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  Napközis jellegű foglakoztatás
Mint azt az előző lapszámban előzetesen jeleztük, lehetőségünk nyílik a nyári szünetben 35 mártélyi általános iskolás-

korú gyermek térítésmentes ebédeltetésére és számukra programok szervezésére 43 napon keresztül, június 22 és augusztus 
19-e között a Faluházban. Heti bontásban, hétfőtől péntekig lehet igényelni az ellátást, előzetes jelentkezés alapján. Naponta 
10 órától 15 óráig fogadjuk a gyerekeket. 

Egyelőre előzetes igényfelmérést végzünk, mert a pályázati döntés június 8-a után várható, ezért ezután tudjuk véglege-
síteni a jelentkezést. 

Azt kérjük, hogy június 8-tól személyesen jelezzék a szülők, hogy igénybe veszik e a szolgáltatást, és mennyi időre kérik 
az ellátást. Az igénybejelentést a beérkezési sorrendben fogadjuk el! Jelentkezni hétköznapokon 9 és 17 óra között, Sajti Im-
réné könyvtárosnál és Horváth Tibor intézményvezetőnél lehet.

Mártélyi Szent Iván-éji
Házas Párbaj
az ÁMK szervezésében

2015. június 26-án, pénteken 18 órakor
Várjuk a rátermett házasokat, párokat, szerelmeseket, akik szívesen részt 

vesznek egy fergeteges felejthetetlen esten!

 Házas párbaj, „Ügyes párok”
 Tűzugrás, Zene, tánc, étel, ital

Jelentkezési határidő a játékban résztvevők számára:
2015. június 17.

Jelentkezni lehet e-mailben a martely.konyvtar@gmail.com 
címen vagy személyesen a Faluházban
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  Veszélyesen felgyorsult a közlekedés
Visszatérő probléma az újfaluban a felgyorsuló közlekedés a 
személyautók részéről. A közlekedés biztonság falun belül és 
kívül egyaránt nagyon fontos, és nem mehetünk el szó nélkül 
azok mellett az események mellett, amik az elmúlt hónapok-
ban a Béke utcában e tekintetben történtek. 
Ez az utca különleges szereppel bír, hiszen a rajta keresztül 
áramló forgalom nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a 
Községház utca ne legyen teljesen zsúfolt. Azt tapasztaljuk, 
hogy a Tornyai, Zrínyi, Liliom, Kinizsi utcai és Rákóczi téri 
lakosok előszeretettel ezt az útvonalat használják a város felé 
irányuló személygépjárműves közlekedésük esetén.  A forga-
lom a nap reggeli és délutáni szakaszaiban megnő és az áthaj-
tó autók sebessége felgyorsult. Mindenki rohan, és nem veszi 
észre, hogy az utca adottságai mellett a nagy sebességű közle-
kedés milyen veszélyeket rejt magában. 
Aki rendszeresen jár itt autóval az tudja, hogy az út annyira 
keskeny, hogy két autó egymás mellett csak akkor tud elha-
ladni, ha az egyik lehúzódik egy bejáróra, vagy lemegy az út-
padkára. Ennek az a következménye, hogy az út széle rendsze-
resen kikátyúsodik, az út felülete földel, sárral szennyeződik, 
ami esős időben rendkívül csúszóssá válik. Szintén probléma 
a házak előtti bejárók mérete, hiszen aki a bejárón parkol an-
nak az autója az úttest széléig kiér. Ez szintén veszélyeket rejt, 
mert beláthatatlanná teszi a parkoló autó mögötti szakaszt és 
óhatatlanul előfordul, hogy onnan kilépve gyermek, állat, ke-
rékpáros kerül az elhaladó autó közelébe. Az ilyen helyzetek 
több alkalommal szóváltással, méltatlankodással zárultak, 
aminek az lett a következménye, hogy az ebben az utcában 
lakók kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz.
Arra kérték a hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, 
hogy a Béke utcában hogyan lehetne forgalomlassítást elérni 
és tegyen hathatós intézkedést annak mielőbbi megvalósítá-
sára. 
A lehetőségek közül a táblával jelzett sebesség korlátozás ke-
rült legelőször szóba, ami a tapasztalatok alapján akkor ha-
tásos, ha rendőri intézkedés is párosul hozzá. Ehhez mérő-
eszköz (trafipax) is szükséges, ami csak alkalmanként állhat 
rendelkezésünkre.
Megoldást jelenthet az utca egyirányúvá tétele, de ekkor csak 
kifele lehetne szabadon közlekedni, ami szintén nem megfele-
lő az itt élők számára. 
A fizikai akadályok közül a fekvőrendőr, a forgalomterelő és 
lassító sziget jöhet szóba, de ezekben az esetekben költséges 
kivitelezési munkákba kell kezdeni. Több jó megoldást lát-
tunk melyek közül a forgalomlassító sziget lehetne az egyik, 
ami kis költséggel megvalósítható. Ilyen megoldást találunk 
a hódmezővásárhelyi Hajnal utcában ahol a szigetek az utca 
végén a kereszteződés előtt találhatók.
A sziget mérete akkora, hogy pontos és lassú áthaladás esetén 
a szintemelkedés elfér a gépjármű kerekei között. Abban az 
esetben, ha szemben közlekednek szinte biztos, hogy az egyik 
kerék rágurul a szigetre, ami megbillenti az autót ezzel kény-
szerítve lassabb haladásra a vezetőjét. Ez a megoldás nem ne-
hezíti sem a motor sem a kerékpáros közlekedést, ami fontos 
cél az utcában élő lakosok számára. A forgalomlassító szigetet 

  Altenahri diákok voltak a vendégeink
Ez a partnerkapcsolat már több tíz éve tart, lassan húsz 

éve. Én 4. osztályosan utaztam ki először Németországba, 
és azóta rengeteg barátot szereztem. Ezen alkalommal a né-
metek jöttek hozzánk, vendégségbe. Május 3-án vasárnap 
délután fél ötkor megérkeztek a mártélyi Faluház előtti par-
kolóba. Én sajnos a fogadáson nem vettem részt iskolai okok 
miatt, de már hétfő délután tudtam csatlakozni a csapathoz.

 A keddi programhoz a Faluház előtt gyülekeztünk, 
majd úti célul vettük Szeged városát. Miután megérkeztünk 
a nagyvárosba felszálltunk a városnéző kisvonatra, nagyon 
jól éreztük magunkat rajta, mert énekeltünk, integettünk az 
utcán lévőknek. A Móra Múzeumban tett látogatás után el-
fogyasztottuk a hamburgerunkat vagy a pizza szeletünket, 
majd elsétáltunk a Napfényfürdő és Aquapolisba. 

A szerdai reggel egy nagyon meleg reggelnek indult. Az 
aznapi úti terv: Mártélyi Általános Iskolában kezdtük a na-
pot, majd biciklire pattantunk, kb. egy 60 fős csoporttal átte-
kertünk Mindszentre.(Csak ugye nem olyan simán haladtak 
a dolgok, ahogy el volt tervezve.) Az első probléma az volt, 
hogy a vendégeknek nincs biciklije, így az erdei iskolában 
lévő biciklikkel indultunk neki a túrának. A másik problé-
ma a nagy hőség volt, de azzal is megbirkóztunk valahogy. 
Odaértünk a partra (természetesen mindenki épségben), 
majd el kezdődött a nagy játék. Mindenki meglátta a vizet 
és egyből rohantak le, locsolták egymást, homokvárat épí-
tettek és még sorolhatnám…(volt, aki focizott, röplabdázott, 
frizbizett, és volt, akik persze a fák árnyékában pihegtek). 
Az egész társaság jól érezte magát, az ebéd is a Tisza parton 
folyt. Ebéd után elsétáltunk a komphoz, majd uzsonnáztunk 
és indultunk haza. Otthon anya várt minket finom enni és 
inni valóval. Miután kipihentük magunkat elvittük a német 
gyerekeket vásárolni a városba, hogy vegyenek valami kis 
ajándékot, amit haza vihetnek.

A csütörtöki reggel se volt különb a többinél, a Faluház 
előtt találkoztunk. Amikor összegyűlt a kiscsapat, elindul-
tunk a Tiszára gyalog. A tiszai játszótéren vártak minket 
egy csomó feladattal. Csoportokra osztottak bennünket: egy 
csoportban 8-an voltunk, 6 magyar és 2 német diák. Vol-
tak a játszótéren feladatok és az erdőben lévő tanösvényen 
is. A játszótéren 4 feladat volt: egy vonallal kellett állatokat 
rajzolni, majd mentünk kártyavárat építeni, utána énekelni 
kellett egy tipikus magyar dalt (Tavaszi szél vizet áraszt), ha 
ezzel is végeztünk mentünk kirakózni. A tanösvényen a kö-

az utcahossz közepére kell majd beépíteni, hiszen az áthaladó 
autók itt érik el a legnagyobb sebességet. Ha az áthaladók nem 
tudnak felgyorsulni, akkor biztonságosabbá válik az utcában 
a közlekedés és az itt lakók sem fognak szükségtelem szóvál-
tásokba keveredni.
Természetesen mindezekre nem lenne szükség, ha a késése-
inket nem a gyorshajtással igyekeznénk kompenzálni, ha az 
autónk gyorsulását nem ebben a szűk utcában próbálnánk 
ki és tekintettel lennénk a kialakult itteni közlekedési viszo-
nyokra is. 

Borsos József
polgármester
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  Rehabilitációs munkahelyet nyitott a 
SZEFO Zrt Mártélyon

Bizakodással és izgalommal teli 
kedd reggelre ébredtünk május 
26-án, mert ekkor nyitottuk 
meg a SZEFO Zrt által kibérelt 
rehabilitációs fióktelephelyet 
Mártélyon. Szorgos munka 
előzte meg a falunkban egye-
dülálló munkahely kialakítását, 
mert a volt Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet használton 
kívüli konténer épületét újítot-
tuk fel a Fő utcán. Köszönettel 
tartozom minden részvevőnek, 

aki az épület felújításában és az akadálymentes rámpa kiala-
kításában részt vett, mert ismét igazi összefogást és önzetlen 
segítségnyújtást tapasztaltam.
Már két hete megindult az új munkatársak felvétele, de las-
san szaporodik a létszám, hiszen a szükséges adminisztrá-
ció és orvosi vizsgálatok nélkül senki sem kerülhet be erre a 
munkahelyre.

Megváltozott munkaképességű személynek minősül:
• akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komp-
lex minősítése alapján 60 %-os vagy kisebb mértékű (össz-
szervezeti egészségkárosodása legalább 40%-os vagy azt 
meghaladó).
• 2012 évet megelőző szakvéleménnyel rendelkezik, melyben 
az össz-szervezeti egészségkárosodás legalább 40 %-os, vagy 
azt meghaladó mértékű és jelenleg is rokkantsági vagy reha-
bilitációs ellátásban részesül,
• 2008 évet megelőző szakvéleménnyel rendelkezik, mely-
ben a munkaképesség csökkenés mértéke legalább 50%-os, 
vagy azt meghaladó mértékű és jelenleg is rokkantsági vagy 
rehabilitációs ellátásban részesül,
• fogyatékossági támogatásban részesül,
• rokkantsági járadékban részesül,
• rehabilitációs járadékban részesül, és a reá irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el.
A megváltozott munkaképesség igazolására az alábbi felso-
rolt dokumentumok csatolása szükséges:
• Rehabilitációs szakigazgatási szerv, vagy Megyei Kor-
mányhivatal, vagy Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal által kiállított szakértői vélemény (orvosi), 
• ellátás megállapításáról szóló határozat,
• Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás a 2015 
évben folyósított ellátásról.

Az első napok az előkészületekkel telnek, mert az épület 
belső bútorzatainak kialakítása jelenleg folyamatban van. 
A létszám folyamatos növelésével kezdetben egy, majd ké-
sőbb két műszakban folyik a szerelői munka. Fontos megje-
gyezni, hogy ez a munkahely a tervek szerint legalább 5 évig 

vetkező feladatok voltak: az első állomáson , egy lepedő alatt 
tárgyak voltak és azokat kellet ki találni, a második állomá-
son patkót kellet dobálni egy pálcára és ha rá esett a patkó 
akkor járt pont, a harmadik állomásnál a reflexes készséget 
tesztelték, egy csőbe bele raktak egy diót s az le gurították 
ha eltaláltad a kalapáccsal akkor kaptál pontot a feladatért, a 
negyedeik feladatban halakat kellet keresni a homokban, az 
ötödik feladatként kötelet kellet mászni, a következő kihí-
vásként kaptuk, hogy 10 db krumplit 2 db pálcával, és mind 
ez az egész időre ment, végül az utolsó állomáshoz értünk, 
ott egy magasra felkötött pálca felett kellett át dobni gumi-
csizmákat. Miután mindenki végzett a feladatokkal össze-
számolta mindenki a pontjait és leadtuk. Volt egy kis időnk 
az eredmény hirdetésig , addig meg ebédeltünk, beszélget-
tünk, hülyéskedtünk. Az eredményhirdetést követően átsé-
táltunk a szúnyog szigetre, majd onnan vissza és ezt követő-
en lehetett haza menni. Ez volt az utolsó nap, amit nálunk 
tölthettek, ezért mikor haza értünk össze kellet pakolniuk 
sajnos. A faluházban 6 órakor tartottunk egy búcsú bulit, 
amikor mindenki odaért elkezdtünk vacsorázni, majd képe-
ket néztünk, amik a hét folyamán készültek. Ezen a napon 
ünnepelte Szuromi Vanessza a születésnapját, és a Vanessza 
anyukája sütött nekünk csoki tortát, az volt a desszert. Majd 
10 órakor elkezdték bepakolni a csomagjaikat a buszba, mi-
után végeztek, meg kezdőtdek a könnyes búcsúzkodások, a 
gyerekek közül majdnem mindenki sírt.

Nagyon jó volt ez a hét a németekkel, sajnálom, hogy el-
mentek, és nagyon hiányoznak. De a következő évben mi 
megyünk a németekhez és már alig várom. Bár akkor már 
én kicsit „idős” leszek, hogy tanulóként menjek, így majd kí-
sérőként megyek a csoporttal.

Köszönöm szépen a figyelmet!
Írta: Olasz Fruzsina

(folytatás a következő oldalon)
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POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA 
Tisztelt Mártélyi Lakosok!

Borsos József, Mártély Község polgármestere  
2015. június 16-én 15 és 17 óra között fogadóórát  

tart a Polgármesteri Hivatalban.

fent kíván maradni, hiszen ennyi időre vette bérbe a SZEFO 
Zrt az épületet. A munkaadó kiváló kapcsolatain keresztül 
olyan egyszerű, kézzel és kézi szerszámokkal végezhető sze-
relési munkákat kapnak a munkatársak, amik nem igényel 
szakmai ismeretet, könnyen megtanulhatók és elsajátít-
hatók. Fontos, hogy minden résztvevő a tehetsége és szor-
galma alapján igyekezzen a legtöbbet hozzáadni a csoport 
eredményeihez. Együtt könnyebb a munka ezt elődeink is 
tudták és nagy siker, hogy a munka világából egészségi okok 
miatt kikerült személyek most lehetőséget kapnak megvál-
tozott munkaképességüknek megfelelő, hasznos munkát 
végezni itt helyben Mártélyon. Köszönet a SZEFO Zrt mun-
katársainak, akik bíztak a mártélyi emberekben és mindent 
megtettek ennek a fióktelephelynek a létrehozása érdekében. 
Munkájukat az önkormányzatunk is igyekszik mindenben 
segíteni, ezzel gyarapítva a falusi munkahelyek számát.

Borsos József 
polgármester

  Köszönet a fogadó családoknak! 
Az Alapítvány a Mártélyi Iskoláért kuratóriuma ezúton 

is szeretné megköszönni azoknak, akik segítői voltak a né-
met cserekapcsolatnak. A tartalmas szűk egy hét alatt na-
gyon sok programon vettek részt a gyerekek és kísérőik. A 
búcsú perceiben megköszönték a szíves látást és reményüket 
fejezték ki, hogy jövőre mi utazunk hozzájuk.
A nyárádremetei gyerekek (az előzetes terveknek megfele-
lően) július 21-én érkeznek. Szeretnénk őket is családok-
nál elszállásolni. Aki szeretne fogadni, az kérjük jelezze a 
Könyvtárban. Az erdélyi gyerekeknek is szeretnénk egy fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagított hetet szervezni. Ebben 
is szíves fogadunk segítséget.

A kuratórium 

  90 éves Horváth Mihály halászt  
köszöntöttük
Szerető családja körében ünnepelte Horvát Mihály 90. 

születésnapját a hétvégén.
Ezen a jeles ünnepen településünk minden lakója nevé-

ben köszöntöttük Őt, és kívántunk jó egészséget és hosszú 
boldog éveket. Aki ezt a szép kort megéri, mindannyiunk 
tiszteletét megérdemli, hiszen tudása, tapasztalata és életböl-
csessége nélkülözhetetlen a következő generációk számára.

Mint egy élő könyv, úgy folyt a beszélgetésünk a konyha 
asztalnál, ahol falunk megelevenedő történelmének egy-egy 
részletéről beszélgettünk. 

A kemény munkával eltöltött halász évekről, melyekről a 
legnagyobb fogások fotói az előszobafalon is megtalálhatók 
hosszasan beszéltünk. A halász szövetkezetről, a helyi több 
mint harminc halászcsalád mindennapi életéből kaptunk 
ízelítőt. Az akkori halbőség a helyi halász családoknak meg-

élhetést biztosított, az itteni vizek minden évben legalább 20 
vagon halat adtak, amit az akkori Szovjetunióba szállítot-
tak. A ladikkészítés és a földművelés kiegészítette a szerény 
halász keresetet, így két gyermekét tisztességgel felnevelve és 
kitanítva lett nyugdíjas. 

Ezután áttértünk a világháborús évekre, melyből meg-
tudtuk, hogy Miska bácsit és még legalább 20 mártélyit, 
mint leventét vittek el a székesfehérvári vasútállomás hely-
reállítására. A munkát a sűrű bombariadók és légitámadá-
sok nehezítették, és a fiatalok félelmüket legyőzve végezték a 
legnehezebb fizikai munkákat. Ezt követte először az ameri-
kai, majd a sopronkőhidai megérkezést követő orosz fogság. 
A gyötrelmes időszak végén, hazaérkezését követően ismét 
behívták és a szerbiai határon aknamentesítésben kellett az 
életét újra kockára tenni.

Ezt is túlélte, és a mártélyi közélet meghatározó szerep-
lője volt a háború után. Igyekezett a falu életét egyengetni, 
a helyi halászok brigádvezetőjeként munkájával, életével jó 
példát mutatni. Többször felszólalt a helyi halászok érdeké-
ben, ha kellett a kecskeméti központ legfelső vezetőinek is 
elmondta a szakmai problémákat. A halász hagyományok 
megörökítésében részt vett, az interneten is elérhető né-
hány film ahol szerepel. Szerszámait és eszközeit büszkén 
őrzi családja. Megbecsült emberként ma is sokan ismerik és 
szeretik, és bízom benne, hogy lesz alkalom kötetlen beszél-
getésekben még részletesebben megismerni falunk múltját, 
elődeink bölcsességét. 

Kedves Miska bácsi, jó egészséget és hosszú boldog éve-
ket kívánunk.

Borsos József
polgármester

(folytatás az előző oldalról)
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BABA-MAMA BÖRZE
2015. május 16-án a Faluházba 2-től 4 óráig. Nagyon  

hangulatos börze volt. Sok helyi és vidéki árus árult felnőtt és 
gyerek ruhákat, játékokat. Lehetett válogatni, volt miből.  

Csak sajnos kevés vásárló volt. 
A jelenlevők kérték, hogy máskor is legyen ilyen.  
Remélem, hogy ez majd „ hagyománnyá válik”.

A szervezők nem csak a vásárlást biztosították, lehetett  
tapasztalatokat cserélni, beszélgetni, játszani és kifestőzni.

Mindenki jól érezte magát.  
Köszönet a védőnőnek, Csatlós Renátának.

Horváth Pálné (Jutka néni)

  Májusi eső aranyat ér
Ismét csapadékban bővelkedik a május, pedig a hónap első 
heteiben azon aggódtunk, hogy mikor érkezik egy kis eső 
az áprilisban elvetett magok és kerti növényeink számára. 
A téli csapadék után érkező szeles idő teljesen kiszárította 
a kertek talaját, így különösen nehézzé vált a földek tavaszi 
előkészítése a jó magágyak kialakítása. Aki csak tehette áp-
rilisban a kelesztő öntözést is megkezdte annak érdekében, 
hogy a növények időben meghozzák várva várt friss termé-
seiket.
A tavaszi gabonáink az önkormányzati földeken szépen 
megindultak, a tavaszi árpa és a kukorica is túl van az első 
növényvédelmen. A gyomirtás mellett a vetésfehérítő ellen 
is védekeztünk megelőző permetezéssel. Várjuk és figyeljük 
a kalászok megjelenését és eső után megkezdjük a kukoricá-
ban szükséges sorközművelést és kapálást. 
A glóbusz alatt kialakított kertben folyamatos a gyomtala-
nítás, és amint ismét lehetőség lesz a talajra lépni, folytatjuk 
a megkezdett palántázást. A tavaszi palántákat még ebben 
az évben a helyi Palánta Plusz Kft-től vásároltuk, az épülő 
fóliasátrat már csak az őszi palánták nevelésére tudjuk hasz-
nálni. 
Fel szeretném hívni a figyelmet a szezonális gyümölcsökre, 
a frissen nyíló mézelő virágokra és a kertekben növő gyógy-
növényekre. Ebben az időszakban a háziasszonyok egy ré-
sze szívesen készít friss fogyasztású vagy télre is eltárolható 
szörpöket, dzsemeket és lekvárokat. Igazán egészséges a bo-
dzavirágból, akácvirágból, mentából készült szörp, vagy a 
meggyből, földieperből készült dzsem és lekvár, valamint a 
cseresznyebefőtt. 
Az általunk szívesen fogyasztott készítmények receptjei az 
következők:
ROSTOS EPERSZÖRP
Hozzávalók:
• 3 kg eper (lehet jó érett, de ne legyen közte hibás szem), 
• 9 dl forralt és lehűtött víz, 
• 1 púpozott teáskanál citromsav, 
• 1 púpozott mokkáskanál nátrium-benzonát, 
• 1,8 kg kristálycukor, 
• 0,5 dl jó minőségű rum. 
Az epret csumájától megfosztjuk, majd többször váltott lan-
gyos vízben megáztatjuk. Jól lecsöpögtetjük, és turmixgép-
ben pépesre zúzzuk. Tálba öntjük, rászórjuk a citromsavat 
és a tartósítószert. Lehetőleg műanyag kanállal jól össze-
keverjük, és lefedve a hűtőszekrényben 12-14 órán keresz-
tül állni hagyjuk. Másnap szitán átnyomjuk, hogy az eper 
apró magvai ne kerüljenek a szörpbe. Az eperléhez öntjük a 
cukrot és összekeverjük. Néhány óra múlva, amikor a cukor 
már teljesen feloldódott, belekeverjük a rumot. Szörpös üve-
gekbe töltjük, szorosan, légmentesen lekötjük, és végleges 
helyére állítjuk.

Könyvajánló: Péterfy-Novák Éva: 
EGYASSZONY 

Az írónő igaz történte, saját internetes naplójának könyv 
formátuma. A kommunista Magyarországban egy átlagos 
fiatal lány gyermeket szül a kórházban, aki mozgás- és ér-
telmi sérültként születik. Az akkori rendszerben az orvosok 
nem közlik a kislány betegségét az édesanyával, titkolják az 
orvosi hibát. Nem egy könnyű olvasmány. A téma, az élet 
által írt történet megrázó: élni egy súlyosan beteg gyer-
mekkel, miközben a férj sem támogatja, sőt gyakori a csa-
ládon belüli erőszak, folyamatos megpróbáltatások között, 
megszégyenítve megpróbálni elfogadtatni a világgal, hogy 
az élet nem egy tündérmese, hogy nem szabad dugdosni a 
beteg gyermekeket, el kell őket fogadni. Az édesanya min-
den segítség nélkül talpra áll, elfogadja az elfogadhatatlant 
és minden szeretetet megad fogyatékos gyermekének, amire 
minden gyermek vágyik és megérdemel. Hatalmas lelkierő-
vel és kitartással rendelkezik az írónő, hiszen nem adta fel 
és imádta a gyermekét. Mert igen, egy sérült gyermeket is 
lehet szeretni és nem idegenkedni tőle.  Bemutatja minden-
napos harcát, ami egy egészséges gyermek mellett fel sem 
merülne, mint a tolókocsis gyermeke szállítása, szondával 
való etetése, küzdelem a fulladás veszélyével.  Különösen ne-
héz kettős, egy dühöngő férj es egy nem egészséges baba, és 
ebben a helyzetben bátornak lenni, kivívni a szabadságot es 
megtalálni a boldogságot, igazi siker.

Nehéz téma egy elrejtett világról. Az a téma, amit sosem 
lehet feldolgozni, amibe nem lehet beletörődni, sem annak, 
akinek valamilyen betegsége van, sem a családnak. Csak 
együtt élni vele. 

Számomra azért is érdekes és megdöbbentő olvasmány 
volt, mert én már a mai egészségügyben a korszerű terhes 
diagnosztikát, várandós gondozást látom. Ma már szó sem 
lehet arról, hogy egy ilyen súlyos betegséget eltitkoljanak a 
szülők elől, hogy ne kapja meg egy gyermek a betegségének 
megfelelő ellátást, ami a könyv sztorijának idejében még 
nem volt elérhető, az édesanyának mind az orvosokkal, nő-
vérekkel és a társadalommal is egyaránt meg kellett küzde-
nie az egészségügyi ellátásért és az elfogadásért.

 Nő társaim mellett szívből ajánlom minden férfi olva-
sónak is, tanuljanak belőle, gondolkodjanak el rajta, hogy 

milyen küzdelmeken mehetnek át az élet megpróbáltatásai 
során az általuk szeretett nők.

A könyv megtalálható a helyi könyvtárban!
Csatlós Renáta

(folytatás a következő oldalon)
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Megjegyzés: Sima- vagy ásványvízzel, esetleg tejjel 1:7 
arányban hígítjuk. Kefirrel vagy joghurttal összekeverve ki-
váló epres joghurtot készíthetünk belőle, de különféle fagy-
laltokhoz vagy öntetnek is alkalmas. Gyümölcskrémekbe 
vagy egyéb gyümölcsös süteményekbe kiváló ízesítő. A fel-
bontott szörpöt hűtőszekrényben tároljuk. 
MEGGYBOR
Hozzávalók:
• 5 kg meggy
• 4+2 l víz
• 1+3 kg cukor
Elkészítése: A teljesen érett, hullott (de nem rohadt, pené-
szes) meggyet is felhasználhatjuk bornak. A gyümölcsöt 
megmossuk, kimagozzuk, vagy csak jól összezúzzuk, vö-
dörbe tesszük, és az így kapott meggy léhez 4 l vizet, 1 kg 
cukrot keverve langyos helyen, lefedve kb. egy hétig állni 
hagyjuk. Közben többször megkeverjük. Ha kimagozott 
meggyből készítjük, akkor néhány magot törjünk meg, és 
keverjük a gyümölcs közé. Az erősen habzó meggyet le-
szűrjük, a sűrűjét 2 l vízzel átmossuk, és ezt is a többi léhez 
szűrjük. Elkeverünk benne 3 kg cukrot, demizsonba öntjük, 
és kotyogóval (a szaküzletekben kapható hajlított üvegcső) 
ellátott dugóval ledugaszolva hagyjuk erjedni. Ha a bor már 
nem pezseg, tiszta demizsonba átfejtjük, és ha teljesen letisz-
tult, palackozzuk.

Borsos József

 Búcsúzúnk
Négy év hosszú idő még egy felnőtt életében is, nemhogy 

egy kisgyermekébe. A lehetőség, hogy 2,5 évesen megkezd-
heti az óvodát  és akár 7 éves korig is óvodás lehet kibővíti 
az óvodás kort, nem csak három évről beszélünk manapság. 
Beiratkozáskor még alig beszélő, kicsit csetlő-botló kicsiből 
óvodáskor végére önálló személyiséggé váló, magabiztos 
kisiskolássá válnak. A szakirodalom szerint is ez a kor az 
egyik legmeghatározóbb az életükben, ebben az időszakban 
történik a legtöbb érés, fejlődés az idegrendszerükben. Saj-
nos az óvodás élményeket még többnyire elfelejtik, de nem 
mindegy milyen érzések, illatok, benyomások maradnak 
meg. Sok-sok élmény által válik személyiségük sokoldalúvá, 
harmonikussá, tudjuk nem az ismeretek átadása a legfonto-
sabb még, hanem a feladattudat kialakítása, az érdeklőség, a 
tanulási vágy felkeltése. 

Bízunk abban, hogy ez sikerült, és mint minden évben 
kicsit izgatottan engedjük útjukra nagycsoportosainkat, to-
vábbra is nyomon követve iskolai pályafutásukat.  

Június 6-án 10 órakor hagyományos évzáró ünnepün-
kön köszönünk el tőlük, majd június 16-án Pusztaszerre, 
egy közös kirándulásra invitáljuk őket, ahova a középsősök 
is elkísérnek minket. Természetesen az óvoda kapuja még a 
nyáron számukra is nyitva áll.

2015. BALLAGÓ ÓVODÁSAI:

Gyereknap
Május utolsó szombatján egész délutános családi gyer-

meknapot szerveztünk az óvodai SZMK segítségével.  Részt 
vettek az óvodásaink és a szeptembertől óvodát kezdő gye-
rekek családtagjaikkal együtt. Ezen a rendezvényen vehették 
birtokba az óvoda alapítványa által vásárolt 270 ezer forint 
értékű két játékot, a rugós lovat és a mókuskereket. Kapott 
az óvodánk a Szülői Munka Közösségtől egy óriás tram-
bulint és két műanyag kerti bútort, ők biztosították az inni 
és enni valót, az eszközöket a tevékenységekhez. A szülők 
finom süteményeket hoztak, mindenki válogathatott a sok 
finomság között. Volt a délután folyamán ugráló vár, arcfes-
tés, csillámtetoválás, kreatív foglalkozás. Birtokba vehették 
a gyerekek a felújított kerékpár pályát, lehetett horgászni, 
homokozni. A bátrabbak karaokéztak is a nézők örömére. 
Amíg a gyerekek játszottak a szülők kicsit pihenhettek, be-
szélgethettek. A vidám délutánt a Grimbusz színház vidám 
mesedarabja zárta. A gyerekek fáradtan, kicsit maszatosan, 
tele élménnyel indultak haza. A gyerekek nevében szeret-
nénk megköszönni mindenkinek ezt az összefogást, az ön-
zetlen segítséget, hogy ez a délután élménnyé válhatott a 
gyerekek számára. Apró Anna

Borsos Anna
Gyebnár János Máté

Gyöngyi Levente
Kruzslicz Ádám

Orosz Ádám

Orosz Dávid
Rácz Nóra Emese

Rácz Tamás
Risztov Benkő Levente
Sándor Levente Tamás

Sándor Mihály Rajmund

JÚNIUSI EBÉDBEFIZETÉS: 
10-e szerda, 11-e, csütörtök 8.00 – 17. 00

(folytatás az előző oldalról)
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 Egy nap önzetlenség
2014 decemberében úgy gondoltuk fogjunk ősze és se-

gítsünk másokon valamilyen formában a saját erőnkből. 
Lugosiné Bánfi Mária gondolatából így született egy kezde-
ményezés: adjunk ruhákat ingyen a mártélyi közösségnek. 

Az ötletnek sok jó szívű támogatója lett, akik december 5. 
én segítetek szétosztani az első ruhákat. Köszönet Szűcsné 
Erzsike néninek, Horváthné Juditnak, Békési Kati néninek, 
János Lajosnénak, Lugosi Dávidnak. Az emberek örömmel 
fogadták a kezdeményezést, sok mosoly és nevetés volt az 
akkori két helyszínen, ahol körülbelül 30-35 zsák ruhát osz-
tottunk szét. A megmaradt ruhákat Szegvára vittük, hogy 
ott is erre a sorsra jussanak. 

2015. május 30-án ismét sor került az ingyenes ruhaosz-
tásra.  A helyszínek és a támogatók is bővültek, most a Fő 
utca 29., Községháza utca 9., Kinizsi utca 36. szám alatt le-
hetett válogatni a ruhákat. Ismét nagy sikerrel zártuk a na-
pot, mert 11 órára csak egy helyszínen maradt pár darab, 
így sikerült szétosztani a közel 50 zsák ruhaneműt. Köszö-
net minden kedves segítőnknek: Szombathelyi Péternek, 
Molnár Viktóriának, Hízó Ildikónak, Szűcsné Erzsike néni-
nek, Horváthné Juditnak, Békési Kati néninek, János Lajos-
nénak, Szűcs Tamásnak, Takács Béla és családjának, Lassú 
Sándornak. Szeretnénk ezt a jövőben is folytatni, mert az 
embereknek meg szeretnénk mutatni, hogy önzetlenül szá-
míthatunk egymásra. 

Lugosi Dávid

Daraki Csenge Liliána
Domján Katalin

Juhos Fanni

Kiss Rita
Májer Dávid Zoltán
Rozsos Zsolt László

2015. BALLAGÓ ISKOLÁSAI:

osztályfőnök: Rácz-Balog Renáta
A Mártélyi Általános Iskolában 2015. június 20-án  
10 órakor kezdődik a ballagási és tanévzáró ünnepség.

  Pünkösdi király választás 2015
Május végén Intézményünkben is megtörtént a soron kö-

vetkező pünkösdi király választás.
Vetélkedővel készültünk a megmérettetésre, amely ügyes-
ségi és szellemi feladatokból állt. A mezőny teljesítménye 
szoros volt; Klubtagjaink egymáshoz nagyon közeli pont-
számokat értek el, mindenki kivette részét a feladatokból.
Eredményhirdetés előtt azonban még bográcsoztunk egyet, 
paprikáskrumpli főtt, akáctűzön. (kolbásszal galuskával 
ahogy illik)
Ebéd után megtörtént az eredményhirdetés: Szücs Imréné 
Erzsike megvédte a címét így egy évig ismét Ő a pünkösdi 
királyné.

 Lomtalanítás Mártélyon
2015. június 17-én és 18-án végzi az FBH-NP Nonprofit Kft.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik és tart az aznapi útvonalterv-
ben  szereplő utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterületre 
szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen, 
kézi erővel legyen elvégezhető!
Veszélyes hulladékok elszállítására nem kerül sor!

2015. JÚNIUS 17. SZERDA
Fő utca, Petőfi utca, Tiszai utca, Kossuth utca, Ady Endre utca, Rákóczi 
utca, Dózsa György utca, Táncsics utca, Községház utca, Körút utca

2015. JÚNIUS 18. CSÜTÖRTÖK
Széchenyi utca, Szántó Kovács János utca, Rákóczi tér, Hunyadi utca, 
Erdei Ferenc utca, Alkotmány utca, Jókai utca, Kinizsi utca, Kisgazdakőr 
dűlő, Béke utca, Liliom utca, Zrínyi utca, Tornyai utca

PÜNKÖSDI KIRÁLYI
MEMORANDUM

Az alábbi okirat

továbbiakban mint pünkösdi király/királyné részére a mai napon a 
rangos megmérettetés eredményeképp kiállíttatott. Egy évig ez-
után őt nevezzék pünkösdi királynak. Nem kell pedig hinni, hogy 
ez csak valami üres czím. Járnak e mellé hatalmas kiváltságok. A 
pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mu-
latságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, amit 

elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, 
s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel 

nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig!
az udvartartás:

Farkasné Szilárd Ágnes – kancellár
Zoltai Csaba – udvari bolond

Baranyi Istvánné – udvari hölgy
Gáborné Arany Rózsa - íródeák

Szuromi Ernő – hajdú
Vida József – kocsis

Joó Lászlóné Erzsike – főajtónálló

Az ÚR 2015. esztendejének Május havában.
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  2015. júniusi IKSZT és 
ÁMK programok

A rendszeres szolgáltatásokon –Falugaz-
dász fogadóóra (minden kedden 8.00 – 
9.00) és klubokon – Ifjúsági klub (minden pénteken 15.00 
– 17.00), Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00 – 
11.00), Nagyi Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) túl, 
az alábbi rendezvényekre várjuk júniusban az érdeklődő-
ket és érintetteket. Szemétszállítási ügyintézés (június 25. 
8.00-15.00)
Június 2. - 14 óra SZILVER Alapfokú Művészeti Iskola  

            évzáró táncbemutatója
          15 óra Tankör
Június 3. -  9 óra Mammográfiai szűrővizsgálat 
          14-16 óra  - Vásár
Június 4.    10 óra Fehér József könyvbemutatója az Idősek  

         Klubjában
Június 6.    10 óra Ballagási ünnepség az óvodában
        Polgárőr Bál
Június 9. -  13-15 óra Vásár
          15 óra - Tankör
Június 17.   12.30-15.30 Vásár
Június 20.  10 óra Ballagási ünnepség az általános iskolában
Június 26.  18 óra Szent Iván-éji Házaspárbaj
Június 29 - 7.1.  Ifjúsági Tábor az Erdei Iskolában

 
               Az ÁMK és az Integrált Közösségi 
                és Szolgáltató Tér 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, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Az Idősek Klubja programja 
2015. június hónapban

Június 04–én Fehér József Író-olvasó találkozó 10 órától
Június  10–én Térítési díj befizetés pénztári órákban
Június  11–én Júniusi népszokások 10 órai kezdettel.
Június 18–án Virágok Napja; beszélgetés a dísznövények-

ről, virágtermesztő országokról 10 órától 
Mindenki hozzon egy szál virágot és valami-
lyen virág témájú verset.

Június 25–én Egészségügyi előadás 10 órától.
Június 30–án Fehérneművásár 9:00 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 közös-
ségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló H, Sze, P, 
napokon a tejet, reggel 7- 8 között szíveskedjenek elvinni. Minden 
hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közre-
működésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal koráb-
ban jelezni szíveskedjenek a klubban.
Minden héten hétfőn nyitott élő próba 14:00 órakor, Az Idősek 
Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel 
várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni! 

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

  Anyakönyvi hírek
Elhunyt:

Simon Jenő -  Fő u.,  Risztov György  - Körút 3., 
Rácz Lajosné Kiss Margit -  Kossuth u. 3., 

Ludányi István  - Petőfi u. 3., 
Tukora Lajosné Markó Julianna - Rákóczi u 12.


