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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...

Kész a leltár…

Ez rendhagyó iromány lesz. 
Eredetileg az e havi jegyzetet a 2011-es év történései-
nek lajstromozására „szándékoztam” szánni, de átfo-
gó visszapillantás helyett – jelenlegi fontossága miatt
– megelégszem egyetlen fontos kérdés körbejárásával.
Ez a kérdés nem más, mint az annak a jogos igénynek
a teljesítése, hogy mire is költötte a mártélyi iskola
azokat a pénzügyi adományokat, amelyeket magán-
emberek, köztük egy önzetlen vásárhelyi önkormány-
zati képviselõ, egy másik kis település nagylelkû pol-
gármestere, valamint ismerõs és ismeretlen jóakarók
juttattak el a mártélyi iskola megmentésére. 
Nem csak az én szívem, de sok mártélyi ember szíve is
hálásan elszorult ezeknek az adományozóknak a
nagylelkûségét látva. De. Nem szabad azt hinni senki-
nek, hogy mi tétlenül néztük a saját iskolánk tönkre-
tételét, és bénult lábakkal, reszketõ inakkal vártuk
volna, hogy kihúzzák a mártélyi gyerekek alól az isko-
lát. Nem. Minden értelmes ember megmozdult ebben a
faluban, aki érzett annyi tevõlegességet, anyagi lehe-
tõséget, emberséget, szülõi és emberi felelõsséget, ami
adakozásra, munkára, megmozdulásra kapacitálta, s
amely a maga valójában nem kevesebb, nem is több
mint maga a lokálpatriotizmus. Még olyanok is „betol-
ták” energiáikat az ügybe, akiknek a gyerekei soha
sem, és már soha nem fognak ebbe az iskolába járni.
Ez talán mutat valamit rebellis „primitív vidékisé-
günkrõl”…
Hogy nagyon ne szaporítsam a szót, majd beszélnek
helyettem a felsorolások és a számok. Bár utóbbiak
csak rideg, száraz adatok. A mögöttes emberi magatar-
tás, a jobbító szándék, a rosszindulaton felül emelke-
dõ lélek, a szeretetteljes együttérzés sokkal-sokkal
több, mint a puszta tények. Ezt – szerintem – még azok
is tudják a lelkük mélyén, akik csatlósként, kényszerû-
ségbõl, túlélésbõl, vagy negédes megfelelési kényszer-
bõl – talán „felszólítottként” adakoztak, s áttételesen,
de egyre hevesebben számon kérik, mi lett adományuk
sorsa? 

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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Én megnyugtathatom õket: a pénzük, mint a többieké
is, szinte a legjobb helyre került. Legalább is, ami a
mártélyi iskolát és az idejáró gyerekeket illeti…
És többen nevük elhallgatását kérték. Direkt. Mert sze-
rintük nem az a lényeg, hogy ország-világ tudja ki és
mennyit adott. Hanem, hogy adtak. 
Nekik ezt külön is, egyébként meg – mindenkinek kö-
szönjük!

Farkas Csamangó Zoltán

És íme, a tényszerû adatok összefoglalva, amelyek
minden kétséget eloszlatnak talán a beérkezett ado-
mányok felhasználását illetõen:

(Szerkesztõi „bravúrként” engedje meg a kedves olva-
só, hogy táblázatokba foglalt érthetetlen, olvashatat-
lan, értelmezhetetlen adathalmaz közlését mellõzve,
csupán, de remélhetõleg senkit ki nem hagyva, nem
ábécé sorrendben, sokkal inkább talán a „beérkezés”
sorrendjében és nem az összeg, adomány nagysága
szerinti taglalásban, hanem felsorolás szerûen tárjuk
önök elé a támogatók, segítõk listáját.)

Pénzbeli adományozók: Schwender Ervin, Bánfi Juli-
anna, Benkõ Zsolt, Albert Tibor, Sipos Mihály, Józsa
Enikõ, Balogh Jánosné, Borsos József, Dr. Tarics Csilla.
Az összes beérkezett pénzügyi adományt, élelmiszer-
ipari alapanyagok vásárlásra fordította az iskola. Ez
az összeg pontosan 977.351,- Ft volt.

Anyag és tárgyi- adományok: E kategóriában min-
denféle olyan „dolog” elõfordult, amely egy iskola mû-
ködéséhez, karbantartásához, napi üzemeltetéséhez
elengedhetetlenül szükséges, s amelyek jó részét a
mártélyi iskola ez ideig nélkülözni volt kénytelen. In-
dul ez a lista a tartós és kevésbé tartós élelmiszerektõl
kezdve, az oktatás feltételeit biztosító eszközökön, kel-
lékeken, a sporteszközökön, bútorokon, konyhai kellé-
keken, kisgépeken, szerszámokon, építõanyagokon,
berendezéseken, szemléltetõ eszközökön át, egészen a
tûzifáig, savanyító kádig, amelyben az adományként
kapott alapanyagokat célszerûen lehet tartósítani. Ha
ehhez még hozzávesszük a 2 db élõ sertés felajánlást
is, amely az iskolások tartósítószer mentes és adalék-
anyagoktól mentes friss hús ellátásáról hivatott gon-
doskodni, nem csoda az öröm, amely az iskola vezeté-
sét, tantestületét, a szülõket és az alapítványt tölti el.
Ezeknek a felajánlásoknak az összege, megközelítõen
2 millió forintot tesz ki.

Önkéntes munkák: Az iskola támogatásának harma-
dik módozatába az önkéntesek munkáját sorolhatjuk.
Több nagyszabású munkát oly módon bonyolított az
intézmény, hogy a munkavégzés önkéntesek segítségé-
vel valósult meg. Közremûködésükkel kimeszelték a
tornatermet, felújítottak 20 méternyi járdaszakaszt,
tûzifát gyûjtöttek és szállítottak az iskolába, felvágták

és elraktározták a téli tüzelõt. Önkéntes munkában
épült fel két kémény, szerelték fel új kazánokat, alakí-
tották át a fûtés csõrendszereit, szállították a hatósági
vágóhelyre a felajánlott sertéseket, és dolgozták fel
azokat. Az iskolában folyó szakmai munkában többen
közremûködnek olyan módon is, hogy bérüket önzetle-
nül felajánlották (lemondanak róla – Szerk.) az intéz-
mény javára. A fûtés „racionalizálása”, ismerve a je-
lenlegi gáz árat, azt jelenti, hogy több mint egyharma-
dát takarítja meg az intézmény, mintha a technikailag
kétségtelenül kényelmes, de egyre megfizethetetlenebb
földgázüzemû kazánokat használná.

Az önkéntes adományozók, munkavégzõk listája:
Szûcs István, Apró Zoltán, Hajdú Vencel, Szûcs Tamás,
Béres István és felesége, Olasz Sándor, Tóth János és
felesége, Domokos János és felesége, Lantos Sándorné,
Búzás Éva, Erdei Bálint, Surinya Miklós és felesége,
Tóth Mihály, Sulyok Sándor, Fazekas István, Biacsi
László, Dr. Tordai Sándor, Benkõ Sándor, Mártélyi Agro
Kft., Máriás Ferenc, Hajdú házaspár, Szél Sándor,
Aracsi István, Bálint Dezsõ, Pánczél Lajos, Csomifüst
Kft., Varga Zoltán, Bálint Csaba, Gilicze Tamás, Apró
Lajosné, Berényi Zsoltné, Bódi Gábor, Csordás Tibor,
Dabisné Bende Edit, Dzurzik Péter, Gedai Jánosné, Haj-
dú Zsolt, Hajdúné Kiss Beáta, Horváth Tibor, Jeszensz-
ky Andrea, Juhász József, Kovács Ildikó, Kovácsné Ros-
tás Erzsébet, Kovácsné Kulik Emese, Kristó Zoltánné,
Mezeiné Bodnár Henrietta, Olasz Sándor, Olasz
Sándorné, Palóczné Tóth Andrea, Pap Sándorné, Patak
Ferenc, Rárósi Edit, Rostás Istvánné, Szabóné Marton
Rita, Szilágyiné Fejes Ildikó, Tatárné Kapus Éva, Tóth
János, Varga Róbert, Rárósi Erika, Berényi Beáta, Lan-
tos János, Török Ferenc, Tóth Ibolya, Delfin Computer
Zrt., Kékesi János, Kenéz József, Balogh Jánosné, Józsa
Enikõ, Borsos József, Andrási Judit.

A fenti önkéntes munkák és felajánlások értéke meg-
haladja az 1,5 millió forintot.
Az „Alapítvány a Mártélyi Iskoláért” sem tétlenkedett.
Mintegy 379 ezer forint érkezett a számlájukra.
Végezetül, és konklúzióként, ha „számszakilag” össze-
gezzük a háromféle kategória és az alapítvány bevéte-
leibõl elõállt „bevételt”, ennek pénzben kifejezhetõ ér-
téke meghaladja a 4,5 millió forintot.
Ez azért – „nem semmi”. Persze, lehet, hogy csak már-
télyi tekintetben…

(folytatás az elõzõ oldalról)

Iskolásaink sikerei
A 2011. december 17-én, Mindszenten. megrendezett
XXVI. Kistérségi Amatõr Mûvészeti Fesztiválon
Mártélyt Kovács Blanka mesével, Kisalbert Trisztán
énekkel, a Társastánc szakkörösök (Vékony Vanessza,
Hajdú Renáta, Kisalbert Trisztán, és Kisalbert
Szebasztián) Latin-Amerikai táncokkal képviselték.
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Ünnepi képviselõ testületi ülés
Ünnepi momentumokkal kezdõdött 2011. december
19-én a mártélyi Önkormányzat képviselõ testületének
évi utolsó ülése 14 órakor, a Hivatal tanácstermében.
A napirend ismertetése és elfogadása után, Balogh
Jánosné köszöntötte Bereti Bélánét abból az alkalom-

ból, hogy 60
éves peda-
gógusi élet-
pályájának
elismerése-
ként gyé-
mánt diplo-
mát vett át
az Önkor-
mányzattól.
N y u g á l l o -
mányba vo-
nulása mi-
att, elbú-
csúztatta a
t e s t ü l e t
F e r e n c z i
László fõ-
törzs-zász-
lóst, megkö-
szönve neki

áldozatos munkáját, amelyet mint Mártély körzeti
megbízottja végzett az elmúlt több mint egy évtized-
ben.
Harmadik napirendi pontban, Giliczéné Molnár Irén az
ÁMK igazgatója és Hajdú Zsolt a Mártélyi Iskoláért
Alapítvány elnöke számolt be az iskola számára érke-
zett adományok felhasználásáról.
A továbbiakban törvényességi észrevétel megtárgyalá-
sával, helyi adórendeletek felülvizsgálatával foglalko-
zott a testület, amelynek eredményeként változatlanul
hagyták az érvényben lévõ adórendeletet oly
módon, hogy megmarad a jelenlegi 3 adó-
nem, és mértékük nem változik.
Rendeletet hoztak az átmeneti gazdálkodás-
ról, majd megvitatták és jóváhagyták a köz-
üzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért,
szennyvízelvezetésért és a szennyvíztisztí-
tásért fizetendõ díj mértékét. A határozat ér-
telmében, alatta maradva a törvény által en-
gedélyezett plafonnak, egy középarányos, 5
%-os emelés mellett döntöttek. Ez nettó díj-
emelkedést jelent, amelyet terhel a minden-
kori Áfa összege.
Balogh Jánosné polgármester beszámolt a
polgármesteri keret 2011. évi felhasználásá-
ról. Az e célra rendelkezésére álló 120 ezer
forintból eddig ebben az évben 59.700,- fo-
rintot használt fel.

Ezt követõen beszámolt a Hódmezõvásárhelyi Többcé-
lú Kistérségi Társulás II. félévi munkájáról, Mint mon-
dotta, az üléseken rendszeresen képviseli Mártélyt. Ha
akadályoztatása miatt nem tudott személyesen ott len-
ni, Nagyné Szentirmai Anna helyettesítette az ülésen.
A közös projekteken kívül konkrétan Mártélyt érintõ
téma nem volt az üléseken.

A testület elfogadta a 2012. I. félévi munkatervét. Az
egyebek tárgyalása során lejárt határidejû határoza-
tokkal foglalkoztak a képviselõk, valamint szóba ke-
rült a fakitermelés és annak a tûzifasegélynek a kiosz-
tása, amelynek során az elmúlt hónapban mintegy 100
mázsa fát osztottak ki a jogosultaknak. Ebbõl 80 má-
zsát az a 12 család kapott, akiknek újszülött gyerme-
keit a közmeghallgatáson köszöntötték. A többi fát a
leginkább rászoruló családokhoz juttatták.
A tanácskozás végén, zárt ülésen szociális és személyi
ügyekkel foglalkozott a képviselõ testület.
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Év végi õrület
Minden év októberében megfogadom, hogy az év végi
készülõdés most majd másként fog zajlani. Idõben el-
kezdem, jól kigondolom, átgondolom, rengeteget kéz-
mûveskedem majd, és persze a kézzel készített ajándé-
kok is idõben elkészülnek. A fejemben már olyankor
készen áll a tökéletes ünnepi menü, ami amellett, hogy
legalább ötfogásos, persze mindenki kedvence lesz és
még évek múltán is emlegetik majd, milyen tökéletes-
re sikeredett. Tervezgetésiem során arról álmodozom,
hogy most valahogy sikerül kicselezni az idõt és én
nyerek majd a kettõnk játszmájában.
Aztán persze november negyedik hetében fölébredek
ábrándjaimból és döbbenten tapasztalom, hogy elég
rosszul állok az eredeti terveimhez képest. Se ötlet, se
ajándék, se semmi. Arra eszmélek, hogy a Mikulás ér-
kezéséig alig egy hét van hátra és egy tényezõvel – úgy
minthogy betegek lesznek a gyerekeim – nem számol-
tam. Beindul az anyaagy, ami kombinál, oszt, szoroz,
hogyan kellene megoldani a gyerekek felügyeletét,
amíg legalább egyszer elmehetek a zsáktöltésre felké-
szülni. Az õszi terveim között alapvetõen az szerepelt,
hogy csupa egészséges finomsággal tölti meg a Miku-
lás a gyerekek cipõjét, de persze az utolsó pillanatos
rohanás vége az, hogy röpül a sok keksz, csoki, szalon-
cukor a kosárba. Én valahogy nem tudom nyugodtan
kezelni az ilyen helyzeteket. Azt szeretem, ha minden
úgy zajlik, ahogyan azt én jó elõre kigondoltam, kife-
jezetten rosszul viselem a változást. (Tudom, ezzel
nem vagyok egyedül, jó néhány nõtársammal tudnék
kezet rázni.) Persze aztán reggel, amikor meglátom a
csillogó szemeket a gondosan kipucolt és megtöltött
csizmák körül, megnyugszom (hisz így is jó volt min-
den) és újra kezdem a tervezgetést. Hogy karácsonyig
milyen ügyes leszek, és igenis odafigyelek majd arra,
hogy minden szabad percet az ünnepi készülõdésre
szánjak. És ne legyen kapkodás és idegeskedés...
És akkor december 16. napján megint csak azt veszem
észre, hogy 10 nap úgy eltelt, mintha egy pillanat len-
ne. Egy olyan pillanat, amikor csak úgy bambulunk a
világba és nem történik semmi. És tényleg, jaj, már
megint sehogy sem állok, és kezdõdik az év végi õrü-
let! Mert ajándék az kell. A nélkül nincs karácsony. Azt
meg kell csinálni, valahol be kell szerezni. Lehet az egy
kedves maci, egy saját rajz, egy kötött sál (amit már
vagy 10 éve kötsz), vagy
egy idei fénykép (mert
évente csak egyszer hí-
vatsz elõ). De a boltok-
ban sokan vannak, nagy
a felhozatal az egész év-
ben eladhatatlan termé-
kekbõl és persze elõre
megírt lista híján mindig
elfelejtek valamit meg-

venni. Otthon sem nyugodtabb a helyzet, hiszen mun-
ka után mi, fáradt szülõk, örülünk, ha végre nyugovó-
ra térnek a család kiskorú tagjai és jut idõ a nagykorú-
aknak egymásra. Kinek van kedve 9-kor ajándékokat
gyártani az elõbbiekben említett elfoglaltság helyett.
Mert nekem nem sok, bevallom õszintén. Így aztán
minden csak tolódik napról napra egyre tovább.
Három normális vágyakkal rendelkezõ gyermekem
van, akik nem kívánnak teljesíthetetlen dolgokat, sõt
még egyedi ajándékokról sem álmodoznak, de a maxi-
malista anya (mea culpa) azt szeretné, ha a karácsony
olyan meglepetésekrõl is szólna, amiket mi készítünk
személyre szólóan. Hogyan lehet ezt teljesíteni nyu-
godtan? Nem tudom, kedves Olvasó, és nem is hiszem,
hogy az elkövetkezõ években megtudom erre a választ.
Annyi viszont bizonyos, át kell gondolnom néhány dol-
got az ünnepekig.
Most, amikor a cikket írom, a mellettem levõ papírra
jegyzem, mi mindent kell még csinálnom karácsonyig.
Fontossági sorrend és a teljesség igénye nélkül szere-
pel rajta: mézeskalács készítés – aminél az egész csa-
lád jelenléte számít -, ajándékkészítés 4 fõre (ennél
senki sem lehet jelen), az egér által megrágott díszek
pótlása, ünnepi menü kigondolása, alapanyagok be-
szerzése. És a sort folytathatnám, lenne mivel, de ta-
lán most még idõben átgondolom tényleg újra az egé-
szet és elhatározom, hogy nem, idén nem lesz tökéle-
tes semmi. De jó lesz, mert nem leszek ideges, és fáradt
és kimerült anya (na, jó egy picit), és minden ajándék
elkészül (még ha sután és esetlenül is). És igen, nem
õrülök meg az év végi hajtásban, mert tudom, hogy a
mi családunkban tényleg a legnagyobb öröm az, hogy
együtt vagyunk. Hogy közös a játék, hogy együtt fõ-
zünk – akár paprikás krumplit, akár kapribogyós cso-
dafalatokat fitneszsalátával. Mindezeknek a titka az,
hogy szeretjük egymást. A karácsony nekünk Jézus
születésén kívül azt is jelenti, hogy álljunk meg egy ki-
csit ebben a rohanó világban és ne törõdjünk az idõ
múlásával. Figyeljünk a szeretteinkre még jobban és
legyünk boldogok, hogy családban élhetünk.
Kívánok Önöknek is nyugodt, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket!

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta
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Közmeghallgatás
Talán a hétköznapi idõpontnak, talán a mártélyiak
egyéb elfoglaltságainak köszönhetõen, nem túl sok ér-
deklõdõ jelenlétében tartotta meg Mártély Község ön-
kormányzati képviselõ testülete 2011. december 1-én
17 órától szokásos évzáró közmeghallgatását a Falu-
ház nagytermében.
Balogh Jánosné polgármester köszöntötte a megjelen-
teket és a meghívott vendégeket, dr. Rádi Róbertet a
hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság vezetõjét, Sza-
bó Zsoltot a kapitányság Közrendvédelmi Osztályának
vezetõjét, Szín Dánielt, Mártély új körzeti megbízottját,
és Reith Imrét az A.S.A. Köztisztasági Kft. igazgatóját.
A hagyománynak megfelelõen, azoknak a kisbabák-
nak a köszöntésével folytatódott az esemény, akik az
elõzõ falugyûlés és a mostani közötti idõszakban szü-
lettek Mártélyon. Név szerint: Szûcs Petra Barbara,
Varga Gréta, Surinya Kira, Dajka Rozi Kata, Kisalbert
Rebeka Emma, Horváth-Ozsvár Ábel, Petrecz Barna-
bás, Borda Sejbán András, Szép Írisz, Zámbori Bende-
gúz, Láda Anna, Csóti Mihály. A polgármester asszony
nagy örömét fejezte ki, hogy ennyi kis mártélyi polgár

érkezése „erõsíti” a település lakosságát, majd a gyere-
keknek és a szülõknek szánt jókívánságok kíséretében
ajándékcsomagokkal kedveskedett az Önkormányzat
nevében.
Dr. Rádi Róbert a falu közbiztonsági helyzetérõl szólva
a már sokszor használt szlogennel jellemezte Mártélyt:
ez a település, valóban a béke szigete. Megköszönte és
dicsérettel illette a Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvé-
delmi Közhasznú Egyesület munkáját, akik hosszú
ideje hatékonyan mûködnek együtt a rendõrökkel a
bûnmegelõzésben, felvilágosításban, és a gyakorlati
nyomozati munkák segítésében. Az országos átlaghoz
képest is alacsony az erõszakos bûncselekmények szá-
ma Mártélyon, sõt javuló tendenciát mutat a lajstrom,
hiszen, míg 2010-ben öt esetben, 2011-ben már nem
fordult elõ betöréses lopás. E bûncselekmények kap-
csán, ismét csak megemlítette a helyi polgárõrök haté-
kony és a jó helyismeretre alapozott segítõ munkáját,
amelynek eredményeként nem egy esetben gyorsan és
eredményesen mûködtek együtt a rendõrség munka-

(folytatás a következõ oldalon)

Testületi ülés
Soros ülését tartotta Mártély Község képviselõ testüle-
te, még 2011. november 28-án a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében.
A napirendi pontok ismertetése és elfogadása után, el-
sõként a 2011. évi költségvetési gazdálkodás I-III. ne-
gyedéves tapasztalatairól készült tájékoztatást hall-
gatták meg a képviselõk, amelybõl kiderült, hogy a
gazdálkodás idõarányosan teljesült. Ehhez kapcsolódó
napirendként tárgyalták meg az Önkormányzat 2012.
évi költségvetési koncepcióját, amelynek sarkalatos
pontja az a tény, hogy az állami normatívák mértéke
nem változik, ezért a költségvetés szigorú betartását
és a gazdálkodás takarékosságát elõrevetítõ évnek né-
zünk ismét elébe. A testület a beszámolót elfogadta, és
jóváhagyta a 2012. évi költségvetést.
Harmadik napirendi pontban a közterületek tisztántar-
tásáról, a települési szilárd hulladék gyûjtésével, el-
szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcso-
latos kötelezõ közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet módosítása került terítékre. E napirend kere-
tén belül Verseghi Attila az A.S.A. Köztisztasági Kft.
munkatársa tartott részletes ismertetõt, amellyel kap-
csolatban a testület tagjai feltették kérdéseiket. A Kft.
képviselõje 2010-tõl a szemétszállítási díj évi 6,3 %-os
javaslatát a képviselõ testület, 4 igen, 2 ellenszavazat-
tal elfogadta.
A továbbiakban a települési folyékony hulladék kezelé-
si közszolgáltatás végzése került sorra. A testület meg-
tárgyalta a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
ajánlatát, s úgy döntött, hogy 5 évre ismét s fenti cég-

nek biztosít lehetõséget e tevékenység elvégzésére.
Ugyanilyen döntés született a kéményseprõ-ipari, kö-
telezõ közszolgáltatás tekintetében. Továbbiakban is a
Csomifüst Kft. végzi településünkön a szolgáltatást, a
tavalyi áron.
A gázközmû-építési hozzájárulásról szóló önkormány-
zati rendelet felülvizsgálata nem hozott változást a
rendelet tartalmában A testület döntése értelmében
annak összege marad a korábbi, 60.000,- forint.
A köztemetõ díjairól szóló önkormányzati rendelet,
2011. november 29-ei hatállyal módosításra került. Az
eddigi sírhelyárak 5.000,- forinttal emelkedtek. Érvé-
nyességük 25 év, míg az urnatemetés helyének lejára-
ta 10 év.
Az egyebek napirendi pontban, többek között megtár-
gyalták a községi erdõ fakitermelési munkálatainak
állapotát, a kivágott fa esetleges értékesítésének és la-
kossági tûzifa segélyként történõ kiutalásának lehetõ-
ségeit. Tárgyalták a képviselõk a mártélyi közvilágítás
szolgáltatójának esetleges változását, ám az eddig ez
irányú tevékenységet végzõ cég kedvezõ ajánlatát elfo-
gadva, amelyben változatlan áron vállalja a település
közvilágításának biztosítását, a testület ismét a „JAS”
Kft-t bízta meg a szolgáltatással.
A testület, több napirendet elnapolt. Ezek egy részét, a
decemberi utolsó ülésen tárgyalják, s hoznak róluk ha-
tározatot.
Végezetül a testület, zárt ülésen szociális ügyeket tár-
gyalt meg.
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társaival, üldözésben, felderítésben.
Örömmel számolt be arról az új kezdeményezésrõl, ami
„Diákzsaru”-néven indult el nemrég, s amelynek kere-
tében 5 mártélyi fiatal vesz részt a képzésben. Ez egy-
részt példaértékû a többi gyereknek, hatékony eleme
lehet a megelõzésnek, s lehetõvé teszi a rendõrség
munkájának a jobb megismerését.
A továbbiakban bejelentette, hogy Ferenczi László fõ-
törzs-zászlós úr nyugállományba vonulása miatt, a
megüresedõ körzeti megbízotti posztot Szín Dániel fõ-
törzsõrmester látja el. A körzeti megbízotti munka –
mint mondotta – az egyik legszerteágazóbb rendõri fel-
adat, amelyben a jó kapcsolatteremtõ képességnek kell
párosulnia a szakmai kihívások folyamatosan magas
színvonalú teljesítésével. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján bizodalmát fejezte ki, hogy a falu lakossága és a
helyi polgárõr szervezet tagjaival továbbra is jó együtt-
mûködésben dolgozva, az új körzeti megbízott napi te-
vékenysége is segít megõrizni Mártély mostani jó köz-
rendjét és alacsony bûnözési statisztikáját.
Reith Imre, az A.S.A. Köztisztasági Kft. igazgatója, rö-
vid beszámolót tartott a mártélyi szilárd hulladék el-
szállításának tapasztalatairól, majd kitért a jövõt érin-
tõ változásokra, tervekre. Mint elmondta, a cég jelen-
leg 398 ingatlan tulajdonosaival áll szerzõdésben és
teljesíti az elõre meghatározott menetrend szerint a te-
lepülési szilárd hulladék elszállítását. Ezen kívül lehe-
tõséget biztosítanak a megfelelõ formában kitett zöld-
hulladék elszállítására és az évi legalább két alkalom-
mal történõ lomtalanításra is. Sajnálatos tényként em-
lítette, hogy – nem csak Mártélyon – elég sok a cég
kintlévõsége, a díjat nem rendszeresen, vagy egyálta-
lán nem fizetõk miatt, ez is okozza, hogy a szolgálta-
tások nyereségtartalma szerénynek mondható. E mel-
lett az üzemanyagár emelkedés, és annak jövedéki
adószintje is szükségessé teszi a hiányok kompenzáci-
óját, amelynek az emberek számára leginkább érzékel-
hetõ formája a szolgáltatás díjának emelése, amely a
jelenlegi állapotok szerint évi 6.3 %-os lesz. A szelektív
hulladékgyûjtésrõl szólva rossz tapasztalatokról szá-
molt be. Az annak idején állami támogatásból elké-
szült gyûjtõszigetek létrehozása mellett, nem minden
helyen és esetben társult a megfelelõ elhelyezési hát-
tér kialakítása, ami azt eredményezi, hogy a különféle
újra felhasználható anyagok tárolására, elhelyezésére
nem mindenütt van lehetõség. Ehhez kapcsolódva
megemlítette, hogy a begyûjtõ járat, idõnként alig talál
például mûanyag palackot, fõként, mióta egyes áru-
házláncok pénzért felvásárolják az emberek által ösz-
szegyûjtött flakonokat. A „szelektív” gyûjtés lakossági
részére kitérve azt is elmondta, hogy a különféle táro-
lóedényekbe sajnos nem csak az „oda való” anyagból
készült hulladék kerül, hanem egyrészt keveredve,
vagy más, mindenféle háztartási melléktermékkel
szennyezve, amely így a leggondosabb válogatás elle-

nére sem újrahasznosítható alapanyag, hanem vegyes
szemét. A válogatás teljesen értelmetlen, sõt ráfizeté-
ses volna. Ameddig az emberek környezettudatossága
nem ér el egy olyan szintet, amelyben képesek leszünk
valóban szelektíven gyûjteni a háztartásokból kikerülõ
hulladékokat, addig csak névleg valósulnak meg azok
a célok, amelyek elõsegíthetnék a környezet tisztasá-
gát, és a felhasználható anyagok újrahasznosítását.
Ennek elõsegítésére és megoldására, terveik között
szerepel a háztól történõ szelektív hulladékgyûjtés, be-
vezetése, amelyet Mártélyon is kipróbálnak majd. En-
nek bevezetéséhez fokozatosság, idõ és türelem kell
mindkét fél részérõl. Mindennek a megvalósulása
azonban „zsebre menõ” megtakarítást jelenthet a la-
kosságnak – fejezte be mondandóját Reith Imre.
Balogh Jánosné ezt követõen az új törvények értelmé-
ben 6 fõsre „zsugorodott” képviselõ testület tagjait s a
testület munkáját segítõ bizottsági tagokat köszöntöt-
te. Röviden beszámolt az eltelt idõszak eredményeirõl,
említést téve a már megvalósult és folyamatban lévõ
projektekrõl. Mártély a jelenlegi egyre szûkösebb lehe-
tõségek tudomásul vételével magáévá kellett, hogy te-
gye a régi közmondást: „addig nyújtózkodj, amíg a ta-
karód ér” – mondotta. Hozzátéve, hogy ettõl függetle-
nül folyamatosan figyelemmel kíséri a falu vezetése az
új pályázati lehetõségeket (fõként, amelyeknek önrész
vállalási kvótáját az Önkormányzat „meg tudja enged-
ni magának”), amelyek ha csak kis lépésenként is, de
azt eredményezhetik, hogy Mártély nem torpan meg
fejlõdésében, hanem minden létezõ lehetõséget kihasz-
nálva a folyamatos fejlõdés útján marad. Bár az
ÖNHIKI támogatás 2011-ben 5 millió forint volt, ez
csupán elenyészõ mértékû segítség az Önkormányzat
mûködõképességének fenntartásához. Örömmel emlí-
tette az óvoda „Delikát” vonalkód gyûjtõ pályázatán
elért nagy sikerét, amelynek keretében vadonatúj mo-
dern játszótér jött létre az újfaluban, s szólt azokról a
most induló új turisztikai pályázatokról, amelyeknek
keretében talán több olyan fejlesztés is létrejöhet
Mártélyon, amelyek vonzóbbá, az idelátogatóknak
még kedveltebbé tehetik falunkat.
Elmondta, hogy változás történt az óvoda vezetõi
posztján, s bemutatta a jelenlévõknek Enyedi Ibolya
vezetõ óvónõt. Munkájához sok sikert kívánt. A Gon-
dozási Központban történt két nyugdíjazás kapcsán
Farkasné Szilárd Ágnest kérte fel az Önkormányzat az
intézmény vezetésére, akinek szintén köszönik odaadó
és áldozatos munkáját.
A polgármesteri beszámoló után, Giliczéné Molnár Irén
ismertette a mártélyi ÁMK iskolájának megmentése ér-
dekében tett erõfeszítések eredményeit. Beszámolt
azokról a kezdeményezésekrõl, amelyeket az iskola
megmentése érdekében volt kénytelen „kitalálni” és
megvalósítani az iskola vezetése és a Mártélyi Iskolá-
ért Alapítvány. Részletesen beszámolt az eddig elért
eredményekrõl, és a beérkezett pénzügyi adományok

(folytatás az elõzõ oldalról)



Kaláris2011. december 7. oldal

felhasználásáról, valamint a dologi, és önkéntes mun-
kafelajánlásokról. Sajnálattal említette, hogy egy éj-
szaka valakik megdézsmálták az iskola téli tüzelõjét.
(Talán egyetlen joviális mondást generál ez a fajta
rosszízû tolvajlás a józan gondolkodású mártélyi em-
berekben: a lopás sem keserítette meg a „fánk ízét…”
– Szerk.) Beszámolója végén kifejezte köszönetét és
háláját mindazoknak, akik bármilyen módon segítsé-
gére volta a mártélyi iskolának abban, hogy a helyben
tartott oktatással megmentsék a gyermekek jövõjét, s
az oktatáshoz való egyenlõ esélyét.
Nagyné Szentirmai Anna képviselõ a Népjóléti és Szo-
ciális Bizottság munkájáról tartott beszámolót. Szo-
morúan konstatálta, hogy a mostani szûkös pénzügyi
feltételek mellett, a legjobb szándék mellett is csak mi-
nimális lehetõségük van azokon segíteni, akik valóban
rászorulók lennének. A bizottság, mint elmondta,
2011-ben kilenc alkalommal ült össze, hogy döntsenek
lakhatási támogatásról, gázár támogatásról s más szo-
ciális ügyekrõl. Az ápolási díjjal kapcsolatban elmond-
ta, az állam „kiszállt” ebbõl a támogatási formából.
Ennek eredményeként az Önkormányzat, bár tisztában
van minden döntéshozó a kérdés fontosságával, képte-
len önállóan megoldani ezt a fajta segítést, amely ko-
rábban állami támogatással, méltányossági alapon
volt odaítélhetõ és adható. A bizottság elnökeként, s
tagjainak nevében azt ígérte, hogy a mindenkori lehe-
tõségekhez mérten, tõlük telhetõ módon minden segít-
séget megadnak továbbra is az arra rászorulóknak.
A mártélyi csatornázással kapcsolatban, Albert Tibor
alpolgármester nyújtott tájékoztatást. Letelt a 77 hó-
nap – mondta –, letelt a befizetési idõszak. A CSVKM
kintlévõsége sajnos a mai napon is mintegy 5.5 millió
forint, ezért arra kér az Önkormányzat mindenkit, ren-
dezze tartozását, ezzel is segítve, hogy végképp lezá-
ródjon ez az idõnként felesleges indulatokkal és vá-
daskodásokkal tarkított beruházás, amelynek „kézzel-
fogható” eredményeit a múlt eseményeitõl függetlenül,
minden, a csatornarendszerre rákötött mártélyi polgár
testközelbõl érzékelhet. A be nem fizetett tartozásokat
a mártélyi Önkormányzat jegyzõje elõzetes felszólítás
után, adó módjára be fogja hajtani – zárta beszédét az
alpolgármester.
A közmeghallgatás a lakossági kérdésekkel folytató-
dott.
Kérdés merült fel a mártélyi tisztított szennyvíz élõ -
Tiszába történõ elvezetését illetõen. Nevezetesen, hogy
milyen mértékben fogja ez terhelni a mártélyi embere-
ket, anyagilag?
Balogh Jánosné válaszában elmondta, hogy az Önkor-
mányzat által elkészíttetett hatástanulmány több
százezer forintba kerül, ám örömhír, hogy más, ez ügy-
ben érintett szervezetek (Környezetvédelmi Felügyelõ-
ség, ATIVIZIG, Kiskunsági Nemzeti Park) együttes ösz-
szefogásával, valóban létrejöhet egy olyan elvezetés,
(bár a Darvasszéki-csatorna az év döntõ többségében

nem tartalmaz annyi vizet, amely eljutna az átemelõ
mûig, így a holtágba vízátemelés nem történik), amely
megoldást hozhat. Nem utolsó sorban végleg meg-
nyugtatná a mártélyi holtág vízminõségéért aggódó
vásárhelyi üdülõtulajdonosokat, horgászokat, akiket
egyébként eddig nemigen zavart, hogy az üdülõterület
összes árnyékszékének végtermékét bemosta a tavaszi
áradás a holtágba – évtizedek óta. Várhatóan, és remé-
nyeink szerint mindez Mártélyt és a mártélyi embere-
ket semmilyen tekintetben, anyagilag sem érinti, an-
nál is inkább, mert az említett csatorna nem a tulajdo-
nunk.
A következõ kérdés, a temetõ szociális helyiségének
nyitva tartására vonatkozott, különös tekintettel a Ha-
lottak Napi temetõlátogatásra. A kérdés már felmerült
a képviselõ testület egyik korábbi ülésén is – válaszol-
ta Baloghné –, amelynek megnyugtató rendezése jogos
igény. A temetõi illemhely nyitvatartási rendjének
megoldását, tavaszra ígérte.
A közmeghallgatás utolsó kérdése arra vonatkozott,
van-e, lehet-e találni valamiféle pályázatot a külterü-
leti utak rendbetételére, felújítására? Balogh Jánosné
sajnálkozással mondta: nagyjából 10-12 éve nem talál
az Önkormányzat ilyen pályázatot. Csak saját erõbõl,
abból a kis pénzbõl lehet „tódni-fódni” jelenleg az uta-
kat, ami erre rendelkezésre áll. Gyakorlatilag ebbõl
csak tûzoltó munkákra futja, és a belátható jövõ csak
ezt a minimális karbantartást teszi lehetõvé.
A közmeghallgatás a kora esti órákban zárult.

Na, végre! Újra itt a pingpong
verseny

Gyertek a faluházba december 29-én!
Gyülekezõ 8.30-kor, 9.30-tól sorsolás és kezdés.
Tart ameddig csak bírjuk!
Férfi, nõi és gyermek kategóriák indulnak.
Szokásosan hozd még magaddal a karácsonyi mara-
dék sütidet. Forralt bort és teát is rakhatsz a batyud-
ba, mindig elfogy!
Nevezési díj felnõtteknek 250 Ft, 14 év alatti gyerme-
keknek díjtalan.
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Adventi ünnepség
Ebben az évben is megrendezte az „Add a kezed” Moz-
gássérültek Egyesülete immár hagyományos adventi
ünnepségét 2011. december 10-én délelõtt 11 órától a
Civilházban.

Ez alkalom-
ból kerültek
átadásra az
e g y e s ü l e t
tagjai részé-
re az 1.000-,
f o r i n t o s
a j á n d é k -
utalványok
is.
Az ünnepi
e g y ü t t l é t
gyer tyafé -
nyes fehér
asztaloknál,
ízletes süte-
m é n y e k ,
üdítõ, kávé
fogyasztá-
sával vette
kezdetét. A

délelõtt folyamán az „Õszirózsa Népdalkör” karácso-
nyi dalcsokrát és Csizmadia Béláné, Gyovai Istvánné,
Molnár Józsefné és Szabó Lajosné verseit hallgathat-
ták a jelenlévõk. Arnóczky Györgyné az egyesület elnö-
ke ismertette az egyesület elmúlt évi mûködését és
gazdálkodását, s elmondta szívhez szóló gondolatait a
karácsonyról. Mint azt az esemény meghívójában írta:

„Hagyományunknak megfelelõen a karácsonyt ”elõre
hozzuk„, hogy a szenteste a családban, meghittség-
ben, szeretetben teljen el. Örüljünk, vagy szomorkod-
junk azokkal, akik boldog átélõi vagy éppen nélkülözõi
a karácsony melegének…”
A „Jó étvágyat” Kft. által kiszállított, majd felszolgált
ízletes ebéd után is kellemes, jó hangulatban töltötték
az egyesület tagjai az idõt. A szeretetteljes együttlét a
kora délutáni órákban ért véget.

Éjféli mise 
A templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségsorozat 2011. december 24-én
az este 10 órakor kezdõdõ „éjféli ”misével zárul.
Szeretettel várunk mindenkit, jöjjön el és ünnepeljük
együtt azt a csodát, hogy a szeretet közénk jött, ember-
ré lett Jézusban és a Lélek által minden pillanatban ve-
lünk van. Ma is szól, hív mindenkit, hogy fogadja be õt
a szívébe. Nagyon nehéz meghallani ezt a hívó szót eb-
ben a világban, ahol annyi „hasznosabbnak tûnõ” do-
log van, ami eltereli figyelmünket a lényegrõl, az
egyetlen útról, ami igazán boldoggá és szabaddá tehe-
ti az embereket.

Felhívás

A Mártélyi Óvoda nevelõtestülete a szülõk, a
családok segítségét kéri mûanyagpalackok
(üdítõs, ásványvizes stb.) gyûjtéséhez.
Kérjük, hogy a tiszta mûanyagpalackokat
kupak nélkül összetaposva, vagy össze-
nyomva hozzák az óvodába, melynek folya-
matos elszállításáról az óvoda dolgozói gon-
doskodnak.
A palackok leadhatók még a Csillaboltban is.
Az ebbõl befolyó összeget a gyermekek óvo-
dai életének tartalmassá tételéhez szeret-
nénk felhasználni.
Segítségüket az óvodások nevében köszön-
jük!

Óvoda dolgozói
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A Fõ utcai Abc dolgozói kellemes környezetben,
széles termékválasztékkal, gyors kiszolgálással,

folyamatos akciókkal várják kedves vásárlóikat a
hét minden napján! Az üzletben törzsvásárlói

rendszer mûködik, mely komoly kedvezményeket
biztosít a törzsvásárlói kártyával rendelkezõ

vásárlóink részére! Találkozzunk minden nap!
Nyitva tartás: H-P: 6.30-17, Sz: 6.30-13, V.: 7-11-ig

Könyvtár hírei
A Könyvtár az ünnepek alatt az alábbiak szerint tart
nyitva:

December 22-tõl 26.-ig zárva.
December 27-30-ig a szokásos idõben nyitva. 
December 31-tõl január 2.-áig zárva tart.
Január 3-tól folyamatos nyitva tartás.

Minden kedves könyvtárhasználónak áldott békés ün-
nepeket és sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk!

Könyvtárosok

Dabis István:

Templom

Az Isten háza az egy ház.
Felépítette az egyház.
Közös erõvel, akarattal.
Tiszta lélekkel gondviseléssel,
És a szeretet erejével.
Kötõanyaga a szeretet.
Mi összeköt mindeneket.
Küszöbétõl a gonosz távozik,
Vagy akaratában megváltozik.
A házba, bent a lélek megpihen.
Felújul, erõsödve távozik.
Jézus Krisztusra így hivatkozik:
„Ha ketten, vagy hárman 
egybegyûlnek az én nevemben, 
ott vagyok közöttük.”
És az õ lelkük megerõsödik.
Tornyot emeltek az Isten házára,
Hová eljönnek harang zúgására.
Dicsérik az Istent telve békességgel,
Lelkük összeforr a templomépítõkkel.
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Mártély Község Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében biztosított
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában avarnak, illetve kerti
hulladéknak minõsül az ingatlanokon azok tisztántar-
tása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti mun-
kálatok végzése során keletkezett fû, lehullott lomb,
gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb nö-
vénymaradvány.

(2) A rendelet hatálya az önkormányzat belterületén
bárki által végzett avar és kerti hulladék égetésére ter-
jed ki.

2. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai

2. §

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsõsorban
komposztálással történhet.

(2) Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthetõ
meg, amely komposztálásra alkalmatlan, vagy ha a
komposztálásra nincs mód vagy lehetõség. Fák, cser-
jék tõelhalásos betegségekor (Erwinia amylovora) a
Kormányhivatal Növényegészségügyi és Talajvédelmi
Állomás szakigazgatási szerve elõírásai szerint kell el-
járni.

(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és terü-
leten szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonsá-
got nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, rob-
banást nem okoz.

(4) Az égetést csak szélcsendes idõben, kellõen száraz
avar és kerti hulladék esetén szabad elvégezni.

(5) Az égetendõ hulladék nem tartalmazhat kommuná-
lis, ipari eredetû vagy veszélyes hulladékot.

(6) A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak eloltásáról
az égetést végzõ köteles gondoskodni. Az égetés hely-
színén olyan eszközöket, illetõleg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése meg-
akadályozható, illetve a tûz eloltható.

(7) Égõ gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan hely-
re tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robba-
nást okozhat.

(8) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak kör-
nyezetét tûzvédelmi szempontból át kell vizsgálni, és
minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tü-
zet okozhat.

(9) A 0,5 m3-nél nagyobb mennyiségû avar- és kerti
hulladék égetésekor a szomszédokat tájékoztatni kell
az égetés várható idõpontjáról, tartamáról.

3. §

(1) Az avar és a kerti hulladék égetését szeptember 1.
napjától április 30. napjáig minden nap 9 és 18 óra kö-
zött lehet végezni nagykorú, cselekvõképes személy ál-
landó felügyelete mellett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt napokon kívül, valamint
vasárnap és ünnepnap avar és kerti hulladék égetése
tilos.

(3) Tilos az avar és a kerti hulladék égetése az egész-
ségügyi és gyermekintézmények, szociális intézmé-
nyek, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzeté-
ben az intézmények mûködésének ideje alatt, valamint
a magasfeszültségû vezetékek alatti ingatlanokon.
Közterületen történõ avar és kerti hulladék égetéséhez
a polgármester engedélye szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt napokon sem végez-
hetõ égetés, amennyiben azt a tûzoltóság, a földmûve-
lésügyi/erdészeti hatóságok tûzvédelmi okok miatt tilt-
ják.

3. Záró rendelkezések

4. §

(1) Aki a rendelet 2. § (2)-(8) bekezdéseiben, valamint
a 3. §-ában foglalt rendelkezéseket megszegi, szabály-
sértést követ és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható.

(2) E rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti Mártély Község Önkormányzatának az avar és
kerti hulladék nyílttéri égetésérõl szóló 11/1996. (XI.
26.) Ök.r.számú és az azt módosító 3/2000. (II. 15.)
Ök.R. számú rendelete.

Balogh Jánosné dr. Tarics Csilla
polgármester jegyzõ

Mártély Község Önkormányzati Képviselõ-testületének
35/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
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4-én Fényterápia
10-én Ebéd befizetés
19-én Névnapi ünnepség (Veronika, Ernõ,

Ágnes, Angelika)
25-én Fehérnemû vásár
26-án Kultúra napja

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit vá-
runk!
Állandó Programok:

Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomásmé-
rés, 7 és 8 óra között.

Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoport-
foglalkozása 9 órától.

Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült
felvételek megtekintése közkívánatra, minden hé-
ten

Csütörtökön közösségi rendezvény: elõadás, névnap,
születésnap, évforduló.

Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet reg-
gel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás
után fogyasztható!

A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja 2012. januári programja

Ló – karácsony 
„Ló nélkül lehet élni, de minek…?”
Így szól az ismerõs mondás, amit talán minden lovas
nép lelkes ló szeretõ tagjai ismernek, s nincs ez más-
ként Mártélyon sem. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint, hogy a Benkõ család immár sokadik alkalommal
megrendezte „Ló-karácsonyát” mártélyi otthonában. A
résztvevõk a kora délutáni órákban gyülekeztek, nem
feledkezve meg róla, hogy alma, répa, és más finomsá-
gok legyenek szatyrukban, amit egyébként is kapnak a
négylábú kedvencek, de ilyenkor ajándék. A lovak szal-
mán toporogva, türelmesen várták a fejleményeket, s
nem tudni õk is olyan izgatottak voltak-e, mint gyer-
mek barátaik, akik örömmel készültek a napra. Mikor
mindenki együtt volt, kivezették a legnyugodtabb lova-
kat, s egy csoportkép erejéig összeállt a lelkes csapat a

közös karácsonyfa elõtt. A lovak azután nem marad-
tak ki az ünnepi hangulatból, jóízûen ropogtatták a fi-
nomságokat, amelyeket a gyerekek és felnõttek adtak
nekik – kézbõl.
A szülõk, felnõttek is ünnepeltek. Ünnepelték az el-
múlt év kisebb-nagyobb sikereit, vagy csak azt, hogy
gyermekük sikeresen megismerkedett, mondhatni be-
leszeretett a lovakkal való foglalkozásba, lovaglásba,
amelynél felemelõbb és felelõsségteljesebb elfoglaltság
és sport kevés van a világon.
Bár az összejövetel szép napsütéses idõben kezdõdött,
késõbb jól esett a forró tea, szíverõsítõ pálinka, kinek-
kinek életkora és vérmérséklete szerint, s nem utolsó
sorban a sok finom sütemény, amellyel a vendéglátók
kedveskedtek az üsszegyûlteknek.
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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

Elhunyt:
Hortobágyi Sándor - Mártély, Táncsics u. 1. sz.

Anyakönyvi hírek

A római Katolikus Egyház vasárnaponként

11-kor várja a híveket községünk

templomába.

Az egyházak hírei

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás

ref. lelkész tart Istentiszteletet az imaházban,

melyre várják a gyülekezet tagjait.

Éjféli mise
A karácsonyi „éjféli mise” este 10 órakor kezdõdik a
Római Katolikus templomban. Szeretettel várják a Hí-
veket.


