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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...
VI. évf. 5. szám – 2012. május
A lét határozza meg a tudatot. Ha megisszuk a lét a tudat elszáll (Hofi Géza)

„Jelzöm”
Gyökerek
Minden falunak vannak gyökerei. Nekünk is.
Emberi számítások szerint kicsi a valószínûsége, hogy
a török-tatár dúlta-pusztította õsi Mártély egykori lakóinak genetikai öröksége fellelhetõ lenne itt bárki
vérvonalában, függetlenül attól, hogy tõsgyökeres
Mártélyinak vallja magát, vagy épp „gyüttmönt” bevándorló. Elõbbit egyébként néhányan hangoztatottan
valamiféle ismeretlen eredetû alapjogok feltételeként
hirdetik és a helyi érdekû hazafiság, avagy lokálpatriotizmus büszke megnyilvánulásának tartanak.
Már a nemzeti ünnepek kapcsán is elgondolkodtam
többször, s most a kopjafaavatáson újra, miért van az,
hogy idõnként egy-egy focimeccsen sokkal többen
megjelennek, mint közös, igazán megünneplésre méltó ünnepeinken, s hogy egy-két kivételtõl eltekintve,
rendre a bevándoroltak kezdeményezésére születnek
megvalósításra érdemes ötletek, amelyeket ha anyagi
lehetõségek és egyéb körülmények lehetõvé teszik,
meg is valósítanak.

Persze egy nemzeti ünnepen nem lehet szotyolát köpködni szerteszét, nyomdafestéket nem tûrõ hangnemben szidni a bírót és az ellenfél csapatának játékosait,
lezserül szemetelni, és nyilvánosan tiltott szereket
használni a hangulat fokozására, hisz egy közösségi
ünnep nem arra való. Mert nem azért mondom, de
meggyõzõdésem, hogy annyi más gyarló emberi élvezettel egyetemben a foci is következik – valahol. De
messze a nemzeti ünnepek, és a falu történetének jelentõs eseményeire való emlékezés és tiszteletteljes fõhajtás után. Persze normális esetben.
Mert hogy ez is ízlés kérdése, mint a mûtrágya…
Farkas Csamangó Zoltán
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Kopjafaavatás
Május 25-én, pénteken délután 4 órakor került sor a
holt-Tisza parton a Bodnár Bertalan Oktatóközpont
elõtti területen annak az emlék kopjafának a felavatására, amely Mártély õsi településének állít emléket. Talán a pénteki idõpontnak köszönhetõen, talán, mert az
elõzõ lapszám megjelenése idején még nem volt meg
konkrétan az ünnepség idõpontja, s nem tudtuk megfelelõen tájékoztatni a falu lakóit, csupán egy maréknyi
érdeklõdõ részvételével zajlott le a bensõséges kopjafaavatás.
Szepsy Szûcs Levente,
akinek tudományos
igényû lelkes kutatóés szervezõmunkájának köszönhetõen kiderülhetett az egykori település pontos helye és történetének részletei, s felállításra kerülhetett ez a szép, õsi motívumokkal díszített
kopjafa, rövid beszédben ismertette azoknak az áttanulmányozott okiratoknak, fõként birtok-okleveleknek a tartalmát, amelyek egyértelmûen bizonyítják
a feltételezés helytállóságát. Beszéde végén köszönetet mondott minden segítõnek, akik e jó és nemes ügyet szolgálták, s amelynek eredményeként méltó
emléket kapott az egykori Szent Adorján Mártír kis települése.
Külön kiemelte az Önkormányzat együttmûködését, valamint Tót Mihály kõfaragó mester önzetlen segítségét, és B. Kovács Emõke szép munkáját, amelyet a
kopjafafaragás során végzett.
Az emlékoszlopon tábla örökíti meg azok neveit, akik valaha, az emlékezés által belátható idõben állandó lakói voltak az egykori falunak.

Ovis gyermeknap
A szokásos jó hangulatú, változatos programokban gazdag gyermeknap zajlott az Óvodában idén is, amely amolyan reggeli-uzsonnafélével vette kezdetét, köszönhetõen a lelkes szülõk sütögetõ kedvének.
Ez jó volt a gyomornak, de
az igazi élvezetek csak ezután következtek. Minden
gyermek találhatott magának megfelelõ játéklehetõséget, szórakozást. Ki a
tûzoltóautó volánja mögé
ült és tekergette a hatalmas kormányt, ki lóhátra
ült, ki korongozott, agyagozott, és osztatlan sikert
aratott most is a kerítésen
belül hatalmasra fújódó
ugráló vár, amelyet hangos
visongással és kifogyhatatNem vesztek el a gazdik,
lan ugráló kedvvel vettek
odabenn ugrálnak
birtokukba az ovisok. A fárasztó, de a csillogó tekinteteket látva mindenképp örömteli játék délelõtt ebéd körül ért véget.
Az ismert mondás igazságtartalma, hogy: jövõre ugyanitt veletek,
L endület
ezek után nem is kérdéses…
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Iskolai gyermeknap
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kollégám, Török Renátó, aki azt a feladatot kapta, hogy szervezze
meg a Mártélyi Általános Iskolában a gyereknapot. Jó
idõt rendeltünk, kíváncsi és mindenre nyitott gyereksereg is a rendelkezésre állt, sõt játékos kedvû tanárokban és segítõ szülõkben sem volt hiány. Mivel arra
a napra csak játékban gondolkodott a tanár bácsi, én
is nagyon-nagyon vártam, mi vár ránk május 25-én.
A program fél 9-kor kezdõdött. Minden osztályfõnök
elindult a kis csapatával, hogy végigjárja az állomásokat. A gyerekek az elmúlt évek tapasztalataival a hátuk mögött, ám hatalmas kíváncsisággal vágtak neki a

kek kívánságait. Hajdúné Kiss Beáta csillámtetoválással díszítette a hozzá betérõket, akikrõl tudom, hogy
nemcsak kiskorúak voltak.
A délután kicsit kötetlenebb volt, mindenki azt csinálhatott, amit akart. Visszatérhetett a játékokhoz, ami
különösen tetszettek neki, de lehetõség volt arra is,
hogy állatokat simogasson a Tordai család jóvoltából.
Délután 4 órától a felsõsök a mártélyi felnõttekkel focizhattak, míg este a tanárok ellen álltak ki egy barátságos kosármeccs erejéig. Mindenki sportszerûen és jókedvûen játszott, öröm volt szurkolni is.
A gyereknaphoz persze nemcsak a játék tartozik hozzá, hanem a finomságok is. Ezen a napon, higgyék el,
nem volt hiány semmiben. Reggelire lángos, délelõtt
sütemény, ebédre mindenki kedvence, uzsonnára behûtött dinnye, eper, cseresznye, jégkrém, majd, hogy
végképp minden álmunk teljesüljön, Safarik Gábor vezetésével néhány kedves szülõ megszámlálhatatlan,
mindenkinek elegendõ palacsintát sütött. Olyan volt a
kinti ping-pong asztal, mint a terülj-terülj asztalkám a
mesében.

Szumósok
felfedezõútnak. Az állomások egy-egy játékot foglaltak
magukban, amiket kipróbálhattak a vállalkozó kedvûek. Élõben csocsózhattunk, hatalmas várban ugrálhattunk, szumózhatott, trambulinozhatott, aki akart, sõt,
még rodeó bikán is ügyeskedhettek az igazán bátrak.
Bûvész trükköket tanulhattunk, íjászkodhattunk és lufit is hajtogathattunk. Volt persze ezen kívül lehetõség
kosarazni, röplabdázni, focizni, kidobózni, lengõtekézni is. Aki kimelegedett a nagy futásban, egy kis vizes
póló játékban lehûthette magát és társait. Aki pedig
megszáradt, az kérhetett egy szép arcfestést Kovács
Anikó tanító nénitõl, aki reggeltõl estig leste a gyere-

Amfiteátr um gumiból
A nap végén fáradtan, jóllakottan és hihetetlenül boldogan tértünk haza mind. Köszönet érte mindenkinek,
aki bárhogyan is, de részt vállalt benne. És persze külön köszönet a szervezõnek is!
Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

Kaláris

4. oldal

A rc f e s t é s

2012. május

Te r ü l j - t e r ü l j a s z t a l k á m

Tûzoltóverseny
Idén 2012. május 26-án, Földeákon rendezték meg a
szokásos megyei tûzoltóversenyt, ahol a mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Egyesület tûzoltói is részt
vettek. A kitartó és lelkes felkészülésnek köszönhetõen a 18 csapatot számláló mezõnyben szép eredményeket értek el. A 800-as kismotorfecskendõ és gépjármû fecskendõ szerelés versenyszámban 5. helyezést, a

KRESZ vetélkedõben 3. helyet, a gépjármû ügyességi
versenyben 2. helyezést gyûjtöttek be.
A jó hangulatú nap közös ebéddel, tapasztalatcserével
és baráti beszélgetéssel zárult.

Ve r s e n y b e n

J ó l s z e re p e l t e k

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének közgyûlése
2012. április 28-án, szombaton 10.30 órai kezdettel
tartotta közgyûlését Mártély legnagyobb tagságot
számláló és talán legaktívabb egyesülete a mártélyi iskola tornatermében. A napirendek ismertetése után
Arnóczky Györgyné az egyesület elnöke tartotta meg
beszámolóját.
„Mindenekelõtt szeretettel köszöntök mindenkit, külön megtisztelés számunkra, hogy körünkben köszönthetjük Polgármesterünket, társegyesületeink képviselõit.
Sajnos megint gondolatban búcsúzni kell 8 tagunktól,
kikre 1 perces néma felállással emlékezzünk meg.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ugyanannyi személy kérte belépését soraink közé, mint akik elhagytak
bennünket.
Az országban széthúzás, Egyesületünkben összetartozás van. Egyesületünk azért jött létre, hogy legyen érdekképviselet. Abban az idõben a szociális juttatások
szolgáltatások elnyerése volt a cél.

A mai rendelkezések átírják ezeket a támogatásokat.
Egyesületünk aggódva figyeli tagjaink sorsát. Az élet
egyre nehezebb, ezért tanácsokkal, fizikai segítséggel
napi szinten igyekszünk segíteni, hiszen ebben a kis
községben mindenki ismeri egymást. Tudunk egymás
örömében-bánatában osztozni. Tagjainkkal szeretnénk
többször találkozni. Sajnos be kell látni ez egyre nehezebb. Nehéz belátni, hogy a tagság egyre öregebb lesz,
egyre több betegséggel kell küzdeni, már nehéz összejöveteleket megtartani.
Fogadóóráink egyre néptelenebbek, pedig minden csütörtökön várjuk tagjainkat a Civilházban.
Az, hogy mégis számíthatunk egymásra, az azért van,
mert nem akarjuk elveszíteni egymást. A mai világban
ezt »sorstársi tanácsadásnak« nevezik. A tagok rendelkezésére állunk lakás átalakítási kérdésekben, közlekedési támogatás-gépkocsiszerzés tekintetében. A hozzájutások egyre nehezebbek, részben a jövedelmi hatások, részben a rokkantságot bizonyító paragrafusok
miatt.
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Nehezítve lett a háziorvosok által kiadható 7 pontos
határozatok kiadása. Ma már több fórum jogosult a
rokkantsági megállapításra, illetve a kategóriák megállapítására.
Az összetartozás – az egymásra figyelés meg van az
Egyesületünknél, sõt mondhatjuk községi szinten is.
Az Önkormányzat nem hagyja utcára kerülni a lakosságot.
Szociális segítséget sok szálon juttat a rászorulóknak.
Merem remélni, hogy ez tovább is így lesz, annak ellenére, hogy az Önkormányzat is nehézséggel küszködik.
A mi Egyesületünk csak egy pici csavar az állam gépezetében, és egyre kevesebb törõdést kapunk. Az, hogy
fenn tudjuk tartani a színvonalat, azt sok munka elõzi meg. Pályázatokat írunk, eleget teszünk beszámolási kötelezettségeinknek, sokszor kicsit megalázkodunk. Nem is tudja mindenki, milyen sok munka húzódik meg egy Egyesület életben maradásáért.
A vezetõségi tagok biztatása, tisztánlátása, becsületessége a magam részérõl a segítés elfogadása, az alázat, s a tagság felé vállalt elkötelezettség teszi kerekké
mûködésünket.
Az Ellenõrzõ Bizottság jó indulattal kezeli létezésünket, hiszen látja a vagyonunk gyarapodott, bevételeink
kiadásaink kizárólag a tagság érdekeit szolgálják.
Amikor 2003-ban elõször megválasztottak Elnöknek
magamban megfogadtam nem hagyom a vagyont elherdálni, s úgy gazdálkodunk, hogy a számlánkon 1
millió Ft mindig legyen. Ezt eddig el is értük, a pénzügyi beszámoló errõl be is számol. Nagy hátrányunk
van abból, hogy a könyvelõnk és adminisztrátorunk
nem tud napi, heti szinten részt venni munkánkban,
hiszen betegek, sérültek õk is, megélhetésük biztosítása miatt, más településen kell dolgozniuk.
Ez azonban arra ösztökél bennünket, hogy még nagyobb odafigyeléssel dolgozzunk.”
Az elnök asszony részletesen beszámolt az eltelt idõszak tevékenységérõl, majd a következõ gondolatokkal
zárta beszédét:
„Ezek után kérem, ismerjék el, vagy bírálják az elvégzett munkánkat. Lehet, hogy többet kellene tenni a közösségért, de többre már erõnkbõl nem telik. Én szeretném átadni felelõsségteljes posztomat valakinek, aki
szívén viseli az egyesületet, tovább építi, szépíti egyesületünket. Ehhez kérem Isten segítségét. Köszönöm,
hogy meghallgattak.”
A tagság meghallgatta a beszámolót az Egyesület
pénzügyi helyzetérõl, majd a közhasznúsági jelentést
és az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóját.
Beszámoló a 2011. évi közhasznúsági tevékenységrõl
A mártélyi „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének közhasznú szervezetté válását a Pk.
60.056/1997/8. sz. végzésével minõsítette és a Pk.
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60.056/1997/15. sz. határozatával a jelenlegi vezetést
elismerte, a Csongrád Megyei Bíróság.
Az Egyesület az Alapszabályban foglaltakat igyekszik
betartani. Politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független.
Célja:
- Az egészség megõrzés, gyógyító rehabilitációs tevékenység útjának keresése.
- Szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak támogatása.
- Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõség elõsegítése.
- Elõsegíti tagjai összetartozását.
- Az egyesület adományt nem gyûjt, nem zaklat senkit.
- Gazdálkodásunk során elért eredményt nem osztjuk
fel. Az eredmény nagy részét tagjaink javára és a
mûködésre fordítjuk. Tagjaink munkájukat, kizárólag térítés nélkül végzik.
Adósságunk nincs.
Év végi pénzkészletünk:
Egyesületünk bevétele áll:
Tagdíjakból
2011. évi NCA-ból
MEOSZ-tól
Mártély Önkormányzattól
Csm. Önkormányzattól
Tagjainktól
1 %-ból
és banki kamat.

1.268.686,-Ft
107.000,-Ft
50.000,-Ft
305.880,-Ft
180.000,-Ft
100.000,-Ft
41.450,-Ft
18.554,-Ft

Kiadásaink: Kizárólag mûködésre, bérleti díjra és rendezvényekre, vagyis a tagokra lettek fordítva.
Bevételünk
Kiadásunk
Összességében:
2011. nyitó pénzállomány
2011. záró pénzállomány

810.582,-Ft
747.177,-Ft

1.205.281,- Ft
1.268.686,- Ft

A Közhasznúsági törvény is változott, ennek értelmében fogjuk a végsõ elszámolást elkészíteni, és minden
rendelkezésre álló dokumentumot az országos Bizottságnál letétbe helyezni.
A beszámolók meghallgatása után a tagság hozzászólásainak, véleményeknek, ellenvéleményeknek javaslatoknak adtak helyt, majd az Õszirózsa Népdalkör dalait hallgatták meg a jelen lévõk. A rendezvényt kellemes ebéd, és tombola zárta.
(szerk.)
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Rövid hírek
Köszönet

Futónap

Mártély Község Önkormányzata köszöni Török Ferenc szobafestõ-mázoló mesternek a Fõ-téren levõ
emlékfal felújítását, amelyet társadalmi munkában végez.
Lantos Jánosnak a közterületeken elvégzett virágkiültetéseket, a fa apríték felajánlását a virágládák
borítására.
Szabó László asztalosmesternek, hogy újonnan elkészítette a Temetõ fõbejárati kis- és nagykapujának fadeszkáit, a helyi Posta elõtt pihenõpadokat
és asztalt, valamint, hogy a „virágcsónakok” javításához deszkákat, lemezeket, szöget és önzetlen
munkáját adta.

Immár harmadik alkalommal gyülekeztek a holtTisza parti fa játszótéren a mártélyi Futónap rendezvényére érkezõk 2012. május 19-én reggel 9
órakor, hogy összemérjék kitartásukat és gyorsaságukat az 500-7000 méterig terjedõ távokon.
A versenyben, amelyet idén is a mártélyi Általános
Iskola, közelebbrõl Hegedûs Edina pedagógus
szervezett, a következõ eredmények születtek:
Minik távja (500 m): 1. Farkas Laura, 2. Zámbori
Zoé, 3. Gilicze Balázs.
Rövid táv (1200 m) fiúk: 1. Bodó Ferenc Kevin, 2.
Kisalbert Trisztán, 3. Kisalbert Szebasztián. Lányok: 1. Kendl Rita, 2. Vékony Vanessza, 3. Kis
Eszter.
Hosszú táv (3500 m) fiúk: 1. Safarik Martin, 2.
Papp Ernõ Erik, 3. Baranyi Balázs. Lányok: 1. Kovács Blanka, 2. Andrási Judit, 3. Sípos Ágnes.
Kismaraton (8000 m) fiúk: 1. Nagy András Dániel,
2. Szeles Dávid, 3. Baranyi Máté.
Támogatóink: a „Hogy életük legyen” alapítvány,
Mártélyi Sportkör, Horváthné Túróczki Szilva - helyi zöldséges.

Adomány az Olvasókörnek
A Mártélyi Olvasókör egyik alapító tagja, aki eddig
is több alkalommal nyújtott segítséget az Olvasókör mûködéséhez, most úgy gondolta, egy nagyobb adománnyal ajándékozza meg a civil szervezetet. Az adományt Apró Lajosné elnök és Benkõ
Sándor alelnök vette át az adományozó otthonában, kifejezve a tagság és maguk nevében is köszönetüket.
Az adakozó kívánsága szerint, az összeget az Olvasókör anyagi nehézségeinek áthidalására és annak mûködésére kell felhasználni.

Emlõszûrés
2012. június 13-án 15 órától 17 óráig ismét a Faluház elõtti parkolóban lesz az emlõszûrõ busz. A
vizsgálatára névre szóló meghívót kapnak az érintettek.
A szervezõk kérik, hogy aki meghívót kap, saját érdekében vegyen részt a vizsgálaton.

Foci hírek
Helyenként nagyszerû játékkal magabiztosan
nyert a Rosmarin Kft. Mártély Deszken.
Deszk - Rosmarin Kft Mártély 0-3 (0-0).
Ritkán látható nagy gólarányú gyõzelmet aratott a
Rosmarin Kft. Mártély csapata a tartalékosan és
hiányos létszámmal érkezõ, de sportszerûen játszó
Szegvár ellen.

Ugyanezen mérkõzésen búcsúztattuk az idény
végén visszavonuló játékosoktól.
Rosmarin Kft Mártély - Apátfalva 2-2 (2-2).
Fájdalmas vereséget szenvedett a Rosmarin Kft
Mártély csapata Mórahalmon, a play-of elsõ
körében.
Mórahalom II - Rosmarin Kft Mártély 3-1 (1-0).

Rosmarin Kft Mártély - Szegvár 20-0 (11-0).
Tét nélküli mérkõzésen vereséget szenvedett a
Rosmarin Kft Mártély csapata Makón.
Makó III - Rosmarin Kft Mártély 3-1 (2-1).
Döntetlennel zárta a Rosmarin kft Mártély csapata
a megye III-as bajnokság alapszakaszát.

A rájátszás hazai mérkõzései:
06.02. Rosmarin Kft Mártély - Mórahalom II.
06.16. Rosmarin Kft Mártély - Gyálarét
Mindkét mérkõzés kezdete 17 óra.
Hajdú László
sportkör vezetõje
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Változások a vízszolgáltatásban
Az Országgyûlés törvényt alkotott a vízi-közmûvekrõl
és azok üzemeltetésérõl. A törvény több szakmai és
szervezeti változást is hoz az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásban. Minden változtatás várhatóan a szolgáltatás biztonságát és gazdaságosságát szolgálja. Az elsõ változás már 2012. július 1-tõl hatályos. A törvény
egyrészt elõírja, hogy csak olyan szervezet mûködtetheti a vízmûveket, amely legalább 50.000 fogyasztói
egyenértékkel bír (ami lényegében beazonosítható a lakosok számával), másrészt elõírja azt is, hogy a mûködtetõ szervezet Kft. vagy részvénytársaság lehet, intézmény viszont – mint például egy Önkormányzat –,
nem. A fentiekbõl látszik, hogy Mártély község jelenlegi mûködtetõ intézménye (bár a mûködtetést megbízhatóan teljesítette), ezeknek a feltételeknek nem felel
meg, tehát az Önkormányzatnak befogadó partnert
kellett keresnie. A Szentes- Víz Kft., illetve Szentes Város Önkormányzata együttmûködési lehetõséget ajánlott, olyan feltételekkel, hogy meghagyva a mostani
mûködtetés körülményeit, eredményeit, védõernyõt
biztosít a szervezeti és az ennél is fontosabb szakmai
követelmények biztosítása érdekében. Az Önkormányzat dönthetett volna úgy is, hogy nem törekszik a törvény betartására, de ezzel azt érte volna el, hogy más
(valamelyik budapesti fõhatóság) hozza meg a döntést
helyette, a nélkül, hogy beleszólást engedett volna a
döntésbe.
Az önkormányzat tudomásul véve a törvény elõírásait,
abban látja az elõrelépést, hogy résztulajdonosa lesz a
Szentes- Víz Kft-nek, és szerzõdést köt a társasággal a
mûvek üzemeltetésére.

Lomtalanítás
Az A.S.A Hódmezõvásárhely KFT. és az Önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy
2012. június 07-én
csütörtökön a szokásos szilárdhulladék
gyûjtés idõpontjában
lomtalanítást
végez Mártély Község területén.
Kérik, hogy reggel 6 órára a hulladékgyûjtõ
edények mellé helyezzék el a lakosok a lomokat, összerakva, szállítható állapotban. (Például: bútorok, papír, vasanyag, stb.)
Nem helyezhetõk el veszélyes hulladékok, pl.
festékanyagok, vegyszerek, akkumulátorok,
gumiabroncsok, trágya, építési törmelék, salak!

Mit fog ebbõl észrevenni a mártélyi fogyasztó? A vízdíjak 2013. december 31-ig nem fognak változni, mert
a díjmegállapítás jogát az állam magához vonta. A vízi-közmûvek teljes egészében Mártély Község Önkormányzatának tulajdonában maradnak. Ugyanazokkal
a jól ismert kollégákkal fognak találkozni, akikkel eddig. Ugyanaz lesz az óraleolvasó, a díjbeszedõ is. A hibabejelentés módja sem változik. Egy ideig változatlan
lesz az ügyfélszolgálat is, de az idõ múlásával várhatóan a hét bizonyos napjaira fog korlátozódni. Változatlan idõközönként fog mindenki számlát kapni, de a
számla fejléce, a bankszámlaszáma és a színe változni
fog.
A változás elsõ jeleit akkor fogják elõször tapasztalni,
amikor június utolsó napjaiban teljes körû vízóra leolvasás lesz. A gyors leolvasásban a leendõ üzemeltetõ
a Szentesi Víz- és Csatornamû Kft. (Szentes- Víz Kft.)
munkatársai is részt vesznek. Július folyamán megkezdõdik a tevékenység „összecsiszolása”. Amennyiben
ez a fogyasztókat érinti, akkor errõl az üzemeltetõ ismét tájékoztatást ad.
Mártély Község Önkormányzata és a
Szentesi Víz- és Csatornamû Kft.

Idõsek Klubja 2012. június havi
programja
június 6-án
12-én
14-én
21-én
22-én
26-án

Fényterápia 9.órától
Térítési díj befizetés pénztári órákban
Júniusi Népszokások felelevenítése
Nyárköszöntõ verselés
Rózsák napja
Fehérnemû vásár 9 órától

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit
várunk!
Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomásmérés, 7 és 8 óra között.
Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoportfoglalkozása 9 órától.
Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült
felvételek megtekintése közkívánatra, minden héten
Csütörtökön közösségi rendezvény: elõadás, névnap,
születésnap, évforduló.
Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet reggel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás
után fogyasztható!
A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.
A könyvtár továbbra is változatlan nyitva tartással
várja kedves olvasóit az Idõsek Klubja hátsó termeiben.
Klubvezetõség
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Íjász hírek
10 érmet hozott a Mártélyi Terep és Vadászíjász SE.
Május 19-20-án rendezték meg a 3D íjász szakág elsõ
országos Grand Prix minõsítõ versenyét a Szekszárd
melletti Sötétvölgyben.
A versenyzõknek két nap
alatt 3 pályát kellett teljesíteniük, amely a hegyesvölgyes terepen megfelelõ

Serdülõ leány: Bodó Borostyán I.
Gyerek fiú: Gardi Erik I. Olasz Dániel II. Nagy Richárd
III. Szabó Dénes IV.
Vadászreflex kategóriában: Nõi: Berényi Beáta III.

technikai tudást és jó állóképességet követelt a
résztvevõktõl.
Az MTVSE-bõl 12 sportoló indult, ebbõl tízen érmet is
szereztek. Eredményeink a következõk lettek:

Gyerek fiú: Szabó Lajos I.

Barebow kategóriában: Férfi: Oláh Sándor II. Nõi: Hízó
Ildikó III. Dr. Szabó Rózsa IV.

A következõ GP, amelyre Váczi Erika és Berényi Beáta
edzõk vezetésével készül a csapat, amely Nyíradonyban lesz, június közepén.

Serdülõ fiú: Nagy Arnold I. Kiss Attila II.

Dr. Szabó Rózsa

Benkõ-lovastanya hírei
Újabb jelentõs sikereket könyvelhetnek el a Benkõ
Lovas tanya versenyzõi. Sajti Fanni a Megyei B kategóriás versenyek résztvevõje „Szellõ” nevû lovával
Zsombón 2012. májusban B0. versenyszámban (35 induló közül) utcahosszal gyõzött. Míg a B1a. kategóriában (59 induló között) hibátlan pályával a 7. helyet
szerezte meg.
Szabadidõs versenyben indulók: Benkõ Noémi,
Campestrin Eleonóra és Kmetykó Angéla.
A szentesi versenyen Kmetykó Angéla élete elsõ versenyén „Tiarával” az elõkelõ 5. helyet szerezte meg. Míg
Campestrin Nóri „Fukar” hátán, mint egyre
jobban összeszokott páros, a harmadik helyezett lett.
Az elmúlt hét végén Nagyszénáson Kmetykó Angéla a stílus-versenyben még lazított, de a kezdõ lovas ugrószámban már hozta a formáját. Campestrin Eleonóra ugyanezen a versenyen mind a három ugrószámában dobogós helyet szerzett.
Bízunk benne, hogy a jövõben is ilyen, vagy még jobb eredményekkel szolgálhatunk, ezzel is öregbítve Mártély jó lovas hírnevét!
Benkõ Sándor
edzõ
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Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!

Az üzlet hosszított nyitva tartása április 2-tól:

hétfõtõl péntekig: 6.30-19,
szombat: 6.30-17, vasárnap: 7-15-ig

Figyeljék aktuális akcióinkat!
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TEMETKEZÉS
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:

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

+36 30/224-4566
Elhunyt:
Horváth Mátyás – Mártély, Szántó K.J. u. 11.
Szabó Jánosné ( Szül: Barna Rozália)
– Mártély, Tornyai u. 21.

Az egyházak hírei
A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.
Minden kedden délelõtt 9 órától várjuk az Istennel
beszélgetni vágyókat a templomba, kötetlen együtt
imádkozásra, közbenjáró imára.
Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet az imaházban,
melyre várják a gyülekezet tagjait.

Közérdekû telefonszámok
Mentõ:
474-374 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely:
242-233 Közp. szám: 105
Rendõrség Hmvhely:
535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:
Szolgálati idõben:
(20) 209-5336
Szolgálati idõn kívül:
535-960
Polgárõrség:
228-043
Polgármesteri Hivatal:
528-062
Iskola:
528-060
Óvoda:
228-035
Idõsek Klubja:
228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet:
228-450
Posta:
528-010
Kórház-rendelõintézet Hmvhely:
532-222
Orvosi rendelõ – Mártély:
228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezõvásárhely:
474-374
Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
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