
III. évf. 8. szám – 2016. augusztus

Mártély Önkormányzatának 
ingyenes információs kiadványa

Mártélyi
      hírek
Mártélyi
      hírek

  Jubileumi közgyűlés és aratóünnepség a       
 Mártélyi Olvasókörben 

A Mártélyi Olvasókör 2016. június 11-én tartotta megala-
kulásának 25 éves évfordulóját. A közgyűlésre meghívást 
kapott Borsos József polgármester Úr, az Olvasókörök Or-
szágos Szövetségének 2 társelnöke Simon Imréné és Deák 
György, akik meg is tisztelték megjelenésükkel a rendez-
vényt és természetesen a tagság is.
A közgyűlésen tájékoztató hangzott el a 2015-ös év tevé-
kenységéről, amely tartalmas év volt, mivel a pályázaton 
elnyert összeg lehetővé tette újra aratóünnep és bál megren-
dezését, majd beszámoló hangzott el az elmúlt év pénzügyi 
helyzetéről. Ezt követte az elmúlt 25 évre való visszaemléke-
zés, amelyet az elnök tartott.

1991 májusában úgy kezdődött, hogy két asszony beszélge-
tett, tojást és salátát árult a kisboltnál. Kenéz Jánosné és a 
jelen sorok írója elhatározták, hogy újraszervezik a Márté-
lyi Olvasókört. A tervet tett követte, június 14-én az akko-
ri Kultúrházban 110 fő lelkes falusi emberrel megtörtént a 
megalakulás, ahol a vezetőségválasztásra is sor került.
Apró Lajosné elnök, Mohos Pál alelnök, Arnóczky György-
né jegyző, Somodi Istvánné pénztáros. További vezetőségi 
tagok: Kun Károlyné, Otlokán Sándor, Tóth Mihály, Kenéz 
Jánosné, Tóth Ernőné, Tolnai Jánosné, Halál György.
Így még az év augusztusában sor került az első aratóünnep 
és bál megrendezésére, amely rendkívül nagy érdeklődéssel 
és lelkesedéssel került megrendezésre, több mint 200-an vet-
tek részt a bálban is. Hat aratópár beszervezésével, a Tolnai 
házaspár és Pataki Józsefné segítségével az aratást követően 
bemutatták a Kultúrház előtt a Palotás népi változatát. Erre 
az első rendezvényre mindig nagy szeretettel emlékezünk 
vissza. Nagy József (Jocó) hódmezővásárhelyi születésű 
operatőr és stábja is készített felvételt egy ilyen eseményről, 
akkor még TV2  műsor részére.
Az 1993-as évtől olvasókörünk is tagja az Olvasókörök 
szövetségének, számtalan sok kibővített vezetőségi ülésen, 

országos találkozón vett részt, Siómaros, Balmazújváros, 
Kisújszállás, Orosháza, Megyaszó, Hódmezővásárhely.

A mi olvasókörünk 2001-ben rendezett országos találko-
zót, az akkor még nagyon népszerű „Kavalkád” idején. 200 
–fős rendezvény volt. 2001 óta van baráti kapcsolatunk a 
határon túli  Vajdaságban lévő Zentagunarassal, ahol azóta 
látogatjuk egymás rendezvényeit, és vidám kis szereplés, 
vagy ének és dal bemutatóval mutatkozunk be. Olvasó-
körünk finanszírozásával és segítségével könyvkiadásban 
is segítkeztünk. Kiss Jánosnét két könyvének /Emberek, 
tanyák, sorsok a mártélyi tanyavilágban, valamint a „Sor-
sok Útjai”című/ kiadását Dr. Nemes Erzsébet könyvtárosi 
főigazgató segítségével. Majd segítettük Baranyi Sándor 
néhai tagunk Versek a mártélyi tanyavilágból című köny-
vének kiadását.
Olvasókörünknek volt színjátszóköre, vetélkedőkön vet-
tünk részt, minden nemzeti ünnepünkön megjelenünk a 
koszorúzáson. Majd a résztvevők tájékoztatást kaptak ar-
ról is, hogy 25 év alatt a kör mintegy 4 milliót nyert kü-
lönböző pályázatokon. Ezen összegből fénymásolót, ab-
roszt , poharakat, tálaláshoz edényeket, evőeszközöket 
vettünk,rendezvények lebonyolításához.
A körnek megalakulása óta jó a kapcsolata a községi Ön-
kormányzattal, minden segítséget megkapunk, a Civil ház-
ban való elhelyezést, irodát, közösségi termet ingyenesen, 
és ritkán, de néha még anyagi támogatást is. A tájékoztató 
végén elhangzott, hogy az egyesület továbbra is él, végzi a 
25 évvel elhatározott munkát, a vezetőség, a tagság és a falu 
lakosainak segítségével.
Ezután került sor a Faluház falán elhelyezett emléktábla 
koszorúzására emlékezve az 1892-ben megalakult első Olva-
sókör létrehozására. Majd a vendégek és a tagság elfogyasz-
totta az iskolai konyhán főtt ízletes ebédet.13 órától pedig a 
Hódmezővásárhelyi Kankalin Néptáncegyüttes fergeteges 

(folytatás a következő oldalon)
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műsorát tekintettük meg. Közben felszolgálásra került a Jubi-
leumi torta, amelyen tűzijáték jelezte az ügy fontosságát.

Tisztelt Olvasó!
Ezzel még nincs vége, mivel még néhány soros tájékoztató-
ban kell Önöket a július 9-én megtartott avatóünnepről és 
bálról tájékoztatni.
Reményen felül sikerült aratópárokat toborozni, sőt olyanok 
is jöttek, akik még az első rendezvényünkön is szerepeltek, 
Tóth Szilvi, Rózsa Robi. Borsos József önzetlen felajánlásá-
nak köszönhetően lett búzatábla is a vásárhelyi út mellett, 
ahol a „gyakorlás” megvalósult szerdán.(kaszafenés, marok-
szedés gyakorlása) Benkő Sanyi beállította a fiúkat,  a kaszá-
kat és dőlt a búza, a marokszedés is megvolt, majd elkészült 
3 kereszt.

Július 9-én fél 5-kor gyülekező volt a Civil ház előtt, ahon-
nan indult a menet. Elkészültek a szép kékfestő szoknyák, 
csipkés alsószoknyák, kendővel, a lányok ebben parádéz-
tak. A fiúk fehér ing, fekete nadrág, kalap, amelyen lengett 
a nemzeti színű szalag. Három lovas kocsira felültek az ér-
deklődőbb aratópárok, egyen pedig voltak a szerszámok, az 
aratókoszorú is, ami széles nemzetiszínű szalaggal volt át-
kötve, amelyet Pap Balázsné és mohos Pálné „szerkesztett”. 
Elhelyezésre került a kocsi hátulján, Borsos József Polgár-
mester jóvoltából, aki itt a bandagazda szerepét töltötte be. 
Kibontásra került a nemzeti zászló is.
A verőfényes csodálatos nyári délutánon népes érdeklődő 
csapat várakozott a búzatábla végén, ahol a bandagazda /
Borsos József/ és a gazda / Bodó Ferenc/ megalkudtak a 4 
tábla szalonnára, 5 liter borra és 2 q búzára az aratások el-
végzéséért. Az egyezség létrejöttét borral való koccintás pe-
csételte meg és elkezdődött a munka. A résztvevők ihattak 

aratópálinkát vagy hideg vizet. A munka ideje alatt kínálásra 
került a finom ropogós perec. A nézelődők beszélgettek, bíz-
tatták az aratókat, majd kész lett a munka, újra készültek a ke-
resztek. A munka végeztével hangos zeneszó mellett elindult 
a menet. Az üdülőterületen való „bemutatkozás” után a Falu-
háznál leszálltak az aratók. Este fél 8-ra érkeztek a vendégek, 
ünnepélyes keretek közt megszegésre került az 5 kg-os kenyér, 
kis kockákra vágva, s ezzel meg lett kínálva a vendégsereg.
Nyolc órától volt a megnyitó, Himnusz éneklés, a zenét 
Szűcs- Gazsó Duó szolgáltatta. A Jó Étvágyat KFT biztosí-
totta az ételt, italt. Kilenc órától a Kankalin Néptáncegyüt-
tes bemutatta legújabb táncait, amely remek hangulatot 
teremtett. Felszolgálásra kerültek az adakozásból való süte-
mények, perec, a kör gyümölcsökkel kedveskedett a vendé-
geknek / dinnye, őszibarack/.Volt tombola árusítás is.
Aratópárok, akik részt vettek és lelkesen arattak, majd fel-
szolgáltak: Gyebnár János-Tóth Szilvia, Gémes Pál- Gémesné 
Török Andrea, Rózsa Szilveszter Róbert- Mucsi Nóra, Daraki 
Ádám- Tóth Henrietta, Zsótér Dezső- Tóth Beatrix.
Vízhordók: Apró Anna, Risztov Levente 
Köszönet Benkő Noéminak az aratópárok beszervezéséért, plakát 
készítéséért.
Benkő Sándornak többszöri lovaskocsis szállításért, aratás 
betanításáért.
Benkő Sándornénak a vásárlás lebonyolításáért, közgyűlési 
mosogatásért.
Bodó Ferencnek a „gazda” szerepért.
Szél Sándornak az adományért.
Kun Károlynénak a pénzbegyűjtésért.
Albertné Klárikának a szoknyavarrásért.
Sándorné Marikának a sok-sok évig tartó tartó pályázat írásért, 
elszámolás készítéséért.
Sajti Katinak a legújabb pályázatok írásáért, elszámolásáért.
Nagy Sándornénak a sok-sok évi felszolgálásért, mosogatásért.
Pap Balázsnénak a perecsütés helyéért, megszervezéséért, ko-
szorúfonásért.
Mohos Pálnénak a perecpödrésért, koszorúkészítésért.
Simon Istvánnénak és Farkas Jánosnénak a perec készítéséért.
Lantos Sándornénak a konyha előkészítésért, mosogatásért.
Köszönjük a sok segítséget, mindenfajta közreműködést. 
Sajnos a bálon elég kevesen voltunk,
sajnálhatják, akik otthon maradtak. 

Lejegyezte
Apró Lajosné

DIGITALIZÁLÁST VÁLLALUNK!
Hozza el a Könyvtárba videókazettán lévő 
családi felvételeit (pl. esküvő, ballagás),

mi digitalizáljuk és DVD-re írjuk!

A szolgáltatás díja: 60 perces videóanyag 
digitalizálása 1.000 Ft + DVD-nként 300 Ft

(folytatás az előző oldalról)
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  Elindult a busz Németországba 
Elindult a busz Németországba, és kezdetét vette a hosszú 
utazás. Igen, hosszú volt és nagyon fárasztó, de megérte. 
Ugyanis mikor másnap megérkeztünk, akkor újra talál-
kozhattak a családok és a barátok. Köztük voltam én is, és 
nagyon jó volt látni, valamint megölelni őket, a régen látott 
barátokat. A szokásos mód szerint, volt időnk örülni egy-
másnak, aztán pedig szétosztottak minket a családok kö-
zött. Fantasztikus érzés minden évben új és új családokat 
megismerni. És ezt követte a fogadócsaládokhoz való uta-
zás. Ilyenkor egy kicsit még feszültek vagyunk, de aztán 
idővel a programok segítségével egyre jobban feloldódunk, 
és utána minden megy a maga rendjében. A második na-
pon mindenki elment Klottenba, ahol egy kis állatkerti túra 
várt ránk, aztán pedig kezdetét vette a nagy móka! Ugyanis 

Klottenban nem csak állatkert van, hanem egy kalandpark 
is, ahol van hullámvasút, ugrálóvár 8 éves korig, de mi nem 
zavartattuk magunkat, mindent kipróbáltunk! De mint 
mindig, nem maradhattunk egész nap, hisz még programok 
száza várt ránk, így visszamentünk Altenahrba (a testvér-
településünkhöz), és mindenki elment a családjával haza, 
akik valamilyen programmal mindig készültek. A harma-
dik napon a családokon volt a sor, akik egész napra szervez-
tek minden cserediáknak valamilyen programot. Itt lehető-
ség nyílt arra, hogy jobban megismerjék egymást, valamint 
próbáljanak beszélgetni azok, akik még nem oldódtak fel. 
A németek nagyon örültek, ha valaki valamilyen úton mó-
don próbált kommunikálni. Ha kézzel-lábbal kellett beszél-
ni, akkor úgy beszéltünk. De ettől épp olyan vicces, és mó-
kás a dolog! A negyedik napon Altenahrba jött mindenki 
a Jugendbüro 25 éves évfordulójának megünnepelésére. Itt 
mindannyian már többet beszélgettünk a németekkel, és 
persze játszottunk a rock zenekar szereplése alatt. Mindenki 
megtalálhatta a személyes kis barátját, akivel összhangban 
van, és persze tartják majd a kapcsolatot.
Ez a nap fantasztikus volt! Sokat nevettünk, játszottunk, a 
felnőttek pedig beszélgettek. Igaz, kisebb- nagyobb balese-
tek voltak, de milyen kiruccanás az, ahol nem történik sem-
mi, amire húsz év múlva mindenki nevetve gondol vissza? 
Az utolsó napon, reggel az iskolában kezdett mindenki, és 
megtapasztalhattuk, milyen is a német oktatás. De így az is 
kiderült, hogy mi magyarok még akkor is tanulni, és isko-
lába akarunk menni, mikor nyári szünet van. Mert mi na-

  Hiányzik egy EMBER…
Június 28-án, 79 éves korában el-
hunyt Csete György barátunk, is-
merősünk, Mártély jellegzetes alak-
ja és díszpolgára.
Tipikus magyar sors az övé: polgá-
ri, evangélikus családba született 
Szentesen, de egyik helyi középis-
kolába sem mehetett, így került a 
Református kollégiumba, Debre-
cenbe…
Mindannyiunk és a maga szeren-
cséjére, neve már ott van felvésve a 
leghíresebb 100 diák emléktábláján.

Az építész diploma után Pécsre került, a helyi építészek cso-
portja vezetőjeként Lechner Ödön, Kós Károly hagyomá-
nyait követve vállalta a magyar múlt, a szecesszió örökét és 
továbbvitelét.
Nem kell messzire mennünk, elég a Faluházra, a Főtér há-
zaira, a vásárhelyi Hód-tavi csata kápolnájára, vagy főként 
az ópusztaszeri jurtáira, az erdők templomára egy pillan-
tást vetni, őt látjuk. Majd minden nyáron itt volt Mártélyon 

gyon szeretjük az iskolát ?. A délután folyamán meghívott 
minket Achim Haag (Altenahr polgármestere) egy kis piz-
zázásra, beszélgetésre a hivatalhoz. 18:30-tól a Jugendbüro-
hoz mentünk, de már sajnos felpakolva a sok Hariboval és 
ajándékokkal. Ugyanis ez volt a találkozásunk utolsó napja. 
Ekkor fogadta, és köszöntötte a polgármester újra a csopor-
tot, és megköszönte a fogadócsaládoknak, az egész hetes 
munkáját. Ezután még gyorsan beszélgettünk a barátaink-
kal, akikkel megtaláltuk a közös hangot. De hiába próbál-
tuk nem nézni az időt, egyszer csak arra kaptuk magunkat, 
hogy bumm, elszaladt az idő, és kezdetét vette a búcsúzás. 
Mindannyian elbúcsúztunk a fogadócsaládjainktól, és bará-
tainktól. Ezután pedig elindult a busz. Meghatódtunk, hogy 
milyen gyorsan eltelt ez a pár nap, ami egyébként nem is 
annyira kevés. De ez volt a legjobb pár nap, és várjuk nagyon 
a következő évet, amikor mihozzánk jönnek a németek, és 
újra találkozhatunk!  ? ?

Kisalbert Trisztán

Csete György
(1937-2016)

(folytatás a következő oldalon)
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gyerekestől, feleségestől Csete Ildikó textilművésszel – em-
lékeim szerint 1979-től kezdődően – kezdetben Pestről bi-
ciklizett le a család. Később megvásárolták a gát mellett a 
Monyók tanyát és a Tiszai utcában egy házat. Magam 1979 
óta ismerem a családot, éveken keresztül – mint a Termé-
szetvédelmi Hivatal építésze jogán – nálunk nyaralt, alko-
tott a família.
A rendszerváltást követően /kicsivel/ nagyobb lett a tér Cse-
te György előtt, de már mondhatni későn, a megkapott, bő-
ven megérdemelt díjak, kitüntetések és medálok korábban is 
elérhették volna…
Néhány ezek közül:
• Magyar Művészetért Díj: 1990
• Ybl Díj: 1992
• Kossuth Díj: 1997
• Betonépítészeti Díj: 1998
• Prima Primissima Díj: 2005

Publikált, nyilatkozott, szerepet vállalt a nemzeti gondolat, 
a magyar lét és jövő érdekében, talán hiába?
Még múlt nyáron láthattuk a katolikus templomban, nem 
gondolva azt, hogy utoljára…

Temetése három hete volt a Farkasréten, voltunk vagy hét-
nyolcszázan a református rítus szerinti szertartáson.
Dr. Fekete Károly, a Tiszamelléki Református Egyházkerület 
püspöke búcsúztatta, a Kollégium diákjai álltak tógás őrsé-
get, a Kántus énekelt és nyugalmazott Bölcskei püspök úr 
a Kollégium nevében köszönt el a híres diáktól. Döbrentei 
Kornél versben emlékezett barátjától. Az építész szakma ne-
vében Finta József búcsúzott.

A sírhoz csendes áhitattal vonultunk fel, ahol az első egyházi 
épülete, a halásztelki templom plébánosa kérte Isten áldását 
az elhunytra.

A szertartás után, bejárva temetőt – Borsos József polgár-
mester, Kmetykó házaspár, Tót Mihály és e sorok írója – 
megkongatta a harangot a szintén ott eltemetett Makovecz 
Imre sírján, a most és a korábban elhunyt mártélyiak lelki 
üdvéért.

Somodi István

Csete György építész tervei alapján 2000-ben átalakított Faluház

  Díjugratós sikerek
Campestin Eleonóra 2016. július 20. Regionális verseny Kecskemét
R 115  4. hely
R 120 14. hely Akcent nevű lovával.

Sajti Fanni 2016. július 22-24 Országos Minősítő verseny Kecskemét
N 115 1. hely
N120 3. hely
N 125 2. hely
N 120 1. hely Linnea nevű lovával.

2016. július 9-10. Kiskunhalas Regionális verseny
R 110 1. hely
R 110 1. hely Linnea nevű lovával.
Tóth Erika 2016. július 2. Békéscsaba Regionális verseny
R 120 2. hely Epervirág nevű lovával.

2016. július 9-10. Kiskunhalas Regionális verseny
R 125 9. hely Epervirág nevű lovával
 

  Képzőművész Táborok Baráti Köre 
     Záró kiállítása

A közel kéthetes alkotómunka eredményét állították ki a 
Mártélyi Faluházban a Képzőművész tábor hallgatói, mű-
vésztanárai. A több mint öt évtizedes múltra visszatekintő 
alkotótábor a Tisza-holtág megunhatatlan, mindig új meg 
újabb arcát mutató formáit, színeit és izgalmas perspektíváit 
viszik vászonra az alkotók évről évre. Vannak olyan szerel-

(folytatás az előző oldalról)
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  Hódmezővásárhelyi ping-pongosok Mártélyon
Hódmezővásárhely Asztalitenisz Sport Klub (HATSK) a 
már-már történelmi múltra visszatekintő, hódmezővásár-
helyi asztaliteniszt foglalja egyesületi keretek közé. 25 tag-
ból, Barta László elnökből, Simon Viktor és Bunda Szabolcs 
alelnökből, és Bácsi Bernát szakosztály vezetőből épül fel 
az egyesülés. Kezdő, amatőr játékosoktól, a haladó szintig 
terjed a tagok játéktudása, de az edzéseket folyamatosan 
látogató játékosok kitartása, energiabefektetése egyöntetű-
en kimagasló! Vannak akik megyei bajnokságban vesznek 
részt idényről-idényre, de van, hogy játéklehetőséget kapnak 
az Egyesület többi játékosai is egyedileg szervezett versenye-
ken, ahol sok esetben az amatőrök a profikkal együtt ver-
sengenek a minél kiválóbb helyezésért. Az Egyesület nagy 
hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre. Bácsi Bernát és Si-
mon Viktor az edzéseken külön-külön foglalkoznak a fiatal 
tehetségekkel, akik közül nem egy játékos már 15-16 évesen 
komoly eredményeket értek el térségi versenyeken. Mind-
emellett a korosabb, de tanulni vágyó résztvevők is élvez-
hetik az edzők segítségét a játéktudásuk csiszolása kapcsán.

Sajnos társaságunk néhány éve kikerült nagyszerű, 
HMVHely Bajcsy Zs. u. 70. sz. alatti helyéről egyéb okokból, 
melyet követően a szintén hódmezővásárhelyi, Varga Tamás 
Általános Iskolába kerültünk. Az új hely adottságai teljesen 
megfeleltek az edzéseknek, azonban sajnos az iskolai szü-

mesei a tájnak, kik évtizedek óta vissza-  visszatérnek a nyár 
közepén, és mindig lesznek „újak”, akiket magával ragad ez 
az idilli környezet. Mártélynak varázsa van, s ezt a megál-
lapítást nagyon sokan igazolják, Tornyai Jánostól kezdve, 
Fodor Józsefen keresztül Vidovits Ivánig, hogy csak három 
generációt említsek. De a fiatalokat éppúgy megérinti a holt-
ág szépsége, mint a rutinos alkotókat. Ide érdemes eljönni, 
feltöltődni, élményeket, ötleteket, témákat gyűjteni, s majd 
otthon kidolgozni, megalkotni a csodát, a természet által kí-
nált „modell” alapján!
Az összegző kiállítás igyekszik megmutatni az alkotás fo-
lyamatát is, hiszen nem mindenki dolgozik gyorsan, de az 
élmény megmarad, csak elő kell hívni.

Egy lelkes művészetpártoló, aki 35 éve kíséri figyelemmel az Al-
kotótábort:

Horváth Tibor
Mártélyi ÁMK

netekben a termet nem használhattuk/használhatjuk. Nagy 
örömünkre a Mártélyon is már hagyományossá vált asztali-
tenisznek, annak szeretetének, és a Mártélyi Önkormányzat 
pozitív hozzáállásának köszönhetően, a nyári szünet időtar-
tamára helyet kaptunk a Mártélyi Faluházban. A sportos, 
fiatal tagok kerékpárral, esetenként futva járnak ki Hód-
mezővásárhelyről a szerdai edzésekre. Ezen alkalmak jó 
hangulatban telnek, biztosítva a szinten tartást ahhoz, hogy 
szeptembertől heti 3-4 alkalommal elkezdve újra az edzése-
ket, tovább fejlődjenek az egyének asztalitenisz tudásszint-
jei. Persze ennek feltétele lesz, hogy a Hódmezővásárhelyi 
Önkormányzat, és/vagy a Varga Tamás Általános Iskola 
támogatja -e, mennyire támogatja ilyen téren a hódmező-
vásárhelyi, illetve mártélyi asztaliteniszt! (A „mártélyi” 
szó hangsúlyozandó, mert szeptembertől már vélhetően 4 
mártélyi játékos is folytatná az edzésszerű asztalitenisz ta-
nulást az Egyesületben.) Sajnos ezidáig a Hódmezővásárhe-
lyi Önkormányzatnak címzett leveleink, próbálkozásaink 
nem értek célt. Mindemellett bízunk abban, hogy ahogy 
más sportágakat is támogat Vásárhely Önkormányzata, ki-
emelten kezeli az utánpótlás nevelést, úgy az asztalitenisszel 
sem lesz ez másként, és kapunk megfelelő helyet, támogatást 
a játékra! Még egyszer köszönjük a nyári ping-pong lehető-
séget Mártélyi Önkormányzat! Hajrá HATSK!

Szűcs Attila 
egyesületi tag

HORGÁSZ VERSENY
Az „Add a kezed” Mozgássérültek  Egyesülete a 

szokásos horgászversenyét tartja augusztus 21-én 
a Tisza-parton. Minden tagját és nem tagját 
szeretettel várja a vezetőség. Ebéd igényüket 

kérjük, jelezzék a körzetfelelősöknél. 

Szünidőzáró játék délelőtt a Faluházban
2016. augusztus 25. 9.00 – 12.00 óra

Várunk minden játékos kedvű gyereket, fiatalt a Fa-
luházba, hogy vidám hangulatban „búcsúztassuk” a 

nyári szünetet!

Társasjátékok, stratégiai játékok, ügyességi feladatok, 
kvízjátékok, egyszerű kézműves technikák próbál-
hatók ki. Lesz egy sportos váltóverseny is, elegendő 
résztvevő esetén. A játék öröme mellett cukorkával 

díjazzuk a verseny helyezettjeit.
Szólj a szomszédodnak is, legyünk minél többen!
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Tisztelt Szülők!
Önkormányzatunk az Önök kérésére ingyenesen biztosí-
totta a Bárányhimlő elleni védőoltást gyermekeiknek! Ké-
rem, aki még nem vette át a védőoltásokat mielőbb tegye 

meg! Hűtőtáska és jégakku szükséges az 
oltóanyag átvételéhez.

Hétfő, szerda, péntek 9 – 12 óráig, kedden, csütörtökön 
12-15 óráig. Előzetes bejelentkezés nem  szükséges!

 
A szűrés életet menthet!

Idén is megrendezésre kerül éves rendes 
EGÉSZSÉGNAPUNK a CSMEK Hmvhely EVP 

Egészségfejlesztő Iroda jóvoltából. 
A szűrési nap: 2016. szeptember 8. csütörtök reggel 8 

órától a Piactéren a Fő utcán. Testmagasság, 
testtömeg, testzsír-százalék, has-körfogat mérés 

BMI meghatározás, ujjbegyből történő koleszterin,  
vércukorszint és 40 feletti férfiaknál prosztata szűrés 

(azoknak, akik az elmúlt 3 hónapban nem vettek 
részt ilyen vizsgálaton), dohányzóknak kilélegzett 
CO szintjének meghatározása, érszűkület rizikó 

szűrés boka-kar index (ABI) meghatározás
40 év feletti hölgyeknek csontsűrűség rizikó mérése, 
emlőszűrés A részvétel előzetes jelentkezés alapján 

történik!
Jelentkezni lehet: Háziorvosi rendelőben 

Nagyné Szentirmai Anna 228-020
Idősek klubja 

Farkasné Szilárd Ágnes 228-038 
telefonszámokon vagy személyesen.

Részvételükre idén is számítunk!  
Kérem éljenek a helyben elérhető lehetőséggel!
Jó egészséget kívánunk!  Dr. Palotás Ágnes

Rövid hírek
- Az Óvoda augusztus 01 – 31 között zárva tart.
-Második alkalommal rendezik meg a Kempingben 
augusztus 20-án az erős emberek páros versenyét. 
Minden érdeklődőt szívesen látnak nézőként!
-Szintén 20-án rendezi meg a Dobó Ferenc Horgász 
Egyesület halfogó versenyét.
-Vasárnap 10 órától tartják a már hagyományos hor-
gászversenyüket az „Add a kezed!” Egyesület tagjai.

Előzetes
- Szeptember 8-án 8 órától Egészségnapot tartanak 
a Piacon. Szűrések, tanácsadások is lesznek. Előzetes 
jelentkezés szükséges, melyeket Nagyné Szentirmai 
Anna asszisztensnő gyűjti.
- Várhatóan szeptember 17-én lesz a hagyományos 
Szúnyogűző Családi Nap a „Hogy életük legyen! Ala-
pítvány szervezésében a Tisza parti játszótéren.

Szúnyogűző
2016. szeptember 24-én, szombaton ismét Szúnyogűző Nap 
lesz a mártélyi Tisza-parton. Szeretettel várjuk a gyerekeket 

és a családokat egy egész napos vidám „szúnyogűzésre”. 
Kezdés 10h-kor.

„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért

SZOLGÁLTATÓ ÁLLATORVOSI ÜGYELETE
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

KERÜLETBEN
2016. augusztus hónapban

Hódmezővásárhely kerület, II. ügyeleti körzet: 
Hódmezővásárhely, Mártély

Augusztus 13-14.  Dr. Cseuz Tamás, Nagy A .J. u. 61/a
Tel.: 30-2620105

 
Augusztus 20-21. Dr. Horváth Mihály, Béla Cigány u. 31

                             Tel.: 30-5405969
     

Augusztus 27-28. Dr. Horváth Zoltán, Dr. Rapcsák A. 43
       Tel.: 30-9789062

  Gurbó Margit „Emlékezés” c. iratának 8. folytatása
Augusztus 4. Vasárnap.

Rendes szokásom már, hogy egész délután ki sem megyek az 
utcára, nem is érdemes, ha csak nem muszáj, részben a nagy 
hőség miatt, de meg minek is… és hova is menjek, nincs 
célom ezekkel semmi. Litániára megyek csak, utána egyet 
sétálok legtöbbször Marival, ez az egész…
 Elmúlt aug.1. Megszületett a forint, amiket meg, 
én még csak úgy láttam másoknál. Az értékesnek vélt adó-
jegyből most kétmillió ér egy fillért. Egyéb filléresek még 
nincsenek kibocsájtva. Csütörtökön délután otthon voltam, 
gyűlésen, 4 órakor az Iparban, 6h kor, a Sasban volt tájékoz-
tató az új pénzrendszerről. Pénteken árubőség volt a piacon, 
hívén azt, hogy már sok az új pénz, ezenközben a termelő 
nagyon adta volna, a vevő is vette volna a zöldséget és gyü-
mölcsöt, ha lett volna pénze. Egy-két 10 forintos van már 
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  Megújult a pult
Egy „színfolttal” megint gazdagabb, szebb lett a Faluház. 
Az előtérben található pultra egy 1910-es években készült 
Plohn-kép került, ami egy Tisza parti bográcsos ebédet örö-
kített meg az utókor számára.

  Hangulatképek a nyári napközis táborról
Hangulatos három hetet tölthettek a Mártélyi gyerekek a 
Faluházban megrendezett napközis jellegű táborban. 
Néhány foglalkozásról, programról közlünk most képeket.

forgalomban, de abból visszaadni senki nem tud, mert apró 
pénz nincs. 80 mill. forintot bocsájtottak ki, ez, hogy hogyan 
oszlik el, biztos lesz olyan, akinek lesz majd ezer forintja is, 
míg mások majd egy 10-esnek is ugrálnak örömükben. Az 
árak közt nagy a káosz, a legtöbb árunak még nincs meg-
állapítva az ára, így még mi sem tudjuk semminek az árát. 
Más részről egyik árunak nagyon csekély, másiknak nagyon 
magas ára van. Én a héten két nap az erdőbe barangoltam… 
szerdán szedret szedtem túl az élő Tiszán az „erőd” közelé-
ben.  Egy családdal, csütörtökön d.e. szintén szedrezés céljá-
ból mentem át Marival a szigetbe, szedret itt nem találtunk, 
így csak egy nagy sétát tettünk a szigetbe. Hazafele szegfű-
nél a kiszáradt holt Tisza medrén gyalog jöttünk keresztül. 
Ma vasárnap sokan áldoztunk lányok és fiúk is, én is…

Augusztus 11 .Vasárnap 1946.

Délután 6 óra, és 50o Celsius meleg. Senkit sem igen látni az 
utcán. Magam is a szobában hűsölnék egy szál kombinéban, 
de így is igen meleget érzek, ki sem nézek litániáig. Ma meg-
tehetem ezt, annál kevésbé tegnap, amikor d.e. a városban 
voltam. D.u. a szőlőben körtét   szedni. Tegnap 17 Celsiussal 
kezdtük a napot, ma 20-al, szinte csodálatos egyenlítői hő-
ség. Élő, szép fák teli gyümölccsel száradnak ki, minden 
zöldség és gabona nemű elszáradt. Egy- két helyen küszköd-
nek még az aszállyal a későbbi vetésű kukoricák. Krumpli 
20 tő alól sem került elő annyi, ami egyszer főzni elég, azok 
is gyűszű nagyságúak kevés kivétellel. Bab talán annyi, hogy 
jövőre vetni elég. Hagyma uborka semmi, búzánk annyi lett, 
hogy éppen a fejadag meg van. A templomban hónapok óta 
kitartóan imádkozunk áldásos esőért, de imánk nem mél-
tó a meghallgatásra. A jó Isten tudja, hogy mit akar, legyen 
meg Szt. akarata. Tegnap a szintén 50o-ban minden ellany-
hulás nélkül dolgoztam… bírtam az időt és sietve csináltam 
mindent. Akármilyen nehéz a hét többi napja, szombaton 
csodálatos új erőm van, több buzgalom és több reményem 
van mindenben. Ez a hét különösen nehéz volt, pedig nem 
másként csak lelkileg nehéz volt kibírni… Már hétfő d.u. 
különös keserűség fogott el, sokszor annyira lehangolt va-
gyok, egész nap alig van szavam, és nehezemre esik, ha 
szólnak hozzám. A héten nem is volt meg az a teli munka-
köröm, ez is még jobban hozzájárult a hangulatomhoz, ha 
nincs nagyobb elfoglaltságom, majd megöl a gondolkodás… 
Hétfőn misén voltam, áldoztam és kis kilencedet kezdtem 
egy szándékért… Ha nem volna mise és nem volna az ál-
dozás, szinte lehetetlen volna az élet ebben a világban, ez az 
egyetlen üdítő, erőt adó forrás, mely nélkül halálra száradna 
a lelkünk. Az este oltatkozás után (már a harmadikat kap-
tam) a templomba mentem Marinak segíteni. Mari nagyon 
kedvetlen volt, nem is fogtunk hozzá a virágok rendezésé-
hez, kisebb munkákat végeztünk el. Mostanában Marin is 
kitört a kedvtelenség, beteges is egy hónap óta, nagyon rossz 
hatással van rá a hőség, olyan sápadt sárga, mint aki halot-
taiból támadt fel. Csodálkozik azon, hogy én meg ennyire 
jól vagyok, sok mászkálásom ellenére. Gyönyörűen sütött a 
telihold, meleg szellő lengedez, a templomkertben vagyunk 
Marival… az utca népes, még van, aki most jön az oltásról… 

Itt olyan békés csendesség van, hogy szinte megnyugszik a 
lélek egy kevés időre… egy estére… egy éjszakára, s azután, 
holnap ismét felvegye a küzdelmet a létélettel. A falu végé-
ről zeneszó, ritmusos harmonika szó hallik, felkapta a nyári 
esti szél és végig hintette a falun. Hangulat, reménység van 
abban, aki játszik rajta és hangulatot és reményérzést hoz 
abban, aki hallja. Igen, még mindig van kedv, ha millió is a 
baj az életben.
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   2016. augusztusi ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – 
Falugazdász fogadóóra (minden 
szerdán 8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági klub 
(minden második 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 augusztusban az 
érdeklődőket és érintetteket.    

Augusztus 02 .  16.30  Képzőművésztáborok Baráti 
Körének záró kiállítása
Augusztus 04 - 07  Bélyegkiállítás a Faluházban
Augusztus 10.   13.00 - 15.00  Vásár
Augusztus 17.   11.30 – 12.30 HMSZ NZRT szemét-
szállítási ügyfélfogadás
                                14.00 – 16.00 Vásár             
Augusztus 27.  10.00 A felújított Óvoda átadása
Augusztus 25. 09 – 12.00 Szünidőzáró játék délelőtt
Augusztus 29.  14.00 – 16.00 Vásár

ÁMK Faluház és IKSZT 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
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. Augusztus hónapban

Augusztus 03 – án - Augusztus havi népszokások 10 órától.
Augusztus 10 – én - Térítési díj befizetés a pénztári órák-

ban. Névnapozás 10 órától, Eszter, Margit, 
Klára, Anna

Augusztus 18 – án - Új Kenyér ünnepe, ebéd, tombola
                                    Mindenkit  szeretettel várunk,      

          jelezzék részvételüket!
Augusztus 24– én - Vicc mesélés, anekdótázás 10 órától
Augusztus 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, 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 szíveskedje-
nek 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. július 22.

  Anyakönyvi hírek

ELŐZŐ SZÁMBÓL!!!

Házasságkötés: Dr. Hajdú László és Görbe Ágnes

               Józsa Ferenc és Náfrádi Anett


