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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...
VI. évf. 11. szám – 2012. november
„A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetõdik.” (Henry David Thoreau)

Utolsó simítások...

„Jelzöm”

Errõl olvashatnak

Bagatell

„Jelzöm”

Senki sem tudta olyan dzsentri-eleganciával kimondani ezt a szót, mint Darvas Iván a „Tizedes meg a többiek” címû örökérvényû filmben, amikor adott esetben, mint szebb napokat látott, s ez okból csalódott, de
a harc kilátástalanságát belátó és már-már mindenbe
belenyugvó személyiségként kénytelen-kelletlen summázta a külvilág dolgait, mintegy felülrõl szemlélve a
megváltoztathatatlant.
Manapság egyre többször jut eszembe az az utánozhatatlan gesztus és hanghordozás, ha a magyar valóságra gondolok. Mert ma már, mintha jól keresõ országvezetõink is mindenre ugyanezt mondanák – hogy: ez
bagatell, kérlek. Az, hogy egyre rosszabbul élünk. Bagatell, hogy nincs munka, ami van is alulfizetett és bizonytalan, hogy lassan már a levegõt is megadóztatják
a meglévõ közmû vezetékek mellett, kedvezményeket
vonnak el, amelyek eddig is csak épp a könyöradomány szintjén jártak egyes társadalmi rétegeknek, és
lassan már azt is meghatározzák, mirõl, miként gondolkodjunk.
(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
Furcsa falanszter felé közelítünk, amelyben egy idõ
után nem csak a Nagy Testvér állandó megfigyelésétõl
és retorzióitól lehet majd jogos félelmünk, de manipulatív parasztvakításának következményeitõl is, amelynek következtében nagyobb embertömegek elhiszik
majd, hogy a jobb élet és boldogulás csupán egy nagyon szûk réteg privilégiuma. Egy olyan rétegé, amely
töredéke a soknak. A politikai ígéret-betyárok és az
alulmúlhatatlan „teljesítményeket” felmutató és önmagukat bármi áron jó pénzért áruba bocsátó celebeké, akik abból élnek – nagyon jól -, hogy egymást
futtatva a közember számára horribilis pénzeket mozgatnak egy szûk körön belül. A többi csak vegetáljon.
Egyik barátom, akinek egyébként nem túlságosan rendezett gondolatai között néha érthetetlen okból megmegcsillan egy gyémánt is, azt mondta nekem a minap, jellemezve jövõbeni lehetõségeinket, hogy elõbbutóbb az emberek nem fizetésért dolgoznak majd, hanem ételért. Már, hogy elérkezhet az az idõ, amikor aki
megteszi a kötelességét, kap reggel egy szendvicset,
déltájban valami olcsóbb központi menüt, és késõ délután megint egy gyenge szendvicset. Megrökönyödve
és szomorúan hallgattam. Még nem látom ennyire sö-
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téten a jövõt – gondoltam –, de aztán azonnal eszembe jutott ennek egy még futurisztikusabb következménye, a régi/új jegyrendszer bevezetése. Tudniillik, hogy
ha országvezetõink már minden máson túl vannak, s
csak ez az egy eszköz marad a kezükben, hogy gatyába rázzák a gazdaságot a hiánycél elérésével, és jó benyomást keltsenek a mézesmadzag másik végét erõs
kézzel markoló külhoni döntéshozókban, azt is bevezethetik, hogy példának okáért WC papírt is csak azok
a szerencsés magyar állampolgárok kaphassanak jegyre, akik hitelt érdemlõen tudják bizonyítani, hogy az
eltelt 24-48 órában kétségkívül vettek magukhoz szilárd táplálékot.
Persze egyesek most azt gondolhatják, elgurult a
gyógyszerem. De nem ez a helyzet. A helyzet ennél is
rosszabb. Nem azért írok ilyen látszólag orbitális marhaságokat, hogy felvidítsam embertársaimat, hanem
mert úgyis mindegy. December 21-én a Maja naptár
szerint közvetlenül beüt majd úgyis a világvége. Addig
azért megkeresem és beveszem a cavintonomat, hogy
másnap el ne felejtsem megnézni az összefoglalókat e
jelentõs világeseményrõl valamelyik komoly kereskedelmi csatornán…
Farkas Csamangó Zoltán

Képviselõ Testületi ülések
Két alkalommal tartott ülést Mártély község képviselõ
testülete az elmúlt idõszakban.
Elsõként 2012. október 31-én, majd november 28-án,
14 órai kezdettel.
Az elsõ ülésen köszöntötte a testület Dr. Korsós Ágnes
címzetes fõjegyzõt, aki október 15-e óta látja el Mártélyon a jegyzõi teendõket. A napirend elfogadása után
a testület a következõkrõl tárgyalt:
Elsõként dr. Zsoldosné Tóth Irén adóügyi elõadó adott
tájékoztatást a helyi adóbevételek alakulásáról, a kintlévõségek mértékérõl. Mint elmondta, a hivatal ez irányú statisztikáját a kintlévõségek tekintetében a több
éve húzódó folyamatok „csúfítják”, amelyekben fõ szerepet egyes cégek felszámolása és e miatti elérhetetlensége okoz, amely nem teszi lehetõvé a késedelmi
pótlékok behajtását. De magánszemélyek tartozása
esetén sem mindig mûködik a hátralékok behajtása keresetbõl, vagy nyugdíjból történõ letiltás útján. A helyi
iparûzési adó befizetési mértéke növekedett az elõzõ
évekhez képest, ám a talajterhelési díjak fele még mindig a kintlévõség oldalon található, amely elmaradt
díjfizetési adóhátralék formájában hajtható be.
A beszámolóhoz kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság, a
mártélyi honlapra már régebben felkerült adóslista folyamatos megjelentetését és aktuális frissítését kérte.
A Testület döntése szerint új adónem nem kerül bevezetésre, és az adók mértéke is változatlan marad.
A következõ napirendi pontban tárgyalta a testület
Mártély egészségügyi helyzetével, ellátásával kapcsolatos kérdéseket. Nagyné Szentirmai Anna az írásos
anyaghoz adott szóbeli kiegészítõjében elmondta,

hogy jelenleg, a mártélyi háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett betegek száma 1007 fõ. E mellett a szolgálat fõ feladatait, a szûréseket, óvodai, iskolai korosztály egészségügyi állapotának felmérését folyamatosan végzik. Bejelentette, hogy Dr. Palotás Ágnes örömteli módon gyermekszülés elõtt áll, ezért elõreláthatólag 2012 decemberétõl szülési szabadságra megy. Helyettesítõje Dr. Horváth Adél szegedi háziorvos lesz,
amíg háziorvosunk vissza nem tér a munkába.
Dr. Horváth Gábor fogorvos nem jelent meg az ülésen.
Írásbeli tájékoztatóját, amelyben jónak és a lakosok
hozzáállást tekintve némileg elõremutatónak értékelte
az ellátást, a testület elfogadta.
A falu egészségügyi helyzetéhez kapcsolódóan Vörös
Virág védõnõ is beszámolt tapasztalatairól, munkájáról. Beszélt a jó emberi és munka kapcsolatokról, amelyeknek köszönhetõen lassan teljesen átláthatóvá válik a feladatok sokasága, és az emberek együttmûködõ
magatartásán alapuló valódi segítségnyújtás mikéntje.
Ez évben eddig 15 születés volt, s hála istennek egyetlen halvaszülés sem. Munkájához további bizalmat és
együttmûködést kért. A testület összességében elfogadta a község egészségügyi helyzetérõl szóló beszámolókat.
Az ülésen még szóba került a 2013. évi éves belsõ ellenõrzési terv jóváhagyása, szinte állandóan visszavisszatérõ napirendként a Mártélyi Tiszapart Kemping
üzemeltetésének tapasztalatai, valamint Mártély község Önkormányzata tulajdonában álló szolgálati lakások bérleti-, lakáshasználati díjának, és az Önkormányzat tulajdonában lévõ építési telkek vételárának

2012. november

Kaláris

felülvizsgálata is. Utóbbiakról a testület azt a döntést
hozta, hogy a jelenleg érvényben lévõ bérleti díjakon
nem változtat, s az építési telkek árát is a jelenlegi
szinten hagyja
Az ülés egyéb elõterjesztésekkel, interpellációkkal zárult.
Második ülés
Második ülésén a testület, a napirendek elfogadását
követõen módosította a 2012. évi költségvetésérõl szóló rendeletét, elfogadta a II.-III. negyedév gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámolót. A 2013. évi
koncepció megalkotását kényszerûségbõl elhalasztották, mert a jelenleg rendelkezésre álló kevés tény és információ nem tette lehetõvé megalapozott állásfoglalás kialakítását.
Megalkotott azonban egy rendeletet az Önkormányzat
átmeneti gazdálkodásáról.
Következõ napirendi pontban a kéményseprõ-ipari kötelezõ szolgáltatás felülvizsgálata következett volna,
de az írásos anyag beérkezésének hiányában a testület
nem tudta erre vonatkozó rendeletét felülvizsgálni és
módosítani. Ugyanez történt a települési szilárd hulladék gyûjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelezõ közszolgáltatásról
szóló helyi rendelet kapcsán is. A testület mindkét
ügyet elnapolta.
A települési folyékony hulladék kezelés közszolgáltatás díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
kapcsán a testület határozata értelmében, a talajterhelési díj 1.200,-Ft/m3 mértékû lesz, melynek alapja csök-
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kenthetõ azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó (lakos, közület), szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi elõírások szerinti elhelyezést igazolja. Ehhez kapcsolhatóan egy
másik határozatot is hozott a testület, amelyben azok
a Mártélyon építkezõk kapnak türelmi idõt a talajterhelési díj fizetése alól a munkák befejezéséig, de bejelentett és vállalt kötelezettséggel, akik még nincsenek
rákötve a csatornahálózatra.
Két munkaszerzõdés ügyében döntött ez után a testület. Zoltai Csaba, a Gondozási Központ vezetésére, annak biztosított mûködéséig, 2014. december 31-ig kapott újabb megbízást, míg Vörös Virág védõnõnek a
testület 2014. március 31-ig hosszabbította meg a
szerzõdését.
Fontos napirendi pontként tárgyalta a testület a közös
hivatal kialakítását, amely a gyakorlatban 2013. január 1-tõl kezdi meg mûködését. Dr. Korsós Ágnes elmondta, hogy mindenben arra törekednek a hivatal
munkarendjének kialakításánál, hogy a mártélyi emberek ne érezzenek hátrányos megkülönböztetést, s az
ügyintézés helyben zökkenõmentesen történjen. Ennek
részletei még nem egészen kialakultak, mint például a
hivatal létszámának alakulása, vagy a megmaradó
munkatársak száma, amelyek majd a gyakorlatban
fognak realizálódni. Ennek kapcsán a testület megszüntette a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
Az ülés az egyebek, interpellációk megtárgyalásával,
majd zárt üléssel fejezõdött be, ahol szociális ügyeket
vitatott meg a testület.

A falu jegyzõje…
A közigazgatásban bekövetkezett változások
eredményeként a 2000 fõ alatti kitelepüléseken a
továbbiakban nem mûködik önálló polgármesteri
hivatal, így a jegyzõi feladatkör sem marad helyben.
Mártély számára szerencsés megoldásként 2012.
október 15-tõl, Dr. Korsós Ágnes címzetes fõjegyzõ látja el a jegyzõi teendõket. Õt mutatjuk be a
következõ riportban, amelyben azokat a kérdéseket is feltettük neki, amelyek a legnagyobb érdeklõdésre tarthatnak számot.
Kaláris: - Hol született, hol járt iskolába? Hol él most?
Dr. Korsós Ágnes: - Hódmezõvásárhelyen születtem
1954. 06. 28-án, szüleim 7. közös gyermekeként.
Édesapámnak ez második házassága, így van egy féltestvérem is. Édesapám 1962-ben – 60 évesen – ment
nyugdíjba, ettõl kezdve elsõsorban eszperantó nyelvet
oktatott, és mellette võfélyként városunkban és a környezõ településeken sok násznépet derített jókedvre
verseivel, személyekre készített rigmusaival.
Az általános és középiskolát szülõvárosomban végeztem a Kis Lajos Általános Iskolában és a Frankel Leó

Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola általános ügyviteli szakán. Az egyetemet munka mellett végeztem el – a szegedi JATE Jogi karán. 1990-ben szereztem jogi diplomát.
Hódmezõvásárhelyen élek születésem óta.
Kaláris: - Hogyan került a közigazgatásba, s mióta
látja el Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város jegyzõi
feladatait?
Dr. Korsós Ágnes: - 1977 februárjában kerültem a
Csongrád megyei Földhivatalhoz, az akkor induló mikrofilm laboratóriumba, ami helyileg Vásárhelyen a Városháza épületében volt, tehát ezen idõ óta dolgozom
a Városháza épületében. 1989-ben áthelyezéssel a
Gyámhatóságon helyezkedtem el, majd 1990-ben, az
újonnan létrehozott Önkormányzati hivatalban különbözõ beosztásokban dolgoztam. 1991-tõl láttam el vezetõi feladatokat. Dolgoztam az Igazgatási irodában, a
Jegyzõi irodában, a Polgármesteri irodában, a JogiKözgazdasági irodában, és a Vállalkozásszervezési irodában. A jegyzõi feladatokat 2000 decembere óta lá(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
tom el, elõbb megbízással, majd 2001 szeptemberétõl
a testülettõl kapott kinevezéssel.
Kaláris: - Milyen feladatok tartoznak a járási hivatalok újbóli felállítása után a jegyzõk hatáskörébe, s melyeket kell és lehet máshol intézni.

Dr. Korsós Ágnes: - Ez igen bonyolult és összetett kérdés, amelyre a maga teljességében nem tudok egyelõre
pontos választ adni. A jegyzõk részére az önkormányzattal kapcsolatos hatásköröket hagyták érintetlenül,
tehát a képviselõ testületek feladat- és hatáskörének
ellátását. Több olyan terület nem tisztázott, amely
vagy marad, vagy a járásokhoz kerül. Ilyen például az
építéshatósági eljárás, amely jelenleg még jegyzõi hatáskörben van, de várhatóan késõbb ez is a járásokhoz
kerül. Kettéválik például a szociális ügyek intézése, hiszen az eddig is központi támogatásból finanszírozott
segélyek a járáshoz kerülnek, ugyanakkor a képviselõtestület illetve a jegyzõ hatáskörében is marad szociális feladat. Januártól a Járási Hivatalok látják el többek
között a gyámhatósági, gyámhivatali feladatokat, s az
okmányirodák teljes egészében járási szintre kerülnek.
Ez év áprilisától már a szabálysértési hatóság a Kormányhivatal részeként mûködik, de például ugyanabban az épületben és irodában találhatók, ahol korábban is dolgoztak. A második félévtõl a Kormányablakok is oda integrálódnak. Az oktatással kapcsolatos
valamennyi feladat a Járási Oktatási Hivatalokhoz kerül. Hódmezõvásárhely és térsége vonatkozásában
igyekeztünk olyan megoldást találni, amely lehetõvé
teszi azt, hogy mind a Járási Hivatal, a Járási Oktatási
Hivatal és a Polgármesteri Hivatal egy épületben lesz,
így akármilyen közigazgatási vagy önkormányzati
ügyben keresi fel az ügyét intézni kívánó ügyfél a hivatalt, akár a jegyzõhöz akár a járáshoz tartozik a feladat, ugyanazokat az ügyintézõket fogja megtalálni,
akik eddig is ellátták ezeket a feladatokat. De ezen túl
a már meglévõ középszintû közigazgatási szervek is
Járási Hivatalokként mûködnek tovább, anélkül, hogy
a székhelyük megváltozna, hiszen például a Földhiva-
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tal, vagy a Munkaügyi Központ is járási hivatalként
mûködik januártól, de az ügyfelek – reményeink szerint – a változásból logisztikailag nem fognak észrevenni semmit, ugyanakkor a magasabb elvárásoknak
megfelelõen, magasabb színvonalú ellátásban részesülnek.
Kaláris: - Mennyiben érinti ez a Mártélyiakat? Hátrányos helyzetbe kerülnek-e ezekkel a változásokkal a falu lakói, többet kell-e utazniuk, ha ügyes-bajos dolgaikat intézik, vagy megközelítõleg változatlan marad a
helyzet?
Dr. Korsós Ágnes: - A mártélyi lakosságot annyiban
érinti mindez, hogy a 2000 lélekszám alatti településeken nem fog Polgármesteri Hivatal mûködni, a feladatokat közös hivatal keretében látjuk el. Reményeim
szerint az ügyfélfogadás változatlanul a településen
lesz, tehát egy szociális kérelmet helyben be lehet januártól is nyújtani, és a többi ügy intézésére is lesz lehetõség Mártélyon, hiszen a járási hivatal ügyintézõje
helyben fogja fogadni a település lakosságát. Bizonyos
esetekben pedig ugyanúgy be kell menni Vásárhelyre,
mint eddig, hiszen az Okmányirodát eddig is másik településen érték el. Összességében azonban úgy gondolom, hogy az eddigi ügyintézés színvonala – amelyet a
jelenleg itt dolgozó munkatársak is tudásuk legjavát
adva láttak el – mégis emelkedni fog, hiszen a két település méreteibõl adódóan sok olyan kérdésben szakirányú segítséget tudunk nyújtani, ami most nem biztos, hogy rendelkezésre áll. Gondolok itt arra, hogy a
vásárhelyi hivatalban önálló – szakvizsgázott jogászokból, szakjogászokból álló Jogi iroda mûködik, ahol
képzett szakemberek foglalkoznak a közbeszerzésekkel, de említhetném azt is, hogy egy egész iroda dolgozik azon, hogy figyelemmel tudja kísérni az aktuális
pályázatokat, amelynek eredményeként milliárdos beruházásokat tudtunk megvalósítani. Bízom abban,
hogy e szaktudás Mártély településnek is segítségére
tud lenni elképzelései megvalósításában.
Kaláris: - Mennyi többletmunkával jár, hogy elvállalta
Mártély jegyzõi munkáját, hiszen – sejthetõen – Vásárhelyen sem „unatkozott” eddig, mert egy nagyváros
ügyvitele kaliberekkel nagyobb munkamennyiséget és
ügyet jelent, mint egy 1300 fõs kistelepülésé.
Dr. Korsós Ágnes: - Egy kistelepülésen is ugyanazt a
feladatot kell ellátni, mint a nagyon. A különbség csupán annyi, hogy míg Vásárhelyen közel 200 ember segíti a munkámat, és dolgozik a kezem alá, Mártélyon
néhány fõbõl álló dolgozói közösség van. Itt a jegyzõnek sokkal több olyan feladatot kell ellátnia, amivel
egy nagyváros jegyzõje már készen találkozik, és inkább az ellenõrzés, számonkérés a fontos szempont.
Természetesen az is elõfordul, hogy például egy közgyûlési anyagot én állítok össze, de leggyakrabban
már készen kerül elém. Itt, Mártélyon az elõterjesztések jelentõs részét magam készítem, természetesen segítenek az itt dolgozó munkatársaim, hiszen ez a néhány hét nem elég ahhoz, hogy a helyi sajátosságokat
megismerjem, annál is inkább, mivel hetente csak né-
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hány órát tudok a faluban tölteni. Persze ez nem jelenti azt, hogy otthon – mármint a lakásomon – ne végezném el azokat a feladatokat, amelyeket a mártélyi hivatalban kellene ellátnom, de azt mégsem várhatom el
az itt dolgozóktól, hogy este járjanak be dolgozni, mert
nekem csak akkor van idõm jelenleg a mártélyi ügyekkel foglalkozni. Januártól ez természetesen másként
lesz, hiszen a közös hivatalban már együttesen végezzük mindazt a feladatot, amit most magamnak kell ellátnom.
Kaláris: - A mostani mártélyi tevékenysége csak átmeneti, azaz „kisegítõ” jellegû, vagy bízhatunk hosszabb
távú szakmai és emberi segítségében?
Dr. Korsós Ágnes: - A mostani tevékenységem azért
átmeneti, mert most még, mint a település hivatalának
jegyzõje látom el a feladataimat, amelybe természetszerûen nem vonhatom be a vásárhelyi hivatalban dolgozó munkatársaimat, januártól viszont már igen. Természetesen most is vannak olyan feladatok, amelyeken a vásárhelyi hivatalban lévõ munkatársaim már
dolgoznak, hiszen a közös hivatallal kapcsolatos dokumentáció összeállítása komoly és szerteágazó munkát igényel, amelyen egy egész csapat dolgozik, és a
feladatkörök átadás-átvételének elõkészítésében már
most segédkezik egy jogász kollegám, aki minden nap
néhány órát a mártélyi hivatalban tölt. A közös hivatal létrehozásával természetesen a jegyzõi feladat ellátása továbbra is az én tisztem lesz, vagyis a képviselõtestület ülésein ugyanúgy részt veszek, mint most, és
meghatározott idõközönként fogok ügyfélfogadást is
tartani a településen személyesen is. De természetesen
a vásárhelyi hivatalba is be lehet jönni hozzám, ha egy
adott ügy nem tûr halasztást.
Kaláris: - Melyek az eddigi tapasztalatai a mártélyi
Önkormányzattal, a hivatal dolgozóival, a polgármesterrel és a képviselõ testülettel való együttmûködésben?
Dr. Korsós Ágnes: - Hódmezõvásárhely jegyzõjeként
úgy hiszem, eljutottam a helyi közigazgatás csúcsára.
Most, hogy Mártélyon is ellátom a jegyzõi feladatokat,
nem szégyellem bevallani, sok olyan dolgot kell újra
átnéznem és felfrissítenem, amelyet természetesen ismerek és tudok, de mélységeiben régen nem foglalkoztam vele. Gondolok itt arra, hogy, mint már említettem,
adott esetben egy-egy határozat, végzés már készen
kerül elém aláírásra, tudom, mit kell tartalmaznia, milyen formában kell elkészülnie, milyen hivatkozásokat
kell tartalmaznia, de én magam már évek óta nem foglalkoztam azzal, hogy egy egyszerû végzést megfogalmazzak. És bizony ezek a dolgok most, mint régi/új feladatok kerülnek elém, amelyhez bizony elõ kell vennem a vonatkozó jogszabályokat és alaposabban át
kell tanulmányoznom. Úgy gondolom, hogy az itt dolgozó kollegákkal jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani, köszönhetõen az õ türelmüknek is, hiszen minimális helyismeretem van, és a Mártélyon folyó ügyeket
sem ismertem. Sok segítséget kapok mind tõlük, mind
a polgármester asszonytól. Eddig az ottani kollegákkal
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csak a Kistérségi ülések, vagy a választás kapcsán volt
ismeretségem, közvetlenül nem dolgoztam velük. Tapasztalatom szerint mindegyikük túlterhelt, hiszen a
hivatal méretébõl adódóan mindegyikük több fajta feladatot kell, hogy ellásson, amit az eddigi meglátásom
szerint szépen megoldanak. Bízom abban – hogy ha törést is okoz az átalakulás -, de munkájuk és helyük
lesz az új szervezetben is. A testülettel egyszer találkoztam, igazából munkakapcsolatom eddig Balogh
Jánosnén kívül az alpolgármesterrel volt, a képviselõtestület többi tagját csak látásból ismertem. Már túl
vagyunk egy közös testületi ülésen, és úgy gondolom,
a közös együttmûködést, s engem is elfogadtak. Eddigi tapasztalatom alapján úgy ítélem meg, hogy a jövõben is együtt tudnak velem dolgozni, bár errõl igazából az õ véleményüket kellene kikérni. Nekem eddig
összességében csak pozitív tapasztalatom van. Akikkel
ez ideig találkoztam, kedves, közvetlen, segítõkész emberek, a baj inkább az, hogy nem tudok annyi idõt kint
tölteni, amennyit szeretnék ahhoz, hogy jobban megismerjem a közösséget. Idõvel azonban ez is változni
fog.
Kaláris: - Köszönjük önnek, hogy ilyen mindenre kiterjedõ figyelemmel és õszintén válaszolt a falu lakóit leginkább érdeklõ kérdésekre! További jó munkát és egészséget kívánunk önnek!
Dr. Korsós Ágnes: - Én köszönöm a megtiszteltetést,
hogy válaszolhattam a kérdéseikre.
Farkas Csamangó Zoltán

MEGHÍVÓ
Mártély Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 2012. december hó 5-én (szerda) délután 5
órai kezdettel az Iskola tornatermében közmeghallgatással egybekötött falugyûlést tart, melyre
ezúton minden mártélyi lakost meghívok.
A falugyûlés témái:
1. Az újszülött mártélyi kisbabák és szüleik köszöntése.
2. Tájékoztató a 2012. év önkormányzati eseményeirõl.
Elõadó: Balogh Jánosné polgármester
3. Tájékoztató a 2013. évi településünket érintõ
várható változásokról.
Elõadó: dr. Korsós Ágnes címzetes fõjegyzõ
4. Szentes Víz Kft. tájékoztatója.
Mártély, 2012. november 26.
Balogh Jánosné
polgármester
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Jön az Advent!
Mindannyian elég idõsek vagyunk ahhoz, hogy emlékezzünk!
Régebben az emberek még az évszakok természetes ritmusának megfelelõen éltek, a téli hónapok sajátos
hangulatban teltek el: ez volt a nyugalom és a meghittség ideje, a betakarítás idõszakát követõ pihenés. A
tél biztosította a munka és nyugalom egyensúlyát az
emberi szervezet számára.
Mi akadályoz meg bennünket abban, hogy ezt az
egyensúlyt megkeressük? Sok minden. Megöregedtünk, sérültek lettünk? Igaz! De jönnek a hosszú téli
esték, ilyenkor összejöhetünk családtagjainkkal, barátainkkal egy kis beszélgetésre. Ilyenkor alkalmunk van
újra elmélyíteni a barátságunkat.
Erre csippentsünk egy pár órát, a végtelen idõbõl…
Ünnepelni jövünk össze. A téli ünnepkör kezdete november vége – december elejére esik, neve: Advent,
amely eljövetelt, az Úrra való várakozást jelenti.
Mi is várakozunk. Talán egy jobb életre, békére, szeretetre, egészségre. Emlékezünk a múlt csodáira, családi
békére – és az elmúlásra.

Várjuk a karácsonyt – a frissen esett hó nyugalmát a
családi kör összejövetelét, a baráti látogatásokat. Várjuk, hogy a szeretet tegye széppé ünnepeinket.
Becsüljük meg azt, amink van! Egyesületünket is!
Hogy így közös erõvel bizakodva kezdhessük el a bizonytalan, de mégis eljövendõ közös évünket.
Szeretettel várunk 2012. december 6-án,
csütörtökön déli 13 órára a Civil házba,
közös adventi ünnepségünkre.
Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete Mártély
vezetõsége és tagjai nevében kívánok
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS SZERETETTEL, ÖRÖMMEL TELI
BOLDOG ÚJ ÉVET!
Arnóczky Györgyné

Rövid hírek
Idén elmarad a „Falukarácsony”…

Értesítés

Sajnálattal juttatták el szerkesztõségünkbe a hírt
az eddigi emlékezetes rendezvény szervezõi, hogy
megfelelõ hely hiányában, a 2012. évi Falukarácsony rendezvénye elmarad. A Faluház és a Községi Könyvtár felújítási munkálatai elõreláthatóan
nem fejezõdnek be a szokásos december végi idõpontig, amikor a közösségi összejövetelt meg szokták rendezni. Kifejezték azonban abbéli reményüket, hogy jövõ ilyenkor, egy megújult, megszépült
nagyterem adhat otthont a mártélyi Falukarácsonynak.

A háziorvosi szolgálat értesíti Mártély lakosait,
hogy 2012. december 1-tõl a rendelési idõ megváltozik. Hétfõn, szerdán és pénteken 9-12 óráig, a hét többi napján, kedden és csütörtökön 1316 óráig lesz rendelés az orvosi rendelõben.

(Szerk.)

Élelmiszer segélycsomag osztás
Az Európai Unió élelmiszersegély-programja keretében, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten
keresztül, idén összesen 3.659 kg tartós élelmiszert juttatott Mártély község lakossága részére.
Mártély Község Képviselõ-testülete, Ifjúsági és
Népjóléti Bizottságának döntése alapján az élelmiszerbõl 551 fõ szociálisan rászoruló mártélyi lakos
részesült.
Az élelmiszer csomagok összeállításához Mártély
Község Önkormányzata is hozzájárult.

A „Kamilla” patika változatlan nyitva tartással áll
a Mártélyiak rendelkezésére.

Ping-pong verseny
A hagyományokhoz híven a szokásos ping-pong
versenyt idén 2012. december 27-én rendezik meg
az Általános Iskola tornatermében. A szervezõk
kérik a résztvevõket, hogy tekintettel a verseny
elõtti napokban épp csak temperáló fûtés üzemmódra, megfelelõen meleg sportruházatban jelenjenek meg. Nevezés reggel 9 órától.
Zumba
Válaszd az egészséget, gyere mozogni egy jó társasággal.
Hétfõn és szerdán a civilházban 17 órakor ZUMBA
tánc. Koromné Sinkó Erika táncoktató vezetésével.
500,-Ft/alkalom.
Várunk mindenkit!
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Kedvez a jó idõ…
Befejezéséhez közeledik a mártélyi Erdei Iskola, és ezzel párhuzamosan a Faluház felújítása. Mindkét épületben és környékén gõzerõvel folynak a munkálatok.
Bárki láthatja, aki a
fõ
utcán
közlekedik,
hogy szokatlanul
nagy létszámú brigádok dolgoznak hetek
óta a két
helyszínen,
így van remény arra,
hogy a kissé
elhúzódott
k e z d é s
után, még
az igazi téli
idõ
beköszönte elõtt
végezzenek a kivitelezõk a munkálatokkal. Az épületek, mind kívül, mind belül látványos és érdemi változásokon esnek át. A Klebelsberg Kunó minisztersége
idejét fémjelzõ egyen iskolaépület most válik igazi erdei iskolává. Bár az elmúlt években is, az ország számtalan helyérõl érkeztek csoportok, hogy megismerkedjenek a környékkel, az intézmény által kínált programokon keresztül, a természetvédelemtõl, a helyi hagyományok és az épített örökségig bezárólag, nem
mindenben
tudott megfelelni egyes
követelményeknek.
Most korszerûsítik,
felújítják a
gépészetet,
a vizesblokkokat,
az
elektromos
rendszert,
akadály
mentesítik,
és a talán
legmodernebb környezetbarát
energiaellátás megva-

lósítása érdekében már az új napelemeket szerelik a
szép új, piros hódfarkú cseréppel borított tetõre. Az iskola udvarán lévõ régi gazdasági épületeket is felújítják, és újak is épülnek. Egyéb fejlesztéseket is eredményez a mintegy 75 millió forintos uniós támogatású

projekt. Terepen használható laborfelszereléseket,
megfigyelõ eszközöket, kerékpárokat, csónakokat szereznek be, s a gyerekek tanulását segítendõ, projektort,
laptopot, mikroszkópokat, térképeket is vásárolnak.
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Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!

hétfõtõl péntekig: 6.30-17.30,
szombat: 6.30-13,
vasárnap: 7-11-ig
Figyeljék aktuális akcióinkat!
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Focihírek
Az eredeti tervekkel ellentétben nem a kiírt idõpontban, hanem majd két héttel késõbb, de magabiztosan nyert a Rosmarin Zrt Mártély csapata a
Balástya ellen.
Rosmarin Zrt Mártély – Balástya KSE 10-0 (4-0)
Mártély, 80 nézõ. Vezette: Kovács I (Szeri, Balázs)
Gól: Sági(2), Mihály(2), Kis(2), Czibere(2), Paku, Tódor.
Sárga: Tódor illetve: Ekõ, Böröcz, Németh, Gémes.
Mély talajú pályán nagy küzdelemben végül magabiztos gyõzelem lett Rosmarin Zrt Mártély jutalma
a csanyteleki túra után.
Csanytelek – Rosmarin Zrt Mártély 1-3 (1-2)
Csanytelek, 50 nézõ. Vezette: Szalai (Somodi,
Juhász M)
Gól: Forgó illetve Hegyi (2), Czibere.
Sárga: Mészáros, Tóth A. illetve: Kovács, Sági.
Alig 23 óra elteltével a Balástya elleni gyõzelem
után újra meccsre gyûlt össze Mártély népe. Az ellenfél az idény közben magára találó Székkutas
volt.
Rosmarin Zrt Mártély – Székkutas 1-1 (0-1)
Mártély, 150 nézõ. Vezette: Boros (Kóródi, Kõhalmi)
Gól: Mihály illetve Balogh.
Sárga: Papp, Kovács V, Dencsi, Hegyi, Barta illetve B.
Kovács, Kis D., Szabó, Bujáki.
Már a második munkanapon megtartott fordulót
játszotta a Rosmarin Zrt. Mártély. Ezúttal
Fábiánsebestyénre látogattunk.
Fábiánsebestyén – Rosmarin Zrt. Mártély 0-2 (0-1)
Fábiánsebestyén, 100 nézõ. Vezette: Nagy (Jaksa, Balázs)
Gól: Borbás, Czibere.
Sárga: Papp L illetve Szabó A., Sajti.
Hazai pályán tovább szerette volna nyújtani veretlenségi szériáját a Rosmarin Zrt. Mártély csapata.

Közlemény kutyatulajdonosoknak
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998.
évi XXVIII. törvény alapján az ebek azonosításához szükséges bõr alá helyezett mikrochip beültetése 2013. január 1-tõl kötelezõ.
Az eb tartónak 2012. augusztus 1-tõl 2012. december 31-ig türelmi idõ áll rendelkezésre, de
2013. január 1-tõl a beültetés elvégeztetése kötelezõ és ellenõrizhetõ. Elmulasztása számon kérhetõ,
büntethetõ.
A chip beültetésére bármely kamarai engedéllyel
rendelkezõ állatorvos jogosult. A chip beültetést
nem lehet a veszettség elleni oltással összekapcsolni, mert azt csak hatósági állatorvos végezheti.

Tömörkény csapata próbálta ezt megakadályozni,
kevés sikerrel.
Rosmarin Zrt Mártély – Tömörkény 2-0 (1-0)
Mártély, 50 nézõ. Vezette: Dósa-Rácz (Szeles, Dobai)
Gól: Mihály, Hegyi.
Sárga: Czibere, Kovács, Barta illetve Janó, Gulyás Sza.,
Gulyás Szi., Sallai R.
A nyáron még megye III-ra készülõ Rosmarin Zrt.
Mártély csapata azzal a céllal utazott Üllésre, hogy
egy esetleges gyõzelem esetén elmondhassa magáról, biztosan a dobogón telel a megye II-ben.
Üllés – Rosmarin Zrt Mártély 2-3 (1-2)
Üllés, 100 nézõ (ebbõl 30 mártélyi!). Vezette: ifj. Tóth
S. (Csöngetõ, Hideg)
Gól: Gyuris, vízi illetve: Hegyi (3).
Sárga: vízi, Domonkos illetve: Borbás, Hegyi, Barta.
Érdekesség, hogy egybe esik a két csapatunk veretlenségi szériája, ugyanis mindketten Csengelén szenvedtek utoljára vereséget október 7-én.
Hajdú László, sportkör elnöke

Idõsek Klubja programja
2012. december hónapban:
03-án Véradó nap. 13:00 órától.
05-én Fényterápia 9:00 órától.
11-én Lucázás (Hagyományõrzés az Ált. Isk.,
Óvoda növendékeivel 13:00 órai kezdettel
12-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
13-án Névnapozás (Erzsébet, Katalin, Ferenc)
10:00 óra
19-én Fehérnemû vásár 9:00 órától.
20-án Klub Karácsony 10 órától
27-én Óévbúcsúztató a Klubban, jelentkezésüket várjuk!
Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit
várunk!
Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomás-mérés, 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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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
Anyakönyvi hírek
Született:
György Sándornak és Potári Anitának, György Maja
Anita nevû gyermeke, Mártély, Tornyai J. u. 12.

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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