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         Gabona érlelő nyár
Aggódva vártuk az enyhülést július első hetében a rek-

kenő hőség idején. A búzát és a többi őszi gabonát idén zök-
kenőmentesen arathatták le a gazdák a mártélyi határban. 
De mi lesz a kukoricával? Kérdezgettük egymást, hiszen a 
címerhányás idején nagyon fontos az a kis csapadék, ami 
akkor nagyon hiányzott. A kukorica furulyázott a nagy hő-
ségben és a csövek nem gyarapodtak a száron. A pedagógus 
földben szépen szőkült a tavaszi árpa, arról beszélgettünk a 
munkatársakkal, hogy lassan a hónap második felében itt 
is indulhatnak a kombájnok. Várjuk az aratást, de az idő 
is változott, megérkezett a csapadék, ami a kukoricát meg-
mentette. Most meg aratnánk, ha tudnánk, és aggodva fi-
gyelünk minden viharfelhőt, hogy lesz-e jég, mekkora szél 
és mennyi eső jön. Ez a parasztembert ősidőtől meghatározó 
természeti környezet az, melyet befolyásolni nem tud, még-
is életétét leginkább meghatározza. A munkát tisztességgel 
elvégeztük, de a természet az aratást és a termést lényegesen 
befolyásolja, amit el kell fogadnia minden embernek, aki ezt 
a szakmát, ezt az életformát vállalta élete során.

A kertünk a glóbusz alatt is termőre fordult, a „kislá-
nyok” ahogyan én a kertben dolgozó munkatársaimat hí-
vom, szorgalmasan szedik és dolgozzák fel az iskola kony-
ha részére a zöldségeket. Munkájukat nélkülözni nem lehet 
még hétvégén sem, hiszen az öntözés és a fóliasátor napi 
feladatainak elvégzése nélkül fél termésre sem számíthat-
nánk. Beültettük a fóliasátrat paprikával és kiültettük az 
első saját nevelésű palántáinkat. Fontos tudás és tapasztalat 
birtokába jut a közösségünk, hiszen a következő években az 
önfenntartás lesz a legfontosabb cél a kertben. Magvetéstől 
a palántagyártáson át a teljes feldolgozásig helyben fogjuk a 
zöldségigényeket kielégíteni.

Új eszközök (talajmaró, szántóföldi permetező, fűnyíró 
adapter, műtrágyaszóró) érkeztek a kerti munkákhoz ebben 
a hónapban. A fűnyírót már az érkezés után próbára tettük, 
hiszen a belterületi zöldfelületek folyamatos karbantartása 
köti le a férfi munkatársak mindennapi munkaidejét. Az 

új gép a síkfelületeken kiváltja a kézi motoros kaszát, így 
neki foghattunk a bicikli út mentén felnőtt fű kaszálásának. 
Lassan legyűrjük a füvet és lesz időnk a többi feladatunk el-
végzésére, mert itt a jó idő és az önkormányzati tanyaud-
varban lassan gyarapszik az apríték, mellyel télen fűtenünk 
kell majd. Az óvodai szünetet kihasználva itt is szeretnénk 
néhány szükségszerű karbantartást elvégezni. Folytatjuk a 
Papiskola, erdei iskola felújítását és fejlesztését.

Sikerült felújítani az önkormányzat elhanyagolt kerítését, 
a Rákóczi téri szivattyúház vakolatát és most a polgármeste-
ri hivatalban festünk. A diákmunkában nálunk dolgozó fia-

(folytatás a következő oldalon)
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         Mártélyon jártunk
Egy csodálatos hetet töltöttünk a Mártélyi testvér-tele-

pülés színes személyiség tömegével, akik ez után a hét után 
a barátainknak neveznek! Régi barátságok újultak meg! És 
olyan barátságok is születtek melyek segíteni fogjak a kap-
csolat fennmaradását. Ez a kirándulás magába foglalt min-
den jót és persze rosszat is a búcsú pillanatában! Viszont 
minden jó szóért es gesztusért köszönet jár a szervezőknek 
és a fogadó családoknak! Nagyon jó kirándulás volt, ese-
ménydús és kissé fárasztó is, viszont egy életre való élmény-
nyel szolgált. Nagy szeretettel várjuk mi is a Mártélyi cso-
portot vissza hozzánk, Erdélybe!

Maior Izabella

talok is kiveszik a részüket a mindennapi munkából. A ven-
dégszálláshelyek napi munkáiban, a Faluház és Gondozási 
központ működtetésében, a rendezvények lebonyolításában 
is részt vállalnak. Segítségüket köszönjük a munkájukra a 
jövőben is számítunk.

A következő hetekben készítjük elő a közösségi gyümöl-
csöskert telepítését, hiszen 220 db betonoszlop leállítása és 
1300 db gyümölcsfa beültetése kihívó feladat lesz az ősz 
folyamán. Ez a beruházás 20-25 évre meghatározza a falu 
gyümölcsellátását, ezért különösen nagy felelősség a sikeres 
telepítés. Abban bízunk, hogy a közfoglalkoztatott munka-
társak mellett a falu fiataljai és férfiai is besegítenek majd 
a faültetésbe. Igazi közösségi akciót szeretnénk szervezni a 
telepítéskor, hogy minden mártélyi család magáénak érez-
hesse ezt a kertet.

Tesszük a dolgunkat a mindennapokban, igyekszünk 
mindent elvégezni, de ha valamelyik feladat csúszik egy 
keveset annak, csak azaz oka, hogy a feladatokat rendsze-
rezzük, sorba rakjuk. Köszönettel fogadunk minden ész-
revételt, ami a településünk javítását célozza, de ugyan így 
elfogadjuk a falusiak részéről elvégzett közösségi munkát. 
Együtt működünk mindenkivel, aki részt kíván venni fa-
lunk szépítésében, fejlesztésében és felemelkedésében.

Borsos József 
polgármester

Mártélyi Összefogás Napja
2015. augusztus 22.

Helyszín: A mártélyi Kemping
Programok: 

Gyermek és felnőtt családi vetélkedők, 
Főzőverseny.

Részletes információk és jelentkezés: 30/985-40-16
300 adag babgulyás kiosztása ingyen

Tűzoltó-, rendőrautó bemutató
Büfé és zene

Védőnői méhnyakszűrés 
Mártélyon

Mártélyon is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. 
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meg-
hívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik 
igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpont-
ban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórol-
hatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre 
kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-
6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos 
kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés 
elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők 
számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák 
következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kez-
deti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a 
betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú 
elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méh-
nyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több 
mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. 
Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor 
eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst 
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezi 
Csatlós Renáta védőnő Jelentkezni lehet a védőnőnél 
személyesen a tanácsadóban, vagy a

06-30/359-1024 telefonszámon.
Fontos: a már kiküldött leveleken rossz telefonszám 
szerepel!
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanács-
adónkat. Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentke-
zését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen 
részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.

Csatlós Renáta 
védőnő

(folytatás az előző oldalról)
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         Élményekkel és tapasztalatokkal 
telve tértek haza a mártélyi fiatalok 
Németországból

A Blickwinkel (Nézőpont) elnevezésű program egy Eras-
mus+ mobilitási projekt keretében került megvalósításra, 
melynek fő elképzelése az volt, hogy mindkét településről 
2-3 fő, az ifjúsági és önkéntes munka iránt érdeklődést ta-
núsító fiatal megismerhesse a testvértelepülésen adott, fiata-
lokért működő szervezeteket.

Ennek első állomásaként a német iskolások Mártély-
ra látogattak májusban, velük jött az iroda két önkéntes 
munkatársa, majd egy héttel tovább maradva bepillantást 
nyerhettek az ÁMK, az óvoda, az iskola mindennapjaiba és 
látogatást tehettek a KLIK-nél illetve a hódmezővásárhelyi 
Németh László Gimnáziumban.

Második lépésként július elején három mártélyi fiatal tett 
látogatást Altenahrban. A két hetes intenzív program során 
megismerhették az Altenahr-i Ifjúsági Iroda működését, 
szervezett programjait, a helyi fiatalokért tett folyamatosan 
erőfeszítéseiket. Volt lehetőségük látogatást tenni a helyi 
iskolákban, beülni tanítási órákra, meglátogatni az éppen 
erdőben kiránduló kisebbeket. Persze a tervezésre is jutott 
idő, születtek ötletek a közelgő, 20 éves testvértelepülési 
kapcsolat méltó megünneplésére. A rövidebb távú tervek az 
augusztusi ifjúsági találkozót érintették, amely Mártélyon 
kerül majd megvalósításra.

Altenahrban ismételten tárt karokkal és nehezen viszo-
nozható vendégszeretettel várták a mártélyiakat, melyet ez-
úton is szeretnénk megköszönni a testvértelepülésünknek, 
az ott működő ifjúsági irodának, a Pro Büronak, az iroda 
vezetőjének Werner Söller Úrnak, és a munkatársainak. Re-
ményeink szerint ehhez hasonló közös munkák hosszú sora 
veszi ezzel a projekt-tel kezdetét!

Sajti Imréné

         Munkaerőcsere Mártélyon – 
Határtalan testvérkapcsolat

2015 májusában két altenahr-i fiatalnak abban a sze-
rencsében és megtiszteltetésben volt része, hogy 11 napot 
tölthettek el Mártélyon. Egy Erasmus Pluszos pályázatnak 
köszönhetően valósulhatott meg a program május 2.-13. kö-
zött. Ennek folytatásaképpen három mártélyi fiatal látoga-
tott el hozzánk júliusban.

Ez alatt az időszak alatt, amit Miguel Jeandrée és Theresa 
Schmitz Mártélyon töltött valósult meg a szokásos, éves di-
áktalálkozó is. A két fiatal a programok nagy részét végig 
kísérhette. Ezen kívül lehetőségük volt az előttünk álló idő-
szak terveinek átbeszélésére. Hatalmas öröm volt a számuk-
ra a mártélyi óvoda meglátogatása és egy hétköznap délelőtt 
eltöltése a gyerekekkel. AZ ÁMK csapatának köszönhetően 
bepillantást nyerhettek a szervezet felépítésének a sokszínű-
ségébe. Meglátogatták a baksi óvodát, a hódmezővásárhelyi 
Német László Gimnáziumban pedig megtapasztalhatták a 
gyerekek nyelvi fejlettségét és az oktatás struktúráját.

A sok tapasztalat és információ mellett, melyet szereztek 
élménydús időt töltöttek el régi és új ismerősekkel, barátok-
kal. A mártélyi lakosok nagyvonalúsága és vendégszeretete 
egy pillanatra sem apadt és most is jó érzésekkel gondolnak 
vissza az itt töltött napokra.

A testvértelepülési kapcsolat Mártély és Altenahr kö-
zött egy óriási ajándék, amely mindenki számára elérhető 
és tanulni, élményekkel gazdagodni lehet belőle. A jövőben 
is sok fiatal és idős ember fogja megismerni és megszeretni 
ezt a kapcsolatot, ismerősöket és barátokat szerezni általa és 
ezzel egy részét képezni Mártély és Altenahr közötti testvér-
kapcsolatnak.

Az altenahr-i ifjúsági iroda csapata és azok a diákok, 
akik az idén Mártélyra utazhattak, szívélyesen köszönik a 
támogatóknak és a fogadó családoknak ezt a szép és felejt-
hetetlen időt.

(Miguel Jeanrée és Theresa Schmitz)

Szúnyogűző nap!
Szeptember 19-én, szombaton 10h-tól

idén is várjuk a szúnyogűző családokat, gyerekeket  
egy hangulatos Tisza-parti napra.

A program során lesz kézművessátor, 
családi akadályverseny, Merlin csodavár, 

ügyességi játékok, lelkifröccs.
Mindenkit szeretettel várunk!

„Hogy Életük Legyen” 
Alapítvány az Ifjúságért

A nap támogatója:
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         Nyárádremeteiek voltak 
a vendégeink

Július 21-én eljött a várva várt nap, megérkeztek a 
Nyárádremeteiek. A tavalyi Székely lakodalmas óta ké-
szülünk a fogadásukra, mely rendezvény bevételét ennek a 
programnak a megvalósítására fordítottuk. Az Alapítvány a 
Mártélyi Iskoláért kuratóriuma vállalta a lebonyolítást. He-
tekkel az érkezésük előtt elkezdődött a lázas szervező mun-
ka. Egyeztettünk a fogadó családokkal, programokat szer-
veztünk, fogadó és búcsú ajándékot készítettünk. Egyszer 
csak begördült a várt busz és megérkeztek a gyerekek. Az 
egy hét alatt szövődtek barátságok és szerelmek, pontosan 
úgy, ahogy ebben a korban lennie kell.

A keddi érkezés utáni estét mindenki az „új” családjával 
töltötte ismerkedéssel, beszélgetéssel. Szerdán délelőtt So-
modi István vezetésével tanösvény túrán vettek részt, ahol 
nagyon megizzadtak a rájuk törő kánikulában. Remetén is 
meleg van, de azért nem ennyire – mondták többször is. Így 
az ebéd utáni polgármesteri fogadás után igazán jól esett a Ti-
szában megmártózni, csónakázni. Volt, aki már az első nap 
megtanult úszni. Este Pótári Misi és baráti csapata éjszakai 
akadályversenyt szervezett a vendégeknek és a fogadóknak. 
Hat csapat alakult és kb. 11 órára teljesítettük a feladatokat, 
sok nevetés és nótázás közepette. Csütörtökön a délelőttöt a 
hűvös moziban töltöttük, ahol a Dínó kaland c. 3D-s filmet 
néztük meg, majd elsétáltunk fagyizni. Miután interjút ad-
tunk a Rádió 7-nek bementünk a múzeumba, ahol az erdélyi 
származású Barcsay életművét bemutató kiállítást tekintet-
tük meg. Ebéd után ismét a Tiszát vettük célba, ahol estig 
fürdőztünk, ladikoztunk, játszottunk. Pénteken hajnalban 
elindultunk két busszal a Balatonra. Fonyódon várt ben-
nünket Nyárádi Zoltán hajóskapitány és segített átjutnunk 
Badacsonyba a Balaton legnagyobb hajójával. Dél körül ér-

tünk vissza Fonyódra, ahol estig lehetett fürödni, napozni, 
játszani. Visszaútban Soltvadkerten megálltunk egy nagyon 
ízletes fagyira is. Szombaton mindenki sokáig pihent az elő-
ző napok fáradalmai után, ezen a napon volt lehetőségük a 
fogadóknak családi programokat szervezni. Aki Mártélyon 
maradt, az Joó Károly és családja vendégszeretetét élvezhet-
te. Szabadprogramként több család választotta Makón a ka-
landparkot, a lombkorona sétányt, Szegeden a Vadasparkot 
vagy a Napfényfürdőt.

Vasárnap reggel Ópusztaszerre látogatott a társaság, ahol 
11 órától a Feszty-körképet nézhettük meg, fél 3-tól pedig 
a lovasbemutatót. Közben megebédeltünk és még megláto-
gattuk a skanzent. Három óra után értünk az Emlékpark 
szomszédságában található Csillagösvény Útvesztőhöz. A 
bozótlabirintuson 5-6 fős csapatokat alakítva mentek végig 
a gyerekek. Sikerült jó nagy versenyt kerekíteni, úgy siettek 
és igyekeztek, mintha az életük függne a gyorsaságtól és 
ügyességtől!

Hétfőn Szabó Laci autója platóján vitte ki a malomig azo-
kat, akiknek már nem volt erejük gyalogolni. Innen délben 
jöttek vissza és az elfogyasztott ebéd után mindenki haza-
ment, hogy pihenjen egy kicsit, mi pedig készülhettünk a 
búcsúvacsorára. A vacsora előtt eredményhirdetésre került 
sor, értékeltük az éjszakai akadályversenyt, a labirintust és 
az emlékparkban kitöltött füzetecskéket. Megköszöntük, 
hogy eljöttek hozzánk és mindenkinek apró ajándékot ad-
tunk. A sírás volt az egyik legjobb jelzője a kedd reggeli in-
dulás előtti perceknek, mert azért be kell vallani, egy szem 
sem volt száraz.

A szervezők nevében szeretném megköszönni a mérhe-
tetlen sok segítséget, amit a fogadóktól és a falu lakóitól kap-
tunk!

Sajti Imréné

         Diákmunka Mártélyon
Egy Munkaügyi Központos projektnek köszönhetően 

középiskolás és főiskolás diákok végezhetnek munkát a Fa-
luházban és a Községházán a nyári szünetben, háromhetes 
váltásban. Az ÁMK-ban és a Hivatalban egyszerre 3-3 fiatal 
segíti a napi tevékenységet. Sokrétű a munkájuk, az irodai 
adminisztrációtól a takarításon keresztül az öntözésig sok 
területen kipróbálhatják magukat, szerezhetnek tapasztala-
tokat. Az intézményeknek nagy segítség az aktív jelenlétük, 
például a napközis jellegű foglalkozásokon a gyerekekkel is 
foglalkozhatnak, De kiveszik a részüket a kisebb felújítások-
ból, az Erdei Iskolába érkező vendégek számára a szálláshe-
lyek előkészítéséből is. Reméljük számukra is hasznos volt és 
lesz ez a három hét. Az intézmények nevében köszönjük a 
segítő közreműködésüket!

Horváth Tibor ÁMK mb. igazgató
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         Aratóünnep volt
A Mártélyi Olvasókör 2015. július 18-án rendezte meg 

ismét a hagyományőrző aratóünnepségét és bálját. A legne-
hezebbnek tűnt, – de csak tűnt – aratópárok beszervezése, és 
mint kitűnt ez volt a legegyszerűbb, mivel gyorsan sikerült 
hat párt összehozni. Az ünnepség hetének szerdáján kivo-
nult a csapat a vásárhelyi út melletti táblára, a búzaföldet az 
Agro Kft. biztosította. Itt Benkő Sándor vezényletével a fiúk 
kezébe kasza került, amelyek mivel ritkán vannak használva 
egy néhányuk felmondta a szolgálatot, kiesett az ék, stb. A 
gyakorlat végére azért már állt a 2 darab kereszt. A hét fo-
lyamán elkészült a búza koszorú, amely kelléke a felvonulás-
nak. A hagyományőrzés fontos eleme a sós perec, amely 5 kg 
lisztből készült a Mohos házaspárnál, kemencében. Kilenc 
szorgos asszony pödörte, sodorta, kente tojással. Az ese-
mény napján 4 órakor indult lovas kocsis menet a Civilház-
tól. Benkő Sándor, Kiss János, Juhász József, Munkácsi Mi-
hály, a gyülekezőnél is látszott, hogy lesz érdeklődés, mivel 
sokan gyülekeztek és csatlakoztak a menethez. Az aratási 
területen is népes várakozók lesték a menet érkezését, majd 
sor került a búzatábla kivételére. A bandagazda - Borsos 
József polgármester- vidám alkudozás közben „kivette” az 
aratnivalót – Bodó Ferenc gazdától-, s kezdetét vette az ara-
tás. Dőlt a búza rendre, a lányok a kukával kévébe szedték, 
kattogtak a fényképezőgépek, ment a kévekötés, de közben 
sor került az aratópálinka kóstolására és főleg hideg víz fo-
gyasztására, mivel úgy 38 fokos meleg volt. A munka befeje-
zésével a lovas kocsis menet végig vonult a falun és a Tiszán 
is. A Faluházhoz való visszaérkezés után került sor a Jószai 
Pék által sütött, 5 kg-os nemzeti szalaggal átkötött kenyér 
ünnepélyes megszegésére. Somodi István bevezetője után, a 
feldarabolást követően az érdeklődők elfogyasztották az „új 
kenyeret”. Az előre megterített asztalokhoz gyülekeztek a 
vendégek. A vacsorát a Jó Étvágyat Kft. szolgáltatta, lehetett 
választani előre marhapörkölt és sültes tál közül. Az esti ün-
nepélyes megnyitón került sor az est fénypontjára: D. Nagy 
Antal, mint örökös húsfőző, kapott egy „Miska kancsót”. A 
vacsora után meglepetésként a Szegvári Dobbantó Néptánc-
együttes fergeteges táncbemutatóját tartotta meg. Előadásra 
került: Szatmári népi tánc és Benkő Sanyi jóvoltából az ara-
tópárok is bemutattak egy táncot, amit ő tanított be a fiata-
loknak, mégpedig a „Ritka búza ritka árpa” című aratónóta 
dallamára, s a tánc végén az aratópárok a hangulat fokozása 
érdekében felkértek a résztvevők közül is táncolni. A zene 
ütemére forgatagot alakítva körbe karikába táncoltak. Az 
aratópárok jelképes kis ajándékot kaptak, egy tányért, hogy 
legközelebb is legyen miből falatozniuk. Közben folyt a bál, 
a tánc, fogyott a tombola, a zenét a Tempo Band zenekar 
szolgáltatta.

22 óra után svédasztalos megoldásként volt sütemény, 
görögdinnye, sárgadinnye, őszibarack, alma. Úgy gondoljuk 
egy jó hangulatú, egyszerű és nagyszerű bállal végződött a 
rendezvény, sajnálhatják, akik nem jöttek el.

Aratópárok, akik lelkesen arattak, felszolgálták a vacsorát, 
köszönet nekik:

- Csatlós Renáta és Kulcsár Szabolcs
- Baranyi Máté és Rakonczai Kitti
- Tóbiás Zsolt és Tóbiás Dóra
- Baranyi Balázs és Kapocsán Gréta
- Szabó Attila és Kmetykó Bella
- Bodó Feri és Tótok Imola

Segítők, koreográfusok:
- Benkő Noémi
- Török Viktória

Búza földön vízhordók:
- Risztov-Benkő Levente
- Apró Anna
(Fontos, mivel ők a jövő!)

Sok köszönet a háttérmunkásoknak, de őnélkülük nem jött 
volna létre ez az est –nem névsorban és nem is teljesség igé-
nyével:
-  Benkő Sándor: kocsisok megszervezése, tánctanítás, zené-

szek meghívása, Dobbantó táncegyüttes meghívása
-  Benkő Sándorné: aratási területen- pálinka, vízosztás, öt-

letek a svéd asztal bővítéséhez /gyümölcs/, vacsora utáni 
önzetlen mosogatás

-  Benkő Noémi: aratópárok szervezése, plakát elkészítés, va-
csorajegy készítés

-  Mohos Pál és neje: kemence fűtése, perec sütés szervezése, 
búza koszorúfonás

-  Pap Balázsné: búza koszorú alapjának elkészítése, perec-
sütés és általa a pödrésben résztvevő kedves asszonytársak

-  Somodi Istvánné: tombola tárgyak díszes csomagolása
-  Lantos Sándorné: edények és a konyha működése, ötlet A 

dinnyetálaláshoz, vacsora utáni töméntelen mosogatás
-  Sajti Imréné /aki nem volt jelen/: pályázat elkészítése, tom-

bola szelvények készítése

Továbbá sok köszönet:
akik névtelenül, úgy, mint vezetőségi tag vagy kívülálló 
munkájukkal, ötleteikkel segítették az esemény gördülékeny 
lebonyolítását, egyesületünk hírnevének megőrzését.

Apró Lajosné elnök

         Ruhaosztás
2015. augusztus 1-én ismét ingyenes ruhaosztást rendez-

tünk kicsiny falunkban. Két helyszínen lehetett válogatni 
a ruhákból, a Kinizsi utca 36 szám és a Községháza utca 9 
szám alatt. Nagy örömmel fogadták a mártélyi lakosok az 
ismételt megmozdulásunkat.

Köszönjük a felajánlásokat Bánki Péternek és családjá-
nak, ifjabb Takács Bélának és családjának, Demcsák Dá-
nielnek és családjának, Dékány Dávidnak és családjának. 
Köszönjük a segítséget Horváth Pálné Jutkának, Békési Sán-
dorné Kati néninek, Hegedűs Jánosné Hadobás Annának, 
Lugosiné Bánfi Mária és családjának.

Továbbra is szeretnénk folytatni tevékenységünk szeretet 
falunkban.

Lugosi Dávid
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Meghívó

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete

HORGÁSZVERSENYT
rendez a Mártélyi Tisza parton 

2015. augusztus 15-én szombaton

melyre szeretettel meghívjunk minden tagunkat és 
családtagjait, kiemelt vendégeinket.
Helyszín: a Dobó Ferenc Horgászegyesület horgász-
tanyája és a Tisza part.

Program:
6:30 gyülekező
6:45 megnyitó, horgászhelyek sorsolása
7:15 horgászhelyek elfoglalása
7:30 verseny kezdete
12:00 verseny vége
12:30 mérlegelés, értékelés
13:00 ebéd
14:00 eredményhirdetés, díjkiosztás 

(felnőtt I, II, III díj, ifjúsági I, II, III díj)

Akik nem tudnak sérültségük miatt horgászni, a 
Horgásztanya udvarán a felállított sátorban, udvar-
ban, árnyas fák alatt élvezhetik a nap varázsát.
Hallgatatják az újra szerveződött Őszirózsa Népdalkör 
énekeit. Nem marad el a testsúly- és a vérnyomásmé-
rés, egészségügyi tanácsadás, szépségápolási bemuta-
tó.
Egész napos ellátás, kávé, ásványvíz, zsíros kenyér, 
délben pedig marhapörkölt. Ez a nap egy kisebb fajta 
névnapozás is, mert még nem volt alkalmunk köszön-
teni egymást – vártuk, a kedvező hírt a pályázatunk-
kal kapcsolatban. Nem nyertünk, de értékeljük tagja-
inkat, tartalékaink lehetővé teszik e szép nap megren-
dezését. Remélni tudjuk, hogy tagjaink értékelik az 
összetartó erőt és elfogadják a meghívásunkat, már 
csak azért is, mert a közgyűlésen kiemelt kívánsága 
volt ez a tagságnak.

Igénybejelentés: csoportvezetőknél, kocsi igénylés 
szintén. Tervezzük a most megjelent: Mártélyt is érin-
tő komoly kiadvány árverését, hiszen kell a múltra 
emlékezni.

Vezetőség

         A Gondozási Központ szolgál-
tatásai: A házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az 
igénybevevő önálló életvitelének fenntartását- szükségletei-
nek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Gondozási tevékenységeink a következők:
•  A személyi és környezeti higiénét biztosítjuk a körülmé-

nyekhez igazítva.
•  Szükség szerinti gondoskodunk az étel előkészítéséről, me-

legítés, tálalás, mosogatás
•  Hivatalos ügyek intézésében segítünk.
•  Gondoskodunk az ellátást igénybe vevő gyógyszereiről, 

annak kiváltásáról, orvoshoz történő kíséréséről.
•  Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítására 

és fenntartására törekszünk.
•  Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási fel-

adatokat látunk el.
•  Közreműködünk az ellátást igénybe vevő háztartásának 

vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás, stb.).
•  Segítséget nyújtunk az ellátást igénybe vevőnek a környe-

zetével való kapcsolattartásban.
•  Segítséget nyújtunk az ellátást igénybe vevőt érintő ve-

szélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult 
veszélyhelyzet elhárításában.

•  Egyéni, csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitá-
ciós programok szervezésében közreműködünk.

•  Az ellátást igénybe vevőt segítjük, a számukra szükséges 
szociális ellátásokhoz való hozzájutásban (lakásfenntar-
tási támogatás, gyógyszerutalványok, közgyógyellátás, fo-
gyatékossági támogatás és különböző segélyek igénylése).

•  Az előgondozást végző személlyel együttműködünk.
•  Kapcsolat tartást, képviseletet végzünk, amelyet a család, 

a társ kötne össze a külső környezettel, a társadalommal, a 
magány leküzdésében igyekszünk segítséget nyújtani.

•  Együttműködünk a háziorvosi szolgálattal, a körzeti nő-
vérrel, a kórházi szociális nővérrel, valamint az egyéb 
egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézménnyel.

A házi segítségnyújtás rendszerességét, gyakoriságát, a szol-
gáltatást igénybe vevő egészségi, fizikai állapota határozza 
meg.

Intézményünkben 2 gondozónő látja el ezt a feladatot. A se-
gítő szakmában eltöltött évek, a folyamatos továbbképzés, 
illetve az emberi tényezők úgymint az elhívatottság, pozitív 
érzelmi odafordulás, empátia, mind a magas szintű szakmai 
munkát segítik elő, melynek középpontjában az ellátottja-
ink és azok megelégedettsége áll.

A szociális Gondozók: Baranyi Istvánné, Gáborné Arany 
Rózsa.

Kapacitásunk korlátozott, hiszen 18 ellátottal dolgoznak a 
kolléganők (egy gondozónak maximum 9 ellátottja lehet). 
Időről időre azonban érdemes az intézményünkben érdek-
lődni, hogyan áll a szabad kapacitásunk, hiszen elköltözés, 

vagy egyéb életesemény okán szabadulhat fel hely, illetve 
tömeges igény jelentkezése esetén új munkaerő bevonásával 
tudjuk bővíteni, mind a mi, mind a leendő ellátottjaink le-
hetőségeit.

Elérhetőségünk: 06-62/228-038 H–CS: 7:10–15:30, Pénteken 
7:00–13:40

Forduljanak hozzánk bizalommal!
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         90. születésnap 
az Idősek klubjában

2015.07.28-án Intézményünkben ünnepeltük, Tolnai Já-
nosné Iduka nénit 90. éve alkalmából. Csapatunk, egy kis 
süteménnyel, tortával, teával, üdítővel készült, Borsos József 
Polgármester Úr pedig virággal köszöntötte klubtagunkat. 
Jó hangulatban meghitten telt az alkalom, Iduka nénink 
meghatottan fogadta a köszöntéseket.

Életéről Iduka néni így mesélt:
„Paraszti családban születtem, Külső-Erzsébeten 

1925.07.26-án, ott is éltem, amíg férjhez nem mentem. Gye-
rekként nagyon sok férfimunkát végeztem, mivel én voltam a 
két testvér közül az öregebb. Egyik évben mikor eljött a búza 
vetésének ideje, ‚szántani kellene’ -mondta édesapám. Nem 
volt mivel, mert az orosz katonák elvitték a lovainkat. Édes-
apámnak pedig el kellett menni katonának. Maradt egy csikó, 
egy sánta ló, egy tehén meg egy üsző. Nagy kínok között fel-
szántottunk öt hold földet. A szomszédasszony ökreit fogtuk a 
vetőgép elé, és így lett termésünk a következő évben.

1948-ban esküdtünk Tolnai Jánossal. 1950-ben elvették a 
tanyánkat. Mi a kocsin laktunk és vándoroltunk. Vásárhe-
lyen a Rárósi úton, egy romos tanyánál álltunk meg rövid 
ideig ott voltunk.

Ősszel hallottuk a piacon, hogy Mártélyon van egy üres 
tanya, így ide jöttünk. Itt éltünk két évig. Ezután átköltöztünk 
egy másik tanyára. Itt született 1953-ban János fiunk. Később 
1960-ban belépett a férjem a TSZ-be. Utána építkezni kezd-
tünk. Két év múlva én is oda (a TSZ-be) mentem dolgozni, és 
nyugdíjas koromig ott maradtam. Fiunk Budapesten találta 
meg a társát és a munkalehetőséget is. Mi a férjemmel pedig 
szépen csendesen éldegéltünk, amíg egyedül nem maradtam 
öt éve.”

Iduka néni jó egészségnek örvend, jókedélyű, derűs asz-
szony. Ezúton, ilyen módon is, még egyszer, jó egészséget 
további hosszú pihentető nyugalmas éveket kívánunk sze-
retettel!

Zoltai Csaba

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2015. szeptember 6-án 

a II. világháború mártélyi áldozatainak 
emléknapjára

1030  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a mártélyi 
öregtemetőben

1100  Ünnepi szentmise az áldozatokért és hősökért 
a katolikus templomban

1200  Emléktábla avatás
1230  Délvidéki Magyar Golgota 1944-45. vándorkiál-

lítás és a mártélyi áldozatok kiállításának meg-
nyitása a Falu házban. 
A kiállítást megnyitja Cseresnyésné Kiss 
Magdolna kuratóriumi elnök, Keskenyúton 
Alapítvány és Szabó József János hadtörténész

1300  Állófogadás
1330  Előadás a Doni katasztrófáról
1430  kötetlen beszélgetés Szabó József János 

hadtörténésszel

„Szólni kell arról, mi történt, hogy ne véres bosszút 
hozzon többé a holnap erre a tájra, hanem megértést 

és megbocsájtást” Illés Sándor

Az emléknap szervezője:
„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért

Együttműködő partnereink és támogatóink:
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         2015. augusztusi IKSZT 
és ÁMK programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falugaz-
dász fogadóóra (minden csütörtökön 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) Szemétszál-
lítási ügyintézés (augusztus 27. 8.00–15.00) – túl, az aláb-
bi rendezvényekre várjuk augusztusban az érdeklődőket és 
érintetteket:

 3–7. 10–15 óra  Nyári napközis jellegű foglalkozások
 4. 15 óra  Tankör 
 5. 13–15 óra  Vásár
 6. 16–17.30  Új Nemzedék Kontakt Pont tájékoztatója
 8. 16 óra  Képzőművészeti Szabadiskola kiállítása
 10–14 10–15 óra  Nyári napközis jellegű foglalkozások
 14–19   Német fiatalok Mártélyon
 18. 15 óra  Tankör
 17–19. 10–15 óra  Nyári napközis jellegű foglakozások
 24. 14–16 óra  Vásár
 25. 10 óra  Sajtótájékoztató a II. világháborús megem-

lékezésről

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
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.

         Az Idősek Klubja programja 
2015. augusztus hónapban

 06-án Augusztusi népszokások 10 órától
 10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
 13-án Lecsó bográcsban gasztronómiai versekkel 

10 órától
 19-én Új kenyér Ünnepe 12 órától
 25-én Fehérneművásár 9:00 órától
 27-án Somodi István filmvetítése a Kárpátokról. 

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, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök 
közösségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évfor-
duló H, Sze, P, napokon a tejet, reggel 7–8 között szívesked-
jenek elvinni. Minden hónap utolsó keddjén mártélyi teme-
tőjárat a tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. 
Az igényeket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedje-
nek 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
Házasságkötés:  Baranyi Nikolett és Domján Sándor


