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Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...

Békaperspektíva

A múlt héten odavoltam az országban. Na, nem mesz-
sze, de ahhoz épp eléggé, hogy szembeötlõ különbsé-
geket fedezzek fel a települések fejlesztését illetõen. Ti-
szafüred a Tisza-tó létrejötte elõtt ugyanolyan kis fal-
vak szegélyezte síkvidék volt, mint a miénk, ahol
ugyanúgy próbálták mûvelgetni a semmire sem jó
agyagos, szikes földeket, mint itt mifelénk. Azután jött
a nagy ötlet és lám-lõn a Tisza-tó, ember alkotta ter-
mészeti csoda, amely visszaidézi a Tisza egykori való-
di arculatát.
Egyetlen falu „eltûnt” ugyan, de minimális és sokkal
jobb körülmények közé költöztetett lakossága inkább
nyert az ügyön, mint veszített. Már a tó feltöltésének
idõszakában megmutatkozott, micsoda elementáris
változások fognak bekövetkezni. A vízi élet felvirág-
zott. A turizmus és az abból valamilyen formában élõk
száma ugrásszerûen megnõtt, a hiábavaló földtúrást
felváltotta a nyaralói, turistai igények kiszolgálásának
jól rendezett, egyre professzionálisabbá váló iparága.
Pihenni, kikapcsolódni, trendi szóval rekreálódni vá-
gyó tömegek lepték el és özönlik el ma is az ország
második legnagyobb vízterületét és partjait, hogy meg-
szálljanak, fürödjenek, napozzanak, horgásszanak,
hajókiránduljanak, na, és természetesen hogy naponta
többször egyenek-igyanak, estefelé szórakozzanak. A
körös-körül megépült jobbnál-jobb fürdõkrõl már nem
is beszélve, hiszen már régóta köztudott, hogy a dél-
alföld gyakorlatilag termálvízen „úszik”…
Aztán most, hogy hazaértem, elgondolkodtam. Miért
nem fejlõdnek a környezõ Tisza menti települések ha-
sonlóan rohamtempóban, holott ugyanazon folyó part-
ján élünk, így lehetõségeink is „elvileg” ugyanolyan
számosak? Talán a szelektáló politikai akarat, netán a
regionális összefogás és pályázati lehetõségek hiánya,
saját ötlettelenségünk és tehetetlenségünk az ok? Hisz
itt van a holtág. Igaz, egykor egy elvtársi tollvonással
elvették tõlünk, de az már az alig visszacsinálható
múlt. Mert a kérdés lényegében csak az, mit is tud-
nánk az idelátogatóknak mutatni, nyújtani. Ha körül-
nézünk, felmérünk, végiggondoljuk, rá kell jönnünk:

„Jelzöm”
semmit. Az a sok apró fejlesztés, amely jórészt
önerõbõl, önkéntes munkákból, ritkán sikeres
pályázatokból létrejött, forradalmian nem változtat
(legalább is) a turisztikai helyzeten semmit. Maradunk
egy lehetõségek nélküli, egy ideje elnyomott település,
ami egyébként a „béke szigete”…

Farkas Csamangó Zoltán

KKKKéééésssszzzzüüüüllllnnnneeeekkkk    aaaa    hhhhoooosssssssszzzzúúúú
úúúúttttrrrraaaa    aaaa    ffff iiiiaaaattttaaaallllooookkkk
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Állampolgári eskütétel
Öt család érke-
zett Mártélyra az
erdélyi Nyárád-
remetérõl június
utolsó hétvégé-
jén, hogy elõze-
tesen egyeztetett
idõpontban ál-
lampolgári esküt
tegyenek. A kö-
zös programok
fénypontja a jú-
nius 28-án
Mártély fõterén
megtartott ál-
lampolgári eskü-
tétel volt. Ba-
logh Jánosné
p o l g á r m e s t e r
asszony szívhez
szóló köszöntõje

után a magyar és a székely himnuszok hangzottak el,
majd a jelentkezett családok sorra járultak elé fogada-
lomtételre. A szép számú érdeklõdõt a mártélyi "Õszi-
rózsa" népdalkör és a nyárádremetei vendégek szóra-
koztatták szép zenei produkciókkal. Az ünnepség hiva-
talos részét a Szózat közös eléneklése zárta. A vendég-
látók és az immár hivatalosan is magyar állampolgár-
ságot szerzett erdélyi családok közös vacsorán ünne-
pelték a jeles eseményt és a két település közötti töret-
len és hosszú tetstvértelepülési kapcsolatot, barátsá-
got.
Pénteken szegedi hajókirándulás, a Vadaspark meglá-
togatása, végül közös vacsora volt a program, amelyre
a Szalay-féle
szélmalom ud-
varán került sor,
ahová jó helyi
szokás szerint
lovas kocsikkal
utaztak ki a ven-
dégek.
A szombat a
mártélyi holt-
ágon telt, csóna-
kázással, für-
déssel, napozás-
sal, az estét pe-
dig ismét ízletes
búcsúvacsorá-
val, beszélgetés-
sel, tervezgetés-
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Idén június 30-án tartották meg az „Add a kezed”
Mozgássérültek Egyesületének tagjai a „Mindenki név-
napja” elnevezésû rendezvényüket a Civilházban.
A kellemes délutánon együtt ünnepelték a névnaposo-
kat, finom szendvicseket, süteményeket fogyasztva,
jókat beszélgetve, anekdotázva az elmúlt idõ történé-
seirõl.
Arnóczky Györgyné elnök rövid beszédében megemlé-
kezett az egyesület idõközben eltávozott tagjairól, be-
számolt az idei év rendezvényeinek lebonyolításáról és
szólt a jövõ terveirõl.
A délután ismét a kellemes együttlét és társasági élet
fontosságáról tett tanúbizonyságot, amely az egyesü-
letet már hosszú ideje jellemzi és kiemelkedõ jelentõ-
ségû civilszervezetté tette a faluban.
Az egyesület köszönetét fejezi ki Mártély Önkormány-
zatának, hogy a közmunkások segítségét biztosította
a rendezvény lebonyolításához.

Mindenki névnapja

Álmodd meg az életed és váltsd valóra álmaid!
T-izenhaton túliak   É-lettervezõ   T-réningje

Téma:
• önismeret,   • párkapcsolat,   • munka-hivatás

Mikor?
2012. augusztus 10-11. 9-18 óráig

Hol?
Mártély, Fõ u. 66., Közösségi terem.

Mire jó ez?
A jó közérzet, a megelégedettség és a boldogság egyik
feltétele, hogy tudjuk, honnan hova tartunk, s ne csak
parttalanul hányódjunk az élet tengerén. Aki ugyanis
nem tudja, hol szeretne kikötni, nem is tud soha célba
érni, s úgy fogja érezni, hogy állandóan a külsõ körül-
mények (a szél, a vihar, a hullámok - a szülei, a párja,
a gyerekei, a fõnöke, az ország politikai döntései...)

szabják meg sorsát, vagyis csak sodródik boldogtala-
nul és tehetetlenül az árral. Legtöbb ember számára ez
sohasem tudatosul, csak azt érzi, hogy semmi sem úgy
sikerül, ahogy lelke mélyén vágyik rá; áldozatnak érzi
magát, hiszen mindent a környezete határoz meg.
Örökké elégedetlenkedik, boldogtalannak és sikerte-
lennek érzi magát, és mégsem tud kitörni abból a ká-
tyúból, amiben megrekedt.
A LEGFONTOSABB ERÕ BENNED VAN, HASZNÁLD!
A sikeres élet egyik elemi feltétele, hogy tudj értelmes
célt adni életednek, napjaidnak. Meg tudd tervezni,
hogy honnan hova akarsz eljutni, s ezt meg is tudd va-
lósítani. 
EHHEZ NYÚJT SEGÍTSÉGET A TÉT !
Csak az elsõ 12fõ jelentkezését tudjuk elfogadni!
Mártélyiaknak ingyenes a tréning!
Jelentkezés: Tatárné Kapus Évánál 70/7024143

sel töltötték a hosszú hétvége helybéli szervezõi és
vendégeik.
Vasárnap szép emlékekkel és a jövõt tervezgetve utaz-
tak el az erdélyi vendégek, a mielõbbi viszontlátás re-
ményét kifejezve.

A szervezõk köszönik minden vendéglátó családnak az
önzetlen vendéglátást, és minden segítõ munkáját!
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Ez az Erzsébet-utalvány más lesz, mint az eddigi jutta-
tás. Nemcsak színében különbözik, hanem abban is,
hogy élelmiszeren kívül ruhanemûre és tanszerekre is
beválthatják majd a családok.
Változik a gyermekvédelmi törvény is: a módosítás ér-
telmében a település jegyzõje a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosultaknak október 1-jétõl
nem pénzben, hanem készétel-, ruházat- és tanszervá-
sárlásra alkalmas Erzsébet-utalványban nyújt támoga-
tást. A kedvezmény összegérõl a parlament évente
dönt.
A következõ tanévtõl a gyermek életkorától és a család
jövedelmi helyzetétõl függetlenül nem jár családi pót-
lék akkor, ha a gyermek ötven órát igazolatlanul hi-
ányzik az iskolából. Ezzel újraírták és egyszerûsítették
az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szabá-
lyait, így az iskolalátogatási kötelezettség elmulasztá-
sa miatt mindenkit ugyanaz a szankció sújt. Megszû-

nik a támogatás felfüggesztésének jogintézménye, va-
gyis a családi pótlékot nem kell családtámogatási fo-
lyószámlára utalni, és visszamenõleges kifizetésére
nincs lehetõség, ha a gyermek ismét iskolába jár.
A jövõben az iskoláztatási támogatás szüneteltetésé-
nek ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosultak sem kaphatják meg a természetben
nyújtott ellátást. Balog Zoltán emberierõforrás-minisz-
ter indoklása szerint a módosítás elõnye, hogy a szigo-
rúbb büntetés a gyermekeket és családjukat jobban
ösztönzi a tanulmányi kötelezettség teljesítésére, mi-
közben az eljárásrend egyszerûsödik. Ugyanakkor ma
a támogatást csak akkor folyósíthatják újból, ha a
gyermek egyetlen tanórát sem mulaszt igazolás nél-
kül. Az indoklás szerint így a néhány perces késések is
a családi pótlék megvonásának fenntartásához vezet-
nek. A parlament ezen most úgy enyhített, hogy a jegy-
zõnek akkor kell kezdeményeznie a pótlék újbóli kifi-
zetését, ha a gyermek ötnél kevesebb órát hiányzik
igazolatlanul.
A törvénycsomag rendelkezik arról is, hogy a jövõben
újra jár a gyes, nemcsak a rokkantsági ellátásban, ha-
nem a rehabilitációs ellátásban részesülõ kismamák-
nak is.

(Forrás: napi.hu - Szerk.)

Augusztustól rendeletben írhatják elõ a települé-
si önkormányzatok, hogy legalább tízezer forint-
nyi rendszeres szociális segély folyósításakor az
ellátás összegébõl ötezer forintot készételvásár-
lásra felhasználható Erzsébet-utalványban kell
fizetni. Így döntött a parlament a szociális tárgyú
törvények módosításával.

Új szabályok a szociális segély folyósításában

Íjászverseny – Nagybarca, 2012.07.14.-15. –
III.Országos 3D Grand Prix eredményei

Az elmúlt hét végén a II. Országos 3D GP versenyen a
Mártélyi Terep- és Vadászíjász Sport Egyesület
versenyzõi ismét jól szerepeltek. 
A 11 versenyzõ közül megint kilencen tértek haza
éremmel.
A két nap alatt teljesített 3 pálya néhol próbára tette a
versenyzõk hegymászó képességét és ügyességét. A
célok elhelyezésénél a rendezõk kihasználták a vál-
tozatos terep adta lehetõségeket, így a pályák sok
helyen technikailag is nehezek voltak.

Barebow kategóriában a következõ eredmények szület-
tek:

Felnõtt nõi: Dr Szabó Rózsa II.
Felnõtt férfi: Oláh Sándor III. 

Szabó Zsolt VI. 

Gyermek fiú: Gardi Erik I.
Olasz Dániel II.
Kis Attila III.
Szabó Dénes IV.
Nagy Richárd V.

Serdülõ leány: Bodó Borostyán I.
Serdülõ fiú: Nagy Arnold I.

Vadászreflex kategóriában:
Felnõtt nõi: Berényi Beáta II.

Csapatunk készül az augusztus közepén,
Borsodnádasdon megrendezendõ Országos
Bajnokságra.

Dr. Szabó Rózsa
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Kérdések:

1. Hányadik helyen végez férfi vízilabda váloga-
tottunk?
a. 1. £
b. 2-3. £
c. 4-6. £
d. 7. vagy rosszabb helyezés £

2. Ki nyeri a férfi 200 m-es vegyes úszást?
a. Cseh Laci £
b. Michael Phelps £
c. Ryan Lochte £
d. más £

3. Szerez-e érmet a magyar csapat atlétikában?
a. igen, 1-et £
b. igen, 2-3-at £
c. igen, 4 vagy többet £

4. Férfi kézilabdázóink, hány gólt lõnek az olim-
piai tornán összesen?
a. 75-ig £
b. 76-100 £
c. 101-130 £
d. több mint 130-at £

5. Melyik kontinens képviselõje nyeri a férfiaknál
a futballtorna aranyérmét?
a. Amerika £
b. Európa £
c. Afrika £
d. egyéb (Ázsia vagy Ausztrália) £

6. Születik-e új világcsúcs férfi 100 méteres sík-
futásban?
a. igen £
b. nem £

7. Risztov Éva hányadik helyen végez nõi 800 m-
es gyorsúszásban?
a. 1-3. £
b. 4-6. £
c. 7-8. £
d. nem jut döntõbe £

8. Megvédi-e olimpiai bajnoki címét (aranyérmes
lesz-e) a Janics-Kovács nõi kajakpáros 500 mé-
teren?
a. igen £
b. nem £

9. Ki nyer férfi tenisz egyesben?
a. Andy Murray £
b. Roger Federer £
c. Novak Djokovics £
d. más £

10. A Gyurta fivérek (Dani és Gergely úszásban)
ketten együtt, hány érmet szereznek?
a. 1-2 £
b. 3-4 £
c. több mint 4-et £
d. 0 £

11. Hány éremmel zár a 8 fõs dzsúdó (cselgáncs)
válogatottunk?
a. 1-2 £
b. 3-4 £
c. több mint 4 £
d. 0 £

12. A lehetséges 4 aranyérembõl hányat nyer kínai
színekben induló asztaliteniszezõ?
a. 1 £
b. 2 £
c. 3 £
d. 4 £

13. Berki Krisztián kétszeres világbajnok torná-
szunk szerez-e érmet lólengésben?
a. igen, aranyat £
b. igen, ezüstöt £
c. igen, bronzérmet £
d. nem £

14. Sidi Péter világcsúcstartó sportlövõ a „kisöbû
sportpuska fekvõ” számban hányadik helyen
végez?
a. 1. hely £
b. 2-3. hely £
c. 4-6. hely £
d. 7. vagy rosszabb helyezés £

15. Hány olimpiai pontot szerez a Magyar csapat
összesen július 27-tõl augusztus 12-ig?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1. hely 7 pont, 2. hely 5 pont, 3. hely 4 pont, 4. hely 3
pont, 5. hely 2 pont, 6. hely 1 pont)
Egy kérdésre csak egy válasz adható. A szelvény, rajta
a helyes válaszokkal, névvel, címmel augusztus 1.-ig
adható le a könyvtárban.

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Díjazás:
I. helyezett: 2 fõre szóló vacsorameghívás a Hullám-

tér vendéglõbe
II. helyezett: 2000 Ft értékû vásárlási/étkezési utal-

vány, amelyet a mártélyi lángosozóban lehet le-
vásárolni.

III. helyezett díja: ajándékcsomag.

(Szervezõk)

Játssz velünk! – Olimpia kvíz – 2012. London
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Az üzlet hosszított nyitva tartása április 2-tól:
hétfõtõl péntekig: 6.30-19,

szombat: 6.30-17, vasárnap: 7-15-ig

Figyeljék aktuális akcióinkat!

Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!
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A programok 9 órakor kezdõdnek a Kenyere-ér régi Ti-
szai úti hídjánál, a körtvélyesi holtágba 2006-ban
visszatelepített hódok jelenlegi élõhelye közelében. A
bokros-nádas vízparti terep megközelítése az évszak-
nak megfelelõ terepruhát igényel. Körülbelül délig
szemlélhetitek, fotózhatjátok a jellegzetes rágásnyo-
mokat a kidöntött, vagy még lábon álló fákon, nézhe-
titek a hódok várait, üregeiket, az élelmiszerraktárai-
kat és hallgathatjátok a nem egyszer megható, megrá-
zó történeteket a hódok túlélésért folytatott küzdelme-
irõl, melyekre emberi mulasztások, érdektelenségek,
szeretetlenségek miatt kényszerültek/kényszerülnek –
máig. A Tölgyesi-tanyán folytatódik a program. Itt el-
fogyaszthatjátok a magatokkal hozott uzsonnátokat,
pihenhettek egy félórát a fák árnyékában. Ezután –
maximum négy óráig – kötetlen beszélgetést tervezünk
az ember és az élõvilág kapcsolatáról, arról, hogy ti
vagytok a legutolsó generáció, aki még megállíthatja a
bioszféránkat veszélyeztetõ káros folyamatokat. Szó
lesz a felelõsségrõl, a szeretetrõl, a 150 év után újra
életben maradni próbáló hódokat ellehetetlenítõ maga-
tartásformákról, a területen élõ nagyszámú egyéb vé-
dett állatfajról és lesz egy kis vetélkedõ is a hallottak-
ról. A természet és az állatok kímélése miatt 10-20 fõ
közötti csapatokat szervezünk a jelentkezõk számától
és kor szerinti összetételétõl függõ alkalommal 2012
augusztusában, a hétfõi, szerdai és pénteki napokra. A
helyszín kb. öt kilométerre van Vásárhelytõl, két kilo-
méterre Mártélytól. Megközelítése esõmentes napokon
kerékpárral vagy gépkocsival lehetséges. Csoporton-
ként 1-2 fõ önkéntes vigyázó, kísérõ felnõtt jelenlétét
biztosítjuk. (Erre a feladatra is várjuk szeretettel a je-

lentkezõket, a 06-20/312-6632 mobilszámon, ahol Töl-
gyesi Györgyné Ódor Editnél jelentkezhetnek.)
Az egynapos program részvételi díja egyezer – kettõ-
száz forint, amelyet a helyszínen fizethettek ki.
A túrát Várhegyi Sándor úrral – a „Söndör”-tanya Sza-
badidõ Központ gazdájával – közösen szervezzük 

Tölgyesi György

Szeretettel hívjuk a mártélyi és a környékbeli is-
kolásokat a hódok élõhelyére szervezett egyna-
pos túráinkra és az azt követõ kötetlen beszélge-
tésre Tölgyesi György magán-természetvédelmi
területére.

HÓD TÁBOR – Egynapos túrák a hódok élõhelyére

július 1-én Fényterápia 9 órától
9-én Népszokások és versek a nyárról

10 órától
13-án Térítési díjak rendezése pénztári idõben
22-én Szent István napi megemlékezés Új ke-

nyér ünnepe ebéddel! Az ünnepi
ebédre kérjük jelentkezzenek idõben!

28-án Fehérnemû vásár
Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit vá-
runk!

Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomás-mé-

rés, 7 és 8 óra között.

Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoport-
foglalkozása 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 termei-
ben.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja programja



Kaláris8. oldal 2012. július



Kaláris2012. július 9. oldal



Kaláris10. oldal 2012. július

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.

Közérdekû telefonszámok
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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

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.

Az egyházak hírei

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet

az imaházban, melyre várják
a gyülekezet tagjait.


