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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...

„Jelzöm”

Lassan beköszönt a tél. Elõszedtük a melegebb ruhá-
kat, összekotortuk már a leveleket, bezsákoltuk és ki-
raktuk a kuka mellé, felvágtuk a tüzelõt, leszereltük a
szivattyút, be ne fagyjon, és – már akinek van – lassan
megríkatja a disznót. Hajnalonként visítva búcsúznak
a sertések faluszerte, hogy egy kis átmeneti pörzsölés-
szag után a bõrüket megbarnító láng átlényegítõ se-
gédletével és némi bölléri közremûködéssel „em-
börnek” való finomságokká lényegüljenek át, legyen
minden télire mi szem-szájnak ingere és persze az ün-
nepi asztalra.
Lassan kicsi és nagyobb fenyõk dõlnek ki a sorból,
hogy ki-ki vérmérséklete, ünnepi hevülete szerinti, s
nem utolsó sorban pénztárcájához méretezett kará-
csonyfát állíthasson a családnak. Fõleg a gyerekek
kedvéért, akik még fenntartás nélkül hisznek a cso-
dákban, de sajnos hamar ki kell majd ábrándulniuk.
Ilyenkor nagy csendesség van. Nem nagyon történnek
eget rengetõ dolgok. Mint ahogy a természet, mi embe-
rek is takarékos üzemmódra kapcsolunk. Csak a kémé-
nyek füstölnek hányaveti vidámsággal és reggelen-
ként a varjak jönnek a Tisza felõl a fagyos tarlókra
szöszmötölni, fürkészõ tekintettel nézzük az eget és a
hõmérõt, mert tapasztalatból tudjuk, kíméletlen lassú-
sággal, vagy egy pillanat alatt ránk törve megérkezik
a hó és a hideg. Attól aztán megnyugszunk. Mert a bi-
zonyosság több mint a félelem. Feladatokat ad. Havat
lapátolunk, kezünkbe huhogunk, ha nem vettünk
kesztyût és átkozzuk a telet. A telet, amely nélkül nem
lenne kikelet, bõ terméstõl roskadozó határ, szerelmes
madárdal, újra fény és meleg – amit meg majd akkor
szidunk ha végre megérkezik, mert akkor meg – sze-
rintünk – nagyon nagy a meleg.
Aki teheti a trópusokra megy telelni, vagy nyaralni,
ahogy tetszik, de a nagy átlag lemondó, mert úgysem
telik, tehát kitartó és hûséges a hazához:  szóval a tél
„örömeit” kénytelen-kelletlen végig kiélvezi. Mert jól
tudjuk: igazán csak itthon van otthon az ember.
Amúgy meg ijedelemre semmi ok, mert bár még csak
decembert írunk – ahogy mondani szoktuk – január,
február – (oszt) itt a nyár…

Farkas Csamangó Zoltán
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- Úgy emlékszem említettem „elsõ” mártélyi talál-
kozásunkkor, hogy Makovecz Imrével készítettem
riportot telefonon. Az utolsó kérdésre, miért pont itt
épített magának és a családnak egy pihenõházat,
azt válaszolta: – Tudja, az ember minél jobban eltá-
volodik Budapesttõl, annál inkább megtalálja ma-

gát és a Hazáját.
Úgy láttam ez ön-
nél is hasonlókép-
pen mûködik. Ha
ezt jól sejtem,
mégis mi az, ami
miatt valaki, aki
annyira szereti a
vidéket, az itteni
embereket, az élet-
formát, a csendet
és a nyugalmat,
ennek ellenére a
pesti nyüzsgést,
felgyorsult életet
és „ott lakást” vá-
lasztja? Megszo-

kás, munka, család közelsége, a dolgok elérhetõsé-
ge, a boldogulás lehetõsége, vagy más?
- Makovecz Imrének tökéletesen igaza van. Messzire
kell menni, hogy az ember igazán otthon legyen… Ta-
lán azért is, mert falusi lánynak születtem, egy utolsó
pillanatait élõ gazdálkodó családba, ahol még volt te-
hén az istállóban, disznók az ólban, tyúkok, kacsák,
nyulak, konyhakert, még megvolt a harminc hold ma-
gas aranykorona értékû dunai föld – de mindez már
csak pár évig tartott. S bár kislányként benne éltem
egy parasztgazdaság mindennapjaiban – a szomszéd
gazdaságba átjárásunk volt – nálunk otthon már más
élet zajlott, apu eljárt dolgozni, fõkönyvelõje volt egy
messzi állami gazdaságnak, anyu városi lányként a
nagymamával tette, amit tudott, aprójószág maradt és
disznóölés is volt minden évben, de ennek is vége sza-
kadt. Más faluba kellett költöznünk, ott már legfeljebb
gyümölcsfák voltak, pár tyúk, apró veteményes. De
még mindig nem válaszoltam a kérdésre. Tanulni Pest-
re kerültem, amolyan lázadó bakfis lett belõlem. És bár
a férjem is vidékrõl való, amikor már gyerekeink szü-

lettek, a városban ragadtunk. A Budapest környéki
nagyszülõkhöz sokat jártunk, volt Duna, hegy, erdõ –
ez elégnek látszott. Elfoglalt a munka, ami a városhoz
kötött, ráadásul utcaszínházat csináltunk, sokan jár-
tak hozzánk, sok tájáról a világnak, nyitott volt a csa-
ládunk, befért mindenki a kis lakásunkba. Csak ké-
sõbb, amikor már a gyerekeink nagyok lettek és kicsit
megálltam, akkor gondolkodtam el, hogy is lesz to-
vább. Sokat utazom szanaszét az országban, és minél
messzebb kerültem, annál nagyobb lett a vágy ben-
nem, olyan házban élni, ami az udvarra nyílik, ahol
baromfit tarthatok, konyhakertem van, ahol kotlóst ül-
tethetek, lekvárt fõzhetünk, netán disznót vágunk…
ha még vissza tudunk tanulni mindebbe. És azt látom,
visszatanulunk… Most, hogy unokáink vannak, a he-
tediket tavaszra várjuk, vettünk egy szõlõt. Távol a fõ-
várostól, a Balaton-felvidéken. Én az Alföldön szeret-
tem volna egy tanyát, de így alakult. A férfiembernek,
akivel ezt az élet nevû kalandot együtt éljük, a szõlõ
volt a vágya. És hát olyan gyönyörû helyen van, hogy
ha lenézek a tetejérõl, amit látok, az tényleg a Hazám
– szépen tájban összefoglalva. Röviden szólva, már rég
nem szeretem a várost, a rohanást, a nyüzsgést. Alig-
alig járok be. Pedig gyönyörû város Budapest…! Most
néztem, kinyílt a Bazilika elõtti tér, egy nyiladékon ki-
látni a Dunára, a Várra – csodaszép. De én már inkább
csak látogatója lennék…
- Írásairól azt szokták mondani, irodalmi igényû
mini esszék, embermesék. Hogy talál hétrõl-hétre
megírásra érdemes témát? Vagy inkább abból adó-
dik termékenysége, hogy a sok lerakódott emlék,
megélt élmény állandóan kikívánkozik önbõl?
Mennyire kell „menni” az utcán heverõ téma után?
Számít-e a sokéves rutin, vagy a vérbeli író- újság-
író mindig friss élményanyagból dolgozik?
- Sosem voltam klasszikus, napilapos, hetilapos újság-
író. Volt, hogy elraktam témákat, várakoztam valami-
vel. Volt és van, hogy meg sem írok egy-egy történetet,
elég, hogy nekem „megvan”. Megesett, hogy egy lap-
ban három nagyobb írásom is volt, aztán egy-két hétig
semmi. Az Útközben írások elõször kéthetente, most
háromhetente ismétlõdnek. Itt rendszerint a velem
megtörtént külsõ, belsõ történeteket írom meg. Interjú-
ra megválogatom, kit kérek. Most éppen Miklósa Eri-
kával találkoztam. Hirtelen ötlet volt. Valahol olvas-
tam, húsz éve énekel. Hét éve már beszélgettünk, meg
is írtam. Nagyon szeretem a lényét, a természetes, hi-
teles, dolgos, rakoncátlan, röpülni tudó nõt, aki kis-
lány is, felnõtt is, komoly polgár is, hektárnyi levendu-
laültetvény gazdája is… Tegnap este találkoztunk…
Elõtte megnéztem a Rigoletto-ban, Gildát énekelte.
Nem vagyok nagy opera-ismerõ, de Verdi isteni zene,
és Miklósa Erika varázslatosan énekel. De jó volt ott is,
itt is vele lenni…! Ha valami jó, ez a legjobb a szak-

Schäffer Erzsébetbõl nekem nem kellett „felké-
szülnöm". Már jó nagyanyám járatta a Nõk Lap-
ját, akkor is olvastam, és késõbb is. Az õ írásait
külön érdeklõdéssel és szeretettel. Mert jól ír.
Emberien, õszintén, maníroktól mentesen és a
többi, néha túl érzelgõs, elkalandozó-elandalgó
nõi tollforgatóval ellentétben tömören, érthetõen
és érzelemgazdagon. Mártélyi látogatása után
készült vele az alábbi beszélgetés.

Mindannyian utazók vagyunk… 
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mánkban – minõségi, izgalmas, csuda emberekkel
találkozni… Ezért kell válogatni. Csukás Istvánnal is
ezen a héten beszélgettünk, erre fölkértek, és szívesen
csináltam, kíváncsi voltam rá. 
- Munkásságát különféle díjakkal ismerték el.
Mennyit változott ettõl az élete? Mi a fontosabb az
ember életében? Az olvasók szeretete és várakozó
bizalma, vagy a „szakmai” elismerés, párosulva né-
mi pénzben is kifejezhetõ juttatással?
- Nem változott. A díjak, s ezzel az elismerés jó pilla-
natokat hoz, hazudnék, ha nem ezt mondanám. Tavaly
a Prima Primissza díj odaítélésekor bevallom, nagy
volt az örömöm. Azért, mert most elõször láttam a gye-
rekeim szemében azt, amit eddig nem. Volt abban
öröm, elismerés, büszkeség, féltés, szeretet… Õk a
munkámat nem biztos, hogy szeretik. Vagy szerették.
Annyit elvett tõlük. Sokat láttak elmenni, sokat látták
a hátamat a gépnél ülve… Sok idõmet adtam mások-
nak… Embereknek, telefonoknak, írásnak. Ennek õk
tanúi és elszenvedõi voltak. Biztos „tanultak” is általa
valamit, de ez más… Lojális és igazán segítõ a csalá-
dom, a férjem és körülöttünk a többiek, nagyszülõk,
míg voltak, a barátok… Csak így lehetett nagy sérülé-
sek nélkül az életünket élni… Egy díjra nagyon büsz-
ke vagyok. Nem is büszke, meglepett és jól esett…
Egyetlen egyszer adták ki, még a régi nõklapjás idõk-
ben, 1990. március tizenötödikén. Galsai-díjat alapí-
tott az akkori fõszerkesztõ, Révai Valéria. A kollégák
szavazata alapján kapta a lap legjobbnak ítélt újság-
írója. Szóval, van nekem egy Galsai-díjam…  
- „Az embernek meg kell tanulnia vágyakozni az
után, ami az övé.” – Ezt sokan – tapasztalatból tu-
dom – nem jól értik. Azonnali kérdésük, hogy miért
is kell arra vágyakozni, ami már a miénk, mikor
rendesen csakis olyasmi után vágyakozunk, amit
még nem birtokolunk. Ez a téves felfogás, megér
egy rövid magyarázatot. Nem?
- A mondat pontosan: Meg kell tanulnunk vágyakozni
az után, ami a miénk. Simon Weil-tõl való. Sokértelmû
állítás, csak évek után jöttem rá, milyen nehéz feladat
és döntések elé állítja az embert. Egyszerû dolog. Van
az idõsödõ édesanyám és én. Nincs semmi baj, szeret-
jük egymást, minden rítus mûködik. Csak valahol be-
lül érzem, túlságosan steril, izgalommentes, mellébe-
szélõ, talán túl felületes a kapcsolatunk. Vágyom rá,
hogy gazdagabb legyen, vágyom arra, hogy többet be-
szélgessünk, hogy igazi, húsba vágó dolgokról mesél-
jen. És én is hadd mondjak el olyasmit is, ami fáj…
Vágytunk rá, de nem tettünk érte… Aztán lett három,
betegséggel megnehezített év. És akkor. Akkor nagyon
lassan és óvatosan elkezdtünk valójában vágyakozni
az után, ami már rég a miénk volt. Az ölelések, a való-
di beszélgetések, a megismerése a másiknak… Valami
ilyesmirõl szól ez a mondat. Minden területére az élet-
nek érvényes. Ma, amikor azonnal meg akarunk kapni
mindent. Lehetõleg vér nélkül. Erõfeszítés nélkül, mert
ez nekünk jár – ma ez a mondat szinte szakrális üze-

netet hordoz. Talán ezért találtak rá és tették el ma-
guknak ezrek és ezrek… Ezért vagyok hálás, hogy a
Nõk Lapja tömeglap, s hogy az írásaim épp itt jelentek
meg.
- Mi a véleménye a bulvárról, az értéktelenséget ha-
mis piedesztálra állító celeb világról, a bugyuta
szappanoperákról, és a nagyon is kimunkált spon-
tán „beszélgetõs” és világsikerre predesztináló ve-
télkedõmûsorokról? Árt, vagy használ ez nekünk?
- Azért az a rövid idõ, amit együtt töltöttünk Mártély-
on, elég volt, hogy tudjam, Zoltán, a maga válasza is
egyértelmû. Hogy tudnának ezek a cikkek, mûsorok
bármit is használni? Ezek nyammogónak valók, szem-
betömõnek, füldugónak, magyarul hülyítésnek, hogy
az értékeset vagy ne vegyük észre, vagy ne maradjon
idõ és erõ észrevenni. A tévét már nem tudom ki, talán
Vekerdy Tamás, a szem rágógumijának nevezte még
akkor, amikor jó mûsorok is voltak benne szép szám-
mal. Egyet tudok mondani, van a tévékészülékeken
egy gomb. Lázár Ervin mondta egyszer: – Estére fá-
radt, nyûgös vagyok, az ember a könnyebb ellenállás
felé megy… leülök, bekapcsolom. Aztán erõt veszek
magamon és mégis elõveszek inkább egy könyvet. Már
a harmadik oldalon kiderül, jól jártam… Az újságokkal
ugyanez a helyzet. Meséltem Mártélyon is talán, mi-
lyen szívesen terjesztem Hamvas Béla véleményét: Az,
aki reggel vers helyett vezércikket olvas, az nagyobb
bûnökre is képes… 
- Mi inspirálja, hogy ellátogasson még a legkisebb
faluba is, hogy „elvegyüljön” a helyi emberekkel,
megossza velük történeteit, beszélgessen velük.
Nem fárasztó egy-egy ilyen kis körutazás? 
- Nem jó meghatározás: elvegyülök – bár idézõjelbe
tette. Hadd mondjam azt, helyi ember vagyok… Hálás,
hogy meghívnak, hogy odaajándékozzák az idejüket, a
figyelmüket, az érdeklõdésüket az emberek. Nagyon
fárasztóak a hosszú utak. És nagyon pezsdítõek a
hosszú utak. És elképzelhetetlenül sok energiát adnak
a találkozások. Nem udvarolok, nem szokásom, de a
mártélyi találkozó is ilyen volt. Röpülõs. Egyre csak
nyílt az ajtó és jöttek az emberek. Jó volt ott állni és
mesélni. Sírni és nevetni együtt. Jó volt látni a megnyí-
ló arcokat, mögöttük a pajzs nélküli „utazókat”. Mind-
annyian utazók vagyunk… Jó volt nekem Mártélyon.
És rossz most elsietni… De a családom miatt el kell ér-
nem az utolsó vonatot…

F. Cs. Z. 

Idõsek Klubja decemberi programja:
December 8-án 13 - 16 óra között Véradás, minden

segítõkész véradót szeretettel várnak.
December 16-án 10 órától óvodások karácsonyi

mûsora.
December 30-án Szilveszteri mulatság, Óév-búcsúz-

tató, ebéd, tombola.

Idõsek Klubja 
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2010. november 15-ig tartott az a felmérés, amely az
Önkormányzat, a hódmezõvásárhelyi Rendõr Kapi-
tányság illetve a Polgárõrség együttmûködésével fel-
mérte a Mártély külterületén lévõ tanyákat és családo-
kat. Mintegy 200 ember él a tanyavilágban (176 fõ ál-
landó kint tartózkodással). A lakott tanyák száma 60.
A lakatlan, azaz csak alkalomszerûen látogatott (hob-
by, vagy más gazdasági célra idõszakosan használt)
tanyák száma 19. Csak gazdasági célra, terménytáro-
lására, jószágtartásra 20 épület szolgál. 
A felmérés és összesítés célja a helyzetfelmérés, foko-

zott kapcsolattartás kialakítása a kint lakókkal, ezál-
tal a közbiztonságérzet növelése, és az azonnali infor-
mációáramlás lehetõségeinek kidolgozása, megköny-
nyítése volt.
A külterületi térképen most már tanyaszámokkal, ne-
vekkel bejelölve egyetlen pillantással fel lehet mérni,
aktuálisan hol van a gond, hova kell segítség, hol kell
intézkedni. Külön felhívták a figyelmet egymás tanyá-
jának, állataiknak, terményeinek a figyelésére.
A felmérést végzõk kérésére minden tanyán élõ adott
olyan telefon elérhetõséget, amelyen a biztonságra
ügyelõ szervezet akkor is eléri, ha éppen nem tartózko-
dik az ingatlanán.

Tanyaprogram

Minden kérelmet a Gondozási Központba kell be-
nyújtani.
Klubtagsági felvétel feltétele: Olyanok jelentkezését
várjuk, akik rendszeresen be tudnak járni a klubba, ott
közösségi programokban részt szeretnének venni, sze-
retik a társaságot. Felvételhez kell: Személyi igazol-
vány, TAJ kártya, nyugdíjas törzs-szám, ebéd igénylé-
séhez a jövedelem igazolása is.
Adatlapokat töltünk ki, állapotfelmérést végzünk (fizi-
kai, egészségügyi, mentális kérdõívvel). A tevékenysé-
gek, érdeklõdés és hobbi szerint megállapodást kell
kötni. A Házirendet és a választható közösségi tevé-
kenységet megbeszélve kialakítjuk együttesen a foglal-
koztatási tervet is.
Házi-segítõ szolgálat: Otthonában azokat az idõseket
látjuk el, akik naponta csak nagy nehézségek árán tud-
nák otthonukat elhagyni, bevásárlást, gyógyszerbe-
szerzést, környezetét, számláit rendezni, és ebben csa-
ládtag rendszeresen nem tud segíteni, a távolság, a sa-
ját családja, munkája mellett. Nem részesíthetõ ellá-
tásban a fertõzõ beteg, a veszélyeztetõ állapotú, a
szenvedélybeteg. Akivel szerzõdést kötöttek az ellátá-
sáról, tartásáról a gondozásáról: átmenetileg és csak
teljes térítés mellett nyújtható. Az ellátást negyedéven-

te felülvizsgáljuk.
Felvételhez kell: Orvosi igazolás az önellátási képes-
ségrõl, zárójelentések, jövedelem igazolása 1 fõre vetít-
ve. Adatlap a személyi igazolvány alapján, TAJ kártya,
nyugdíjas törzsszám, gondozási szükséglet vizsgálata,
a fizikai, egészségügyi, mentális kérdõívek kitöltése. A
gondozásról és a térítési díjakról étkezéssel vagy a nél-
kül megállapodást kell kötni.
Szociális étkeztetés: idõskorúaknak, rászorultaknak,
krónikus betegeknek kedvezményesen nyújtható ellá-
tás, teljes körû igazolások benyújtása mellett. Átmene-
tileg is igényelhetõ, különös tekintettel a kánikula ide-
jére. A térítési díj a jövedelmektõl függõ, amelyet 1 fõ-
re vetítve igazolni  kell. Az étkeztetésrõl is megállapo-
dást kell kötni. (Kiszállítás, helyben étkezés stb.)
Tanyagondnoki szolgálat: A kül- és belterületen élõk-
nek mozgó szolgáltatást nyújt, különösen az egészség-
ügyi és szociális ellátások igénybevételének segítésére.
A háziorvossal, az intézményekkel elõzetes egyeztetés-
re, igénybejelentésre, és elõjegyzésre végzi feladatait.
Egyeztetés: Telefonon, a 228 - 038-as számon, a Gon-
dozási Központ vezetõjével, vagy helyettesével.

Joóné Bene Aranka
Gond. Közp. vez.

Szociális idõs-ellátások igénybevételének módjai

A Mártélyi Tûz - és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesü-
let értesíti Mártély belterületén és a környezõ tanyavi-
lágban élõ lakosokat, hogy használaton kívüli, rossz,
személy- és tehergépkocsi, valamint mezõgazdasági
gép akkumulátoraikat díjmentesen begyûjti. Begyûjtés
módja: Rózsa Szilveszter Róbert várja értesítéseiket a
06-30/621-6296-os telefonszámon. Megbeszélt idõ-
pontban a helyszínre mennek a használhatatlan, kido-
básra váró akkumulátorokért. 
Ezekkel a felajánlásokkal is segíthetjük a polgárõrség
mûködését.

Használt akkumulátorok gyûjtése

Mártélyi Tûz - és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület
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Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban jártak a Mozgás-
sérült Egyesület tagjai, ahol megtekintették az „India
mûvészete” címû idõszaki kiállítást. Bejárták a múze-
um más bemutató helyeit is, és minden látnivalót
megtekintettek. Az egyesület köszöni, hogy az ÁMK
biztosította számukra a kisbuszt, amely nagyban meg-
könnyítette odajutásukat!

Nagyszerû kirándulás

Hétfõn reggel izgalommal ébredtünk. Vártuk, milyen
lesz az egy hét az Erdei Iskolában.

Az elsõ program,
Ancsa nénivel
önismereti drá-
majátékok vol-
tak. Csoportosan
kirakóztunk, ját-
szottunk. Ked-
vencünk a „zsip-
zsup” játék volt.

Minden nap sütöttünk süteményt. Ebéd elõtt egy néni-
vel elkészítettük a sütiket, és amíg ebédeltünk a kony-

Öt nap az „Erdeiben”

2010. december 9-én 14 órától tartja szokásos adven-
ti ünnepségét az „Add a kezed” Mozgássérültek Egye-
sülete tagjai részére. Az ünnepség helyszíne a Civilház.
Itt kerülnek kiosztásra az ajándékcsomagok.
Minden meghívott vendéget szeretettel várnak!

Adventi Ünnepség

„Add a kezed” Mozgássérültek
Egyesülete

Az Erdei Iskola külsõ segítõinek szervezett 30 órás
szakirányú képzés megvalósult az õsz folyamán. Az
Erdei Iskola felújítására nyert pályázat közbeszerzési
eljárása folyamatban van, és amint azt korábban meg-
írtuk, a munkálatok várhatóan tavasszal kezdõdnek.
Programok kidolgozására szerzõdéskötés történt a vá-
ci „Magosfa” Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai
Alapítvánnyal.

Erdei Iskola hírei

Egy hetet töltöttünk az Erdei Iskolában októberben.
Érdekes, színvonalas programokban válogathattunk.
Nagyon tetszett nekünk a különbözõ sütemények elké-
szítése, a csapatjátékok, a DADA program, a bõrözés, a
lovaglás, közös alkotás. Finom vacsorákat ettünk.
Rendeztünk tánc- és énekversenyt. Jól mulattunk. Örü-
lünk, hogy részesei lehettünk ennek a hétnek.

A 3. osztály tanulói

Az „erdeiben” voltunk...

hán megsült. Fel-
vágtuk, majd jó-
ízûen megettük a
finom sütemé-
nyeket. Köszön-
jük a nénik segít-
ségét.
Nagy örömünkre
délután Benkõ
Sanyi bácsiéknál lovagolhattunk, még verseny is volt.
Kedden közös reggelizés után a DADA program várt

ránk. Az izgal-
mas feladatok
közül a „csoki-
mentés” tetszett
a legjobban. Fon-
tos volt együtt
gondolkodni és
dolgozni. 
Délután Ancsa és

Erika nénivel csodás volt a néptánc és a népi gyermek-
játékok. Esténként más-más osztály és szülõk készí-
tették a mindenkinek finom vacsorát.
Szerdán Misi bá-
csival érdekes új
játékokat tanul-
tunk. Megdöntöt-
tük a közös kár-
tyavárépítés ma-
gassági rekordját
16 emelettel. Dél-
után Zoli bácsi-
val terveztünk és készítettünk bõr karkötõket és nyak-
bavalókat. Büszkén viseljük azóta is. Mivel ezen az es-

tén a 3. osztályo-
sok is velünk
aludtak, tánc- és
é n e k v e r s e n y t
rendeztünk. Min-
denki remekül
érezte magát, ké-
sõ este alig tud-
tunk elaludni.
Csütörtök dél-

elõtt jó volt Ildi nénivel. Sok érdekes dolog történt,
õrizzük a mosoly albumot. Ebéd után Anita nénivel új
játékokat játszot-
tunk, legjobb a
„rókavadászat”
volt.
Péntek délelõtt
bágyadtan indul-
tunk Éva néni-
hez, aki komoly
dolgokról kérde-
zett minket. A ba-

(folytatás a 10. oldalon)
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Gondozási Központ vezetõi pályázat

Mártély Község Önkormányzati Képviselõ-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Mártély Községi Gondozási Központja Intézményveze-
tõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határo-

zatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás

határozott idõre, 2011. január 21.- 2016. január
31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6636 Már-
tély, Községház utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
A Gondozási Központ mûködtetése, a szakmai felada-
tok, a szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi se-
gítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, nappali ellá-
tás) biztosítása, gazdálkodás rendjének betartása,
munkáltatói jogkör gyakorlása a dolgozók felett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsõfokú képesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen elõélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: fényképes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazo-
ló okiratok másolata, intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel. A pályázó nyilatkozatát ar-
ról, hogy személyes adatainak a pályázattal összefüg-
gésben történõ kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: A beosztás
legkorábban 2011. január 21. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót dr. Tarics Csilla nyújt, a 06/62-528-062 -os telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete címére történõ megkül-
désével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ

azonosítószámot: 1332/2010., valamint a munkakör
megnevezését: Intézményvezetõ. 

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.martely.hu honlapon szerezhet.

Pályázatok

Önkormányzat

Mártély Község Önkormányzati Képviselõ-testülete pá-
lyázatot írt ki kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellá-
tására 2011. január 1-jétõl, mert a jelenlegi szolgálta-
tó új formában mûködik tovább.

Pályázat kéményseprõ-ipari
tevékenységre

Tájékoztatás a 2010. októberi Liliom utcai lakossá-
gi fórum érintettjei számára:
Mártély Község Önkormányzata, árajánlat alapján
megrendelte az EDF DÉMÁSZ ZRT-tõl, a Rákóczi tér-
nek a Zrínyi utca és Liliom utca közötti területére
3 db közvilágítási lámpatest felszerelését, amelyek-
nek kivitelezése a szolgáltató közlése szerint 2011.
március végéig megtörténik.

Felhívások, tájékoztatók

A Fõ utcai Abc dolgozói kellemes környezetben,
széles termékválasztékkal, gyors kiszolgálással,

folyamatos akciókkal várják kedves vásárlóikat a
hét minden napján! Az üzletben törzsvásárlói

rendszer mûködik, mely komoly kedvezményeket
biztosít a törzsvásárlói kártyával rendelkezõ

vásárlóink részére! Találkozzunk minden nap!
Nyitva tartás: H-P: 6.30-17, Sz: 6.30-13, V.: 7-11 -ig
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A helyhatósági választások után, 2010. október 27-én
volt a Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kistérségi Társu-
lás alakuló ülése. A Társulási Tanács a Társulás dön-
tést hozó szerve, amelyet a Társulás tagjainak polgár-
mesterei alkotnak. 
Az alakuló ülésen Dr. Lázár Jánost, Hódmezõvásárhely
polgármesterét, országgyûlési képviselõt választotta a
Tanács a Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás elnökének. 
Az elnök helyettes személyére a megválasztott elnök
tett javaslatot. Dr. Lázár János javaslatára Szél István,
Székkutas polgármestere és Balogh Jánosné, Mártély
polgármestere lett a Kistérségi Társulás elnökének a
helyettese.
Megalakult a Pénzügyi Bizottság, (elnöke: Zsótér Kár-
oly, Mindszent város polgármestere) és az Oktatási Bi-
zottság (elnöke: Balogh Jánosné, Mártély község pol-
gármestere).

Többcélú Kistérségi Társulás
Mártély község Önkormányzata, a „Hogy életük le-
gyen” Alapítvány és a Szegvár-Mártély ÁMK szeretet-
tel hív mindenkit 2010. december 18-án, szombaton
15 órára, a Faluházban megrendezésre kerülõ „Falu
Karácsonyra”.

Falukarácsony

EU – Élelmiszersegély program keretében tartós élel-
miszert adományozott a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal a község legrászorulóbb lakosai szá-
mára, melynek kiosztása december 3-án, 4-én várható.

Élelmiszer segélycsomagok

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy fokozott
ellenõrzés várható a csatorna rákötések ügyében. Kör-
nyezetvédelmi jogszabálysértés esetén a rákötés köte-
lezõvé tehetõ! A rákötésekkel kapcsolatban Szél Erika
ad felvilágosítást a hivatalban.

Felhívás

A Mártélyi Csatorna Víziközmû Társulat kéri az ingat-
lan tulajdonosokat, hogy a havi 2.500,- Ft-os csatorna
érdekeltségi hozzájárulás összegét vagy a Polgármes-
teri Hivatalban, vagy a helyi Takarékszövetkezetnél le-
gyenek kedvesek befizetni. Csekket ehhez a befizetés-
hez nem tudunk adni.

Csatorna érdekeltségi
hozzájárulás befizetése

Mint minden esztendõben,  2010-ben is beköszöntött a
tél és vele együtt az influenzajárvány ideje is.
Idén is rendelkezésre áll az ingyenes  influenza elleni
védõ oltás. Az idei szezonban három az egyben oltunk,
ami azt jelenti, hogy egy injekcióba került a szezonális
és az új influenza elleni védelem!
Kik kaphatják ingyenesen a védõoltást?
Minden 65 év feletti lakos, egészségi állapotától füg-
getlenül, minden krónikus megbetegedésben szenve-
dõ beteg, illetve az új influenza elleni oltást a kisma-
mák, és a várandósságot tervezõ hölgyek.
A védõoltást a Háziorvosi rendelõben rendelési idõben,
hétfõ, szerda, péntek 9-12 óra között, kedden és csü-
törtökön 14-17 óra között lehet beadatni.
Amit még fontos tudni, hogy a védelem az oltástól szá-
mított két héten belül alakul ki, ezért ajánlott minél
elõbb beoltatni magunkat!

Dr. Urbán Eszter
háziorvos

Jön az influenza

Mártély Község Önkormányzati Képviselõ Testülete
2010. november 15-én tartotta rendes ülését, a Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében.
Mintegy 15 napirendi pontban tárgyaltak aktuális
ügyeket. Tájékoztató hangzott el a helyi adóbevételek
alakulásáról, és a kintlévõségek mértékérõl. A szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fi-
zetendõ térítési díjakról.
A Gondozási Központ megüresedõ magasabb vezetõi
álláshelyére pályázat kiírása mellett döntött a testület,
és jóváhagyta az intézmény szakmai programját és
Mûködési Szabályzatát.
Tájékoztatót hallgatott meg a testület a „Kaláris” címû
folyóirat újraindításának tapasztalatairól.
Módosította a kéményseprõ-ipari szolgáltatás igénybe-
vételérõl szóló önkormányzati rendeletet, és új pályá-
zat kiírásáról döntött. Jóváhagyták a 2011. évi belsõ
ellenõrzési tervet, felülvizsgálták a gázközmû építési
hozzájárulásról és a köztemetõ díjairól szóló önkor-
mányzati rendeleteket.
A továbbiakban a mártélyi Tiszapart Kemping és a te-
rületén található büfé bérleti díjának, az Önkormány-
zat tulajdonában álló szolgálati lakások bérleti- és la-
káshasználati díjának, valamint az önkormányzati
építési telkek vételárának felülvizsgálatával foglalkoz-
tak a képviselõk.
Egyebekben a helyi Szavazatszámláló Bizottságokba
választottak póttagokat, majd zárt ülésen szociális
ügyek megtárgyalásával ért véget az ülés.

Testületi ülés
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Szeretné pénzügyeit sorbanállás és várakozás
nélkül, helyben intézni?

Fontos Önnek, hogy egy olyan pénzintézethez
tartozzon, ahol valóban Ön a legfontosabb?

Szeretne kiemelkedõ kamatot elérni
megtakarításai után?

Kedvezõ díjakkal kíván számlát vezetni?

És még számos érv, hogy Önt is
Ügyfeleink között üdvözölhessük!

Udvarias kiszolgálással, családias környezetben
várjuk minden kedves Mártélyi Ügyfelünket.

Gyõzõdjön meg róla Ön is!!!

„Bizalom és Biztonság”

FONTANA Credit Takarékszövetkezet
6636 Mártély, Fõ u. 64. (62/228-049)

A régió legnagyobb magyar pénzintézete!

Komoly balesethez vezethet, ha egy-egy sofõr agresszí-
ven, a szabályokat be nem tartva közlekedik. Ennek
csökkentése érdekében közlekedésbiztonsági progra-
mot indított el elsõként Magyarországon a szegedi
HogyanVezetek.hu Kft.
Közútjainkon közlekedõk közül ki ne találkozott volna
olyan veszélyes helyzettel, melyet az okozta, hogy egy
sofõr nem megfelelõen váltott sávot, gyorsabban haj-
tott a megengedett sebességnél, nem tartotta be a kö-
vetési távolságot vagy nem adta meg az elsõbbséget. A
balesetek jelentõs részét a fentiek idézik elõ. Ezért fon-
tos: mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a le-
hetõ legkevesebb veszélyhelyzet alakuljon ki az útjain-
kon.
Az azonban fizikai képtelenség, hogy minden kilomé-
terkõnél egy-egy rendõr álljon. Sajnos olyan közlekedé-
si morál alakult ki, hogy szinte csak az egyenruhás je-
lenlétének van visszatartó ereje. Ezért olyan lehetõsé-
get kell teremteni, mely akár hasonlót eredményezhet,
mint egy az út szélén posztoló járõr. Több hivatásos
rendõr szolgálatba állítása szinte képtelenség, ezért
adja magát az az elképzelés, mely szerint a közlekedés

valamennyi résztvevõje akár maga is lehet visszatartó
erõ, ha megfelelõ motivációt kap.
Ennek egyik jó módszere az a program, mely az Ame-
rikai Egyesült Államokban, valamint Angliában már
régóta elterjedt. E szerint a céges gépjármûvek hátol-
dalára egy sárga matrica kerül, melyen a „Hogyan ve-
zetek?” kérdés, és egy telefonszám szerepel. Így, ha a
forgalomban résztvevõk találkoznak egy felmatricá-
zott jármûvel, melynek sofõrje nem megfelelõen vagy
balesetveszélyesen vezet, bejelentést tehetnek az ese-
ményrõl.
Ez a lehetõség most már Magyarországon is elérhetõ.
Az országban egyedülállóként a szegedi
HogyanVezetek.hu Kft. alkalmazza az úgynevezett so-
fõrbejelentõ matricarendszert. A sárga matricán náluk
is olvasható a „Hogyan vezetek?” kérdés, valamint egy
telefonszám, a jármû azonosítója, illetve a
www.HogyanVezetek.hu weblap címe. A beérkezõ hí-
vást az ügyfélszolgálaton rögzítik, s az eseményrõl írá-
sos jelentést küldenek a sofõr fõnökének.
A program legfontosabb feladata a közúti balesetek
számának csökkentése. A hivatalos külföldi statiszti-
kák azt mutatják, hogy azon céges jármûveknél, me-
lyekre felkerültek ezek a matricák, éves szinten 25-35
százalékkal csökkent a balesetek száma. Ugyanis so-
fõrjeik, mivel tudják, hogy bármikor bejelenthetik õket,

Egy matrica, mely csökkentheti a balesetek
számát

Egyedülálló sofõrbejelentõ-rendszer

Hogyan vezetek…



jóval körültekintõbben, szabályosabban közlekednek. 
A programban résztvevõ cégek, vállalatok, önkor-
mányzatok vezetõi is jól járnak: hiszen nem csupán
kevesebb a baleseti eredetû káruk, hanem a megfelelõ
közlekedési morál megtartásával kevesebb üzemanya-
got fogyasztanak jármûveik, csökken az autók alkatré-

szeinek kopása is. Emellett az sem elhanya-
golható eredmény, hogy növekszik azon cég
pozitív elismerése, melynek sofõrjei nem
idéznek elõ balesetveszélyes helyzeteket a
közutakon.
A rendszer bevezetését eleinte a sofõrök ked-
vezõtlenül is fogadhatják, hiszen attól tarta-
nak, következménye lehet annak, ha bejelen-
tik õket. A program viszont nem arra irá-
nyul, hogy megnehezítse a munkájukat. Épp
ellenkezõleg, az a cél, hogy kiszûrje azokat
közülük, akik agresszíven, balesetveszélye-

sen közlekednek. Ez által a szabályosan vezetõk meg-
ítélése pozitív lesz, hiszen dicsérõ telefonhívások is ér-
kezhetnek a 0-24 óra között mûködõ ügyfélszolgálat-
ra.

Kormos Tamás

Mártély Község Önkormányzata eladásra kínálja a tulajdonában levõ
zöld színû, benzinüzemû, 1984-es évjáratú,
9 személyes mûszaki vizsgával rendelkezõ

Ford Transit kisbuszt

Érdeklõdni a polgármesteri Hivatalnál
hivatali idõben a 62/528-062-es telefonon.

Árajánlatokat írásban 2010. november 22-ig lehet benyújtani.

Kaláris2010. október 9. oldal

Temetkezési Szolgálat
és Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 11
(Az Erzsébet Kórház bejáratával szemben)

Nyitva tartás:
H-P 7.30-16.00
Szo.: 9.00-12.00

Telefon: 62/238-866
Halottszállítás helyben és vidéken. Temetések

lebonyolítása, ravatalozás, sírásás, exhumálás.
Az anyakönyvezés, ügyintézés, árajánlat és

tanácsadás ingyenes!
Szállítási ügyelet: 06-30/2-447-447

(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

T E M E T K E Z É S

A Mártélyi Ravatalozó
üzemeltetõje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre József u. 1.
(Bejárat: a Zrínyi u. felõl)

Teljes körû temetkezési szolgáltatás

Térítésmentes tanácsadás,
ügyintézés!

Telefon: (62) 534-985 és +36 30/606-3802

Szállítási ügyelet éjjel-nappal:
+36 30/224-4566

Hogyan Vezetek?

www.HogyanVezetek.hu

1/848-0300
AB
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rátságról, család-
ról, szeretetrõl,
saját tulajdonsá-
gainkról. Délután
Ildi nénivel totóz-
tunk és kukoricá-
val alkottunk.
Az egész hét jó
volt, szívesen
maradtunk volna

még. Bárcsak vissza lehetne pörgetni az idõt!

Mártély, október 29.

Hajdú Renáta Virág

Kaláris10. oldal 2010. október
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Közérdekû telefonszámok

A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet az imaházban,

melyre várják a gyülekezet tagjait.

Az egyházak hírei

Élesedik a küzdelem a megye III-ban.

Továbbra is az élmezõnyben foglal helyet a Bütyök
Csárda Mártély csapata a megye III-ban. Pillanatnyilag
az utóbbi évek legszorosabb, legizgalmasabb harmad-
osztályú bajnokságában veszünk részt. Ezt bizonyítja,
hogy az elsõ négy helyezett között 2 pont a különbség.
Sajnos csapatunk az utóbbi két fordulóban fontos pon-
tokat hullajtott, de az már biztos, hogy a félév elején
kitûzött célt – bajnokságban az elsõ ötben fordulni, és
a magyar-kupában sorsolástól függõen minél tovább
menetelni –, már sikerült teljesíteni. 

Eredmények:

12. forduló: Kübekháza - Bütyök Csárda Mártély 0-3
(Kovács V., Borbás P., Gulyás A.)

13. forduló: Bütyök Csárda Mártély - Pusztamérges -
elmaradt (a vendégcsapat nem utazott el).

14. forduló: Makó III. - Bütyök Csárda Mártély 0-0
15. forduló: Bütyök Csárda Mártély - Domaszék 3-4

(Kis L (2), Kovács V.)

Utolsó hazai meccsünk december 4-én lesz 13:00-kor
a Deszk ellen. Ha az idõjárás is engedi, akkor
Mártélyon.

Hajdú László
Technikai vezetõ

Sportkör hírei

Író-olvasó találkozó
A mártélyi Könyvtár szervezésében érkezett Mártélyra
író-olvasó találkozóra Schaffer Erzsébet író, újságíró a
Nõk Lapja fõmunkatársa 2010. november 9-én.
Mintegy 80 érdeklõdõ jelenlétében mesélt történeteket,
beszélt élményeirõl, életérõl, munkájáról. A nevetéstõl
az õszinte elérzékenyülésig terjedt az érzelmi paletta a
több mint két órahosszáig tartó együttléten. A rend-
hagyóan jó hangulatú est végén dedikálta könyveit.
Asztalánál sorban álltak az olvasók, akik erre az alka-
lomra vártak. A jóízû beszélgetéseknek sajnos a vonat
indulás vetett kíméletlenül véget, de Erzsébet ígéretet
tett: amint ideje, s programjai engedik visszatér
Mártélyra, mert jól érezte magát, emlékezetes órákat
töltött a mártélyiak körében.

Sajti Imréné

ÁMK - Könyvtár

(folytatás az 5. oldalról)


