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  Rendkívüli közgyűlés
A Szegedi Törvényszék a 12. Pk.60.055/1997/34. sz. végzésé-
vel elrendelte, hogy a jelenlegi Alapszabály változás bejegy-
zése eljárásban több módosítás szükséges. 
- A módosítások arra vonatkoznak, hogy az Egyesület nem 
közhasznú
- Több jogszabályi hivatkozást törölni kell
- Adómentesség, milyen § alapján illeti meg az Egyesületet
- Pártoló tagot milyen jogok illetik
- Nem közhasznúsági jelentést kell a közgyűlés elé terjeszte-
ni, csak közhasznúsági mellékletet
- Törvényességi ellenőrzést ellátó szerv a továbbiakban az 
ügyészség
- Ezen kívül több §-ra vonatkozó helyesbítést kell végrehaj-
tani, szavakat törölni, illetve javítani
Mindezeknek a végrehajtására rövid időt adott a Törvény-
szék. A javítások elkészültek, elfogadások végett Közgyűlést 
kellet összehívni. A közgyűlés összehívást, rendkívüli sür-
gősséggel kellett megtartani így más rendezvényünkkel ösz-
szekapcsolva a rendkívüli Közgyűlésünket 2015. augusztus 
15-én a Mártélyi Tiszavirág u. 16. sz. alatt megtartottuk.
A levezető elnök: Arnóczky Györgyné
Jegyzőkönyvvezető: Szabó Lajosné
Napirendi pont: Szegedi Törvényszék Végzésére tett intéz-
kedések
Előadó: Arnóczky Györgyné elnök
Jelenlegi taglétszám: 101 fő
Jelen levő tagok száma: 54 fő
A jelen rendelet szerint határozatképes a közgyűlés, ha a 
szavazásokra jogosultak több mint fele jelen van, és a sza-
vazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes hozza meg 
határozatát. 
A közgyűlésen jelen lévő tagok 100 %-os szavazatával az elő-
terjesztés elfogadásra került.
Részletes feldolgozás után a kijavított Alapszabályt a bíró-
ságnak benyújtjuk.
Jegyzőkönyv hitelesítők. Szűcs Imréné és Nagy Sándorné
Az új alapszabály csütörtökönként 14-től 17-ig a mártélyi 
Civilházban megtekinthetők.
A hét egyéb munkanapján de. 8-12-ig Mártély, Községház 
u. 6. sz. alatt.

Arnóczky Györgyné
elnök

  „Egészséges Mártély”- azaz szűrések 
és egészségügyi programok falunkban
Az elmúlt pár hónapban sokan fordíthattak nagyobb figyel-
met Mártélyon az egészségükre, a különböző szűrőbuszok, 
védőnői méhnyakszűrés és az orvosi vastagbélszűrés által.
A védőnői méhnyakszűrésre a behívó levelet kapott hölgyek 
közül sokan megjelentek, a kenetvételt Csatlós Renáta vé-
dőnő végezte és küldte el értékelésre a citológiai laboratóri-
umba, amelyek eredményét pár hét után kapták meg a szűrt 
hölgyek, szerencsére rosszindulatú elváltozás nem volt az 
eredmények között. A méhnyakszűrő program szeptember-
rel befejeződött.
A vastagbélszűrésre jogosultak szintén levelet kapnak, ami-
vel Nagyné Szentirmai Annát, Ani nénit lehet megkeresni, 
a szűrés továbbra is elérhető. A szűréssel megelőzhetővé vá-
lik a vastagbélrák kialakulása, hiszen általa felismerhető a 
vastagbélrák megelőző állapotai, így korai kezelése lehetővé 
válik.
Szeptember 3-án a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. által szervezett szűréseken vehettek részt a 
lakosok a mártélyi Faluházban, ahol lehetőség nyílt többek 
között vérvételre, hallás-, látás-, UH-, EKG-vizsgálatok el-
végzésére, koleszterin- és vércukorszint mérésre, valamint 
diétás és mozgásterápiás tanácsadásra egyaránt. A szűrő-
buszra nagy volt a kereslet, szinte egész nap sorban állás volt, 
több mint ötvenen vettek részt a szűrőprogramon.
Akik lemaradtak a szűrőbuszról, azok se keseredjenek el, 
mivel az Egészséges Vásárhely Program keretén belül egy 
hasonló szűrőbusz fog jönni október 10-én a falunkba, 
ahol korosztálytól függetlenül mindenki megvizsgáltathat-
ja magát. Ezen programon belül ismét jön a mammográfi-
ai szűrőbusz is, azon hölgyek, akik meghívó levelet kaptak 
mammográfiai szűrésre, vehetik igénybe a buszon az emlő-
vizsgálatot. Pontos időpont és helyszín a faluban plakátokon 
ki lesz függesztve, minden érdeklődőt megkérnék, hogy eze-
ket figyelje, vagy forduljon Ani nénihez bővebb informáci-
óért.
Október a mellrák megelőzés hónapja, ezért a tavalyi prog-
ramhoz hasonlóan biciklizünk október 16-án a mellrák 
megelőzéséért. Indulás 15 órakor a Polgármesteri Hivatal 
elől. Minden résztvevő ajándék pólót kap. Kérek mindenkit, 
hogy fogjunk össze, legyünk sokan, akik ezt a nemes célt 
tűzik ki maguk elé, mutassuk meg, hogy kis falunkban is 

(folytatás a következő oldalon)
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mennyien állnak a mellrák megelőzése mellé. E program ke-
retén belül azon helyi hölgyek között, akik a mammográfi-
ai szűrővizsgálaton idén vettek részt, kisorsolásra kerül egy 
vadonatúj kerékpár, amit a mártélyi önkormányzat ajánlott 
fel. 
Október és november hónapjában egy Támop-os pályázat 
által Szülésre felkészítő tanfolyamon vehetnek részt a helyi 
várandósok párjaikkal, hozzátartozóikkal, ismerőseikkel 
együtt, és akik a közeljövőben tervezik a gyermekvállalást. 
Segítség szülő lettem védőnői csoportos beszélgetésre is le-
hetőség nyílik, ahol védőnői tanácsokat lehet kapni a gyer-
mekekkel kapcsolatos kérdésekre, közösen lehet megbeszél-
ni a problémákat. A két tanfolyamon nem csak  védőnő, 
hanem szülésznő, babamasszőr, nőgyógyász is részt vesz. A 
várandósok korszerű ingyenes „babamozin” vehetnek részt, 
ami egyébként 20.000 Ft körül van egy magánrendelésen, 
4D-s ultrahanggal ismerkedhetnek várva várt gyerme-
kükkel. Ezen pályázat által mártélyi és vásárhelyi családok 
tölthetnek el egy napot Ópusztaszeren és Makón, amelyre 
szeptember 26-án és október 3-án került sor.

Ne feledjék, óvjuk meg egészségünket, vegyünk részt minél 
többen október 10-én a szűréseken, tekerjünk együtt októ-
ber 16-án a mellrák megelőzéséért!

Csatlós Renáta

  Kirándulás az Idősek Klubjával.
2015. 09. 01-jén a Gondozási Központ Idősek Klubja kirán-
dulást szervezett Szarvasra. Az egynapos kirándulás kora 
reggel indult és estig tartott. Jó hangulatban telt az utazás 
mindenki jól érezte magát, és ismétlést követeltek.

A kirándulásról az egyik tagunk így ír:

„A Mártélyi Idősek Klubja néhány tagja Szarvasra kirándult 
az arborétumba. 
Először megkerestük a Kis-Magyarországot, a makett park-
ban. Megnéztük az egészet, de csak hogy a legfontosabbakat 
említsem: láttuk a Szegedi Dómot, a Gyulai várat, a Fertődi 
kastélyt, a Budapesti Országházat. Megkerestük mártélyi 
vasútállomás kicsinyített mását is, még egy modellvasutat is 
odaigazítottak nekünk. 
Túrázásunk során nagy területet jártunk be, százával lát-
tunk sok szép virágot, fát. 

  Tanévkezdés az óvodában
A 2015. szeptember 1-i tanévkezdést szorgos készülődés 
előzte meg.  Kisebb karbantartási munkákat végeztek, a 
tetőterét szigetelték, a szétkorhadt homokozó új keretet 
kapott. Apró javítások történtek az épületen és környékén.  
A dajka nénik alaposan kitakarították az óvodánk min-
den zugát. A kiscsoportos óvó néni már a nyár folyamán 
meglátogatta az összes új kis óvodást, egy kis ajándékkal 
kedveskedve, evvel is próbálta segíteni az évkezdés nehéz-
ségeit. Nem könnyű egy tanévet sem a pedagógusnak, sem 
a gyermeknek, sem a szülőnek elkezdeni, mégis izgatottan 
és várakozva néztünk elébe mindannyian.

Új feladatot ró az óvodára az a törvény, ami szerint két és 
fél évesen kezdhetik a kicsik az óvodát. Ebben a tanévben 
17 új beiratkozó kicsi kezdte az óvodát, belőlük több mint 
fele még nincs 3 éves, a másik fele is alig. Nagyon nemes, 
szép, de nehéz feladat ennyi kicsi gyermeket beszoktat-
ni, hisz ők életkori sajátosságuk miatt erősen kötődnek a 
szülőkhöz. Van olyan ovisunk, aki eddig még soha nem 
volt távol a szülőktől. Nincs a beszoktatásra semmi örök 
érvényű szabály. Az óvodánk rugalmasan kezeli, a szülőre, 
a gyermek személyiségére bízza, melyik kisgyereknél mi 
válik be. Van, aki igényli, hogy az anyukája ott legyen vele 
pár nap, van, aki az első perctől egyedül itt marad. Azért az 
is természetes, hogy néha-néha mindenkinél eltörik a mé-
cses, ez csak a szülőhöz való erős kötődést jelzi.  A hónap 
végére azonban azt kell mondani, hogy minden kiscso-
portos jól érzi magát az óvodába. A Mici-Mackó csoportba 
jelenleg 20 kis csoportos gyermek jár Csatlósné Erzsike óvó 

Hajókiránduláson is voltunk, a kapitány kedves közvetlen 
ember volt sok viccet mesélt és még a hajókormányt is átadta 
a bátrabbaknak, a kapitányi sapkával együtt természetesen. 
Végezetül ellátogattunk a közelben lévő Szabadkígyósra is a 
Wenckheim kastélyba. Az épület egyik oldalát teljes egészé-
ben bejártuk, a másik fele épp felújítás alatt van.

Sok szép élménnyel gazdagodva, és kellemesen elfáradva 
értünk haza.

Köszönjük a kirándulást a vezetőségnek!

Szűcs Imréné Erzsike

(folytatás az előző oldalról)
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 Szúnyogűző családi nap 

Ez a szeptember sem telt el úgy, hogy ne próbáltuk volna 
meg elűzni a szúnyogokat. A szúnyogok jelképezik azokat 
a mindennapi bosszúságokat és problémákat, amelyeket 
egy szép őszi családi napon elfelejthetünk. A közös prog-
ramok során minden korosztály talált magának kikap-
csolódási lehetőséget. A kicsik ugrálóvárban, a nagyok 
Segway járművön tölthettek el felejthetetlen pillanatokat, 

ezeket örökítette meg Fekete Robi fotóművész, akinek 
munkáját ezúton is köszönjük. Természetesen a kézműves 
foglalkozások, játékok és lovaskocsikázás mellett a családi 
akadályversenyt várta mindenki a legjobban, amelyet idén 

a „Szúnyog izé” csapata nyert meg. Nem gondoljuk, hogy 
el tudjuk véglegesen űzni a kellemetlen vérszívókat, de egy 
napra biztosan elfelejtettük őket. 

„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért

néni vezetésével.

Új közösséget kell létrehozni még a nagycsoportba is, bár 
a gyermekek már ismerték egymást, mégis más kiscso-
portból nagycsoportba kerülni. 18 nagy és középsős korú 
kisgyermek kezdte meg a tanévet a Margaréta csoportba 
Fülöp Andrásné Éva néni vezetésével. Amíg a kiscsoportba 
a beszoktatás folyik, megtanulunk együtt játszani, el-
hangzik egy mese, vers, ének, addig a nagycsoportba már 
komolyabb munka folyik. Az év eleji képességfelmérések 
szakemberek segítségével lezajlottak, a nagyok elkezdték 
az iskola előkészítő foglalkozásokat, kialakult a heti rend, 
a logopédia, a hittan és az iskolai tornafoglalkozás rendje. 
Szerepet tanulnak a közelgő Idősek Napjára, Dióverőre, 
rengeteg programot szerveznek. Ebben az évben lehetősé-
get kapnak az iskolába társastáncoktatásra is teljesen ingye-
nesen, színházbérletet vásároltak Hódmezővásárhelyre, így 
6 alkalommal fognak előadást nézni. Terveznek piaclátoga-
tást, kirándulást kis-állatkereskedésbe. Már hagyományos 
programként említhetjük a Zene világnapja apropóján 
szervezett óvodai koncertet, amit Tatárné Krajcsovics Lilla 
segít ebben az évben megszervezni. 

Természetesen az ősz legfontosabb eseménye ebben az 
évben is a Dióverő – családi nap lesz, amit 2015. október 
17-én rendezünk. Ide várjuk a település apraját-nagyját. 
Nagyon szívesen elfogadunk tombolatárgyat, süteményt, 
mindenféle támogatást és segítséget.

Meghívó
DIÓVERŐ – CSALÁDI NAP  

2015. október 17. szombat 
Program: Faluházban 9. óra -9.30. 

Esélyegyenlőségi előadás a Faluházban  
/minden érdeklődőt várunk/ 

Óvodában: 10-től 12-ig  
Óvodások műsora 

Vidám játékok 
Arcfestés, csillámtetoválás, kézműves  

foglalkozás, ugráló vár 
„Segítség szülő lettem”  

– beszélgetés a védőnővel 
Tombola, büfé 

12.00 Ebéd 
13.30 Szeplőcske - mesejáték
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  Helyi Értéktár Bizottsági
A május 28-án megalakult Mártélyi Helyi Értéktár Bi-
zottság szeptember 14-én tartotta második ülését. A tagok 
megszavazták a hobbikerteknél az új utcaneveket: 
Napraforgó, Fűzfa, Orgona, Hóvirág, Pipacs, Sóvirág, Szil-
fa, Akác, Bodza, Nyárfa, Kisgazdakör,  Szarkaláb , Temető 
utca, melyeket a képviselők véglegesítettek. Ennek során a 
Temető utca helyett a Nefelejcs utcanevet választották. 
Mindemellett a következő témákat érintették: 
• Késmárki szélmalom lehetséges megvásárlása, felújítása, 
lakhatási területté tétele, 
• II. világháborús emlékek, tárgyak, helyi értékek gyűjtése 
az értéktárba, 
• az ártézi kutak feltárása, utánajárása, majd emléktáblával 
való megjelölése a következő cél, 
• Nagy István fafaragó kiállítása, mely a Gondozási Köz-
pont létrehozásának 30. évfordulójával lesz egybekötve.

Mártélyi Helyi Értéktár Bizottsági tagjai

  Interjú Csankiné Láda Ildikóval
Ildikó,  kérlek mutatkozz be az olvasóknak.

Csankiné Láda Ildikó vagyok a Hódmezővásárhelyi Varga 
Tamás Általános Iskola Mártélyi Tagintézményének vezető-
je.

Úgy tudom, hogy nem idegen Mártélyon a neved, itt kezd-
ted pályádat, mesélj erről.

1982-ben, mint képesítés nélküli óvó néni kezdtem itt Már-
télyon a pedagógus pályámat, Hízóné Rózsika vezetésével. 
Egy év után kerültem át az általános iskolába Börcsök Lajos-
né Eszter néni igazgatósága alatt. Ekkor 2. osztályt kaptam 
ők 28-an voltak és a Pap iskola épületében tanultunk. A falu 
szeretettel fogadott, több fiatal pályakezdő pedagógus kol-
légámmal együtt, mint például Sós Mária, Benkő Brigitta. 
Munka mellett elvégeztem a tanítóképző főiskolát Baján. 
Sok szép emlékem van a tanítás mellett az akkori kalandos 
vándortáborokról Búzás Éva, Joó Karcsi a Szabó család és 
más segítő szülő társaságában. 

Évnyitón a volt tanítványaid, akik már szülők, örömmel 
üdvözöltek, azt hiszem sokat jelent számukra, hogy te ve-
zeted a helyi iskolát.

Valóban találkoztam az idei mártélyi tanévnyitón volt tanít-
ványaimmal, akik szeretettel fogadtak. Remélem, valóban 
szép emlékeket ébresztek bennük és tudják, hogy a gyerme-
keik jó kezekben vannak. 

Ettől az évtől a mártélyi iskola a Varga Tamás tagintézmé-
nye lett, az alsósok helyben, a felsősök Hódmezővásárhe-
lyen tanulnak. Milyen volt a tanévkezdés?

Az idei évben számomra is szokatlan felállásban kezdődött 
a tanév. Két helyen folyik iskolánkban a tanítás. Egyrészt 
Vásárhelyen, 8 évfolyamon 19, évfolyamonként két-három 

párhuzamos osztályban, másrészt Mártélyon 1-4. összevont 
osztályban tanul 22 kisgyerek dr. Cseszkóné Locskai Éva ve-
zetésével. Nagyon nehéz feladatot kapott, hiszen különböző 
korú és fejlettségű gyermeket kell lelkiismeretesen és szint-
jüknek megfelelően nevelnie, oktatnia. Úgy gondolom, hogy 
az előző évek tapasztalatai alapján ezt lelkiismeretesen és tu-
dása legjavát adva fogja megoldani. Mindenben támogatjuk 
és segítjük munkáját, amit Surányi Edina tanító nénivel oszt 
meg.

A felsősök hogy élték meg a változást?

A felső tagozatos hozzánk került gyerekek egy sokkal na-
gyobb közösségbe kerültek, mint amihez eddig hozzá szok-
tak. Az első pár hét az ismerkedésről, beilleszkedésről szólt. 
Azt látjuk, hogy jól érzik magukat nálunk, elfogadták az it-
teni szabályokat, tanulnak. 

Mit kínáltok a hozzátok járó gyermekeknek, milyen lehető-
ségek nyílnak meg számukra?

Rengeteg lehetőség között válogathatnak. Iskolánk egész na-
pos iskolaként működik, ami azt jelenti, hogy reggel nyolc 
órától délután négyig folyamatos elfoglaltság várja a gyere-
keket: szakkörök, tehetségkörök, korrepetálások, sportkö-
rök, művészeti iskola foglalkozásai és természetesen tanu-
lószoba. Adottak az infrastrukturális és IKT lehetőségek, 
találkoznak aktívtáblával, digitális tananyagokkal, tanuló 
laptoppal szép és kulturált környezetben. 

Sok közös programot terveztek a fő és a tagintézmény kö-
zött?  Szeptember 19-én volt egy közös túranapotok, hogy 
sikerült?

A székhely intézményünket és a tagintézményünket tulaj-
donképpen nem is kellene külön-külön emlegetni, hiszen 
egy intézményként működünk. Minden programunkra sze-
retettel hívjuk és várjuk a Mártélyon tanuló iskolatársakat. 
Ennek egyik valóban szép példája volt a szeptember 19-i 
Bodzási családi nap. Itt szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem a szülőknek abbéli támogatásukat, 
hogy behozták gyermekeiket a rendezvényre. További prog-
ramokat is tervezünk. 

Milyen  programokra gondolsz?

A Faluházzal is történt már egyeztetés e téren gondolok itt 
a közös ünnepi megemlékezésekre, farsangokra, tanórán 
kívüli elfoglaltságokra. Igazán akkor látszik majd a jó kap-
csolat kiépülése, amikor a mártélyi gyerekek meghívják ma-
gukhoz mártélyi programokra a vásárhelyi iskolatársaikat, 
új barátaikat. 

A helyi óvodának van egy óvoda-iskola átmenet program-
ja, ezt szeretnék megvalósítani veletek, erre lesz lehetőség? 
Esetleg más együttműködést is terveztek?

A helyi óvodához is szép emlékek fűznek, ezért külön örü-
lök, hogy közös programot szervezhetünk velük. Az óvoda-
iskola átmenetet támogató programok mindig fontos része 
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  Tisztelt Lakosok!
Az őszi és téli csapadékos időjárásra való felkészülés érde-
kében az ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető csatornák 
és átereszek tisztítását október 20-ig kérjük elvégezni.

Ezt követően a 13/2013. (IV.24.) A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló Önkormányzati rendelet szabá-
lyai szerint járunk el. A rendelet a www.martely.hu honla-
punkon megtalálható.

  Programok a közösségi házban

Havi rendszerességgel, minden hónap 2. keddjén:  
TÉMA-KÖR

Ha 2. KEDD este 6, akkor TÉMA-KÖR 

Mi lesz a téma? 
Mese, vers, érdekes olvasmányok, játék, önismeret, és to-
vábbadni kívánt értékek, tapasztalatok! 
Az első találkozóra és közös tervezésre várunk titeket 
Tatárné Éva néni és Székely Bea

Kiket?  
Akik nyitottak a fejlődésre és egy jó csapatba akarnak 
tartozni!

Hova? 
A Fő u. 66. szám alatti csodaszép közösségi házba!

Mikor? 
2. KEDD = október 13. 
Október 17. délelőtt, 9-17 óráig 

Erőszak Mentes Kommunikáció alapjai, tréning.

Célja: egy új kommunikációs mód alapjainak megismerése 
a „kinek van igaza játék” helyett.

Jelentkezések még korlátozott számban elfogadhatók:  
06(70) 702-4143 Tatárné Éva néninél

  Faludiskurzus az iskola jövőjéről
„Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!” 
Reményik Sándor

Két hónapja kezdett dolgozni egy kis csoport azon, hogy 
egy reális tervet állítson össze az iskola jövőjével kapcsolat-
ban.

Készítettünk egy elemzést arról, hogy milyen  erősségeink, 
lehetőségeink vannak az iskolával kapcsolatban? 

Erősségek: 
• megfelelő gyermeklétszám 
• a település életkori összetétele 
• jól működő, egymást támogató emberi közösségek szoci-
alizációs hatása 
• mindenki számára egyenlő eséllyel, elérhető szolgáltatás 
• idő és pénz megtakarítás a családi kasszának 
• több időt tudnak együtt tölteni a családtagok  
• természetközelség 
• személyes kapcsolatok kialakulása, erősödése 
• erősebb fizikai biztonság, mentális védelem  
 
Gyengeségek: 
• nincs elegendő tanterem 
• az iskoláskorú gyerekek nagy százaléka már Hódmezővá-
sárhelyre jár iskolába 
• a szülői bizalom megrendülése a helyi oktató nevelő mun-
ka minőségét illetően 
• bizonytalanság a közép és hosszabbtávú működéssel 
kapcsolatban

Lehetőségek: 
• egyházi fenntartókkal tárgyalás  
• felmenő rendszerben történő fejlesztés 
• művészeti, zenei szakosodás 
• minőségi oktató-nevelő munka biztosítása 
• szülők bizalmának elnyerése 

egy iskola életének, így természetes, hogy lesz lehetőség a he-
lyi óvoda programjának megvalósítására. Szeretettel várjuk 
őket iskolalátogatásra, farsangra, játékos délutánra.

Egy település életében nagyon fontos az iskola. Ezért 
köszönöm, ha támogatják és segítik munkánkat.  
Köszönöm a válaszokat! További jó munkát kívánok!

Csatlós Pálné

• helyi gyermek és ifjúsági közösségek alakítása, amelyek-
nek pótolhatatlan szerepe van a tinédzserkori identitáske-
resés kríziseiben 
• tantermek építése összefogással 
Következő lépések a megvalósítással kapcsolatban: 
• Tárgyalás a fenntartóval -csak a hivatali tekintéllyel 
bíró- Polgármester Úr teheti (szervezés alatt) 
• Falugyűlés keretében egy szociológus vezetésével közös 
gondolkodás arról, milyen hatással lehet az iskola léte, vagy  
nem léte az egyénekre, családokra, a településre 
• Kérdőíves felmérés arról, hogy a szülők akarják-e, hogy 
legyen iskola Mártélyon, milyen iskola legyen, és mit  
vállalnak a megvalósulás érdekében. 
Terveink szerint ezek a lépések október hónapban megtörténnek. 
                   Tatárné Kapus Éva
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  Nálunk mindig történik valami...
Az elmúlt hét három napján három rendkívül jól sikerül 
programot rendeztünk az óvodában.

Csatlakoztunk az országosan megrendezett Zene világ-
napjához. Krajcsovics Lilla segítségével óvodai koncer-
tet rendeztünk, ahol felléptek a Liszt Ferenc Ének-zenei 
iskola tanítványai, hangszereiken gyerekdalokat játszot-
tak. Krajcsovics Lilla  egy különleges „hagszert” készített 
nekünk üvegekből, meglepődve figyelték a gyerekek, hogy 
ismert dallam szólal meg a hétköznapi befőttesüvegekből. 
Egy rendkívüli ének foglalkozáson vehettek részt a gyere-
kek. Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt. 

A népmese napján könyvtárosunk, Sajtiné Kati néni és 
segítői Kmetykó Bella és Székely Beáta volt a vendégünk és 
meséltek az óvoda aprajának, nagyjának. A ló és a szú-
nyog népmesét adták elő, a gyerekek nagy derültségére és 
örömére. 

Az állatok világnapja apropóján a nagycsoportosok Hód-
mezővásárhelyre utaztak, ott ellátogattak egy állatkeres-
kedésbe. Megnézhették az otthon tartható kisállatokat, 
de hallottak az állattartás felelősségéről is. Még egy kis 
játszóterezés is belefért a délelőttbe.

FELHÍVÁS
Nagy István fafaragó, népi iparművész emlékkiállításához 
szeretnénk kérni, hogy akinek a birtokában van tőle hasz-
nálati tárgy, alkotás, azt a kiállítás idejére kölcsön adná, 
hogy minél teljesebb legyen az anyag. 
Az eszközöket október 20-ig kérjük átvételi elismervény 
ellenében átadni a Könyvtárba.

Mártélyi ÁMK 

KÖNYVTÁRI HÍREK
Tájékoztatom kedves olvasóimat, hogy könyvtárunk 
október elején nagyobb tételben vásárolt új könyveket. 
Többségük a felkapott Dream válogatás és a Vörös pöttyös 
könyvek nemrég megjelent művei. A fiatalok  és a gyere-
kek is találhatnak közöttük  kedvükre való új könyveket. 
Továbbra is szeretettel várom a régi és új könyvbarátokat, 
könyvtárlátogatókat.

Sajti Imréné könyvtáros

MEGHÍVÓ
Mártély Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a 
falu lakóit 2015. október 23-án 10 órára a Faluházba, hogy 
együtt emlékezzünk az 1956-os októberi forradalomra.

     Képviselő-testület
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  Erdélyi úti beszámoló
Egy társasutazáson vettem részt 2015. augusztus 17-től Erdély 
tájain, nagy elődök nyomában. Zömében szegedi könyvtárosok, 
nyugdíjasok, középkorúak voltak az útitársak. Dr. Baricz Zsolt, 
könyvtáros, történelemtanár volt a szervező. Méhkeréknél kel-
tünk át a határon, a Fekete-kőrös, majd Aranyos völgyén értünk 
az esteli órákban Topánfalván át Torockóra, ahol magánházak-
nál voltunk elszállásolva. Másnap az előző napi szakadó eső 
után ragyogó szép időben könnyű túrán vettünk részt a Toroc-
kó-Szentgyörgyi várromnál. Ez a család 13. századi lovagvárának 
maradványa. Visszatérve meglátogattuk a vízimalmot, amely már 
nem működik, de az ott lakó Margit néni szívesen tart előadást 
az elmúlt időkről. A házban egy teljes szoba van berendezve fes-
tett bútorokkal, természetesen a zöld és piros mintákkal. A falu 
fölé emelkedik Székelykő sziklája, nevét onnan kapta, hogy a 13. 
században a közeli Aranyosszékről székelyeket hívtak segítségül 
a tatárok ellen. A segítség fejében a székelyek megkapták az ak-
koriban Székelykőn álló várat és környékét. A szikla meghódítá-
sát elnapoltuk, mivel az esőzés miatt síkos volt a terep. Tovább 
utaztunk Nagyenyedre, ellátogattunk a Nagyoskolába, vagyis 
a kollégiumban, ahol manapság hatalmas felújítás folyik. Gyu-
lafehérvárról 1662-ben költözött ide a híres Bethlen kollégium, 
Apafi Mihály fejedelem vezényletével. Híres diákok tanultak itt, 
Kőrösi Csoma Sándor utazó, Barabás Miklós festő, Bólyai Farkas, 
a legnagyobb magyar matematikus édesapja és Áprily Lajos köl-
tő. A kollégium nem látogatható a felújítás miatt. A kirándulás 
harmadik napján látogatást tettünk Marosszentimrére, a csupasz 
dombon elhagyatott álló, Hunyadi János által épített református 
templomba. Egy magyarul már nem beszélő asszony kinyitotta a 
templomot, még látható néhány freskótöredék, a padok porosan 
és üresen várják a híveket, a tetőt magyarok újították fel, a belseje 
is többet érdemelne, a pénzhiány miatt sajnos stagnál a felújítás. 

Továbbutazás Segesvárra – Szászváros. A várba az óratornyon 
keresztül lehet bejutni. Az óratorony mellett áll a gótikus kolos-
tortemplom. A hagyomány szerint a táblával megjelölt templom 
melletti kultúrházban született 1431-ben Vlad-Tepes havasalföldi 
vajda, akit Drakula grófként emlegetnek. Itt található a Diák-lép-
cső, amely 172 fokból áll és fedett, a diákok ezen mentek a segesvári 
szász iskolába. Útba ejtettük a berekhalmi erődtemplomot, amely 
egy domb tetejére épült. Az egykori evangélikus templom két fal-
gyűrűvel van körülvéve, ékessége a 28 táblából álló szárnyas oltár, 
amely a legnagyobb Erdélyben. A templom titokzatos hangula-
tát fokozzák a céh zászlók és keleti szőnyegek. Utazás a csángók 
földjére Hétfaluba, a Négyfalusi csángókhoz, amely mára teljesen 
összeépült Brassóval. Az idegenforgalomból, vagyis turizmusból 
élnek, reggelit és vacsorát adnak a magyaroknak. Tavasszal az 
asszonyok 3 hónapra elutaznak dolgozni Németországba és spár-
gát válogatnak, mivel helyben nincs munka. Másnap a Szent Ist-
ván-napi utazásunk során Háromszékbe értünk Mikes Kelemen 
és Kőrösi Csoma Sándor nyomán: Zágon, Zabola, Csomakőrös. 
Zágon, Mikes Kelemennek, II. Rákóczi Ferenc krónikásának, 
hűséges társának szülőfaluja. A Mikes-Szentkereszty kúria szép 
barokk épület, amelyben emlékkiállítás van Mikes Kelemen tisz-
teletére. Idegenvezetőnk fontosnak tartotta a Gelencén levő és a 
világörökség részét képező felújított katolikus templom megis-
merését is. A templom belesében látható a Szent-László legenda 
jeleneteit bemutató középkori freskó, Jézus életéből jelenetek és 
a keresztre feszítés története is látható. A templom főhajója ro-
mán, a szentély gótikus stílusú, a mennyezet kazettáit virágmin-
ták díszítik. Utunk során látogatást tettünk Keresden, ahol szin-

tén egy felújítás alatt alá Bethlen kastély áll, amely a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány tulajdona. Utazásunk következő állomása a 
Prázsmári erődtemplom, amely monumentális és kihagyhatatlan 
látványosság. Építése a 13. században, a német lovagrend uralma 
idején kezdődött, a lovagrend keresztjére emlékeztető egyenlő 
szárú kereszt alakú az alaprajza. A belső várfala 1425-ben épült, 
majd 200 év múlva lett kettős várfallal védve, 270 tároló és lakóhe-
lyiségből állt. A templombelső épségben megmaradt, lóhere alakú 
ablakokkal, szárnyas oltárral. További utunk Brassóba vezetett – 
Szászföld központja – Erdély leggazdagabb városába. Gyönyörű 
az óváros, a Fekete templom gótikus stílusban épült. Nevét onnan 
kapta, hogy 1689-ben a Habsburgok felgyújtották a várost, és a 
templom falait a korom feketére festette. Gyönyörű szőnyeggyűj-
teménye van, amelyet gazdag kereskedők adományoztak. A főtér 
közepén áll a régi árkádos városháza. A Cenk hegyre csak néhány 
útitársunk jutott el, mivel a felvonó igen drága, de elmondásuk 
szerint a fák benőtték és nem jó mára a kilátás. Vendéglátóink 
tiszteletünkre csángóestet rendeztek, bemutatták népviseletüket, 
táncaikat, a néptáncegyüttes székely táncot is, népviseleti ruhá-
ban. Élőzene volt, az est hangulatosan telt, lehetett kérni magyar 
nótát, minden általunk ismert nótát eljátszottak. Következő na-
pon már a románok földjén jártunk – Sinaia – Színalja, Peles kas-
tély. Európa legszebb királyi rezidenciája található itt. A hatalmas 
park közepén I. Károly, és unokaöccse Ferdinánd király és felesé-
ge Mária királyné által lakott kastély teljes épségben megmaradt. 
Berendezése a román uralkodók gazdagságát és ízlését tükrözi, 
barokktól a reneszánszig sok stílus megtalálható. Itt érezhettük 
a megkülönböztetést, mivel csak csoportosan lehet bejutni, így a 
román látogatókat előnyben részesítették, hiába voltunk mi is 30-
an még 45 percig várakoztattak a bejutással, majd angol idegenve-
zető által láttuk a mérhetetlen gazdagon és ízlésesen berendezett 
szobákat, egyébként 104 szoba és 30 fürdőszoba található. A nagy 
Peles kastély közelében áll a kis Peles kastély, amely szecessziós 
stílust tükröz. 

További utunk Fogaras várához vezetett. A várba nem mentünk 
be, de a vár körül városnapok címmel kézműves kiállítás volt, ahol 
székelyektől kezdve, németekig mutatták be termékeiket. Itt már 
nagyon kevés magyarul beszélő ember él, de azért sikerült lán-
gos és sör vásárlásnál beszédbe elegyedni fiatalokkal is. Éjszakai 
szállásunk Kercisóra nevű panzió volt, ez a hegyekben levő zuha-
tagos patakok közt található hely. Idegenvezetőnk azért itt foglalt 
szállást, mivel mentünk volna másnap a Bilea tóhoz libegőzni, de 
motorverseny miatt az odavezető út le volt zárva. Ehelyett Nagy-
szebenbe látogattunk, ez is igazi szászváros. Az evangélikus püs-
pöki székelyházat tekintettük meg, falfreskója Krisztus kereszt-
haláláról szól.

Ellátogattunk Kerc-be, ahol feltűnő jelenség fogadja a látogatót, a 
cisztercita apátság romjai. Az apátságot az 1200-as években ala-
pították. A templom maga még jó állapotban van. Evangélikus, 
magyarul beszélő gondnoka van, a fű szépen nyírva, mindenütt 
virág. Utazás utolsó szállásunkra, Petrozsényba, Vajdahunyad 
érintésével, mivel a Zsil völgyében útépítés miatt lezárt utak van-
nak. Petrozsény a szénbányászat befejezése miatt egy halott város. 
Másnap innen utaztunk a Páringra libegővel, ami csodálatos volt. 
Utunk befejezése és koronája Vajdahunyadvára volt, kívülről cso-
dálatos új tetővel, feljáróval rendbe van hozva. Belül is látogatha-
tó, de a berendezés még hiányos. Méltó emléket állít hős Hunyadi 
Jánosnak. 

Apró Lajosné
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    2015. októberi IKSZT és 
ÁMK programok

A rendszeres szolgáltatásokon –Falugazdász fogadó-
óra (minden csütörtökön 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) Szemétszállítási ügyintézés (minden hónap harmadik szerdáján) 
11.30-12.30-ig. Társastánc kicsiknek (minden hétfőn 14.30-tól)

Az alábbi rendezvényekre várjuk októberben az  
érdeklődőket és érintetteket. 

október 01. 13.00 – 15.00 Vásár
október 02  17.30 Ki a jobb? Vetélkedő
október 06. 15.00 Tankör 
október 10 16.00 Szüreti mulatság
                      19.00 Szüreti bál
október 12. 14.00 – 16.00 Vásár
október 17.  10.00 Dióverő nap az Óvodában
október 20. 14.00 – 16.00 Vásár
                      15.00 Tankör
október 21. 11.30 – 12.30 Szemétszállítási fogadóóra          
                       17.00   A négy alapigény: szeretet, meghittség, értékesség, szabadság
                          VENDÉGÜNK SÜVEGES GERGŐ
október 22.  13.00 Az Idősek Napja
                                    Előtte Nagy István fafaragó kiállításának megnyitója
október 23. 10.00   Községi ünnepség a Faluházban

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
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Az Idősek Klubja programja 
2015. Október hónapban

Október 01 – én Tanyagondnoki Fórum 13:30 órától   
   A gondozási Központban

  Október 08 – án 5. Szellemi vetélkedő 
   Vándorkupa 10:00 órakor

 Október 12 – én Térítési díj befizetés pénztári órákban
 Október 15 – én Október havi Népszokások10:00 órától
 Október 22 – én 30.éves Jubileumi Idősek Napja  

   13:00 órai kezdettel a Faluházban
 Október 27 – én Fehérneművásár 9:00 órától
       Temetőjárat 13:00 órától.
 Október 29 – én  Rejtvényfejtés 10:00 órától.

Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órára 
hozza Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás mérés 7-8 
között. Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit 
várunk. Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, 
Csütörtök közösségi rendezvény: előadás, névnap, születés-
nap, évforduló H, Sze, P, napokon a tejet, reggel 7- 8 között 
szíveskedjenek elvinni. Minden hónap utolsó keddjén 
mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közreműködésével. 
Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal korábban jelez-
ni szíveskedjenek a klubban. Minden héten hétfőn nyitott 
élő próba 14:00 órakor, Az Idősek Klubja Népdalköre 
tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel várjuk. Nem 
kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni! 

  Anyakönyvi hírek
Született: Vincefi Gréta  Fő utca  

(szülei: Vincefi Csaba és Simon Tímea) 
Meghalt: Farkas Pál Béke u. 


