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s  Együtt a karácsonyfa körül
Akik már megtapasztalták, hogy milyen hetekig készülni, 

izgulni, sürögni-forogni azért, hogy másokat megajándékoz-
zanak valami széppel, tudják, nagy örömben lesz részük. Így 
történt ez velünk szervezőkkel is a Falukarácsony  szervezése 
kapcsán. Már november elején összeült szervező csapatunk, 
hogy megbeszéljük, ki miért lesz a felelős, hiszen a program, 
a díszítés, a hirdetés, a hangosítás mind fontos része az ün-
nepnek. Elérkezett december 22-e, a várva várt nap. A falu-
házban gyülekezett Mártély apraja nagyja. Belépve a nagy-
terembe fenyőillat, mécsesek lángja, karácsonyi képek, halk 
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zene fogadta a vendégeket. A szépen megterített asztalok 
süteménnyel voltak tele. A folyosón izgatott, szereplésre váró 
gyerekek zsibongtak, amíg elkezdődött az ünnepség.  Az 
idei Falukarácsony háziasszonya, Tóth-Somodi Ágnes kö-

szöntött mindenkit és felkérte Balogh Jánosnét, községünk 
polgármesterét ünnepi köszöntőjére. Az általános iskolások 
ugocsai betlehemes előadását az óvodások szép karácsonyi 
műsora követte. Hallgattunk énekeket a Katolikus Bibliakör 

majd az Őszirózsa Népdalkör előadásaiban, Molnár Józsefné 
versmondását és Somodi István meséjét a Tordai család ze-
nés előadása követte. Az ünnepi programot az általános isko-
lások karácsonyi műsora zárta. Jó volt látni, hogy akik együtt 
élünk ebben a kis faluban meg tudjuk ajándékozni egymást. 

s  Kedves Mártélyiak!
2014 év elején szeretném a jó kívánságaimat 

kifejezni Önök felé és megköszönni a 2013-ban 
nyújtott támogatásukat.

Számomra és a képviselők számára együttmű-
ködésük, jó szándékuk és a felénk áradó biza-
lom volt a legnagyobb ajándék, amit kaphattunk. 
Hálánk jeléül minden egyes döntésünknél a falu 
lakóinak érdekeit tartottuk szem előtt. Őszinte 
szívvel remélem, hogy a legtöbb mártélyi lakos 
számára az újesztendő hoz elég örömöt ahhoz, 
hogy az élet nehézségeit viselni tudja. Biztos va-
gyok abban, hogy minden nehézség ellenére az 
újévben is oda tudunk figyelni egymásra közös 
dolgainkban éppúgy, mint az egyéni nehézségek 
megoldásában. Kívánok mindenkinek sok-sok 
derűt, egészséget, erőt és harmóniát, hogy boldo-
gan élhessük meg mindazt, ami örömöt jelenthet 
számunkra. Hogy vegyük észre magunk körül a 
hétköznapi szép dolgokat, éljük meg a pillanat 
adta élményeket és tudjunk hinni, a jövőben. 

Kívánok Mindenkinek lelki békét, nyugalmat, 
dolgos hétköznapokat. Kívánom, hogy a 2014-es 
esztendő váltsa valóra az egyéni, a családi és a kö-
zösségi terveket! 

Balogh Jánosné 
polgármester
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Vannak, akik a háttér munkával, takarítással, pakolással, dí-
szítéssel, vannak, akik szerepléssel, süteménykészítéssel, for-
ralt borral segítették közös ünnepünk létrejöttét.  Megaján-
dékoztuk egymást jelenlétünkkel, mosolyunkkal, azzal, hogy 
törődtünk a másikkal.

Kívánom mindenkinek, hogy a Falukarácsony üzenetét 
az év többi napján is megtapasztaljuk, hogy mindig legyen, 
aki törődik velünk és mindig legyen, akivel mi is törődhe-
tünk. 

Külön köszönetet mondunk Mártély község Önkormány-
zatának a felajánlott narancsokért, Kérdőné Héjja Andreá-
nak a díszítésért, Körtvélyessyné Rácz-Balog Renátának a 
műsor összeállításáért, az ÁMK dolgozóinak, az Alapítvány 
a Mártélyi Általános Iskoláért civil szervezetnek a falu kö-
zösségének vett pingpong asztalért. Hála mindazoknak, akik 
a finom süteményeket sütötték: Szabó Lászlóné, Láda Anna, 
Zsótérné Rózsika, Aradiné Jó Éva, Fülöpné Papp Éva, Búzás 
Éva, Ceszkóné Locskai Éva, Lantos Sándorné, Székely Ist-
vánné, Rácz Anett, Hajdú Szilvia, Hajdúné Kati,Kulik Edina, 

Szűcsné Erzsike, 
Bangáné Csilla, 
Olasz Sándorné, 
Apró Lajosné, 
Papp Balázsné, 
Lugosi Ferencné, 
Nagy Sándorné, 
Szuromi Lan-
tos Alexandra, 
Mohos Pálné, 
Tatárné Kapus 
Éva, Csarmasz 
Ida, Rácz Edit és 
a Somodi család-
nak. Hála Borsos 
Józsefnek a fel-
ajánlott borért, 
a Máltai Szere-
tetszolgálatnak a 
teáért, a mártélyi 

kutya és macska baráti kör díszítő munkájáért, a „Hogy Éle-
tük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért civil szervezetnek, hogy 
megszervezte a Falukarácsonyt.

Pótári Misa 
Hogy Életük Legyen 

Alapítvány az Ifjúságért 
elnök

s  Őrizd a lángot!
Az emberiség életében egyik legfontosabb dolog a láng, a 

tűz. Őseleink ennél láttak a sötét barlangban, ennél meleged-
tek. Ez volt az egyén, a társ, a közösség – a család megtartó 
ereje. Ma már sokunknak nem kell félni a téltől – hiszen tu-
dunk világítani, fűteni. De a híradásokból tudjuk milyen, sok 
ember él létbizonytalanságban, hal meg ember, pusztulnak 
el éhségtől, fagytól az állatok. Szélsőséges időjárás pusztít el 
szinte földrészeket. Mi itt, Mártélyon békében élünk, s szere-
tetben. Ezt éreztük december 7-én, amikor a felújított Falu-
házában összejött az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesü-
letének tagsága Adventi ünnepségre. Kint a decemberi hideg 
– bent barátságok éledtek újra. Egymás szeretetéből gyűj-
töttünk erőt az eljövendő időkre. Jó volt látni, hogy aki tud 
mozogni, eljött ünnepelni, elfeledte pár órára, hogy beteg, 
öreg. Van valami a közösségi életben, ami akár társadalmi 
korszakot, életritmust, nyugalmat, egyensúlyt sugall. Eljöttek 
hozzánk az „Aranyossy Ágoston Általános Iskola diákjai, ta-
náraikkal, hogy bebizonyítsák: nincs elveszett ember, ha ösz-
szefogás, szeretet van. A kialakult légkör mindannyiunkban 
kellemes életérzést váltott ki, úgy éreztük, „Jónak lenni jó.” 
Az Advent jelképe az adventi koszorú, amelyen akkor már 
két gyertya lángja égett és bevilágította a termet, a lelkeket. A 
koszorút a Mucsi család adta, ahol a család egyik tagja szü-
letésétől ápolásra szorul. A koszorút elárvereztük, mindenki 
a maga módján hozzájárult forintjaival, így 16 000 forint jött 
össze. Az összeget rászorulóknak adjuk. Felvettük a kapcso-
latot a Kiss Rigó László püspök úrral, megérdeklődtük ala-
pítványuk számlaszámát és az összegyűlt összeget átutaltuk 
az OTP-n keresztül, ők ugyanennyi összeggel megemelték az 
adományt. Ilyen a szeretet körforgalma. A szeretet erejét lá-
tom abban is, hogy ezt a napot meg tudtuk szervezni. Fő se-
gítőnk a mártélyi Önkormányzat, a Polgármesternő és Kép-
viselő Testület, de most már Hódmezővásárhely megértése 
is kellett ahhoz, hogy minden tagunk 1000-1000 forintos 
ajándékutalványban részesüljön. Ebédet úgy, mint máskor is 
a Jó étvágyat Kft főzte meg, szállította ki és adagolta. Minden 
megjelent tagunk élvezte a vendéglátás meghittségét. Aján-
dékok átadására is sor került. A nők kistáskát, a férfiak 3-3 
db zsebkendőt kaptak a Rózsadombi Lyons Klub jóvoltából, 
amit a MEOSZ-on keresztül juttattak el hozzánk. Lélekemelő 
volt Gyovainé Katika megemlékezése a szeretetről, s emléke-
zetes Molnárné Zsuzsika szavalata: Ady egyik szép karácso-
nyi versét tolmácsolása. Régebben az emberek a telet a pi-
henésre használták, erőt gyűjtöttek a tavaszra, nyárra, őszre, 
őrizték lelkükben a téli lángot. Mi akadályoz meg bennünket 
abban, hogy egyesületünkben ugyanerre az egyensúlyra tö-
rekedjünk?

Arnóczky Györgyné

(folytatás az előző oldalról)
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s  „ Nem Adom Fel” 
ping-pong verseny 2013

Újra összejött a csapat, a felnőtt férfi mezőny 6 három fős 
csoportban küzdött egymással. A lányok egy 4 fős csoport-
ban körmérkőzésszerűen játszottak - mindenki mindenki-
vel. Ugyanebben a szisztémában a gyerekek versenye 5 fős 
csoportban zajlott. Így a mezőny- a szurkolók nélkül- 27 ak-
tív versenyző részvételével indult.

A verseny megnyitóján megemlékeztünk Szabó Csaba 
barátunkról, aki a mennyországba költözött, de barátunk 
volt és rokona is néhány résztvevőnek. Ő több alakalommal 
nyerte meg a versenyt és amikor már súlyos beteg volt, ak-
kor is hatalmas küzdeni akarásával és jókedvével vett részt 
a versenyen. Ezzel példát mutatva számunkra az őt követő 
fiataloknak, öregeknek, gyerekeknek. NEM ADOM FEL, ez 
a zeneszólt Csaba bácsi (egymás közt mi így neveztük) tisz-
teletére és emlékére. Elindítottuk a vándor kupát, melyet az 
ő nevével fémjeleztünk, ebben támogatott bennünket Sajti 
Imre is, aki szintén jó barátja volt Csaba bácsinak. A baj-
nok lélekben biztosan köztünk volt, mert nagyon jókedvű és 
sportszerű, kemény meccsek zajlottak egész napon keresztül. 
Na persze a pötty pálinka sem maradhatott ki a kis sport sza-
tyorból, ahogy ez így egy ünnepi versenyen dukál fiúk között.

A fiúknál az első három helyezett:
1. Hajdú László
2. Soós Miklós
3. Szűcs Attila

A lányok versenyének helyezettjei:
1. Pánczél Zsanett
2. Kmetykó Bella
3. Szabó Anett

A gyermek kategóriában:
1. Tóth Roland
2. Papp Ernő
3. Basiszta Dominik 
4. A Szabó Csaba vándorkupát lánya, Anett adta át 
idén a kupát elhódító Hajdú Lacinak.

Ami külön színt vitt a versenybe, egyszer csak megjelent 
kőfaragó Tóth Misi bátyánk és egy pezsgőt ajánlott fel az 
utolsó előtti helyezett számára, aminek különös pikantériá-
ja az lett, hogy ezt a díjat éppen Sándor Pista barátja nyerte 

(folytatás a következő oldalon)



meg. De meg kellett izzadjon érte, sőt plusz egy mérkőzést 
kellett vívnia. A résztvevőknek ezúton is gratulálok és remél-
jük, a következő évben még többen leszünk. Encikének in-
nen üzenem: jövőre is lesznek érmek! 

Tatár Béla

s  2014
Ideje kitakarítani a padlást, kidobálni a lomot.
Mivel megérkezett 2014, és ez az év más lesz. Jobb. Szebb. 

Gazdagabb. Szeretnivalóbb. Meg minden. Munkahelyek te-
remtődnek, de úgyannyira, hogy a most még közmunkások, 
segélyezettek kedvükre válogathatnak a jobbnál jobb állá-
sokból. A munkahelyek vezetői pedig szeretettel fogadják és 
megbecsülik őket. Ma még hihetetlen, de akként lesz, miként 
az idősebb szakik, meg a mindig nagyot mondó öregek me-
sélik: a dolgozók egy bizonyos napon, rendszeresen fizetést 
kaptak. Eme napot el is nevezték fizetésnapnak. Így lesz majd 
most is. A kiváló ötletnek megfelelően nem kell majd bíró-
ságokra járni, sértő feliratú táblákkal, korgó hassal tüntetni, 
mindenféléket kiabálni igazgató tisztségű felebarátunkra. A 
föld pedig nem azoké lesz, akik nem tudják megkülönböz-
tetni a lapátot a kapától, a kecskét a fecskétől, hanem az igazi 
gazdáké, a valódi földművelőké. A tejért, disznóért, marháért 
a lelkiismeretes felvásárlók annyit fizetnek – akár előlegben 
is -, hogy a pénz nem csak a takarmány árát fedezze, hanem 
jövedelmet is biztosítson. Ugyanígy a terményekért. Okafo-
gyottá válik a kérdés ,,Mondd, mit érlel annak sorsa, kinek 
nem jut kapanyél… ki a gyár körül őgyeleg”, mert jut ez is, az 
is. És aki azt sóhajtotta, hogy ,,de szeretnék gazdag lenni, egy-
szer libasültet enni”, hát most majd ehet. Amikor csak kedve 
tartja. Már szerződtetik a diabetikus nővéreket, akik az isko-
lákban az osztályfőnöki órán biztatják a pirospozsgás gyer-
kőcöket, hogy tízórais csomagjukat ne tömjék tele libasülttel, 
szalámival, kaviárral, mert kevesebb is elég. A valutahiteles 
emberek érdekében nem kell többé a bírókat szuttyongatni, 
se a népellenes bankok ellen szabadságharcolni, mert gaz-
daságunk (Európa motorja) révén zsebünkben már nem 
,,cincog a krajcár”, hanem ércesen, messze hallhatóan pen-
dül, vagy ropogósan zizzen az erős forint, mely kenterbe veri 
a svájci frankot, az eurót és egyéb haszontalanságokat. Nem 
véletlen, hogy fiataljaink visszajönnek az ángliusoktól, kel-
táktól, germánoktól, de az ottani népek is ide sorjáznak euró-
pai tagságukat lobogtatva, hogy inkább nálunk dolgoznának 
– ha megengednénk -, mert itt jobban meglelik számításukat. 

Nyugati országok vezetői, köztük az USA ugyancsak tü-

relmetlen elnöke itt előszobázik Országházunkban, hogy 
bejusson demokráciát, házelnöki tisztséget, parlamenti kul-
túrát, sikeres gazdaságot tanulni. De ezentúl nem kell fél-
nünk aszálytól, árvíztől sem, mert sumér, vagy még régebbi 
őseinktől belénk kódolt tudásunkkal szükségleteink szerint 
szabályozzuk időjárásunkat. Lesz ,,serbet, füge, pálma, sok 
déli gyümölcs, amit csak terem a nagy szultán birodalma”. 

Bizony! Ugyanis beléptünk a választás évébe. Le hát a 
padlásokról a lomokkal! Kell a hely: az ígéreteknek.

-pt-

(folytatás az előző oldalról)
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Könyvajánló

 Száraz Miklós György:
 Magyarország csodái

Csodás az album is, amit a kezünkbe veszünk. Hibát-
lan, díszes, míves. Olyan fotókkal, reprókkal ékesítve, 
amelyeknek az eredetijét lehet, hogy láttunk már egy-
szer, de nem így, de az is lehet, nem láttuk sohasem. 
Maga a szerző írja, adhatta volna azt a címet is: Ma-
gyar Kincsestár. Negyven csodáról, azaz kincsről szól a 
könyv. Nagy-Magyarország területén van mindegyik. 
Nem mondható, hogy áll, hiszen nem csak materi-
ális csodák léteznek. A Kocson készült kocsi például, 
amely forradalmasította Európa közlekedését, foga-
lom, de fogalom a csíksomlyói búcsú is, mint ahogyan 
a fa, vagy az erdő. Nem egyetlen fa és nem egyetlen 
erdő, hanem általánosan. Megfoghatatlan a tokaji bor, 
aszú kivédhetetlen egyedisége is. 
A csodák, kincsek többsége azonban tapintható, még 
ha végtelenül rejtélyesek is. Sorjáznak lapról lapra az 
építészeti remekek, természeti tünemények, iparmű-
vészeti, avagy szakrális etalonok. A Szent Korona titkai 
például, avagy az ipolytarnóci ősleletek, a Szent Jobb, 
Szent László hermája, a mindig királynőknek ajándé-
kozott Diósgyőri vár, a Gellérthegy, a Baradla csepp-
kőbarlang vagy a székely-kapuk, illetőleg Selmecbá-
nya, a lélegzetelállító Árva-vár. Ujjal sem tapinthatóak, 
mert különösen védettek a Corvinák, a Képes Krónika, 
a Feszty-körkép, avagy Csontváry eszelősen zseniális 
festményeinek egyike-másika. Lírai képeskönyvet la-
pozunk szent igaz dokumentumokkal. 

-lévay-

A Mártélyi Hírekben a jövőben lehetőség lesz hirdeté-
seik feladására. A Képviselő-testület 216/2013. (XI. 27.) 
Kt. határozatával az alábbi díjakat állapította meg:
1. Lakossági hirdetések:
1/a, Lakossági apróhirdetés (200 leütésig): 500 HUF
1/b, Lakossági fényképes hirdetés (keretes): 1.000 HUF
2. Közületi hirdetések: 5.000 HUF
3. Egész oldalas hirdetések: 20.000 HUF

A hirdetések felvétele a Faluházban történik. 



s  Amit csak a nagyik tudnak!
Karácsonyra készülve, december 12-én diós- és mákos 

kalácssütést hirdettünk az Erdei Iskolában, melyre vállalkozó 
kedvű fiatalokat és időseket vártunk. 

Amikor három generáció még együtt élt, akkor a gyere-
kek és unokák a szülőktől, nagyszülőktől megtanulták, elles-
ték a sütés -  főzés tudományát. Ez a mai korban már sajnos 
falun sem jellemző gyakorlat. Kezdeményezésünkkel ezt 
a régen magától értetődő „tanulást” kívántuk felidézni. Az 
időhiány és a praktikusság miatt egyre gyakrabban nyúlunk 
a félkész és kész ételekhez, szinte csak az ünnepnapokon ke-
rülnek elő a saját készítésű finomságok. Pedig az igény és a 
tehetség ma is megvan a háziasszonyban és a tanulási vágy a 
fiatalokban! Ezentúl rendszeresen megtartjuk ezt a gasztro-
nómiai foglalkozást, figyelembe véve a felmerülő igényeket 
és felajánlásokat. 

Az első alkalommal egy ünnepi süteményt, a diós – má-
kos kalácsot készítettük el.

Az előkészítésben és sütésben a Mártélyi nagyik segítsé-
gét kértük, melyre Ők lelkesen vállalkoztak.

A vártnál többen érdeklődtek az újszerű kezdeménye-
zésünk iránt. Emiatt délelőtt és délután is szorgoskodtak a 
konyhában, még „meglett” férfiak is! Az elkészítés módja a 
következő volt: kalácstésztát készítettünk, mely komoly fi-
zikai „erőfeszítést” jelentett, hiszen fakanállal kellet felverni 
az alapanyagokat, hogy megfelelő minőségű legyen. Az elké-
szült tésztát a kellő pihentetés után szétosztottuk 4 egyenlő 
részre, majd óvatosan kinyújtottuk. Ez lényeges része volt a 
kalácskészítésnek. Közben elkészítettük a kétféle tölteléket, 
melyekbe almát is reszeltünk, hogy ízletesebb és lazább le-
gyen. Ezután már csak az egyenletes betöltés és szorosabb 
feltekerés maradt hátra, majd kenés után ment a sütőbe. 
Negyven perc után már szép piros volt a kalács, melyet utol-
só műveletként cukros vízzel kentünk meg, hogy fényes fe-
lületet kapjunk. Az elkészült remekek ugyan hagytak némi 
esztétikai kívánnivalót, de az ízükkel mindenki meg volt elé-
gedve!

Délelőtt D. Nagyné Kati néni, Szűcsné Erzsike néni és 
Nagy Sándorné Eszterke néni adta át sütési ,,tudományát”  a 
tanulni vágyóknak.

Délután Szabóné Sajtos Kati néni és Sörösné Irénke néni 
vette át Tőlük az irányítást. Mindenki kíváncsian várta, leste, 
hogyan sikerül első, önálló kalácsa.

Az Erdei Iskola étkezőjéből családias hangulat és finom 
sült kalács illat szűrődött ki. Végül mindenki büszkén vitte 
haza saját kezűleg készített finomságát!

Szorgos „kiskukták”: Apró Imre, Rácz Anett, Cseszkóné 
Locskai Éva, Kis-Gyöngyösi Ildikó, Búzás Éva, Sajtiné Kati, 
Aradiné Jó Éva, Demcsákné Sós Adrienn, Budainé Fehér 
Erika, Horváth Tibor, Lantos Adrienn.

A következő alkalommal egy kedvelt édesség kerül „terí-
tékre”, a házi készítésű krémes.

Ez egy időigényesebb sütemény, de megéri a fáradtságot, 
mert összehasonlíthatatlanul finomabb lesz a kereskedelem-
ben megvásárolható krémeseknél. Éppen ezért szombatra, 
január 18-án 8 órára hirdetjük meg. Kérjük, hogy aki részt 

kíván venni a közös süti készítésben, az minél előbb jelezze, 
de legkésőbb január 15-ig, mert a jelentkezési sorrendben 
tudjuk biztosítani a részvételt!

Továbbra is kérjük az ötleteket, vállalásokat és várjuk az 
újabb jelentkezőket!
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Önkéntesség külföldön
Vállalkozó kedvű 18-30 év közötti fiatalokat keresünk 
„Egy év az életemből neked” c. programunkon törté-
nő részvételre.

A kiválasztottak Németországban és Franciaországban 
főleg fogyatékkal élők otthonaiban teljesítenek egy 
éves önkéntes szolgálatot.

Időpontok:
2014. szeptember 1–2015. augusztus 31.

Pályázati feltételek:
- 18-29 év közötti életkor
- középfokú végzettség
-  a pályázati dokumentáció határidőben történő meg-

küldése
- alkalmasság
- nem szükséges szakmai ismeret és nyelvtudás

Beadási határidő:
2014. február 24. (2014. szeptember 1–2015. augusz-
tus 31. időszakra)

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatol-
ni magyar és a választott célország nyelvén (német 
vagy francia):
- önéletrajz - egy A/4 oldal terjedelemben
-  a pályázó pontos címe, telefonszáma, e-mail elérhe-

tősége szerepeljen az önéletrajzban
-  ajánló levél (máltai vezetőtől, iskolától, egyetemtől, 

lelkésztől/plébánostól, egyházközösségtől)
- 2 db igazolványkép (papír alapon)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az Európai 
Önkéntes Szolgálat (EVS) által biztosított lehetőségek 
mellett külföldi partnerszervezeteivel kötött külön 
megállapodások alapján is szervez egy éves önkéntes 
szolgálatot.

A pályázatot a következő címre kell megküldeni 
(papír alapon és e-mailen is):

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest Szarvas Gábor út 58-60.
postacím: 1255 Budapest, postafiók 20

e-mail: Kapuvári Zsófia program koordinátor
http://www.maltai.hu

s  Aktuális pályázatok

Pályázati felhívás 
nagycsaládos pályázók 

számára
2014.

A pályázat célja: 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiak-
ban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az 
egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás 
elősegítése érdekében – nagycsaládosok számára 
pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást 
az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja

Kedvezményezettek köre: 
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akiknek a 
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 
nem haladja meg 2014. január 1-jén érvényes mini-
málbér összegét, továbbá három vagy annál több – 20. 
életévüket a pályázat benyújtása napján be nem töltött 
– gyermeket nevelnek saját háztartásukban, akik után 
családi pótlékra jogosultak. 

Elnyert támogatás esetén:
-  a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/

élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. 
életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő 
befizetésével; 

-  a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyerme-
ke 2500 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az 
elnyert üdülési szolgáltatást. 

A pályázók a http://www.erzsebetprogram.hu honla-
pon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre 
kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az 
elnyert támogatást. 

Azon pályázók, akik a 2013. évi Erzsébet-program 
keretében támogatást nyertek, és számukra az Erzsébet 
Kártya korábban kiküldésre került, a korábban meg-
küldött kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési 
szolgáltatást. 

Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem 
kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét 
veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére 
nincs lehetőség.

A pályázat benyújtható: 2014. február 28. napjáig a 
http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető 
elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.

s  Tanfolyami hírek
Az Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fej-

lesztése pályázat keretében a tavasszal ismét informa-
tikai alaptanfolyamot indítunk, melyre megkezdtük a 
jelentkezések fogadását a Könyvtárban.

Várjuk a tanulni vágyó mártélyiakat!
Bízunk benne, hogy az angol kezdő tanfolyam és a 

német tanfolyamunk is hamarosan indulhat.
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Pályázati felhívás 
nyugdíjas pályázók számára

2014.

A pályázat célja: 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiak-
ban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az 
egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás 
elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára pályáza-
tot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az 
Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja

Kedvezményezettek köre: 
Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban 
részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rend-
szeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 
147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövede-
lemmel nem rendelkezik. 
Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy 
pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat és 
részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. 
Azon pályázó, aki a Gyógyfürdő program nyugdíja-
sok részére pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, 
jelen kiírás keretében már nem részesülhet az 
Alapítvány által nyújtott támogatásban.

A pályázat benyújtható: 2014. február 28. napjáig a 
http://www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető 
elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.

s  Óévbúcsúztató az Idősek Klubjában
2013.december 30-án a mártélyi Gondozási Központban 

Óévbúcsúztató buli volt. Már 10 óra után jelentkeztek az első 
vendégek.Tombola vásárlással kezdődött a program.

Vidám hangulatban vártuk az ebédet,amit a vásárhelyi 
Kistóparti vendéglő készített, finom hús leves csigával és 
sonkával-sajttal töltött rántott szelet volt a menü.

Ebéd után vidám citeraszó mellett nótázással búcsúztat-
tuk a 2013-as évet.

Nálunk 14 óra volt az éjfél, amikor is elénekeltük a him-
nuszt, pezsgő pukkantással-koccintással köszöntöttük a 
2014-es esztendőt. Balogh Jánosné Polgármesternő köszön-
tőjével kezdtük meg az Új esztendőt.

Süteményezés,nótázás következett. A Tombola sorsolás 
sok ember szerencséjét is meghozta.

Mindenki vidám hangulatban töltötte el az év utolsó nap-
ját.

Ezúton is szeretnénk mindenkinek Békés Boldog Új Esz-
tendőt Kívánni!

Mártélyi Gondozási Központ tagjai és munkatársai

s  Valami véget ért
2014. január 6. Valami véget ért. A hét első hétfői napjával 

lezártuk az iskolai téli szünetet végérvényesen, megmásítha-
tatlanul. 

Kezdődik az új esztendő, lassan itt a félévi bizonyítványok 
kiosztásának határideje és mi még mindig a kései fekvésekről, 
a megunhatatlan és órákig zajló kártyapartikról, az időhöz 
nem kötött ébredésekről, álmodozunk. Frissek az emlékek, 
nehéz az átállás. Ilyenkor az év elején az ember számadást 
készít, értékel, oszt szoroz és egy új jövőképen gondolkodik. 
Mit fogadjak meg? Mit csináljak másként? 

Én személy szerint szeretem a januárt, az ünnepélyes for-
dulópontokat, mert ad egy kis plusz erőt és lelkesedést ah-
hoz, hogy a világmegváltó terveimet megvalósítsam. Idén 
is sok ötlet kavarog a fejemben. Eljárok rendszeresen futni, 
elolvasom az összes új könyvet a könyvtárban, naprakész 
leszek mindenféle jogi paragrafussal kapcsolatban, minden 
héten lemosom az autóm, megtanítom a kutyáimat alapve-
tő parancsokra, és nem utolsó sorban töretlen lelkesedéssel 
folytatom a munkám a Mártélyi Általános Iskolában.

Nos, visszaolvasva a fenti sorokat, meggyőződésem, hogy 
az utolsó helyen említett terv az egyetlen, aminek reális esélye 
van arra nézve, hogy a terv ne csak terv maradjon. Mert ta-
nítani most is szeretek. A lelkesedéssel, kitartással most sincs 
baj. AZ elmúlt hónapokban (még tavaly) éreztem magam  
kialvatlannak, és túlpörögve, csöndesnek és csacsogónak, 
20 évesnek és 70 évesnek, precíznek és pontatlannak, enge-
dékenynek és szigorúnak, de minden este úgy feküdtem le, 
hogy boldog vagyok azért, mert a Mártélyi Iskolában tanít-
hatok. A boldogságom oka persze nem az, hogy a 8. osztály 
végre megtanulta az alárendelő összetett mondat elmzésének 
menetét, hanem hogy egy élő iskolai közösség tagja vagyok. 

Mindannyian tudjuk, hogy az iskola nem csak a tanu-
lásról szól. A tanulmányok mellett diákjaink számos prog-
ramon vehettek részt az elmúlt félév során. Szeptemberben 
elindult a  Comenius-project, melynek. Gyújtottunk lámpást 
Márton nap alkalmából, kézműveskedtünk a TÖK JÓ napon  
és több alkalommal az adventi időszakban.  Luca-napi vásárt 
rendeztünk a Diákönkormányzat bevételeinek a gyarapítá-
sára, ami végül kellemesebben és még jobban sikerült, mint 
ahogyan azt előre megálmodtuk. A kedves és nagylelkű szü-
lőknek hála, volt mit árusítania az önkéntes gyerekseregnek. 
A Diákönkormányzat  bevételét növelte a „boltos  játék”, a 
vásárló csapat is elégedetten távozott és még egy kellemes 
délutánt is magunk mögött tudhattunk.  

Szeretem ezeket a programokat, mert más arcukat látjuk 
a gyerekeknek, mert fölszabadultabban, kötetlenebbül tu-
dunk beszélgetni, alkotni, tartalmas időt együtt tölteni. Mert 
tudják, kell egy hely…

2014. január 6. Valami véget ért. Ideje az iskolára kon-
centrálni. Itt az ideje a korai kelésnek, a tanulásnak, a mindig 
rossz időpontra kitűzött szülői értekezleteknek, de tudják 
mit? Nem baj. Legalább van egy hely….

Boldog új évet midenkinek!

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta
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s  Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 
januári programjai

A rendszeres szolgáltatásokon – Csa-
ládsegítő szolgálat (minden páros 
héten, szerdán 8-9.30), Nemzeti Agrárkamarai tanácsadás 
(minden kedden 13-16) és klubokon – Baba-mama klub 
(minden csütörtökön 9-11), Nagyi Net-klub (minden hét-
főn 13-14) túl, az alábbi rendezvényekre várjuk januárban 
az érdeklődőket és érintetteket.
18-án szombaton 10 óra ▶ Ezt tudom én! Ki Mit Tud 

gyerekeknek, fiataloknak. 
Előzetes nevezés a Faluházban január 15-ig.

20-án hétfőn 16 óra ▶ Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
aktuális tájékoztatója.

22-én szerdán 16 óra ▶ Irodalmi összeállítás 
a Magyar Kultúra Napján.

30-án csütörtökön 16 óra ▶ Felolvasóest a Könyvtárban.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
munkatársai

s   Idősek Klubja januári programja
Január 9-én Januári népszokások 10:00 órától
 10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
 16-án Névnapozás:Ágnes, Ernő, Veronika, 

Angelika 10 órától
 23-án Magyar kultúra napja , Vers, próza olva-

sás10:00 órától
 28-án Fehérneművásár 9:00 órától
Ál lan dó Prog ra mok:
A gyógyszer-igényét mindenki 7 órára hozza.
Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás mérés 7–8 között.
Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit várunk.
Kedden beszélgetős délelőtt,a kézimunkázók csoport-foglal-
kozása 9 órától
Szerdán videózás régebbi rendezvényeinkről közkívánatra, 
minden héten
Csütörtök közösségi rendezvény: előadás, névnap, születés-
nap, évforduló
H, Sze, P, napokon a kedvezményes tejet, reggel 7–8 között 
szíveskedjenek elvinni.
Kérjük, tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2014. év elejétől esedé-
kes úgynevezett „zöldrácsos papírt” éves nyugdíjösszesítőt 
fénymásolás céljából szíveskedjenek az Intézménybe juttat-
ni. Köszönjük!

Klubvezetőség

Született:
Herke Jánosnak és Ambrus Olgának (Mártély, Tanya 310.) 

HENRIK KEVIN és HANNA OLGA

Szeretettel gratulálunk!

Elhunyt:
Zelenyák Jánosné Molnár Julianna 

(Mártély, Táncsics M. u. 9.)

Szabó Csaba Dezső (Mártély, Fő u. 78.)

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.

s   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.

s   Anyakönyvi hírek


