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Elõzõ számunkban az érintettek legnagyobb örömére
és megnyugtatására megírtuk, hogy miután a szegvá-
ri képviselõ testület 2011. márciusi ülésén úgy dön-
tött, hogy önállóan kívánja mûködtetni az iskolát,
Mártély új lehetõséget keresett és talált, a Fábián-
sebestyén-Árpádhalom által közösen mûködtetett ok-
tatási társulás formájában, ahová az elõzetes tárgyalá-
sok után partnerként bekapcsolódott volna.
A Délvilág április 22-i számából arról értesülhettünk,
hogy a fábiánsebestyéni képviselõk, hosszú vita után
úgy határoztak, elutasítják, hogy a mártélyi általános
iskola szeptembertõl együttmûködjön Fábiánsebestyén
és Árpádhalom iskolai társulásával, holott korábban
úgy nyilatkoztak, nincs akadálya, hogy Mártély csatla-
kozzon. Fábiánsebestyén jegyzõje az okokról annyit írt
a Délmagyarország szerkesztõségének, hogy több bi-

zonytalanság is felmerült, ami a társulás bõvítése el-
len szólt.
Balogh Jánosné, Mártély polgármestere megkeresé-
sünkre elmondta, hogy eléggé meglepte õt és az iskola
vezetését is ez a fordulat, de kénytelenek tudomásul
venni. Az alapvetõ cél, mint azt régebben is elmondta,
nem változott. Mindenképpen azt szeretnék, hogy az
oktatás helyben maradjon, olyan formában, ahogyan
az a legjobb a gyerekeknek, a szülõknek és a pedagó-
gusoknak. A társulás azért lett volna fontos Mártély
számára, mert így, bár a gyakorlatban semmi sem vál-
tozik, csupán az elnevezés, jelentõs, mintegy 10 millió
forintos plusztámogatáshoz juthatna az ÁMK. Szó van
a közoktatási törvény módosításáról, amely szerint
2012. januárjától megnõhet az állami szerepvállalás,
de mindez még elég bizonytalan. Bár az iskolai társu-

Iskolai társulás kérdõjelekkel

Iskolabusz az árokban

Ez most az egyik téma, többek mellett, ami erõsen fog-
lalkoztatja a mártélyi közvéleményt, fõleg a szülõk egy
részét, akiknek gyermekei részesei voltak a szerencsés
kimenetelû „buszbalesetnek”. A történet felesleges új-
ra felidézését nélkülözve csupán néhány személyes
észrevételt engedjenek meg nekem a mártélyiak, akár
közvetlen érintettjei, akár csak a szóbeszédbõl, vagy
az internetrõl értesült érdeklõdõi az eseménynek.
Tény, hogy történhetett volna nagyobb baj, sõt legyünk
õszinték: tragédia is. Az is tény, hogy mint ahogyan az
ügy „felelõs” résztvevõivel történt beszélgetés alapján
kiderült, történt néhány mulasztás. Tóth Mihálynak,
aki a buszt vezette, és mellesleg közel 35 éve vezet bal-
esetmentesen, ragaszkodnia kellett volna ahhoz, hogy
kijöjjön a rendõrség, hogy elkerülhesse azokat az alap-
talan vádakat, hogy aznap délelõtt még a „sörösüveg
nyakát szorongatta”, s felelõtlenül úgy szállított gye-
rekeket. Magam nem gondolnám, hogy egy komoly em-
ber, akire emberéletek vannak bízva ez ügyben, meg-
kockáztatna ilyesmit. Utólag persze okoskodni kár. Ta-
lán ez, s hogy az iskola igazgatónõje is hasonló felté-
telezésbõl, no meg eddigi jó tapasztalataiból kiindulva
nem ragaszkodott a szondáztatáshoz, s az a feletti
„örömben”, hogy végsõ soron nem történt nagyobb
baj, nem szorgalmazta a hatóságok bevonását, megér-
tem. Inkább pillanatok alatt megszervezte a gyerekek
visszaszállítását az iskolába.
És itt azért van egy a szülõk által jogosan felvetett kri-
tika és elmarasztalás. Valóban értesíteni kellett volna
õket a történtekrõl. Mert aggódnak, aggódhatnak a
gyerekeik testi épségéért. Ez elmaradt. Talán megint
csak a megkönnyebbülés, a többek által csak „kétes”
örömnek titulált felszabadult állapot miatt. Ezért az
igazgatónõ elmarasztalásban részesült. Itt azért meg

kell jegyeznem, hogy tudomásom szerint, nem csak en-
nek kapcsán, de valahogy a szülõk egy kis hányada
annak ellenére nem fogadja el a jelenlegi igazgatót, és
az iskola és az ÁMK intézményeinek irányításában
végzett eredményes, gyermekközpontú munkáját,
hogy ez egyértelmûen a haladást, az elõrejutást szol-
gálja. Nem csak bennem, sokakban felmerül kérdés-
ként, hogy hol vannak azok a többségben lévõ szülõk,
akik ezt világosan érzik, látják, s akik ilyenkor valami-
féle védelemben részesíthetnék õt.
A polgármester az Önkormányzat nevében is nagyon
sajnálja a bekövetkezett eseményt. Ám ahogyan a töb-
bi érintett, õ sem tud érdemben nyilatkozni addig,
amíg a rendõrség hivatalból elindult vizsgálata le nem
zárul. A kisbusz javítását követõen az átmeneti idõ-
szakban Szuromi Ernõ falugondnok fogja szállítani a
mártélyi iskolásokat.
És egy magán magánjegyzés az eset médiabeli szere-
peltetésének margójára: egy profi újságíró, aki bármely
lapnál dolgozik is, ha felvállalja az objektív tájékozta-
tás azon nehéz feladatát, hogy találgatások nélkül, fi-
gyelmen kívül hagyva a pletykaszintû szenzációhaj-
hász megállapításokat, fél információkat, saját véle-
ményének elhagyásával korrektül tájékoztatja az olva-
sókat egy-egy bekövetkezett eseményrõl, szóval meg-
próbál tényszerû tudósítást írni arról, ami történt, so-
ha nem bocsátkozhat feltételezésekbe. Mert az, nem az
a mûfaj. Az, például a jegyzet, mint ez a jelen írás.
Korom András tanult kollégám a lelkiismeretes utána-
járást sajnos elmulasztotta. Kár volt. Csak azért, hogy
egy cikk figyelemfelkeltõ legyen, nem szabad bélyeget
sütni emberekre a nélkül, hogy megfelelõen és minden
kétséget kizáróan tájékozódnánk a tényekrõl. Többet
ártott, mint gondolná.

Farkas Csamangó Zoltán 

„Jelzöm”
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lások az anyagi elõny mellett a szakmai együttmûkö-
dés terén is hasznosnak bizonyultak, az igazsághoz
tartozik, hogy abban a pillanatban, amikor életbe lép-
nek a fenti változások, azonnal letisztul a kép. A tár-
sulások, amelyeket szinte kivétel nélkül a boldogulás
kényszere szült, megszûnhetnek. A további lépéseket
most ez a váratlanul elõállt helyzet és az adott lehetõ-

ségek határozzák meg. Egy biztos: Mártély amíg lehet,
ragaszkodik az oktatás helyben tartásához, és azon
munkálkodunk, hogy ez még egy ilyen átmeneti idõ-
szakban is zökkenõmentesen mûködjön. A végsõ dön-
tést a képviselõ testület fogja meghozni – nyilatkozta
Balogh Jánosné.

A virágvasárnapi körmenet egy mélyebb valóság jelké-
pe, Jézussal együtt zarándoklatra indulunk, az Élõ Is-
ten felé vezetõ útra lépve – hangsúlyozta homíliájában
XVI. Benedek pápa. 
Virágvasárnap a jeruzsálemi szentély felé vezetõ úton
kísérjük Jézust. E napon évszázadok óta világszerte fi-
atalok és idõsek ujjongva kiáltják: „Hozsanna Dávid fi-
ának! Áldott, aki az Úr nevében jön!”. Mit teszünk va-
lójában, amikor mi is beállunk a körmenetbe azok kö-
zé, akik elkísérik Jézust és Izrael királyának kiáltják
ki? Mit jelent ez számunkra valódi életünkben? – ve-
tette fel a kérdést szentbeszédében XVI. Benedek pápa.
Jézus a húsvét közeledtével zarándokként a szent vá-
ros felé indult. Jézus tudta, hogy egy új húsvét vár rá,
Õ maga lép az áldozati bárányok helyébe, életét áldoz-
va a kereszten.   Tudta, hogy a kenyérben és borban
örökre átadja magát övéinek, és ezzel megnyitja az
utat számukra egy új szabadulás, az élõ Istennel való
közösség felé. Jézus a kereszt, a szeretet pillanatának
beteljesedése felé halad. Zarándoklatának utolsó állo-
mása maga az Isten, akihez Jézus fel akarja emelni az
embert. A virágvasárnapi körmenet egy mélyebb való-
ság jelképe, Jézussal együtt zarándoklatra indulunk az
Élõ Isten felé. Vajon lépést tudunk-e tartani Jézussal?
Vajon nem haladja-e meg erõnket e vállalkozás?
Az embert mindig nagy vágyakozás töltötte el, hogy Is-
tenhez hasonuljon. Az emberi értelem találmányaival
arra törekedett, hogy szárnyakra leljen, repülni tudjon,
a magasba emelje magát azért, hogy függetlenné, tel-
jesen szabaddá váljon, úgy, mint Isten. Az emberiség
számos álmát valóra váltotta, képessé váltunk arra,
hogy repüljünk, hogy a világ másik végén lévõ ember-
társunkkal kapcsolatot teremtsünk, beszéljünk vele és
lássuk õt.
Ám a gravitáció ereje, amely a földhöz vonz bennün-
ket, erõs. Képességeinkkel nem csak a jó dolgokat fej-
lesztettük; a rossz lehetõségei is kiszélesedtek és fe-
nyegetésként jelentkeznek a történelemben. Korlátaink
is megmaradtak, elég csak a természeti katasztrófákra
gondolni, amelyek az elmúlt hónapokban pusztítottak
és megsebezték az emberiséget.
Az egyházatyák szerint a gravitáció két irányból hat az
emberre. Létezik a lefelé húzó erõ, amely az egoizmus,
a hazugság, a rossz irányába vonz bennünket. A gra-
vitáció, amely a mélybe visz, eltávolít bennünket Isten-
tõl. Másrészrõl jelen van Isten szeretetének gravitációs
ereje. E két erõ között feszülünk, és minden attól függ,

hogy el tudunk e menekülni a rossztól a szabadságot
elnyerve s átadva magunkat Isten szeretetének, amely
igazzá tesz bennünket, felemel, és szabadságot ad.
„Sursum corda” – Emeljük fel szívünket! Az egyház-
atyák és a biblikus szemlélet szerint a szív az ember
középpontja, ahol egyesül az értelem, az akarat, és az
érzelem, a test és a lélek. A középpont, ahol a lélek tes-
tet ölt és a test lélekké válik, ahol az akarat, érzelem
és értelem egyesülnek Istennel és az iránta érzett sze-
retettel. A szív a magasba vágyik. Viszont mi egyedül
gyengék vagyunk ahhoz, hogy felemeljük szívünket Is-
tenhez. A gõg, miszerint egyedül is képesek vagyunk
erre, a mélybe húz bennünket, és eltávolít Istentõl. Is-
ten maga kell, hogy a magasba emeljen bennünket, és
ez az, amit Krisztus elkezdett a kereszten. Alázatossá
vált, és ez által legyõzte büszkeségünket: Isten aláza-
tossága végtelen szeretetének formája, és ez a szeretet
az, amely a magasba emel.
A virágvasárnapi liturgiában szereplõ 24. zsoltár, a
„Bevonulás a szentélybe” megjelöl néhány dolgot azok
közül, amelyek nélkül nem emelkedhetünk a magasba:
„akinek a keze tiszta és ártatlan a szíve, akinek az
esze nem csaláson jár, s aki nem esküszik hamisan…
aki a te arcodat keresi”. A technikai találmányok sza-
baddá tesznek minket, viszont csak akkor válnak való-
ban az emberi fejlõdés részévé, ha e tulajdonságok je-
gyében születnek meg, vagyis ha kezünk és szívünk
ártatlan és tiszta, ha az igazságot, Istent keressük, és
engedjük, hogy szeretete átöleljen bennünket.
A kérdés, miszerint az ember képes-e arra, hogy önma-
ga legyen, és Istenhez hasonlóvá váljon, mindig is fog-
lalkoztatta az emberiséget. A platóni filozófia követõi
arra keresték a megoldást, hogy milyen eszközökkel le-
het elérni a megtisztulást, amely által az ember meg-
szabadulhat a mélybe húzó nehéz súlyoktól. Szent
Ágoston szerint a megfogalmazott módszerekkel sem
lehet igazán eljutni Istenhez; Jézus Krisztus az, aki Is-
tentõl leszállt közénk, szeretete által kézen fog ben-
nünket és a magasba emel.
Zarándokként mi is az Úrral tartunk a felfelé vezetõ
úton, a tiszta szív és kezek, az igazság keresésének ös-
vényein járunk, Isten arcát kutatjuk. Vágyunk arra,
hogy igazakká váljunk, ezért így imádkozzunk: Emelj
minket a magasba! Tisztíts meg bennünket! Add
Urunk, hogy mi is azok között legyünk, akik a Te arco-
dat keresik.

XVI. Benedek pápa

Az Egyházfõ Húsvéti üzenete - Isten szeretete tesz szabaddá minket
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Testületi ülés 
Mártély Község képviselõ testülete 2011. április 27-én
tartotta meg rendes ülését a Polgármesteri Hivatal
nagytermében.
A napirendi pontok elfogadása után, megtárgyalták és
elfogadták az Önkormányzat, a Szegvár-Mártély ÁMK
költségvetésérõl és annak végrehajtásáról szóló önkor-
mányzati rendeletek módosításait, az Önkormányzat
2010. évi zárszámadásáról és a hivatal belsõ ellenõr-
zésérõl szóló jelentést.
Ezt követõen a személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis ellátások igénybevételérõl, valamint a fizetendõ té-
rítési díjakról döntött a testület. Szintén döntés szüle-
tett a község területén zajló mozgó árusítás és egyéb,
a közterület használatával járó kereskedelem és egyéb

közterület használattal járó tevékenységek (építõ-
anyag tárolás, rendezvények megtartása, stb.) díjsza-
básáról. A testület a mozgó árusoknak alkalmanként
1.000,-Ft-ban, egyéb kitelepülés esetében 200,-Ft/m2

összegben határozta meg a közterület használati díjat.
A mozgóárusok bejelentési kötelezettséggel tartoznak
az Önkormányzat felé, amelyet a hivatal dolgozói fog-
nak ellenõrizni. Minden más esetben az eddig haszná-
latos díjtételt 60%-al megemelte a testület.
A testületi ülés az egyéb aktuális ügyek, lejárt határ-
idejû határozatokról szóló beszámoló elfogadásával,
majd zárt ülésen szociális- és személyi ügyek megtár-
gyalásával zárult.

Kaláris: Úgy értesültünk, biztató tárgyalások folynak
Mártély és az önök takarékszövetkezete között arról,
hogy a Fontana Credit kivonulása után talán átveszik
és továbbviszik a mártélyi emberek pénzügyeinek inté-
zését.
Kis János: Elöljárójában annyit tudok errõl mondani,
hogy nagyobb a valószínûsége annak, hogy ez realizá-
lódik, mint annak, hogy nem. Bár sok elõkészítõ meg-
beszélés és részünkrõl még kockázatelemzést és egyéb
üzleti megfontolásokat követõ döntés szükséges a ki-
rendeltség megnyitásához, mi rendszerint nagyon fon-
tosnak gondoljuk egy-egy ilyen esetben az emberi té-
nyezõk figyelembevételét is. Ez a szövetkezeti forma
sajátossága is, amelyhez mint hagyományhoz próbá-
lunk ragaszkodni, és továbbvinni azt. Vannak pénzin-
tézetek, amelyek felépítésüknél, üzletpolitikájuknál
fogva nem tudnak ehhez a kérdéshez ilyen „rugalma-
san” hozzáállni.
Kaláris: A mostani helyen és a meglévõ épületben,
vagy egyéb helyen képzelendõ el az új takarékszövet-
kezeti kirendeltség megnyitása?
Kis János: Magam szerencsésebbnek tartanám az Ön-
kormányzat környékén, ahogy önök mondják, az újfa-
lui részben történõ fióknyitást, lévén, hogy már csak a
hivatalban naponta megforduló mártélyiak miatt is
forgalmasabb helynek látszik a településnek az a ré-
sze, s nem utolsó sorban, hogy tudomásom szerint az
újonnan betelepülõk miatt az egy dinamikusan fejlõdõ
környék. Természetesen, a mostani, tehát a változat-

lan helyen történõ nyitás mellett szól az, hogy az épü-
let megfelel a biztonsági elõírásoknak, jó helyre van
szerelve a pénzkiadó automata, egyszóval kaliberekkel
kevesebb idõ- és anyagi ráfordítással járna ez utóbbi
megoldás.
Kaláris: Nem riasztja vissza önöket, hogy egy másik
pénzintézetnek a jelek szerint „nem érte meg” tovább
üzemeltetnie egy mártélyi kirendeltséget? Egyáltalán,
van-e, és milyen a kapcsolatuk a Fontana Credittel?
Kis János: Nem riaszt el bennünket a tény, de mint
minden józan gondolkodású pénzügyi szakembert, el-
gondolkodtat. Sõt, mint racionális közgazdásznak, ta-
lán azt kellene mondanom, nem, ám mint tapasztalt
szövetkezeti vezetõ, azt kell mondjam, minden ember-
nek jár a városi szintû pénzügyi kiszolgálás lehetõsé-
ge. A Fontana Credittel egyébként kapcsolatban va-
gyunk, ismerjük egymás munkáját, sõt régebben fúzi-
óról is volt szó a két pénzintézet között, és sok olyan
Mártélyhoz hasonló lélekszámú település van, ahol
mindkét takarékszövetkezet jelen van, egymás mellett
él és dolgozik az emberek érdekében.
Kaláris: Mikorra várható érdemi döntés, és mire szá-
mítanak a mártélyi emberek az átállással kapcsolat-
ban, ha önök számunkra kedvezõ döntést hoznak?
Kis János: Április 26-án lesz igazgatósági ülés, ahol
konkrétan szóba kerül ez az ügy. Ha pozitív döntés
születik, akkor is kell egy ilyen váltáshoz nagyjából
két hónap, amíg minden a helyére kerül, és zökkenõ-
mentesen elindulhat a munka. A cél alapvetõen az,
hogy hozzávetõleg 3 év alatt kiderüljön, beindul-e any-
nyira a kölcsönös együttmûködés a település lakói, in-
tézményei, vállalkozásai és a takarékszövetkezet kö-
zött, hogy elmondhassuk, tényleg megérte. Ez nem
olyan rövid idõ, amely alatt megfelelõ munkával, isme-
retközléssel ne lehetne érdemi eredményt elérni. Jelen
pillanatban mi ezt szeretnénk, és erre törekszünk. Meg
kell várnunk a döntéseket, s csak azután tudunk a

A Fontana Credit mártélyi fiókbezárásának hírére
Mártély polgármestere felvette a kapcsolatot más
pénzintézetekkel annak érdekében, hogy a helyi-
ek ne maradjanak pénzügyeik helyben történõ in-
tézésének lehetõsége nélkül, így a Szegvár és Vi-
déke Takarékszövetkezettel is. Lapunk munka-
társa Kis Jánosnál, a takarékszövetkezet elnöké-
nél járt, ahol feltette ezzel kapcsolatos kérdéseit.

Tárgyalások a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel
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gyakorlatban is mozdulni.
Kaláris: A valóban kedvezõ döntés reményében kö-
szönjük, hogy ilyen õszintén válaszolt kérdéseinkre!
Kis János: Nagyon szívesen tettem. Annál is inkább,
mert számomra valóban fontos a dolgok emberi, érzel-
mi oldala is, a nyilvánvaló racionalitásokon túl.

(Lapzárta elõtt tájékoztatást kaptunk a Szegvár és Vi-
déke Takarékszövetkezet Igazgatóságától: A Szegvár
és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága kinyilvá-
nítja mártélyi kirendeltség nyitási szándékát. – Szerk.)

Kutyahelyzet

Bár az eredeti elképzelések szerint egy algyõi állatvédõ
egyesülettel volt tárgyalásban a mártélyi Önkormány-
zat a kóbor ebek befogására és elszállítására, végül kö-
zelebbi megoldás született a probléma megoldására. A
Mártély határában a „Bogáncs” tanyán menhelyet
fenntartó és üzemeltetõ Konrad Lorenz Természet- és
Állatvédõ Egyesület vállalta a mártélyi kóbor ebek,
gazdátlannak tûnõ kutyáknak a befogását, a menhely-
re szállítását, tartását és örökbe fogadó gazdik keresé-
sét.
Egy néhány egyedbõl álló falkát már el is vittek az ön-
kéntesek, akik értesítésre folyamatosan intézik a már-
télyi kutyaügyeket. Arra kérnek mindenkit, hogy aki-
nek hiányzik elkóborolt kutyája és szeretné visszakap-
ni, vegye fel a kapcsolatot az egyesület munkatársai-
val. Állatát a menhelyen kiválthatja és átveheti. Bizo-
nyos idõ után azonban elõfordulhat, hogy már új gaz-
dához kerül a kutyus. A tanyán nem sintértelep mûkö-
dik, hanem menhely, ahol a kutyák elaltatására csak
végszükségben kerül sor. Folyamatos állatorvosi fel-
ügyelet alatt állnak. Szükség szerinti ivartalanításukat
is szakember végzi.   Az állatok jó ellátásban részesül-
nek, és rendkívül humánus körülmények között tartják
õket.

Falumegújítás

Minden mártélyi tapasztalhatja azokat a változásokat,
ami a falumegújítási program részeként több helyszí-
nen egy idõben történik.
Szinte teljesen elkészült az új temetõi ravatalozó felújí-
tása, a sírok közötti gyalogutakkal és az épületet kör-

beölelõ térkõburkolattal együtt. Kulturált és méltó kö-
rülmények jöttek létre ezeknek a munkáknak az ered-
ményeként, ami az idõjárási körülményektõl függetle-
nül lehetõvé teszik a szertartások kegyelet teljes meg-
tartását, és a sírok látogatását.
Jórészt elkészült a fõtér díszburkolata is, amelynek

központi motívumát egy szép szökõkút fogja díszíteni,
amely a tereprendezés, gyepesítés és virágosítás, kül-
téri bútorok elhelyezése után minden bizonynyal von-

zó és látogatott
helye lesz az ó-
falu központjá-
nak.
A tavaszi szü-
net elsõ napján
kezdõdött el az
ÁMK általános
iskola épületén
az elavult nyí-
lászárók cseré-
je, amivel nagy-
ban csökkent-
hetõ lesz az in-
tézmény fûtési
s z á m l á j á n a k
mértéke, kö-
szönhetõen a
modern, színre

fóliázott, hõszigetelt üvegekkel ellátott ablakoknak.
Szintén e projekt kertében elkezdték a Faluház mellet-

Rövid hírek

(folytatás a következõ oldalon)
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ti felfagyott, lyukacsos, elöregedett aszfaltréteg eltávo-
lítását és cseréjét a parkolóban.
Mindezen munkákat a Maczelka és Társa Építõipari
Kft. végzi.

Dolgoznak a közmunkások

Mint azt szintén bárki láthatja, aki nyitott szemmel
jár-kél a faluban és környékén, folyamatosan dolgoz-
nak az Önkormányzat által foglalkoztatott közmunká-
sok. Mint azt a közmunkások koordinátorától megtud-
tuk, a „régi” 9 fõ, és az újonnan felvett 15 közmunkás
fõleg a falu rendbetételén dolgozik. Csatornákat, átere-
szeket tisztítanak, cserjét irtanak, nádat kaszálnak, és
a tavasz beköszöntével most elérkezett fûnyírási mun-
kákat is elvégzik. Már korábban új belvízelvezetõ csa-
tornát készítettek az újfalui Liliom és Zrínyi utca sar-
kán, rendbe tették a kempingnél található átereszt, és
az iskola mögötti területen is végeztek környezet szé-
pítõ munkákat. 

Pótolják a meghibásodott tartályokat (fotó)

Új szennyvízaknákat szerzett be a belvíztõl és a téli fa-
gyoktól megrongálódottak helyett az Önkormányzat
Kommunális Közmû Beruházó és Üzemeltetõ Intézmé-
nye. A tartályok cseréje szükség szerint és folyamato-
san történik, a csatornarendszer zavartalan üzemeltet-
hetõségének érdekében. 

Változások a postán

A mártélyi Posta dolgozóitól lapunk a következõ tájé-
koztatást kapta:

Tisztelt Ügyfeleink!
Néhány, a postaátadás kapcsán felmerült tévhitet sze-
retnénk most eloszlatni.
Tény, hogy a hódmezõvásárhelyi Vagyonkezelõ Zrt.
már nem mûködteti tovább a postát, de törvény írja
elõ, hogy a 600 lakosnál nagyobb lélekszámú települé-

seken postának kell mûködnie, ezért Mártélyon a pos-
ta megmarad.
Ezzel együtt, történtek változások, amelyekrõl itt, a
lapban szeretnénk tájékoztatni önöket.
Ami a régi maradt: Nyitva tartásunk hétfõtõl–pénte-
kig 8 órától 16 óráig tart, 12–12.30-ig közbeiktatott
ebédidõvel. Szombaton és vasárnap a postahivatal zár-
va van.
És ami változott: új a telefonszámunk. Ezen túl a
06-62/528-010-es vonalas számon érhetnek el ben-
nünket. Bármilyen pénzforgalommal kapcsolatos ügy-
ben, csekk befizetés, utalvány kifizetés, utánvétes kül-
demények átadása, levélfeladás, stb. csak 15.30-ig van
módunkban teljesíteni. A pénztárforgalom ettõl az idõ-
ponttól, tehát 15.30–16 óráig szünetel.
Végül egy kis technikai akadályról. Pillanatnyilag a
Postán fénymásolni, faxolni nem lehet, mert nincs hoz-
zá berendezésünk.
Végezetül köszönetünket fejezzük ki az illetékeseknek,
akiknek köszönhetõen érezhetõen csökkent közsé-
günkben a kóborló kutyák száma az utcákon. Tovább-
ra is számítunk megértõ együttmûködésükre!

A mártélyi Posta dolgozói

20 éves az olvasókör

A mártélyi Olvasókör 2011-ben lesz 20 éves. Ekkor,
pontosan június 16-án ünnepeljük újraalakulásunk év-
fordulóját.
A közgyûlés május 21.-én lesz a Faluházban, ahol az
ünnepi megemlékezés egy emléktábla avatásával veszi
kezdetét. A Tóth Mihály kõfaragó mester által készített
„könyv” tábla a Faluház falában kerül elhelyezésre,
amelyen az Elsõ Mártélyi Olvasókör megalakulásának
dátuma is szerepelni fog.
A Faluház nagytermében megrendezendõ közgyûlés
keretén belül megemlékezésekkel idézzük fel az elmúlt
húsz év történéseit, eseményeit. Az Olvasókör tagjait
és a meghívottakat még külön is értesítjük.

Apró Lajosné 
elnök

Szentmise idõpontjának változása

Május elsején a Római Katolikus Templomban a Szent-
mise reggel 8 órakor kezdõdik.
Az idõpontváltozás csak erre a vasárnapra vonatkozik,
tekintettel a délelõtt 10-kor kezdõdõ egyházközségi
majálisra.

Majális a Soma tanyán

Somodi István és felesége nagylelkûségének, az NCA
támogatásának és a „Hogy Életük Legyen ” Alapítvány
segítõinek köszönhetõen idén is megrendezésre kerül a
majális a Soma tanyán.

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Program:
- 9–10 óráig gyülekezõ, elõkészítõ munkák
- 10– ebédig közösségi játékok
- kb. 13 órakor ebéd
- délután
- „Az én anyukám” – anyák napi szösszenet
- sárkányépítés
- foci
- tere-fere

Kérjük, hogy a civilszervezeteknek felajánlható 1%
rendelkezõ nyilatkozatának kitöltésekor gondoljanak
ránk.
Támogatásukkal nem csak a sok színvonalas helyi
szabadidõs programunk megvalósulását segítik, ha-
nem a hátrányos helyzetû fiatalokat, családokat, isko-
lán kívüli képzéseket, határon túli magyarokat, és a
hagyományõrzõ helyi programjainkat is.
Idén a községünk 100 éves Templomáról szeretnénk
egy könyvet kiadni, ebben nagy segítséget jelent az Ön
1%-a is!

„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért,
6636 Mártély Fõ u. 66. Adószám: 18451054-1-06

Egyéb támogatási lehetõség: 57400262-13860543
számú számlára való utalással.

Köszönjük Támogatását!

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
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Április 9-én megtartottuk Közgyûlésünket, ahol 106 ta-
gunkból 68-an megjelentek, és három társ egyesület kép-
viselõi is megtisztelték rendezvényünket. Közgyûlési be-
számolóinkat alaposan elõkészítettük, s a tagság elfo-
gadta azokat. Az alapszabályban eszközöltük a válto-
zást, azt a tagsággal ismertettük. Az Egyesület közhasz-
nú, ezért a közhasznúsági jelentést a törvénynek megfe-
lelõen elkészítettük, amit az alábbiakban teszünk közé:

Beszámoló a 2010. évi közhasznúsági Tevékenység-
rõl
A mártélyi „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületét a
Csongrád Megyei Bíróság a Pk: 60.056/1997./ 8. számú
végzésével minõsítette közhasznú szervezetté és a Pk.
60.05561997/15. számú határozatával a jelenlegi veze-
tést elismerte.
Az Egyesület közhasznú társadalmi szervezet, politikai
tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, tõlük anyagi támogatást
nem kér. Célja: az egészség megõrzés, gyógyító egészség-
ügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység,
családsegítés, idõskorúak gondozása. Hátrányos helyze-
tû csoportok társadalmi esélyegyenlõség elõsegítése.
Elõsegíti tagjainak pihenését. Együttmûködik azon álla-
mi szervezetekkel, amelyek feladatainak ellátásában se-
gítik.
2010-ben az Egyesület bevétele NCA pályázatból
432.000,-Ft. MEOSZ-tól 580.000,-Ft, Önkormányzattól
150.000,-Ft, egyéb bevétele 243.712,-Ft volt.
Elszámoltunk 2010-ben az NCA-DA-09-P-0151-es pályá-
zattal. Az összeg két részletben érkezett, de az elszámo-
lás 2010-ben történt meg a jogszabálynak megfelelõen.
Felhasználás a következõkben valósult meg:

Terv Tény
Fenntartási üzemeltetési költség 17.000 19.090
Nyomtatvány, irodaszer 18.000 23.900
Élelmiszer 5.000 4.878
Egyéb anyagköltség 5.000 2.450
Bérleti díj 120.000 110.000
Posta telefon költség 30.000 33.635
Utazási költség 25.000 24.716
Bankköltség 29.000 26.860
Étkezés – stb. 119.000 120.000
Temetés és egyéb virág 20.000 24.406
100 ezer Ft alatti tárgyi eszköz 12.000 9.975

400.000 400.000

Az elszámolás így teljes, de a pénzügyi beszámolóban
feltüntetett 132.000,-Ft érkezett 2010-ben a 300.000,-Ft,
amit az egyesület az NCA-DA-10-P-0045 számú pályáza-
tán nyert ez 2010. június 1-tõl 2011. május 31-i felhasz-
nálásra szól még nincs elszámolva. Ennek felhasználá-
sáról csak a 2012-es közgyûlésen tudunk számot adni.
Pályázatot adtunk be 2011. június 1-tõl, szeptember
30-ig szóló mûködéshez, errõl semmiféle értesítést nem
kaptunk.
Állami közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatósá-

gáról szóló 2007. évi CLXXXI tv. szerinti elszámolás a
következõ:
A mártélyi Önkormányzat 2010. évi támogatása
150.000,-Ft volt. Felhasználás: a következõ: A 11/2010.
sz. támogatási elszámolásunk 50.480,-Ft-ról, a
126/2010 sz. 100.000,-Ft-ról szól, ebben benne foglalta-
tik a 2010. évi ÁMK terembérlet 16.000,-Ft-ja, irodasze-
rek 10.480,-Ft értékben, valamint 14.050,-Ft és 9.950,-Ft
karácsonyi ajándékcsomagok és 100.000,-Ft ajándék-
utalvány értéke.
A MEOSZ pályázatán elnyert összeg is állami költségve-
tés részét képezte:
Elszámolásunk a következõ
Beadott pályázati összeg 650.000,-Ft
Állami támogatás 580.000,-Ft
Önrész 70.000,-Ft

Terv Tény
MEOSZ Saját MEOSZ Saját

Horgászverseny 40.000 40.000
Bérleti díj 20.000 50.000
Étkezés /35 fõ/ 280.000 286.138
Horgászverseny. díj 90.000 89.017

(könyvek)
Utazás 110.000 30.000 96.006
Szervezési költség
Tel. posta
Nyomda 80.000 59.450

580.000 580.611

Saját erõt társadalmi munkával váltottuk ki, 402.500,-Ft
értékben. Taglétszámunk 2010. év végén 106 fõ. Tagdíj
bevétel 104.000,-Ft 3 fõ tagdíjmentes. Év eleji pénzállo-
mány: 1.132.321,-Ft. Év végi pénzállomány: 1.205.281,-
Ft. Leltári vagyon (beszerzési áron) 1.423.810,-Ft.
1 %-ból bevétel 14.256,-Ft volt, banki kamat: 14.308,-Ft.
Egyéb bevétel 109.948,-Ft, melybõl a 82.840,-Ft állami
költségvetésbõl jogtalanul átutalt összeg visszaküldését
eszközöltük.
A 2010-ben vállalt tervszerinti feladatokat végrehajtot-
tuk a tagság érdekében. A bevételek és kiadások a jog-
szabályban lefektetett módon, lettek felhasználva. A va-
gyonunk nem csökkent. A vezetõség és a hozzájuk tarto-
zó személyek sem készpénzben, sem más formában nyúj-
tott juttatásban nem részesültnek. Egész évben munká-
jukat önkéntesen, társadalmi munkában végzik.

Mártély, 2011. április 6

Arnóczky Györgyné
elnök

Rendezvényünkön a tagságot megvendégeltük, és több
órát töltöttünk el kellemesen, családias hangulatban,
ahol az „Õszirózsa Népdalkör” tette színesebbé ezt a na-
pot. Megtárgyaltuk a 2011. évi terveinket is, amihez a
tagság együttmûködését kértük.

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének hírei



A dús, csillogó barna, szõke, fekete, vörös hajat a fia-
talsággal asszociáljuk. A nõk bálványa meg ugyebár a
tisztes, õszes halánték. De milyen szépek az õsz hajú
idõs nõk és férfiak is. Mindegy, hogy mennyi, milyen a
színe, csak ápolt legyen. 
A haj alapvetõ funkciója, hogy védje a koponyát a tû-
zõ naptól, a dermesztõ hidegtõl, az UV-sugárzástól, a
csapadéktól, esetlegesen a fizikai ráhatásoktól, úgy-
mint ráesik valami, beleütõdik valamibe. Ami ezen túl
van, az már mind a kultúra terméke. Régi keletû, hi-
szen a haj szépségével már évezredek óta foglalkozik
az emberiség. Egyiptomban, Szíriában például már
Kr.e. 2500-ban följegyezték, hogy hennával, illetõleg
renggel, az indigócserje levelével színezték a hajukat a
tehetõsebb és mondjuk ki, hiúbb nõk és férfiak. A szo-
kás ma már világjelenség, hiszen látunk szõke afrika-
iakat, éjfekete finneket. Ám a haj szépsége nem elsõ-
sorban a színen, a színezésen múlik, ennél sokkal fon-
tosabb az állaga, a fénye, a rugalmassága, a vitalitá-
sa. 
Az emberi test különleges „szerve” a haj, amely éle-
tünk folyamán folyton nõ, sõt a halál után is egy ide-
ig. Egyetlen hajszálunk jó esetben 2–4 évig él. Egy
négyzetcentiméteren átlagosan 120 szál osztozik, de a
szóródás nagy. A szõkéknek van a legtöbb hajszáluk,
mintegy 140 ezer, a barnáknak, feketéknek 100–120
ezer, a vöröseknek pedig 80–90 ezer. Ezen belül is na-

gyok a különbségek, a haj mennyisége, minõsége az
öröklött géneken múlik. Vannak széphajú családok és
vannak gyérhajúak. És vannak, akik megkopaszod-
nak. Ne csüggedjenek, mert manapság – férfiaknál di-
vatos a kopaszság. 
A haj végtelenül erõs, ha egy ember összes hajából kö-
telet fonnának, 10 tonnát, 7–10 személygépkocsit fel
tudnának emelni vele. De, ha a fejbõrbõl akarnánk
súllyal eltávolítani, már 50–80 gramm is elegendõ len-
ne. Érdekes még, hogy életünk folyamán ezer kilomé-
ter hosszúságú hajszálat produkálunk.  
Egy jó orvos már a páciens hajára nézve meg tudja ítél-
ni, hogy mennyire beteg az illetõ. Az elszürkült (nem
õsz), fénytelen, töredezett végû, megritkult haj a leg-
több esetben szervi bajt jelez. Az egészséges ember vi-
szont sok mindent tehet azért, hogy a haja mindig szép
legyen. Mindenki tisztában van vele, hogy száraz,
avagy zsíros-e a haja. A száraz, korpás hajra idõnként
érdemes ricinusolajból, tejfölbõl, banánból mixelt pa-
kolást tenni, a zsíros hajúak pedig tojásból, citromból
és mézbõl készült masszát kenjenek a fejükre, amit
egész éjszaka rajta tarthatnak a reggeli hajmosásig.
Nyáron különösen ügyeljünk a hajunkra, mert a sós
tengervíz, a klóros strandvíz, az erõs napfény, a por, a
szél ártalmas. Úszás, fürdõzés elõtt is öblítsük le a ha-
junkat lehetõleg ivóvízzel, mert akkor kevésbé tapad-
nak rá a káros anyagok, utána pedig feltétlenül. 
Kutatók szerint 200 múlva eltûnnek Földünkrõl a szõ-
ke, kékszemû emberek. Õk ugyanis egy evolúciós ano-
mália révén születtek a jégkorszak végén és lassacs-
kán elfogynak a génjeik. Nõk voltak az elsõ ilyen szép-
ségek, akik ily módon hívták föl magukra a megfo-
gyatkozott férfiak figyelmét. Állítólag 2202-ben Finn-
országban születik meg az utolsó szõke lány, vagy fiú.

Lévay Györgyi
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Hajunk, a koronánk

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

Mikor eljön az este 
Már a hold is ragyog
Keresek az égen 
Egy fényes csillagot

Az a fényes csillag
Nagyon fontos nekem
Mindig vigyáz rám
S ragyogva kíséri életem

Nagyon szép az élet
De könyörtelen is tud
lenni
Mert akit úgy szerettünk
Annak kell elmenni

Hiányzik a szeretet
A féltõ gondoskodás
És ezt a hiányt már soha
többé
Nem pótolja senki más

Az idõ nem áll meg
Az élet megy tovább
Csak a szívünk fáj sajog
Egész életünkön át

Szabó Lajosné Nagy Anna Katalin

Esti gondolat
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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
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Temetkezési Szolgálat
és Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

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

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

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

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

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

(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

Május 4-én Fényterápia 9 órától
5-én Névnapi köszöntõ (Eszter, György), 10

órától
5-6-án Térítési díj befizetése a pénztári órák-

ban
11-én Bánfi Éva elõadása 10 órától
14-én Klubtaggyûlés 10 órától
17-én Zsíroskenyér-parti 13.30-tól, beszél-

getés, nótázás
19-én Elõadás az oxigénnel dúsított vízrõl

10 órától
25-én Ruha és fehérnemû vásár 9 órától
26-án Mosoly Napja

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit
várunk!

Idõsek Klubja májusi programja
Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomás-

mérés, 7 és 8 óra között.
Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoport-

foglalkozása 9 órától.
Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült

felvételek megtekintése közkívánatra, minden
héten

Csütörtökön közösségi rendezvény: elõadás, névnap,
születésnap, évforduló.

Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet
reggel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak for-
ralás után fogyasztható!

A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség


