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 Közteherviselés
Az elmúlt hetek talán legnehezebb döntéseit a helyi adóren-
deletek módosítása ügyében hozta a képviselő testület. Az 
elmúlt év feladatai és lehetőségei világosan alátámasztották, 
hogy falunk gazdálkodásába a helyi adóbevételek a legna-
gyobb jelentőséggel bírnak. Az örökölt pénzügyi helyzet 
problémáit állami segítséggel igyekszünk rendezni, és pon-
tos elszámolással igyekszünk a kintlévőségeket is csökken-
teni. Ezúton is meg szeretném köszönni minden adófizető 
polgárunknak és a helyi vállalkozásoknak, hogy a befizetési 
kötelezettségeiknek eleget tettek, ezzel segítve önkormány-
zatunk gazdálkodását. Köszönöm azoknak is a megértését, 
akik a múltban be nem szedett adóikat visszamenőleg, egy-
szerre fizették ki ebben az évben.
Közel egy évtizede nem változtak a magánszemélyek adó 
terhei Mártélyon, de a település fenntartása és a beruházá-
sok költségei folyamatosan nőttek.  A kommunális adó min-
den ingatlantulajdonost érint függetlenül anyagi helyzetétől, 
de vannak, akik mentességet élveztek életkoruk alapján. A 
nyugdíjkorhatár 60 évről 65 évre változott, így az adómen-
tesség határa is ehhez igazodik. Aki 2015 évben a régi ren-
delet szerint mentességet kapott, annak megmarad a szer-
zett joga, aki 2016. január 1 után lesz 60 éves, annak 65 éves 
korától jár az adómentesség, arra az egy állandó lakhatást 
szolgáló ingatlanára ahol él. A lakáshoz tartozó gazdasági 
épületek (takarmánytároló és állattartást szolgáló épületek) 
adómentességet élveznek. 
Új adónemként bevezette a testület az un. garázs adót, ami 
az ingatlan-nyilvántartásban gépjárműtárolóként, garázs-
ként feltüntetett, vagy annak elmaradása esetén gépjármű 
tárolására alkalmas építményre vonatkozik. Az adó mértéke 
3 000 Ft/év, ami első pillantásra soknak tűnhet, de havi ösz-
szege messze elmarad egy doboz cigaretta árától. A befolyt 
garázsadót elsősorban a közbiztonságot fokozó beruházá-
sokra, a közlekedést és a belterületi utakat és járdákat érintő 
felújításokra kívánjuk fordítani. 
A jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy adómentessé-
get kapjanak a kommunális adó alól az önkéntes tűzoltók. 
A testület értékelve és köszönve a helyi önkéntes tűzoltók 
elmúlt évtizedekben folytatott kiemelkedő munkáját, kom-
munálisadó menteséget biztosít mind a 10 önkéntes tűzoltó-
nak Mártélyon. 

 Dióverő nap az óvodások családi programja
Az óvoda munkatársaival és a szülőkkel már szeptember 
elején hozzákezdtünk a hagyományos Dióverő- családi nap 
szervezéséhez. A korán beköszöntő, esős ősz miatt végül 
mégsem tudtuk megszervezni az óvoda udvarán a progra-
mokat, egy teljesen más, rendhagyó családi nap alakult ki a 
Faluházban. Sajnos ez miatt több előre tervezett programot 
le kellett mondani, mint például, a lovas játékokat, a mind-
szenti íjászok bemutatóját, de reméljük, ebben a tanévben 
még vendégül láthatjuk őket.  

Az iparűzési adó 1,7 százalékos adómértékét 2 százalékra 
módosította a testület. Ez az adómérték módosítás össz-
hangban van az építményadó és telekadó mértékek csök-
kentésével a kieső adó kompenzálása érdekében. A telek és 
építményadó bevezetésével és 2015 évi mértékével egy-két 
nagyobb vállalkozásnak viszonylag nagy összegeket kellet 
az adószámlákra befizetni. A vállalkozási adóterhek egyen-
lőbb elosztása érdekében változtatta a testület az iparűzési 
adó mértékét 2 %-ra.
Új elemként szerepel az iparűzési rendeletben a háziorvosok 
és a védőnők adómentessége. A háziorvosok közszolgálatot 
végeznek az egészségbiztosító által fizetett forrásokból. A 
módosított helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény adta le-
hetőséggel élve adómentességet vezettünk be, melynek értel-
mében mentes az iparűzési adó alól a háziorvos és a védőnő 
vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési 
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
Az adórendeletek módosításának célja, hogy a következő 
évek gazdálkodásához a pénzügyi alapot megteremtsük. 
Ehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy minden te-
kintetben átgondolt, megalapozott és költséghatékony gaz-
dálkodással működtessük településünket. Fontos célunk 
a településfejlesztéshez a pályázatokhoz szükséges önerő 
megteremtése, a közösségi vagyontárgyak (Óvoda, Iskola, 
Faluház, Erdei Iskola, Gondozási Központ, Orvosi Rendelő, 
Polgármesteri Hivatal) fenntartása, a települési támogatá-
sokra fordítható összeg növelése és a civilszervezetek támo-
gatásának emelése. 

Borsos József
polgármester

(folytatás a következő oldalon)
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A rossz idő miatt a Faluházba lebonyolított program, kicsit 
más lett, mint a megszokott, de nagyon jól érezte itt is magát 
minden kisgyerek.  A programot a nagycsoportosok nyi-
tották meg. Népi ruhába öltözve egy korabeli vásári játékot 
mutattak be, Fülöp Andrásné betanításával. Egy hét múlva 
ugyanevvel a műsorral a falu időseit is meglepték az Idősek 
napi rendezvényen.  A Dióverő napon a mozogni vágyók két 
ugráló várban is játszhattak egész délelőtt, sőt az árkádok 
alatt egész tornapályán ugrándozhattak szabadon. Több 
asztalon alakítottunk ki különböző tevékenységet, lehetett 
kisfestőzni, fonalból őszi szőlős képet ragasztani, sünis ceru-
zatartót készíteni. Lehetőség volt a védőnőtől tanácsot kérni, 
az asszisztensnél vérnyomást és vércukorszintet mérni.  Ter-
mészetesen a megszokott arcfestés és csillámtetoválás sem 
maradt el. A fiúknál ismét nagyon kedvelt volt a tűzoltóautó 
kipróbálása, a helyi önkéntes tűzoltók segítségével. Renge-
teg ajándékot kaptunk a szülőktől, támogatóktól, amelyeket 
tombolaszelvény vásárlásával és némi szerencsével lehetett 
megnyerni. Szintén a szülők és támogatók adományából 

működött egész nap a büfé a Faluház előterében, majd itt 
mérték segítőink a finom marhapörkölt ebéded.
Ebéd után, teli hassal, már kicsit fáradtan alakítottuk át a nagy-
termet színházteremmé, ahol igazán színvonalas előadást lát-
hattunk. A Bessenyei Színkör előadásában, Benkő Brigitta ren-
dezésében a Szeplőcske mesejátékok nézhettük meg. 

 Baranyi Sándorné Terike nénit köszöntöt-
tük 90. születésnapja alkalmával
A mártélyi határszélen fekvő családi tanyájukban fogadta 
születésnapi köszöntésünket Terike néni december 1-én. Te-
lepülésünk minden lakója nevében kívántunk jó egészséget 
és boldogságot ezen a jeles születésnapon és megragadtuk 
az alkalmat, hogy megelevenítsünk néhány emléket ebből a 
kiemelkedő életútból.

Gazdálkodó családban született Mártélyhoz közeli tanyán, 
ahol szerető szülei nevelték. Édesapja legügyesebb segítsé-
geként sajátította el a tanyasi gazdálkodás fortélyait. Elemi 
iskolái elvégzése után is a tanyasi élet maradt vonzó számá-
ra. Szívesen jártak barátnőivel a Feketehalmi olvasókörbe, 
és megtudtuk, hogy a tanyasi leányok is szerettek dalolni, 
táncolni.  Férjével, Baranyi Sándorral akit „regényös” Bara-
nyiként is emlegettek 1947-ben házasodtak össze és a ma is 
lakott családi tanyában kezdték meg közös életüket. Terike 
néni háztartásbeli volt, Sanyi bácsi kezdetben magán, majd 
az Újélet Tsz későbbi egyesülés után a Fürst Tsz tagjaként 
dolgozott. A házimunka és a két gyermek Sándor és Ferenc 
felnevelése mellett a tanyai gazdaság termékeit a városi pia-
cokon és az akkor nyíló Hordó Vendéglő konyháján értéke-
sítette. A szerették a vevők a friss és finom túrót, a tejfölt, a 
tanyasi tojást és az egyéb apróságokat, ezek mindig kelendő-
ek voltak a városban.
Gyermekei szerető gondoskodása és a megőrzött jó kedélye, 
humora mindig átsegítette a nehézségeken. A jó beszélgetés, 
a kacagás, a múlt nagy történéseinek felelevenítése a könyv, 
melyben versekbe foglalta szerető férje gondolatait és érzé-
seit, erőt ad a mindennapokban és példaként áll előttünk, le-
het 90 évesen asszonyként is szép, boldog tanyasi életet élni.
Isten éltesse kedves Terike néni, boldog  születésnapot kívánunk.

Borsos József

A program szervezéséhez, megrendezéséhez sok segítséget 
kaptunk a szülőktől, amit itt szeretnénk megköszönni. Meg-
köszönjük a lehetőséget, hogy a „Területi együttműködés se-
gítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi Járásban” 
elnevezésű projekt támogatásával megvalósulhatott.
     Csatlós Pálné

(folytatás az előző oldalról)
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 60 éves házassági évfordulót köszöntöttük
Mai rohanó világunkban, ahol az eltúlzott individualizmus és a 
rosszul értelmezett és megélt liberalizmus, továbbá a fogyasztói 
társadalom által felülírt emberi értékek, úgymint a felelősség-
vállalás, elkötelezettség, türelem magunk és embertársaink felé 
és úgy alapvetően a szeretet egyre inkább háttérbe szorul, üdí-
tően és inspirálóan hat, ha látunk példát az ellenkezőjére. Intéz-
ményünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy két kedves 
ügyfele a Szabó házaspár 2015. november 26-án ünnepelte a 60. 
házassági évfordulóját.
Ezen jeles alkalomból tiszteletünket tettük Otthonukban, ahol jó 
hangulatban elbeszélgethettünk velük. Kati néni térült-fordult és 
egy villanás alatt kávé, ropogtatni való és üdítő mellett meséltek 
életükről megismerkedésükről, és az együtt töltött évekről.

Gyerekkorukban találkoztak először, és nagyon hamar kide-
rült mindkettejük számára, hogy életüket együtt képzelik el. 
A háború idején az iskolát időlegesen abba kellett hagyniuk, 
hiszen kellett a segítő kéz a ház körül. 5 évig jártak jegyben, 
időközben Lajos bátyám letöltötte sorkatonai szolgálatát. Szü-
leiktől sok szeretetet kaptak, és olyan értékekkel gazdagítot-
ták őket, ami végigkísérte őket egész életükben.
Házasságuk évei egyetértésben, közös munkában tevékenyen, 
szeretetben teltek. „Sosem tértünk nyugovóra haraggal” árul-
ták el a kapcsolatuk titkát. „Úgy mondanám 10 percnél to-
vább sosem haragudtunk egyhuzamban” mondta Kati néni.
Intézményünk virággal, édességgel, és emléklappal igyekezett 
kedveskedni a házaspárnak.
A legjobb azt volt látni, hogy ennyire meg lehet ismerni egy 
másik embert, és ennyire harmóniába is kerülhetünk ma-
gunkkal és a másikkal.
Innen is, ezúton is szeretettel gratulálunk és további boldog esz-
tendőket kívánunk jó egészségben és legalább ilyen boldogságban.

Zoltai Csaba
 Köszönet
A Mártélyi Önkéntes Tűzoltók nevében köszönetemet fejezem 
ki a település képviselő tagjainak, hogy a működési támogatás 
mellett a közfeladatokat ellátó tűzoltóinknak 2016 évtől beveze-
tett kommunális adó alóli mentességükkel kívánják motiválni 
áldozatkész munkájukat.

Rózsa János tiszteletbeli elnök

 Ifjúsági Pont nyílt a Faluházban
November 14-én, szombaton a helyi és környékbeli vállalko-
zóknak ill. a testvértelepülések támogatásának köszönhető-
en támogatói délután keretében megnyitotta kapuit az Ifjú-
sági Pont. Célja, hogy a helyi fiataloknak legyen lehetőségük 
kulturált környezetben, közösen kikapcsolódni. Terveink 
között szerepel tematikus délutánok szervezése, mint tár-
sasjáték-est, xbox és csocsó-est, vagy filmklub. Az Ifi Pont 
berendezésében és széppé tételében a helyi fiatalság is tevé-
keny szerepet vállalt.

Az alkalmon a fiatal és még fiatalabb korosztály is képvi-
seltette magát, majd megtekintettük azt a filmet, mely az 
altenahr-i testvértelepülésünkkel közösen szervezett nyári 
tábor ideje alatt készítettünk.
Az Ifi Pont vár minden kedves érdeklődő fiatalt!

KIEMELT TÁMOGATÓINK
Altenahr Testvértelepülés, B. Kovács Emőke

Baranyi Hűtéstechnika, Bujdosó Dávid
Döme Vendégház, Imerys Magyarország Kft.

Királylányok Bt., Kisboszorkány ABC
Kmetykó Család, Nyárádremete Testvértelepülés

Pascal Pick, Sajti Imre és családja
Sándor Klára, Somodi István Ifj., képviselő

Szél Család
Somodi Ágnes

 Író és könyvajánló
Hamarosan ránk köszöntenek a hosszú téli esték, ennek az 
időszaknak hasznos eltöltéséhez ajánlom Wass Albert regé-
nyeinek elolvasását.
Wass Albert szinte végig élte a XX. századot. Erdélyben a 
Mezőségben született Vasas-Szentgothárdon, amelyhez tisz-
ta  időben kilátás nyílt a Cibles hegységre. Szerette a hegye-
ket az állatokat nagyapja révén kitűnően vadászott. Regé-
nyeiben ide tér vissza. 

(folytatás a következő oldalon)
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 Mártélyi Advent
Elérkezett idén is a várakozás időszaka. Az adventben van-
nak, akik testben, de vannak, akik lélekben is készülődnek 
a szeretet ünnepére, a Karácsonyra. A testi készülődésre kü-
lön iparág fejlődött ki, szinte mindent meglehet venni akci-

 A mi adventünk
Készülünk egy nagy eseményre, találkozásra, életünk fontos 
pillanatára. A keresztények megkérdezik: Uram! Hogyan 
készüljek én? Mire figyeljek? Mit tegyek?
A mai nap teendőire, feladataira, lehetőségeire kell koncent-
rálni. Ma mit kell megtennünk?
Ma kell az éhezőnek enni adni!
Ma kell a szomjazót megitatni!
Ma kell a ruhátlant felöltöztetni!
Ma kell az idegent, az utazót befogadni!
Ma kell a betegeket meglátogatni!
A jelenben érdemes élnünk. Arra az emberre érdemes figyel-
nünk, aki most szól hozzánk. Most mondja el örömét, vagy 
most van szüksége vigasztalásra. Éljünk a mában, éljünk a 
jelenben, közben törekedjünk az örökkévalóságra!
Úgy éljünk, hogy megtegyük ami rajtunk múlik, hogy bol-
dogan nyugodt szívvel találkozhassunk majd az emberré lett 
Szeretettel, Jézussal. Ez csak akkor lehetséges, ha Isten ir-
galmában bízva, megbocsájtását kérve bűnbánatot tartunk. 
Az igazi bűnbánat nem a büntetéstől való félelemből fakad, 
hanem az Isten iránt érzett szeretetből. 
Így készülünk a Karácsonyra mi keresztények.

Cs Ida (kármelita)

Kard és kasza regényében megismerjük a Wass család tör-
ténetét. Többkötetes könyve a „A funtineli boszorkány”, 
amely itt-ott súrolja a mese határát, szórakoztató és izgal-
mas. Az átoksori kísértetekben a változó világot mutatja be, 
a háborút és következményeit. 
Az Elvész a nyom című könyve is nagyon izgalmas. Az író 
45 évet élt Amerikában, mivel emigrált népes családjával (5 
fia van) együtt. Floridában talált második otthonra ameri-
kai feleségével. 
„A halálos köd Holtember Partján” c. regénye már Ameri-
kában íródott.
Az emigráció éveiben mindig imádott hazájára gondolt – Er-
délyre. De soha nem látogatott haza, mivel halálra volt ítélve. 
Életművének utolsó kiadása „Voltam” ez önéletrajz és a leg-
kedvesebb emlékek felidézéséről szól, imádott nagyapja, az 
erdőben élő vadak szeretetéről szól. A lankás- dombos Me-
zőség a távolban feltűnő hegyek leírhatatlan imádatáról szól.
Ajánlom, fedezzék fel Őt – forgassák és olvassák könyveit. 
Sok bánat és szomorúság olvasható ki belőlük, de érthető is. 
Lerombolták a kastélyukat, elűzték, elpusztították a kastély 
közötti parkokat, különleges fákat.

Apró Lajosné

ósan, „olcsón”. A sok reklám, csillogás méhkassá változtatja 
a nagyáruházak környékét. Mindenki siet, mindenki küzd 
több napon keresztül, hogy megtalálja a legjobb árut, a leg-
újabb készüléket. Közben sokan idegessé válnak, ingerültek 
lesznek, kimerülnek a nagy karácsonyi készülődéstől. Az 
adventi várakozás nem erről  szól.

Advent első vasárnapján, a Mártélyi főtéren meggyújtottuk 
az adventi koszorú első gyertyáját. A résztvevők mosolyog-
va, világító lampionokkal állták körül a szépen feldíszített 
koszorút. A várakozás hangulatát Ady Endre versével, Surá-
nyi Edina tanárnő előadásában idéztük meg, majd Salamon 
László plébános atya beszélt arról, hogy ne csak ajándék vá-
sárlással készülődjünk a Karácsonyra, hanem az egymásra 
való odafigyeléssel is. Ennek szellemében indultunk útra 
lámpásainkkal követve a Benkő család lovaskocsiját egészen 
a Civilházig. Az úton volt idő egymással beszélgetni, ezáltal 
gyakorolni a lelki készülődést a Karácsonyra. 

A Civilháznál a zsíroskenyér és a tea mellé mindenki kapott 
egy-egy „Mártélyi Adventi Naptárt”, amelyben napi gondo-
latok segítik utunkat az adventi időszakban.

Pótári Misa

Köszönet az „Add a kezed” Elnökének!

Kedves Marika!
Köszönjük az adventi finom ebédet, az utalványt és  
az adventi koszorúkat. Hálásak vagyunk hogy jó  
hangulatot varázsoltál nekünk. Jó egészséget kívánunk 
a további munkádhoz.
       

„Add a kezed” egyesület tagjai nevében
Szűcs Imréné körzetfelelős

(folytatás az előző oldalról)
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 Mikulás az óvodában
Hagyományokhoz híven ebben a tanévben is megérkezett 
a Mikulás az óvodába. Már hetek óta készültünk a nagy 
napra. A kisebbek Mikuláscsizmát, puttonyt festettek, a na-
gyobbak Mikulás figurát hajtogattak. Képességeikhez mér-
ten firkálták, vagy már rajzolták a gyerekek a kívánságleve-
leket. Természetesen mindenki tanulta a verseket, énekeket 

Számlaszám Devizanem Számla megnevezése Nemzetközi számlaszám (IBAN)

1 57400262-10007390 HUF Mártély Községi Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámla HU18 5740 0262 1000 7390 0000 0000

2 57400262-10007417 HUF Építményadó beszedési számla HU42 5740 0262 1000 7417 0000 0000

3 57400262-10007424 HUF Telekadó beszedési számla HU59 5740 0262 1000 7424 0000 0000

4 57400262-10007431 HUF Állami hozzájárulás elk.számla HU76 5740 0262 1000 7431 0000 0000

5 57400262-10007448 HUF Magánszemélyek kommunális adója beszed.számla HU48 5740 0262 1000 7448 0000 0000

6 57400262-10007455 HUF Idegenforgalmi adó beszedési számla HU65 5740 0262 1000 7455 0000 0000

7 57400262-10007462 HUF Iparűzési adó beszed.számla HU82 5740 0262 1000 7462 0000 0000

8 57400262-10007479 HUF Bírság beszedési számla HU54 5740 0262 1000 7479 0000 0000

9 57400262-10007486 HUF Késedelmi pótlék beszedési számla HU71 5740 0262 1000 7486 0000 0000

10 57400262-10007493 HUF Talajterhelési díj beszedési számla HU88 5740 0262 1000 7493 0000 0000

11 57400262-10007503 HUF Gépjárműadó beszedési számla HU43 5740 0262 1000 7503 0000 0000

12 57400262-10007510 HUF Egyéb bevételek beszedési számla HU60 5740 0262 1000 7510 0000 0000

13 57400262-10007527 HUF Eljárási illeték beszedési számla HU32 5740 0262 1000 7527 0000 0000

14 57400262-10007534 HUF Idegen bevételek beszedési számla HU49 5740 0262 1000 7534 0000 0000

15 57400262-10007541 HUF Termőföld bérbeadásából szárm.bevétel elk.számla HU66 5740 0262 1000 7541 0000 0000

16 57400262-10007558 HUF Magánfőzött párlat utáni jövedelem adó beszed.számla HU38 5740 0262 1000 7558 0000 0000

17 57400262-10007572 HUF Víz-, szennyvízdíj elk.számla HU72 5740 0262 1000 7572 0000 0000

18 57400262-10007565 HUF Közfoglalkoztatottak elk.számla HU55 5740 0262 1000 7565 0000 0000

19 57400262-10007589 HUF CSVKT elk.számla HU44 5740 0262 1000 7589 0000 0000

20 57400262-10007596 HUF Letéti számla HU61 5740 0262 1000 7596 0000 0000

21 57400262-10007606 HUF KEOP Erdei Iskola felújítás projekt elk.számla HU16 5740 0262 1000 7606 0000 0000

22 57400262-10007613 HUF Útfelújítás önrész hozzájárulás elk. számla HU33 5740 0262 1000 7613 0000 0000

23 57400262-10007620 HUF TÁMOP-612A elk.számla HU50 5740 0262 1000 7620 0000 0000

24 57400262-10007637 HUF Kártyafedezeti számla HU22 5740 0262 1000 7637 0000 0000

25 57400262-10007723 HUF Mártély Községi Önkorm. Gondozási Központja pénzforg. bankszámla HU23 5740 0262 1000 7723 0000 0000

26 57400262-10007730 HUF Mártélyi Általános Művelődési Központ pénzforgalmi bankszámla HU40 5740 0262 1000 7730 0000 0000

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Mártély Község Önkormányzata számlaszámai  
2016. január 1-től a következőkre módosulnak:

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2015. december 20-án a

Falukarácsonyra! 
A programot a Faluházban 14h-kor kezdjük.

Idén is szeretettel fogadunk el süteményeket, melyeket 
közösen fogyasztanak el a résztvevők az előadások után.
A programot Mártély Község Önkormányzata és a  
„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért szervezi.

              Támogató:

Idén is várjuk a pingpongozni vágyókat a
Szabó Csaba Emlékversenyre!

A versenyt 2015. december 28-án, hétfőn 9h-kor kezdjük.
A gyermek-, női- és férfi kategóriában meghirdetett 

pingpongversenyre 8.30-tól lehet regisztrálni.
A felnőttek nevezési díja: 300Ft

A programot a „Hogy Életük Legyen” Alapítvány  
az Ifjúságért szervezi.

             
          Támogató: (folytatás a következő oldalon)
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és megpróbált nagyon jó lenni.  Sajnos a gyerekek hiába 
várták a havat, a Mikulás így kénytelen volt gyalog jönni 
hozzánk, a gyerekek nagy derültségére. Szerencsére elbírta a 
nagy puttonyt, ami hatalmas csomagokat rejtett. Nem csak 
édesség, de kifestő és mese-párna is került elő a Mikulás 
zsákból, amiket a krampuszok segítettek kiosztani. A Mi-
kulás bácsinak minden gyerekhez volt egy-két kedves szava, 
és a gyerekek meglepetésére sok dolgot tudott róluk, persze 

csak jót.  Az ajándékosztás után Mikulás-bulival folytató-
dott a délelőtt. Az SZMK ajándéka volt a gyerekeknek a gaz-
dag csomag, a finom habos kakaó és a sütemény. A gyerekek 
nevében köszönjük a szülőknek, hogy ismét egy jól sikerült 
rendezvényt tudtunk a gyerekeknek szervezni.  Köszönjük a 
Mikulásnak és segítőinek, hogy eljöttek hozzánk, reméljük 
jövőre is várhatjuk.

 Baranyi Sándor: Téli esték (1951) részlet
Kilencszáznegyvenhét január havában 
Huszonhatodikán égy havas Vasárnap
Azt mondta a bátyám, mönjünk el a bálba
téát is adnak, a Megába lősz tartva
Még akkor mindketten asszony nélkül vótunk
Másra még akkortájt nem igön gondoltunk
Hírül sé vót akkor még ilyen sok bajunk
Szántottunk, vetöttünk, s a lányokhoz jártunk
Akkor is azt mondom, hogy a fene bánja
Hej, akkor léptem a veszött kutya nyálba
Úgyis rég nem ittam egy kis rumos teát
Mög kéne ízlelni már a Mega borát
Estefelé aztán fölőtöztünk szépen
S elindultunk haza hóviharba, szélbe
Mily bolondok vagyunk, mondogattuk közbe
Bálba mönni ilyen ítéletidőbe
Mire hazaértünk, csupa csúnyák löttünk
Mint az ázott csirkék, éppen úgy kinéztünk
A lányok mindnyájan ijedöztek tüllem
Mindégyik azt mondta, menjen arrébb kérem.

Rosszul vótam osztán, hogy így falnak möntem
A bálba, hogy ilyen számkivetött lőttem
Bántam, mért is köllött néköm hazagyünni
Jobb lőtt vóna kint a nadrágomon ülni
De ha mán elgyüttem, mondok csak bemögyök
Nagy szívszorongva oszt vláltottam égy jegyöt
Öt kemény forintot köllött érte adni
(Jobb lött vóna rajta fédervájszot vönni)
Na de már nincs mese, bemék a terömbe
Az asztal végihön léültem égy székre
Ja igaz, először léráztam a havat
S ruhatárba adtam sipkám, kabátomat
Égyször oszt mögkezdék a téát osztani
De éngömet sönki nem akart möglátni
Ott ültem égyedül árván, elhagyatva
Mert már a bátyós is eltűnt akkorára
Kezdött már hanyagul égni a dohányom
Ekkor akadt mög a szömön egy kislányon
Szólok neki szépen, gyémántom, galambon
Hozzon már neköm is, mert mán ég a gyomrom
Nem szólt oszt csak annyit, hogy azonnal hozza
Azt gondoltam én, hogy ezt sé látom máma
Na de mindön mindégy, mert ez már mögtörtént
Ha nem adnak hát, vissza kéröm a pénzt
De oszt gyütt a kislány nem sok idő múlva
Gőzölt a kezibe a jó rumos téa
(Parton már a putri, mondom nagy merészen)
Létötte elébem nagy szógálatkészen
Azután mögnézte, ég é a kályhába
Sajnálkozott rajtam, hogy így agyon áztam
Még akkor nem tudom, mit akarhat velem
Gondoltam aztat, hogy majd táncba fölkérjem
Nem tudtam még, hogy a párom ű fog lönni
a páros életre, hogy én fogom hívni
Ősszel majd néköm köll a fejit bekötni
Mög az élet útján ű vele köll mönni
Gondoltam égy nagyot, amíg öszögettem
Üljön lé mellém, oszt lögyön itt mellettem
Rá is állt égykönnyen, elkeztünk tréfálni
Mög, hogy ű is, én is, mit szoktunk csinálni
Mikor oszt vége vót a nagy téázásnak
Vége, hossza nem vót a táncnak, cicázásnak
Húzták a cigányok a talp alá valót
Mink mög oszt csak jártunk, igön jó kedvünk vót
Égy komámnak osztán nagyon föltünhetött
Rossz vót neki nézni, oszt mellém törtetött
Azt mondja, hogy komán föl köll evvel hagyni
Legénységöd né hagyd veszendőbe mönni
Ráförmedtem osztán, né háborgass mostan
(Később tudtam mög, hogy milyen igaza van)
Na de csak én nyertem, nem a jó barátom
Mert még most is maga kuncsorog a bálon
Szünet közbe mög oszt léültünk égy padra
S mögkérdözte csöndbe, nem kísérném haza

(folytatás az előző oldalról)
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Tisztelt Mártélyiak!
2015. december 09-én, ez évben második alkalommal 
véradás lesz a Mártély Község Önkormányzat Gondo-
zási Központjában 13:30 órai kezdettel

Ha Ön most  egészséges és még nem töltötte be a 62. 
életévét és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló bete-
geken, jöjjön el a véradásra!  Ezzel nem csak másokon 
segít, hanem Ön is átesik egy  szűrővizsgálaton, ami az 
aktuális egészségi állapotáról ad felvilágosítást!

A véradók szíveskedjenek személyi igazolványukat és 
TAJ- kártyájukat  magukkal hozni.

„A VÉR PÓTOLHATATLAN ELEME  
A GYÓGYÍTÁSNAK!”

Mert az élet törékeny, sérülékeny,
az ember hirtelen válhat kiszolgáltatottá,

olyanná, aki segítségre szorul.
Mert gyermekeink, szeretteink bármikor

rászorulhatnak erre az
emberi önzetlenségre.

 Ezért biztatunk erre mindenkit!

Adományaikat a véradók megvendégeléséhez az üzle-
tekben elhelyezett gyűjtődobozokban tudják elhelyezni.

Zoltai Csaba
intézményvezető

Hímöltem, hámoltam, nem tudom mögtönni
Gondoltam magamba, abbul nem lössz sömmi
De oszt csak addig gyúrt, hogy kötélnek álltam
Még akkor nem tudtam, hogy mit is csináltam
Na de hát ennek már így köllött történni
A legénynek égyször csak mög köll nősülni
A haza mönésnak oszt az lött a vége
A táncosnak mög égy életre a bére
Ha té elkísértél engöm a kapuig
Én mög elmék veled éledöd végéig
Így kerültem én az annyuk hatalmába
Így került Ádám az Éva hálójába
Így lött vége az én legény életömnek
Csak az vígasztal hogy mások is követnek

 Megújul a Mártélyi Óvoda 
Nagy örömmel olvastam a Ma-
gyar Közlöny 2015/187 számát, 
melyben megjelent a 1870/2015 
évi (XII.02) kormányhatározat 
a Mártélyi Óvoda felújításának 
támogatásáról. A kiadott hatá-
rozat értelmében 70,9 MFt ön-
kormányzati támogatást kap 
településünk, amely 100%-ban 
finanszírozza a tervezett beru-
házásokat. Ezúton is köszönjük 
Dr. Lázár János országgyűlési 

képviselőnk közbenjárását, hiszen a tavasszal megkezdett 
előkészítő munkát mindvégig segítve jutottunk ehhez a ki-
emelkedő támogatáshoz.
Ilyen mértékű felújítás soha nem volt még az 50 férőhelyes 
óvodánkban, most tetőtől talpig felújításra kerül ez a több 
mint 100 éves épület és környezete.
Legfontosabb munkálatok a következők.
- Az épület tetőszerkezetének felújítása.
- Homlokzati és belső nyílászárók cseréje.
- Homlokzat utólagos hőszigetelése 12 cm vastagságban.
- Elektromos, víz, fűtési rendszerek felülvizsgálata, korszerűsítése.
- Épület belső felújítása.
- Intézmény környezetének felújítása (kerti játékok, kerítés, járdák).
- Napkollektorok elhelyezése (használati melegvíz érdekében).
- Konyhatechnológiai fejlesztés.
A felújítási munkák ütemezése:
- A munkák várható kezdése: 2016.04.21.
- A megújult óvoda ünnepélyes átadása: 2016.08.20.
- Az óvodai tanév kezdete: 2016. 09.01.
- A projekt várható zárása: 2016.09.30.
A felújítási munkák idejére az óvodások az iskola épületében 
kapnak átmenetileg helyet. Itt a tavaszi szünetben alakítják 
ki a gyermekek fogadásához szükséges termeket és a vizes-
blokkot. A visszaköltözés után az iskolai átalakításokat a 
kivitelezők helyreállítják. Tornyai János egykori alkotóháza 

megújulva és a festőművésznek emlékfallal emléket állítva 
biztosítja az elkövetkezendő években a mártélyi gyermekek 
fejlődését, óvodai oktatását és nevelését. 

Borsos József
polgármester

 Mesemondó verseny
2015. november 30-án délelőtt 10 órakor az iskolában ren-
deztünk mesemondó versenyt közösen a nagycsoportos 
óvodásokkal.
Színes, érdekes, tanulságos meséket hallottunk a gyerekek-
től. A zsűri két korcsoportban értékelte a mesemondók tel-
jesítményét:
I.korcsoport (nagycsoportos óvodások)
1. helyezett: Pázsik Alexandra
2. helyezett: Kiss Bianka és Csatlós – Tóth Hanna 
3. helyezett: Rostás Áron és Deák Elena
II.korcsoport (1-4. osztályos tanulók)
1. helyezett: Orosz Ádám 1. osztályos és
                        Hublik Zoltán 4. osztályos
2. helyezett: Kiss Nadin 2. osztályos
3. helyezett: Hemző Polett 4. osztályos
4. helyezett: Kulcsár Zsuzsanna 4. osztályos
5. helyezett: Orosz Dávid 1. osztályos tanuló
Élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk el.

Dr. Cseszkóné Locskai Éva 
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   2015. decemberi ÁMK, 
IKSZT és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon –Falugazdász foga-
dóóra (minden csütörtökön 8.00 – 9.00) és klubokon 
– Ifjúsági klub (minden második pénteken 15.00 
– 17.00), Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00 – 11.00), Nagyi 
Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) Szemétszállítási ügyintézés 
(minden hónap harmadik szerdáján) 11.30-12.30-ig. Társastánc kicsik-
nek (minden hétfőn 14.30-tól)

Az alábbi rendezvényekre várjuk októberben az  
érdeklődőket és érintetteket. 

December 02.  13.00 – 15.00 Vásár
December 03.  11.00 „Add a kezed!” Egyesület adventi ünnepsége
December 04. 14.00 – 16.00 Vásár
December 06. 17.00 Adventi gyertyagyújtás a főtéren
December 08  15.00 Tankör
December 09. 14.00 – 16.00 Vásár
December 11. 17.30 Ki a jobb? Vetélkedő
December 13. 17.00 Adventi gyertyagyújtás a főtéren
December 15. 15.00 Tankör
December 16. 11.30 – 12.30 Szemétszállítós ügyfélfogadás
December 19. 16.00 Rosmarin évzáró          
December 20. 14.00 Falukarácsony, adventi gyertyagyújtás a főtéren
December  21-23.  09.00 – 12.00 Téli szünidős programok, 
játékok, kézműveskedés
December 28.   09.00 – 16.00  Szabó Csaba emlékverseny

Az ÁMK és az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér munkatársai

A ró mai Ka to li kus Egy ház va sár na pon ként
11-kor vár ja a hí ve ket köz sé günk temp lo má ba.
Minden kedden délelőtt 9 órától várjuk az 
Istennel beszélgetni vágyókat a templomba, 
kötetlen együtt imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egy há zak hí rei

Va sár na pon ként 11 órá tól Ko csis Ta más
ref. lel kész tart Is ten tisz te le tet az ima ház-

ban, mely re vár ják a gyü le ke zet tag ja it.

  Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

Szolgálati időben:  (20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:  112

Polgárőrség:  228-043
Tanyagondnok  (30) 359-1077
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

  Az Idősek Klubja programja 
2015. December hónapban

December 03 – én Decemberi népszokások 10:00 órától 
 December 09 – én Véradás, szeretettel várunk minden-

kit, Segítsen Ön is. 13:30-tól
December 10 – én Térítési díj befizetés pénztári órákban
    Névnapozás (Erzsébet, Katalin, Ferenc)    

 10:00 órától.
December 15 – én Fehérneművásár 9:00 órától.
December 17 – én Karácsonyi Ünnepség 10:00 órától
December 29.– én Szilveszteri Ünnepség 12 órától

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

 TÉLI SZÜNIDEI PROGRAMOK
A Faluházban DECEMBER 21-22-23-ÁN délelőtt 9 – 12 óra között várjuk azo-
kat a gyerekeket, fiatalokat, akik szeretnek játszani! Lesz társasjáték, ügyességi 
játék, vetélkedő tréfás feladatokkal, és még sok minden más. Apró ajándékokat 

is készítünk Karácsonyra. Meleg teával és szeretettel fogadjuk az érdeklődő, 
„nem-tévé-előtt-lustálkodókat!” 


