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 ,,Örömet mondok…”
Kopottas, szürke köpenyben ül a lányka a padon és szo-

morúan nézi a hatalmas, szikrázó üzletházba ki-be tolongó 
népek sokadalmát. Csomagokkal lökdösődnek, időnként 
le-lebarmozzák egymást, pofonokat, fenékbe rúgásokat 
ígérgetnek. Néha meg is adják. Az üzletben csillogó figurák, 
aranykapuk, színes füzérek, a kirakatban szaxofonozó Miku-
lás illegeti magát, zöld manók, fekete krampuszok dobolnak, 
táncolnak, benn a magas térben irányítható helikopterek 
röpködnek, lenn terepjárók száguldoznak, az igaziakra ijesz-
tően hasonlító golyószórók kelepelnek, csőtorkolatuk tüzet 
köpköd. Harsonák bömbölik:,,Csak tessék, tessék! Folyton 
folyvást” Itt a soha vissza nem térő alkalom! Csak tessék, tes-
sék, amíg a készlet tart!” Dzsingobej, dzsingobej … zúgják 
a hangszórók. Az emberek pedig tolongnak a plazmatévék, 
komputerek, számítógépek, szintetizátorok, videofelvevők, 
az okosabbnál okosabb telefonok, házimozik, a soha nem 
látott, nem is tudható mire való elektromos kütyük, minden-
féle izék között, csomagolják, viszik. És visznek persze ránta-
ni, tölteni, sütnivaló húst, mákos, diós, túrós kalácsot, tortát 
tűzijátékkal, meg italt, ami kifér a csövön. Illetve befér a csö-
vön. Akár egy háborús készülődés. Bespajzolni, megvenni 
mindent, ami kell. Meg ami nem kell, azt is! ,,Csak tessék, 
tessék!” Lárma, szitkozódás, dzsingobej, csak tessék…

,,Te kislányom, miért ülsz itt ilyen bánatosan?” ,,Mert 
senkinek sem kell, amit hoztam.” ,,Nem kell? Mit árulsz 
hát?” ,,Nem árulok, csak hoztam. Hogy fogadják el, örül-
jenek.” ,,És?” ,,A gazdagok kinevetnek, hogy ósdi, már rég 
elfeledett kacatokat szedtem elő, amik semmirevalók. A 
szegények meg dühösek rám. Azt mondják, inkább hozzak 
nekik élelemmel teli hűtőszekrényt, meg mindenféle rendes 
cuccot a gyerekeiknek.” ,,Megmutatnád lányom, mi az, amit 
mindenki elutasít?” A könnyes szemű lányka félrebilleni 
szürke köpenyét és íme, egy zöld fenyőfácska! Rajta melegsé-
get, tisztaságot árasztó díszek. Úgy mint: békesség, szeretet, 
őszinteség, egymás becsülése, az elesettek segítése… Alant a 
fácska tövében pici jászol, benne egy apró gyermek. 

Szó, ami szó, ezek az izék tényleg nem illenek ami, korsze-
rű, profitcentrikus világunkba. Hanem visszagondolva réges 
régre, mintha a fenyőfás ünnepen nem is a vásárlás lett volna 
a cél. Hanem…de mi is? Mintha ezen az ünnepen a jászol, , 
igen a jászol. Meg benne… ki is? Ki is fekszik benne? 

A lányka fölegyenesedik. Kopottas, szürke köpenye hó-
fehér, tündöklő ruhává változik. Homlokán fölragyog a csil-
lag, sugarát a jászol apró gyermekére szórja, meg a körötte 
örvendezőkre. A tündöklő ruhás, csillagos homlokú lány 

mondja, hogy viszi tovább ajándékát. Hátha valahol mégis 
elfogadják! Hátha valahol, valakik még… Kibontja angyal-
szárnyát, fölemelkedik. Föntről kis ideig még hallani ezüst-
csengős énekét: ,,Örömet mondok, nagy örömet néktek…” 
De aztán énekét elnyomja az üzletek harsonázása, a vásárlók 
tolongásának zaja.

Priska Tibor

2013 évi közmeghallgatás: 
  Összegez a polgármester

Településünkön a polgármesterrel együtt 7 fős a képvise-
lőtestület. A régi képviselők külső bizottsági tagként segítik 
a munkánkat. Alpolgármester: Albert Tibor. A népjóléti bi-
zottság elnöke: Nagyné Szentirmai Anna, a pénzügyi bizott-
ság elnöke: Sajti Imre. Képviselők: Benkő Sándor, Somodi 
István, Pótári Mihály. Külső bizottsági tagok: Pusztai Sán-
dorné, Szél Sándorné, Takács Béla, Tóth Mihály. 

A 2013-as évben 
• a járáshoz való csatlakozás, 
• a közös önkormányzati hivatal 
•  illetve az iskola államosítása jelentett feladatokat a zök-

kenőmentes átállás érdekében.

A 2013-as év legnagyobb változása, hogy január 1-én 
megszűnt a mártélyi polgármesteri hivatal, azóta a Hód-
mezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
látja el a községben a régi hivatal feladatait. 

A régi dolgozóink zömmel el tudtak helyezkedni a környe-
ző településeken. Jelenleg Kardos Lajosné Erzsébet fogadja 
helyben a lakosokat délelőttönként és továbbítja a vásárhelyi 
hivatal felé az ügyintézést. Antalné Kispál Erikától kapok sok 
segítséget a hétköznapokban és főjegyző asszonnyal is rend-
szeresen megbeszéljük a teendőket. Időre van szükség, mire 
mindenki átlátja ezt az új felállást. Tudjuk, hogy nem köny-
nyű a vásárhelyi közhivatalnokoknak sem, hisz sokkal több 
feladatuk lett a közös hivatal működéséből adódóan. Ezúton 
is szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, mun-
káját, aki hozzájárult, hogy a 2013-ban problémamentesen 
működtetni tudtuk a települést, szakmailag megfeleltünk az 
elvárásoknak és a gazdálkodásunk is megfelelő volt.

A másik nagy változás, hogy ezt a tanévet már úgy kezd-
te a mártélyi iskola, hogy a tankerülethez tartozik. Tóthné 
Kecskeméti Katalin igazgatóval többször egyeztettünk a tan-
évkezdés előtt. Önkormányzatunk hozzájárult a tavalyi fűté-
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si szezonhoz, egyrész az iskola is kapott tűzifát szponzorok-
tól, másrészt az önkormányzat által kitermelt ártéri erdőből 
az oda lerakott tűzrevalót használták fel az iskola fűtéséhez, 
amiért nem kértünk pénzt az új fenntartótól. 

Felajánlottuk a tantermeket a régi Papp iskolában, illet-
ve a Faluházban, de végül az iskola kerítést kapott és a régi 
fehér iskola épületében oldották meg az oktatást. Sajnos a 
szeptemberi tanévtől összevonták az 1-3. és a 2-4 osztályo-
kat. Ez mindenképpen visszalépést jelent. 

Részben ezért, részben az átszervezés miatti bizonytalan-
ság okán jóval kevesebb tanulója van az iskolának, mint az 
előző években. 

Hódmezővásárhelyen körzetesítés van, nem fogad-
ják az iskolák a más körzetből jelentkező gyerekeket, de a 
mártélyiakat felveszik. Ha ez a tendencia folytatódik, sajnos 
kiürül a mártélyi iskola. 

A mindenkori polgármester és képviselő testület munká-
ját elsősorban a vagyongazdálkodás, az intézmények mű-
ködtetése és a fejlesztések minősítik. 

A 2013-as évet úgy kezdhettük, hasonlóan a többi kiste-
lepüléshez, hogy az állam átvállalta az önkormányzat adós-
ságát. Nálunk ez a működési hitelt és a pályázati önrészeket 
jelentette elsősorban, a konszolidáció összege: 42 677 ezer Ft 
volt. Nagy segítséget jelentett, hogy tiszta lappal kezdhettük 
meg ezt a naptári évet. Az elmúlt 1 évben a képviselő testület 
a legfontosabb feladatának tekintette, hogy a megkezdett be-
ruházásainkat befejezzük, új pályázatokba csak úgy fogtunk, 
hogy minimális az önrész és arra törekedtünk, hogy műkö-
dési hitelt ne keljen fölvenni. Pályáztunk az ÖNHIKI-re már 
a vásárhelyi hivatal dolgozóinak segítségével, és nyert a pá-
lyázatunk. Ebben az évben 430 millió forint előirányzatból 
gazdálkodtunk. Az általános iskola költségvetése kikerült az 
önkormányzat költségvetéséből, Hódmezővásárhelynek, a 
közös polgármesteri hivatal működtetéséhez évi 42 millió 
forinttal járul hozzá a falunk.

Befejeződött a Faluház felújítása. Új funkciókkal bő-
vül a szolgáltatása. Átköltözött a falugazdász, a családsegítő 
szolgálat a polgármesteri hivatalból. Az új közművelődési 
munkatárs a könyvtárosunkkal összefogva új programokkal 
bővítette a kínálatot. 

Ebben az évben is pályáztunk közmunka programra. Az 
ő munkájuknak köszönhetően ápolt volt a falu, sőt szépült 
is. A mezőgazdasági közmunka eredményeképpen az iskolai 
konyhát ebben az évben is tudtuk alapanyagokkal segíteni.

Pályáztunk a TÁMOP 6.1.2. egészségügyi program-
ra Egészségtudatosság Mártélyon címmel. Egy évig tartó, 
lakosság számára ingyenes előadásokra, egészségnapok-
ra, csoportfoglalkozásokra és szűrővizsgálatokra nyertünk 
9.982.588 forint támogatást. A pályázatnak nem volt önré-
sze, 100 százalékban élveztük a támogatást. Várunk minden-
kit az újságban meghirdetett időpontokban az előadásokra 
és az ingyenes szűrővizsgálatokra.

Két intézményünk nyert a kazán programmal: két fő 
közmunkás bérét, két aprítéktüzelésű kazánt és Mindszenttel 
közösen egy aprítógépet nyert az önkormányzat. Az óvodá-
ban és a gondozási központban váltotta fel a drága gázfűtést 
a fa tüzelésű kazán. A gondozási központ régi autóját önerő-

ből lecseréltük egy kevésbé problémás másik autóra, remél-
jük, falugondnokunk még sokáig szolgálja ezzel az autóval a 
lakosságot…

Rendszeresen pályázunk az Európai Unio élelmiszerse-
gély programba. A következő adomány 2013 februárjában 
várható. 

Beadtuk a pályázatunkat szociális tűzifára, hogy tudjuk 
teljesíteni ezen a télen is a lakosok kéréseit. Önkormányza-
tunk 442 ezer forint értékben kap tűzifát a segélyezéshez.

Örömmel támogatjuk az alapítványok, egyesületek pályá-
zatait. Az iskolai alapítvány és az óvodai alapítvány is közte-
rületi játszóteret nyert ebben az évben. Gratulálunk!

Önerőből a nyáron az összes aszfaltos utcát kijavíttattuk.
(Sajnos csak kátyúzás történt, erre volt pénzünk és pályázat 
már évek óta nincs ilyen munkákra.) Tavasszal pedig az ösz-
szes aszfaltos út mellett gléderezésre kerül sor. A következő 
hetekben indul a Liliom utca-Rákóczi tér útjainak a kijaví-
tása, feltöltése. Új csapadékelvezető árok kialakításával pró-
báljuk védeni a jövőben ezeket a nem aszfaltos utakat. 

A nyáron Mártély lakosai új közterületi szobrot kaptak 
a Nagygyörgy családtól. Nagygyörgy Sándor fotóművész 
lánya, édesapja emlékére, az ő Mártélyi kötődését tisztelet-
ben tartva Mártélyra, a Faluház elé elkészítette ezt a finom 
kis köztéri alkotást, ami a falu dísze lett és ezért mi nagyon 
hálásak vagyunk. 

Nagy dolgok nem történtek 2013-ban, mégis elmond-
hatjuk, hogy önerőből fenn tudtuk tartani településünket, 
óvodánkat és az idősek otthonát. Új köztéri szoborral szé-
pült a falu és rendben tartottuk a közterületeket. Mindig pá-
lyáztunk a közmunka programba, így lehetőségekhez képest 
próbáltunk a mártélyiaknak helyben munkát ajánlani. A 
település működőképes volt – köszönhetően a szigorú gaz-
dálkodásnak, a sok segítőnek. Ezúton is köszönetet mondok 
érte.

     Mi lesz jövőre?
2014 ismét új dolgokat hozhat a falu életében, hiszen a 

választások éve lesz. Szeretnénk, ha intézményeink megma-
radhatnának, az iskolánk szeptemberben újra kinyitná a ka-
puját. Jelenleg Kovács Tivadarné nyugdíjas védőnő látja el a 
védőnői feladatokat településünkön, üdvös lenne, ha helyi fi-
atal váltaná majd a meghirdetett pályázatnak köszönhetően. 

2013-ban a Szentesvíz Kft szolgáltatta az ivóvizet a falu-
ban. Jövőre törvényi előírás miatt tovább nem szolgáltathat-
nak, helyettük a Békéscsabai Alföldvíz fogja az ivóvizet és 
szennyvizet felügyelni. A Tornyai utcán található ivóvizes 
konténer engedélyei folyamatban vannak és heteken belül 
felváltja a zacskós vizet a konténerben levő tisztított ivóvíz. 

A konténer munkanapokon délelőtt lesz mindenki szá-
mára nyitva és térítésmentesen lehet ivóvizet engedni belőle.

Megszüntettük a mártélyi CSVKT-, hiszen funkcióját be-
töltötte, a csatornázás és a szennyvíztisztító elkészült és évek 
óta problémamentesen használjuk. 

Az ASA kommunális hulladékszállító céggel ez év végén 
fel kell mondanunk a szerződést. Annak ellenére, hogy a 
lakosság meg volt elégedve a szolgáltatóval, a törvény értel-
mében, a jövőben ők nem végezhetik a munkát. Mivel egy 
pályázat érkezett, így valószínű, hogy egy csongrádi cég szál-
lítja majd Mártélyról a szemetet. 

(folytatás az előző oldalról)
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A helyi önkormányzati tájékoztató újság is megváltozott. 
A Kalárist felváltotta a Mártélyi Hírek, anyagi okok miatt. 
Havi 100 ezer forint sokat jelent a költségvetésben. A jövő-
ben a megújult IKSZT munkatársai szerkesztik munkaidő-
ben térítésmentesen. Ez is az új szolgáltatások közé tartozik 
és továbbra is szeretettel várjuk a megjelentetni kívánt cik-
keket.

A mártélyi képviselő testület hatáskörében maradtak 
helyi adók. Az előző években mindig szem előtt tartottuk 
a lakosság terhelhetőségét, a családok nehéz anyagi körül-
ményeit, a munkalehetőségek hiányát. Ezért is figyeltünk 
arra a bevezetett adónemeknél, hogy mindig alatta legyen az 
összeg a nagyobb városok adómértékének. Nincs a faluban 
építményadó, nincs adója a művelés alól kivett területeknek 
(telekadó) és az iparűzési adó mértéke sem éri el a 2 száza-
lékot nálunk, csak 1,7 százalék. A magánszemélyek kommu-
nális adója alóli korkedvezmény pedig a falu ingatlanainak 
közel 50 százalékát érinti. 

Viszont ettől az évtől kezdődően az önkormányzat nem 
vehet fel hitelt, a bevételeit helyi adókkal növelheti. Nehéz 
megtalálni az egyensúlyt a bevezetett adóknál és azok mér-
tékénél.

A jövőben is nagy szükség lesz a civil szervezetek munká-
jára, talán még jobban, mint eddig bármikor. Képviselő tes-
tületünk nevében köszönöm az egyesületek vezetőinek szer-
vező munkáját, településünk lakosainak együttműködését és 
megértését, melyet a 2013 évben tanúsítottak.

Balogh Jánosné 
polgármester

  Tv-filmforgatáson voltunk Vajháton
November 13-án már a tanítás alatt izgatottan vártuk a 

délutánt, mert Vajhátra készülődtünk filmforgatásra. Ebéd 
után megérkezett értünk a Hód-Mezőgazda Zrt. kisbusza. 
Amikor kiértünk a tehenészeti telepre, Riska túródesszerttel 
vártak bennünket. Ezután elsétáltunk a kis bocikhoz, köz-
ben láttunk egy újszülött borjat is. Riska elkísért bennünket 
a hangárba, ahol megnéztük a nagy teheneket. Itt az Alföldi 
Tej Kft és a TV2 stábja riportot készített velünk. Amikor visz-
szasétáltunk, egy újabb újszülött borjút csodálhattunk meg. 
Ahogy visszaértünk a központba, megvendégeltek bennün-
ket és ajándék-csomaggal leptek meg, ami különböző finom 
tejtermékeket tartalmazott. Mielőtt hazaindultunk, elmond-
ták, hogy a TV2 Állatőrség című sorozatában leszünk látha-

tóak. Remekül telt el ez a délután, nagyon jól éreztük magun-
kat. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a tehenekről. 

A Mártélyi Általános Iskola 3. osztálya

  Erdei Iskola
Mindannyiunk legnagyobb örömére ebben az évben is-

mét megnyitotta kapuját az erdei iskola, mely a falubeliek 
által jól ismert Klebelsberg Kunó féle iskolaépületben műkö-
dik. Az infrastrukturális és tartalmi fejlesztés során a főépü-
letet, benne a vizesblokkot, az épületgépészetet, az elektro-
mos rendszert újítottuk fel. A környezetbarát energia ellátása 
érdekében napkollektorokat, napelemeket szereltettünk fel. 
Az erdei Iskolában modern eszközöket szereztünk be, mely 
segíti az ide látogatók terepi munkáját illetve szórakozását. 
Program kínálatunk is bővült, saját tananyag fejlesztéssel.

A Mártélyi Általános Iskola mindenkori 3. 4. és 5. év-
folyamának évek óta szervezünk erdei iskolai programokat 
lehetőség szerint bentlakással a falusi mesteremberek, szü-
lők és tanárok segítségével. A házat szeretnénk minél több 
vendéggel megtölteni, próbáljuk népszerűsíteni hirdetéssel, 
internetes elérhetőséggel a www.martely.hu honlapon. Az 
ideérkezőket nagy szeretettel, odafigyeléssel és jó progra-
mokkal várjuk. Tapasztalataink szerint a megelégedettség és 
a személyes ajánlás a legjobb reklám. Az épület családi ren-
dezvények, konferenciák, nyári táborok tartására is kiváló. 
Az étkezést az ÁMK konyhája biztosítja, igény szerint. Kivá-
lóan, házias ízekkel főznek!

Búzás Éva 
erdei iskolai menedzser

  Babonaság, hiedelmek – télen
Nagy társasági életet éltek eleink a sötét téli estéken, külö-

nösen falun. Tollfosztás, fonás idején összegyűlt a rokonság, 
komaság, szomszédság és a tréfák, dalolgatások szüneteiben 
rémmesék, mai kifejezéssel, horror történetek szálltak a me-
sélők ajkairól. No és intelmek, babonák, hiedelmek. Máig 
kedveljük őket. 

Advent idején köztünk járnak a jövőt tudó szellemek, 
érdemes hát kifaggatnunk őket. Férjhez kívánkozó lányok-
nak ajánlott, hogy András napján főzzenek gombócot, vagy 
galuskát, tegyenek mindegyikbe egy pici papírt a szóba jö-
hető fiúk keresztnevével. Amelyik gombóc, galuska először 
jön fel a víz tetejére, tuti, hogy a benne rejlő név viselője lesz 
a befutó. Ám nem csak a lányok, valamennyien kíváncsiak 
vagyunk a jövőnkre. Jósoljunk tealevélből, kávézaccból, vagy 
öntsünk ólmot. Az első kettő egyszerű. Öntsünk lobogóan 
forró vizet a porceláncsészébe tett tealevelekre, keverjük meg 
háromszor, szűrjük le, majd a megmaradt üledéket hirtelen 
fordítsuk egy kistányérra. A csésze oldalára tapadt levelek 
alakja a fontos. A törökösen készített kávét iszogassuk meg, 
az alján maradt zaccot pedig ugyancsak borítsuk tányérkára. 
Ólomöntés. Egy pici darab ólmot ( hogy honnan vegyünk, 
nem tudom) evőkanálban olvasszunk föl láng fölött, majd 

(folytatás a következő oldalon)



egy régi kulcs fokán át csorgassuk lábasnyi hidegvízbe. Most 
már csak az ábrákat kell megfejtenünk, és megtudhatjuk, mi 
vár ránk. 

A megfejtéskor legyünk nagyon kreatívak. Biztosak csak 
a következőkben lehetünk. Háromszög: csalódás, továbbá 
félnünk kell a szerelmi háromszögtől. Négyzet: sok munka, 
de siker. Ötszög: lelki béke. Kör: mindenben jó vár ránk. 
Ha képet jelez az ábra, gondolkodjunk el fölötte. A macska 
például csalárdságot jelez, a villa veszekedést, a virág ünnepi 
eseményt, de akár gyermekáldást is. Luca napja az év legrö-
videbbike, a nap későn kel és korán nyugszik. Ezután már 
egy tyúklépéssel nő a világos napszakasz. Reggel, főként a 
dunántúli megyékben, várhatjuk a kotyolókat, akik holmi 
fenyegetés ellenében sarcolnak meg bennünket. Ilyeneket 
mondnak például: Luca-Luca kitty-kotty, galagonya három, 
a pálinkát várom, ha nem adnak pálinkát levágom a geren-
dát, vagy : Ha nem adtok almát, felgyújtom a pajtát és így 
tovább. Jobban járunk, ha tisztességgel eleget teszünk a ké-
résnek. De inkább csak a férfiak tüsténkedjenek, mert asszo-
nyoknak dologtiltó nap ez. Varrni végképp tilos, mert isten 
ments, bevarrják a tyúkok hátsó felét, aztán ne is álmodjunk 
tojásról. A férfiaknak azonban hozzáfoghatnak szép lassan a 
Luca széke készítéséhez. Szentestére kell elkészülnie, minden 
áldott kötelező dolgozni rajta. Legyen jó erős, meg kell bírnia 
a készítőjét, aki aztán, ha katolikus, az éjféli misén, ha refor-
mátus, a keresztútnál, de ugyancsak éjfélkor rááll és egészen 
bizonyosan meglátja a boszorkányt, aki annyi bajt okozott 
már neki, a családjának, a falujának… A Luca napi időjárás-
jelzés még ennél is biztosabb. Ettől a naptól kedve egészen 
karácsonyig minden napról írjunk időjárási naplót. Pl: reggel 
hideg volt (hány fok?), délben esett, este leszállt a köd. Egy 
nap egy hónapnak felel meg. Meglátjuk, hogy a tizenkét nap 
pontosan jelzi a jövő év valamennyi hónapjának időjárását. 
Emlékeztetőül: Luca napján kell a fél, vagy negyed kukorica-
csövet, aki jobban szereti, búzaszemeket egy szép kis tálká-
ban vízbe tennünk, hogy az üde levélkék majd a karácsonyi 
asztal díszére legyenek.

Lévay Györgyi

  Szokások a karácsonyi asztal körül
A néprajztudomány számos, nagyon szép szokást hagyo-

mányozott ránk. Ezek némelyike mai világunkban is emel-
heti az ünnep fényét, minden mástól különbözővé teheti a 
karácsonyt. 

Amikor feljön az esthajnal csillag, a család asztalhoz ül, 
hogy Jézus születésének emlékére, a szeretet jegyében elkölt-
se ünnepi vacsoráját. Régen tilos volt a háziasszonynak feláll-
nia az asztal mellől, ezért mindent előre az asztalra készített. 
Az első fogás mindig mézbe mártott fokhagyma és dióbél 
volt a szelleműzés végett. A kántortanító annyi ostyát küldött 
a gyerekekkel minden házba, ahányan ott éltek, hogy abba 
csomagolva nyeljék le a fokhagymát, diót. Ajánlott, hogy hal, 
beigli, valamint alma is kerüljön a menübe, mert mindezek-
nek jelentőségük van. Legszebb ezek közül az almáé. Úgy volt 

szokás, hogy a vacsora végeztével a családfő annyi gerezdre 
vágott föl egy szép, nagy, egészséges almát, ahányan körül-
ülték az asztalt, aztán mindenki megette a maga gerezdjét, 
annak a reményében, hogy a következő karácsonyig olyan 
kerek, teljes és összetartó marad a család, mint amilyen az 
alma volt. A jó palócok összegyűjtötték a karácsonyi abro-
szon maradt morzsát és kis vászonzacskóban eltették. Ha úgy 
adódott, hogy rontás érte a házat, annak valamelyik lakóját, 
a morzsát parázsra szórták és annak a füstjében valameny-
nyien ,,megmártóztak”. Kedves szokás az is, hogy maroknyi 
szalmát tesznek a karácsonyfa alá, ne fázzon a Kisjézus a 
jászolban és gazdag legyen a jövő évi gabonatermés. Az év 
utolsó napját vidámsággal, hangoskodással búcsúztatjuk. 
Hagyomány volt a béreslegények, pásztorok nyájfordítása. 
Úgy vélték, ha a jószág éjfélkor a másik oldalára fordul, akkor 
egészséges marad, szapora lesz. Hogy ezt elősegítsék, éktelen 
kolompolással, ostorcsattogatással keltettek zajt. Az újév haj-
nalán több vidéken jól megrázzák, kivágással fenyegetik meg 
a gyümölcsfákat, amennyiben keveset teremnének. Amúgy 
az év első napján millió dologra kell ügyelnünk. Asszony-
vendéget semmiképp sem hívjunk, csakis férfiú lehet az első 
látogatónk. Szárnyast enni szigorúan tilos, mert a baromfi 
elkaparja a szerencsénket. Kívánatos ellenben a malacpecse-
nye és általában a sertéshús, mivel a disznó előtúrja azt. A 
lencse, mák, rizs nem hagyható ki, mert ezek fogyasztása bő-
séget hoz. Jó, ha halat is eszünk, mert annak a pikkelye szint-
úgy sok pénzt jelez. Figyelem: nem mindegy, hogyan szele-
teljük föl a halat. A farkánál kell kezdeni, különben elúsztatja 
a szerencsénket. Még jobb, ha rétest is eszünk, mert általa 
csak nyújtjuk a gazdaságunkat. Általános kívánalom, hogy 
véletlenül sem szeletelt, hanem egész kenyeret tegyünk az 
újévi asztalra, hogy kitartson évvégéig. Újév napján tilos az 
ebéd utáni szieszta, akárhogyan is lumpoltunk az éjjel, mert 
ha ágyba fekszünk, esetleg betegség miatt nyomjuk majd azt 
a későbbiekben. Azt tartották, hogy az újév napján történtek 
ismétlődnek az egész esztendőben. Ne zsörtölődjünk hát, ne 
sírjunk, ne búsuljunk, ne elégedetlenkedjünk, ellenben le-
gyünk kedvesek, szelídek, jók, vidámak. Isten ments, hogy 
varrjunk, pláne, hogy mossunk és ruhát teregessünk! Az 
utóbbi százszor is tilos. Nehogy már bennünket is kiterítse-
nek az évben. Ha mindezeket a szabályokat betartjuk, jó év 
elé nézhetünk 2014-ben.

Lévay Györgyi

  Író-olvasó találkozó
2013. november 4-én, az őszi szünetet követő első tanítá-

si napon a Somogyi Könyvtár jóvoltából vendégül láthattuk 
Darvasi László, József Attila-díjas írót, költőt. A rendezvény-
re a 4. 5. és 6. osztályosokat vártuk nagy-nagy szeretettel. A 
mi könyvtárunkban is van Darvasi László kötet, mely segített 
a gyerekeknek felkészülni a találkozóra. Az előadóval végig 
vették a mesék születését, hogyan készül egy könyv, mi a 
legfontosabb testrésze egy írónak. Darvasi László bemutatta 
legújabb könyvét, ami három napja jött ki a nyomdából, a 
címe is megkapó: A 3 emeletes mesekönyv. 

Mit keres egy mesekönyvben a Magyar Történelem? 

(folytatás az előző oldalról)
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Szólhat-e egy mesekönyv önmagáról, helyet cserélhet-e az 
írójával? Hol van a világ legjobb helye? Megannyi izgalmas 
kérdés.

Darvasi László a Trapiti-könyvekben és a Pálcika-törté-
netekben már bebizonyította, hogy ért a gyerekek nyelvén. 
Most, A háromemeletes mesekönyvben egy folyton kérde-
zősködő kisfiú keresi a válaszokat. A segítségére vannak a 
földszinten lakó pupákok, a Tanító néni az első emeletről, a 
másodikról személyesen a Magyar Történelem, hogy min-
den titokra fény derüljön a harmadikon, ahol a mesekönyv 
írója is lakik. De miféle zajok szűrődnek át a padlásról? Nos, 
erre nem árulta el a választ szerző. Tessék elolvasni! 

Az előadást követően sok okos kérdést tettek föl a mártélyi 
gyerekek.

Sajti Imréné könyvtáros

  Szociális tűzifa
A kormány az 1611/2013. Korm. határozatban döntött 

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő tá-
mogatásról. Mártély község Önkormányzata 441.960,-Ft 
vissza nem térítendő, egyszeri támogatásban részesült, me-
lyet az önkormányzat 29 köbméter keménylombos tűzifa 
vásárlására használhat fel. Mártély község Önkormányzata a 
DALERD Zrt-től vásárolta meg ezt a mennyiséget. Részletes 
információ és nyomtatvány beszerezhető Mártélyon a Köz-
ségházán, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Népjóléti irodájában.

  Önkormányzati hírek
Mártély község Önkormányzata 2013. november 27-én 

tartott rendes testületi ülést. 
Testületi ülésünkön a napirendek között szerepelt 

rendelet módosítás, HTKT beszámoló, tájékoztató a kö-
zös Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda 
tevékenységéről,valamint jövő évi munkaterv jóváhagyása. 
Az A.S.A. Köztisztasági Kft december 31-ig szolgáltat a te-
lepülésünkön. Elfogadtuk a pályázatát az új szilárd hulladék 
szállító szolgáltatónak. Az FBH-NP Közszolgáltató Kft. ha-
sonló feltételekkel folytatja 2014. januártól a szemétszállí-
tást Mártélyon, mint korábban az A.S.A. Pénzügyi bizottság 
hosszasan tárgyalta a „Helyi adórendeletek felülvizsgálata” 

napirendet. Végül a képviselő testület úgy döntött, hogy nem 
kívánja bevezetni új adónemként a telekadót és az építmény-
adót, a vállalkozók iparűzési adója sem emelkedik, marad 
1,7% a településen. Ugyanakkor köszönetet mondunk a la-
kosságnak és a vállalkozóknak a közösségért végzett önkén-
tes munkáért, támogatásokért.

Balogh Jánosné 
polgárester

  Év végi munkarend
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2013. évi munka-

szüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012. (IX.4) 
NGM rendelet értelmében, az ünnepnapok miatti munka-
nap áthelyezésekre tekintettel 2013-ban az utolsó munkanap 
december 23-a, 2014-ben az első munkanap január 6-a.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal ügyeletet tart december 23-a és január 6-a között.

 Balogh Jánosné Dr. Korsós Ágnes 
 polgármester címzetes főjegyző

   Megszűnt a Csatorna Víziközmű 
Társulat

2013. október 8-án a CSVKT taggyűlést tartott és dön-
tés született a Társulat megszüntetéséről, mivel küldetését 
teljesítette. A gyűlésen a Víziközmű Társulat megszűnésére 
vonatkozó külön rendelkezések, a 160/1995. (XII.26.) évi 
vízgazdálkodási társulatokról szóló Kormány rendelet 17§-a 
(1) és (2) bekezdése értelmében a Társulat Küldött gyűlésén 
a jelenlévők megválasztották a küldöttek közül a háromtagú 
elszámoló bizottságot.

Balogh Jánosné CSVKT elnöke

  Játszóteret avattunk
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fa-

lumegújításra és - fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoprtok 
közreműködésével 2012-től igénybe vezető támogatásra pá-
lyázott az Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért. 

2013. december 5Mártélyi hírek
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A pályázattal 4.669.944 forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyertünk. Játszótér épült! Az ünnepélyes megnyitón, 
mely 2013. november 18-án volt, Hajdú Zsolt Vencel, a kura-
tórium elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és kérte fel Ba-
logh Jánosné polgármestert a játszótér átadására. A délután 
megrendezett aszfalt rajzverseny eredményhirdetését B. Ko-
vács Emőke, a zsűri elnöke ismertette. Óvodások, valamint, 
alsó tagozatos iskolások csoportjai versengtek.

Az eredmények a következők: 
Óvodás korcsoport: 1. hely Sipos Attila 2. hely Rácz Nóra 3. 

hely Szkurák Bence
1-2-os korcsoport: 1. hely Hemző Polett-Kucsár Zsuzsa pá-

ros (2. o.) 2. hely Farkas Ivett (1. o) 3. hely Cseh Katalin 
(1. o.) 3-4-es korcsoport: 1. hely Hajdú Nikolett, Bácsván 
Viktória (3. o.) 2. hely Tordai Zenke, Apró Dalma, Szalai 
Szilvia (4. o.) 3. hely Török Ferenc (3. o.)

Különdíjasok: Ferenczi László (1. o.) Mucsi Lara (1. o.) 
Miczki Kinga (3. o.) Koprivanacz Panna (1. o.) Kulcsár 
Margit (3. o.) Ügyesek, kreatívak voltak!
A játszótér kivitelezője az Acer Kft Törökbálint, alvál-

lalkozó a J-Építész Kft Joó Zsolt és Joó László, a járdák egy 
részét társadalmi munkában rakták le. A kemencét Károly 
József kemenceépítő készítette. A műszaki ellenőr, Hajdú 
Tamás a H-Arch Kft képviseletében társadalmi munkában 
látta el a feladatot. A fák és a fűmag vásárlását az alapítványt 
vállalta magára. A parkosítást, füvesítést, tereprendezést a 
közmunkások végezték.

A játszótér melletti épület tetejét az ÁMK közmunkásai 
tették rendbe, Szabó László asztalos biztosította ingyen az 
épülethez a faanyagot, a cserepeket Szabó István ajánlotta fel. 

A szalag átvágása után a résztvevőket az új kemencében 
sült friss pitével kínáltuk meg. 

Minden segítőnek, támogatónak és a pályázat kiírójának 
– a gyerekek nevében is - ezúton köszönjük az új közösségi 
teret!

  Tanácsadások
A Gyermekjóléti Központ (családgondozója Purgel Zsu-

zsanna) ügyfélfogadása: minden páros szerdán 8 órától 9:30-
ig, a Családsegítő Szolgálat (családgondozója Balázs Kitti) 

ügyfélfogadása: minden páros szerdán 8 órától 9:30-ig a Fa-
luházban.

További elérhetőségeink: HTKT Kapcsolat Központ 
Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat. 
Hódmezővásárhely, Andrássy út 54. Tel.: 62/249-489

Tonkó Tibor, Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tanács-
adó minden kedden 13-tól 16-ig várja az érdeklődőket a Fa-
luházban. Elérhetősége: 30/602-5385

  Sikerek a díjugratón
Tóth Erika mártélyi lovasunk, aki a Kéktói Ménes ver-

senyzője Epervirág nevű kezdő lovával 2013-ban a me-
gyei bajnokságokon igen jól szerepelt. B1 nyitott számban 
Zsombón 5., Balástyán 4. helyezést ért el. A megyei döntőn 

Fábiánsebestyénben B2 felnőtt amatőr számban az első nap 
6. helyezést, a második napon viszont 2. helyezést ért el, így 
összesítésben a 3. helyet szerezte meg, a dobogón bronzér-
met kapott.

(folytatás az előző oldalról)
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Sajti Fanni, aki az Equitania Lovasklub Szeged verseny-
zője Linnea lovával augusztustól a következő eredményeket 
érte el: Aranypatkó forduló Zsombó B1/C nyitott számban 
a 2. hely. Balástya Megyei forduló B2 ifi 1. hely. Csongrád 
Megyei döntő Fábiánsebestyénben B2 ifi 5. hely, csapatver-
senyben 2. helyezést szerzett a csapat, melynek tagjai: Csiszár 
Anna Pandával, Réti Dávid Művésszel, Arrate Baunelos – 
Bennetzennel (Spanyolország), Sajti Fanni Linneával. Zsom-
bó megyei verseny C2 fokozatos nehézségű versenyszámot 
megnyerte. 

  Állatorvosi ügyelet decemberben
nov.30-december 1. Dr. Szabó Dániel, Galamb u. 30/a. 

tel.: 30-310-0730
december 7-8. Dr. Szmodics Sándor, Pf.: 62. 

tel.: 30-958-4595
december 14-15. Dr. Zsolnai János, Szent I. u. 50. 

tel.:30-955-7453
december 21-22. Dr. Cseuz Tamás, Nagy A. J. u. 61/a. 

tel.: 30-262-0105
december 24-25 Dr. Csorba Csaba, Tanya 1447. 

tel.: 30-919-6091
december 26. 28-29 Dr. Horváth Mihály, Béla Cigány u. 31. 

tel.: 30-540-5969
dec. 31-január 1 Dr. Horváth Zoltán, Rapcsák A. u. 

tel.: 30-978-9062

Dr. Kovács István

Felhívás – színpadra
Tisztelt Mártélyiak!

A mártélyi Olvasókör vezetősége nevében azzal 
a kéréssel fordulunk Önökhöz: fiatalokhoz, 

középkorúakhoz és idősebbekhez, hogy csatla-
kozzanak hozzánk egy színjátszó kör létrehozá-
sában. Az érdeklődőket szeretettel várjuk 2013. 

december 11-én 18 órára a civilházba.
Apró Lajosné 

az olvasókör elnöke

Kedves Falulakók!

Jöjjön énekelni!
Énekelni szerető hölgyeket és urakat vár sok sze-

retettel a mártélyi újjáalakuló népdalkórus. 
Találkozó minden csütörtökön délután 2 órától 
3 óráig a gondozási központban. A kis közösség 
találkozói mindig is kellemes baráti találkozók 
voltak, az elért sikereknek pedig az egész falu 
örült. Jó lenne, ha minél többen lennének a 

következő években és tovább gyarapítanák az 
Őszirózsák szirmait.

Tájékoztató 
az orvosi rendelőből

Tisztelt Betegeink! Idén a karácsonyi 
ünnepnapok igen hosszúra nyúlnak, 

ezért felhívjuk kedves figyelmüket az esetleges 
kellemetlenségek elkerülése miatt.

2013. december 24-től december 29-ig 
munkaszüneti napok lesznek.

2013. december 23-én hétfőn 9 – 12-ig 
szokásosan lesz rendelés, a gyógyszertár is 10-től 
13 óráig várja Önöket. Az ünnepek alatt ügyeleti 
ellátás a már jól ismert helyeken lesz! Sürgősségi 

Betegellátás: Hódmezővásárhely Erzsébet 
Kórház Háziorvosi Ügyelet Hódmezővásárhely, 

Lázár u. 10.Telefon: 62/474-374 
Az Országos mentőszolgálatot a 104-es 

telefonszámon lehet hívni. Tisztelettel kérem 
Önöket, a rendszeresen szedett gyógyszereket 

időben írassák fel és váltsák ki, 
nehogy hiányozzanak az ünnepek alatt! 

Jó egészséget és áldott ünnepeket kívánunk!

Dr. Horváth Adél 
és Nagyné Szentirmai Anna

2013. december 22-én 
ismét lesz Falukarácsony!

Erre az alkalomra várjuk a falu 
apraja-nagyjának fényképeit 

december 15-ig, melynek témá-
ja: „Legemlékezetesebb karácsonyom” vagy 
„Első karácsonyom”, ne feledjétek, nem csak 

kicsik, hanem nagyok és még nagyobbak fényké-
peit is várjuk. Kérjük a kép hátuljára írjátok rá 

neveteket és a - körülbelüli- évszámot, amikor a 
kép készült :)

Ahova a képeket várjuk: Faluház Könyvtár vagy 
amennyiben digitális formában van meg, akkor  

a martely.konyvtar@gmail.com  címre.
Örömmel vesszük, ha süteményt készítenek és 

hoznak a Falukarácsonyra

A szervező 
„Hogy Életük Legyen Alapítvány”



Imp res  szum

Mártélyi hírek ◆ Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. Megjelenik havonta. 
Kiadja: Mártély Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Balogh Jánosné polgármester. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Híranyagokat, közleményeket, civilszervezeti anyagokat összegyűjti a Mártélyi ÁMK Faluháza. 
6636 Mártély, Fő u. 49. e-mail: martely.konyvtar@gmail.com 

Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – Hódmezővásárhely, Ferenc u. 18-20. 
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   Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 
decemberi programjai

A rendszeres szolgáltatásokon – Család-
segítő szolgálat (minden páros héten, 
szerdán 8-9.30), Nemzeti Agrárkamarai tanácsadás (min-
den kedden 13-16) és klubokon – Baba-mama klub (min-
den csütörtökön 9-11), Nagyi Net-klub (minden hétfőn 
13-14) túl, az alábbi rendezvényekre várjuk decemberben az 
érdeklődőket és érintetteket.
5-én, csütörtökön 15 óra ▶ Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

aktuális tájékoztatója.
11-én, szerdán 10 óra ▶ Előadás a szív és érrendszeri 

megbetegedésekről, ESG mérés 
előzetes jelentkezés alapján.

13-án, pénteken 14 óra ▶ Vásár
18-án, szerdán 14 óra ▶ Vásár
22-én, vasárnap 15 óra ▶ Falukarácsony
27-én, pénteken 9 óra ▶ Asztalitenisz verseny
A Könyvtár december 22-től zárva tart.
Nyitás: 2014. január 6. hétfő.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkatársai

   Idősek Klubja decemberi programja
Dec. 5-én Decemberi névnapozás 10:00 órától 

(Erzsébet, Katalin, Ferenc nevű 
tagjainkat köszöntjük)

 6-án Mikulás napi kerékpározás 9:30-kor
 10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
 12-én Decemberi Népszokások, 

Téli versek 10. órától
 13-án Rendőrségi előadás, 

biztonság a télen 10:30 tól
 17-én Fehérneművásár 9:00 órától
 18-án Véradás 13:00 órától
 19-én Karácsonyi ünnepség, Óvodások 

Betlehemesek műsora 10:00 órától
 30-án Szilveszteri mulatság, ebéd, tombola
Ál lan dó Prog ra mok:
A gyógyszer-igényét mindenki 7 órára hozza. Hétfőn reggeli 
előtti vércukor-, vérnyomás  mérés 7-8 között. Minden ked-
den 10 órától időstorna, mindenkit várunk. Kedden beszélge-
tős délelőtt,a kézimunkázók csoport-foglalkozása 9 órától. 
Szerdán videózás régebbi rendezvényeinkről közkívánatra, 
minden héten. Csütörtök  közösségi rendezvény: előadás, 
névnap, születésnap, évforduló
H, Sze, P, napokon a kedvezményes tejet, reggel 7- 8 között 
szíveskedjenek elvinni.

Klubvezetőség

   Anyakönyvi hírek
Született:

Bence Beátának és Darida Viktornak (Tornyai u. 14.)
Darida Márk Noel nevű gyermeke

Szeretettel gratulálunk!

Házasságot kötött:
Tóthpál Rita (Hódmezővásárhely, Csengettyűk köz 2.) és 

Sörös József (Mártély, Szántó K.J. u. 15.)

Török Andrea (Mártély, Béke u. 10.) és Gémes Pál (Mártély, 
Béke u. 10.)

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
Men tő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűz ol tó ság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rend őr ség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Kör ze ti meg bí zott: Szín Dániel:
 Szolgálati időben:  (20) 209-5336
 Szolgálati időn kívül:  112
Pol gár őr ség:  228-043
Pol gár mes te ri Hi va tal:  528-062
Is ko la:  528-060
Óvo da:  228-035
Idő sek Klub ja:  228-038
Anya- és Cse cse mő vé dő In té zet: 228-450
Posta:  528-010
Kór ház-ren de lőin té zet Hmvhely: 532-222
Or vo si ren de lő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374

Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig, hétvé-
genként és munkaszüneti napokon folyamatos.


