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  Mártélyi Olvasókör 
2016. május 21-én ünnepelte 25. évfordulóját, azt a 25-öt ami 
immár sokadszorra alakult újjá 1991. június 14-én.
Hiszen hol van már az 1893-ban (123 éve) alakult „Már-
tély-feketehalmi Olvasókör” ! Hol vannak az alapító tagok? 
Milyen cél vezérelte őket? Haza szeretet? Tudásvágy? Ma-
gányosság érzése? Misztikus érzések? Teremtő létezése? Ősi 
vágy megismerni a természet létrejöttét? Megtudni „mi 
végre vagyunk a világon?”  Létezik-e több ezeréves parázs – 
mely egyszer az ember szíve által újra lángra lobban? Van-e 
értelme az ősök életét, kultúráját sorsának nehézségeit örö-
mét megőrizni?  Tudásra szert tenni. Betűt ismerni. Olvasni. 
Mártély a végtelen határ volt akkor is most is. Akkor még 
nem sok kis tanya volt – most meg már alig van. A törté-
nelem hihetetlen változást tud hozni az emberek életében – 
felfogásában.
A sok évtized alatt tanyákat építettek – lebontottak, össze-
dőltek. a határ nem fogyott – nem nőtt. Mégsem ugyanaz, 
mint 123 éve – de a 25 év előbbire sem hasonlít. Egy-egy régi 
fa, elhanyagolt erdősáv. Megművelt területek – ősi gyomnö-
vények – sásai-nádjai uralják a nem épen egységes határát.
Az Olvasókör Elnöke méltó keretet adott az évfordulónak. 
Lovas kocsin tették meg az alapító tagok az utat a felállított 
emléktáblához, mely dicsőségesen hirdeti itt állt a Fekete-
halmi Iskola – Feketehalmi Olvasókör. Igazán már egyéni 
birtokon – elhagyatottan.

Azt, hogy az alapító tagok mit éreztek, ez látszott mindenki 
meghatódottságán. Egy kis csokor mezei virág az oszlop tö-
vén  – s ki – ki emlékeivel küszködve hagyta hátra érzéseit 
és a múltat. 
Magam, aki nem itt születtem, de hálás vagyok a sorsnak, 
hogy idevetett és részese lehettem egy ilyen közösségnek.  
Annak a közösségnek, akinek ősei itt éltek – itt dolgoztak, 
itt haltak meg.

  Májusi kirándulások
Az óvodában a május a kirándulások és az évzáróra faló fel-
készülés jegyében telik. Mindkét csoport sokat sétált a Ti-
sza-parton,  játszottunk a játszótereken, megnéztük a túra-
ösvényeket, figyeltük a vízpart állat és növényvilágát. 
Benkő Sándor felajánlásával, segítségével egy igazi lovas ko-
csis kiránduláson is részt vettünk.
Az óvoda apraja-nagyja felült a kocsira és hangos énekléssel, 
zeneszóval barangoltuk be a falut, majd az ártérben kocsiz-
tunk. A Sófalvi-kútnál letáboroztunk, amíg a kiscsoporto-
sok virágot szedtek, kisállat nyomokat kerestek, addig a na-
gyobbak patkót dobtak. a játék végét egy igazi erdei piknik 
követte, sütivel, gyümölccsel. Köszönjük Sanyi bácsi.

Ezeknek az embereknek vé-
rében van, volt a föld iránti 
szeretete és egy láthatatlan 
kapocs ami a múltat – jelent 
– és a jövőt összeköti.
Apró Lajosné elnök ismertet-
te a 25 év tanulságát – ered-
ményét, út keresését. Kiadták 
a 25 éves jubileum képes kró-
nikáját képekkel – szöveggel 
tele élettel. S el nem múló 
emlékek papírra vetés termé-
sével jelentessék meg könyv 
alakban Baranyi Sándor és 

Kis Jánosné mártélyi tanyavilág és embereinek sorsát be-
mutató verseit, színes mezei csokrát, egy letűnt – az élet – a 
történelem meghatározó időszakáról.
A világegyetem részese lenni 25 éven át – egy pillanat de 25 
évet megélni, felidézni a múltat, ápolni a hagyományokat, 
őrizni az már valami. Jelképesen learatni a megáldott életet 
adó búzát, asztalra tenni az új kenyeret az maga a megismé-
telhetetlen csoda.
Isten éltesse az Olvasókör minden tagját és minden mártélyit 
akik tudói és részesei ennek a titoknak amit egyszerűen az 
ÉLET elősegítői és megőrzői. Ennél már csak az a nagyobb 
csoda, ha az Olvasókör életében betoppan az új generáció. 
Szívvel-lélekkel átveszi azt a felemelő érzést ami a mai tagok 
hagyományok tiszteletét föld iránti és a kultúra soha el nem 
érhető szeretetét birtokolja.
A mai nap emlékére írta: Arnóczky Györgyné olvasóköri tag

(folytatás a következő oldalon)
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Hagyomány, hogy a tanév végén egy közös kirándulást szer-
vezünk. A farsangi bevételből elmentünk a szegedi Vadas-
parkba. Autóbusszal mentünk, már ez önmagában nagy él-
mény a legkisebbeknek, volt, aki még egyáltalán nem, vagy 
alig utazott buszon. Izgalmas óvó nénikkel ilyen messze in-
dulni. Reggel kicsit megijedtünk a közelgő vihar miatt, de 

végül csodálatos idő lett. A hatalmas fák alatt bebarangoltuk 
az erdőt, izgatottan kerestük hol milyen állatot találunk. A 
nagyobbak körében természetesen az oroszlánok, a tigrisek, 
a tevék voltak a legnézettebbek, a kicsit inkább a kisebb álla-
toknak örültek, legkedvesebb talán a nyuszi volt. Jót nevet-
tünk a kismajmok ugrándozásának, akik legalább úgy örül-
tek nekünk, mint mi nekik. Gyorsan eltelt ez a délelőtt, azt 
mondhatjuk, még azt a kis csibészséget is itthon hagytuk, 

  Ballagás

Ballagás
Nem küldenek, de elmegyünk.
Az emlékek jönnek velünk.
Az életünkből egy darab.
Marad őrizni álmokat.
Őrözni ódon falakat.
Hol megterem a gondolat.
Útravaló az lesz nekünk.
Ha innen most már elmegyünk.
Lelkes ifjú fiatalok.
Nem könnyezünk, csak elmegyünk.
Nekünk ez csak egy állomás,
Mit úgy hívnak, hogy ballagás.
Könnyezzenek az öregek.
Nekik tán van is rá okuk.
Régen mondták „tovább tovább…
Fel búcsú csókra cimborák.”
Az úton ahol haladunk.
Vonat vissza nem jár soha.
Felnőttünk öreg iskola.
A hálánk azért megmarad.
Másként látjuk a dolgokat.
Mert értünk szólt nem ellenünk.
Feddés, ha néha vétettünk.
A dallam száll ”tovább tovább…
Fel búcsúcsókra cimborák.”

Dabis István

ami néha előjön a mindennapjainkban. Tényleg minden 
kisgyerek példásan viselkedett, nagyon érdeklődőek voltak. 
Azt hiszem sokat tanult mindenki a kirándulás során. 

Minden évben kicsit meghatódva mondunk búcsút, indítjuk 
útnak a ballagó óvodásainkat.

BALLAGÓINK:
Bácsván Zoltán 
Csatlós -Tóth Hanna Eszter
Deák Elena Mira
Dunai Dominik
Erdős Marcell
Kiss Bianka Patricia
Papp Emma Viktória
Pap Ramóna
Pázsik Alexandra
Rostás Áron
Tóth Nimród Robin

Sok sikert kívánunk nekik a további életben.
Csatlós Pálné

(folytatás az előző oldalról)
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  (Le)köszönő levél
Május 18-án, a Közgyűlésen lemondtam az ÁMK intéz-
ményvezetői megbízatásról, melyet a képviselők egyhangú-
an elfogadtak. Egyúttal megbízták Pótári Mihály Zsoltot az 
intézmény vezetésével. Én visszatértem az eredeti munka-
körömhöz, IKSZT munkatárs vagyok ismét.
Ezúton szeretném megköszönni valamennyi Mártélyinak, 
kollégáimnak, a civil szervezetek vezetőinek, a képviselő 
testület valamennyi tagjának, hogy a közel másféléves ve-
zetői munkámat segítették, támogatták, bizalmukkal meg-
tiszteltek.
Bízom benne, hogy a 2015. január 1-től eltel időszakban 
sikerült megfelelnem a legtöbb elvárásnak. Több új kezde-
ményezést indítottunk útjára, fejlesztettük az intézmény ad-
minisztrációját, és ahogy mondani szokták: „Öregbítettük 
a Faluház hírnevét”. Azt tapasztaltam, hogy egyre többen 
magukénak érzik az intézményt, igénybe veszik az IKSZT   
szolgáltatásait, látogatják a programjainkat. Tegyék ezt ez-
után is! Támogassák Misát abban, hogy még több program-
mal, új kezdeményezéssel várhassuk a betérőket, hiszen ez a 
hely nem a „mi házunk”, hanem a Falu Háza!
Még egyszer köszönök minden támogatást!

Tisztelettel:
Horváth Tibor

  Ki a jobb? vs. Fabula
A Fabula vetélkedő-sorozat a „messzi múltban” gyökerezik, 
1985-ben (!) „Klub-tusa” néven indították el. Többnyire mun-
kahelyi ifjúsági klubok vetélkedtek egymással. A rendszervál-
tás után is megtartottuk ezt a kedvelt játékot, ami a mai napig 
is tart Vásárhelyen.
Mártélyon 2014 februárjában volt az első „kedvcsináló” vetél-
kedő, melyet – akkor még munkacímként – „Ki a jobb?” név-
re „kereszteltünk”. A kedvező fogadtatás után jött a folytatás, 
és azóta is összegyűlnek a baráti társaságok, civil szervezetek, 
hogy jó hangulatban töltsünk el néhány órát. 
Érdekesség, hogy mindkét helyen 7-7 csapat játszik. Márté-
lyon legutóbb, május 13-án, pénteken, a Kiskunsági Nemzeti 
Park Mártélyi Tájvédelmi Körzete fennállásának 45. évfordu-
lójának kapcsán Albert András tájvédelmi felügyelő állított 
össze egy feladatsort a csapatok számára. Élvezetes és tanul-
ságos játék volt, köszönjük az új ismereteket, élményeket!
Két hét múlva pedig összemérték az erejüket a helyi és a vá-
sárhelyi csapatok! Három-három társaság jött el 27-én, hogy 
egy közös fordulóban játszanak együtt. A rendező csapat, 
a Vegyi-Gyümi állította össze a feladatokat, és vendégelte 
meg zsíroskenyérrel, meg a hozzáillő itókával a játékosokat. 
A végig izgalmas vetélkedőben végül a VISZKI, azaz a volt 
Vendéglátó Ipari SZKI – most már inkább Bodzsár Misi 
családi – csapata nyert el az első helyett, épp’ hogy megelőz-
ve a Jó-Pasik alakulatát. De nem ez volt a fontos, hanem a jó 
hangulat és a közös játék. Két vásárhelyi csapat is meghívta 
a Mártélyiakat az őszi fordulójukra! Azaz valami elindult :)

A Vegyi-Gyümi csapat nevében:
Horváth Tibor

  Az óvoda felújítása
Sorra érkeznek a teherautók és a szakemberek az ovi környé-
kére. Rakodás, pakolás, bontás és építkezés zajlik. Elsőként 
a tetőszerkezet részbeni lebontását, felújítását majd a cse-
répfedés teljes cseréjét végezték el. Most a tető szegése és a 
bádogozási munkák zajlanak. Párhuzamosan több területen 
folyik a munka.  Mindkét csoportszoba saját mosdóhelyisé-
get kapott, ami azért fontos, mert eddig közösen használták 
a mellékhelyiségeket a kis- és nagycsoportos gyerekek. Itt 
már elkezdődtek a burkolási munkálatok. A csempék fel-
kerültek a falra, és hamarosan elkezdik a belső festést is. A 
foglalkoztatókban a régi falak gipszkarton borítást kaptak. 

A régi elektromos vezetékek helyére újjak kerültek és alter-
natív kapcsolók lesznek beépítve, ezzel is megkönnyítve az 
ott dolgozó óvónők és daduskák munkáját. Voltak közfalak, 
melyek lebontásra kerültek, viszont lettek új helyiségek is ki-
alakítva. Ilyen lesz például a megújult konyha, mosó, és mo-
sogató helyiségek is, melyek modern bútorokkal, és uniós 
szabványoknak megfelelő berendezésekkel lesznek ellátva. 
A központi fűtés néhány eleme is beépítésre került. 

Az udvaron is szembetűnő változások vannak. Egyelőre 
csak a sok törmelék és az építési anyagok tömege látszik az 
utcafrontról, de aki jobban betekint, láthatja, hogy a csoport 
szobák kijáratánál kis teraszt építettek térkőből. A főbejárat 
mellett épül egy Tornyai János emlékfal, mely díszkivilágí-
tást fog kapni. Ezen már dolgozik B. Kovács Enikő művész-
nő. 
A kerítésen belüli régi keskeny járda felszedésre kerül, he-
lyére szélesebb és szebb járdát fogunk kapni. Kapucsengővel 
ellátott főbejárata lesz az ovinak, mely a ki- és beléptetés el-
lenőrzése miatt szükséges. A Petőfi utca felőli járda szaka-
szon elhelyezett kerítés csak átmeneti megoldás. 

(folytatás a következő oldalon)
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A végleges kialakítása fakerítés lesz, ezzel is törekedve az 
épület történelmi jellegére. A kivitelező vállalta, hogy a szép 
kerítéshez egy új járdát is épít, mely térkőből lesz kirakva. Az 
óvoda előtti árok egy részét befedték, így teret nyertünk egy  
120 m2 -es parkoló kialakítására. 
Köszönetet érdemelnek az ott dolgozó szakmunkások, mert 
eddig nagyon szép teljesítményt nyújtottak. A kivitelező, 
már több mint 40%-os készenlétet jelentett. A kivitelező is 
dicséretet érdemel, mert sok problémás helyzetben helyt állt, 
és folyamatosan együtt működik az önkormányzati dolgo-
zókkal.

Girics Timea

  Nyit az Élmény Sport Pub!
Mártély Község új színnel gazdagodik, június 10-én kinyit 
a Községház u. 1. szám alatt az Élmény Sport Pub. Nem 
lehet véletlen az időzítés, aznap indul Franciaországban a 
Labdarúgó EB is. A megnyitásról és a tervekről kérdeztem 
az üzlet vezetőjét, Ménesi Sándort.

Kérdés: Hogyan jött az ötlet, hogy egy új vendéglátóhelyet 
nyissanak Mártélyon?
Ménesi Sándor: A tulajdonos, Marcus Peter Pigard kérte 
meg egy mártélyi ismerősét, hogy segítsen neki bérlőt ta-
lálni. Így kerestek meg, hiszen régebben egy kisvendéglőt is 
üzemeltettünk Hódmezővásárhelyen. Kijöttünk, megnéz-
tük a helyet, és úgy döntött a család, hogy belevágunk.
K.: Milyen profilú lesz Sport Pub?
M.S.: Melegkonyhás büféként fogunk üzemelni. A tulajdo-
nos kérésére lesznek speciális német ételek, például bajor 
grillkolbász, tengeri halak (hering és tőkehal), és a későbbi-
ekben csapolt német sör. Mellette természetesen a megszo-
kott ételekkel, italokkal várjuk a betérő vendégeket. Lesznek 
frissensültek, szendvicsek, grillételek, hamburgerek, hot-
dogok, de nem fognak étlen maradni a salátákat, palacsin-
tákat kedvelők sem! Kávékülönlegességeket, milkshakeket, 
eredeti gyümölcsökből készült turmixot is lehet majd kapni. 
A csapolt soproni és többféle üveges sör mellett széles tö-
ményital választékkal várjuk a szomjas „vándorokat”. Gon-
doltunk az absztinensekre és a gyerekekre is, üdítőitalokból 
is bő választékunk lesz.
K.: Biztosan nem véletlen, hogy pont a Foci EB kezdetére 
időzítették a megnyitást?
M.S.: Tudatosan készültünk az idei év egyik nagy sportese-
ményére. Nagyon sokan kedvelik a focit, és így a közös szur-
kolás élményével még élvezetesebbek lehetnek a meccsek. 
Meg lehet beszélni a vitatott helyzeteket, közben leöblíteni a 
szurkolás közben kiszáradt torkokat. Házi aprósütemények-
kel, sörkorcsolyákkal is tudunk szolgálni. A meccsek szüne-
tében pedig az éhségüket is csillapíthatják a sportbarátok.
K.: Mennyien szurkolhatnak egyszerre, mekkora a Pub 
befogadó képessége?
M.S.: A belső helyiségben körpult van, 15 bárszékkel. Az 
asztalok mellett harmincan férnek el. A kerthelyiségben 10 
asztal mellett negyvenen ülhetnek le egyszerre. 
K.: Milyenek a technikai feltételek?
M.S.: A teremben hét tévékészülék van, 3 nagyobb méretű 
(46”) a falakon, és 4 kisebb (32”) a körpult felett. A kerthe-
lyiségben a tulajdonos biztosít majd egy extra méretű készü-
léket a későbbiekben. Bármerre fordul a vendég, a meccset 
látja!
K.: Milyen tervei vannak a továbbiakban?
M.S.: Sportvonalon a Riói Olimpia alatt is várjuk a sportked-
velőket. Hétvégenként zenés esteket tervezünk, különböző 
„tematikus” zenékkel, hogy minél szélesebb vendégkörnek 
tudjuk kielégíteni az igényeit. Lehetőséget szeretnénk biz-
tosítani fiatal amatőr zenekaroknak is a fellépésre. A tulaj-
donos tájékoztatott, hogy a tervei között szerepel a bővítés, 
panziót akar kialakítani.

Nyári napközis jellegű 
NYÁRI TÁBOR 

A tavalyi kedvező fogadtatásnak köszönhetően, ebben az 
évben is megrendezzük a nyári táborunkat, az általános isko-
lások részére.

Leszűrve a tapasztalatokat, ezúttal három héten ke-
resztül, június 27-től július 15-ig, munkanapokon  
8 – 12 óra között várjuk a gyerekeket különböző ingyenes 
programokkal. Az Önkormányzatnak köszönhetően, a rend-
szeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő általános 
iskolásoknak nem kell fizetniük az ebédért, melyet a progra-
mok után kapnak meg a táborosok. Természetesen azokat is 
várjuk, akik nem tartoznak ebbe a körbe, az Ő ebédjük 565 Ft/
nap-ba kerül, ha igénylik. (A 2H-s gyermekek külön kapnak, 
alanyi jogon ebédet, ha igénylik, de természetesen ők is jöhet-
nek a táborba!) 

Fontos, hogy az igényeket előzetesen jelezni kell, az adat-
lap kitöltésével, aláírásával, és a Faluházban, időben történő 
leadásával! (2H-sok június 10-ig, az RGYK-sok június 15.) 
Aki elmulasztja a határidőkig leadni az adatlapot, elve-
szíti a jogosultságot a kedvezményre, mindkét esetben! A 
2H-s gyermekek szülői már kaptak erről levélben értesítést, 
az RGYK-s gyermekek szülői hamarosan megkapják a levelet.

Horváth Tibor táborvezető

(folytatás az előző oldalról)
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  Szenti Tibor író, etnográfus volt a vendégünk
Május 6-án a Mártélyi Olvasókör és a Könyvtár meghívá-
sára Szenti Tibor író, néprajzkutató, etnográfus látogatott 
el hozzánk. Nagyon sok ismerőssel találta szembe magát az 
író, aki elmondta, hogy nem tudunk új könyvet vásárolni 
Tőle, mert mindenütt elfogyott, ha sikerül, akkor antikvá-
riumban lehet beszerezni egy-egy példányt. Így csak a ma-
gunkkal hozott könyveket tudtuk dedikáltatni. 

Mesélt a jelenlevőknek a családjáról, elmondta, hogy Hód-
mezővásárhelyen, 1939-ben, iparos családban született. Ősei 
a régi iratok szerint szántóvetők voltak. Szülővárosában, a 
Bethlen Gábor Gimnáziumban 1958-ban érettségizett, majd 
1979-ben Óbudán egészségügyi főiskolát végzett. 1963-ban 
nősült, és feleségével két gyermeket neveltek föl. Soha nem 
volt autója, mindig kerékpárral közlekedett, sokat kerekez-
tek a feleségével a tanyákra.

  Mártélyi gyereknap
Az iskola és környékén tartottunk gyermeknapi programo-
kat május utolsó szombatján. Számos elfoglaltságot szervez-
tünk a gyerekeknek, de a szülők sem unatkoztak. Játékos 
feladatokat kellett teljesíteniük a gyerekeknek egy ún. me-
netlevéllel részt vettek a különböző állomáspontokon. 
Volt csocsóverseny, dobóverseny, dobozvár építés, métázás, 
aszfalt rajzverseny, röplabda stb. Azonban volt lehetőség 
arcfestésre, kis kecskét, kis bárányt simogatni, trambulinoz-
ni, színezni, óriás buborékot készíteni, lovaskocsikázni.
A felnőtteknek délelőtt pingpongversenyt szerveztünk, va-
lamint főzést hirdettünk, így nem csak a hangulat, de az il-
latok is hibátlanok voltak a rendezvényen.
A délután folyamán a faluház hűvösében pedig a Bessenyei 
Színkör előadásában a Segítség, ember! mesemusical szóra-
koztatta a nagyérdeműt, majd a szülők és a nagyszülők által 
készített sütemények várták a gyerekeket. A nap zárásaként, 
akinek még volt ereje, krokodilos ugrálóvárban vezethette 
le energiáit.

Hálásan köszönjük a finom ebédet a főzőcsapatoknak, a 
sok süteményt az anyukáknak, nagymamáknak, köszönjük 
az édesség felajánlásokat Zsadányi Lászlónénak, Somodi 
Istvánnak, Csilla vegyesboltnak, külön köszönjük Juhász 
Józsefnek a lovaskocsikázást, Hebők Emilnek az állatsimo-

K.: Végül még egy kérdés, milyen nyitvatartási időben 
várják a vendégeket?
M.S.: Hétköznapokon, hétfőtől csütörtökig, valamint vasár-
nap, reggel 6-tól 22 óráig, pénteken és szombaton 6-tól 24 
óráig várjuk sport- és gasztroÉlményekkel a Sport Pubban a 
kedves vendégeket!

Köszönöm a tájékoztatást, sok sikert és elégedett vendéget  
kívánok Önöknek! Én biztosan ott leszek 10-én a megnyitón.

Horváth Tibor

 Felbecsülhetetlen értéket alkotott könyveivel. Mára már szin-
te teljesen elmúlt az a féle tanyasi életmód. Tibor nem az első 
alkalommal járt íróként Mártélyon, az első előadása is a helyi 
Olvasókörhöz köthető, mely a Civilházban volt. 
Munkásságát szülővárosa mellett országosan is elismerték, 
2010. okt. 23-án a Magyar Köztársaság Elnökétől, a magyar 
népi hagyományok ápolása, a paraszti élet és a népszokások 
bemutatása terén végzett rendkívül sokoldalú irodalmi kuta-
tói, szerkesztői munkássága elismeréseként a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. 
A beszélgetés második felében elmondta, hogy a szeme gyó-
gyíthatatlan betegségben szenved, fokozatosan elveszti látá-
sát, ezért most minden idejét az alkotásnak szenteli. 
A jóízű beszélgetés végén jó egészséget és kitartást kívántunk.
  Sajti Imréné

(folytatás a következő oldalon)
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gatót, végül mindazoknak a munkáját köszönjük, akik a 
gyereknap lebonyolításában aktívan részt vettek.   

A Gyermeknapon, a képviselő testületnek köszönhetően, jó-
féle gulyásleves rotyogott hat bográcsban, és a konyhán egy 
jókora fazékban. Minden főző csapat azonos alapanyagok-
kal „dolgozott”, csupán a fűszerezésben kaptak szabad ke-
zet. Volt, aki – szerencsére – tágabban értelmezte a „fűszer” 
fogalmát, így szalonnabőr, füstölt nyúlja és egyéb finom-
ságok kerültek a bográcsokba. Pontban a déli harangszóra 
elkészültek az étkek, és jöttek is az éhes gyerekek, felnőttek 
a bográcsokhoz szépen sorban – senki sem ment haza üres 

gyomorral! Köszönjük az „ízes” közreműködést Tatár Peti-
nek, Joó Karcsinak, Nagyné Gyöngyinek, Zámbori Zolinak, 
Láda Iminek, Horváth Tibinek és a szorgos segítőiknek, vé-
gül, de nem utolsó sorban a Konyha dolgozóinak!
   Pótári Misa

  Nyitott kapuk Mártélyon
A Rákóczi utca lakói évente legalább egyszer kinyitják ka-
puikat a falu lakói számára. A szíves fogadtatás mellett 
kézművestermékek, művészi zene és művészi alkotások 
várták az idelátogatókat. Ennek a napnak keretében egy em-
léktáblát is avattunk a nagy hagyományokkal bíró halászat 
előtt tisztelegve.
A mártélyi halászat több mint ezer éves hagyományokkal 
büszkélkedik, most pedig méltó módon tisztelegtünk ez 
előtt a szép foglalkozás előtt, ugyanis a Rákóczi utca ele-
jén egy emléktáblát helyeztünk el. A tábla szakmai anyagát 

Horváth Mihály, Szabó Lajos, Simon Lajos halászok elmon-
dása alapján állítottuk össze. Idős halászaink is megtisztel-
ték az ünnepélyes táblaavatást, amelyet Szabó Lajos halász 
és Borsos József polgármester leplezett le a Mártélyi Népdal-
kör közreműködésével.
A táblán a mártélyi halászathoz kötődő anekdoták, archív 
fotók, fontosabb pillanatok vannak megörökítve, de mind-
ezt úgy, hogy be tudja mutatni a szóhasználatot, az igazi ha-
lászi lét szépségét és nehézségeit. 
A Nyitott kapuk program ezután kezdett igazán hangula-
tossá válni, hiszen járták a zenészek az utcát, sült a hal, szállt 
az óriás buborék, elkeltek a kézművesportékák, meseolvasás 
szűrődött ki a hombárból és az udvarok megteltek zsibongó 
emberekkel. 
  Pótári Misa

  Falugondnoki találkozó Mindszenten
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete gondozása 
alatt került megrendezésre a soron következő falugondno-
ki találkozó, 2016. május 31-én kedden 10 órai kezdettel a 
mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Köz-
pontban.
A színes program a következőkből állt:
Az Arany Páva díjas Alkony Népdalkör adott műsort kez-
désként Majd Zsótér Károly polgármester köszöntője és a 
település bemutatása következett. 
A mindszenti tanyagondnoki szolgálatról, feladatairól tevé-
kenységi köréről problémákról, tendenciákról – Munc Lilla 
tanyagondnok számolt be.
Ezt követte Farkas Sándor országgyűlési képviselő előadása 
a mezőgazdaság aktuális változásaival kapcsolatosan
A NÉBIH képviseletében dr. Nagy Dániel beszélt az erdő-
tüzekről.
Tűzgyújtás, tűzbiztonság kérdéskörét ennek jogi hátterét, 
hatályos szabályait mondta el preventív jelleggel. Tűz észle-
lése esetén a protokoll gyakorlatáról is szó volt.
Őt követte Háda Attila Elemér főosztályvezető-helyettes 
a Földművelésügyi Minisztériumból, aki tanyafejlesztési 
program tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére vonatkozó 
pályázatáról tartott tájékoztatót. A tanyaprogram legfon-
tosabb pályázati céljai: a rossz állapotú utak felújításához 
szükséges gépek beszerzése, a tanyai áruk piacra jutásának 
elősegítése, állatállomány kialakítása, bővítése, a tanyák 
energiaellátásának és ivóvízellátásának javítása, vetőmag és 
gyümölcsfa beszerzése, térségi tanyafejlesztési programok 
kidolgozása, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, vala-
mint a gazdálkodáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzé-
se, épületek korszerűsítése.

(folytatás az előző oldalról)
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  Tavaly novemberben nyitott a Lókötő  
  Pizzéria és Étterem

Pótári Misa: - Úgy gondolom, hogy hiánypótló kezdemé-
nyezés volt az étterem megnyitása, amely véleményem sze-
rint nagyon hangulatos lett és ízletesek az ételek. Hogyan 
jött az ötlet, hogy belevágtok ebbe a nagy munkába? 
 Balogh Jánosné: - Tulajdonképpen, amikor én eldöntöttem, 
hogy befejezem a Polgármesteri munkámat, akkor tudtam, 
hogy még pár évem van a nyugdíjig. Arra gondoltunk egy-
részt befektetési céllal másrészt pár évig, amíg munkahely-
re van szükség, addig kezdjük el, próbáljuk meg felfuttatni, 
majd később eladni az éttermet. Tehát egyrészt munka-
helyteremtés szempontjából nemcsak magamnak, hanem a 
Mártélyiak számára is, másrészt a munkaügyi központ lehe-
tőségeivel másoknak is munkát tudunk kínálni. Próbáltuk 
családiasra tervezni, maga a mérete is ilyen: 40 fős a két kis 
terem, a terasz 20-25 fős, és örülünk annak, mások is úgy 
gondolják, hogy hangulatosra sikerült az étterem. 

PM: - Hogyan lett Lókötő az étterem neve? 
BJ: - A név úgy alakult, hogy mindenképpen falusias nevet 
akartunk, ami egy kicsit humoros, egy kicsit falusias, betyá-
ros. Dia lányom barátnője javasolta, hogy a faluhoz illik a 
lovas hagyomány, így találtuk ki ezt a nevet. Természetesen 
a lovakat tényleg kilehet kötni a füves udvaron, míg megebé-
del a lovas csapat. 
PM: - Hogyan telt az elmúlt időszak? Milyenek az első ta-
pasztalatok? 
BJ: - Nagyon komoly hatósági előírások voltak, mind a 
konyhai, mind a kiszolgáló helyekre és 10 parkolót kellett 
kialakítani. Mire végre összeállt az engedély, akkor már 
november volt. Hezitáltunk hogy megnyissunk-e, de úgy 

Új vidékfejlesztési pályázatokról esett szó (tanyabusz) – 
Benkő Zsolt MNVH Csongrád megyei területi felelős tol-
mácsolásában Idén nem jutott forrás a tanyabusz pályázat 
lebonyolítására.
Ezután Csörszné Zelenák Katalin tartott tájékoztatót általá-
nosságban a tanyagondnokság munkájáról, aktualitásokról
majd a Káva Kulturális Műhely: A kút című színdarab be-
mutatása következett(rendező: Gyombolai Gábor)
A meglelhetősen sűrű programot közös ebéd és baráti be-
szélgetés és ladikozás a Tiszán követte.

Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek a színvonalas jó 
hangulatú szakmai rendezvényért!
2016.06.01. Szuromi Ernő és Vida József

gondoltuk, hogy a tapasztalatszerzés szempontjából is jobb 
a nyugodtabb időszak. Másrészt tavaszra a hibákat korrigál-
ni lehetett, elvárásoknak talán jobban megfelelhetünk, mire 
a szezon beindul, ezért nyitottunk végül novemberben meg. 
Bizony olyan területre vetődtünk, ahol nincs hétvége és a 
szakember csapatot is nehéz volt összetoborozni, de szerin-
tem ügyesek a dolgozóink, és remélem a vendégeink is elé-
gedettek a kiszolgálással. 
PM: - Többnyire Mártélyiak dolgoznak nálatok? 
BJ: - Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy elsősorban  
helyiek legyenek a munkatársak, egyrészt a nyitvatartási idő 
miatt (kedd-csütörtök 11-21h-ig, péntek-vasárnap 11-22h-ig, 
hétfő zárva), másrészt ha van helyi szakember akkor őt al-
kalmazzuk. Ez többé kevésbé sikerült elérni, mivel fele-fele 
arányban van helyi és vásárhelyi dolgozónk. 

PM: - Mit kínáltok a családok és a baráti társaságok  
számára? 
BJ: - Mivel elsősorban Éttermet és Pizzériát üzemeltetünk, 
ezért a kisgyerekes családi és baráti összejövetelekhez jó 
hangulatot próbálunk teremteni. Azzal kívánjuk kiszolgálni 
őket a finom ételek mellett, hogy beszélgetni tudjanak halk 
zeneszónál. Több olyan családi és baráti összejövetelünk volt 
már, amikor előre egyeztetett módon zártkörű rendezvényt 
tartottunk. Olyanra is volt példa, hogy otthon szerettek vol-
na családi rendezvényt tartani, ehhez mi szállítottuk ki az 
ételeket 10-15 főre akár. Mártélyra az előre leegyeztetett ren-
dezvényeknél megoldjuk az étel kiszállítását. 
PM: - Mi van a tetőtérben? 
BJ: - A tetőtér jelenleg még nem funkcionál, bármire ki-
alakítható a későbbiek folyamán, akár szálláshelynek is, de 
egyelőre nem akarunk építkezni. Majd az idő eldönti, hogy 
mi lesz a sorsa. Egyébként a tetőtérről gyönyörű a kilátás a 
határra.
PM: - Nagyon köszönöm az interjút, bízom benne, hogy sok 
mártélyi tölt el kellemes órákat további sikereket kívánok a 
Lókötő Étteremnek!
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   2016. júniusi ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falu-
gazdász fogadóóra (minden szerdán 
8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági klub (minden má-
sodik pénteken 15.00 – 17.00), Baba-mama klub (min-
den csütörtökön 9.00 – 11.00), Nagyi Net-klub (minden 
hétfőn 13.00 – 15.00) Társastánc kicsiknek (minden 
hétfőn 14.30-tól) túl, az alábbi rendezvényekre várjuk 
júniusban az érdeklődőket és érintetteket.  

Az alábbi rendezvényekre várjuk júniusban 
az érdeklődőket és érintetteket. 

Június 04.   10.00  Az Óvoda évzárója
                         11.00 Halásztábla avató
Június 07.    15.00  Tankör
Június 11.    11.00  Az Olvasókör Közgyűlése
Június 14.    15.00  Tankör
Június 27-01.  08.00  Nyári napközis jellegű tábor általá-
nos iskolásoknak

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
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
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.
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121

   Az Idősek Klubja programja 
2016. Június hónapban

Június   01 – én Júniusi népszokások 10 órától.
Június  08 – án Nyári versek. Mindenki hozzon  

           magával még egy verset! 10 órától
Június  10 – én Térítési díj befizetés a pénztári órákban.
Június  15 – én Séta a tanösvényen, ami  

           szalonnasütésbe torkollik. 10 órától
Június  22 – én Virágok, rózsák napja 10 órától.                 

      Bármilyen virágot szívesen látunk! 
Június  28 – án  fehérneművásár 9:00 órától
Június  29 – én Játék (kor)határok nélkül 10 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, csütörtökön beszélgetős, kártyázós délelőtt, 
szerdánként közösségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, 
évforduló Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a 
tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. Az igényeket  
2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek a klubban. 
Minden héten szerdán nyitott élő próba 10:00 órakor, Az Idősek 
Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel 
várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni!

Mártély, 2016. május 30.

  Anyakönyvi hírek

ELŐZŐ SZÁMBÓL!!!

HALÁLOZÁS:  Kenéz Jánosné Maksa Julianna (Hunyadi 
utca) Herczeg Antal (Kossuth utca), Kapás Péter (Fő utca)

SZÜLETETT: Rózsa Boglárka (Rózsa - Kónya Gabriella és 
Rózsa Sándor Zoltán) Liliom utca

JÚLIUSI ELŐZETES
A nyári napközis jellegű tábor folytatódik július 15-ig!  
Aratóünnep és Aratóbál lesz július 09-én. 
Vásár július 14-én a Faluházban.

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai


