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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...
VII. évf. 6. szám – 2013. június
„A mindennapok hordalékából kell kimosnunk életünk maréknyi aranyát.” (Déry Tibor)

„Jelzöm...”
Majdnem örömóda…
Olyan jó, hogy most az öröm pillanatait élhetjük.
Az elõzõ lapszámban elsirattuk a mártélyi iskola felsõ
tagozatát, sõt aggódtunk a tanintézmény egész jövõjesorsa miatt, most meg, hogy meghallgatásra lelt valamiért a szülõk „engedetlensége” és aktív igazságkeresése, megnyugtatóan rendezõdni látszik az ügy. Egyelõre.
Beleszólt a hatalom egy magasabb szintrõl a már elhatározott iskolabeolvasztás folyamatába, talán, mert
belátták, hogy vannak emberi szempontok, amelyek
meghallgatásra, mérlegelésre érdemesek, vagy talán,
mert ennyire közel a választásokhoz nem akar a kormány egy falunyi embert maga ellen fordítani. Mert a
napi sajtóban megjelent nyilatkozatokkal ellentétben,
én nem vagyok arról meggyõzõdve, hogy csak úgy
megsajnáltak bennünket, a szülõket, gyerekeket, pedagógusokat, egyáltalán Mártélyt és iskoláját. Történnie
kellett valaminek, ami „jobb belátásra” bírta, idõlegesen engedékennyé tette a döntnököket, és a parancsvégrehajtókat egyaránt. Mert itt, hiába is szépítgetjük,
finomítgatjuk, egyszerû parancsteljesítésrõl volt szó
eredetileg is, nem az oly sokszor hangoztatott emberközeli, gyermek centrikus megoldás keresésérõl és
megvalósításáról. Ezt minden érintett tudja. Sõt azt is,
hogy ezzel korántsem ér véget az a bosszúhadjárat,
amely jó ideje folyik Mártély ellen. Lehet ezt az egészet
kormányzati köntösbe bújtatva, látszólagos jóindulatba csomagolva tálalni, értelmezni, ki- és megmagyarázni, de felesleges. Mi belátható idõn belül nem leszünk a hatalom kedvencei. Ennek indítékait, látszólagos okait boncolgatni most már kár, értelmetlen, hisz
okafogyottá vált. Olyan világban élünk, ahol már nem
az a fokmérõje az emberi nagyságnak, hogy minél nagyobb befolyással, hatalommal bírunk a közügyek
gyakorlásában, annál nagyobb megbocsátó szeretettel
fordulunk a gyengék felé, segítõ kezet nyújtva a bajban, hanem az, hogy, ha úri kedvünk és aktuális sértõdöttségünk úgy diktálja, beletapossuk a földön fek(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
võt a porba. Mert aki erõsnek és megfellebbezhetetlen
hatalmúnak tartja magát, talán úgy gondolja, mindent
megtehet a gyengébbel. De vajon az erõsek, ismerik-e
saját hibáikat, és gyarlóságaikat? Végiggondolják-e
tetteik hatását és következményeit más emberek sorsára, vagy csupán a gyõzelem és bosszúállás érzése a
fontos számukra, amelyben végsõ soron õk maguk is
ugyanannyira lealacsonyodnak, mint maga az ügy,
amelyet a sárba tipornak. Vajon miféle elégtételt nyer
az, aki képtelen feledni, megbocsátani, és továbblépni
a jó irányában? A tudat boldogítja, mint a megalomániás világhódító hadvezéreket, hogy igaz, tetemes emberáldozatok árán, de mégis csak csatát nyert az ellenséggel szemben? Lehet. Magam még soha nem éreztem
ilyesmit, így nem ismerem az érzés boldogító mámorát. De az igazságot nem lehet legyõzni, mert az egy és
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oszthatatlan. Mint a tények, amelyekrõl tudjuk, hogy
makacs dolgok.
Nem véletlen tehát, ha ezek tükrében azt írom, hogy
amikor az igazság és a körülmények nem esnek egybe,
soha nem az igazságon kell változtatni, hanem mindig
a körülményeken. Mert, hátha mennénk végre valamire. És akkor valóban megmaradnának itt nekünk az
emberi lét minket megilletõ jogos feltételei, és nem
csak gyanús politikai ámításból, de fizikailag is – a
mártélyi iskola.
Mert nem nevezhetõ demokráciának egy olyan rendszer, amelyben félelembõl és a bosszútól tartva nem
nyilváníthatjuk ki szabadon a véleményünket. Az valami egészen más, amit már kipróbáltunk és nem vált
be. Attól az isten óvjon meg bennünket. Reményünk
egyedül ebben lehet…
Farkas Csamangó Zoltán

Marad a felsõ tagozat
Örömteli hírt kaptak nemrég a mártélyi szülõk,
amelynek lényege, hogy az Emberi Erõforrások
Minisztériuma nem támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a mártélyi iskola
átszervezésére vonatkozó javaslatát, azaz, a felsõ tagozat megszüntetését. A kezdeményezésrõl
kérdeztük Kovácsné Kulik Emesét, aki több mint
200 mártélyi szimpatizáns aláírását is mellékelte az elküldött levélhez.

Kaláris: - Mindazoknak, akik ott voltunk az összevont
szülõi értekezleten a Faluházban, eléggé veszett fejsze
nyele érzésünk volt az egész üggyel kapcsolatban. Hiszen olyannyira kész tényként közölték a felsõ tagozatosok bejárásának kérdését, hogy ha a szülõk nem
ilyen agilisak és nincs az az öleted, hogy mégis csak
próbáljuk meg a lehetetlent, talán ahogy az lenni szokott, természetesnek tûnhetett volna, hogy minden
érintett belenyugszik ebbe a változásba. Hogy jött ez a

bátor ötlet, hogy levelet írjatok különbözõ helyekre és
aláírásokat gyûjtsetek az iskola érdekében?
Kulik Emese: - Igazság szerint nem is tudom. Mintha
megálmodtam volna, hogy ez így nem jó, és elhatároztam, hogy csinálok egy aláírásgyûjtést. Az ívet 210-en
írták alá. A levelet pedig, amiben leírtuk, hogy miért
szeretnénk, ha megmaradna a mártélyi iskola felsõ tagozata, három helyre küldtük el.
Kaláris: - Arra lennék kíváncsi, hogy az Emberi Erõforrások Minisztériumán kívül, kaptatok-e valahonnan
visszajelzést?
Kulik Emese: - Nem.
Kaláris: - Az oktatásér felelõs államtitkár tehát, akinek eléggé közvetlen szakmai rálátása és intézkedési
jogköre lehet a hasonló ügyekben, nem reagált.
Kulik Emese: - Úgy gondolom, azért a minisztériumból érkezett a levél, mert az egy magasabb szint. Bár
telefonon beszéltem Hoffmann Rózsa titkárnõjével, õ
szintén a minisztériumhoz irányított. Talán ez a hivatalos út.
Kaláris: - Arról esett-e szó, hogy ez most csak a következõ tanévre vonatkozik, és majd utána is elkezdik firtatni a létszám kérdését, és annak függvényében döntenek, hogy maradhat tovább, vagy nem, a felsõ tagozat, vagy, hogy innentõl kezdve idõhatár nélkül, végleg
megmaradhat Mártélyon az iskola?
Kulik Emese: - Errõl nem beszéltünk. Errõl a levelünkben sem volt szó, viszont amikor elküldték elsõként emailben a választ, én felhívtam a titkárnõt és megköszöntem a segítõkészségét, és elmondtam, hogy mi azt
szeretnénk, ha ez az iskola 20-25 év múlva is mûködõ
iskola lenne, s hogy mindent meg fogunk tenni ennek
érdekében. Õ nagyon együttmûködõ volt, sõt ígéretet
tett, hogy összehoz bennünket azzal az ügyintézõvel,
aki eddig figyelemmel kísérte és intézte az ügyeinket.
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Kaláris: - Ha jól gondolom, az iskola vezetése, mint az
intézményfenntartó alárendeltjei, akik kénytelenek betartani az onnan kapott utasításokat, sajnos nem is
kezdeményezhették volna azt, amit így a szülõk, mint
a civil szférát képviselõ állampolgárok megtehettek. És
még inkább nem a falu vezetése, polgármestere, hiszen
az iskola fenntartója egy ideje a Magyar Állam (annak
képviselõje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), és nem a mártélyi Önkormányzat.

3. oldal

Kulik Emese: - Igen, ez pontosan így van. Mi szülõk
léptünk, mert mi tehettük meg, és most úgy látszik jól
tettük. Mi is és a gyerekeink is sokat kaptunk az iskolától, rajtunk volt a sor, hogy valamilyen módon hozzájáruljunk az iskola megmaradásához, amely az ígéretek szerint hosszú távú lesz.
Most nagy az örömünk, és reméljük ez így is marad.

Mi újság az óvoda háza táján?
Errõl kérdeztük Enyedi Ibolya vezetõ óvónõt, aki
nagy örömmel számolt be az elmúlt év történéseirõl.
Kaláris: - Mi minden történt az óvodában, az utóbbi
idõben?
Enyedi Ibolya: - Nálunk minden nap tartalmasan telik. A gyerekek fejlesztése, nevelése, a velük való foglalkozás rengeteg élményt ad, és sokféle tevékenységet
igényel. Most, hogy a tanév végéhez értünk, számot
vetettünk a munkatársaimmal, és örömmel summáztuk, hogy az idén is több alkalommal jártak nálunk
szakmai érdeklõdéssel és mindenféle más indíttatásból vendégek. Voltak Hódmezõvásárhelyrõl, Szegedrõl,
de még Békés megyébõl is kollégák és gyermekcsoportok. Egy Virág utcai kisgyermek õszinte mondata máig a fülemben cseng, aki azt kiáltotta, „Ez jobb, mint a
mi óvodánk!”. Igen jó érzéssel tölt el, hogy vendégeink
minden alkalommal pozitív véleményeket vihettek tõlünk magukkal. És ami nagyon fontos, hogy mi is sok
helyre vittük el a gyerekeket az idei tanévben.

Kaláris: - Miért fontos ez?
Enyedi Ibolya: - Óvodás korban a gyermekek az élményeik, a tapasztalataik által tanulják, ismerik meg a
körülöttük levõ világot. A titok abban rejlik, hogy ezeket az élményeket minél változatosabb formában és
minél szélesebb körben megadjuk nekik, majd az ott

szerzett ismereteket közösen úgy rendszerezzük, hogy
a késõbbiekben használni tudják azt.
A teljesség igénye nélkül: voltunk a gyerekekkel Vásárhelyen a BFMK-ban színházi elõadáson, az õszi és a tavaszi piacon, a Hód Mezõgazda Rt. Állattenyésztési
Napok rendezvényein, a Stadionban, ahol futóversenyt
tartottunk. Jártunk még a tûzoltóságon, a rendõrségi
nyílt napon, az Õszi Tárlaton, a Kenyérgyárban, a Palánta Plusz Kft telephelyén, a szegedi Vadasparkban,
de „gyakorlati tapasztalatokat” szereztünk a vasúti
közlekedésrõl is, és természetesen rengeteg alkalommal jártuk a természetet, a vízpartot, az ártéri erdõt.
Mert fontos számunkra, hogy gyermekeink úgy búcsúzzanak el majdan az óvodától, hogy tiszteljék és
szeressék a természetet, a munkát, egymást, a közösséget, és legyen rálátásuk az oksági viszonyokra, a miértekre.

Kaláris: - Ezek a mondatok, nem véletlenül, a gyermekszeretetrõl szólnak.
Enyedi Ibolya: - Örülök, ha ez kiérzõdik a szavaimból,
hiszen bennünket ez tart ezen a pályán. A gyermekek
mosolya, öröme a mi „üzemanyagunk”!
Kaláris: - A közelmúltban volt is megint egy rendezvénye az óvodának, ami pontosan errõl szólt.
Enyedi Ibolya: - Igen, a gyermeknapot az idén tavaszszal rendhagyó módon szombat délutánra szerveztük,
(folytatás a következõ oldalon)
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pontosan azért, hogy a családok tagjai közül minél
többen részt vehessenek rajta. Az esõs idõ miatt a Faluházban rendeztük meg a gyermeknapot.
Kaláris: - Milyen programok voltak?
Enyedi Ibolya: - Volt ugráló vár, lehetett íjászkodni a
felnõtteknek, majd a gyerekeknek is. Volt egy vidám
Zumba, majd táncház, ez után egy meghitt zenés produkciót hallgathattak meg az érdeklõdõk. Mindemellett kézmûves tevékenységekre is volt lehetõség több
asztalnál, PET palack kupakokból képet készíthettek,
ami nagy tetszést aratott, hiszen kalapács volt az elkészítés eszköze. Rózsa Jani bácsiék tûzoltó autójával
semmi nem tudott versenyre kelni most sem, hiszen a
gyerekek imádják kipróbálni, megismerni. A „buli”
kareokéval zárult. Az elmaradhatatlan tombolán reméljük, nem volt olyan, aki ne nyert volna valamit.

Kaláris: - Egy ekkora program megszervezése nem
egyszerû.
Enyedi Ibolya: - Valóban nem az, de a szülõk segítsége megsokszorozza az erõnket. Köszönettel tartozunk
nekik, hiszen most is, mint mindig, nagyon sokan hoztak tombola ajándékokat, sütöttek süteményeket, és
hívták a vendég elõadókat, a közremûködõket, vagy
akár a büfében segédkeztek. Az összefogásra jó példa,
hogy a Mártélyi Lángosos az elsõ szóra a rendezvény
mellé állt, és fagyi utalványokat ajánlott fel minden
gyermeknek. Annak különösen örültünk, hogy a leendõ és a volt óvodások családjai is bekapcsolódtak a lebonyolításba, a programok színesítésébe. Volt, aki a
sakkozás rejtelmeibe segített bevezetni a kicsiket, volt,
aki a büfében dolgozott, de akadt olyan leendõ szülõnk is, aki kézmûves tevékenység vezetését vállalta.
Köszönet illeti a munkatársakat, akik a családtagjaikat mozgósítva tettek rá egy lapáttal a gyermeknap sikere érdekében. Nincs gyermeknap ajándék nélkül, ezt
mi is tudjuk, ezért minden gyermek egy-egy buborékfújó játékkal, egy gyermekfogkrémmel, és a már említett fagyi utalvánnyal térhetett haza.
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Kaláris: - Szóval, ahogy említetted, tényleg jó lehet ebbe az óvodába járni!
Enyedi Ibolya: - Errõl bennünket nap, mint nap viszszaigazolnak a gyerekek. Az évzáró és ballagási ünnepély elõtt a búcsúzóink elmondták, hogy melyek voltak
azok a számukra fontos események, élmények itt az
óvodában, amiket soha nem felejtenek el. Szívet melengetõ mondatok hangzottak el, és nem titok, bizony
egy-két könnycseppet is elmorzsoltunk közben.
Kaláris: - Miként zajlott az évzáró az idén?
Enyedi Ibolya: - Mint mindig, a kiscsoportosok mûsorával kezdtünk. Õk egy nagyon bájos verses- mondókás- dalos játékfûzért adtak elõ, amit Csatlósné Erzsike óvó néni tanított be nekik. A középsõ-és nagycsoport elõször egy mesedramatizálással lépett a szülõk
elé, Nagytakarítás a napnál címmel, majd egy humoros
vásári játékot játszottak el. A nagyok elõadásainak felkészítésében Fülöpné Éva néni és jómagam segédkeztünk.
A ballagást az óvodában maradók búcsúverse kezdte,
majd elhangozottak a nagyok egyéni és közös búcsúversei. Ezután a nagycsoportosok egy-egy léggömböt
engedtek a magasba, jelképezve ezzel, hogy az óvodás
éveik is elszálltak. Végül egy zsúr várta a gyerekeket,
ahol egy kis süteménnyel és üdítõvel kedveskedtünk

nekik, valamint átvehették az idei évben készített
munkáikat, és az itt készített fényképekkel teli CD-t,
ami reméljük, maradandóvá teszi számukra és családjuknak az óvodás éveiket.
Tornyai, mint ahogy az a bejárati oszlop emléktábláján is olvasható, „Hóttignyögöm” háznak nevezte egykori lakóházát, amelyet ma örömteli gyerekzsivaj tölt
be, és nyugodt, szeretetteljes légkörben odaadó szakmai munka folyik immár hosszú ideje. Meggyõzõdésem, hogy örömmel és mosolyogva figyeli fentrõl,
ahogy az alkotás folytatódik. Az egykori mûteremház
jól van hasznosítva. Kis emberpalánták indulnak innen az életbe és mennek tovább útjukra, amelynek során közülük talán sokan értékes alkotó emberekké válnak. (Szerk.)

2013. június

Kaláris

5. oldal

Iskolai ballagás
Eljött hát végre a nap, melyet úgy vártunk, melyrõl álmodoztunk, eljött az évzáró és ballagás idõpontja iskolánkban.
Idén 13 végzõs diákunk vonult végig a folyosókon,
tantermekben, hogy elköszönjön attól a helytõl, mely 8
évig második otthona volt. Az ünnepség helyszíne ebben az évben a Faluház volt, amit megtöltött a várakozó szülõk és hozzátartozók sokasága. Az általános iskolai tanulmányaikat befejezõ diákok megható mûsorral készültek erre az alkalomra. Elbúcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól és kifejezték hálájukat szüleik iránt.
Zárásként a diákok 8 évnyi pillanatképeibõl történõ
vetítést tekinthetett meg a kedves jelenlévõ vendégsereg. A fotók kellemes élményeket elevenítettek meg,
olyanokat, amikre mindig is jó lesz emlékezni, olyanokat, amik feledtetik a 8 évnyi küzdelmet, a bonyolult
kamaszkor olykor elviselhetetlen idõszakait.

Sófalvy Anna Igazgató Asszony búcsúszavai után a Fekete Olga tanárnõ vezetésével a 4. osztályosok bájos és
igencsak szórakoztató mûsorát láthattuk. A gyerekek
vidámsága, felszabadultsága a színpadra idézte a kezdõdõ nyári szünet hangulatát. A már-már elviselhetetlen hõség ellenére a diákok türelmesen várták végig a
jutalomkönyvek kiosztását. Az Alapítványi-díjat idén
Domján Daniella 8. osztályos, és Hajdú Renáta Virág
6. osztályos tanulók kapták példamutató magatartásukért, kitartó szorgalmukért és kitûnõ bizonyítványukért. Ezúton is gratulálunk nekik!
A mûsor legkedvesebb mondatát természetesen mindig
a legvégén hallhatjuk csak. Ancsa néni lezárta a tanévet, és ezzel elkezdõdött a vakáció!
Mindenkinek jó pihenést, kellemes és tartalmas nyári
szünetet! És szeptemberben folyt. köv.
Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

A ballagó diákok: Annus Roland Zoltán, Bálint Róbert, Bodó Borostyán Boglárka, Domján Daniella, Domonyi
Enikõ, Égetõ Zsolt, Ferenczi Zsuzsanna, Horváth Helga, März Bence, Olasz Enikõ, Palócz Roland Richárd,
Rekett - Nagy Tamara, Safarik Gábor Erik.
Osztályfõnök: Ambrus Péter
A tablón szereplõ tanárok balról jobbra: Farkasné Bakonyi Ildikó, Török Renátó, Pappné Nagyiván Ibolya,
Ambrus Péter, Sófalvy Anna, Giliczéné Molnár Irén, Pusztai Sándorné, Körtvélyessyné Rácz - Balog Renáta,
Rigó Péter, Sajti Imréné
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Nyit a lehetõségek tárháza
Nem rég új szakember kezdte meg munkáját a Faluházban, az Integrált Közösségi Színtér munkatársaként, akit oly nagyon talán nem is kell bemutatnunk a Mártélyiaknak, hiszen sokan ismerik régebbrõl. Horváth Tiborral beszélgettünk az
intézményben ellátandó feladatairól, személyes
terveirõl, munkájáról.
Kaláris: - Úgy is mondhatnánk, régi motoros vagy a
kultúra harcmezején. Örömmel köszöntünk, és kérlek,
néhány mondatban mesélj eddigi pályádról, szakmai
múltadról.
Horváth Tibor: - Népmûvelõ vagyok. Úgy gondolom, a
Mártélyiaknak csak némileg kell bemutatni, hiszen
1981 és 2000 között az üdülõterületen az Ifjúsági Tábornak voltam a vezetõje és gondnoka, ami azt jelentette, hogy áprilistól októberig itt éltem, laktam Mártélyon, igaz, többnyire lenn a parton, de azért sûrûn
megfordultam a faluban is. Rengeteg személyes ismeretségem van tehát még régebbrõl.
Kaláris: - Hol, és mit dolgoztál pályád során?
Horváth Tibor: - A kultúra területén dolgoztam. Leginkább az ifjúsági szférában, gyerekekkel, fiatalokkal,
fiatal felnõttekkel, többnyire mûvelõdési házban. Nem
Hódmezõvásárhelyen születtem, de egyéves korom óta
ott élek. A táborok kapcsán, mint mondtam félig meddig Mártélyinak is érzem magam, bár tudom, hogy a
máshonnan jöttek egy ideig „gyüttmöntnek” számítanak, remélem, ez egy idõ után megváltozik, és igazán
idevalósinak érezhetem majd magam. Ennek a mostani lehetõségnek köszönhetem, hogy visszatérhettem
Mártélyra. És ezzel a szakmába is visszatérhetek, mert
néhány évig mással foglalkoztam, így gyakorlatilag
ennek a megbízatásnak köszönhetem, hogy ismét
olyasmivel foglalkozhatom, ami szeretek, s amelyben
kiemelt szerepet kap a fiatalokkal való foglalkozás, és
a közmûvelõdési feladatok.
Kaláris: - Olvastam az álláshely pályázatának feltételeit. Bizony nagyon sokrétû feladatrendszerben kell
helytállni. Mióta töltöd be ezt a munkatársi beosztást?
Horváth Tibor: - Egész pontosan harmadik hete. Valóban, ahogy mondod, nagyon sokoldalú, és szerteágazó
tevékenységi kör az, amelynek meg kell felelni, és el
kell látni. Magában az elnevezésben rejlik a dolog lényege. Sokféle szolgáltatást kell ennek a közösségi térnek nyújtania falu lakosságának, amelyek szélesítik a
lehetõségeik körét, és segítik különféle ügyes-bajos
dolgaik intézését, nem mellesleg biztosítják a szabadidõ hasznos eltöltését, a szórakozást és kikapcsolódást. Ezt a támogatást, amelybõl mindez megvalósult,
kis települések nyerhették el. Lényege, hogy van benne kötelezõen elõírt, és szabadon választott tevékenységi forma. Fontos az ifjúságot érintõ és közmûvelõdési programok szervezése, a lakosságot érintõ, például

a vállalkozásokat megfelelõ információkhoz való hozzájuttatása, könyvtárszolgáltatás, ezen belül a közösségi internetelérés biztosítása, általában a közösségfejlesztés, valamint az iskolai felzárkóztatást elõsegítõ
programok szervezése, óvodai felkészítés, fejlesztõ
programok, egészségmegõrzés, amelyben szûrõvizsgálatok is vannak, hogy csak a legkiemeltebbeket említsem. Ezek a lehetõségek minden hozzánk betérõnek
adottak. A régebbi formák, mint teleház, a több helyen
fellelhetõ információs pontok ezzel mind egy helyre kerültek.
Kaláris: - Sajnálatos tapasztalat, hogy nem könnyû
megmozdítani a mártélyi fiatalokat, s úgy általában az
embereket idõnként. Milyen elképzelések, tervek vannak ennek megváltoztatására, a lakosok érdeklõdésének felkeltésére?
Horváth Tibor: - Ez nem mártélyi sajátosság. Mindenfelé tapasztalom, hogy mindenütt nagyon nehéz megtalálni azokat a fiatalokat, felnõtteket, akik önként
szeretnének tenni egymásért, a közösségért. Egyáltalán közösségi programokon részt venni. Ebben elsõsorban a személyes példaadás és a szájhagyomány útján
történõ „jóhírkeltés” adhat segítséget, a mellett, hogy
természetesen a majdani programokról és lehetõségekrõl minél szélesebb körben, újságban, interneten, szórólapon, plakátokon tájékoztatni fogjuk az embereket.
Mindehhez rengeteg türelem és tudatosság kell, és általában nem rövid folyamat. Mártélyon a 80-as évek
óta nem dolgozott kifejezetten népmûvelõ szakismerettel rendelkezõ szakember, így az tûnik a legnehezebb feladatnak, hogy segítsük visszaszokni az embereket ebbe szép, megújult intézménybe. Úgy hogy várjuk a falu apraját-nagyját, olyan programokkal és lehetõségekkel, amelyek remélhetõleg mindenki megelégedésére szolgálnak majd. Ezen munkálkodunk tudásunk legjavát adva.
Kaláris: - Köszönöm a beszélgetést és sok sikert és kitartást kívánunk a munkádhoz!
(Szerk.)

Kaláris
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 80 éve született Nagygyörgy Sándor fotómûvész emlékére fotópályázatot hirdet családja.
Téma: Mártély, mártélyi táj.
Részvétel: amatõr fotográfusok (életkori megkötés nincs).
Technikai részletek: Fekete-fehér, illetve színes fotó (maximum 7 darab). A kiállításon a hely
adottságai miatt maximum 30 fotó mutatható be, így a résztvevõk számától függ, hogy
személyenként hány kép állítható ki. A fotók elõkészítése (nagyítás, nyomtatás, passepartout, keret), a fotográfust terheli.
Zsûri: A fotók értékelését Nagygyörgy Ágnes szobrászmûvész és férje, Filip van Kerckhoven belga festõmûvész végzi.
Leadási határidõ: 2013. július 10.
A leadás helye: Mártély, Faluház, ahol Sajtiné Imréné könyvtárvezetõ veszi át a képeket.
Eredményhirdetés: 2013.július 20. délután 5 óra.
Díj: A pályázat elsõ díjasa 10.000 -, Ft jutalomban részesül, melyet a július 20-i ünnepélyes szoboravató
alkalmával adunk át.
Sok sikert és inspirációt kívánunk a munkához! Várjuk jelentkezésüket!
Nagygyörgy Ágnes
Filip van Kerckhoven
Balogh Jánosné, polgármester

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
KÖZLEMÉNYE
a kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkezõ személyek termõföld-igénylésre, illetve kártalanításra irányuló kérelmének elõterjesztésérõl.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, mint a területileg illetékes mezõgazdasági igazgatási szerv, a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.) 9/D. § (1)(5b) bekezdései alapján, felhívja azon személyek figyelmét, akik a Mártély Tisza Mezõgazdasági Szövetkezet vonatkozásában kiadatlan részarány-tulajdonnal (szövetkezeti különlapon nyilvántartott Ak érték) rendelkeznek, hogy a közlemény megjelenítésétõl számított hat hónapon belül kérelmet nyújtanak be abból a
célból, hogy részarány-tulajdonukat a Nemzeti Földalap földkészletébõl kérik kiadni, vagy kártalanításra
tarthatnak igényt 4000 Ft/Ak értékben.
Az érintett szövetkezet: Mártély Tisza Mezõgazdasági Szövetkezet
A kérelem benyújtásának helye:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.
(tel: 62/680-785)
A teljes közlemény megtekinthetõ Mártély Község Önkormányzat Hivatalában a kifüggesztést követõ 6 hónapos idõtartam alatt.

EU Élelmiszersegély Program
Ismét élelmiszer segélycsomag osztásra került sor
Mártélyon az Európai Unió által finanszírozott EU
Élelmiszersegély Program keretében 2013. június 1213-14-én a Civilházban, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezésében. Az országos program
keretében az uniós forrásból elõállított élelmiszereket

(cukor, liszt, száraztészta, kekszfélék, egyéb tartós
élelmiszereket) ebben az évben második alkalommal
juttatja el a rászorultak részére Mártély Község Önkormányzata. Az Ifjúsági és népjóléti Bizottság döntése
alapján a létminimum közelében élõk, és a kisnyugdíjasok vehettek át csomagokat, mintegy 340-en.
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Lovas hírek – Mozgalmas június a Benkõ csapatnál
Június 21-én Mindszenten a Mindszenti Lovak és Lóerõk hagyományos felvonulása után egy esti lovas

show-val kedveskedtünk a leérkezõ nézõknek. A Benkõ
csapat lányai Benkõ Noémi, Török Viktória és Kmetykó
Angéla több látványos esti fáklyás lovas programot
mutatott be együtt a XV. Pálffy Huszárbandériummal
és a Hód Kristály majorett csoporttal. A péntek esti
mûsor elõszele lehet egy esetleges mártélyi rendezvény
részének.
Ugróversenyek területén több sikeres ugróverseny
után legutóbb június 23-án a Fábiánsebestyénben rendezett Gyermek és Ifjúsági Országos fordulón
Campestrin Eleonóra mind a három ugrószámában diadalmaskodott és óriási pontelõnnyel vezeti további is
az országos ranglistát.
Június 29-én részt veszünk a Kéktó Fesztivál lovas
programjaiban.

Védõnõi pályázat
Mártély Község Önkormányzata pályázatot hirdet Anya- és Csecsemõvédõ Intézet védõnõ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidõ, heti 30 óra.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház u. 21.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Mártély Község bel- és külterületén
a területi védõnõi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- fõiskola, védõnõi szakirány
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet
- cselekvõképesség
- bejegyzés a mûködési nyilvántartásban
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- mûködési nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum másolata
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában résztvevõknek a pályázatokba történõ
betekintési jogát illetõen
- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárás során
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt képviselõ-testületi ülésen történjen
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Jogszabályban foglaltak szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. július 25.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzata
címére történõ megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

2013. június
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Idõsek Klubja júliusi programja
3-án
4-én

Szalonnasütés 15:00 órától.
A vásárhelyi nyugdíjas klub a
holtághoz kirándul, igény szerint
csatlakozzunk! kb. 9:00 órától.
10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
11-én Júliusi Népszokások 10:00 órától
18-án Arató-napi nótázás, az Õszirózsa
népdalkörrel 13:00 ó.
30-án Fehérnemûvásár, 9:00
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 gyógyszerigényeket mindenki hozza magával
7 órára.
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

Közérdekû telefonszámok
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.

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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