és hasznos közösségekre 
építhessen. Művelődési, kulturális és sportesemények ren-
dezésére teremtünk lehetőséget és erőforrást. Vallom, a hi-
vatal nem a polgármesteré, hanem a mártélyiaké. A hivatali 
szolgáltatásokat elérhetőbbé és rugalmasabbá kell tennünk, 
hogy a lakosságnak ne kelljen sok időt és energiát pazarolnia 
hivatalos ügyei intézésekor.

Egy klasszikust idézve, a győztesnek nem igaza van, ha-
nem feladata. A győztestől nem azt várjuk, hogy bizonygas-
sa az igazát, hanem azt, hogy tegye a dolgát, feleljen meg a 
feladatának. Én teljesíteni akarom, és teljesíteni is fogom. 
Tisztában vagyok a teendőkkel és a felelősséggel.

Október 10-én úgy kezdtem mondandómat, hogy Már-
tély jövője a mártélyiak kezében van, melyhez a helyi erő-
források minden adottsága, kistérségünk és kormányzatunk 
támogatása rendelkezésre áll. Önök lehetőséget adtak rá, 
hogy közös programunk megvalósulhasson, 

Önökkel, Önökért! Kérem, segítsenek ebben a képvise-
lőknek és nekem.

Borsos József
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Felhívás
Tisztelt Mártélyi Lakosok!

Ezúton szeretnénk kérni Önöket, hogy a telepü-
lésünkön kihelyezett fából készült kukákba ne 
rakjanak olyan nagy mennyiségű hulladékot, 
amelynek van kihelyezett szelektív hulladék-

gyűjtő konténere (üveg, műanyag, papír).

A zöldhulladék elszállítását továbbra is 
biztosítani fogja az Önkormányzat!

  Tisztelt választópolgárok, 
Mártélyiak!

Köszönjük azoknak a választópolgároknak a voksát, 
akik 2014. október 12-i választáson a bejutott képviselőknek 
bizalmat szavaztak. Őszinte szívvel ígérjük, hogy Mártély 
fejlődéséért a legjobb tudásunk szerint fogunk tenni.

Kívánunk minden mártélyi lakosnak erőt, egészséget, 
összefogást és sok-sok sikeres, szép napot.

A megválasztott képviselők

  2014. október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évforduló-

ján egy kissé rendhagyó módon emlékeztünk az idén a Fa-
luházban.

Borsos József polgármester úr rövid ünnepi megemlé-
kezésében kiemelte az összetartó közösség és a fiatalok sze-
repét egy kitűzött cél elérésében, legyen az egy kistelepülés 
fejlődése, vagy egy forradalom, amely megrengeti a világot.

Ezután a fiatalok egy „Kávéház”-ban gyűltek össze egy 
osztálytalálkozóra, s ha már október 23-a volt, hát megemlé-
keztek a forradalom fiatal áldozatairól. Így megismerhettük 
többek között Petri Ilona, Chladek Rozália, Misley Emese 
és Mansfeld Péter fájdalmasan rövid életének történetét. 
Volt, akit a Kossuth téri sortűzben ért halálos lövés, volt, aki 
ápolónőként sebesültek mentése közben halt hősi halát, míg 
egyiküket – mindössze 14 éves volt – egy eltévedt golyó ölt 
meg. És volt, akit a forradalmat követő megtorlás ítélt ha-
lálra. Máig élő és ható példájuk a mai fiatalok számára is 
szolgál tanulsággal. Mindenkinek meg kell állnia a helyét a 
válságos időkben, de a hétköznapoknak is lehetnek hősei.

A Nagy Gyöngyi és Tóth Éva tanárnők által összeállított 
színvonalas műsort követően az Elesett Hősök szobránál he-
lyeztük el a megemlékezés koszorúját. Külön köszönet illeti 
meg az iskolai diákjait az előadásért.

Horváth Tibor

  Megalakult a mártélyi testület
Átvette a megbízóleveleket és letette az esküt Borsos Jó-

zsef mártélyi polgármester és a helyi képviselő-testület. A 
szerdai ünnepi alakuló ülésen Sajti Imrénét alpolgármester-
nek választották, valamint meghatározták a tiszteletdíjakat 
is.

Ezt követően megválasztották a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjait. A bizottság elnöke Bujdosó Tibor Imréné, 
a tagok Pótári Mihály Zsolt és Somodi István Vendel. Külsős 
bizottsági tagok Mészáros Antal és dr. Szőllősi Sándor.

Az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság elnöke Benkő Noémi 
Ilona lett. Tagokká Nagyné Szentirmai Anna Máriát és So-
modi István Vendelt választották. A külsős bizottsági tagok 
Palóczné Dr. Tóth Andrea és Rózsa Szilveszter Róbert lettek.

Lantos Adrienn

Adventi készülődés
2014. november 28-án a „Hogy Életük Legyen” 

Alapítvány adventi kézműveskedést tart 
15 órától a Faluházban. A kézműveskedésre aki 

tud, hozzon magával alapanyagot.

Ezt követően 17 órától 
Budai Ilona népdalénekes lép fel. 

A rendezvényt a Somogyi könyvtár is támogatja.

Mindkét rendezvényre mindenkit 
szeretettel várunk!
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Meghívó

A rendezvény bevételét a nyárádremetei gyermekek 
magyarországi utaztatására fordítjuk.

Az Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért  
Kuratóriuma és Nyárádremete lakói szeretettel várják 

Önt és szeretteit a Székely lakodalmasra.

Időpont: 
2014.11.15.

Helyszín: 
Mártélyi Faluház (Fő utca 49.)

Fővédnök: 
Dr. Grezsa István
miniszteri biztos

Program
18:00 Vőlegény kikérés (Fő utca 45.)

18:30 Menyasszony kikérés (Rákóczi utca 5.)

19:30 A fiatal pár fogadása a Faluházban

20:30 Nyitótánc
előétel elfogyasztása

22:00 Leves

23:30 Második

00:30 Torta és ajándékozás

2:00 Menyasszonyi tánc

3:00 Kontyolás

3:30 Reggeli

Menü
Előétel: apró fasírt,  

vinetta, feltűrt hús, kicsi bécsi,  
szalate-böff, zöldség, házi juhsajt,  

ízesített túróval töltött paprika

Leves: erdélyi csorba

Második: bécsi szelet, borban párolt hús,  
sült csirke comb, petrezselymes pityóka,  

házi savanyúság, erdélyi kenyér

Sütemény: menyasszonyi torta

Reggeli: égetett pálinka, csülkös,  
töltelékes káposzta tejföllel

  Idősek Napja a faluházban
Október 17-én délután a mártélyi faluházban ünnepel-

tük az idősek napját, amelyet a Gondozási Központ szerve-
zett. Már hónapokkal hamarább elkezdődött a készülődés. 
A sütemények készítéséhez sok anyagi és kétkezi segítséget 
kaptunk, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk.

Az ünnepséget Zoltai Attila és Gál Vivien nyitotta meg 
egy zenés összeállítással, utána Zoltai Csaba intézményve-
zető köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Borsos Jó-
zsef polgármester úr mondta el ünnepi beszédét, majd kö-
szöntötte a 10 legidősebb polgárt: Palócz Sándornét, Szabó 
Gábornét, Gál Istvánt, Halál Györgynét, Ludányi Istvánt, 
Békési Józsefet, Herczeg Antalt, Bugyi Lászlót, Tolnai János-
nét, Szabó Jánosnét. Mindenki egy szál virágot és emlékla-
pot kapott. Ezután Oskovics György, a Nyugdíjas Szövetség 
vásárhelyi elnöke emlékezett meg e jeles napról.

Az óvodások aranyos műsorának és az iskolások előadá-
sának szívből örültek az ünnepeltek. Tordai Sándor és Maja 
zenéje is nagy tetszést aratott. Két nyugdíjasunk vidám je-
lenettel készült, Harmath Gáborné Terike és Szűcs Imréné 
Erzsike „Szomszédasszonyok” címmel vicces jelenetet adott 
elő, nagyon jól mulattunk rajtuk. Gyovainé Kati néni szívhez 
szóló verssel készült, ami az időskor szépségeit és árnyolda-
lait mutatta be. Molnárné Zsuzsi Baranyi Sanyi bácsi versét 
olvasta fel, ez szintén az idős korról szólt. Az Idősek Klubja 
népdalköre és a Hódmezővásárhelyi Olvasókör népdalköre 

közös műsorral köszöntötte az ünneplőket. Meglepetéssel 
készült id. Somodi István, produkcióján  jókat derültünk.  
Az ünnepség további részében a meghitt csevegéshez a nép-
dalkör ,,aláfestő” zenét biztosított, a nótázáshoz pedig zenét 
,,szolgáltatott”.  Köszönetünk minden segítőnek.  Jövő ősszel 
mindannyian újra találkozunk!

Mártélyi Gondozási Központ

Baba-mama börze
2014. november 29-én szom-
baton 9 és 12 óra között Baba-
mama börze lesz a Faluházban.
A börzére várunk kinőtt, vagy 
felesleges csecsemő, gyerek 

vagy felnőtt ruhákat és esetleg olyan játékokat, 
amelyeket már nem használnak.
Előzetes asztalfoglalás lehetséges november 26-ig 
személyesen Csatlós Renáta védőnőnél a 
Tanácsadóban vagy telefonon 06-30-890-1027.
Minden eladót, vevőt és érdeklődők szeretettel 
várunk! 

Csatlós Renáta
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  Dióverő - családi nap az óvodában
Október 11-én, szombaton vidám gyerekzsivajtól volt 

hangos óvodánk és a környék. Ezen a verőfényes napon sok 
szülő és érdeklődő gyűlt össze, hogy megnézze a nagycso-
portosok vidám vendégváró műsorát, melynek betanításá-
ban közreműködött Csatlós Pálné és Fülöp Andrásné óvó 
nénik. A vidám műsor után táncházzá alakult az óvoda, 
majd a gyerekek birtokba vették a mindig népszerű, hatal-
mas ugráló várat. Tehették ezt boldogan, hiszen szinte nyá-
rias meleg volt, így a megfázástól sem kellett félniük. Pár-
huzamosan zajlottak a játékos vetélkedők az udvaron és az 
ovi melletti területen. Míg az udvaron hat állomáson át kü-
lönféle ügyességi, egyensúlyozó, és koordinációs készséget 
fejlesztő vicces feladatokban kellett helytállniuk a csapatok-
nak, addig a kinti területen talicskatolásból, patkódobásból 
és fogathajtásból álló feladatok során lehetett megmutatni, 
hogy ki a legérdemesebb a képzeletbeli dobogó tetejére áll-
ni. Rövid időre igazi tűzoltóknak érezhették magukat a gye-
rekek, mert beülhettek a tűzoltó autókba, kipróbálhatták, 
megcsodálhatták, hogy milyen magasra tud felmenni egy 
bátor tűzoltó, ha a kosaras autóval megy menteni.

Sorra készültek a szebbnél szebb csillámtetoválások, arc-
festések, gumikarkötők, és még a kosárfonás alapjaiba is 
bepillantást kaphattak. Anika és Renáta minden érdeklődő 
rendelkezésére állt az egészségügyi asztalnál az egész dél-
előtt során. Aki megéhezett, megszomjazott, sokféle finom-
ságból választhatott a büfében. 

Már kissé megfáradva ültek be a gyerekek a színházi 
előadáshoz, de a sok humorral fűszerezett zenés mesejáték 
mindenkit regenerált. Még a felnőtteknek is élvezettel néz-
ték a Grimm-Busz Színház előadását. Mire vége lett a ko-
médiának, ínycsiklandozó illatokkal tálalhattuk a finom 
ebédet, és hogy jobban essen az étel, a néptáncosok szóra-
koztatták a tisztelt nagyérdeműt.

A nap folyamán ötszáz tombola talált gazdára, ami ön-
magában is mutatja a szülői összefogást, hiszen ennek nagy 
részét a családok felajánlásai tették ki. A vidám gyermek-
arcokat nézve reméljük, hogy minden jelen lévő jól érezte 
magát!

/Enyedi/
Köszönetet mondunk a Dióverő családi nap megrendezé-
séhez nyújtott segítségért az alábbi cégeknek, közössé-
geknek és magánszemélyeknek:
Benkő csapat, Borsos József, Bujdosó Tiborné, Csatlós 
Renáta, Enyedi Róbert, Ferencziné Török Andrea, Ferenczi 
Jánosné (Csilla bolt), Gál Anna, Gálné Czirok Ágnes, 
Hódmezővásárhelyi Tűzoltóság, Hízó Zoltán és családja, 
Horváth Pálné, Kankalin Táncegyüttes táncosai (Enyedi 
Fruzsina, Kiss-Albert Gergő, Rózsa Margaréta, Szalai 
Gergő), Kovács József, Kulcsár Szabolcs, Kurunczi Róbert, 
Láda Imre és csapata, Lantos Adrienn, Mártélyi ÁMK, 
Mártélyi COOP ABC dolgozói, Mártélyi Olvasókör, 
Mártélyi Önkéntes Tűzoltóegylet (Rózsa János, Kusz Attila), 
Mészárosné Csuvár Judit, Mészáros István, Nagyné 
Szentirmai Anna, Radics Józsefné, Rosmarin KFT, Sajti 

Imréné, Somodi István, Sós Árpád-Flamand pékség, Szabó 
Attila, Szuromi Ernő, Szurominé Lantos Alexandra, Szűcs 
Imréné, Tatár Béla, Tatár Éva, Tóth Attila, Tóth-Somodi 
Ágnes, valamint az óvodás gyermekek szülei, nagyszülei és 
családtagjai, akik az előkészületekben, valamint a tombola 
és a büfé lebonyolításában hozzájárulásaikkal és önzetlen 
munkájukkal segítettek.

  Mit csináltunk októberben?
Hírek a kicsik háza tájáról
Októberben is sok programot szerveztek a mártélyi 

óvónénik a mindennapi elfoglaltságok és állandó tevékeny-
ségek mellett, ezzel biztosítva a gyerekek ismereteinek és ta-
pasztalatainak bővítését. Jól tudjuk, hogy ebben az életkor-
ban ebből tanulnak a gyerekek a leginkább. 

Állatsimogató nappal emlékeztünk meg az állatok vi-
lágnapjáról a hónap elején. Volt, aki elhozta a kedvenc ku-
tyusát, cicáját, de ,,érkezett” törpe fürj, törpe nyuszi is. A 
szomszédban élő őzikét, papagájokat, teknősöket és néhány 
hüllőt is megnéztek a gyerekek. Kacsát, gerléket, birkákat 
etettek az ovisok az egyik kispajtásuk udvarán. A védő néni 
az állattartással kapcsolatos higiéniai szabályokat és azok 
fontosságát megbeszélte velük. A kiscsoportosok másnap 
ellátogattak egy vásárhelyi kisállat kereskedésbe, ahol sok 
féle érdekes, egzotikus állattal ismerkedhettek. A zene vi-
lágnapját most is óvodai hangversennyel ünnepeltük, ahol 
a sok kedves fellépő több hangszerrel és éneklési móddal is-
mertette meg a gyerekeket. Szólt a trombita, a cselló, a teke-
rőlant. A koncert után ki is próbálhatta a hangszereket, aki 
kedvet érzett hozzá. 

Az idősek napja alkalmából a gondozási központ által 
szervezett rendezvényen az óvodások az idén is méltókép-
pen köszöntötték a megjelent szép korú ünnepelteket. Sok 
humorral fűszerezett műsorukkal nagy sikert arattak.

Szüretelni is voltak az óvodások és a kisiskolások októ-
ber 14-én. Zsúfolásig megtelt a busz, ami Sóshalomra vitt 
bennünket. Az érkezésünkkor már javában folyt a munka, 
így mi sem tétlenkedtünk, rögtön hozzáláttunk a munká-
hoz. Igen gyorsan teltek a kiskosarak, a vödrök, és az apró 
lábacskák lelkesen szaladtak a kocsihoz a teli edényekkel. 
„Lipem-lopom a szőlőt, ..” énekeltük, hogy teljenek a kosa-
rak, és kiáltottuk a gyermekdal végén, hogy „Tele a kisko-
sár!” Bátorságban nincs hiány a mártélyi gyerekeknél, nem 
is volt senki az aprónép közül, aki ne akart volna felmászni, 
és belekukucskálni a hatalmas kádakba a kocsik tetején.

De a borszőlő nem olyan finom egy gyerek ízlésének, 
kóstolni nem olyan ízletes, így a borász Éva néni elvezetett 
bennünket a csemegeszőlő sorokhoz. Itt aztán annyit ehet-
tünk, amennyit csak bírtunk, még a kis kosarainkat is tele-
szedhettük a zamatos gyümölccsel. A munkánkért cserébe 
kaptunk egy nagy láda szőlőt, jó volt a következő napokra. 
Többen megjegyezték, hogy nem is olyan könnyű munka 
ez a szőlőszüret. Indulás előtt még megnéztük a gépesített 
szemező kádat, és Évike néni elmagyarázta, mi, és hogyan 
készül az általunk leszedett szőlőből. Másnap az óvodában 
folytattuk a munkát. Csöpp kis kezükkel türelmesen és ki-
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tartóan szemezgették a szőlőt, nem is gondolva arra, hogy 
ez milyen remek kézügyesség fejlesztő tevékenység. Vidám 
énekszóval tettük vidámmá a munkát. 

A java csak ezután jött, hiszen a hagyományos taposást 
is kipróbáltuk – természetesen a higiéniát szem előtt tartva. 
Remek elfoglaltság volt, a gyerekek alig várták, hogy sorra 
kerüljenek! A legkitartóbbak segítettek a nedű leszűrésében 
is, majd a finom levet az utolsó cseppig megittuk. Már most 
megbeszéltük, hogy a szüretet jövőre sem hagyjuk ki…

/Enyedi/

  Kirándultunk az erdőbe
Az Idősek Klubja és az „Add a Ke-

zed” mozgáskorlátozottak egyesüle-
tének vezetői megbeszéltek egy közös 
kirándulást a Tiszára. A kis csapat 
szeptember 25-én kerékpárral indult 
útnak, de volt, akit a tanyagondnok 

hozott le a parthoz. Ott a tájvédelmi őr, Albert András úr 
várt minket. A bemutatkozás után a tanösvényre kalau-
zolt bennünket. Csendben, lassan sétáltunk és kérdésekkel 
ostromoltuk Albert urat, aki szívesen válaszolt nekünk és 
mesélt a természet különlegességeiről. Az élő Tiszáig men-
tünk, majd kicsit megpihentünk és visszaindultunk a holt-
Tisza partjára, ahol vártak minket az ott maradt klubtársak 
és már a szalonnasütéshez készülődtek. Lobogott a tűz, és 
hamarosan elkezdtük a ,,nagy szertartást”, az ősi szalonna-
sütést. Akinek az egészsége ezt nem engedte, zsíros kenyeret 
evett paprikával, paradicsommal. Köszönjük Albert úrnak 
az érdekes tájékoztatást, Arnóczkyné Marikának és a klub 
vezetőinek azt, hogy egy emlékezetes, szép nappal ajándé-
koztak meg minket. Az őszi természetjárás után a tavaszit 
is várjuk.

Juhászné Julcsi 
klubtag

  Ki a jobb csapat?
A nyári szünet után ismét megdolgoztattuk tudásunkat, 

mind elméleti mind gyakorlati szinten az immár már ha-
gyománnyá vált vetélkedőn. A köznyelvben csak Fabulának 
hívott versenyen kicsik és nagyok együtt törtük a fejünket az 
érdekesebbnél érdekesebb kérdéseken.

Jó hangulatú késő őszi estén szoros küzdelem után a 
Vizes nyolcas fantázia nevet viselő csapatunk emelkedett 
ki győztesként a közel tíz részvevő csoport közül. A felnőtt 
csapattagjaink mellett 3 ifjú titán is belevetette magát a fel-
adványokba. Szükség is volt a segítségükre, hisz egy zenei 
felismerő feladványnál, a meséket ők már az első hangok 
után beazonosították. 

Elkalandoztunk a parfümök világába is – igaz ezt a fel-
adatot néhány férfi résztvevő kissé alattomosnak érezte. 
Szintén nekünk, hölgyeknek volt kézenfekvő a csecsemő-
ápolási kérdéssor is, de a logó felismerésben, a Sztárba Sztár 
feladatokban, híres reklám arcok azonosításában és a vita-
minok hatásának ismertetésében, az erősebbik nem is meg-
csillogtathatta tudását.

A gyakorlati feladatokban a legkisebbek ismét bemutat-
ták ügyességüket, a Twister szőnyegen igen érdekes alak-
zatok bontakoztak ki a három gyermek és egy felnőtt ver-
senyéből. A test ügyessége mellett kézügyességre is nagy 
szükségünk volt. Az ősz egyik jelképeként tökből készültek 
mesterművek. Faragtunk a – a teljesség igénye nélkül – bo-
szorkányt, Hello Kitty-t, Super Mario-t is.

Vizes nyolcasként, ezzel a csapatösszetétellel most debü-
táltunk első ízben. Nagy volt a kezdeti izgalom, de ezt, a jó 

hangulat gyorsan feledtette velünk. A végeredményt úgy-
mond az esélytelenek nyugalmával vártuk, hiszen a felada-
tok nehézségi szintjét megismerve nem számítottunk helye-
zésre. Végül nagy meglepetésként ért, mikor a mi nevünk 
hangzott el az első helyezett ismertetésekor. Nagyon szoros 
volt a küzdelem, csupán néhány pont különbséggel sikerült 
a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állni. A „nyeremé-
nyünknek” – egy doboz csokoládénak – a gyerekek örül-
tek a legjobban. Nyertesként minket illet meg a következő 
verseny szervezése, ami a tervek szerint az ünnepek után, 
januárban lesz esedékes. Reméljük a mi feladataink is, nagy 
örömet és kihívást fognak jelenteni a részvevőknek.

Benkő Noémi és a Vizes Nyolcas
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  A szűrés életet menthet!
2014. október 18-án 15 órai kezdettel invitáltunk kerék-

pározásra, a rákellenes küzdelem jegyében! Szerettük volna 
felhívni a figyelmet a szűrések fontosságára!

A szűrés tényleg életet menthet! Hiszen az időben felfe-
dezett betegséget már akkor kezelhetik, amikor az még sem-
milyen panaszt, tünetet nem okoz!

Verőfényes őszi napsütésben kezdtünk gyülekezni a Hi-
vatal parkolójában. A regisztrációkor minden résztvevő ka-
pott egy pólót, melyben végig kerekeztük a távot, a Hivatal 
parkolójából indulva a Tisza-parton körbe biciklizve értünk 
a kiindulópontig vissza!

Legmerészebb álmaimat is felülmúlva 72-en vágtunk a 
távnak, hölgyek, urak és gyermekek. Sőt még két bátor vál-
lalkozó kerekesszékkel is csatlakozott hozzánk!

  Tök Jó Menet
Gyerekkoromban egyszer a szüleim között komoly né-

zeteltérés volt, amit nehezen tudtam elviselni. Gondoltam 
a magam részéről véget vetek ennek, összekeverek egy kis 
gyógyszert egy kis mézzel, megeszem és kész! Méz és méreg! 
Szerencsére nem tudtam lenyelni olyan förtelmes volt az íze! 
Ezt az ízt és a hozzá kapcsolódó érzést soha nem fogom el-
felejteni!

A napokban ezt újra átéltem, amikor arról kaptam jelzé-
seket, hogy az óvodásoknak halloween felvonulást szervez-
nek! Tipikus XXI. századi beetetés, a reklámok mézével ke-
vert méreg!! Nem, gondoltam ez nem lehet igaz, a MI óvoda 
pedagógusaink nem tesznek, olyan rettenetet, hogy boszor-
kányokat, kísérteteket és démonokat ünnepeltessenek a gye-
rekeinkkel, ami ennek az ősi kelta ünnepnek a halloween-
nek a jelentése!

Szerencsére ez valóban egy TÖK JÓ MENET volt, ami 
azt jelképezi, hogy a TÖK LÁMPÁS FÉNYE SEGÍTI A KE-
RESŐ EMBERT, HOGY MEGTALÁLJA AZ IGAZI ÉLET-
RE, BELSŐ BÉKÉRE VEZETŐ UTAT!! 

Az ezzel kapcsolatos ősi Ír legenda így szól:
Egy szép napon odament a részeges Jackhez az ördög és 

hívta a pokolba, de előtte felajánlotta, hogy igyanak még 
meg egy italt. Jack azonban nem akart vele tartani, ezért hát 
furfangos cselt eszelt ki inkább és ravasz módon megkér-
te, hogy válasszon egy almát az almafájáról, mire az ördög 
felmászott a fára. Jack tudta, hogy mitől fél az ördög és a fa 
oldalára egy keresztet rajzolt. Az ördög nagyon megrettent a 
kereszttől, és nem is mert lemászni, kénytelen volt a fa ágán 
kucorogni. Az ördög addig-addig egyezkedett a furfangos 
kováccsal, hogy ígéretet tett arra, hogyha leengedi az ördö-
göt a fáról, (mivel Jack életében sok rosszat tett) nem kerül-
het, azaz nem engedi be a pokolba. Jack ekkor megengedte 
az ördögnek, hogy lemásszon a fáról, aki abban a pillanatban 
el is tűnt. Azonban amikor Jack meghalt, lelke a menny és a 
pokol között rekedt, mert a mennybe nem engedték be, mi-
vel élete során sokat részegeskedett és bűnös módon élt, de 
az ördög sem akarta a pokolba befogadni, mert nagyon ha-
ragudott Jackre a régi csínye miatt. Jack arra kérte az ördö-
göt, hogy legalább egy kis fényt adjon neki, hogy megtalálja 
a visszautat az ÉLŐK világába. Végül az ördög megszánta és 
egy izzó fadarabot dobott Jacknek a pokol katlana alatt lo-
bogó tűz parazsából. Az örökké izzó parazsat Jack egy kivájt 

takarmányrépa (rutabaga, svéd karórépa) belsejébe tette, 
amit a nyugtalan lelkének szánt, világító lámpásnak. Azóta 
Jack lelke ennek a takarmányrépa lámpácskának a fényénél 
keresi a megnyugvását. 

A legenda egy másik ismert változata szerint, amikor az 
ördög el akarta vinni a pokolba a részeges kovácsot, Jack 
csele az volt, hogy meggyőzte az ördögöt, hogy változtassa 
magát pénzérmévé, mellyel fizetheti az italukat a kocsmá-
ban. Az ördög úgy is tett, Jack azonban a pénzt zsebre tette 
egy ezüst kereszt mellé, mely megakadályozta, hogy az Ör-
dög visszaváltozzon eredeti alakjába. 

Az ír néphagyományt követő Amerikában a legendában 
szereplő eredeti takarmányrépát a narancssárga színű, az 
Amerikában őshonos, látványosabb, könnyen kivájható vi-
gyorgó sütőtök növény váltotta fel.

Ez az „ünnep” nem európai és főként nem magyar, hagy-
juk meg azoknak, akik ismerik a hagyományuk gyökereit, 
akik még tudják, hogy ez az ünnep a mindennapjaikban 
megélt pozitív és negatív lelki valóságok küzdelmét jeleníti 
meg számukra.

Főleg ne engedjük, hogy a multi cégek mentálisan pros-
tituált reklámpszichológusai megvezessenek minket, mézes 
mázba bújtatott mérgükkel, amellyel értékközvetítés nélküli 
árucikké változtatnak mindent.

Tatárné Kapus Éva
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Jó hangulatban töltöttünk el 2 órát, lelkesedésünk még 
az sem szegte, hogy a Hódmezővásárhelyen kisorsolt ke-
rékpárok közül egy sem került Mártélyra, bár gazda akadt 
volna bőven!

Köszönöm lelkes segítőimnek: Sajti Kata, Csatlós Renáta, 
Sajti Imréné, Lantos Adrienn, Hízó Ildikó, Kmetykó Bella, 
Tóthné Kulcsár Ibolya, Horváth Tibornak a hangosítást és a 
zökkenőmentes lebonyolítást. Szín Dánielnek és Rózsa Szil-
veszternek a biztonságos közlekedés biztosítását. És végül, 
de nem utolsó sorban Radicsné Klárikának a finom almá-
kat!

Köszönöm mindenkinek a lelkesedését, részvételét!
Kívánok mindenkinek jó egészséget, negatív szűrési 

eredményeket!
Jövőre Önökkel ugyanitt!

Tisztelettel:

Nagyné Szentirmai Anna körzeti nővér

  Batyus buli
2014. október 19-én Lugosiné Bánfi Mária batyus bulit 

szervezett.
A rendezvény a Civilház előtti parkolóban volt. A meghí-

vást több mint 70-en „fogadták” el. Mindenki hozott magá-
val ételt, italt és süteményt.

Szép számmal voltak olyan vállalkozó szelleműek, akik 
táncra perdültek a 80-as, 90-es évek zenéire. Jó hangulatban 
telt a vasárnap délután, felidézve a régi batyus bálak han-
gulatát, ahol az emberek a társaság kedvéért jöttek össze, 
beszélgettek, anekdotáztak, mint egykor a házak előtt a pa-
dokon ülve. 

Arra is sort kerítettek, hogy megköszönjék Balogh János-
né 20 éves polgármesteri munkáját. Egy csokor virággal és 
egy ötletes ajándékkal – egy kis fatalicskával – kedveskedtek 
a szervezők.

Borsos József polgármester úr azt szeretné, ha ezek a bu-
lik és akár utca bálak visszatérnének a község életébe. 

Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek, időt, fáradtságot 
nem sajnálva sütöttek-főztek. 

Lantos Adrienn

  Nehézkes ősz a focipályán
Régóta nem tapasztalt esemény jött el augusztus 16-án. 

1998 után újra a megye élvonalában lépett pályára a Rosmarin 
Zrt. Mártély csapata. Az ellenfél a Sándorfalva volt, akitől 
szoros mérkőzésen 1-0-ra kikaptunk. Azóta már javában 
benne vagyunk az őszi szezonban. Második mérkőzésün-
kön megszereztük első, a harmadik fordulóban az első hazai 
győzelmünket. A szenvedő felek a Kistelek és a szebb napo-
kat látott SZVSE voltak. Azóta sajnos nem sikerült pontot 
szereznünk, 
bár Móra-
halmon és a 
Makó ellen 
is közel vol-
tunk hozzá. 
Nagyon sok 
p r o b l é m á -
val küzdünk. 
Kicsi a kere-
tünk, a sok 
eltiltás, valamint munkahelyi elfoglaltságok miatt sokszor 
alig van cserelehetőségünk. Ezt megsínyli ifjúsági csapatunk 
is, amely a tavaly megszerzett megye II-es ezüstérem után az 
idei évet is győzelemmel kezdte, a várt sikerek azonban el-
maradtak. Itt se mondhatnám, hogy nagyon hosszú a kispa-
dunk, még ennél is nagyobb gondot okoz, hogy a korosztály 
legjobbjait a felnőtt csapathoz kell irányítanunk. Küzdünk 
becsülettel! Egy korosztály megszűnt, mivel az U-17-es csa-
patunk létszáma drasztikusan lecsökkent, ezt a csapatot egy 
másik település adja. Mégsem csökkent a csapataink létszá-
ma, ugyanis a Bozsik program keretein belül új U-13-as csa-
patot is indítani kellett. Az U-7-es és U-9-es korosztályunk 
eddig két tornán vett részt, míg az U-11 és U-13-as csapa-
tok már harmadik tornájukon szerepeltek. Az eredmények 
biztatóak. Az U-11-esek még szokják a nagyobb pályát va-
lamint a nagyobb kaput, de a második tornán már nyertek 
mérkőzést. U-13-as csapatunk sorrendben 5., 2., 4. helyen 
végzett. Már olyan játékosaink is vannak, akiket kinéztek 
nagyobb csapatok. Két játékosunk vesz részt kiemelt edzé-
seken, ahonnan akár nagyobb csapatokba is kerülhetnek jó 
teljesítmény esetén. Reméljük, sikerül még a hátralévő for-
dulókban mind felnőtt mind az U-19-es szinten pontokat 
szereznünk, és bízunk a Bozsik tornákon való eredmények-
ben is.

Dr. Hajdú László

  Anyakönyvi hírek

Elhunyt:
Ferenczi József, Mártély, Tiszai u. 7.

Született:
Borsos Luca Katica

(Borsos Zoltán és Wölfinger Diána)
Házasságot kötött:

Bujdosó Tamás (Mártély, Alkotmány u. 29.) 
és Nagy Katalin (Lökösháza)
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  2014. novemberi IKSZT 
és Faluház programok

Rendszeres SZOLGÁLTATÁSOK: – Csa-
ládsegítő szolgálat (minden páros héten, 
szerdán – 12, 26 – 8.00-9.30), Falugazdász fogadóóra 
(minden páros héten kedden – 11, 25 – 8.00-9.00), Szemét-
szállítós ügyfélfogadás (a hónap utolsó csütörtöki napján 
– 27 – 8.00-15.00)
KLUBOK – Ifjúsági klub (minden második pénteken – 14, 
28 – 15.00-17.00), Baba-mama klub (minden csütörtökön 
– 13, 27 – 9.00-11.00), Nagyi Net-klub (minden hétfőn – 3, 
10, 17, 24 – 13.00-15.00)

Ezeken túl, az alábbi rendezvényekre várjuk november-
ben az érdeklődőket és érintetteket:
4 -én kedden 15 órakor Tankör
6-án csütörtökön 8.00 órakor Agrárkamarai tájékoztató a 

KAP 2015-2020 közötti szabályozásáról
7-én pénteken 10 órakor Rendhagyó irodalomóra 

Fenyvesi Félix Lajossal
8-án szombaton 20 órakor Batyus bál az 

SZMK szervezésében
12-én szerdán 15 órakor Télen is egészségesen! – előadás
14-én pénteken 15 órakor Ifjúsági klubos tréning
15-én szombaton 18 órától Székely lakodalmas
18-án kedden 14 órakor Vásár 

15 órakor Tankör
19-én szerdán 15 órától e-ügyintézés – előadás
19-23-ig Altenahr-i fiatalok Mártélyon 

A Comenius nemzetközi projekt pedagógusai 
Mártélyon

21-én pénteken 15 órakor a Vásárhelyi Őszi Tárlat 
megtekintése

24-én csütörtökön 16 órakor MNVH fogadóóra
28-án pénteken 13 órakor Vásár 

15 órakor Adventi kézműves nap 
17 órakor Budai Ilona népdalénekes műsora

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
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

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

Polgárőrség:  228-043
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, hétvé-
genként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Az Idősek Klubja programja 
2014. november hónapban

 13-án Rejtvényfejtés társasjátékozás 10:00 órától.
 20-án Klubtaggyűlés
 25-én Fehérneművásár 9:00 órától
 27-án Karácsonyi díszítés, 

koszorúkészítés hozott anyagból

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, születésnap, évfordu-
ló H, Sze, P, napokon a tejet, reggel 7-8 között szíveskedjenek 
elvinni. Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a 
tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. Az igénye-
ket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek a klub-
ban.
Minden héten csütörtökön nyitott élő próba 14:00 órakor, 
Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgató-
ságot szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is 
lehet kapcsolódni!

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038


