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LEZAJLOTT A TESTÜLETI ÜLÉS 
MÁRTÉLYON

 
Több kulturális programot, szociális otthont terveznek 
Mártélyon, de szeretnék a turisztikát is fellendíteni. Putz 
Anita, Mártély polgármestere arról mesélt lapunknak, 
hogy mennyi megvalósításra váró terv van kilátásban, 
ezek közül az utak kátyúzását már meg is kezdték, illetve 
számos más feladatot tűztek napirendre.
„Helyi adóbevételek alakulásáról volt tájékoztató az ülésen, 
illetve felülvizsgáltuk az adórendeleteket is. A garázsadót ki-
vezettük, ez 2020-tól már nem érvényes, ezt a testület jóvá 
is hagyta” – kezdett bele a polgármesterasszony. – Fölállí-
tottuk a turisztikai és vállalkozásfejlesztési tanácsadó tes-
tületet, melynek többek közt feladata figyelemmel kísérni 
az önkormányzati intézmények idegenforgalmat érintő te-
vékenységét, fejlesztések előrehaladását, véleményezi az ön-
kormányzat rövid- és hosszú távú idegenforgalmi koncep-
cióját, megvitatja az erre vonatkozó költségvetési javaslatot, 
koncepciót készít vállalkozásélénkítő és vállalkozásbarát 
környezet kialakítására, segít pályázati források felkutatásá-
ban, illetve a benyújtásban – avatott be az intézkedések me-
netébe minket Putz Anita. „Az a célom, hogy a turisztikára, 
a vendéglátásra minél nagyobb hangsúlyt tudjunk fektetni, 
hiszen Mártélyban rengeteg lehetőség rejlik” – tette hozzá.
Arról is kérdeztük, milyen beruházások történtek a közel-
múltban. „A temető rendbetétele lakossági összefogással 
valósult meg. Az utak Mártélyon nagyon rossz állapotban 
vannak, jelenleg ezek kátyúzása folyamatban van, egy helyi 
vállalkozás felajánlásával.
Riasztórendszert is beszereltek a falu szélén álló zöldségfel-
dolgozó konténerbe, melyet a Connection Control végzett 
el ingyenesen. A szociális tüzifa kiosztása során is rengeteg 
segítséget kaptunk.” – mondta el. 
Putz Anita arról is beszélt, hogy milyen beruházások van-
nak jelenleg folyamatban, illetve melyek azok, amik a közel-
jövőben fognak megvalósulni. „Kisgazdaköri dűlő aszfalto-
zását érintő pályázat megvalósítása hamarosan elkezdődik, 
most várjuk az ajánlatokat a kivitelezőktől. A busztársaság-
gal fogunk tárgyalni, hogy a reggeli időszakban bővítsék a 
járatokat. Sokan panaszkodtak, hogy nehéz felférni a buszra. 
Bankautomata kihelyezése is a terveink közt szerepel, mert 
számos észrevétel érkezett a lakosság részéről. Nagyon sze-
retnénk azt is, ha szociális otthont hozhatnánk létre, ehhez 
azonban pályázati forrás szükséges, csak úgy, mint a fiata-
lok helyben tartását szolgáló fecske-házhoz. Az utak újra 
aszfaltozása is szükségessé vált, mert bár folyik a kátyúzás, 
nagyon sok olyan út van, ami új aszfaltréteget kellene, hogy 
kapjon. Tervezzük a kemping rekonstrukcióját is. További 
tervem, hogy a falut elmozdítanánk egyfajta öko-falu irány-
ba, hogy amennyire csak lehet, önellátók legyünk: zöldener-
giával, napelemes rendszerrel, esővízgyűjtővel, szelektív 
hulladékgyűjtéssel, komposztálóval. Napelemes rendszer 
kialakítására már kaptunk is két jó ajánlatot” – foglalta ösz-
sze a terveket a polgármesterasszony. „Bár ezek is pályázati 
forrást igényelnek, tervezzük a kézilabdapálya és a futball-
pálya felújítását. Azt is szeretnénk, ha sokkal több kulturális 

A Közfoglalkoztatási Program keretében előállított savanyú-
ság és paradicsomlé vásárlására az Idősek Klubjában van le-
hetőség.
Az újtemetető hátsó kapuja biztonsági okokból lett megja-
víttatva és becsukva. Bezárva nincs. Kérünk mindenkit, aki 
használja, hogy távozás után legyen kedves becsukni maga 
után.

INGYENES BETEGSÉGMEGELŐZŐ ÉS 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
Székkutas, Hódmezővásárhely, Mártély és Árpádhalom 
háziorvosi körzeteinek részvételével zajlik az a Magyar Ál-
lam és az Európai Unió által is támogatott kezdeményezés, 
amelynek keretében az alapellátást végző háziorvosok és 
további közreműködő szakemberek olyan együttműködő 
hálózata kerül kialakításra, amely a hagyományosan kínált 
gyógyító, akut és sürgősségi orvosi ellátás mellett betegség-
megelőző és egészségfejlesztési tevékenységeket is végez. 
A praxisközösség tagjai által nyújtott ingyenes egészség-
ügyi felmérések mellett gyógytorna, dietetikai, pszichológiai 
és mentálhigiénés szolgáltatások is igénybe vehetők!
A részletekért kérjük, forduljon bizalommal a praxisközös-
ségben résztvevő háziorvosokhoz!
A PRAXISKÖZÖSSÉGBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ ORVOSI 
PRAXISOK:

Körzet Cím Praxist vezető orvos
Székkutas 
1. sz. körzet Székkutas, Bem u. 1. Dr. Bakos Attila István

Székkutas 
2. sz. körzet Székkutas, Bem u. 1. Dr. Urbán Eszter

Hódmezővásárhely 
4. sz körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Lázár u. 10. Dr Pusztai Henrietta

Hódmezővásárhely 
5. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Agyag u. 11 Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna

Hódmezővásárhely 
8. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Rárósi út 13. Dr. Bálint László

Hódmezővásárhely 
9. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Jókai u. 45. Dr. Grezsa István

Hódmezővásárhely 
16. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Medgyessy F. u. 6/C. Dr. Spiák Mariann

Hódmezővásárhely 
22. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely
Szegfű u. 2. Dr. Kovács Ildikó

Árpádhalom
1. sz. körzet

6623 Árpádhalom, 
Petőfi u.17. Dr. Patvaros Áron

Mártély 6636, Mártély 
Rákóczi tér 1. Dr. Botka Dániel

Európai Szociális
Alap

program lenne elérhető a településen, például a Kavalkádot 
jövőre mindenképpen megrendezzük 5-6 év kihagyás után” 
– zárta szavait Putz Anita.

Komjáti Ági
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Mártély Községi Önkormányzat és a
Makovecz Imre Alapítvány nevében

ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
Makovecz Imre

Kossuth- és Ybl Miklós díjas építész által tervezett

BOLDOGASSZONY KÁPOLNA

felszentelésére

Időpont: 2019. december 08. 11.45 óra
Helyszín: Mártély, Tisza-part bejáró

25 ÉVES MÁRTÉLY CÍMERE
 

1994. november 16-án az általános iskolában avatták fel 
Mártély történelmének első címerét. Most, 25 évvel ké-
sőbb erre a jeles évfordulóra emlékeztek a Faluházban.
Negyedszázada annak, hogy a hódmezővásárhelyi fes-
tőművész, Erdős Péter által megalkotott mártélyi címert 
felavatták. Ezt megelőzően nem volt az ezeréves település 
múltjában hasonló, egy motívum, amit a helyiek igazán ma-
gukénak érezhetnek.
„Településünk címerét 1994. november 16-án az általános 
iskolában avatták fel. Balogh Jánosné akkori igazgató, Erdős 
Péter festőművész és Nagy István fafaragó, a Népművészet 
Mestere mondott beszédet a faragott címer alatt, amelynek 
másolata ma is megtekinthető a faluházban” – idézte fel a 
negyedévszázados történetet Putz Anita polgármester.
Az ünnepségen Erdős Péter, az idén 81 éves festőművész, 
Mártély díszpolgára is részt vett. Elmondta, hogy a címer-
pajzs formája a vásárhelyivel megegyező és a jelképekről is 
szót ejtett. A kék háttér a szabadság szimbóluma, az ezüst 
hullámsáv pedig a Tiszát jelképezi. A pajzs felső részén sás-
liliom látható, alul pedig egy vörösszárnyú keszeg, védelme-
zőként pedig egy réti sas is a címerre került. A pajzsot magát 
pedig fűzfa és kocsányos tölgy ág öleli.
Az ünnepségen Nyárádremete küldöttsége, az erdélyi test-
vértelepülés polgármestere, alpolgármestere és egy képvise-
lője is részt vett – velük az ünnepséget követően egy mun-
kamegbeszélést is tartottak, hiszen a két település jövőre 
ünnepli a partnerkapcsolat szintén 25 éves évfordulóját, igaz 
ennél talán még régebbre nyúlik vissza a közös munka. A 
tervek szerint ezt szeretnék is megünnepelni Mártélyon és 
Nyárádremetén is, a települések közti kapcsolatot pedig még 
élőbbé szeretnék tenni.

szcs

ÚJ „KÖNTÖST” KAPTAK 
A MÁRTÉLYI BUSZMEGÁLLÓK

 
Közösségi összefogással varázsoltak újjá nyolc buszmeg-
állót a településen.

Évekkel ezelőtt kerültek a ma is használható buszmegállók 
Mártélyra. Az idő vasfoga azonban nyomott hagyott ezeken 

a kis építményeken is, így októberben összefogott a település 
apraja-nagyja és kipofázták a buszmegállók javarészét.
Sajtiné Kati alpolgármester lapunknak elmondta, hogy rég-
óta tervben volt már az állagmegóvó festés, most ezt sikerült 
véghezvinni, ráadásul megmozdítva a falut és a közösséget. 
Mintegy 30 helyi vett részt ezek kipofozásában, nyolc meg-
állót sikerült megújítani a tizenkettőből, mielőtt elfogyott a 
festék.
„Nem biztos, hogy mostanában lesz új buszmegállónk, ezért 
gondoltuk, hogy helyre hozzuk és kezeljük a mostaniakat, 
vigyáznunk kell arra, amink van. Hálásan köszönöm min-
denkinek, aki jött és festett. Nagyon jó hangulatban telt a 
munka, mindenki feltöltődve ment haza” – fogalmazott az 
alpolgármester.
Voltak, akik mindeközben virágokat is ültettek, ez pedig 
már a következő közös projekt alapjait is megadta. A tervek 
szerint a lelkes helyiek tavasszal virágokat ültetnek majd. Az 
elképzelés, hogy Mártély újból virágba boruljon, a korábbi, 
ladik utánzatú virágládák is előkerülnek majd, hogy a kör-
nyék ékszerdoboza, még szebb legyen.

szcs

Ping-pong verseny!

2019. december 27-én, pénteken

amatőr ping-pong verseny lesz

a Faluházban! Nevezés a helyszínen,

8:00-tól, a verseny 9:00 órától kezdődik.
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A HŐSÖKRE EMLÉKEZTEK 
MÁRTÉLYON
 

A hagyományoknak megfelelően idén is megtartották 
Mártélyon az október 23-i megemlékezést. A rendezvé-
nyen Dr. Putz Anita polgármester mondott beszédet, de a 
Bessenyei Színkör előadása és a helyi fiatalok kiállítása is 
színesítette a programokat.

A Faluházban vette kezdetét az ünnepség, amelyet egy kiál-
lítás megnyitó indított útjára. Mártélyi fiatalok alkotásaiból 
nyílt kiállítás, 51 remekül sikerült festmény, rajz és grafika 
sorakozott a paravánokon. Nem véletlen, a különféle kiállí-
tásokat a szervezők mindig igyekeznek jeles napokhoz, ün-
nepekhez köthetően bemutatni, így biztosítva, hogy a lehető 
legtöbben gazdagodjanak ezzel a kulturális élménnyel.  Ez 
alkalommal a helyi általános és középiskolás gyerekek kap-
tak bemutatkozási lehetőséget. Hajdú Gréta, Kérdő Kata 
Réka, Biacsi Elizabet, Borsos Zsombor munkáit láthatta a 
közönség – a kiállítás egészen november 25-ig volt látható. 
Tájképek, akvarell munkák és grafikák is előkerültek a szár-
nyaikat bontogató fiataloktól.
A megnyitót természetesen a Himnusz követte, majd Dr. 
Putz Anita polgármester mondott ünnepi megemlékező be-
szédet, tisztelettel adózva az ’56-os hősök emléke előtt. A ko-
szorúzás előtt a Bessenyei Színkör előadását nézhették meg 
a résztvevők. Az Élet-halál kérdése című darabot adták elő 
a színkörösök, a színpadon ott volt az Élet, a Halál, az Idő 
és a Tér, elgondolkoztató beszélgetés bontakozott ki a felek 
között.
A szózatot követően pedig a megemlékezés koszorúit helyez-
ték el a résztvevők az ’56-os emlékműnél, a Faluház előtt.

szcs

HARMADSZOR RENDEZTÉK MEG 
A BATYUS BULIT

 
Néhány évvel ezelőtt, hagyományteremtő és közösség ko-
vácsoló céllal rendezte meg az Élet Napos Oldalán Egye-
sület Batyus buliját. A jó hangulatú baráti összejövetelt 
egyre nagyobb érdeklődés övezi, idén a nyárádremetei 
testvértelepülés küldöttsége is a résztvevők közt volt.
Szorgos munka és a segíteni akarás jellemzi a kezdetek óta 
a mártélyi illetőségű az Élet Napos Oldalán Egyesületet. 
Lugosi Dávid elnök és édesanyja, Lugosiné Bánfi Mária fá-
radhatatlanul igyekeznek segíteni, nem csak a településen, 

hanem a környéken is. Ők indították útnak a Batyus bulit is, 
amelynek 2019-ben a Faluház adott otthont.
„Ez a rendezvény arról szól, hogy közösséget kovácsoljunk, 
önzetlenül. Összefogjuk a falut. Szeretnénk visszahozni a 
hétköznapokba, hogy az emberek beszélgessenek egymással, 
hiszen egy közösségben élünk. Az első bulin 50-60 ember 
vett részt, volt egy kis zene, lehetett táncolni. Egy évvel ké-
sőbb már többen vettek részt, de egyértelműen a mostani 
rendezvényünk vitte a prímet. Az önkormányzat segítségé-
vel hoztuk létre ezt a nagyobb volumenű rendezvényt, szinte 
tele volt a Faluház” – fogalmaztak lapunknak a szervezők.
Batyus buli lévén javarészt mindenki a hozott ételeket és 
italokat oszthatta meg a többiekkel. Ínycsiklandozó illatok 
járták be a Faluházat, ránézésre is finom házisütemények 
sorakoztak az asztalokon és koccintás hangja töltötte be a 
termet. Az egyesület zsíros kenyérrel is készült, de több kiló 
tepertő is elfogyasztásra várt, nem beszélve a Lugosi család 
elmúlt időszakban fogott halairól, mind-mind a közösbe ke-
rültek, míg az önkormányzat oldalassal és krumplival vette 
ki a részét az öszöm-iszomból. A helyiek mellett pedig ez 
alkalommal a nyárádremetei testvértelepülés képviselete is 
részt vett, akik a negyedszázados mártélyi címer kapcsán 
tartott ünnepségre érkeztek. A zenei aláfestést Arany-Tóth 
Attila szolgáltatta az esten.
Az Élet Napos Oldalán Egyesület az év hátralévő részében 
sem szeretne pihenni, a korábban életre hívott „Ha fázol, 
vegyél el egy kabátot” akciót is szeretnék megtartani, koráb-
ban is nagy sikere volt ennek, ám a csapadékos idő eddig 
nem tette lehetővé a kabátok kihelyezését. Valamint a régi-
óban is találkozhatunk majd az egyesülettel, Mikulás kör-
nyékén a tervek szerint Szegeden próbálnak segíteni a tagok.

szcs

Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTÜNK:

•  Lődi Antal Noel 
2019. november 1. 
Édesanyja: Olasz Enikő 
Édesapja: 
       Lődi Antal Norbert

•  Bugyi Márton Ede 
2019. november 12. 
Édesanyja: 
       Dobos Andrea Sára 
Édesapja: Bugyi LÁszló
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„AZ IDŐS EMBER MÁR VOLT FIATAL, 
DE A FIATAL MÉG NEM VOLT ÖREG”
 

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének tagjai 
tudják, érzik mit jelent az a szó „öregség.”
Túl vagyunk az Október 13-i választáson. Hisszük: „az a 
társadalom lesz sikeres, amelynek vallási-kulturális meg-
győződése elfogadhatóvá tudja tenni az öregséget.”
Tudjuk az elkövetkező történelem folyamán be fog követ-
kezni az idősek – sérültek száma meghaladja a gyerekekét, 
a fiatalokét és ez nincs betervezve a világteremtésbe. Az élet 
nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz lesz kezelni. Félelemmel 
tölt el mindenkit, hogy az öreget tehernek tartják, mert nem 
hasznosak a társadalom számára. Talán ma még lehet kezel-
ni a helyzetet, de hogyan tovább? Mi lesz később? 
Mindezt felejtve, ezért volt felemelő az Idősek Napja. Része-
sei lehettünk néhány jóleső pillanatnak, ünnepi beszédnek, 
versnek, dalnak.
A szervezők jól tudták, mi kell az idős társadalomnak ezen 
a napon.
Az „Add a kezed” és a Gondozási Központ egyes tagjait még 
nyomasztotta a hó elején levetített film, amely egy vészter-
hes időszakot ölelt fel hazánk történelméből Bessenyei Fe-
renc felejthetetlen alak megformálásával.
Bár ebből adódott, hogy felidézhessük a Vásárhelyről el-
származó kiváló művész életútját, küszködését, csalódásait, 
győzelmét, országos elismertségét, végül az elkerülhetetlen 
végét.
Mindezt hitelesen, szemtől-szembe közvetítette felesége-öz-
vegye, aki több mint 30 éve volt élete részese ennek a megis-
mételhetetlen Művésznek, Embernek.
Fogadhattuk közösségi termünkben B. Élthes Esztert, Bes-
senyei Ferenc özvegyét, aki feldolgozta immár a negyedik 
könyvében a nagy Művész, a nagy Ember pályaívét és embe-
ri tartását. És kiadásra került még a Művész utolsó heteinek 
idejében „Férjem, a komédiás.”
Az előadásán sokan megjelentünk, és Eszter megtalálta a 
szívükhöz vezető utat – kiváló közvetítő a Művész – Ő – és 
Mi köztünk. A könyvét sokan megvettük, a könyv lebilin-
cselő, nem lehet letenni.
A Gondozási Központ közösségi helysége megtelt az érdek-
lődőkkel, s az a sok ember, akik közül többen személyes él-
ményeik által érezték, hogy egy híd épült fel, amely összekö-
tötte a múltat, a megélt emlékeket, és a jelent.
Az emlékek, és a jelen pörgött, mint egy film, és azt éreztük 
a végén, hogy egy szép barátság jött létre és többek és jobbak 
lettünk általa.
Október 23-i megemlékezés a Faluházban méltó volt Már-
télyhoz. A régi és az új polgármester kulturált megjelenése 
példát mutat a jövőre nézve.
A Himnusz szívünkbe ivódása, s a Bessenyei Színkör által 
előadott színdarab „Élet és Halál” címmel elgondolkodtatott 
mindenkit, van-e híd az élet és a halál közt?
Egyesületünk hagyományt teremtett. Elővettük a nyilván-
tartási dossziét, melyben az elhalt tagjaink adatait rögzítet-
tük. Átlapoztuk és átjárt bennünket az emlék, a fájdalom. 
Halottak napjára, közös emlékükre koszorút helyeztünk el 
a mártélyi temető központi keresztjénél. A koszorún, feke-

te szalagon arany betűvel ez volt ráírva: „Nem felejtünk el 
Benneteket – „Add a kezed” élő tagjai.  A koszorú mellé a 
halottaikat felkereső falusiak – családtagok egy-egy szál vi-
rágot tettek az emlékezés koszorúja mellé.
A Mindenszentek – Halottak napja a naptárban ünnepet je-
lez, de Emléknap ez a legfájdalmasabb napok egyike, nincs 
mit ünnepelni, csak szomorkodni.
Virágot vinni, gyertyát gyújtani, melyek mind-mind az 
elmúlást jelzik, de béke van a temetőben és a szívekben s 
ameddig ez így van, addig az élet győz.

Arnóczky Györgyné elnök

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete  
december havi programjai

December 05. Advent a Tiszán. Hitünk – emlékeink – 
hagyományaink ápolása, tagságunk összetartása, 
az év búcsúztatása a mártélyi Tisza parton lévő 
Hullámtér Vendéglőben 13 órától. 
Kocsi igénylést a szokott módon lehet kérni.

December 12. Az utolsó közösségi találkozásunk 2019-ben. 
Évértékelés. 

 Egyesületünk egy kis közösség Mártélyon, de 
fontosnak érezzük, hogy egymáshoz tartozunk.

 Egész évi tervünk a közösséget szolgálja, minden 
erőnket az elérhető programokban kívántuk 
kifejezésre juttatni kiváló – gondoskodó segítőinkkel, 
akik a közösségépítést nemzet felemelő kérdésként 
kezelik.

Arnóczky Györgyné 
elnök

2019-BEN IS KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY 
LESZ AZ ADVENT MÁRTÉLYON

 
Az elmúlt években nagy sikernek örvendett Mártélyon az 
élő adventi kalendárium elnevezésű rendezvénysorozat, a 
közösségkovácsoló élménynek pedig idén sem parancsol-
nak megálljt!
Még négy évvel ezelőtt, osztrák minta alapján indult el a 
településen a szóban forgó rendezvénysorozat, amelynek 
során az adventi időszakban a helyiek megvendégelik egy-
mást. Az adventi időszak egyébként is arról szól, hogy kicsit 
megállunk, ünnepi hangulatba öltöztetjük otthonunkat és 
lelkünket. Az élő advent minden egyes napján más-más csa-
lád készül vendégséggel. Ünneplő díszben pompázó házak 
és ínycsiklandozó finomságok várják az érkezőket. A „Hogy 
Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért az idei évben is élet-
re hívta a népszerű programot, az adventi időszak napjai pe-
dig mind gyorsabban telnek fel érdeklődőkkel, olyanokkal, 
akik csatlakoznak a kezdeményezéshez és részesei szeretné-
nek lenni a szívet melengető közösségi élménynek.

A pontos beosztás a 8. oldalon.
szcs
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„A FÖLDET NEM APÁINKTÓL 
ÖRÖKÖLTÜK, HANEM 
UNOKÁINKTÓL KAPTUK KÖLCSÖN”
 

Hangzik a közismert indián mondás. Sokszor sok esetben 
tűnhet elcsépeltnek, azonban remekül összefoglalja ho-
gyan lenne érdemes a környezetünkhöz, a természethez, 
az Otthonunkhoz  állnunk.

A közelmúltbéli környezeti katasztrófák, melyek sújtották 
bolygónk tüdejét megindította  Révészné Horváth Csillát és 
cselekvésre ösztönözte, ezért úgy döntött, hogy a közösség 
erejével tesz a környezetéért. Tudta, hogy lokálisan tehet glo-
bális problémák ellen, ezért facsemetéket fog ültetni Mártély 
területén.
Ötletét tett követte és hasonlóan gondolkodó embereket 
toborzott maga és ügye mellé. Az „Ültessünk facsemetét 
Mártélyon” nevű Facebook csoport létszáma hamar 80 fölé 
ugrott és a később elültetésre kerülő facsemetéket is a tagok 
közül ajánlották fel.
Október 26-án 10 órakor a mártélyi nagypálya mögötti 
helyszínre hirdetett gyülekezőre közel huszan el is jöttek.
A jóhangulatú délelőttön végül 21 facsemetét ültettek el a 
„barátságos aktivisták” a Kempinghez vezető út bal oldalá-
ra.
Csilla elmondta, hogy meg akarta mutatni, hogy a közösség 
erejére mindig lehet számítani és a mai világban mennyire 
könnyű közösséget szervezni ügyünk mellé.
„Nagyon örülök neki, hogy ilyen eredményt értünk el kö-
zösen. Bízom benne, hogy tevékenységem példaértékű és 
mások is felismerik mennyire egyszerű szívből adni; „csak 
csináld!”

Nagy András Dániel

Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

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

Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:  62/528-062, Fax: 62/528-063
Iskola:  (70) 572-1400
Óvoda:  62/228-035
Idősek Klubja:  62/228-038
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Posta:  62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:  62/565-881
Halőr:   (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat: 06-80-922-333/6636
  (ingyenes)
Lomtalanítási igénybejelentése: (30) 625-2454

Adventi készülődés
2019. november 29-én, pénteken 1300-tól 1800-ig 
adventi kézműveskedés, adventi koszorú készítés 

a Faluházban. 
A programokba folyamatosan be lehet kapcsolódni! A 

részvétel ingyenes, az elkészült darabokat 
mindenki hazaviheti. 

Szeretettel vár a „Hogy Életük Legyen” 
Alapítvány az Ifjúságért lelkes csapata!

2019. decemberi ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – FBH-
NP szemétszállítási ügyintézés (min-
den harmadik szerdán 11.30-12.30), 
sportos és mozgásos alkalmakon – Asztalitenisz (hét-
főnként 16.30-tól), Jóga (szerdánként 17.45-től). Nóri 
torna (csütörtökönként 18.00-tól), – túl, az alábbi ren-
dezvényekre várjuk decemberben az érdeklődőket és 
érintetteket.
14. 19.00  Rosmarin évzáró (Zártkörű!)
15. 14.00  Falukarácsony
18. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási ügyintézés
 13.00-16.00 Véradás
27. 09.00  Szabó Csaba asztalitenisz emléktorna

Jóga Szabics Anettával szerdánként 17.45-től: 
december Egyeztetés alatt!

Nóri torna Borsos Nórával csütörtökönként 18.00-tól: 
december Egyeztetés alatt!

A FALUHÁZ december 21- től 2020. január 05. ZÁRVA TART!
Mindenkinek Békés, Szeretetteljes Karácsonyt, 

és Boldog Újévet Kívánunk!

ÁMK és Faluház munkatársai
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LIBABULIT RENDEZTEK 
MÁRTÉLYON
 

November 9-én, este 7-től lehetett részt venni a már-már 
hagyományosnak számító rendezvényen, a Márton napi 
Libavacsorán Mártélyon. A buli hajnali fél 5-ig tartott, a 
részletekről Nagy Andrásné, az esemény szervezője szá-
molt be lapunknak.
Túl vagyunk az Október 13-i választáson. Hisszük: „az a 
társadalom lesz sikeres, amelynek vallási-kulturális meg-
győződése elfogadhatóvá tudja tenni az öregséget.”
Tudjuk az elkövetkező történelem folyamán be fog követ-
kezni az idősek – sérültek száma meghaladja a gyerekekét, 
a fiatalokét és ez nincs betervezve a világteremtésbe. Az élet 
nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz lesz kezelni. Félelemmel 
tölt el mindenkit, hogy az öreget tehernek tartják, mert nem 
hasznosak a társadalom számára. Talán ma még lehet kezel-
ni a helyzetet, de hogyan tovább? Mi lesz később? 
Mindezt felejtve, t élete részese ennek a megismételhetetlen 
Művésznek, Embernek.
Fo közösségi helysége megtelt az érdeklődőkkel, s az a sok 
ember, akik közül többen személyes élményeik által érezték, 
hogy egy híd épült fel, amely összekötötte a múltat, a megélt 
emlékeket, és a jelent.
Az emlékek, és a jelen pörgött, mint egy film, és azt éreztük 
a végén, hogy egy szép barátság jött létre és többek és jobbak 
lettünk általa.
Október 23-i megemlékezés a Faluházban méltó volt Már-
télyhoz. A régi és az új polgármester kulturált megjelenése 
példát mutat a jövőre nézve.
A Himnusz szívünkbe ivódása, s a Bessenyei Színkör által 
előadott színdarab „Élet és Halál” címmel elgondolkodtatott 
mindenkit, van-e híd az élet és a halál közt?
Egyesületünk hagyományt teremtett. Elővettük a nyilván-
tartási dossziét, melyben az elhalt tagjaink adatait rögzítet-
tük. Átlapoztuk és átjárt bennünket az emlék, a fájdalom. 
Halottak napjára, közös emlékükre koszorút helyeztünk el 

a mártélyi temető központi keresztjénél. A koszorún, feke-
te szalagon arany betűvel ez volt ráírva: „Nem felejtünk el 
Benneteket – „Add a kezed” élő tagjai.  A koszorú mellé a 
halottaikat felkereső falusiak – családtagok egy-egy szál vi-
rágot tettek az emlékezés koszorúja mellé.
A Mindenszentek – Halottak napja a naptárban ünnepet je-
lez, de Emléknap ez a legfájdalmasabb napok egyike, nincs 
mit ünnepelni, csak szomorkodni.
Virágot vinni, gyertyát gyújtani, melyek mind-mind az 
elmúlást jelzik, de béke van a temetőben és a szívekben s 
ameddig ez így van, addig az élet győz.

Komjáti Ági
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december 1. Lugosi Ferencné Községház u. 9.  17:00

december 2. Borsos József Tanya 91.  17:00

december 3. Baranyi István és családja Tornyai u. 1/A  17:00

december 4. Kulcsár Szabolcs és családja Hunyadi u. 14.  17:00

december 5. Sipos Attila és a Láda Család Rákóczi u. 17.  17:00

december 6. Bujdosó Tibor és családja Alkotmány u. 29.  17:00

december 7. Elek Adrienn és Tóth Ernô Petôfi u. 6.  17:30

december 8.
Nagy Aranka 

és Radics Szabolcs
Petôfi u. 4.  17:00

december 9. Sajti Imre és családja Tornyai u. 20.  17:00

december 10. Békefi Mihály Fô u. 78/A  17:00

december 11. Joó Károly és családja Fô u. 11.  17:00

december 12. Olasz László és családja Rákóczi tér 17.  17:30

december 13. Szabó István és családja Körút 2.  17:30

december 14. Spissák Szabolcs és családja Rákóczi u. 13.  17:00

december 15. Kovács Mátyás és családja
Tanya, Rosmarin 

után az elsô bekötô
 17:00

december 16. Szabó László és családja Petôfi u. 1/A  17:00

december 17. Dr. Putz Anita Zrínyi u. 10.  17:00

december 18. Szabó Attila és családja Fô u. 78/A  17:00

december 19.
Nagy András Dániel 

és családja
Szalay 

Ferenc u. 7.  17:00

december 20. Koczka Anikó és családja Zrínyi u. 16.  17:00

december 21. Tatár Béla és családja Rákóczi u. 3.  17:00

december 22. Mészáros Antal és családja Fô u. 59.  17:00

december 23. Templom díszítése 17:00

Élô Advent kalendárium


