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KÖSZÖNTŐ

A civil kerekasztal résztvevői

BEMUTATKOZUNK

Joggal merülhet fel a kérdés az Olvasóban, mi az,
amit most a kezében tart? Mi is az a Martinkai Hír-
mondó? 
A Martinkai Hírmondó a Martinkához vagy
Hajdúsámsonhoz kötődő civil szervezetek hír-
levele, mellyel havonta, kéthavonta szeretnénk
megjelenni Martinkán.Célunk, hogy hírt adjunk a
civil  szervezetek  működéséről, a képviselő-
testületi ülések településünket érintő témáiról,
határozatairól. Mindemellett szeretnénk olyan
témájú (például mezőgazdasági, egészségügyi,
környezetvédelmi stb) cikkeket is közzétenni, ame-
lyek érdekelhetik az itt élőket. Időről-időre hírt
adunk programjainkról, közlünk közérdekű infor-
mációkat. 
És mi is a Hírmondó háttere?
A Martinkán működő non-profit szervezetek,

alapítványok nemrégiben azzal a céllal ültek
össze a Közösségi Házban, hogy szorosabbra
fonják együttműködésüket, ezáltal még
hatékonyabban tudják képviselni az itt élők
érdekeit. A szervezetek ezért létrehozták a civil
kerekasztalt, hogy településünkön együtt hajt-
sanak végre olyan programokat, amelyek egyedül
nehezebben valósulnának meg.   Természetesen
szeretnénk, ha a kommunikáció nem csupán
egyoldalú lenne, célunkat akkor érnénk el igazán,
ha Önök is írnának nekünk, jeleznék
észrevételeiket, de érdeklődésre számot tartó írá-
saikat is szívesen fogadjuk. Szándékunk, hogy a
Martinkai Hírmondó igazán a martinkai lakosok
lapja legyen.                                                                             

Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány

„Martinka Lakosokért” Egyesület 
Egyesületünk 2005. június 20-án alakult “Martinka Lakosokért” néven  24 fővel. 
Kiemelt működési céljaink: 
Martinka településének fejlesztése, a közművelődés, a tudomány, művészeti tevékenység elősegítése,
hagyományőrzés. Közbiztonság javítása, kiskerttulajdonosainak érdekképviselete, munkájuk szakmai segítése. 
A “Martinka Lakosokért” Egyesület önkormányzati elven működő helyi szervezet.
2007-es tevékenységeink:  a tavaszi húsvéti bringatúrán a Rákóczi Egyesületnek segédkeztünk, résztvettünk

a részönkormányzattal a buszforduló virágosításában, a részönkormányzattal és a civil szervezetekkel közösen ren-
deztük meg településünkön a Nők napját, valamint az anyák napját. Újra megrendezésre került a Tiszta udvar rendes
ház mozgalmunk, melyre 28 tulajdonos nevezett. Az iskola kerítésének megépítésére és parlagfűmentesítésre
meghirdetett részönkormányzati programra munkaerővel és közös ebéd elkészítésével segítettünk. Az év hátralévő
részén szándékozunk megszervezni a mikulásnapi meglepetésünket a rendhagyó bringatúrával egybekötve, valamint a
mindenki karácsonyfája ünnepséget.
Egyesületünk tagja lehet bárki, aki kitölti a belépési nyilatkozatot, és az alapszabályunkban megfogalmazottakkal egyetért
és elfogadja.                                                                                                                     NAGY ISTVÁN - ALELNÖK

Alapítványunkat 2005-ben alapítottuk, azzal a szándékkal, hogy működésünk nyomán létrejöjjön
egy, a helyi közösségeken és erőforrásokon alapuló, a múltban gyökerező, emberi és környezeti szem-
pontból is élhető és fenntartható társadalom. Célul tűztük ki, hogy alapítványunk a múlt értékeinek
felelevenítésével, a közösségi események és a környezetvédelem ügyének felkarolásával egyszerre őrzi
meg az értékes hagyományokat, épít közösséget és menti át az élhető természeti környezetet.
Alapítványunk országos tevékenységet fejt ki: környezetvédelmi témákban szakértőként működünk
közre a lakosság érdekképviseletében a Nyergesújfalura tervezett hulladékégető cementgyár és a
hajdúböszörményi hulladékégető ügyében; Tiszagyendán környezetvédelmi mintaprogramot indítottunk a helyi ál-
talános iskola bevonásával, szakmai előadás-sorozatot tartottunk. A hagyományok megőrzése terén kézimunka-kiál-
lítást szerveztünk, gyerekekkel való foglalkozásaink keretében igyekszünk megismertetni a legifjabbakat eleink
örökségével. Ugyancsak Tiszagyendán helytörténeti gyűjtemény létrehozásán munkálkodunk. Martinkához való
kötődésünk az elnök és egyik programfelelősünk személyén keresztül valósul meg. Örömünkre szolgál, hogy szakmai
tudásunkkal Martinkát is gyarapíthatjuk sikeres pályázatunk eredményeképpen.   ZUBOR KATA - A KURATÓRIUM ELNÖKE



Rákóczi Egyesület

“Húszon Túliak Martinkán” Idősek Klubja  
A klub 2004.novemberében alakult meg a “Martinka Lakosokért” Egyesület kezdeményezésére, 12

fővel, vezetője Vári Ferencné volt. Az aktív foglalkozások 2005. áprilisában kezdődtek meg, havi  rend-
szerességgel, októberben már az idősek napját is megünnepeltük. 2006. áprilisában újjáalakult az idősek
klubja, ekkor kapta a “Húszon Túliak Martinkán” Idősek Klubja elnevezést. Ekkor csatlakoztunk a Hajdú-
Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetséghez, így lehetőség nyílt arra, hogy a megyei nyugdíjas programokról
tájékoztatást kapjunk és azokon résztvegyünk. A Debrecenben megrendezett versmondó versenyen
többek szerepeltek eredményesen. Működésünk során többször szerveztünk kirándulást (Sárospatakra, a
Mátrába). Résztvettünk a kabai dalos találkozón (ahol néhány klubtag fellépett), tapsoltunk a derecskei humorfesz-
tiválon, a katonadalok fesztiválján. Itt lépett fel a Klubon belül megalakult Napsugár Dalkör is. A Magyar
Szabadidősport Szövetség felhívásához kapcsolódóan megszerveztük Martinkán a Gyalogló Nap-ot. Havonta egy al-
kalommal tartunk klubfoglalkozást. Jelenleg folytatjuk az év hátralévő részére tervezett rendezvényeink szervezését, az
óévbúcsúztatót.                                             KISS SÁNDORNÉ - KLUBVEZETŐ

Az Egyesület önkormányzat elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szerv. 
Az egyesület céljai:
- A Rákóczi család emlékének megőrzése, e körben rendezvények szervezése, illetve kiadványok megjelentetése. Az
egyesület alapvetően kulturális célok elérését tartja feladatának, de segítséget nyújt Hajdúsámson infrastruktúrájának
fejlődésében: Bölcsőde, Óvoda, Iskola színvonalának emelésében.
- Az egyesület tevékenysége során különös hangsúlyt fektet a fiatalok nevelésére, támogatására, kulturális igényei
kielégítésére.
Céljaink megvalósítása érdekében eddigi működésünk alatt az alábbi rendezvényeket szerveztük: Mikulás-napi
Bringatúra, Mikulás délután a gyerekek részére; Mindenki Karácsonya: Hajdúsámsonban, Sámsonkertben, Martinkán,
a Martinkai Lakosokért Egyesülettel közösen szervezve; I. Polgári Bál – a bevételből a Gyermekorvosi Rendelőkbe in-
haláló készülékeket vásároltunk; Március 15-i megemlékezésen a Református Templomban meghívásunkra isten-
tiszteletet tartott Tőkés László Királyhágómelléki Református Egyházközösség püspöke és az Érdmihályfalvi Templom
Kórus énekelt.   Az iskola aulájában ünnepi színielőadást adott elő a Nagyváradi Szigligeti Színházi társulat; Újévi Kon-
cert az Önkormányzattal közösen szervezve;II. Polgári Bál – a bevételből a Bölcsődének vásároltunk udvari játékot;
Trianoni fáklyás megemlékezés; Sámson Feszt, amatőr zenekarok bemutatkozó fesztiválja. Legközelebbi rendezvényünk

a III. Mikulás-napi Bringatúra, melyre a lakosság apraját és nagyját szeretettel várjuk.

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐŐ-TESTÜLETI ÜLÉS MARTINKAI VONATKOZÁSÚ DÖNTÉSEIRŐL
2007. október 4-én döntött a helyi képviselő-testület a martinkai Közösségi Ház házirendjéről, és arról,

hogy a Közösségi Ház rendeltetésszerű használatának felügyeletével 1 főt bíz meg november 1-től 3 hónapos idő-
tartamra.

A Képviselő-testület elhatározta, hogy Martinka Részönkormányzata részére a Martinkai Közösségi Ház
berendezésére 300.000.- Ft-ot biztosít a Közösségi Ház működési kiadásainak terhére. 
KIVONAT A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÁZIRENDJÉBŐL:
A Közösségi Ház feladata:
Martinkán – több év alatt – kialakult kulturális és művelődési lehetőségek hiányosságainak pótlása, kapcsolat-
teremtés és kapcsolattartás, hagyományok ápolása és új hagyományok teremtése. 
A Közösségi Ház alaptevékenysége:
- Kulturált közösségi tér biztosítása.                                              - Önszerveződő közösségek segítése. 
- A helyi értékek közkinccsé tétele.                                                - Előadások, fórumok rendezése.
- Hagyományápolás és hagyományteremtés.                                  - Ünnepségek szervezése. 
- Különböző érdeklődési körű csoportok részére helyiség biztosítása 
- Szabadidős programok szervezése.                                              - Terembérleti lehetőség biztosítása.        
- Lakossági szolgáltatások: ingyenes (pl. jogi tanácsadás) és költségtérítéses (pl. Internet használat, fénymásolás)
biztosítása. 
A Közösségi Ház nyitva tartása: Számítógépes szolgáltatás: 

Kedd: 17.00 órától – 19.00 óráig 
Csütörtök:       17.00 órától – 19.00 óráig 

Közösségi Ház használata:
Ingyenesen vehetik igénybe:    - a helyi társadalmi szervezetek, egyházak. 

- Heti 2 órában a martinkai alsó tagozatos iskolások számítástechnika oktatás céljára. 
Egyéb célra: 

- Termék bemutató, stb. 5.000.- Ft/alkalom, (max. 2 óra) minden megkezdett további óra 2.500.- Ft.  
- Civil szervezetek és egyéb rendezvények: 1.000.- Ft/óra



Sorozatunkkal egy kis kitekintést szeret-
nénk adni arról, hogy milyen jogokkal
rendelkezünk, amelyről talán keveset
tudunk. Érdekli, mennyit keres egy
képviselő? Átverték a boltban? Szeretné
tudni, mi van az élelmiszerben? Ha él jo-
gaival, mindezt megtudhatja mert joga
van rá…
Sok döntést hoznak az önkormányzat-
nál, sokszor azt sem tudjuk miről, és
sokszor azt sem tudjuk, hogy a
képviselők szavazataikkal valóban min-
ket képviselnek-e? És vajon mindezt
mennyi közpénzből teszik? Sorozatunk
első írásában az önkormányzattal kap-
csolatos un. közérdekű adatokat ismer-
jük meg!
Ökölszabályként elmondható, hogy az
önkormányzatoknál keletkező adatok,
dokumentumok, információk
meghatározó része közérdekű adat. Ez
azt jelenti, hogy ezeket – ha igényeli –
bárki megismerheti. Az adatvédelmi
törvény – mely ezt a kérdést szabályozza
– néhány nagyon fontos tételt kimond.
Így azt, hogy nem kell megindokolnunk
miért vagyunk kíváncsiak az adatokra,
nem kell felfednünk személyazonossá-
gunkat, az önkormányzatnak 15 napon
belül választ kell adnia kérésükre, és az
adatkérésért csak az önköltséget szá-
molhatja fel (pl. a fénymásolási költ-

séget)
Mire is lehetünk tehát kíváncsiak? A
testületi ülések előterjesztései közérdekű
adatok, tehát azokba beletekinthetünk.
Még fontosabb azonban, hogy a nyil-
vános testületi ülésen elhangzottak, a fel-
szólalások, személyes megnyilvánulások,
mind közérdekű adatok, azaz szabadon
terjeszthetőek! Ugyanilyen közérdekű
adat a név szerinti szavazás listája is. Azaz
hogy ki mire szavazott. Érdemes azt is
tudni, hogy a képviselők megkérdezése
nélkül is lehet kép és hangfelvételt
készíteni a testületi ülésekről, amennyi-
ben azok nyilvános ülések. Ha nem
tudtunk részt venni az ülésen akkor a
jegyzőkönyvet is kikérhetjük – ez is
közérdekű adat – és nyilvánosan terjeszt-
hetjük. Indokolt és kivételes esetben el-
rendelhető zárt ülés is, de az itt hozott
döntések akkor is nyilvánosak. Fontos
tudni, hogy a fent leírtak nem csak a
testületi-ülésre, hanem minden bizottsági
ülésre is vonatkozik
Az sem titok, hogy ki mennyit keres!
Alapesetben az hogy ki, mennyit keres
személyes adat, azonban azok esetében
akiket közpénzből fizetnek, vagy politikai
közszereplést vállalnak, azok esetében
más a helyzet. Így közérdekű adat a pol-
gármester, alpolgármester és a képviselők
fizetése, különböző juttatásai és illet-

ményei. Közpénzekről van szó, tehát
bátran kérdezhetünk!

Jogunkban áll tehát, hogy kérdezzünk
és elszámoltassuk képviselőinket,
hiszen – jó esetben – minket
képviselnek. Az alkotmánybíróság
még biztat is minket arra, hogy minél
több ilyen adatot kérjünk, hiszen,
ahogy írja ez: „serkenti a
demokratikus működést”. Rajta hát!
Adatkérő leveleinket a jegyzőnek ill.
a polgármesternek kell címezni. For-
mai megkötöttség nincs, egyszerűen
írjuk le mire vagyunk kíváncsiak! Ha
konkrét ügyben segítségre lenne
szüksége, keresse Alapítványunkat!
Mert jogában áll.

SZUHI ATTILA – VÁLASZÚTON
ALAPÍTVÁNY

(következő számunkban a fogyasztói
jogainkról lesz szó, hogy ne érhessen
sérelem minket az üzletekben)

Az aktív polgár

VÁRJUK ÉSZREVÉTELEIKET, KÖZÉRDEKŰŰ ÍRÁSAIKAT, 

MEGJEGYZÉSEIKET, HOZZÁSZÓLÁSUKAT!

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 52/202-458; 30/403-2241, 

e-mailen:  valaszuton@tvnetwork.hu
SZERKESZTŐSÉGÜNK  POSTALÁDÁJA A DEBRECENI ÚTI

ÉLELMISZERBOLTNÁL TALÁLHATÓ, ABBAN IS
ELHELYEZHETŐK A FENTIEK!



Az  országban  nemigen  van olyan falu  vagy  város,  ahol  ne
jártam  volna,  természetesen a   munkakörömből  eredően.
Amikor  olyan faluban járok, ahol az egész utca virággal és
díszfákkal van végig   ültetve,  mindig azt érzem, ezek az em-
berek fölöttem állnak, mert rendkívül ügyesek,  igényesek,
szorgalmasak. Nem kisebb tisztelettel gondolok azokra az
emberekre,  akik Martinkán,  nem kis társadalmi munkával, a
közösség érdekében  strapálták magukat a  víz,  a gáz
bevezetésének   ügyében,   és  nagy  többségben  kénytelenek
vagyunk   elismerni,  hogy  nagyon   is  élvezzük   az    előnyeit
ezeknek  a   szolgáltatásoknak.        
Ez  is  egy része  a fejlődésnek, ami  többé tesz bennünket,
és többé  teszi  a falut.
A  kényelmesebb   életnek  ez  csak  az  alapköve,  és  nem
várhatjuk  el,   hogy  csak  néhány   ember  építse  tovább.
Kötelességünk   a  közös   érdekeinket   közösen  tovább
építeni,  mindenki   csak  annyit   tegyen    hozzá,   amennyit
lehetőségei engedik.
Szerintem a „ Martinka Lakosokért”  Egyesület  szenzációs
rálátással,  a lehető   legjobb   időben   szervezte  meg  a
“Tiszta  udvar,  rendes  ház” mozgalmat,   és  ezt  a  mozgal-
mat   is  csak  néhány ember,  és  sok munkával  tudta
felépíteni  úgy,  hogy   már  két éve  működik,  és  2007-ben
nem kevesebb,   mint  28 nevező  volt.
Azon   az  összejövetelen,  ahol  a  kiértékelés  volt,  én is
jelen  voltam,   és  megítélésem  szerint mindenki  nagyon  jól
érezte magát,  és  izgalmasnak tartotta  az előadást.
Utólag  kiértékelve  az  ott  történteket,  rájöttem,  hogy  az
egészben  nem csak  az  volt  az  érték, hogy   nagyon  szépen

EGY MOZGALOM ÚJRAÉLEDÉSE

A korombeliek jól emlékeznek, mikor házak ajtaján ott díszelgett a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú tábla. A nevéből
adóan mindenki számára egyértelmű volt a jelentése.
Ezen a néven indított mozgalmat a „Martinka Lakosokért Egyesület” már második alkalommal.
Mindez azért keltette fel figyelmemet, mert több, számomra fontos értékelési szempontot is megneveztek, amiért érdemes-
nek tartottam pályáznom erre a címre.
Nem tagadom, hogy rajongok a szép kertekért, szívesen megnézem a házak udvarát, és csodálattal tölt el, ha ízléses, virá-
gokkal, örökzöld növényekkel tarkított helyen tölthetem el a szabadidőmet. Éppen ezért saját otthonomat is igyekeztem
úgy kialakítani, hogy az év bármely szakában gyönyörködhessek benne.
Kitűnő ötletnek tartom, hogy nem csupán udvaron belül volt fontos, hogy szép, rendezett legyen, de figyeltek az utcafronti
részre, hisz ott már hajlamosak vagyunk kevésbé odafigyelni a tisztaságra, és valljuk be őszintén, nem szívesen takarítjuk
el mások helyett a szemetet. Ugyan így vagyunk a parlagfűvel is, hiszen a házunk udvarán nem tűrjük meg, de nem törődünk
eléggé azzal, ami már a kerítésünkön kívül esik. Azért olyan nagyszerű ez a mozgalom, mert arra buzdít bennünket, hogy
érjük  el Martinkán, hogy a parlagfüvet teljesen irtsuk ki a környezetünkből.  Köszönet az egyesület elnökének, Nagy Sán-
dornak, hogy felkarolta ezt a mozgalmat, és Molnár Erikának, aki tudomásom szerint kitalálta és megszervezte. S persze
hála mindazoknak, akik ebben részvettek, akár szervezőként, zsűriként, támogatóként, és akiknek volt bátorságuk benevezni
erre a kis versenyre. Mert hát elmondhatom, hoy izgalmas volt készülődni rá, és egy kellemes, színvonalas díjkiosztó ün-
nepséggel zárult, ahol ráadásul nagyon jól éreztük magunkat.
Éppen ezért minden martinkai lakost arra bátorítok, hogy vegyen részt jövőre ebben a mozgalomban, és együttes akarat-
tal képesek leszünk kiirtani a parlagfüvet, ami komoly betegség okozója. Tegyük szebbé házunk táját és annak környezetét,
hogy minél többet gyönyörködhessünk benn, és tanítsuk meg gyermekeinket is, hogy csak így érdemes.

BONDÁRNÉ VARGA SAROLTA, MARTINKAI LAKOS

EGY  LAKOS  GONDOLATAI  A  FALU  FEJLŐDÉSÉNEK , ÉLETÉNEK

SZEBBÉ TÉTELÉHEZ  

gondozott,  igényesen  kialakított  portát  és  büszke  tulajt
láthattam.
Az  egészben  a legfontosabb  a  kapcsolatteremtés,   a
megismerés,   a falun  belüli   egymáshoz  közelebb  kerülés.
Nagyon  várom a  2008-as  nevezést, és  bízom  abban,
hogy  sokkal   többen  fognak  nevezni,  mint  ahogy  abban
is  bízok,  hogy  a  lakosok  ebben a  mozgalomban  a
helyezést  harmadrangú  dolognak tekintik. Ebben  a  moz-
galomban   elsősorban  az  egészségünk   áll  az  első helyen,
és  ez mindenki számára  komoly  szempont.
Ami  annyit  jelent,  hogy  ha  nevez, törődik  a
környezetével,  a  pollenfüvek  helyett  virágok  vannak ül-
tetve,  a  gazok  helyett díszfák  szépítik  környezetünket.
Ha mindenki  csak  kicsit  teszi  szebbé  minden  évben  a
portáját,  az  utca  frontját,  akkor  máris  fejlődünk.
Egymásnak  köszönhetően  egészségesebb  környezetben
élünk.
2008-ig  a “Martinka  Lakosokért”  Egyesület,  egy  folyói-
ratot  szeretne  megjelentetni (a martinkai civil szervezetek
közösen, a Válaszúton Alapítvány sikeres pályázatának ered-
ményekképpen - a szerk),   amelyben  a martinkai   lakosok
tájékoztatást kapnak  a  faluban  történt eseményekről,  ren-
dezvényekről.   
Az   Egyesület   hirdetőszekrényt  fog  felállítani a busz-
fordulónál,  amiben  szintén  információkkal   fognak   szol-
gálni,  a  szekrény  elkészítését  önszorgalomból  elvállaltam,
amit  rövid  időn  belül  ki fogunk állítani.

KISS  JÁNOS,  MARTINKAI    LAKOS



ARANYTOLLÚ NYUGDÍJAS

A képen látható serleget és emléklapot kapta
településünk 61 éves nyugdíjasa “Boldog nyugdíjas
évek” címmel írt irodalmi munkájáért. 
Kiss Sándorné, Margó a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdí-
jas Szervezetek Szövetsége által kiírt pályázaton szere-
pelt eredményesen, olyannyira, hogy pályamunkáját az
első 3 helyezett között értékelték. A díjat október 13-
án vette át a debreceni Vasutas Művelődési Központ-
ban rendezett ünnepségen, mintegy 300 nyugdíjas
társa előtt.
Margó immár 10 éve lakik Martinkán, tagja a nyugdí-
jas klubnak, klubvezető-helyettese (október 19. óta a
Nyugdíjas Klub vezetője - a szerk.), emellett szervező
munkájával segíti a civil szervezeteket is.
Pályamunkájával öregbítette Martinka hírnevét, példát
mutatva településünk többi lakójának. 
A továbbiakban is tevékeny, boldog, békés öregkort
kívánunk neki!

SZENT ANDRÁS HAVA - NOVEMBER

Mindenszentek napja - november 1.
Mindenszentek napján azokról a személyekről emlékezünk
meg, akiknek nincs külön napjuk a naptárban. Egyházi
ünnep, IV. Sixtus pápa terjesztette ki és tette kötelezővé a
9. században). Ehhez az ünnephez kapcsolódik a “halottak
napja” (november 2.), amikor nem csupán az összes szen-
tről, de saját halottainkról is megemlékezünk. A temetőben
rendbe hozzuk a sírokat, és az est közeledtével gyertyákat,
mécseseket gyújtunk a sírokon, hogy az “örök világosság
fényeskedjék” az elhunytak lelkének. A gyertyagyújtás
mágikus szokást idéz fel: arra szolgál, hogy a sírokból kisz-
abadult lelkek visszataláljanak a helyükre és ne kísértsék az
élőket.
A katolikus falvakban az otthonokban is gyújtottak gyer-
tyát, minden halottnak egyet. Szokás volt, hogy minden
háztól küldtek lisztet, babot vagy cipót a templomnál
gyülekező koldusoknak. (E terményeket a halottak em-
lékére küldték, egyúttal azonban a falu szegényeiről is gon-
doskodtak.
A halottak napjának számos hagyománya élt: ezen a héten
tilos volt mosni, mert attól tartottak, hogy a hazajáró halot-
tak a vízben állnak. Néhol attól féltek, hogy ezekben a
napokban megsárgul a ruha. Egyes vidékekekn ekkor nem
végeztek semmilyen földmunkát, mert attól tartottak, hogy
keléses lesz, aki ezt megszegi. A munkát általában tiltották
e napon, mert ezzel a halottak nyugalmát zavarják meg.
Márton napja - november 11.
Szent Márton püspöknek Magyarországon is jelentős kul-
tusza van, mert Pannóniában született.
Márton napja az ősz és a tél határmezsgyéjén áll, pogány

őseink e napon (és minden nagy
változás kezdetén) áldozatokat
mutattak be. Márton napján hí-
zott libákat áldoztak. R é g i
szokás ludakat vágni e napon. A
mondás úgy tartotta: “Aki Már-
ton-napon libát nem eszik, egész
évben éhezik.” A Márton-napi
időjárásból jósoltak az egész télre: Ha Márton napján esik
a hó, hosszú lesz a tél.”, Borús Márton, borongós tél.”, “Ha
jókedvű Márton, kemény lesz a tél.”stb. 
András napja - november 30.
A 18. század végéig parancsolt ünnep volt, az előző napon
böjtöt kellett tartani.
András napján kezdődtek meg a disznóvágások, ekkora a
disznók meghíztak, és elég hideg volt ahhoz, hogy a húst
tárolni lehessen. A disznótor jeles alkalom volt adomány-
gyűjtésre, köszöntésre alakoskodó játékok bemutatására.
Sok faluban kéregetők, kántálók járták a házakat.
András napjához legközelebb eső vasárnap már az advent
kezdőnapja. Ilyenkor kellett a muzsikát bezárni, mert utána
már Úrjövet volt.
Andrásnak varázserőt tulajdonítottak, e napon a lányok a
jövendőbelire vonatkozó jóslásokat tettek. (ólomöntés,
gyertyaöntés, gombócfőzés)
Az időjárásra vonatkozó jóslások e napon: “Az András-napi
hó a vetésnek nem jó”, Fehér András-rossz év”.

ZUBOR KATA, VÁLASZÚTON ALAPÍTVÁNY

Kiss Sándorné Margó - az irodalmi pályázat
nyertese



GYEREKSAROK  Mottó: „Légy vidám, de énekelni engedd a madarakat, 
zörögni a harasztot, süvíteni a szelet.”

E havi rejtvényünkben környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szavakat rejtettünk el minden irányban.
Találd meg mind a tizenötöt!

A megfejtést a Martinkai
Hírmondó

szerkesztőségének
postaládájában kérjük elhe-

lyezni (a Debreceni úti
élelmiszerboltnál található),

2007. november 15-ig.
A helyes megfejtést

beküldők között inter-
nethasználati utalványokat

sorsolunk ki, amelyet a
Közösségi Házban lehet fel-

használni.
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Felelős kiadó: Válaszúton Alapítvány. Megjelenik 500 példányban. A Hírlevél megjelenését az
támogatja.

Kiránduláson vettek részt a „Húszon Túliak  Martinkán Idősek Klub”-jának  tagjai

2007.szeptember 2-án reggel 6.30-kor indultak  az autóbuszok a martinkai autóbusz fordulótól. Lázas készülődés a felszállásnál, az
elhelyezkedés, csomagok elhelyezése, és végre elérkezett az indulás pillanata. Klubvezetőnk sajnos nem tudott részt venni a kirán-
duláson, férje hirtelen történt lebetegedése miatt.
Jó hangulatban telt az idő, az első pihenőhely Tiszafüred volt. Itt egy rövid nyújtózkodás, egy kis szíverősítő elfogyasztása után
következett egy kis reggeli. Ki mit hozott,  abból körbekínálással  mindenki részesülhetett. Itt került sor rövid tájékoztatásban arról,
hogy mi is lesz a mai kirándulás célja és útvonala.
Első célállomásunk, miután Eger látványában is gyönyörködhettünk, a siroki vár, ahol egy közös reggelizés történt, majd rövid szieszta
után következett a siroki vár részbeni vagy teljes megmászása. Bár nem mindenki vállalkozott a feladatra, hogy felmásszon  a várba,
a résztvevők több mint fele viszont nekivágott a magaslatnak. Voltak, akik bátorságukat megmutatva feljutottak a csúcsra, de voltak,
akik csak félútig merészkedtek fel. A teljesítményük így is meglepő volt. Lefelé mindenki segített mindenkinek, és az élményeket
értékelték, kinek volt bátorsága, ki az, aki fájós lába miatt nem tudott tovább menni. Leérkezve a várból  tovább folytattuk utunkat
Recskre, ahol a bányászati múzeumot  néztük meg, megismerve Recsk múltját, jelenét, és az ércbányászat történetét.
Majd Mátraderecskén  szerettük volna megnézni Magyaroszág egyetlen száraz fürdőjét, és gyógyfürdőjét, azonban ezt zárva találtuk. 
Következő állomáshelyünk Parád volt, ahol az otthonról hozott ebéd elfogyasztása után nézelődhettünk, vásárolhattunk. Aki még nem
látta a parádi kocsimúzeumot, az a múzeumlátogatáson vett részt, majd egy közös fagyizás után indultunk tovább Mátrafüredre. Itt
rövid nézelődés és séta,  majd vásárlás után következett az indulás pillanata.
Mezőkövesd volt a következő állomás, azonban a korábban eltöltött idő és jó hangulat miatt későn érkeztünk,  így már a matyómúzeu-
mot nem tudtuk megtekinteni. Egy kis kávézás és pihenés után az útirány már hazafelé volt, azonban Hortobágyon az állatparkot,
még ha kevés időnk is volt rá, megnéztünk, és amit lehetett meg is simogattuk.
Végül, a késő esti órákban megérkeztünk oda, ahonnan reggel elindultunk. Kicsit fáradtan, de élményekben gazdagon térhettünk
haza.
Köszönjük az élményt és a szép napot a Martinkáért Közhasznú Alapítvány  vezetőjének, Balogh Józsefnek, és helyettesének, Barta
Évikének,  akik felvállalták klubunkat, így lehetőségünk volt az önkormányzati támogatást  igénybevenni, illetve azt felhasználni kirán-
dulásunkhoz.
Külön köszönet a különjáratot bonyolító, és gépkocsivezetői teendőket is ellátó,  Katona Zoltánnak és párjának, Enikőnek, akik biz-
tonságos utazásunk érdekében mindent megtettek, humorral, tájékoztatással, javaslattal emelték az út sikerét. 
Enikőnek kívánunk nagyon jó egészséget, a hamarosan  megszületendő gyermekének  hosszú, boldog életet, rátermettséget, ember-
szeretetet, mint amilyennek a szüleit megismertük. Számítunk rájuk a következő kirándulásunkon is.
További balesetmentes közlekedést.                                                     A klub nevében: Kiss Sándorné Margó, klubvezető-helyettes


