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   Színes tél az óvodában
A téli hónapokban az időjárás miatt az óvodások is sok-

szor beszorulnak csoportszobáikba. Ilyenkor a gyermekek-
ben felerősödik az életkori sajátosságaikból adódó mozgás-
hiány. Erre a körülményre a gyerekek élettani reakciója a 
fokozottabb ingerlékenység, a tolerancia csökkenése. Ezért 
kell az óvodapedagógusoknak ebben az időszakban jól meg-
tervezett tevékenységeket, és olyan élményeket, programo-
kat, cselekvéseket felkínálni, amelyek megfelelően kompen-
zálják ezeket a gyermeki igényeket. Ebből a megfontolásból 
szerveztük meg a vásárhelyi Kenyérgyár, majd néhány héttel 
később a Tűzoltólaktanya meglátogatását.  A kicsik, de még a 
kísérő felnőttek is érdekes élményekkel gazdagodtak. A Mi-
kulás a szülők aktivitásának köszönhetően most is több ha-
talmas zsák ajándékkal érkezett óvodánkba: rendezvényeink 
bevételét a szülői szervezet a játékpark bővítésére, pótlására 
fordította.

Megtisztelő, hogy minden évben, így most is felkérést 
kaptunk a Gondozási Központból a karácsonyi műsor össze-
állítására. Mindig szívesen teszünk eleget az ilyen kérések-
nek. Az idén egy, a Jézus születését megelevenítő misztéri-
umjátékot mutattak be középső-nagycsoportos óvodásaink, 
nagy gyermeki átéléssel, aranyosan. Ezt az előadást a faluka-
rácsonyon is előadtuk. Mindenki döntse el, hogy örül vagy 
szomorkodik azon, hogy az idei télen nem túl sok hó esett. 
Mi nem szomorkodtunk, az óvodás gyerekekkel ennek a ke-
vés téli csapadéknak is megtaláltuk az örömeit.  Amikor csak 
tehettük, délelőttönként kint voltunk a szabadban, így rend-

   Régen kertészetben nevelték 
az ibolyát

Lassan már nálunk, Mártélyon is kinyílik, bár a meleg ősz 
megtréfálta kissé e kedves virágot: ősszel is virított a kertje-
inkben. Csak remélni tudjuk, hogy van még benne annyi vi-
talitás, hogy most, tavasszal is megörvendeztessen bennün-
ket.  Mivel az első tavaszi virágok egyike, a régi görögöknél 
a föld újjáéledésének jelképe volt az ibolya. Virágénekeink, 
népdalaink elmaradhatatlan szereplője napjainkban a sze-
rénység és az alázatosság szimbóluma. Az erdők, a rétek, az 
útpartok korai vadvirágát megkedveltük, és szívesen látjuk 
a ház körül is. A kerti fajtákat (a kékeslila mellett gyakori 
a rózsaszínű, a fehér, illetve a teltvirágú változat is) célsze-
rű félárnyékos helyre ültetni, ahol a növény a fák alatti talaj 
takarására is alkalmas. Mivel nagyon szívós, öntözés mellett 
tűri a napos helyet, és jól érzi magát erkélyládában is.   

Hű társunk az ibolya. Pindarosz, a K.e. V. században élt 
görög lírikus egyik ódájában ibolyakoszorúhoz hasonlította 
szeretett városát, Athént. Nem csoda, mivel a görög ünne-
peken ibolyafüzérekkel díszítették az otthonokat, a három-
évesnél idősebb gyerekek nyakába ibolyafüzért akasztottak, 
azzal köszöntötték a kicsiket a szörnyű gyermekhalandóság 
korában. Mivel az ibolya hozzátartozott a görögök minden-
napjaihoz, attikai kertészetekben nevelték azt, ezért télen is 
lehetett kapni a belőle készült koszorút az athéni piacon.

A rómaiak szinte az őrületig fokozták az ibolyakultuszt. 
Vergilius arról számolt be, hogy valamennyi ház valóságos 
violárium volt, mert amerre nézett, mindenfelé ibolya-sző-
nyeget látott. A középkori Európában szintén kedvelték az 
ibolyát, mi több kolostor- és várkertekben termesztették, fő-
úri parkokba ültették. Kertjeink, erkélyládáink kedves ven-
dégét, az illatos, kék ibolyát sokféleképpen hívjuk: kék ivola, 
kékicske, gyöngevirág, fáncsika, papszakáll, szaszuka.

Régen rájöttek, hogy az ibolya nem csupán szép, gyógyha-
tása is van, illóolajából pedig illatszert lehet készíteni. Mivel 
a franciák szerint a náluk nyíló változat illata a legfinomabb 
a világon, 1893-ban szabadalmaztatták az ibolyaillatot. Bár-
hogy is van, a környezetünkben vendégeskedő illatos ibolya 
(Viola odorata) nagyon kedves a szívünknek. Szó szerint, 
hiszen a növény leveléből vértisztító, virágából vérnyomás-
csökkentő teát készítenek.
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re a töltésoldalban találta az örömtől kacagó és kipirult arcú, 
csúszkáló apróságokat a bágyadt téli napsugár.

A mindennapi munka mellett a gyerekek talán legna-
gyobb izgalommal várt ünnepe a farsang. Erre már a ziman-
kós időben elkezdtünk készülődni. Mindkét csoport az élet-
korának megfelelő dalokat, verseket, táncokat, mondókákat 
tanult. Festettük az álarcokat, készítettük a dekorációkat. A 
várva-várt nagy napra elkészültek a kuktasapkák, a pörgős 
szoknyák, mosolyogva integettek a Faluházban felállított óri-
ás bohóc figurák, és összegyűltek a tombolának és a szend-
vicsnek valók is.

Az óvoda szülői közössége újra megmutatta, hogy az ösz-
szefogásnak mekkora ereje van: sok segítséggel egy fergete-
ges hangulatú mulatságon vehettek részt a gyerekek, a csalá-
dok, és minden volt és leendő óvodás, és azok is, akik csak 
úgy, a kiszűrődő zene hatására benéztek… 

A sokféle jelmez és maskara közül nem is tudtuk volna 
kiválasztani, hogy ki a legszebb, a legérdekesebb, éppen ezért 
minden gyermek több ajándékot  kapott. A kiscsoport egy, 
a farsangi sütés-főzést bemutató verses-dalos összeállítással 
kedveskedett a nézőközönségnek, amit nagy tapssal jutal-
maztak. A nagyobbak eközben felvették az erre az alkalomra 
készített néptáncos ruháikat, masnijaikat, legényes kalapjai-
kat, hogy bemutassák, hogyan múlatták az időt a régi időkben 
farsang idején, a fonóban az emberek. Volt itt csalfa fiú-lány-
csúfolódás, lábszár-csapkodós fiútánc, körtánc, páros tánc. 
A fergeteges műsor végén minden gyermek táncba hívta 
családja táncos kedvű tagjait. A gyerekeket „Játsszunk most 
együtt!” címmel egy zenés interaktív műsorral szórakoztatta 
a rendezvényen fellépő Száraz-Nagy Brigitta és Száraz-Nagy 
Tamás előadó páros. Nem sok idő maradt a szünetre, mert 
hamarosan meglepetés műsorszámmal az Ezeregy éjszaka 
világába repített mindenkit a hastáncos Zulejka. Végül az el-
maradhatatlan tombolán minden ajándék megtalálta a gaz-
dáját az örömtől kicsattanó arcú gyerekek között.

Az elkövetkező hetekben a tavaszi események megszer-
vezésén, így a március 15-i, a húsvéti előkészületeken lesz a 
hangsúly, amiről a következő lapszámban beszámolunk. 

Enyedi Ibolya óvónő

   Januártól új víziközmű-szolgáltató 
üzemeltet Mártélyon

Törvényi változások következtében 2014. január 1-től az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el a helyi víziközmű-szolgáltatással 
kapcsolatos feladatokat Mártély teljes területén. A település 
egyes részein már 2013. szeptember 1-től az ALFÖLDVÍZ 
Zrt. szolgáltat. Helyben a cég 4. számú Területi Divíziójának 
Hódmezővásárhelyi Üzemmérnöksége végzi a szolgáltatást. 
A műszaki hibák bejelenthetőek a nap 24 órájában a 06 80 
922 333-as ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő hívó-
számon, ahol a település irányítószámának megadását köve-
tően a hívás azonnal az illetékes diszpécserközpontba érke-
zik. A diszpécser ezt követően továbbítja a hibabejelentést a 
helyi üzemeltető egység részére, akik elindulnak a hiba feltá-
rására. Az első Alföldvizes számlák várhatóan február végén, 
március elején érkeznek. Első alkalommal a januári illetve a 
februári átlagfogyasztásról kiállított számlát egyszerre küldi 
meg a szolgáltató. Amennyiben a két számla kiegyenlítése 
bármely felhasználó részére problémát okoz, kamatmentes 
részletfizetés kérhető a szolgáltatótól a helyi tarifával hívható 
06 40 922 334-es ügyfélszolgálati hívószámon.  Az első össze-
vont számlát követően már minden hónapban csak egy átlag-
fogyasztásról szóló számlát szükséges kiegyenlíteni, melyet a 
szolgáltató egy borítékban, hármasával küld a felhasználói 
részére. Fontos, hogy a három átlagszámla közül mindig csak 
az adott hónapban esedékes számlát szükséges kiegyenlíteni. 
Az egyszerre postázott számlák előnye, hogy így előre ismert 
a következő hónapokban esedékes vízdíj mértéke, így köny-
nyebb a családok számára a tervezés. A szolgáltató félévente 
olvassa le a vízmérők állását, melyet követően a pontos víz-
mérőállás alapján elszámoló számlát állít ki a felhasználói 
részére. A következő leolvasás időpontjáig ezt követően újra 
átlagszámlák érkeznek. Aki nem átlagszámlát szeretne kap-
ni, hanem minden hónapban a tényleges fogyasztás alapján 
szeretné megkapni vízdíjszámláját, a mérőállást az első ösz-
szevont számla kézhezvételét követően minden hónap 10-
20-a között bejelentheti. A mérőállás bejelentéshez előzetes 
regisztráció szükséges, mely megtehető az ügyfélszolgálati 
hívószámon, illetve személyesen, a hamarosan megnyíló 
ügyfélszolgálati irodákban. A mérőállás ezt követően beje-
lenthető sms-ben, online és telefonon is. Ennek részleteiről a 
szolgáltató által januárban megküldött tájékoztató levélben, 
valamint a cég honlapján bővebb tájékoztatás olvasható. A 
szolgáltató honlapja a www.alfoldviz.hu webcímen érhető 
el. Mártély közelében a szolgáltató Hódmezővásárhelyen a 
Szántó Kovács János u. 64. szám alatti központi ügyfélszolgá-
lati irodát, az önkormányzat épületében, a Kossuth tér 1., fsz. 
15. irodában pedig ügyfélszolgálati pontot működtet, ahol 
lehetőség nyílik személyes ügyintézésre. Ügyfélszolgálati kér-
désekkel addig is fordulhatunk a szolgáltatóhoz. A helyi tari-
fával hívható 06 40 922 334-es ügyfélszolgálati telefonszámra 
érkező hívásokat a call center fogadja, melyben az ügycso-
port megadását követően azonnal az ügyintézőhöz érkezik a 
hívás. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Üzletszabályzata megtekinthető 

(folytatás az előző oldalról)
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  Testületi ülés
Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 

február hó 05. napján 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést 
tartott.

Napirendek a következők voltak:
•  Mártély Község Önkormányzatának 2014. évi költségveté-

sének megalkotása
• Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
•  Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2013. év IV. ne-

gyedévi tevékenységéről
• Előterjesztések
• Interpellációk

Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ön-
kormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
364 997 E Ft-ban, azaz Háromszázhatvannégymillió-kilenc-
százkilencvenhétezer forintban, kiadási főösszegét 364 997 E 
Ft-ban, azaz Háromszázhatvannégymillió-kilencszázkilenc-
venhétezer forintban állapította meg.

Ez a költségvetési összeg magában foglalja a Mártély Köz-
ségi Önkormányzat, Gondozási Központ és a Mártélyi Álta-
lános Művelődési Központ kiadásait és bevételeit.

A képviselő testület a költségvetési rendeletet egyhangú 
szavazással elfogadta.

  Ki a jobb? – Csapatpárbaj
Hagyományteremtő céllal hirdettük meg a település civil 

szervezetei, baráti társaságai számára a játékot. Első alka-
lommal február 7-én délutánra hívtuk a benevezett hét bátor 
társaságot. A kiírásban 5-10 fős csapatokat kértünk, de ettől 
el lehetett térni természetesen. Az elnevezés egyelőre csak 
„munkacím”, közösen döntjük el, hogy marad e, vagy kitalá-
lunk helyette másikat.

Az első vetélkedőt kedvcsinálónak szántuk, a későbbi-
ekben a házigazda csapat fogja elkészíteni a forgatókönyvet, 
vendégül látja a többieket egy kis enni-innivalóval. Arra is 
lesz lehetőség, hogy ők is játszanak, ha felkérnek valakit a 
feladatok összeállítására, a játék levezetésére.

Ennek szellemében Alapítványunk Horváth Tibort, az 
IKSZT szakmai munkatársát kérte fel az első forduló lebo-
nyolítására, így mi is részt vehettünk a játékban. Hét felada-
tot kellett megoldani a játék során. Kapcsolódva a naphoz, 
először Rómeó és Júlia történetéből kaptunk kérdéseket (feb-
ruár 7-én van a Rómeók névnapja). „Rendszerváltás retró” 
címen az l990-2010 közötti időszak egy-egy slágerét kellett 
felismernünk, s a plusz információk alapján emlékeznünk, 
hogy melyik évben hangzott el először. Híres színésznők és 

az ügyfélszolgálati irodákban vagy letölthető a Társaság web-
oldaláról www.alfoldviz.hu. 2014. március 1. napjától – el-
térő megállapodása hiányában – az Alföldvíz Zrt. üzletsza-
bályzata szerinti közüzemi szerződés lép hatályba. Műszaki 
ügyintézésre Hódmezővásárhelyen a Szántó Kovács János u. 
64. szám alatti divízióközpontban van lehetőség.

énekesnők egykori pom-pomlányos fényképeit kellett a mai 
képeikkel párosítani, majd villámkérdésekre válaszolni. Be-
bizonyosodott a mondás, hogy nincs feleslegesebb a tegna-
pi újságnál, mert az előző napi bulvár újságok címlapjaiból 
kiollózott cikkeket kellett a megfelelő újsággal összehozni. 
Nem ment könnyen… Mókás képrejtvényeket kellett meg-
fejtenünk, végül két ügyességi feladat következett. Kariká-
kat kellett egy bottal elkapni, egy másik páros pedig ping-
ponglabdákat próbált több-kevesebb sikerrel egy kisvödörbe 
pattintani.

A végig jó hangulatú és szoros versenyben a Pót-pasik 
szerezték meg az első helyet, de a többi csapat – Olvasókör, 
Vendégvárók, Családi-csapat, Csajok, Add a kezed és az Ala-
pítványunk – tagjai sem szomorkodtak nagyon. A hetedik 
csapat „vigaszdíjként” – stílusosan – egy tábla Tibi-csokit 
kapott, míg a győztes egy üveg borral lett „hangulatosabb” a 
kétórás játék végén.

A vetélkedő elérte a célját, új ismeretekkel gazdagodtunk, 
vidáman töltöttünk el, jó társaságban két órát, melynek végén 
egyhangú volt a döntés a játék folytatása mellett. A győztes 
csapat elvállalta az első „hivatalos” forduló megrendezését, 
melyre egy hónap múlva, március 7-én pénteken 17 órára a 
Faluházban várják a többieket. 

Természetesen újabb csapatok is társulhatnak a „hetek-
hez”, az Alapítvány kuratóriumának titkáránál, Sajtiné Kati-
nál a Könyvtárban lehet jelezni a szándékot!

Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért

Meghívó
„Mindenféle érzelemmel találkoztam. Meghallgattam 
a kínból fakadó sikolyokat és a hahotákat. Minden, 
ami emberi, nyitva volt számomra. Mindent éreztem 
és értettem egyszerre.”

Dan Millman

Az emléktáblát készítette:
Tót Mihály

kőfaragó mester

Orvosok, akiket a Mártélyiak nem felednek

Mártély Község Önkormányzata, valamint 
Tót Mihály és családja

sok szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját és

ismerőseit 

Emléktábla-avatásra

Helye: Orvosi rendelő 
Mártély, Petőfi u. 8.

Ideje: 2014. március 8. 10 óra



  Nyomkereső túra
Januárban megérkezett hozzánk is az igazi tél, melyet 

decemberre vártunk. Viszonylag nagy mennyiségű hóval 
ajándékozott meg bennünket ez a hideg évszak. A hóra való 
tekintettel január 8-ára (szombatra) kitűztünk egy túraidő-
pontot. Ezúttal is Somodi Istvánt kértük fel túravezetőnek. 
Ahogy teltek a napok, egyre enyhébb idő lett és a hó csak ol-

vadt. De mi még-
sem adtuk fel, 
r e m é n y k e d v e 
abban, hogy így 
is látunk valamit 
az erdő lakóinak 
nyomaiból. Elér-
kezett szombat 
13:00, az Erdei 
Iskolában gyüle-
keztek a kíváncsi 
túrázni vágyók. 
Lelkes kis csa-
patunk, 14 fő-
vel nekivágott 
– Szegfű irányá-
ba a Tisza men-
tén – az 5km-es 
nyomkereső gya-
logtúrának. Az 

elején még nem sejtettük milyen sűrű gyalogakácoson kell 
átküzdeni magunkat, de az élmény mindenért kárpótolt ben-
nünket. A fák alatti hóval fedett területen felismertük néhány 
állat jellegzetes lábnyomát (őz, nyúl) illetve a vidra ürülékét 
is megtekintettük. István ízes történetei, a természet apró 
csodáinak bemutatása feledhetetlen élményt nyújtott szá-
munkra.
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  Mosoly
A pszichiáter egy betegét teszteli. 
-  Mi lenne, ha levágnám az egyik fülét? – kérdezi tőle 

fürkészve. 
-  Nem hallanék jól. És nem is látnék jól! – riadozik a 

beteg. 
- Hogyhogy nem látna jól? 
- Mert leesne a szemüvegem. 

*********
Egy férfi elmegy az orvoshoz, mert feldagadt a lába. A 
doktor megvizsgálja, majd a kezébe ad egy nagy szem 
tablettát.
- Várjon egy kicsit, hozok vizet – mondja a doki és 
kimegy a rendelőből.
Elég hosszú ideig van távol, a beteg türelmetlenné 
válik. Odamegy a vízcsaphoz és gyorsan lenyeli a tab-
lettát. Ekkor lép be az orvos, kezében egy vödör vízzel: 
- Na most feloldjuk a tablettát és ebben áztassa a lábát 
harminc percig.

  Segítség  a mártélyiaknak
„Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszerse-
gély Programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal szervezi. Az országos program keretében az uniós 
forrásból előállított élelmiszereket az MVH-val szerző-
dött segélyszervezetek juttatják el a magyarországi rá-
szorultak részére.”

Mártély község Önkormányzata 2014. február 20-21-
22-én kiosztotta a szociálisan rászoruló családok szá-
mára a kapott tételeket:

- durum makaróni:(ES081) 1020kg 
- konzerv zöldborsó:(ES097) 428,4kg 
- csokoládés gabonagolyó: (Es114) 340kg 
- UHT tej: (ES119) 680liter

Mártély község lakosai nevében köszönjük a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezetnek a lehetőséget.

Március 15.

Községi ünnepségünkre 2014. március 15-én 
szombaton 10 órakor kerül sor a Faluházban.

Ünnepi megemlékezést mond 
Balogh Jánosné polgármester.

Az iskolások műsorát összeállította 
és betanította Nagy Gyöngyi tanárnő

Mindenkit tisztelettel várnak a megemlékezésre.

Mártély Község Önkormányzata
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  Forraltborozás muzsikával
Február 6-án rendezte meg másodszor Mártély Község 
Önkormányzat Gondozási Központjának Idősek Klubja 
a báli szezonnyitó forralt borozását. A gyümölcsök, a 
fahéj, a szegfűszeg és a forró nedű gyümölcsös, borsos, 
fanyar, valamint a klubtagok által készített házi süte-
mények édes illatának egyvelege hamar átmelegítette a 
borongós, esős időből betérőket. Katona Sándor bará-
tunk pedig, aki az idősek klubja népdalkörének oszlo-
pos tagja és muzsikusa, citerajátékával tovább emelte az 
alkalom fényét. 
Jó hangulatban, közös nótázással, beszélgetéssel és sok 
vidámsággal telt az idő és a jelenlévők egybehangzóan 

állapították meg, hogy mindenképpen ismételjünk az 
előttünk álló esztendőkben.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre. A felvéte-
lek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program sze-
rinti nyilvántartási száma és neve: 2003 Felmérés a 
háztartások információs és kommunkikációs tech-
nológiai eszközhasználatáról. Az összeírási munkát 
a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A 
mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését 
véletlenszerű kiválasztással hajtják végre. A kikérde-
zés időpontja: 2014. április 30 – május 26



   Alapítványi bál 
kivilágos virradatig

Nagy örömmel, összefogással, együttes munkával rendez-
tük meg idei alapítványi bálunkat, melynek bevételével az 
iskola tanulóinak egész éves tanulmányi, sport-szabadidős 
programjait – többek között az idén esedékes németorszá-
gi útjukat – támogatjuk. Ez alkalommal is sikerült sok-sok 
támogatót megnyerni a tombolatárgyak és az ételek alap-
anyagainak felajánlásához. A Faluházat a Valentin naphoz 
kapcsolódóan díszítettük, piros –fehér dekorációval. Ezúton 
is köszönjük Dékány-Lantos Anikónak szolid, de szerelmi 
szimbólumokban gazdag, kreatív alkotását. Idei rendezvé-
nyünket Hajdú Zsolt Vencelnek, a kuratórium elnökének 
megnyitója és Albert Tibor alpolgármester köszöntője után 
a Silver Művészeti Iskola tanulóinak színvonalas műsorával 
kezdtük. Ezt követően a már hagyományos, Anti bácsi-fé-

le pörköltet és a helyi konyhán készült töltött káposztát az 
ÁMK dolgozói és önkéntes segítők szolgálták fel a vendé-
geknek. Az este színes zenei hangulatáról a Moonlight Duo 
gondoskodott, majd sztárvendégünk, Luigi vette át a mikro-
font és alaposan megtáncoltatta mulatós zenéjével a táncos 
lábú bálozókat. A jótékonysági célra felajánlott festmények 
és fotók árverés útján találtak gazdára. Ezúttal is jól sikerült 
a licitálás, a bevételt az Alapítvány céljainak megvalósítására 
fordítjuk. Az este folyamán vörös rózsát és tulipánt árusítot-
tunk, abban bízva, hogy az urak megajándékozzák kedvese-
iket. Éjfélkor rendkívül változatos svédasztal várta a táncban 
alaposan kifáradt vendégeket. A báli mulatság hajnali fél egy-
kor érte el csúcspontját: következett a várva-várt meglepetés! 
Egy csinos, magyar bajnok rúdtáncos lány akrobatikus, esz-

tétikus műsorát csodálhatták meg a mulatság részesei. Utol-
só vendégeink hajnali 4 óra után indultak haza, melyből arra 
következtetünk, hogy az idei bál is sikeres volt. Köszönjük 
minden szervezőnek, kollégának, szülőnek, támogatónak és 
résztvevőnek, akik segítségükkel, jelenlétükkel támogatták 
az iskola tanulóit!

Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért kuratóriuma
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  Sósvizes lábfürdő
Régi praktikák egyike a lábak áztatása, sós vízben. Évente 

két kúra a javasolt, kúránként 8-10 alkalom, heti háromszori 
gyakorisággal, alkalmanként 30 perc. Edénytől függően 3-4 
liter 40 C fokos 10 százalékos sós vizet készítsünk elő és va-
csora után legalább két órával, tegyük lábainkat a lavórba. A 
víz érjen a bokákig, és hagyjuk, hogy jól melegedjünk át, és 
táguljanak a talp pórusai. 

A szervezet nagytakarításával felérő terápiának mellékha-
tásairól nincsenek ismereteink, ellenben 6 -7 alkalom után a 
pozitív hatások jelentkeznek.

A lábfürdő vizének színe a kezelés alatt megváltozik, attól 
függően, hogy melyik szervünk méregtelenítése aktivizáló-
dott:

- ha citrom sárgás, akkor a vese, húgyhólyag,
- ha narancssárga, köszvény, reuma vagy ízületi bajokra,
-  barna színeződés esetén a májfunkciókra kell tekintettel 

lenni.
-  A zöldes szín az epe, szív, ér- és emésztőrendszer hibáira 

utal,
-  sötét szín esetén pedig a nehézfémek, cukorbetegség jelei 

mutathatók ki.

Az anyagcserezavarok, a magas vérnyomás, az emésztő-
rendszeri gondok, a gyulladásos folyamatok tünetei 7-8 alka-
lom után érezhetően mérséklődnek. Ülőfoglalkozást végző 
emberek ödémáit gyakorlatilag eltünteti a kezelés.

Mint sok minden más természetes gyógymód ez is a cso-
dával felér, aki teheti, próbálja ki és nem fog csalódni benne. 
Mostanában elit szépségszalonok is alkalmazzák a technikát, 
és erre a célra kifejlesztett elektromos lábáztatókat is vásárol-
hatunk, bizonyára ezek a módszerek is jók, de ne feledjük az 
igazi pozitív hatást a tiszta víz és a natúr só jelenti.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre. A felvéte-
lek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program sze-
rinti nyilvántartási száma és neve: 2003 Felmérés a 
háztartások információs és kommunkikációs tech-
nológiai eszközhasználatáról. Az összeírási munkát 
a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A 
mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését 
véletlenszerű kiválasztással hajtják végre. A kikérde-
zés időpontja: 2014. április 30 – május 26
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  Máriás Ferenc: „Életem”
A mi településünkre is eljutott Máriás Feri bácsi doku-

mentumfilmje, melyet Varga Árpád Zsolt rendezett. Február 
21-én 18:00-kor vetítettük a Faluházban, melyre előzetesen 
sokan jelezték részvételüket. 1922.február 22-én született 
Mindszenten, már a gyerekkora is eseménydúsan telt. Ügyes-
ségének és találékonyságának köszönhetően szökött meg a 
hadifogságból. Derekegyházára járt dolgozni lóháton. Ka-
landos életútja során több környékbeli településen megfor-
dult, majd főerdészként dolgozott Mártélyon nyugdíjba vo-
nulásáig.

A mindszenti erdész, lótenyésztő, lovas barát gazdag és 
tanulságos életét bemutató filmjének vetítésén, olyan vendé-
gek is megjelentek, akik már nem első alkalommal látták az 
alkotást. Közel 90 fővel meg is telt a nagytermünk. Máriás 
Feri bácsit sokan ismerték, tisztelték, a nézők nagy része a 
barátaiból, ismerőseiből tevődött össze.

A vetítés végén sokan maradtak beszélgetni és gratuláltak 
az alkotóknak.

Köszönjük a film alkotóinak, feledhetetlen élmény volt 
mindannyiunk számára!

Varga Árpád Zsolt: rendező, producer, operatőr
Lelkes István: szerkesztő
Czurkó Szilárd:  társproducer, (Feri bácsi barátja, 

lovagolta lovait)
Czurkóné Czeglédi Ida: társproducer

Köszönjük a támogatást:
Sörös Irén – Olasz László, Szél Sándorné Erzsike – Szél Sán-
dor, Baranyi Istvánné Mariann – Baranyi István, Vendégváró 
Egyesület, Juhászné Bárdy Szabina (könyvelő), Nagy And-
rásné Gyöngyi, Pusztai Sándorné, Csernus István, Albert Ti-
bor (alpolgármester), Mohos Pál és családja, Apró Lajosné és 
családja, Szabó Betti és családja, Kun Károly és családja, Sza-
bó Lajos bácsi (halász) és felesége, Tóth Mihály (kőfaragó) és 
családja, Tirla Eszter.

   Valentin napi mulatság –  
Alapítványi bál a javából

Sokszor és sok helyen elmondtam már Önöknek, hogy 
szeretek itt élni Mártélyon. Szeretem a kedves és segítőkész 
szomszédaimat, a befogadó fiatal közösségeket, az utcán na-
gyokat köszönő embereket. Szeretem, hogy olyan emberek-
kel kerülök kapcsolatba, akikre tudom, hogy számíthatok, ha 
önkéntes munkáról van szó, ha egy közös ügyért kell tenni 
valamit. Szórakoztató együtt játszani, verset mondani, kö-
zösen kávézni és jól esik, ha  a lefulladt autómon segítenek. 
Mert az is előfordul. 

Többek közt ezért is várom minden évben az Alapítvány 
a Mártélyi Gyerekekért hagyományos jótékonysági bálját, hi-
szen ezen az estén sok emberrel találkozhatom azok közül, 
akikről a fentiekben beszéltem. 

Ebben az évben február 15-én került megrendezésre a 
bál, természetesen a Valentin nap jegyében. A Faluház nagy-
termének ízléses dekorációja-amely Dékány-Lantos Anikó 
munkáját dicséri, mindenkit ráhangolt egy kicsit az est té-
májára: a szerelemre. A nyitótáncot idén is a Silver Művészeti 
Iskola növendékei adták, akik fiatal koruk ellenére gyönyörű 
produkcióval káprázatták el a nézőket. Én személy szerint 
egy fiúra fókuszáltam végig: Juhász Csabára, aki iskolánk 7. 
osztályos tanulója.  Minden évben elámulok a tehetségén és 
azon a munkán, amit ebbe a műfajba fektet és elszomoro-
dom, hogy már nem tartozom a tizenévesek közé.

Az est folyamán senki nem maradhatott éhes, hiszen 
mindenki kedvére válogathatott D. Nagy Anti bácsi pörkölt-
je és az ÁMK konyhásainak szemet gyönyörködtető és finom 
falatai között. Tényleg minden elismerésem azoknak akik az 
előtte való napon a konyhában sürögtek-forogtak, hogy ilyen 
bőségtálat varázsoljanak a vendégsereg elé.

 A zenei aláfestést ebben az évben is a Moonlight Duó 
szolgáltatta, akik nagyon jó hangulatban muzsikáltak mind-
annyiunk nagy örömére a reggeli órákig. Azt gondolom, egy 
zenekar sikerét mindig az bizonyítja igazán, ha táncol a kö-
zönség. Nos, a bál kezdetétől a végéig nem volt olyan pillanat, 
hogy ne ropta volna valaki a táncparketten. Fölszabadultan, 
jókedvűen, elégedetten.

A hagyományokhoz hűen idén is sor került a jótékonysá-
gi árverésre, amelynek képeit az alkotó művészek ajánlották 
föl az alapítvány javára. Ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki fotózott, festett és vásárolt.

A báli vendégsereg 2 meglepetésprodukciót is hallhatott, 
láthatott szombat este. A színpad mellől figyelve az embere-
ket, úgy gondolom, mindenkinek nagy örömére szolgáltak 
ezek az előadások. 

Egy ilyen rendezvény megszervezése hatalmas munkát 
igényel. Sok telefon, támogatók keresése, felajánlások össze-
gyűjtése, jókedvű és lelkes önkéntesek koordinálása. Feleme-
lő érzés a szervezők munkájába belelátva megélni azt, hogy 
a mártélyi gyerekek körülményeinek segítése a falu nagy 
részét, az idejáró gyermekek szüleit valamilyen formában 
megmozgatja, cselekvésre készteti. Mindenki úgy segített, 
ahogy és amiben tudott. Persze önzetlenség ide vagy oda, a 
vendégek mind azért jöttek, hogy jól érezzék magukat, hogy 
találkozhassanak azokkal a barátokkal, ismerősökkel, akiket 
régen láttak. Sokan vágyunk arra, hogy a dolgos és fárasztó 
hétköznapok után csinosan, elégedetten és boldogan táncol-
hassunk, nevetgéljünk, beszélgessünk.  És így van ez jól, mert 
tudják, nem győzöm hangsúlyozni: jó, hogy van  egy hely… 

A Mártélyi Általános Iskola nevében köszönettel tarto-
zom mindazoknak, akik szervezkedtek, felajánlottak eljöt-
tek, fogyasztottak, vásároltak. A pénz jó helyre kerül, az él-
mény pedig még sokáig bennünk marad.

Szép tavaszvárást Mindenkinek!

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

Fotók a martely.hu oldalon láthatók
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  Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT) 
márciusi programjai

A rendszeres szolgáltatásokon – Családsegítő szolgálat 
(minden páros héten, szerdán 8.00-9.30), Falugazdász foga-
dóóra (minden kedden 8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági 
klub (minden pénteken 15.00 – 17.00), Baba-mama klub 
(minden csütörtökön 9.00 – 11.00), Nagyi Net-klub (min-
den hétfőn 13.00 – 15.00) túl, az alábbi rendezvényekre vár-
juk februárban az érdeklődőket és érintetteket:
7-én pénteken 17 órakor Ki a jobb? Játékos vetélkedő 

civileknek, korhatár nélkül
11-én kedden 16.30-kor Gerinctorna gyógytornász-

fizioterapeuta vezetésével (400 Ft/fő/alkalom)
17-én hétfőn 14 órakor Március 15-i Vetélkedő 

és rajzverseny eredményhirdetése
19-én szerdán 10 órától Egészségi állapot (ESG) mérés 

(jelentkezés: Búzás Éva 30/963-1986)
21-én pénteken 17 órakor Ötórai tea „angol módra”
25-én kedden 16.30-kor Gerinctorna
28-án pénteken 15.30-kor Baba-mama torna
29-én szombaton 9 órakor Civil szervezetek tréningje

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
és Faluház munkatársai

Elhunyt:
Börcsök Szilveszterné Gyapjas Terézia Mártély, Fő u. 58.

Valkó Endre Mártély, Tornyai u. 22.

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.

   Anyakönyvi hírek

   Idősek Klubja márciusi programja
 6-án Nőnapi ünnepség 10:00 órától
 11-én Térítési díj befizetése pénztári órákban
 13-án Farsangi ünnepség 13 órától
 20-án Tavaszváró verselés 10 órától 

(mindenki hozzon magával még egy verset)
 25-én Fehérneművásár 9:00 órától
 27-én Régi fotók nézegetése 10 órától Hozzák el 

legkedvesebb fényképeiket

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


