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Példabeszéd

A magunk nyomorúsága mindig nagyobb, mint máso-
ké, még, ha a valóságban eltörpül is azok mellett.
Ezt nem a Biblia mondja, hanem saját élettapasztala-
taim mondatják velem. A világ jelenségei, amelyben
élünk. Az ország vergõdése ahol itthon kellene len-
nünk, társadalmunk hanyatló fizikai léte és szellemi
kiégettsége, az emberi kapcsolatok elsilányulása és az
ember végtelen magánya, sokszor még a családban is.
Ezek rendre eszembe jutnak, mikor közelednek az ün-
nepek. Fõleg, hogy ma, amikor a posta kikézbesíti a la-
pot, itt van a világvége, s ha ezt megússzuk, az év leg-
nagyobb ünnepe a Karácsony. Jelentõsége még azok-
nak is valamiért szokatlanul nagy, akik egyáltalán
nem nézik vallási vonatkozásait. Mert számadás ez.
Egy eltelt év számadása arról, mit értünk el, mi telje-
sült vágyainkból. Hogy mire mentünk. És ajándékvá-
sárlási láz, élelmiszerek és italnemûek felhalmozása,
valami érthetetlen készülõdés, amely úrrá lesz az em-
bereken. Mintha jóvá akarnának tenni valamit. Köz-
ben csak keveseknek jut eszébe, hogy ez a fajta Kará-
csony, nem az a Karácsony. Már nem a lélek, hanem a
test ünnepe. A fogyasztói társadalom tobzódása, a
megszerezhetõ javak birtoklásának vágya, az erõn fö-
lüli ajándékozás hajszája.
Pedig ennél sokkal fontosabb tartalma kellene, hogy
legyen ennek. Az élet lényege, a létezés öröme. A felté-
tel nélküli szeretet, elfogadás, megbocsátás, mintha
minden nap Karácsony lenne.
Sok ember kesereg ilyenkor. Bánatos, ha egyedül van,
és a fenyõszagú csend ordító magányában még a gyer-
tyafüst illata is olyan számára, mint a pokol kénköves
lehelete. 
„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé
a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ,
az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ün-
nep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.” – írja egy he-
lyütt Márai, és igaza kétségbevonhatatlan. Mert tény-
leg a csodát várjuk. Azt, hogy ne érjen bennünket baj.
Hogy minden jobb legyen, mindenbõl egyre több le-

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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gyen. Hogy szeretteink egészségesek, sikeresek, boldo-
gok legyenek, s akkor mi is úgy érezhetjük, beteljesí-
tettük életküldetésünket. Azt az életküldetést, ami
minden embernek más és más. Van, akinek behatáro-
lódik, a felkelünk, eszünk, dolgozunk valamit, megint
eszünk, lefekszünk, csinálunk ezt-azt, azután elal-
szunk rutintevékenységekre, amely e módon folytató-
dik az év háromszázhatvanöt napján, és van, aki egy
magasabb szintû emberi létezés formájában magaszto-
sabb életcélokkal foglalkozva, alkotó módon, másokért
is élve cselekszi küldetését akár egy életen át. Ám bár-
melyikük elgondolkodott-e már azon, mi is az igazán
fontos? A sok, vagy az elég? Hogy hogy van az, hogy
ha az ember becsülettel él és dolgozik, valahogy min-
dig akad annyi amennyi elég. Néha még több is a szük-
ségesnél. Mert persze, hogy örök emberi vágy mindig a
többre, a jobbra törekedni, de nehéz idõkben az ember
sajnos kénytelen beérni a kevesebbel, az éppen elegen-
dõvel is, még ha a nélkülözést nem is mi okoztuk. És
mint a történelem bebizonyította, képesek is vagyunk
rá, a nélkül, hogy emberi lényegünket elveszítenénk.
Sõt. Mintha a kényszerû nélkülözés, ha nem tart kibír-

hatatlan ideig, s van remény a jobbulásra, inkább meg-
erõsítené az emberek jellemét, és valamitõl elkopna az
eredendõ irigység, amelynek melegágya a túlzott jólét,
és elõtörnének belõlük rég elfeledett tulajdonságok,
mint mások gondjainak átérzése, megsajnálása, ebbõl
adódó segítése, és az automatikusan beinduló feleba-
ráti szeretet.
Ne keseregjünk hát, ha homár helyett csak jó magyar
disznótoros, meg „gyönge” töltött káposzta kerül az
asztalra, s a legmodernebb, méregdrága papírvékony-
ságú tévé helyett a régin kell néznünk a híradót,
amelyben úgy is csak politikai zûrzavarról, gyilkossá-
gokról, tüntetésekrõl, merényletekrõl, katasztrófákról
hallhatunk, inkább kapcsoljuk ki. Legalább annyi idõ-
re, amíg gyertyát gyújtunk, és úgy teszünk, mintha
szívünkben ugyanolyan békesség és szeretet volna,
mint ahogy majd szeretteinkre nézünk a fa alatt kará-
csonykor, talán megállva egy rövidke pillanatra az idõ-
ben, hogy végiggondoljuk azt az életet, ami már mö-
göttünk van, hogy okulva belõle helyesen járjuk be azt
az utat – ami még elõttünk következik…

Farkas Csamangó Zoltán

Összevont szülõi értekezlet
A jelenlegi tanévben még nem lesz változás a mártélyi
iskola mûködésében, ha a törvényi háttér nem válto-
zik. Ezzel a megnyugtató hírrel zárta helyzetismertetõ-
jét Tóthné Kecskeméti Katalin az újonnan megalakult
Klebelsberg Kunó Tankerület fõigazgatója 2012. de-
cember 3-án az iskola tornatermében megtartott össze-
vont szülõi értekezleten.

A szép számban megjelent szülõket Sófalvy Anna a
mártélyi Általános Iskola igazgatója köszöntötte, majd
átadta a szót a tankerület fõigazgatójának, aki részle-
tesen ismertette a megváltozott körülményeket, és az
iskola mûködésével kapcsolatos tényeket. Elmondta,
hogy az iskolák fenntartásának megváltozása jelenleg
nem érinti a biztonságos mûködés feltételeit. A tanári

kar változatlan összetételben folytatja munkáját az
aktuális tanévben, akik mindebbõl csak annyit fognak
érzékelni, hogy bérüket ezen túl máshonnan kapják.
Egyébként minden változatlan formában folytatódik,
mind a tanórákon, mind a délutáni iskolai ellátás,
mind az étkeztetés tekintetében.
Egy szülõi kérdésre, mely szerint egy mindszenti fóru-
mon az hangzott el, hogy jövõre a felsõ tagozatos ta-
nulóknak más településre kell iskolába járniuk, a felsõ
tagozatok „megszüntetése” miatt, határozottan kije-
lentette, hogy ismeretei, információi szerint errõl szó
nincs. Az érvényben lévõ törvényi szabályok errõl nem
rendelkeznek, az az, ebben a tanévben mindenképpen
változatlan formában és létszámmal fog mûködni az
iskola. Ha a törvényalkotók elképzelései szerint a jövõ-
ben ebben mégis változás történik, a tankerületeknek
és az igazgatásuk alá tartozó iskoláknak sajnos nem
marad más lehetõsége, mint végrehajtani a központi
határozatokat.

Szerk.

(folytatás az elõzõ oldalról)

A hagyományokhoz híven a szokásos ping-pong ver-
senyt idén 2012. december 27-én rendezik meg az Ál-
talános Iskola tornatermében. A szervezõk kérik a
résztvevõket, hogy tekintettel a verseny elõtti napok-
ban épp csak temperáló fûtés üzemmódra, megfelelõ-
en meleg sportruházatban jelenjenek meg.
Nevezés reggel 9 órától.

Ping-pong verseny
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Falugyûlés
2012. december hó 5-én, szerdán délután 5 órai
kezdettel tartotta meg szokásos közmeghallgatás-
sal egybekötött falugyûlését Mártély Község Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete az iskola tornatermé-
ben.
Balogh Jánosné ismertette a tervezett napirendet, majd
elsõként ünnepélyes keretek között az újszülött már-
télyi kisbabák és szüleik köszöntésére került sor.
Immár hagyomány, hogy a két falugyûlés közötti idõ-
szakban született gyermekeket köszöntik ez alkalom-
ból, és emlék oklevelet, ajándékcsomagot adnak át a
szülõknek. A fent jelzett idõszakban a következõ kis-
babák születtek Mártélyon: Rácz Kata Zoé, Tótok Bog-
lárka Veronika, Kis Máté, Kis Tamás, Czirok Lara Ág-
nes, Gémes Panna Karolina, Cseh Viktória, Vincefi Erik
Zalán, Szûcs Lili Ágnes, Tatár Regõ Bendegúz, Bartha-
Kováts Hunor Zoltán, Sipos Attila, Somodi Emese Csil-
la, György Maja Anita. Az ajándékokat és a tüzelõutal-
ványokat Vörös Virág védõnõ és Albert Tibor alpolgár-
mester adta át.
A szép ünnepi pillanatok után Balogh Jánosné polgár-
mester adott tájékoztatót a 2012. év önkormányzati
eseményeirõl.
Ez az év a változások éve volt – kezdte mondandóját.
Mint ismeretes, a 2000 fõ alatti településeken megszû-
nik a Polgármesteri Hivatal. Már folyamatban van az
átadás-átvétel, hogy a 2013. január 1-i kezdéshez min-
den feltétel biztosított legyen a közös hivatal mûködé-
séhez. E változással az is együtt járt, hogy tovább nem
lehet önálló jegyzõje Mártélynak, így dr. Tarics Csilla
érthetõen keresett és talált magának új munkahelyet.
Mártély új jegyzõje, aki máris jó munkakapcsolatot
alakított ki mind a hivatal munkatársaival, mind a
képviselõ testülettel, bár e rövid idõszak csak az ismer-
kedésre, és a helyi ügyek áttekintésére volt elegendõ,
dr. Korsós Ágnes címzetes fõjegyzõ, aki 2013. január 1-
tõl is folytatja nálunk a munkát.
A képviselõ testület 6 taggal látta el a feladatokat.
Munkájukat külsõ bizottsági tagok segítették. Mind-
annyiukat köszönet illeti a lelkiismeretes munkáért,
amelyet e nem könnyû feltételek mellett is megvalósí-
tottak. Az Önkormányzat végezte a szokásos tevékeny-
ségeket, a vagyongazdálkodást, a falu infrastruktúrá-
jának, intézményeinek mûködtetését, körültekintõ és
takarékos gazdálkodással. Az ÖNHIKI (Önhibájukon
kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok szá-
mára kiírt pályázaton) idén nem nyert az Önkormány-
zat pénzt. Némileg rendezheti a viszonyokat, és egy
tisztább képet eredményez, hogy az új szabályozás ér-
telmében az állam átvállalja az önkormányzatok adós-
ságát.
Ezek után az eredményekrõl beszélt. Arról az örömrõl,
amely a falumegújítási program során létrejött beruhá-
zások láttán érezhet mindenki, aki a faluban jár-kel, az

Erdei Iskola befejezõdött rekonstrukciójáról, amelynek
eredményeként igazán európai szintû körülmények kö-
zött fogadhatják az érdeklõdõ csoportokat, akik eddig
is szép számban látogatták az intézményt, és vitték
szerte Mártély jó hírét az itt eltöltött tartalmas és hasz-
nos természet közeli itt tartózkodásuk emlékeként. A
Faluház közelgõ befejezése kapcsán reményét fejezte
ki, hogy nem csak a könyvtár kap végre méltó elhelye-
zést az épületben, hanem a többi átalakítás eredmé-
nyeként, amelyek fõként a hátsó traktust érintik, mint
a kiszolgáló tér és a vizesblokkok teljes megújulásával,
a falu ezen épülete is még magasabb szinten tudja ki-
szolgálni a felmerülõ igényeket és a Mártélyiakat.
A közmunkaprogram eredményeként, sok olyan gond
oldódott meg, amelyeket elõtte vagy létszám, vagy
anyagi lehetõségek hiányában képtelen lett volna meg-
oldani az Önkormányzat. Így nem csak egyes utak fel-
újítása, a csapadékvíz elvezetõ árkok kitisztítása, kar-
bantartása történt meg, hanem különbözõ, a közösség-
nek is hasznos mezõgazdasági és egyéb munkákban is
részt vettek a programban foglalkoztatottak. Egészé-
ben talán elmondható, hogy mindenki által tudottan
szerény ugyan az e munkáért kapott juttatás, de még-
is valami kis biztos jövedelem azoknak, akik valami-
lyen okból nem tudtak sikeresen elhelyezkedni az
egyébként is pangó munkaerõ piacon.
Egyik legnagyobb eredményként az iskola megõrzését
és tovább mûködtetését említette Balogh Jánosné.
Megköszönte azt a rengeteg önzetlen segítséget, ame-
lyet a tantestület, az iskola vezetése, a szülõk, és sok
külsõ szimpatizáns nyújtott az ügyben. Megemlítette a
takarékosság jegyében létrehozott új fatüzelésû rend-
szert, amelynek köszönhetõen kaliberekkel kevesebbe
kerül az iskola fûtése, s amely jelentõs önkéntes mun-
kafelajánlások és adományok révén jöhetett létre.
Beszélt még az ÁMK szétválásáról, amelynek fõ oka az
a bizonytalanság volt, hogy 2013. január 1-tõl az isko-
lák állami fenntartásúak lesznek.
Néhány személyi változásról ejtett még szót. A Gondo-
zási Központ élére Zoltai Csaba került, míg a védõnõi
feladatokat Vörös Virág fogja ellátni Mártélyon. A kép-
viselõ testület mindkettejük munkaszerzõdését meg-
hosszabbította legutóbbi ülésén. Munkájukhoz továb-
bi sikert kívánt.
A 2013-as év tudható elõrejelzésérõl elmondta, hogy a
polgármester és a képviselõ testület marad a helyén. A
már meghozott döntések értelmében a helyi adók mér-
téke nem változik. A további mûködés egyik legfonto-
sabb követelménye a folyamatos kapcsolattartás és
összetartó együttmûködés a falu vezetése és az intéz-
mények, civil szervezetek között.
Ez után dr. Korsós Ágnes szólt a közös hivatal létrejöt-
tével bekövetkezõ változásokról. A jelenleg a mártélyi

(folytatás a következõ oldalon)
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önkormányzatnál dolgozó 4 fõ állású munkatárs meg-
marad jelenlegi helyén, és elõreláthatólag az egy fõ
részmunkaidõs alkalmazott is teljes munkaidõs alkal-
mazásban dolgozhat majd az elkövetkezendõkben.
Ügyfélfogadás a régi helyen lesz, amelyet egy ügyfél-
szolgálati munkatárs fog segíteni. A változásból így
nem sokat fognak érezni a helyiek. Mindkét helyen, te-
hát Mártélyon, és Hódmezõvásárhelyen is lehet ügyet
intézni. A két hivatal közös munkája a jövõben való
együttmûködés során fog összecsiszolódni és egyre
zökkenõ mentesebbé válni.
Végezetül a Szentesi Vízmû Kft. képviseletében Korom
István tartott tájékoztatót a mártélyi vízszolgáltatás
egyes kérdéseirõl. Mint mondta, nem tud azzal az
örömteli hírrel szolgálni, hogy a víz olcsóbb lesz. Ezt a
jelenlegi gazdasági folyamatok sajnos nem is enged-
nék meg. Szólt viszont arról a kezdeményezésrõl,
amelynek keretében az Európai Uniós szabvány miatt,
amelynek betartását hazánk is vállalta, s amit így
kénytelenek vagyunk betartani, csökkenteni kell az
ivóvíz arzéntartalmát ott, ahol ez a határérték megha-

ladja a kívánatosat. Így kerül nemsokára sor egy olyan
honvédségi mobil tisztítómû telepítésére az Önkor-
mányzat épületének közelébe, ahonnan bárki korlátla-
nul vételezhet alacsony arzéntartalmú ivóvizet. A víz-
szolgáltatás egyéb tekintetben a régi módon fog tör-
ténni. A mártélyi víz jelenlegi arzéntartalmával kap-
csolatban felmerült kérdésre, mely szerint, mennyit
kellene egy-egy embernek naponta elfogyasztania ah-
hoz, hogy tényleges egészségkárosodást szenvedjen,
elmondta, hogy az a mennyiség naponta és fejenként,
mintegy 8-10 liter elfogyasztását jelentené évtizedeken
keresztül, amely ismerve az emberi vízfogyasztás átla-
gos napi mennyiségét elképzelhetetlen.
A falugyûlés, ahogy Balogh Jánosné zárszavában ki-
emelte, rendkívül békés és vidám hangulatban telt el,
nem úgy, mint korábban néhány alkalommal, amikor
közös ügyeink kapcsán bizony parázs viták és indoko-
latlan személyeskedések is tarkították néha a falugyû-
léseket. Az azonban már, mint annyi más Mártély éle-
tében csak – történelem. 

Szerk.

(folytatás az elõzõ oldalról)

Adventi ünnepség
Mindig öröm meghívást kapni a mártélyi „Add a ke-
zed” Mozgássérültek Egyesületének bármely rendezvé-
nyére. A falu legaktívabb, legeredményesebben mûkö-
dõ civil szervezete, amelyben a tagság átlag életkora
jóval meghaladja a hatvanat, és jó részük komoly
egészségügyi problémákkal él együtt, egész éven át
szoros összetartással és lelkesen szervezi programjait,
összejöveteleit.

Nem volt ez másként idén sem, a szokásos Adventi ün-
nepségen, amelyet a Civilházban tartottak meg. Bár
sajnos néhányan nem tudtak eljönni valamilyen okból,
a kis terem mégis zsúfolásig megtelt a szépen megterí-
tett és feldíszített asztalok körül. Az egyesület elnöké-
nek köszöntõje után, azoknak az ezer forintos vásárlá-
si utalványoknak a kiosztására került sor, amelyeket

ez alkalomból kapnak az egyesület tagjai, így Kará-
csony elõtt, s amelyek összegükben szokatlan módon
pontosan megegyeznek azzal a tagsági díjjal, amit a
tagok évente befizetnek az egyesület mûködésére.
Ezen kívül még apró figyelmességként kis zsebnaptá-
rakat is átvehettek az ünneplõk.

Arnóczkyné Marika beszélt az eltelt idõszakról, és az
egyesület elõtt álló jövõ nem túl szívderítõ lehetõsége-
irõl is. Szerencsére sikeres pályázatok tették eddig le-
hetõvé az egyesület mûködését, így a mellett, hogy
minden rendezvényüket megfelelõ háttérrel és szinte
kivétel nélkül vendéglátással is tudták megtartani, az
egyesület jelenlegi vagyona jelenleg mintegy 1.3 millió
forint. Ez nem csak arra jelent biztosítékot némileg,

(folytatás a 7. oldalon)
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Fotó: Szepsy Szûcs Levente

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog
Új Évet Kívánunk Olvasóinknak!

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog
Új Évet Kívánunk Olvasóinknak!
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hétfõtõl péntekig: 6.30-17.30,
szombat: 6.30-13,
vasárnap: 7-11-ig

Figyeljék aktuális akcióinkat!

Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!
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hogy a várhatóan csökkenõ támogatások és pályázati
lehetõségek ellenére mûködõképes maradjon még egy
ideig ez a lelkes kis civil szervezõdés, hanem a jó és ta-

karékos gazdálkodást is mutatja, amely eredménye-
ként a mindenkor megfelelõ és elégséges színvonalú
egyesületi élet folyamatossága mellett, minden felesle-
ges pazarlást elkerülve pénztartalékot voltak képesek
létrehozni. A csökkenõ támogatásokra visszatérve szo-
morúan említette meg, hogy az ilyen kis egyesületek
elõtt kétféle jövõkép rajzolódik ki, az egyik szerint

kénytelenek lesznek feloszlani, vagy összetartással és
személyes áldozatokkal önfenntartókká válni. A kér-
dés az, hogy a tagság akarja, vállalja-e ezt a küszkö-
dést, és kitartással, akarattal, fenn kívánja-e tartani az
egyesület mûködését.
Beszéde végén kitért arra a már több alkalommal fel-
vetett szándékára, hogy a következõ közgyûlésen le kí-
ván mondani az egyesület elnöklésérõl, s átadja vala-
ki fiatalabbnak ezt a felelõsségteljes, de szép feladatot.
A bejelentés, mint eddig is, a tagság hangos ellenkezé-
sét váltotta ki.
Végül mindenkinek békés ünnepeket kívánva, jó étvá-
gyat kívánt a közös ebédhez.
Amíg az ebéd megérkezett, a tagság citerakísérettel
egy dalcsokrot énekelt, amelynek egyes darabjainak
strófái közben néhány jó hangú közremûködõ kiemel-
kedõ produkciót nyújtott a karénekben.
Az ebéd, amely az iskola konyhásainak keze munkáját
dicséri, bõséges és finom volt. De nem hiányzott az
asztalokról a sütemények számtalan fajtája, és a szi-
gorúan alkoholmentes innivalók széles választéka
sem.
A bensõséges ünnepség jó hangulatban, kellemes be-
szélgetéssel, anekdotázással ért véget a kora délutáni
órákban.

Szerk.

Minden átadó ünnepség öröm. A befejezõdött, sokszor
nem kis erõfeszítéssel létrejött közös munka eredmé-
nyének ünnepe, amely új perspektívákat teremt egy

olyan intéz-
mény továb-
bi mûködé-
sében, mint
a most át-
adásra ke-
rült, mint-
egy 75 milli-
óból meg-
újult már-
télyi Erdei
Iskola.
Talán ezt az
örömet érez-
hette min-
den megje-
lent vendég,
és a beruhá-
zás létrejöt-
tében bá-
b á s k o d ó

összes közremûködõ, amikor Balogh Jánosné köszöntõ
szavai után, Giliczéné Molnár Irén ÁMK igazgató és
Jochim József vállalkozó, kivitelezõ segítségével átvág-

ták az intézmény akadálymentesítõ korlátjára kifeszí-
tett nemzeti szín szalagot. 
Az avató ünnepség meghívott vendégei ezek után meg-
tekintették a létesítményt, mind annak külsõ környe-
zetét, új gazdasági és felújított épületeit, mind a belsõ
átalakítások eredményeként létrejött új vizesblokko-
kat, emeleti hálószobákat, a foglalkoztató és közössé-
gi tereket, valamint a vadonatúj bútorzatot, oktató és
szemléltetõ eszközöket, amelyek mind a magasabb
szintû ismeretszerzést és a csoportok kulturált elhelye-
zését teszik lehetõvé ezután. Az egykori, Kebelsberg
Kunó kultuszminisztersége idején épült, országszerte
felhúzott egyen préstéglaépületek, amelyek az akkori
idõkben igen modernnek számítottak, néhány kény-
szerû karbantartással, átalakítással, akár oktatási in-
tézményként, akár más, kulturális, mûvelõdési célra
használva, a mai napig megtalálhatók mindenfelé. Mi-
kor Mártély annak idején kinõtte az épületet, és új, va-
lóban modern iskolaépületben folytatódott az oktatás,
egy idõ után felmerült ennek az épületnek a megfelelõ
hasznosítási igénye. Ennek eredményeként 2001-ben
alakították át erdei iskolává, amely rövid idõ alatt köz-
kedvelt és ismert lett, köszönhetõen a települést körül-
vevõ táj egyedi szépségének, speciális természeti
adottságainak, amelyek jól ötvözõdnek a helyi építé-
szet fennmaradt emlékeivel, s a természet közeli élet-

Átadták a megújult Erdei Iskolát

(folytatás a következõ oldalon)

(folytatás a 4. oldalról)
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nek, az ország nagyvárosaiban élõ diákok elõtt jórészt
ismeretlen napi gyakorlatával.
Az Erdei Iskola elõadótermében a megjelentek elõször
egy kedves kis mûsort láthattak az Általános Iskola ta-

nulóinak elõadásában, amelyet Körtvélyessyné Rácz-
Balog Renáta tanított be, majd sorra hallgathattak
meg rövid hozzászólásokat, visszaemlékezéseket a
projekt lebonyolításáról. Dr. Magyar Gábor a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park igazgatóhelyettese elmondta, milyen
öröm a természetvédelem szempontjából, ha egy-egy
ilyen oktatóhely létrejön. Fõként, hogy mindez itt Már-
télyon, a tájvédelmi körzet tõszomszédságában léte-
sült, újult meg, ahol néhány lépéssel a legigazibb, há-
borítatlan természet csodáiban gyönyörködhetnek a
gyermekek és felnõtt érdeklõdõk. Ez a lehetõ legjobb
alkalom és lehetõség, hogy megismertetve mindenki-
vel a természetvédelem lényegét, követhetõ példát mu-
tassunk a természetben való felelõsségteljes tartózko-
dásra, szabadidõ eltöltésre, a nélkül, hogy kárt tennék
a növény és állatvilágban, mégis befogadói és csodálói
lehessünk mindannak, amit csak a természet adhat
nekünk, embereknek. A további munkához mind a
Nemzeti Park nyugalmazott szakembere, Somodi Ist-
ván, mind a hivatalban lévõ Horvát Dénes természet-
védelmi õr, mind a maga segítségét felajánlotta, és sok
sikert kívánt a megújult oktatóhely munkájához.
Benedek Bálint projektmenedzser a kezdetektõl a vég-
sõ munkálatokig ismertette az Erdei Iskola megújulá-
sának történetét. Az ilyenkor „szokásosnak” tekinthe-
tõ akadályok és nehézségek leküzdése mellett kiemel-
ten hangsúlyozta azt a lelkes, ritkán tapasztalható
akaratot és összefogást, amely a mártélyi beruházást
emberi oldalról jellemezte. Név szerint kiemelte
Giliczéné Molnár Irént, az egész kezdeményezés kitalá-
lóját, elindítóját, motorját, valamint Búzás Éva tanárt,
az intézmény vezetõjét, akik nélkül ez a beruházás bi-
zonyára nem jött volna létre ilyen minõségben és eb-
ben a formában.

Ez után Búzás Éva az Erdei Iskola vezetõje tartott ve-
tített képes elõadást az intézmény múltjáról, jelenérõl,
az itt folyó oktatásról, és a jövõ terveirõl. 
Az átadó ünnepség alatt is részt vehettek különféle
foglalkozásokon a jelen lévõ gyerekek. Kézmûves fog-
lalkozás, agyagozás, korongozás és néptánc tanulás is
szerepelt a választható lehetõségek között.
Polyák Terézia esélyegyenlõségi szakember pohárkö-
szöntõjében gratulált a projekt sikeres végrehajtásá-
hoz, és sok sikert kívánt a helyi szakembereknek, az
ideérkezõ gyermekeknek ismereteik bõvítéséhez ebben
az immár európai színvonalú Erdei Iskolában.

A hivatalos átadást követõen állófogadáson látták
vendégül a megjelenteket, amelynek fogásait az Álta-
lános Iskola konyhájának dolgozói készítettek. Az ízle-
tes fogásokból ki-ki kedvére válogathatott, és méltón
ünnepi hangulatban folytathatott szakmai eszmecse-
rét régi és újdonsült ismerõsökkel a kora délutánig tar-
tó rendezvény folyamán.

Szerk.

(folytatás az elõzõ oldalról)

09-én Fényterápia 9:00 órától.
11-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
17-én Névnapozás (Ernõ,Veronika,Ágnes

Angelika)
10 órától
24-én Magyar Kúltúra Napja 10:00 órától.

Megemlékezéssel,verseléssel
29-én Fehérnemû vásár 9.órától

Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomás-mé-

rés, 7 és 8 óra között.
Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoport-

foglalkozása 9 órától.
Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült

felvételek megtekintése közkívánatra, minden héten
Csütörtökön közösségi rendezvény: elõadás, névnap,

születésnap, évforduló.
Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet reggel

7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás után
fogyasztható!

A gyógyszerigényeket mindenki hozza magával
7 órára. Klubvezetõség

Idõsek Klubja januári programja
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Tájékoztatás a talajterhelési díj mértékének változásáról

Tisztelt Fogyasztók!

Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket az alábbi változásokra.
Azok a fogyasztók, akik nem kötöttek rá a rendelkezésre álló közcsatornára, az ingatlanon felhasznált víz-
mennyiség után talajterhelési díjat kell, hogy fizessenek. Ezt az érintettek tudják, hiszen amióta elkészült
a községben a csatornahálózat, azóta fizetniük kell. 2012. február 1-jétõl azonban jelentõsen megemel-
kedett a talajterhelési díj köbméterenkénti ára. 
A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, amely szerint a talajterhelési díjat a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200
Ft/m3 összegben határozta meg. Ez a településünk esetében kötelezõen alkalmazandó érzékenységi
szorzó (1,5) következtében 1.800 Ft/m3-t jelent.
Fentiek alapján a megemelkedett talajterhelési díjat elõször 2013. március 31-én kell bevallaniuk illetve
megfizetniük az adózóknak, a 2012. évi vízfogyasztásuk alapján.

Talajterhelési díj számítása: TTD=E x A x T
• TTD=a fizetendõ éves talajterhelési díj 
• E=az egységdíj (Ft/m3), 1200 Ft/m3 
• A=díjfizetési alap (m3) 
• T=területérzékenységi szorzó (Mártélyon: 1,5).
Egy egyszerû számítási példán szeretném megmutatni Önnek, hogy ezen változás milyen mértékû összeg-
ben jelentkezik: X.Y. lakos esetén, aki éves szinten 50 m3 ivóvizet fogyaszt: 

A 2012. évi vízfogyasztás mennyiségét a vízszolgáltató fogja megadni, melyet az érintettek a bevallási
nyomtatvánnyal együtt fognak megkapni. A jelentõs növekedés elkerülése érdekében javaslom, hogy aki
még nem kötött rá a csatornára, az minél hamarabb tegye meg, hogy legalább a következõ évi fogyasztása
után már ne kelljen talajterhelési díjat fizetnie.

Szél Erika

2012.01.31-ig fizetendõ díj 2013.01.31-ig fizetendõ díj Növekedés mértéke
E= 120 Ft/m3 E= 1.200 Ft/m3

A= 50 m3 A= 50 m3

T= 1,5 T= 1,5
E * A= 180 E * A= 1.800
TTD= 9.000 Ft TTD= 90.000 Ft 81.000 Ft/50 m3

Talán nem is sejtik, s a csodaváró-hívõ ártatlan kis-
gyermekkorban nem is kell, hogy tudják a mártélyi
óvodások, milyen szerencsések, hogy nekik „különbe-
járatú”, mondhatni saját Mikulásuk van, Sipos Zoltán
személyében, aki évek óta magára ölti a fehér szakál-
lú ajándékosztó öregember jelmezét, s kissé elmélyített
hangon megszólalva, mesélve, beszélve, bíztatva ejti
ámulatba és csodálatba a kis mártélyi nebulókat.
Igazi felhõtlen játszó délelõttnek indult ez a nap,
amely nyitott volt a szülõk számára is. Így aztán közös
izgalommal várták a Mikulás megérkezését, aki kö-
szöntötte a gyermekeket, s a hosszú, fáradságos út
után köztük kissé megpihenve, mosolyogva hallgatta
verseiket, szép karácsonyi, vagy épp a Mikulásról szó-
ló énekeiket. Közben megkóstolta a finom sütiket,
amelyekkel a kicsik megkínálták, majd minden egyes

csodára nyílt szemû gyermekhez személyre szóló di-
cséretei, netán intelmei mellé, ajándékcsomagot adott
át. A csomagokban csoki, gyümölcsök, ropogtatniva-
lók, és egyéb finomságok voltak, amelyeket a Szülõi
Munkaközösség által biztosított 500,-Ft értékben min-
den kisóvodásnak. Ezzel azonban még nem ért véget
az ajándékok sora. Az intézmény, a „Koronás Cukor”
nyereményjátékon szerzett összegbõl, amely mintegy
ötvenezer forintot tett ki, és a Szülõi Munkaközösség-
gel közösen, összesen mintegy százezer forintnyi ér-
tékben szerzett be új játékokat, amelyeket e jeles alka-
lomból szintén birtokba vehettek a mártélyi óvodások.
Egy csodaváró, csodával végzõdõ nap részesei lehettek
mindazok, akik megjelentek az óvodai rendezvényen,
és együtt örültek a gyermekek örömének.

Az óvoda dolgozói

Mikulás az óvodában
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Mentõ: 474-374 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendõrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

Szolgálati idõben: (20) 209-5336
Szolgálati idõn kívül: 535-960

Polgárõrség: 228-043
Polgármesteri Hivatal: 528-062
Iskola: 528-060
Óvoda: 228-035
Idõsek Klubja: 228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet: 228-450
Posta: 528-010
Kórház-rendelõintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelõ - Mártély: 228-020
Orvosi ügyelet - Hódmezõvásárhely: 474-374
Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

Közérdekû telefonszámok
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Kiadja: Mártély Község Önkormányzata. Szerkeszti: Lupus Design Bt.
Híranyagokat, közleményeket a település intézményeinek munkatársai, egyesületei,
alapítványai, civil szervezetei és magánszemélyek juttatnak el a szerkesztõségbe.

Balázs Jánosné egykori tiszteletbeli munkatárs, a mártélyi újság megálmodója, elindítója emlékére.
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Nyomdai elõkészítés: Tóth Zsolt. Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – Hódmezõvásárhely, Ferenc u. 18-20.

Temetkezési Szolgálat
és Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 11
(Az Erzsébet Kórház bejáratával szemben)

Nyitva tartás:
H-P 7.30-16.00
Szo.: 9.00-12.00

Telefon: 62/238-866
Halottszállítás helyben és vidéken. Temetések

lebonyolítása, ravatalozás, sírásás, exhumálás.
Az anyakönyvezés, ügyintézés, árajánlat és

tanácsadás ingyenes!
Szállítási ügyelet: 06-30/2-447-447

(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

T E M E T K E Z É S

A Mártélyi Ravatalozó
üzemeltetõje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre József u. 1.
(Bejárat: a Zrínyi u. felõl)

Teljes körû temetkezési szolgáltatás

Térítésmentes tanácsadás,
ügyintézés!

Telefon: (62) 534-985 és +36 30/606-3802

Szállítási ügyelet éjjel-nappal:
+36 30/224-4566

A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.
Minden kedden délelõtt 9 órától várjuk az Istennel
beszélgetni vágyókat a templomba, kötetlen együtt
imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egyházak hírei

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet

az imaházban, melyre várják
a gyülekezet tagjait.

Elhunyt:
Gyovai Margit - Mártély, Széchenyi u. 21.

Anyakönyvi hírek


