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s  Évzárás és Újévnyitás
Az év utolsó hónapját általában azzal töltjük, hogy az 

ünnepek előtti napokban és hetekben igyekszünk az évben 
megkezdett feladatokat lezárni és egész évre vonatkozóan 
számot vetni. Tesszük ezt azért, hogy az újévet lehetőleg 
tiszta lappal tudjuk megkezdeni és az előző évben szerzett 
tapasztalatokat felhasználva jobban, precízebben és hatéko-
nyabban tudjuk munkánkat elvégezni.

Munkánk nem könnyű, hiszen a megismert feladatok, te-
lepülésünk gazdasági helyzete az idő közben bekövetkezett 
személyi változások kezelése nagyfokú figyelmet igényelt. 

Essen szó néhány eseményről a legfontosabbakat számba 
véve. 

Közfoglalkoztatott munkatársaim kimagasló munkát 
végeztek ebben a hónapban. A feladatok jelentős részét az 
intézményeink fűtését biztosító tűzifa begyűjtése és a szo-
ciális tűzifa kiosztása adta. A férfi munkatársi létszámunk 
5 főre csökkent a hónap elején, mert az un. TIMA csoport 
munkaszerződése lejárt. A rossz időjárási viszonyok és az 
erdőben kialakult saras, vizes körülmények ellenére a kis 
létszámú csoport megtöltötte az intézményeink raktárait, 
ezzel biztosítva január vége – február közepéig a fűtéshez 
szükséges tűzifát. Ezt követően az ifjúsági és népjóléti bi-
zottság döntése alapján 63 q szociális tűzifát osztottunk ki. 
Az év utolsó napjaiban a hó és a hideg adott még feladatot, 
aminek megoldásában a szabadságukat is megszakító mun-
katársaik segítsége nélkülözhetetlen volt. 

Ezúton is szeretném megköszönni a TIMA csoport ön-
kormányzatunknak nyújtott segítségét, valamint azoknak a 
közfoglalkoztatott munkatársainknak a munkáját, akik az 
intézményeinkben takarítanak, kertészkednek, konyhán-
kon kisegítenek, fűtenek és az óvodai- és közösségi életün-
ket támogatják. 

A december az ÁMK intézményeiben hozta a legtöbb 
változást. 

Az Erdei iskola és a Faluház gondozását átszerveztük, így 
intézményenként egy-egy fő takarít és várja a vendégeinket. 
A két munkatársunk egymást támogató együttműködése 
elengedhetetlen lesz a jövőben annak érdekében, hogy a sze-
zonban a lehető legtöbb vendéget fogadhassuk és szállásol-
hassuk el ezekben az intézményekben. 

Már december hónapban hallható volt a faluban az a vál-
tozás, ami az óvodában, januárban bekövetkezett. Új óvónő-
vel erősítettük meg az óvodánkat. Nem ismeretlen személy 
érkezik hozzánk, mert Gál Ági tősgyökeres mártélyi, aki a 

diploma megszerzését követően Szegeden szerzett gyakorla-
tot és most Mártélyon kap lehetőséget tehetsége kibontakoz-
tatására. Munkájához sok sikert kívánunk.

Az ÁMK szervezetének és működésének részletes meg-
ismerése megkerülhetetlen feladat volt decemberben. Az 
intézmény gazdasági folyamatinak feltárásához mind az 
intézményvezető összefoglaló beszámolóira, mind a vele 
párhuzamosan végzett belső ellenőrzés tapasztalataira tá-
maszkodtunk. A tapasztalatok végső összegzése az év elején 
várható, de az intézményvezető asszony felmondását, kéré-
sére, közös megegyezéssel a testület elfogadta. Az intézmény 
vezetői állás mielőbbi betöltése érdelében pályázatot írtunk 
ki, így január 16.-ig várjuk a pályázók jelentkezését. 

Az intézményvezető asszony munkáját a testület – 4 kép-
viselő támogatásával – 3 havi jutalom kifizetésével honorál-
ta. 

A falunk gazdasági helyzetét tekintve nincsenek kedvező 
kilátások. A települések adóság állományát érintő konszo-
lidáció Mártély esetében 90 millió Ft adóság átvállalásával 
biztosította azt, hogy jelenleg hitelektől mentesen működik 
önkormányzatunk. Az állami adóság átvállalásnak az a kö-
vetkezménye, hogy az önkormányzati feladatok finanszíro-
zása a jövőben csökkenni fog. Minden településnek elemi 
érdeke, hogy a helyi forrásokat hatékonyabban használja fel, 
működését optimalizálja és a pazarló, költséges tevékenysé-
geit átalakítsa. 

Decemberben a testület elé került az a 2014. februárban 
Balogh Jánosné volt polgármester asszony és Almási István 
polgármester által aláírt Megállapodás, melynek értelmében 
Mártély 30 millió Ft-ot fizet ki 2014-ben Hódmezővásár-
helynek a közös polgármesteri hivatal költségeinek finan-
szírozására. Sajnálattal látjuk, hogy a vállalt kifizetéseket 
Mártély nem teljesítette, és a pénz sem áll rendelkezésre a 
számláinkon. Hódmezővásárhely önkormányzata 2015. ja-
nuár 15-ig adott átmeneti haladékot a kifizetésre azzal, hogy 
a 2015 évi közös hivatal költségeit ezzel a meg nem fizetett 
összeggel tovább terheli. A gazdálkodást tovább nehezítik 
az elmaradt kifizetések: a képviselői tiszteletdíjak, a volt 
polgármester asszony végkielégítése, az óvónőnek járó ju-
bileumi jutalom, az intézményi téli tüzelő finanszírozásá-
nak fedezete, az ÁMK intézményvezető felmondását kísérő 
jutalom, valamint a volt polgármester asszony 2014 évi 1-9 
havi fizetése és azok a segélyek, melyeket már az év elejétől 
önkormányzatunk helyet fizettek ki Hódmezővásárhelyen. 

(folytatás a következő oldalon)
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s  Pattogó őrület
A faluház nagy termében a két ünnep között újra furcsa 

emberek jelentek meg. Volt a kezükben egy fa nyélbe fara-
gott kis korong, amire valami gumi lapocskát ragasztottak. 
Az a furcsaság is megtörtént, hogy furcsa eszközeikkel ezek 

az emberek képesek voltak órákon át egy kicsi műanyag lab-
dát püfölni négy asztalon. De ami már mégis csak felhábo-
rító, hogy ennek még örültek is és mindenkinek kirajzoló-
dott a mosoly az arcára. Azt hiszem, ha egy dzsungellakó 

s   Meleg étel osztás hagyomány
teremtő céllal

Támogató mártélyiak új kezdeményezéseként 2014. dec-
ember 20-án jótékonysági meleg étel osztás volt falunkban. 
Az ötletet Lugosiné Bánfi Mária adta azzal a céllal, hogy ha-
gyományt teremtsünk a karácsonyi ünnepek idejére. Célunk 
az volt, hogy mintegy 300 adag egytálételt készítsünk és in-
gyenesen osszunk ki a szociálisan legrászorultabb szemé-
lyek és családok között. A javaslatok átgondolását és a lehet-
séges támogatók számbavételét követően megkezdődött az 
előkészítő munka. Az étel kiválasztásnál arra törekedtünk, 
hogy a karácsonyi menühöz illeszthető és lehetőleg minden 
korosztály által ismert és fogyasztott ételt készítsünk, ezért 
választottuk a húsos káposztát.

A káposztát szegvári termelőtől vásároltuk és a savanyí-
tást Lugosiék kamrájában végeztük. Már a szelés és a hor-
dókban való tömörítés is igazi csapatmunka volt. A fiúk 
kézi gyalukkal szelték a 180 kg káposztát, az asszonyok fű-
szereztek, majd kézzel tömörítették a dézsába és a hordókba 

A kialakult helyzetben mindent el kell követni a feles-
leges pénzköltés megakadályozására. Nehéz év előtt állunk, 
mert a ki nem fizetett közel 40 millió Ft-ot 2015-ben kell 
kigazdálkodni úgy, hogy adóbevételeink csökkenni fognak 
és alig van profitot termelő tevékenységünk. 

Abban bízunk, hogy a helyi vállalkozók és gazdák, va-
lamint a Mártélyt önzetlenül támogatók, átsegítenek ben-
nünket ezen a helyzeten. Össze kell fognunk és együtt kell 
működnünk mindenkivel, aki Mártélyért tenni akar. Várjuk 
a segítséget mindenkitől.

Borsos József  
polgármester

bennszülött látott volna bennünket így véleményezte volna 
a ping-pong versenyt ,amelyet a „Hogy Életük Legyen” ala-
pítvány az ifjúságért rendezett. Örömünkre szolgált, hogy 
már négy jó asztalon folyhatott a verseny melyet az iskola és 
az iskola alapítványa állított a rendelkezésünkre. Több éven 
keresztül nagyon jó együtt működés alakult ki a verseny-
rendezők és az eddig a faluházat is vezető Molnár Irénnel és 
csapatával. Biztosra vesszük a jövendőbeli vezetéssel is ha-
sonlóképpen tudunk majd együttműködni. 

A versenyen a férfiaknál 6 csoportban, a nőknél 2 cso-
portban indult el és párosban 9 pár játszott a verseny díja-
iért, érmeiért és a vándorkupáért, valamint Soma bolt által 
feldobott finom csokikért.

A Szabó Csaba Emlékverseny helyezettjei: Férfi kategória 
1. Hajdú László2. Tóth Zoltán3. Tóth Mihály. Női kategória 
1. Joó Timea2. Pánczél Zsanett3. Somodi Ágnes. Páros ka-
tegóriában 1. Soós Miklós -Demcsák Dániel 2. Papp Ernő-
Tóth Roland 3. Pótári Mihály-Tóth Ernő

Tatár Béla



a finom alapanyagot. A savanyításra majdnem hat hét állt 
rendelkezésre. A felkészülési időben többször találkoztunk 
és átbeszéltük a főzés és ételosztás forgatókönyvét. A további 
alapanyagok beszerzését felosztottuk egymás között, így a 
csoport minden tagja hozzá járult az étel elkészítéséhez.

A húsokat a Gorzsai Húsüzemtől kedvezményes áron 
hoztuk el a főzést megelőző napon. A húsok felszelését a he-
lyi húsfüstölő család vállalta, a főzőüstöket és a gázpalacko-
kat szintén a támogató falusiak biztosították. A főzés napjá-
ra új fakanalak készültek, melyeket a következő években is 
használni tudunk. 

Reggel 7 órakor megbeszéléssel indult a főzés, ahol az 
asszonyokat a főzés nagymestere Lugosiné Kati néni irá-
nyította. Öt üstöt töltött meg az összekészített alapanyag. 
Nagy figyelmet kellett szentelni a főzésre, hogy a betervezett 
ételosztás megkezdésére minden üstben elkészüljön a finom 
húsos káposzta. Az ételosztásban nem volt gyakorlatunk, 
így néhány perc után alakult ki a megfelelő folyamat, ami 
zökkenőmentessé tette az ételjegyek ellenőrzését és az étel-
hordók megtöltését. Fél háromra 270 adag étel került kiosz-
tásra úgy, hogy még 30 adagot tudtunk azoknak adni, akiket 
a szervezők még segíteni kívántak.

Köszönjük a segítséget és a támogatást: az idős és fiatal 
Lugosi családnak, Horváthné Jutkának, Demcsákné Ad-
riennek és leányának, Tóth Ibolyának, Szűcs Erzsikének, 
Borsosné Aninak, a Gondozási központ munkatársainak, 
Mészáros Istvánnak, Szelesné Mártinak, Vida Józsinak, Tö-
rök Ferencnek, Simon Lajos bácsiéknak, Molnár Istvánnak, 

Sándorné Marikának, Jánosné Icukának, Szép Ferencnek, 
Baranyiné Mariannak, Gyenge Mihályné Klárika, Maczelka 
Tibor vállalkozónak, Molnárné Kecskeméti Rita képviselő 
asszonynak.

A főzést megéde-
sítette Tóth Györgyné 
Ilonka finom palacsinta 
tortája, melyet ezúton is 
köszönünk.

Az egész napos sür-
gés-forgásról Lugosi 
Dávid fotómontázst 
készített, melyet a Gon-
dozási központban és a 
mártélyi honlapon be 
szeretnénk mutatni az 
érdeklődőknek.

Köszönöm a támo-
gatásokat, a szorgalmas 
munkát, és az önzetlen 
adakozást. 

Gratulálok az össze-
fogáshoz.

Borsos József 
polgármester
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s   Falukarácsony
December 20-án, szombat délután ismételten gyülekez-

tek a falubeliek a Kultúrházban, hogy együttesen öltöztessük 
ünnepi díszbe lelkünket a közelgő karácsony alkalmával. 
Ehhez a számos tehetséges és lelkes, minden korosztályból 
kikerülő helyi-angyali sereglet volt a segítségünkre.

Borsos József polgármester Úr beszéde után egy hagyo-
mányos aradi Betlehemes játékot láthattunk régi-új subába 
bújva, hiszen ugyanaz a társaság örvendeztetett meg ben-
nünket, akik a ’90-es évek elején – akkor még fiatalabbként- 
járták a községet a Ludányi Pista bácsi által betanított elő-
adással.

Ezt az apróságok betlehemes játéka követte, melyet min-
den szülő, nagytestvér és nagyszülő csillogó szemmel és ol-
vadó szívvel hallgatott.

(folytatás a következő oldalon)



Ezután Csatlós Reni örvendeztette meg az egybegyűlte-
ket József Attila egy karácsonyi témájú versével.

Az Öregek Napközi Otthonának Népdalköre a Hódme-
zővásárhelyi Belvárosi Népdalkör támogatásával adta elő 
ünnepi dalcsokrát, melyhez citera kíséretet szintén a Belvá-
rosi Népdalkör két tagja biztosított.

Ezután Somodi Pista bácsi közel hatvan éves történetét 
hallhattuk arról, hogy hogyan nem kapott ő háromkerekű 
biciklit karácsonyra.

Őt követte a Tordai család már hagyományossá váló 
előadása, melyet Török Ferike kísért klarinéton és amelyet 
Krupiczer Ferenc tanított be.

A sort az általános iskolások megható és lélekmelegítő 
előadása zárta, mely Tóth Éva és Nagy Gyöngyi tanárnők 
jóvoltából került a színpadra.

Az ünnepség után az egybegyűltek egy hatalmas sütemé-
nyekkel megrakott asztal vehettek körbe és megkóstolhatták 
a helyiek által felajánlott finomságokat, melyeket ezúton is 
köszönünk!

Egy karácsonyi ünnepség sem maradhat el az Alapítvány 
a Mártélyi Iskoláért ajándéka nélkül, mely ebben az évben is 
egy ping-pong asztal volt, amely a december 27-i Szabó Csa-
ba Emlékversenyen került lelkes és profikat zavarba hozó 
felavatásra.

Szervezők

szerveztünk „Advent” néven. Az elő két napra meghívtuk a 
szülőket, nagyszülőket, kistestvéreket karácsonyi kézműves 
foglalkozásra. Megtanítottuk a jelenlévőket a hagyományos 
gyertyaöntés, díszítés fortélyaira. A gyöngyolvasztásos tech-

nika, amellyel díszeket készítettünk már ismert, de máig a 
legnépszerűbb a gyerekek körében. Kipróbáltuk a porcelán 
gyurma főzését, díszítését, almából asztaldíszt csináltunk, 
az ügyes kezűek karácsonyi angyalkát is formázhattak. Per-

sze a karácsonyi 
mézeskalácssütés 
sem maradt el, az 
édesség még az-
nap el is fogyott. 
A projekthét kö-
vetkező két napja 
is készülődéssel 
telt, feldíszítettük 
a csoportszobá-
kat, közös beszél-
getéssel, verssel, 
dallal hangolód-
tunk az ünnepre. 
A hét befejezé-
seként, pénteken 
közösen díszítet-
tük fel a fenyő-
fánkat, örültünk 
az odavarázsolt 
ajándékoknak. A 

4 2015. januárMártélyi hírek

s  December az óvodában
Bár hó nem esett, december 5-én ebben az évben is meg-

érkezett a gyerekek nagy örömére a Mikulás, akit két kedves 
krampuszlány kísért. Alig bírták behozni a nagy puttonyt, 
amiben minden gyerek számára csomag, és a kézműves fog-
lalkozásokhoz való sok-sok eszköz lapult. Az izgatott kicsik 
örömmel vették a kezükbe az ajándékokat, amit a Mikulás 
bácsi személyes, dicsérő szavakkal adott át – mindenkihez 
volt pár kedves szava. A gyerekek verssel, dallal köszöntöt-
ték, búcsúztatták a vendégeket, majd nekiláttak az ünnepi 
„pót-tízórainak”, volt forró csoki és sok sütemény, gyü-
mölcs. December utolsó nevelési hetében projektsorozatot 

(folytatás az előző oldalról)
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s  Egészségóvás olcsón –  
almával és vízzel
Egyedül az alma az a fajta gyümölcs, amit más ételekkel 

is együtt ehetünk, anélkül, hogy  erjedés lépne  fel. Kiderí-
tették: akár kizárólag almán is meg lehetne élni, szinte kor-
látlan ideig. Több, mint 1000 fajta alma található a világon. 
Mindegyikben található fehérje, rostanyag, keményítő, sók, 
almasav, cukor, csersav. Magas a foszfor, a vas, és a nátri-
umtartalma. Az almát nagyon rövid idő alatt megemészti 
a gyomrunk, és szinte azonnal energiát nyerhetünk belőle. 
Magas foszfor tartalmának köszönhetően sokat segíthet fő-
leg azoknak, akik szellemi munkát végeznek, vagy gyenge az 
idegzetük. Ha régen nem ettünk almát, vagy nem a legjob-
ban működik a gyomrunk, esetleg az ételeket nehezebben 
emésztjük, akkor fokozatosan kezdjük el almaevést. Először 
csak egy-két falatot együnk, de azt alaposan rágjuk meg. 
Utána fokozatosan emeljük az adagot, de mindig ügyeljünk 
arra, hogy az alma pépként kerüljön a gyomorba. Gyümöl-
csöt csak magában együnk. Célszerű az almát ebéd előtt, 
vagy vacsora előtt legalább egy órával fogyasztani, ne közeli 
időben a főétkezésekkel.  A gyümölcsök nagy része gyógyító 
hatású, megszabadítja szervezetünket a mérgektől. Többek 
között az alma nagyon jó tisztító és gyógyító hatással van az 
alábbi betegségekre: ételmérgezés, bélhurut, vérhas, bakté-
rium okozta bélfertőzés, és még a vesekő okozta kínokon is 
segít.  Gyógyítja a hasmenést, szabályozza a bélműködése-
det, tisztítja a húgy utakat, és bármily hihetetlen, a tüdőket 
is. Továbbá a reumát, a köszvényt, mivel sói oldják a húgy-
köveket. Az alma, mint gyümölcs, savas ugyan, mégis lúgo-
sítja a szervezetet, mert organikus sói semlegesítik a fehérje 
bomlástermékeiből származó savakat. Kiválóan gyógyítja a 
hörghurutot, és a felső légúti betegségeket. Segítségére van 
a hölgyeknek a menstruációs zavarok megszüntetésében is.   
Jó, ha tudjuk azt is, hogy másként hat az édes, és másként a 
savanyú alma. Édes almát fogyasszanak azok, akik székre-
kedésben szenvednek, vagy vérszegények, és inkább savany-
kásabbat mindazok, akik esetleg túltápláltak, vagy reumás 
fájdalmakkal küzdenek. Mindkét fajtájú alma hatásos vér-
tisztító, nagyon hasznos mindazoknak, akik érelmeszese-
désben szenvednek, vagy gyenge a szívműködésük, esetleg 
aranyerük van. Minden embernek, de főleg azoknak, akik 

ülő munkát végeznek, legalább minden második hónapban 
kellene almakúrát tartaniuk. Ez azt jelenti, hogy legalább 
egy napig csak almát ehetünk. Lehetőleg csak egészséges, lé-
dús, és érett almát vásároljunk, és lédús fajtákra törekedjünk 
telepítéskor is. Jó, ha azonos fajtákat fogyasztunk, ugyanis 
minden almának más a savassági foka. Tapasztalat: a csut-
kát szívesen megeszik a kutyák. 

***
 És íme egy  hasznos információ a vízfogyasztásról. Azt 

tudjuk, hogy sok vizet kell innunk, de azt kevésbé, hogy az 
időzítés is nagyon fontos.  Két kis pohár víz felébredés után 
segíti a belső szerv működését.  Egy  pohár víz étkezés előtt 
30 perccel elősegíti az emésztést.  Egy pohár víz fürdés előtt 
lecsökkenti a vérnyomást. Egy pohár víz lefekvés előtt meg-
előzi az agyvérzést és az alvás közben gyakran előforduló 
szívrohamot.

két csoport egymásnak karácsonyi műsorral kedveskedett. 
Az izgalmas hét méltó befejezése volt, hogy a falu apraját, 
nagyját meglephettük a Falukarácsonyon verses összeállítá-
sunkkal. Szeretnénk megköszönni az óvoda Szülői Munka 
Közösségének, az óvoda Alapítványának az anyagi segítsé-
get, a szülőknek a sok süteményt, gyümölcsöt, a kézműves 
eszközöket, a fenyőfát, a díszeket, mindenféle segítséget, a 
vállalkozóknak az adományokat. Nem utolsó sorban a Mi-
kulásnak és segítőinek a kedves délelőttöt. A „Nyitott ka-
puk” rendezvényen – jó ötletként – az egyik szülő pénzzé 
tette a karácsonyi díszeinket, a bevételből írószereket tud-
tunk vásárolni.

Óvónők

s  A tiszai ciánkatasztrófa 
évfordulójára
A középkorban Európa aranytermelésének több mint fe-

lét, évi 1000 kilogramot – meg 10 tonna ezüstöt – az akkori 
Magyar Királyság adta, mi fedeztük a teljes német szükség-
letet. Jeles bányák voltak még a Felvidéken Szepesben, Kör-
möcbányán, Erdélyben Zalatna, Nagyág és Nagybánya kör-
nyékén. A témánk szempontjából most ez utóbbi térséggel 
foglalkozunk.

Nagybánya környékén a Zazar, Lápos patakok mellett /
mind a Szamos vízgyűjtője/ fekvő bányásztelepülések sokat-
mondó nevűek, mint: Ilobabánya, Kapnikbánya, Lápos és 
Felsőbánya, Kohópatak és így tovább, egészen Nagybányáig. 
A bányavidék korábban kibányászott aranyércéből, melyből 
őrléssel, majd kohósítással nyerték ki az aranyat a meddőt 
dolgozta fel a maradék aranyért az Aurul nevű ausztrál vál-
lalat. A meddő feltárásához nitrogén cianid /kémia iránt 
rajongók kedvéért: NC/ kell, melynek a már nem használ-
ható részét nyílt tározókban gyűjtik. Egy ilyen tározó gátja 
szakadt át és ömlött ki belőle 100.000 m³ cianidos zagy a 
Zazar patakba, onnét rövid úton a Szamosba, újabb 100 km 
rohanás után a Tiszába Vásárosnamény alatt. Mintegy száz-

(folytatás a következő oldalon)



A szennyezést rögvest követte egy méteres árhullám, sze-
rencsére sehol nem tört be a z eltöltött, lezárt fokokon át a 
hullámtérbe, majd áprilisban egy rekord magasságú áradás 
jött, amikor is elindult a megőrzött holtágak felől a folyó újra 
települése.

Szegeden február elsején tartjuk a Tisza emléknapját a 
belvárosi hídnál, a Juhász Gyula szobornál. Szeged és a Ti-
sza költője emlékhelyén évről-évre kevesebben gyűlünk ösz-
sze, pedig lenne miért! A Tisza vízgyűjtőjén jelenleg ötven 
potenciális veszélyforrás működik, előkészületben Európa 
legnagyobb nátrium-cianidos technológiájú aranybányája 
az erdélyi Verespatakon, ahol 200.000 m³ mérget tartana 
vissza egy 185 méter magasságú zárógát.

Egy esetleges gátszakadásnál az Aranyos folyón, majd a 
Maroson át a mérgezett folyó nagyjából hat-hét nap alatt ér-
kezne Makóra, Szegedre.

A Magyarországot ért forintosítható kár 29,3 milliárd fo-
rint. A kártérítési per során a bányavállalat előbb tagadott, 
hamisítással vádolta meg a magyar felet, majd az Aurul cég 
eladta a társaságot a Tourngold nevű cégnek, amely később 
jogutód nélkül megszűnt…

Mivel nincs kivel pereskedni, az ügyben eljáró Fővárosi 
Bíróság a pert megszűntette.

Somodi István
A Könyvtárban a Forrás c. folyóiratban bővebben olvas-

hatsz a helyi eseményekről.

szoros mértékben az „egészségügyi határérték” fölött! Nem 
mellékesen: Március derekán a Borsa-patakon át egy rezes 
nehézfém szennyezés is érkezett!

A Tiszába bejutott a teljes tározott zagy, kivédeni, hogy 
a folyó teljes hazai szakaszán, majd tovább a Délvidéken és 
a Dunán a tengere ki ne jusson nem lehetett. Legföljebb az 
volt az első vészterhes napok kérdése, mit pusztít el, illetve 
mennyire hígul a „gyászmenet” során? Becslés szerint febru-
ár tizedikére volt várható Mártély környékére való érkezése.

Így is történt! Bő hét volt a felkészülésre: a hullámtérbe 
vezető fokok eltöltése, zsilipek zárása, kiskörei tározó elő-
zetes feltöltése, majd a szennydugó levonulását követő leen-
gedés, mint „öblítés” nagyjából ennyit lehetett megtenni az 
imádság mellett.

Csongrádnál, a mindszenti kompnál és Tápén lett elzár-
va a folyó keresztben kötött uszályokkal, ahol csak az egyik 
parton hagytak keskeny átjárót a vízen, ahol lehalászták az 
úszó haltemeket. Mártélyra február 10-én délután kettőre 
érkezett meg a cianidos víz „csak” huszonnégyszeres halá-
los adagban, előbb az érzékeny védett halfajokat pusztítva, 
majd sorjában az ilyenkor aktív halak, a menyhal, csuka, 
süllő, busák, harcsák. Parttól-partig és vízfelszíntől le a fe-
nékig. A hazai Tiszán 1240 tonna halat emeltek ki a zárások-
nál, évekre visszaesett a viziturizmus, a tiszai üdülőkörzetek 
forgalma, a tiszai halászat.
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A Magyar Kultúra Napja

s  „Kulturmorzsák”
Tavaly rend-

hagyó módon 
e m lé k e z t ü n k 
meg a Him-
nusz megszü-
letésének év-
fordulójáról, a 
Magyar Kul-
túra Napjáról. 
Felkért amatőr 
és félprofi „elő-
adók” olvasták 
fel, adták elő 
egy kedvenc 
irodalmi mű-
vüket. Volt, aki 
énekelt, táncolt, 
hangszeren ját-

szott. Üde színfoltja volt az estnek, amikor Körtvéllyessiné 
Reni gyermekeivel olvasott fel egy aranyos mesét. Nagyon 
széles és színes volt a műfaji skála, novella, regény, vers, fu-
rulya, népdal, néptánc. A sokféle stílus nagyon bensőséges 
hangulatot teremtett, minden résztvevő, érdeklődő élmé-
nyekkel gazdagodva tért haza.

Ezt kívánjuk folytatni, várjuk azokat, akik kedvet érez-
nek arra, hogy megosszák a többiekkel a kulturális élménye-
iket, műfaji megkötés nélkül. Egy a fontos, hogy „színpad-
képes” legyen, azaz ne igényeljen különösebb technikát, és 
ne legyen hosszabb 5-6 percnél. Nem kell színpadra állni, 
amolyan „kávéházi” környezetben, asztalok mellett ülve 
„adjuk elő” a vállalt irodalmi vagy éppen zenei alkotást.

Kérem, hogy jelezzék a részvételi szándékukat január 
20-ig a 20/624-5437-es telefonszámon, vagy személyesen a 
Faluházban! Természetesen nem csak azokat várjuk, aki ta-
valy is részt vettek az ünnepségen! Várjuk az érdeklődőket 
is, akik csupán hallgatni, nézni szeretnék a műsort! 

Az idei közös műsorunk január 22-én 17 órakor kezdő-
dik a Faluházban.

Várunk mindenkit, korra, nemre, és bármilyen egyéb 
megkülönböztetésre való tekintet nélkül!

Horváth Tibor 
ÁMK mb. igazgató
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Könyvajánló
John Green: Csillagainkban a hiba

John Green ifjúsági regények szerzője, mégis a 
Csillagainkban a hiba című 2012-ben megjelent 
könyve nem csak a fiatal közönséget szólítja meg, 
bármelyik korosztály kézbe veheti, és biztosan nem 
akarja letenni, amíg végére nem ért.

A mű két rákos fiatal szerelmi történetét öleli fel, akik 
nem félnek szembenézni a halállal, mégis egymás 
kezét fogva harcolnak az idő ellen. Hatalmas szemé-
lyiség fejlődést figyelhetünk meg a két fiatal betegnél, 
akiknek a betegség átalakította testüket-lelküket, 
gondolkodásmódjukat.

Bár a könyv témája szomorú, mégis a hangvétele 
nagyon cinikus, energikus és humoros. Két könny-
csepp között sem felejtünk el nevetni a könyv olvasá-
sa közben. Hazel és Agustus történetének olvasásakor 
darabokra hullik a szívünk, mégis megnyugvást 
találunk benne.

„Szenvedés nélkül hogyan ismerhetnénk 
meg az örömöt?”

Mindenkinek ajánlom, aki egy könyv olvasása köz-
ben nem fél a saját érzelmeitől, aki szeret egy könyv 
befejezése után akár hetekkel később is elgondolkod-
ni a könyv mondanivalójáról.

A könyv a helyi könyvtárban kölcsönözhető!

Csatlós Renáta
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s  2015. januári IKSZT és 
Faluház programok

Rendszeres SZOLGÁLTATÁSOK: – Csa
ládsegítő szolgálat (minden páros héten, 
szerdán 8.00-9.30), Falugazdász fogadóóra (minden páros 
héten kedden 8.00-9.00), Szemétszállítós ügyfélfogadás (a 
hónap utolsó csütörtöki napján 8.00-15.00)  
KLUBOK – Ifjúsági klub (minden második pénteken 
15.00-17.00), Babamama klub (minden csütörtökön 
9.00-11.00), Nagyi Netklub (minden hétfőn 13.00-15.00) 

Ezeken túl, az alábbi rendezvényekre várjuk januárban 
az érdeklődőket és érintetteket:
16-án pénteken  15 órakor Ifjúsági klub, kézműveskedés 

17 órakor Ki a jobb? – vetélkedő
20-én kedden  10 órakor Vállalkozói és agrárfórum 

14 óráig Vásár
22-én csütörtökön 17 órakor Kultúrmorzsák –  

A Magyar Kultúra Napján
23-án pénteken 16 órakor Polgárőr közgyűlés
16-án kedden 15 órakor Tankör
27-én kedden  14-16 óráig Vásár 

15 órakor Tankör 
29-én csütörtökön 16 órakor MNVH fogadóóra
30-án pénteken 15 órától Ping-pong és 

XBOX játéklehetőség
Boldog, sikeres Újévet Kívánunk 

mindenkinek 2015-re!

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
és Faluház 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.

s  Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

Szolgálati időben:  (20) 2095336
Szolgálati időn kívül:  112

Polgárőrség:  228043
Polgármesteri Hivatal:  528062
Iskola:  528060
Óvoda:  228035
Idősek Klubja:  228038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228450
Posta:  528010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532222
Orvosi rendelő – Mártély:  228020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, hétvé-
genként és munkaszüneti napokon folyamatos.

s  Az Idősek Klubja programja 
2015. január hónapban

 15-én Névnapozás Vera, Ernő, Ágnes, Angelika 
10:00 órától.

 22-én A Magyar Kultúra napja 
(hozza magávala kedvenc versét!)

 27-én Fehérneművásár 9:00 órától
 29-én Lélek és testmelegítő forraltborozás a 

Népdalkörrel
Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órára 
hozza Hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás  mérés 7-8 
között. Minden kedden 10 órától időstorna, mindenkit 
várunk.
Kedden, Szerdán beszélgetős, kártyázós délelőtt, Csütörtök 
közösségi rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évfordu-
ló H, Sze, P, napokon a tejet, reggel 78 között szíveskedjenek 
elvinni. Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a 
tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. Az igénye-
ket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek a klub-
ban.
Minden héten hétfőn nyitott élő próba 14:00 órakor, Az 
Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hallgatóságot 
szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de be is lehet 
kapcsolódni! AZ ÚN. >ZÖLDTRÁCSOS< PAPÍROKAT 
ELKEZDJÜK ÖSSZEGYÜJTENI AKINEK MEGÉRKE-
ZETT SZÍVESKEDJEN BEHOZNI HOGY LEFÉNYMÁ-
SOLJUK. KÖSZÖNJÜK!

MGKP Intézményvezető 
06-62/228-038

s  Anyakönyvi hírek
Született:

Gulyás Mia Hanna (Gulyás Róbert és Berecz Anita)
Juhász Botond (Juhászné Bárány Szabina)

Borsos Boglárka 
(Borsos József Albert és Tódor Erzsébet Krisztina)


