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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...
VII. évf. 9. szám – 2013. szeptember – az utolsó szám
„Az igazság mindig kiderül. De néha késõn...” (E. Hemingway)

„Jelzöm...”
Szétgurulnak a gyöngyök
Jelentem, már megint megszûnik a mártélyi újság. De
most utoljára és végleg.
Képletesen és a valóságban, s bennem is elszakadt a
kaláris szemeit összetartó cérna. A színes gyöngyök,
amelyek e falu lakóinak sokszínûségét voltak hivatottak fémjelezni, most csendes koppanással landolnak a
megváltoztathatatlan poros alföldi állandóságban, és
szanaszét gurulnak, hogy talán végképp eltûnjenek a
csend és a sötétség rejtett zugaiban.
Az indok nem új, mondhatni már-már állandósult
probléma és megkérdõjelezhetetlen: nincs erre pénz.
Ezért aztán, ha tényleg ez rántja ki a bajból Mártély
költségvetését, én mint empatikus, a közösség érdekeit maximálisan szem elõtt tartó jóérzésû állampolgár,
tudomásul veszem e bölcs döntést és félreállok. És
hogy miért ez az utolsó szám? Mert ugyan a képviselõ
testület döntése szerint ebben az évben megjelenhetne
még a Kaláris, de ennek én nem látom tovább értelmét.
Mert ha januártól nem kell, szerintem már most sem
kell. Így azután ellentétben azokkal, akik évek óta tartoznak adókkal, vagy bármi más módon anyagi kárt
okoztak az Önkormányzatnak, s ezzel hozzájárultak a
jelenlegi nehéz gazdasági helyzet kialakulásához, a lapot szerkesztõ Lupus Design Bt. inkább adakozik. Felajánlja, hogy lemond az utolsó negyedévben esedékes
számok szerkesztésérõl, s ez által háromhavi megmaradó újságpénz más, fontosabb célokra való felhasználását teszi lehetõvé.
Örök igazság, hogy pénz arra van, amire az arról döntõk akarják. De dönteni úgy illik, hogy a demokrácia
jegyében megkérdezzük a több mint ezer embert számláló település lakóit, akiknek képviseletére, ügyeik legjobb tudásunk szerint való intézésére felelõsségteljes
és megtisztelõ felhatalmazást kaptunk, hogy mi errõl
a véleményük. Csak így lehetne tudni, hogy valójában
van, vagy nincs szükség és igény arra, hogy a helyi
történésekrõl-eseményekrõl ilyen formában tájékoztassák õket.
(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
Mert lehet szórólapokat kiküldözni idõnként, néhány
havonta nagy nehezen összekapart, dilettáns módon
megírt és megszerkesztett idõszaki kiadványokkal kísérletezni, de mint az eddigi próbálkozások bebizonyították, aktualitása, értelme ezeknek nem sok van.
A mártélyi újság megálmodója most valószínûleg forog
a sírjában. És jómagam, aki már másodszor, de ezúttal
minden bizonnyal utoljára élem át azt a megalázó procedúrát, amelynek során olyan „szakmai” hiányosságokkal indokolják a lap megszüntetését, a valódi ok
közlése helyett – amelyek a pénzügyi nehézségekre való hivatkozás mellett, számomra csak átlátszó ürügyek
–, feladom a harcot. Feladom azt az álmot, hogy szokatlan módon egy ilyen kis településnek is legyen saját hangja, mindennapi életét, kiemelkedõ eseményeit
történéseit az utókor számára megõrzõ krónikája. Belefáradtam azoknak a kötözködésébe, akiknek ha megpróbálnám megmondani, hogyan végezzék napi munkájukat – amiben joggal, vagy épp alaptalanul önmagukat jónak, sõt szakértõnek tartják –, halálra lennének sértõdve. És belefáradtam az állandó tehetetlenségbe, amely egész idõ alatt nyomta a lelkiismeretemet
az évek során. Hogy nem írtam meg olyan dolgokat,
amelyeket ha igazán objektív és gerinces vagyok, s
kezdetektõl fogva nem tekintettem volna önként vállalt kötelezettségnek, a nem piszkítunk arra az asztalra, amelyrõl eszünk csalóka és sokszor nagyon nehezen betartható fogadalmát, meg kellett volna írnom.
Utóbbiért talán most elnézést illenék kérnem. E helyett, ha arra volt szükség, rohangáltam, fotóztam,
kérdeztem, lejegyeztem, írtam, szerkesztettem, s igyekeztem mindenrõl tudósítani. Békíteni az ellentéteket,
finomítani a dolgokat, tisztába tenni téves elképzeléseket, helyre tenni a közösség idegeit borzoló pletykákat, suttogásokat, alaptalan véleményeket, és ha kellett, az újság hasábjain védtem a falut, mert úgy gondoltam ezzel használok a legtöbbet. Ez egyedüli ment-
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ségem. És akkor „jó volt” az újság. Meg választások
közeledtével. Hogy legyen egy fórum, egy információs
felület, amelyen minden fontos és elõnyös dologról tájékoztatni lehet a lakosságot. Most már, megint nem
kell. Mert mint a legutóbbi nyílt testületi ülés bárki által szabadon megtekinthetõ hiteles jegyzõkönyvébõl
kiderül, nincs benne elég érdekes hír, nincsenek benne
színes riportok, beszélgetések – ahogy elhangzott: „helyi érdekes emberekkel” –, és a többi, és a többi. Ezeket hallva, rögtön felmerül bennem a kérdés, hogy
ugyanarról az újságról beszélünk-e, s hogy egyáltalán
átolvasták-e néha a lapot.
Nos, épp ezért döntöttem úgy, hogy ezúton végleg megköszönve az olvasók eddigi figyelmét és érdeklõdését,
e minõségemben, mint lapszerkesztõ elköszönjek mindenkitõl, aki netán várta a lap megjelenését és érdeklõdéssel vagy épp bosszankodva lapozta végig egykor
az oldalakat, nézegette a fotókat. És még azoktól is,
akik kifejezetten nem kedvelték. Arra is rájöttem,
mindezen búslakodni kár. Vitatkozni felesleges. Vannak dolgok, helyzetek, amelyeken változtatni nem lehet és nem is kell. Magyarázkodni pedig, s bizonygatni valami bizonyításra nem szorulót – saját magunk
lealacsonyításához vezetne.
Túl az elkerülhetetlen búcsún és a csalódottságon,
megköszönöm az eddigi lehetõséget, hogy munkámmal valamelyest hozzájárulhattam Mártély életéhez, s
megkülönböztetett figyelemmel és kíváncsisággal várom, hogyan, s milyen formában fogják az érintettek
szakmailag makulátlan minõségben, érdekesen, hitelesen és folyamatosan tájékoztatni Mártély erre azért
mindenképpen érdemes lakóit az elkövetkezendõ idõkben.
A falu összes lakójának jó egészséget és boldogabb életet kívánok!
Tisztelettel:
Farkas Csamangó Zoltán

Testületi ülés
2013. szeptember 25-én 14 órától tartotta rendes ülését Mártély Község Önkormányzat Képviselõ testülete.
A napirendek elfogadása után a képviselõk és megjelentek elsõként a 2013. évi költségvetési gazdálkodás
I. félévének végrehajtásáról hallgattak meg tájékoztatót. E szerint az Önkormányzat és intézményei szigorúan takarékos gazdálkodás mellett idõarányosan teljesítették a kiadási és bevételi elõirányzatot. Külön pozitívumként hangzott el, hogy a közös hivatal az inkasszóknak köszönhetõen, be tudta hajtani a gépjármûadó kintlévõségek nagy részét. Ehhez kapcsolódóan a testület úgy határozott, hogy az adóslista ismét
kerüljön fel a mártélyi honlapra.
Második napirendi pontban a testület döntött a 2013ban esedékes közmeghallgatás témáiról és idõpontjá-

ról. A közmeghallgatás november 18-án hétfõn lesz
megtartva a Faluházban 17 órai kezdettel. Témái a
2013-as év eseményei, a 1024-es év tervei, valamint
az újszülöttek ünnepélyes köszöntése lesz.
Harmadikként a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjrendszerben történõ részvétel került napirendre.
A testület úgy döntött, hogy mivel már tavaly sem vett
részt ebben a programban, idén sem kíván részt venni.
Negyedik napirendi pontban Giliczéné Molnár Irén tartott beszámolót az ÁMK 2013-as évi tevékenységérõl,
az intézmények munkájáról, az új eredményekrõl, tervekrõl. Külön kiemelte a jelenleg zajló országokon átívelõ Comenius program sikerét, amelynek során öt
nemzet fiataljai 2 éven át egymást sorra látogatva
sportolnak le különféle sportágakban mintegy huszon-
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kétezer kilométert. A mártélyi programok a lovaglásra
és a kenuzásra épülnek, de van benne gyalogtúra, kerékpározás, és színes szabadidõs programok is. Örömmel jelentette be, hogy az iskola melletti új játszóteret,
amely megfelelt a biztonsági elõírásoknak, birtokba
vehették a gyerekek.
A következõ napirendi pontban a Tiszapart Kemping
üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámoló szerepelt volna, ám az elõzõ üzemeltetõ, aki mint a szóbeli kiegészítésekbõl megtudható volt, a be nem fizetett
bérleti díjak, vízdíj és talajterhelési díj kapcsán több
mint 2 millió forinttal károsította meg az Önkormányzatot, nem jelent meg az ülésen. A testület hosszan
megvitatta a kemping jelenlegi állapotát, s valamiféle
lehetõséget annak üzemeltetésére, elkerülendõ, hogy a
még meglévõ értékek megsemmisüljenek. A jelenlegi
helyzetet egyértelmûen siralmasnak, az épületek, jurták, kiszolgáló területek, vizesblokkok állapotát jórészt használhatatlannak ítélte a testület. E napirendhez kapcsolódva hallgatták meg Gilicze Tamás pályázati ajánlatát, aki elmondta, hogy az általuk 7 fõvel
alakított szociális szövetkezet szeretné hosszú távra
bérbe venni a kempinget, és a vízparton elhelyezkedõ
betonépületet, turisztikai célú, és a holt szezonban
egyéb gazdasági tevékenység végzésére. Azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a szövetkezet sikeres
uniós pályázatának érdekében adjon szándéknyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén hosszú távra
biztosítja a bérlést. A szövetkezet pályázati kötelezettségei közé tartozik, hogy meghatározott ideig munkát
adjon 12 fõnek, fõként helyieknek, akik a start-, vagy
közmunkaprogramban vesznek részt, valamint vállalják, hogy több mint 10 millió forintos beruházással elvégzik a kempingben elengedhetetlen felújítási munkálatokat, a mûködés beindításához. Terveik között
szerepel, hogy a jelenlegi két csillagos turisztikai minõsítést, az elvégzett munkák eredményeként háromcsillagosra emeljék, valamint, hogy lecseréljék a fahá-
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zakat, és európai színvonalú lakókocsi beállókat és
sportpályát építsenek, s a kemping területén létesítendõ faõrlõ üzem holtszezonban történõ üzemeltetésével
folyamatosan munkát adjanak az alkalmazottaknak, s
plusz bevételre tegyenek szert a turisztikailag kihasználhatatlan hónapokban. A testület megvitatta az
ajánlatot, és úgy határozott, hogy sikeres pályázat esetén bérbe adja a szociális szövetkezetnek 10 évre a
kemping üzemeltetését. A bérleti díjat 600 ezer forint/év mértékben határozta meg, tekintettel a vállalt
kötelezettségre, amelynek során a szövetkezet folyamatos fejlesztéseket hajt végre, amelyek teljesülését az
önkormányzat rendszeresen ellenõriz.
Hetedik napirendben a települési szilárd hulladék szállításával kapcsolatosan az a döntés született, hogy a
piacon megjelenõ új cégek eltérõ díjszabására tekintettel három árajánlatot kérnek be, s azok közül azt választják, amely legkedvezõbb a település lakói számára.
Az elõterjesztésekben került szó a Lupus Design Bt.
megbízási szerzõdésének meghosszabbításáról. A szóbeli kiegészítésben elhangzott, hogy a Kaláris címû lap
ügye folyamatosan gondot okoz a testületnek. A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint nincs pénze erre az
önkormányzatnak, így a jövõben talán szórólapokon,
vagy ritkábban, negyedévente, félévente megjelenõ
idõszaki kiadványban kívánják megvalósítani a lakosok tájékoztatását. Szakmai kifogásként felmerült,
hogy a lap nem tartalmaz elég színes hírt, riportot, beszélgetéseket érdekes helyi emberekkel. A testület egyhangúan úgy döntött, hogy megszüntetése elõtt, az év
hátralévõ idõszakában még megjelenhet a Kaláris.
A testület végezetül lejárt határidejû határozatokról
tárgyalt, majd zárt ülésen szociális ügyekben döntött.
(Szerk.)

Múlt és jelen
A MEOSZ, mint a konferencia szervezõi meghívtak
bennünket a „Fogyatékos emberek a társadalomban”
címû, az 1938. évi országgyûlés évfordulója tiszteletére rendezett emlékév program keretében megrendezett
konferenciára.
Szeptember 13-án reggel 5 óra elõtt útra keltünk tizenöten Székesfehérvárra, az esemény székhelyére. Autópályán mentünk, ahol gyorsan és biztonságosan haladtunk. A rendezvény helyszíne a Viktória Rehabilitációs Központ volt. Csodálatos épület, kedves emberek,
sérültek, és nem sérültek.
A résztvevõket dr. Hegedûs Lajos a MEOSZ elnöke köszöntötte, és felkérte az elõadókat elõadásaik megtartására.

Elsõként Spányi Antal megyéspüspök fejtette ki nézeteit, mi a szerepe az egyházaknak a fogyatékos emberek életében.
Majd Soltész Miklós államtitkár tartott elõadást, „A fogyatékkal élõk jelene és jövõje” címmel.
Ezt követõen dr. Kósa Ádám – jelbeszéd tolmács segítségével – ismertette az Európai Unió szándékait, törekvéseit.
Laki Ildikó kutató fejtette ki véleményét a fogyatékosságról a mai társadalom tükrében.
Számunkra a legérdekesebb, a komplex felülvizsgálatokról, a fogyatékos emberek foglalkoztatása és a rehabilitáció iránya, kilátásairól szóló elõadás volt.
(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
Bár már az érkezéstõl kezdve rendelkezésre állt kávé és
pogácsa, mindannyian meg lettünk híva egy finom
ebédre.
Ebéd után még meghallgattuk dr. Chikán Csaba
MEOSZ alelnök elõadását, „Mit tehetnek az önkormányzatok a fogyatékosokért” címmel. Ekkor már fél
három is elmúlt, s dr. Hegedûs Lajos a következõ szavakkal búcsúztatta a 15 fõs tagságot: „Még messze
van Mártély” … Ezek után indultunk Székesfehérvár
megtekintésére. Térkép után eljutottunk a fõbb látványosságok helyszíneire, szép parkok, régi épületek,
templomok, múzeumok a virágóra, az országalma
megtekintése után fényképezkedés, némelyeknek pihenés a padokon, másoknak látogatás az állandó régészeti kiállításon, az „Évezred kincseinél”. Ami legfontosabb, bejutottunk az Egyházmegyei Múzeum idõszakos kiállítására, amely augusztus 31-e és december
11-e között látható. Itt Szent István király különleges
emléktárgyait, több eddig külföldön õrzött ereklyéjét
csodálhattuk meg halála után 975 évvel, a sírja közelében.
Nekünk, akik már nem juthatunk el könnyen ilyen
színvonalas konferenciára, akik nem láthatunk ennyi
csodát, nem barangolhatunk el a múlt falai, terei, emlékei között, ez a kirándulás biztos egész életre kiható
élmény marad.
Az utazás költségeit majd háromnegyed részben a
résztvevõ tagok saját maguk fedezték.
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Felvettük a kapcsolatot a „Rózsadomb Lions Klubbal”,
Ignácz Bea, a MEOSZ Humanitás címû havilap fõszerkesztõje által. Ajándékot kaptunk tõlük azzal a kikötéssel, hogy Karácsonykor adjuk át a tagjainknak. Ezt
meg is fogjuk tenni a mi Adventi ünnepségünk keretében, amelyre ez úton is meghívjuk tagjainkat szeretettel. A rendezvény december elején a Civilházban lesz
megtartva.
Rájöttünk, hogy nem csak a fürdõlátogatás az összetartó erõ, hanem a múlt és a jelen összekapcsolása is.
Másban is meglátszik, hogy tagjaink az idõk során
szépen összerázódtak. Az utóbbi idõben nem hagyatkoznak kizárólag a vezetõség ötleteire, irányítására,
hanem maguk szervezik meg azokat a kirándulásokat,
Füvészkert, Vadaspark, színházlátogatás, amelyeknek
az utazási költségeit maguk a tagok állják, míg a belépõdíjakat az egyesület vállalja magára.
Rövid kis hír, hogy egyesületünk meghívást kapott a
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületétõl a
2013. szeptember 28-án Üllésen megrendezett megyei
találkozóra, ahol szakmai elõadások meghallgatása
mellett, amelyek a mozgáskorlátozottak helyzetével, a
jövõ kilátásaival foglalkoztak, módunk volt részt venni a nap kulturális programjain, és megtekinteni a helyi nevezetességeket.
Arnóczky Györgyné
Egyesület Elnöke

Levél Mártély község kedves Polgáraihoz!
Megdöbbenve, hitetlenkedve és kicsit talán méltatlankodva is fogadtam egy rossz hírt, amely véletlenül jutott el hozzám egy szép és eseményekben gazdag nyár
utolsó hetében. Megdöbbenve, mert ilyesmit el se tudtam képzelni, hitetlenkedve, mert hihetetlen és nem is
hiszem el, méltatlankodva, hogy csak pletykaszinten
hallom és nem hiteles-hivatalosan, de nem szomorúan, mert igazán nem is hiszem el és nem is fogadom el
tényként!
A mártélyi Õszirózsa Népdalkörrõl van szó, amely
csaknem két évtizede veretes és értékes õrizõje volt a
szívbéli magyar népdal-éneklésnek és nem csak Mártélyon, hanem élénk forgalmat bonyolított a környezõ
községek dalosaival, sõt még országhatáron túl is.
A rossz kis hír pedig úgy szólt, hogy a mártélyi Népdalkör megszûnik, feloszlik!
Miféle kicsinyes problémák, nézeteltérések, esetleg
személyes ellentétek okozhatják egy ilyen fontos
és értékes hagyományõrzõ közösség felbomlását?
Az Õszirózsa Népdalkör tiszteletbeli fõvédnöke, erkölcsi és anyagi támogatója volt Makovecz Imre. Halála
után a Népdalkör megtisztelt engem azzal, hogy rám
ruházta ezt a kivételes címet. Igyekeztem és igyekezni
is fogok megfelelni ennek a felkérésnek. Ezért kérem

elsõsorban azokat, akik a kezdeti csoportosulásból
még velünk vannak, kérem azokat, akik szívükön viselik Mártély hírét - nevét, azokat, akik szeretnek énekelni, szívvel és jó kedvvel õrizni a magyar dalos hagyományokat, azokat, akik szívesen tartoznak egy értékes
közösséghez és szívesen összejönnek hasonlókkal, jelezzék részvételi szándékukat Kóti Pálnénál, aki eddig
összetartotta az énekes kört, de belefáradt egy kicsit,
nyilván a problémák miatt. Ezért olyan jelentkezõt is
várunk, aki vezetné is a daloskört.
Én a magam részérõl ígérem, hogy továbbra is támogatom ezt a fontos és szép szervezetet, szívvel és
anyagilag is.
Ha Budapest nem lenne olyan messze Mártélytól, bizony belépnék énekelni is!
Szeretettel és reménykedve üdvözlöm mártélyi kortársaimat!
Makovecz Imréné Szabó Marianne
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Elhervad az õszirózsa?
Az õszirózsa egyszerûségében is a legszebb virágunk,
amely jól bírja az idõjárás szélsõségeit, s hosszú ideig
pompázik kertjeinkben, virágvázában, de miden
télelõn eljön az idõ, amikor levelei, szirmai megadják
magukat a környezet elviselhetetlen hatásainak, s akkor elhervad. Örökérvényû megállapítás,
hogy valaminek a hiányát csak
abban a pillanatban
kezdjük el
érezni, mikor elveszítjük.
Ezen
gondolkodtam, amíg
Kóti Pálnéhoz tartottam, hogy a
fenti levélbõl szerzett bizonyosság részleteirõl érdeklõdjem tõle,
mint aki legközelebbrõl ismeri a közelmúlt eseményeit.
Kaláris: - Tényleg igaz a csak suttogásokból, itt-ott elejtett szavakból kikövetkeztethetõ szomorú valóság?
Megszûnik a népdalkör?
Kótiné: - Sajnos igen. Nagyon úgy néz ki.
Kaláris: - Mióta is létezik és mûködik az Õszirózsa?
Kótiné: - Pontosan 1997-tõl. Akkor még 18 fõbõl álltunk, nõk, férfiak vegyesen. Mára nyolcan maradtunk
az utolsó szereplésünkre, ami júliusban volt. Többen
eltávoztak közülünk, vagy kiléptek, abbahagyták az
egészségi állapotuk miatt, vagy más okból.
Kaláris: - Most, ha jól tudom, ismét Ön volt a dalkör
vezetõje, lelke, motorja, aki próbálta összefogni, megszervezni, továbbvinni ezt a hagyományt, a közös
éneklés örömét, a szûkebb és tágabb közösség szórakoztatását.
Kótiné: - A népdalkörnek több vezetõje is volt. A legutóbbi idõkben Katona Kis Gyuláné Margó, aki elõtt,
és most õ utána is újra én vállaltam fel, hogy megpróbálom tovább mûködtetni, összetartani ezt a kis dalos
társaságot, de bizony én is belefáradtam.
Kaláris: - Van valami más oka is, hogy úgy döntött,
nem tudja, nem akarja tovább vezetni az énekkart?
Kótiné: - Igazság szerint van. Egyrészt nincs utánpótlás, így egyre kevesebben voltunk és leszünk valószínûleg, másrészt, mivel nem vagyunk bejegyzett szervezet, nincs lehetõségünk pályázni, így a kezdetektõl
fogva mások jóindulatú támogatására voltunk rászo-

rulva. Sokan azt gondolhatják, csak felöltözünk, kiállunk és énekelünk, de ennek sok elõzménye is van.
Próbálni kell, hogy az általában zenei képzettség nélkül, szeretetbõl és lelkesedésbõl éneklõ tagok mégiscsak, s a lehetõségekhez képest „összerázódjanak” a
szereplésekre, ha meghívást kapunk más dalkörökhöz,
vagy egyéb helyekre fellépni. Utazni is kell, aminek a
költségeit, mint kisnyugdíjasok nehezen tudjuk vállalni, és mivel ezeket a meghívásokat illik viszonozni, az
is kiadást jelent, amelyet csak támogatásból vagyunk
képesek megoldani.
Kaláris: - Most, szóval a legutóbbi idõben hogy álltak
anyagilag?
Kótiné: - Üres a kassza. Nem mintha feleslegesen „túlköltekeztünk” volna, hanem, mert elfogyott a pénz, és
hát, ki kell mondani nagyon megcsappantak a támogatások is, ami ebben a nehéz világban nem is túl meglepõ. Még az a csoda, hogy eddig mindig voltak olyanok, akik a szívükön viselték a népdalkör életben maradását, és segítették, amikor és amivel tudták.

Kaláris: - Ha nem titok, mondana néhány példát?
Kótiné: - Szívesen. Csak istenem, véletlenül ki ne
hagyjak valakit, nehogy akaratlanul is megbántsam
így utólag. Elsõként kell említenem a Makovecz családot. Õk állandó és nagylelkû támogatóink régóta. Mindig kértünk és valamennyit mindig kaptunk az Önkormányzattól is, sõt Baloghné Jutka legutóbb a saját polgármesteri keretébõl juttatott nekünk támogatást. De
sok magánember és azok családjai is segítettek. Például Zsadányiné Mimi, Tót Misi a kõfaragó, Kis Zoltán
festõ, Hízó Zoliék, Takács Béla pék, Benkõ Sanyi, és
biztos van olyan is, akinek most hirtelen nem jut
eszembe a neve. De mindenkinek, aki bármiben segített, nagyon köszönjük! Ezen kívül kis tagdíjat is befizettünk, ami azonban csepp a tengerben.
Kaláris: - Mindez, mármint, hogy egyre kevesebb volt
a létszám, és hogy nem volt elegendõ a támogatás,
(folytatás a következõ oldalon)
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igen szomorú tények. Mit gondol, van-e, és ha igen,
milyen megoldás, hogy az Õszirózsa tovább tudjon
mûködni, fennmaradjon sokak örömére?
Kótiné: - Talán, ha lenne egy ember, aki elvállalná,
hogy vezeti, szakmailag irányítja, összefogja a még
meglévõ tagokat, és ha jelentkeznének vállalkozó szellemû, énekelni szeretõ emberek a népdalkörbe. Na, és
ha megoldódna valahogy a támogatás kérdése. Például az is mûködhetne, hogy a falu valamelyik szerveze-
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te befogadná a kebelébe ezt a dalos társaságot, és intézné az ügyeit, segítené a mûködését, ingyenes próbahelyet biztosítana, és nem utolsó sorban megbecsülné
néhány lelkes ember kitartását, amelyet az eddig elég
nehéz körülmények ellenére is hosszú éveken át megtartottak. Ha ezek nem sikerülnek – mert, hogy már
most sem lépünk fel sehol –, az Õszirózsa Népdalkör
végleg megszûnik…
(Szerkesztõ)

Megelõzés, avagy fókuszban az egészség
2013. szeptember 25-én 11 óra 30-tól volt annak az
egy éven át tartó egészségmegõrzõ programnak az ismertetõje, amelyet Dr. Vajk Zita, a Zomedis Pharma
képviseletében tartott meg a Faluház nagytermében.
Mártély Község Önkormányzat programját a TÁMOP
6.1.2/11/1 „Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmódprogramok” keretében valósítja meg.
A település egészségtervének kidolgozása és a 2013.
szeptembertõl 2014. augusztusig tartó programok
megvalósítása a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1615 azonosító számú, „Egészségtudatosság Mártélyon” címû pályázat segítségével elnyert forrásból valósul meg.
Minden hónapban lesz valamilyen program (tápláltsági állapotmérés, egészséges táplálkozás, kardiológiai-,
daganat megelõzés, mozgás témakörében egészségnapok, elõadások, a lelki egészség megõrzéséhez és a
konfliktusok kezelésében segítséget nyújtó csoportfoglalkozások).
A kezdeményezés fõ célja a lakosok egészségi állapotának felmérése, a prevenció (megelõzés), a rizikófaktorok és az elkerülésüket elõsegítõ életmódi változtatások megismertetése a betegségek kialakulásának megelõzése érdekében. A programsorozat szervezõi és elõadói várnak minden érdeklõdõt és családtagjaikat az
állapotfelmérõ vizsgálatokra, és elõadásokra a Faluházba!
Az elõadások idõpontjai:
október 16. - Ételed az életed
december 11. - Szív és érrendszeri prevenció
február 19. - Csontritkulás
május 21. - Daganat megelõzés
július 01. - Cukorbetegség

Az elsõ elõadás témájáról röviden:
„Ételed az életed” – Starkné Szabó Eszter, dietetikus
elõadása.
-

a magyar lakosság táplálkozási szokásai
mit is jelent az, hogy egészségesen táplálkozni?
energiaszükséglet
az emésztés folyamata, az emésztõrendszer részei
a szervezetet felépítõ tápanyagok (fehérjék, zsírok,
szénhidrátok)
- vitaminok, ásványi anyagok
- az egészséges táplálkozás 12 pontja.
A szûrõvizsgálatokról információ és idõpontra történõ
bejelentkezés Nagyné Szentirmai Annánál rendelési
idõben a 228 020-as telefonszámon kérhetõ.

Élményekkel teli nap a szõlészetben
Szüreti kiránduláson voltak az óvodások a sóshalmi
szõlészetben szeptember közepén. Lenyûgözõ látvány
tárult a gyerekek elé: amerre a szem ellátott, mindenfelé csak szõlõsorok sorakoztak. Egyik ámulatból a
másikba estünk. Elõször megnéztük, hogy a traktorokkal behozott rengeteg szõlõ hogyan kerül a kádakba,
majd milyen érdekesen szemezi le a gép a fürtöket pillanatok alatt. A picéig kísértük szemünkkel a friss ne-

dû útját, ahol a jellegzetes illatok már nem annyira tetszettek az apróságoknak. Annál inkább a szõlõszedés,
hiszen elvittek bennünket olyan területre, ahol a mézédes csemegeszõlõt termesztik. Megtanulták a gyerekek, hogy mindent le kell szedni, nem csak a magukat
kínáló, hatalmas fürtöket, hogy a szüretig, és azután
is mennyi munka van egy szõlõskertben. A munkából
mi is kivettük a részünket. Hamar teli lettek a vödrök,
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munka közben sok tapasztalattal lettek gazdagabbak,
és önzetlenül, szorgalmasan segítettek egymásnak,
hogy a leszûrt nedût másnap jóízûen elfogyaszthassák.

a puttonyok a sok kis szorgos kéz nyomán, de megteltek a pocakok is, mert annyi gyümölcsöt ehettünk,
amennyit csak akartunk.

Ezzel nem ért véget a munkánk, mert másnap az óvodában hozzáláttunk a feldolgozáshoz. Ahogy a régi
elõdeink, mi is kézzel szemeztük le, majd vidám énekszó mellett hagyományosan, lábbal tapostuk a hazahozott szõlõt, amit a gyerekek nagyon élveztek. A

Természetesen minden más óvodai tevékenység a szürethez kapcsolódott a héten: így gyurmából csodaszép,
gömbölyû szemû fürtök, és szõlõs sütemények készültek, és gyönyörû szõlõ-rajzok díszítették péntekre a
csoportszoba falát. Még a mese is a szegény ember
szõlõjérõl szólt, amit olyan figyelemmel hallgattak
nap, mint nap, hogy péntekre egy vidám elõadás keretében el is játszották azt. Kiváló alkalom volt ez a – reményeink szerint – hagyományteremtõ projekthét a
néphagyományok megismerésére, ápolására, a munka
szeretetére és megbecsülésére nevelésre, miközben
észre sem vették, hogy mennyit fejlõdött a kézügyességük, az emlékezetük, gondolkodásuk, verbális kifejezõkészségük, és még sok más képességük. Reméljük,
ez a beszámoló betekintést adott a Mártélyi óvodások
élménydús mindennapjaiba!
Enyedi Ibolya

Lovas hírek
Két fõ eseményen vettek rész a Benkõ csapat lovasai.
Balástya:
- Gyermek ügyességi Kezdõ lovas és Nyílt kategóriában Totók Imola Anna egyaránt 3-ik helyezést érte el.
- Díjugratás Kezdõ lovas kategóriában Török Viktória
újabb 6 bajnoki pontjával a 4-ik helyett szerezte
meg.
- Szabadidõs díjugratás: Benkõ Noémi két újabb elsõ
hellyel gyarapította éremtáblázatát.
Országos Bajnoki Döntõ Páty:
Mártélyra díjugratásban ilyen értékes helyezés még
nem érkezett. Campestrin Eleonóra a Benkõ csapat kiválósága Nagy ló kategóriában Országos Bajnoki
Ezüst érmet szerzett. Továbbá az évértékelés során a
Bajnoki Ranglista második helyezését is kiérdemelte.

Egy kis összegzés eddigi Országos Bajnoki érmek szerint, melyek Mártélyhoz kötõdnek:
- Ob aranyérem Kettesfogat kategóriában Benkõ Sándor
- Ob aranyérem Egyesfogat kategóriában Benkõ Noémi
- Ob ezüstérem Díjugratás kategóriában Campestrin
Eleonóra.
Bár a veszélye fenn áll annak, hogy az egyik legtehetségesebb lovasunk külföldre távozik tanulmányai miatt, megpróbáljuk továbbra is ilyen rangos eredményekkel szolgálni Mártélyt és térségünk lovassportjának színvonalát.
Tisztelettel: Benkõ Sándor
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Mozgalmas hétvégi program a mártélyi polgárõröknél
Megalakult a Hódmezõvásárhely Járási Önkéntes
Mentõcsoport.
Szombaton, szeptember 21-én a reggeli óráktól kezdve
tartották meg Mártélyon a helyi Polgárõr Egyesület Közösségi Házánál azt a gyakorlatot, amely a hódmezõvásárhelyi Járási Önkéntes Mentõcsoport felkészítõ,
rendszerbeállító és minõsítõ mentõgyakorlatát foglalta
magában.

lant veszélyeztetett. Az épület védelmére szolgáló homokzsákból készült vízmentesítõ gátat a mindszenti
önkéntes tûzoltók építették meg , míg a felgyülemlett
víz szivattyúzással történõ eltávolítását a mártélyi
egyesületbõl kiválasztott önkéntesek hajtották végre.
Polgárõrök a Nemzeti Vágtán.

A gyakorlat során egy feltételezett tavaszi hóolvadás
és a nagy mennyiségû lehullott csapadék következtében kialakult belvizes állapotot szimuláltak, amelynek
során az Egyesület Közösségi háza rongálódott meg,
és több sérült bennrekedt. Az eset felderítését és a sérültek épületbõl való gyors kimentését a hódmezõvásárhelyi, illetve a mindszenti polgárõrök együttmûködve végezték. A gyakorlat részeként, egy megsérült áteresz vízmentesítésére is sor került, amely több ingat-

Szeptember 22-én az idei Nemzeti Vágta középfutamában az Országos Polgárõr Szövetség lovas tagozatának
tagjaként két induló képviselte a szervezetet. Sárfi Éva
és Winkler Zsolt.

Meghívó
Mártély Község Önkormányzat Gondozási
Központja szeretettel meghívja a
Mártélyiakat az
Idõsek Világnapja alkalmából

2013. október 18-án 14 órai kezdettel
megrendezésre kerülõ
ünnepségére
a Faluházba. A programban az idõsek
köszöntése mellett, megtekinthetik a
mártélyi Óvoda és Általános Iskola
növendékeinek mûsorát, valamint tea és
sütemény mellett
szép verseket hallgathatnak meg
az érdeklõdõk.

Ez alkalomból az ország azon polgárõr szervezetei is
jelen voltak, így a mártélyiak is, akik már tagjai a lovas tagozatnak. A Lovas Tagozat a Vágta Korzón felállított sátorában végzett toborzó tevékenységet. Közös
célként megragadták az alkalmat, hogy népszerûsítsék
a közösség biztonságának elõsegítésére létrehozott,
egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ kezdeményezést. Felhívták a figyelmet a ló sokoldalú, természet
közeli alkalmazhatóságára, fõként a külterületi figyelõ, õrzõ szolgálatban.
Rózsa Szilveszter

2010. november
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Szúnyogûzõ 2013
Szeptember 21-én megrendezésre került a mártélyi
Szúnyogûzõ Családi Nap, amelyen rengeteg féle játék
volt.

son, kötelekbõl kellett alakzatokat kirakni, minél tovább kellett azt mondani, hogy: „á”, és meg kellett oldani egy kvízt.

E mellett kézmûveskedésre is nyílt lehetõség. Az ételek
teljesen ingyen voltak. A nap elejétõl a végéig
zsíroskenyér és szörp volt, a végére pedig a halászlé is
megfõtt.

Ezek után még tudtunk gólyalábazni, játékdárdázni.
Egy bábszínház is ellátogatott erre a napra és szebbnél-szebb meséket adtak elõ. Legnagyobb szerencsénkre az idõ is jó volt.

A versenyen ezekre a játékokra volt lehetõség: Egy kisebb házikót kellett összerakni, különbözõ tárgyakból
kellett pályát építeni és végigmenni rajta, golfozni kellett, labdákat kellett összeszedni és egy kárpittal ellendíteni azokat, hogy mind a három kitett edénybe jus-

Szeretném, ha a jövõ évi is ilyen jól sikerülne!
Kis Dominika - Mártély

Trükkös tolvaj próbálkozott Mártélyon
Ne engedjenek be idegeneket otthonukba!

mérni. A gyanútlan, jóindulatú idõs asszony beenged-

2013. szeptember 5-én jelentette be egy mártélyi asz-

te az ismeretlent a lakásába, aki akkor távozott csak

szony a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányságon,

sietõsen, amikor a néni lánya megérkezett. Elõtte vi-

hogy megjelent nála egy nõ, aki a helyi polgármesteri

szont a sértett figyelmét elterelve a lakást felforgatta,

hivatal munkatársának adta ki magát. Azt mondta a

de értéket nem vitt magával.

sértettnek, hogy a melléképület állagát szeretné fel-

(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
A Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság lopás vétségének kísérlete miatt nyomoz az ügyben ismeretlen
tettes ellen.
Az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények
legnagyobb része vagyon elleni bûncselekmény. Az elkövetõk azt használják ki, hogy az áldozatok jószívûek, hiszékenyek, egyedül élnek. Az óvatlanság, túlzott
bizalom még mindig gyakori áldozati magatartás. Az
idõs emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükbõl adódóan
könnyebben megtéveszthetõek.
A biztonság nagyon sok esetben nem pénz, sokkal
inkább óvatosság, odafigyelés kérdése!
Személyes biztonsága és értékei védelmében az alábbiakat javasoljuk:
• A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benne
a kulcsot.
• A ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha elmegy otthonról. Otthonának kulcsait ne rejtse el az

ajtó közelében, az elkövetõk ismerik a „dugi” helyeket.
• Bejárati ajtajára szereltessen megfelelõ biztonsági
zárakat.
• Ha csengetnek, ellenõrizze, ki keresi.
• Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át indokolt-e
az idegen jövetele, miért kér bebocsátást, iratot, értéket, pénzt öntõl. Kérje el az idegen igazolványát,
megbízó levelét. Ha bizonytalan az idegen szándékával kapcsolatban, hívja a rendõrség 112-es segélyhívószámát.
• Ne tartson otthon 100 ezer forint feletti összeget, tegye inkább bankba.
• Az értékekeit ne hagyja elöl, zárja el. Ha rajtakap egy
besurranó tolvajt, ne szálljon szembe vele, hanem
azonnal hívja a rendõrség 112-es segélyhívószámát.
Ha sérelmére mégis bûncselekményt követnek el,
haladéktalanul hívja a rendõrség 112-es segélyhívószámát és kérjen segítséget!
Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság

Ebzárlatot rendelt el a Hódmezõvásárhelyi Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala
Tisztelt Hódmezõvásárhelyi és Mártélyi Polgárok!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezõvásárhelyi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala
2013. október 5-18. közötti idõre ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el
Hódmezõvásárhely és Mártély belterületnek nem minõsülõ közigazgatási területére.
A megye területén a fenti idõszakban a rókák és más, vadon élõ ragadozók részére csalétekbe
ágyazott, veszettség elleni oltóanyag repülõgépes kiszórását végzik.

Focihírek
Tovább folytatódtak a megye II-es bajnokság
küzdelmei ahol felemás eredményeket ért el a
Rosmarin Zrt. Mártély csapata.
Rosmarin Zrt. Mártély - Tömörkény 1-1 (0-0) Gsz:
Papp.
USC Tanárképzõ - Rosmarin Zrt Mártély 0-7 (0-5) Gsz:
Tódor 3, Hanga, Sibán, Király, Borbás.
Rosmarin Zrt. Mártély - Bordány 1-2 (0-1) Gsz: Tódor
Székkutas - Rosmarin Zrt. Mártély 0-2
Az U-19-es csapatunk továbbra is veretlenül a bajnokság élmezõnyében foglal helyet.
Rosmarin Zrt. Mártély - Tömörkény 3-2 Gsz:Papp E,
Dudás 2

Rosmarin Zrt. Mártély - Bordány 8-0 Gsz: Dudás 3,
Papp E 2, Béres, Pap, Rácz.
Székkutas - Rosmarin Zrt. Mártély 1-1 Gsz Pap.
Megkezdte szereplését újonnan alakult U-16-os csapatunk.
Székkutas - Rosmarin Zrt. Mártély 5-6 Gsz: Dudás 5
Rosmarin Zrt. Mártély - Kistelek TE 2-2 Gsz: Papp,
Varga.
Csanytelek - Rosmarin Zrt. Mártély 3-0.
Rosmarin Zrt. Mártély – Üllés 2-0. Gsz.: Hanga, Soós.
Ifjúságiak: Mártély – Üllés 6-0.
A következõ mérkõzések Mindszenten lesznek, az ifik
13 órakor, a felnõtt csapat 15 órától játszik.
Várjuk a tisztelt szurkolókat!
Hajdú László

2013. szeptember

Kaláris

Idõsek Klubja októberi programja
Okt.

02-án Fényterápia
08-án Szellemi vetélkedõ,
Vándorkupa 10 órától
10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
18-án 28. Idõsek Napja A Faluházban 14 órától
29-én Fehérnemûvásár
30-án Múzeumlátogatás – Alföldi galéria. Indulás a 12:38-kor induló menetrend
szerinti buszjárattal.
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

11. oldal

Kaláris

12. oldal

2013. szeptember

TEMETKEZÉS
A Mártélyi Ravatalozó
üzemeltetôje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

Hódmezôvásárhely, Dr. Imre József u. 1.
(Bejárat: a Zrínyi u. felôl)
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:
Kis Piroska, Mártély, Tiszai u. 16 szám alatti lakos.

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:
112
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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