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Betyáros idõk járnak

Talán joggal mondhatják egyesek, olyan vagyok, mint
a Vezúv vulkánja - állandóan füstölgök.
Ezt felvállalom, hogyne vállalnám fel, mikor a körülöt-
tünk lévõ világ elaljasodása nap, mint nap borzolja az
idegeimet, egyre jobban aláásva az emberekbe és ere-
dendõ jóságukba vetett eddigi töretlen hitemet. Ezért
nem kell csodálkozni, hogy idõrõl-idõre ennek hangot
is adok.
Itt van rögtön az eset, amely bennem több verziót is
aktivizál, jelesül, hogy az iskola udvaráról egyik éjsza-
ka elloptak több mázsa feldarabolt fát, amelyet az er-
dészet felajánlására a szülõk és más önkéntesek gyûj-
töttek össze az ártéren. Beszállították és összevágtak
fáradságos munkával. A most amúgy sem könnyû
helyzetben létezõ mártélyi iskola téli fûtésére szánt tü-
zelõjének egy része meg az éj leple alatt „elvándorolt”.
Ilyenkor az elsõ verzió, hogy olyan valaki lopta el, aki
nagyon rászorult. Második verzió, hogy kifigyelte, tu-
domást szerzett róla (tehette, hiszen minden lehetõ
módon hirdettük, szétkürtöltük az akciót), és az éj lep-
le alatt szép „csendben” beállt egy nagyobb utánfutó-
val, és dugig megpakolta a járgányt. Mikor néhány éve
a ház elõl valakik elvitték téli tüzelõnk felét, olyan
csendben, észrevétlenül, hogy még a kutya sem uga-
tott, elõször dühöngtem, azután magam hibáztattam,
amiért a „meteres” fát nem hordtam be az udvarra,
legvégül arra a következtetésre jutottam, hogy csakis
olyan szegény ember vihette el a több tízmázsányi fa-
anyagot, aki e nélkül családostul megfagyott volna a
téli hidegben. Mint kiderült utólag, nem errõl volt szó.
Az azóta más ügyekben is elmarasztalt illetõ nagy ál-
talánosságban eladta a lopott fát. Mindegy, hogy a má-
sok által kivágott, glédába rakott és elszállításra váró
ártéri farakásokról, vagy épp az ilyen „talált” tûzifáról
volt szó. Azóta óvatosabbak vagyunk. Lám mégis köz-
tünk vannak azok a gazemberek, akik nem ismernek
sem istent, sem embert, sem a jó ügy közösségi mél-
tánylását, ezért bármikor, bárhonnan, bármit lopnak,
amibõl pénzt lehet csinálni. Megtalálásuk kétséges.

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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Büntetésük, ha csak más dolgok kapcsán le nem buk-
nak, szintén, mint azoké az embereké is, akik egy
nyolcvan fölötti kis mártélyi öregasszony összekupor-
gatott pénzét csalták ki több részletben, s a mai napig
nem adták meg neki. Egy család kivételével, amely
idõközben Szentesre költözött (menekült?), a többi
„kölcsönigénylõ” mártélyi. Itt élnek közöttünk. Nap,
mint nap találkozhatunk, talán találkozunk, sõt még
beszélünk is velük, sokan a nélkül, hogy tudnánk effé-
le viselt dolgaikról. Tudható a nevük, és a lakcímük, és
az általuk kölcsönkért pontos összegek is. Tulajdon-
képpen meg is írhatnánk (megérdemelnék), de nem fel-
adatunk beleavatkozni a hivatalosan eljáró emberek
dolgába. Az ügy már ügyvéd elõtt, és ahogy mondani
szokás: „nyomozati szakban” van. Egy ilyen kis újság-
nak csak egyetlen felelõssége van és lehet egy ilyen a
közösséget érintõ ügyben, ha a tudomására jut egy ef-

féle elképzelhetetlen eset, fel kell hívnia a figyelmét a
saját „nyájának”: vigyázat közöttünk vannak a hié-
nák! Mert mit kellene mondanunk azokra az emberek-
re, akik pénzt csalnak ki másoktól, s ha azután az ké-
ri jogos tulajdonát, letagadják a történteket, elzavar-
ják, látszólag meg sem ismerik, és vígan élik világu-
kat, mintha mi sem történt volna. Talán csak annyit:
gondolják át tettüket, és rendezzék dolgaikat ember és
Isten elõtt, mert ha a történteket hivatalosan is rájuk
bizonyítják az arra felhatalmazott emberek, nem fog
ilyen vékonyan majd az újságíró tolla, s ország-világ,
de legalábbis a falu minden újságolvasó lakója megis-
merheti valódi nevüket és valódi arcukat. És akkor ez
már, a hivatalos eljárás és bizonyítás végeztével nem
találgatás (az õ szemükben nyilván „rágalmazás”)
lesz, hanem sajnálatos, de nagyon is helyénvaló
tényközlés…

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)

Testületi Ülés
2011. szeptember 15-én tartotta rendes ülését a már-
télyi Képviselõ Testület.
A testületi ülésen egyetlen napirendi pontot tárgyaltak
meg a képviselõk, az Önkormányzat 2011. I. féléves
költségvetési beszámolóját. Balogh Jánosné szóbeli ki-
egészítõjében hozzáfûzte, hogy az idei év elsõ fele sem
volt semmivel jobb, mint az azt megelõzõek. A pénzfor-
galom bevételi és kiadási oldala egyensúlyban volt, s a

jelenlegi kilátások szerint nem is várható ebben válto-
zás. Annyiból kell tehát gazdálkodni, amennyi rendel-
kezésre áll. Érzékelhetõ, és várható, hogy változások
következnek be az önkormányzatok mûködésében,
ezért a jövõt idõben tervezni kell. Reményét fejezte ki,
hogy az év végéig minden probléma nélkül fenn lehet
tartani az Önkormányzat mûködését. A testület egy-
hangúan elfogadta az elhangzott beszámolót.

Emlõszûrés
Figyelem!
Felhívjuk a mártélyi Hölgyek figyelmét, hogy
2011. október 11-én kedden 14-16 óráig emlõ-
szûrés lesz a Faluház melletti parkolóban kite-
lepülõ szûrõbuszban. Aki névre szóló meghívót
kap, kérik, saját egészsége érdekében szíves-
kedjen megjelenni.

Szüreti mulatság
2011. október 1-én Szüreti Mulatság lesz Már-
télyon a Faluházban és környékén, 19 órai kez-
dettel.
A mulatság lovas felvonulással veszi kezdetét,
majd a szüreti huncutságok kerülnek elõtérbe,
ahol is csõszi felügyelettel lehet megpróbálkoz-
ni a szõlõlopással, mustkészítéssel, muzsikás
aláfestéssel, amelyet a „Sófalvi-Molnár” duó
szolgáltat.
Hajnalig tartó zenés-táncos mulatság zárja a jó
hangulatú napot, amelyen a „Rigó-Pótári” ze-
netársulat húzza a talpalávalót, miközben a
büfében serek, borok, rövidebbek, gyomorba
való finomságok, kiskorúaknak, fehérnépek-
nek és sofõröknek alkoholmentes italok, kávé
és egyebek állnak az úri közönség rendelkezé-
sére.
A belépés, helyszínen beszerezhetõ támogató-
jegyek vásárlásával lehetséges, amely bevételt
szintén az iskola mûködésére fordítják a minél
nagyobb számú résztvevõ megjelenésében és a
jó szórakozásban reménykedõ szervezõk.

Megyei B kategóriában: Sajti Fanni Algyõn a 8 minõsí-
tõ forduló után feljutott a kezdõ lovas kategóriából az
ifjúsági lovas kategóriába. Szabadidõs versenyen
Balástyán Campestrin Eleonóra, Baranyi Lili, Mispál
Luca és Benkõ Noémi vettek részt. A csapat összesített
eredménye: 2 elsõ hely, 1 harmadik hely, 1 negyedik
hely, 1 ötödik hely. Sajti Fanni B1/A kategóriában 4.
helyen zárta Szellõvel a Bordányban megrendezett me-
gyei döntõt.

Lovas hírek
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Tájékoztató a lakásfenntartási támogatás új rendszerérõl…
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek
után részesülnek családi pótlékban – kedvezményes
áron vehetik igénybe a földgázt 2012. évre, amennyi-
ben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig
eljuttatják a bejelentett lakóhely, ill. tartózkodási hely
szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazga-
tóságához.
A kedvezmény az igénylõlap kitöltésével és a csatolt
utolsó havi gázszámla másolatával igényelhetõ. Tár-
sasházban élõknek nem kell számlát mellékelni. A hi-
ánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsa-
ládos háztartásban élõk közül annak kell benyújtania,
akinek nevére a számla szól.
Az igénylõlapot a kincstár postai úton megküldte az
érintett családoknak, valamint letölthetõ a Kincstár
honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu) továbbá be-
szerezhetõ a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgál-
tatóktól is. 
A kedvezménnyel összefüggõ kérdések megválaszolá-
sára a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, ill. a
Call Center (06-1-452-2910), 06-30-344-0045, 06-70-
460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezés-
re állnak. 
A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak
három jogcíme van:
- az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan kö-

telezõ jelleggel kell biztosítani a támogatást,
- a törvényben meghatározott feltételek mellett norma-

tív jogcímen jogosultak a rászorultnak minõsülõ csa-
ládok,

- az önkormányzat rendeletében meghatározottak sze-
rint további rászoruló családok részére is nyújthat tá-
mogatást.

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a

személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét (2011-ben 71.250,-Ft) és a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona.
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a la-
kásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakás-
nagyság és az egy m2-re jutó elismert költség szorzata.
Az egy m2-re jutó elismert havi költség összegét az
éves központi költségvetésrõl szóló törvény határozza
meg (2011-ben 450,-Ft). 
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elis-
mert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik: 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik: 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik: 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik: 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d)

pontban megjelölt lakásnagyság és minden további
személy után 5-5 m2

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy
a szolgáltatás idõtartama alatt lakásfenntartási támo-
gatásra jogosult. A e jogcímen lakásfenntartási támo-
gatásban részesülõ személy egyidejûleg normatív la-
kásfenntartási támogatásra nem jogosult. 
Azon személy esetében, akinél elõrefizetõs gáz- vagy
áramfogyasztást mérõ készülék mûködik, a lakásfenn-
tartási támogatást vagy annak meghatározott részét
természetben, a készülék mûködtetését lehetõvé tévõ
formában kell nyújtani. A lakásfenntartási támogatás
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élõ személyek és háztar-
tások számától. A kérelem elutasításra került, ha a ké-
relmezõ, ill. a háztartásában élõ személy érvényes la-
kásfenntartási támogatással rendelkezik.
Ha az ellátást kérõ személy nem cselekvõképes, helyet-
te a törvényes képviselõje jogosult az aláírásra.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem esetén a
szociális helyzet megismerése céljából, a kérelemben
közölt adatok valódiságának ellenõrzése céljából az
ügyintézõ környezettanulmányt készíthet.
Kiszámított és két tizedes jegyre kerekített arányszám,
valamint a lakásfenntartás elismert havi költségének
szorzata 100,-Ft-ra kerekítve, melynek minimális ösz-
szege havi 2.500,-Ft, amely egy év idõtartamra állapít-
ható meg.
A támogatás összege a kérelmezõ által megjelölt szol-
gáltatóhoz kerül átutalásra.

Dr. Tarics Csilla
Jegyzõ

Rókák immunizálása
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Vidékfej-
lesztési Minisztérium az FVM 164/2008. (XII.
20.) és a 42/2010. (IV.22.) számú rendeletei
szerint az ország kijelölt területein õsszel ismét
sor kerül a ragadozó emlõsök veszettség elleni
orális immunizálására. A repülõgépes és/vagy
kézi vakcinázás 2011. október 1-16 között ke-
rül elvégzésre.
Felhívjuk a lakosok, külterületeken élõk figyel-
mét, hogy amennyiben bárhol vakcinát talál-
nak, ne nyúljanak hozzá, ne vegyék kézbe! Fo-
kozottan hívják fel a gyermekek figyelmét a ki-
helyezett tárgyak veszélyességére.
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Tájékoztatás a közelgõ népszámlálásról
Tisztelt Mártélyi Lakosok!

A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. Tör-
vény rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar Köz-
társaság területén a természetes személyekrõl és a la-
kásállapotokról nép- és lakásszámlását kell tartani. A
kérdõív-csomagokat a kérdezõbiztosok 2011. október
27-tõl juttatják el a község közigazgatási területén ta-
lálható valamennyi ingatlanba. Adatfelvételre 2011.
október 1-31. között kerül sor. A számlálóbiztosok az
adatfelvétel során kötelesek igazolni magukat szemé-
lyi azonosító igazolványuk, valamint a KSH névre szó-
ló igazolványának felmutatásával.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének
három módja a következõ:

1. az internet segítségével, melyhez az adatszolgálta-
tónak be kell lépnie a www.enepszamlalas.hu honlap-
ra, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával
lehetõvé válik a népszámlálási kérdõív-csomag, on-
line felületen történõ kitöltése. Ez az azonosító és az
egyedi kód az adott címre szóló adatszolgáltatói cso-
magban eljuttatott lakáskérdõív elsõ oldalán az „Azo-
nosító” és az „Internetes belépési kód” mezõkben ta-
lálható. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó
személyrõl ugyanúgy kell kitölteni a kérdõívet. A kér-
dések internetes megválaszolására 2011. október
1-16. között van lehetõség.
2. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja
úgy is, hogy a kérdõíveket saját maga tölti ki. Ebben
az esetben a kitöltött papír kérdõíveket az adatszolgál-
tató a kapott borítékba visszahelyezve átadja a szám-

lálóbiztosnak, amikor az ismét felkeresi az adott cí-
met. Papír alapú önkitöltésre 2011. október 1-16. kö-
zött van lehetõség.
3. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja
személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás
céljából 2011. október 1. és október 31. között keresi
fel.

Az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre,
a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vo-
natkozó kérdések kivételével – kötelezõ.
A számlálóbiztosok a kitöltött kérdõíveket kötelesek
biztonságosan tárolni azokat más személynek nem
mutathatják meg, a tudomásukra jutott adatokat más
személy nem ismerheti meg.
Az ország állapotának megismeréséhez szükségesen
ezek az információk. Az adatok országos összegzését
követõen teljes lesz a kép Magyarország helyzetérõl.
Ezek az adatok nagyon fontosak az országos és helyi
döntések meghozatalához.
Ezért minél pontosabban válaszolnak a kérdésekre,
annál pontosabb, annál megbízhatóbb képet kapunk
saját magunkról és annál megalapozottabbak lehetnek
a jövõnkre vonatkozó tervek, döntések.

A népszámlálással kapcsolatban kérem a községi lako-
sok együttmûködését.

Tisztelettel:

Dr. Tarics Csilla
jegyzõ

A Fandante Kamarakórus fellépése
A Kultúrával a Mártélyi Gyerekek Jövõjéért programso-
rozat elsõ elõadása 2011. szeptember 16.-án pénteken
19 órától került megrendezésre a mártélyi Római Kato-
likus Templomban, ahol a hódmezõvásárhelyi
„Fandante Kamarakórus” egész estés mûsorát hallgat-
hatta végig a szép számú érdeklõdõ. Az esten elsõ íz-
ben lehetett támogatójegyek vásárlásával segíteni a
mártélyi iskolában tanuló gyermekeket. Az est bevétel-
ét – mintegy 75. 000,- forintot a gyermekek tanulmá-
nyainak megkönnyítésére fordítja az intézmény. A kó-
rus nagylelkû felajánlásának köszönhetõen, 20 db ze-
nei Cd-t ajánlott fel ugyanerre a célra, amelyen az
énekkar repertoárjából hallható válogatás. A hangle-
mezek az iskolában megvásárolhatók. Az eladásból
származó bevétel, szintén az iskola mûködését fogja
segíteni.
A szervezõk köszönetüket fejezik ki a „Fandante Ka-
marakórus” tagjainak az emlékezetes zenei élményért

és önzetlen felajánlásukért, nemkülönben a megjelent
érdeklõdõknek, akik támogatójegyek vásárlásával se-
gítették a fontos cél, az iskola megmentésének és a
gyermekek helyben történõ oktatásának nemes ügyét!
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„Megfogyva bár, de törve nem…”
Ezzel a mottóval indult el idén a „100 éves a mártélyi
templom” ünnepségsorozat.
A templom mindig egy közösségi tér szerepét tölti be a
falu életében, éppen ezért közösségi programok szerve-
zésével kívántuk méltó módon megünnepelni a 100
éves „fehér tornyot”. Az elmúlt hónapok során volt
már rajz- és fotó kiállítás, régi zene koncert, Szent
Adorján kupa az Öreg-Fradival, ültettünk egy oszlopos
tölgyfát a templom kertjébe, a hagyományos Szúnyog-
ûzõ napon pedig minden csapat kipróbálhatta milyen
építeni egy templomot.

Minden ka-
t o l i k u s
templom a
védõszen t
ü n n e p é n
tartja a bú-
csúját. A
Szent Ador-
ján mártír
tiszteletére
s z e n t e l t
épü l e tünk
ünnepsége
2011. szep-
tember 11-
én volt. Erre
az alkalom-
ra készült el
a templom
100 éves
tö r t éne té t

bemutató könyv Nagy Vera munkájának köszönhetõ-
en, amelyet a szentmisét követõen mutatott be az ér-

d e k l õ d õ k -
nek. Kiemel-
te, hogy
ilyen össze-
fogást, lel-
kesedést és
n a g y l e l k û
felajánláso-
kat régen
nem tapasz-
talt hasonló
ü g y b e n ,
amely e
könyv meg-
jelenéséhez
kellett. A
Szentmise
is, és a falu-
házban ezt
követõ kiál-

lítás is a mártélyi I. és II. Világháborús áldozatok tisz-
teletére szólt, mivel Szent Adorján a katonák védõ-
szentje. Dr. Marjanucz László egyetemi docens elõadá-
sában kiemelte Mártély legszomorúbb napját 1919. jú-
nius 22-ét, amikor is a román megszállók ártatlan ci-
vileket öltek meg a faluban. Makó Imre levéltáros ku-
tatásainak segítségével, B. Kovács Emõke munkájának
köszönhetõen összeállított Hõsök könyve õrzi ezután a
két világégés mártélyi áldozatainak nevét, történetét,
amelyet az elõadó, Szabó Zoltán Jenõ atyának jelképe-
sen átnyújtott a megemlékezés végén. A Hõsök könyve
méltó helyére, a templomba került. A kiállítás anyaga
Szanka József magángyûjteményébõl állt össze. Látha-
tók voltak katonai felszerelések, képek, fegyverek, ka-
tonák által mûvészien megmunkált töltényhüvelyek,
és felsorolhatatlan, az egykori harcokban használt
tárgy és a hazatért katonák által, majd a családok ál-
tal kegyelettel megõrzött relikvia.
Mottónkhoz méltóan szeretnénk továbbra is a falu kö-
zösségi életét erõsítõ programokat szervezni, ezért a
következõ alkalomra is szeretettel várunk minden ér-
deklõdõt október 28-án, délután 5 órakor a faluházba,
Jókai Anna Kossuth díjas írónõ elõadására.

Pótári Mihály
Egyházközségi tag
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ÁMK hírek
Fagyûjtés

Az elõzetesen meghirdetett idõpontban, 2011. szep-
tember 17-én és 18-án került sor arra a fagyûjtési ak-
cióra, amely során Máriás Ferenc mindszenti erdész-
nek köszönhetõen a Holt-Tisza árterében gyûjthettek
téli tûzifát a mártélyi iskolának a szülõk és önkénte-
sek segítségével. Összesen, mintegy 50 köbméter fát
gyûjthet az iskola, amely 8-10 pótkocsi mennyiséget
tesz ki.

Az iskola tisztelettel megköszöni minden segítõ mun-
káját, akik név szerint a következõk voltak:
Szûcs István, Szûcs Tamás, Apró Zoltán, Hajdú Vencel,
Béres István és felesége, Olasz Sándor, Lantos Jánosné,
Tóth János és felesége, Domokos János és felesége, Er-
dei Bálint, Surinya Miklós és felesége, Sulyok Sándor,
Tóth Mihály, Fazekas István, Biacsi László, Dr. Tordai
Sándor, Benkõ Sándor, mártélyi Agro Kft.

Fogadd örökbe

A szokatlan, mondhatni egyedülálló kezdeményezés,
amelynek keretében örökbe lehet fogadni a mártélyi is-
kolát, sikerrel vette kezdetét. A felhívás közzététele
után, máris jelentkezett az elsõ örökbefogadó, a hód-
mezõvásárhelyi „Rádió X” személyében, akik 250
eurót ajánlottak fel a mártélyi iskolának, s ezzel bronz
fokozatú támogatóivá váltak az intézménynek. Köszö-
net érte!
Nem késlekedtek más vásárhelyiek sem a nemes cél
mellé állni. Benkõ Zsolt és Hegedûs Zoltán önkor-
mányzati képviselõk egyhavi, 70.000,- forintos képvi-
selõ illetményüket ajánlották fel az intézmény munká-
jának segítésére, míg Szél István, Székkutas polgár-
mestere egy havi fizetését ajánlotta fel a bajban lévõ
mártélyi iskolában tanuló gyerekek számára. Nemes
gesztusukkal nagy segítséget nyújtottak az oktatás

helyben tartásához, az iskola megmentéséhez, amelyet
mind a falu vezetése, Képviselõ Testülete, mind az is-
kola tanári kara, a szülõk, és a gyerekek nagyra érté-
kelnek, s köszönetüket fejezik ki!
Az akció szervezõi reménykedve várják további mecé-
nások felajánlásait.

Béléstest a kéménybe

Az iskola új fûtési rendszere megkívánja, hogy a ve-
gyes tüzelésû kazán veszélytelen üzemeléséhez, meg-
felelõ béléstest kerüljön a kéménybe. E gondon segít a
mindszenti „Csomifüst Kft” ügyvezetõjének, Miklós
Endrének a felajánlásában beépítésre kerülõ új szerke-
zet, amelyért az iskola õszinte köszönetét fejezi ki. A
felajánlás, mintegy 150. 000,- forint értékben kerül be-
építésre.

Új kazánok az iskolában és a Faluházban

Az iskola és a Faluház fûtési költségeinek csökkentése
érdekében, egy bálás, és egy vegyes tüzelésû kazán be-
építésére került sor. Míg elõbbit, amelyre mintegy 120.
000,- forintot Balogh Jánosné adományozott az intéz-
ménynek, egy helyi mesterember készít el, utóbbit Pót-
ári Mihály mártélyi polgár felajánlásának köszönhetõ-
en helyezik üzembe az iskolában. Nagy szerencse,
hogy a szülõk között volt egy hozzáértõ apuka, Bálint
Csaba, aki szakszerûen elvégezte a munkát. Hatalmas
segítség és megtakarítás lesz ez az intézménynek,
amelyért hálás köszönetüket fejezik ki a gyermekek
nevében is!

Felajánlási lista

Szépen szaporodnak a felajánlások azon a felajánlási
listán, amelyet az iskola dolgozói állítottak össze
azokból az alapanyagokból, tárgyakból, eszközökbõl,
felszerelésekbõl, amelyekkel az iskola jelenleg nem
rendelkezik, vagy amelyekbõl hiányt szenved. A lista
folyamatosan telik meg a felajánlásokkal, alakul, vál-
tozik, gyarapodik. Az iskola továbbra is tisztelettel el-
fogad bármilyen tárgyi, vagy munkavégzéssel kapcso-
latos felajánlást és a legapróbb segítséget is köszöni. 

Önkéntes Nap

Megtörtént az iskola tornatermének kifestése, az udvar
rendezése, járdaépítés, raktár takarítás a szép szám-
ban megjelent szülõk és más önkéntesek segítségével.
A résztvevõk köszönõlevelet kaptak. A közel 40 fõ ön-
zetlen munkájának köszönhetõen, megbecsülhetõen
500.000,- forintos munka került elvégzésre.
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Óvodai hírek, események
Elkészült az új játszótér

Az óvoda lelkes vonalkód gyûjtögetése nem akármi-
lyen sikerrel zárult. Megnyertek egy európai uniós biz-
tonsági elõírásoknak megfelelõ modern játszóteret,
amely a közvélemény kutatás után, az újfalui játszóté-

ren került telepítésre. A régi, szabványnak már nem
megfelelõ, de jó állapotú, magán személyeknek még
kiválóan használható játszótér elemeket az Önkor-
mányzat eladja, és a befolyt összegbõl a meglévõ ját-
szóteret kívánja fejleszteni. Vételi szándékkal a már-
télyi Önkormányzatnál lehet jelentkezni, illetve infor-
mációt kérni a 62/ 528 062-es telefonszámon ügyfélfo-
gadási idõben. (Szerk.)

Zene Világnapja

A Zene Világnapja alkalmából 2011. szeptember 30-
án, pénteken 9 órától hangverseny lesz az óvodában,
amelyet a téma köré szervezett projekthét elõz meg.
Többek között hangszerkiállítást rendezünk a szülõk
segítségével, ahol nem csak nézhetik, de ki is próbál-
hatják a hangszereket, sõt hangszerek „barkácsolásá-
ra” is lesz lehetõség. A zene teljes személyiségfejlesztõ
hatását kutatások sora bizonyította. A gyermekek elsõ
találkozása az igényes zenével életre szóló élmény. A

mi felelõsségünk, hogy mit adunk nekik szellemi táp-
lálékul.
A hangversenyen fellépnek vásárhelyi középiskolások,
akik a hegedû, a klarinét, a fuvola, a gitár hangjával
ismertetik meg a gyerekeket, valamint a mártélyi isko-
la zenét mûvelõ tanárai hangszeres játékukkal, a már-
télyi népdalkör énekléssel örvendeztetik meg a kis
óvodásokat.
A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

„Állatsimogató”

Állatsimogató napot szervezünk az óvodában 2011.
október 7-én 9 órától. Ennek egyik eleme a „Konrád
Lorenz” egyesület árva kis lakói javára rendezett állat-
eledel gyûjtés, valamint Az „Én és a kedvencem” címû
fotókiállítás. A délelõtt folyamán élményszerzõ séták,
helyszíni foglalkozások, a témához illeszkedõ gyer-
mekdalok tanulása és az ehhez kapcsolódó ábrázoló
tevékenységek is lesznek.

Dióverõ Nap

2011. október 15-én hagyományosan ismét megrende-
zésre kerül a „Dióverõ Nap”:
10 óra Ünnepélyes megnyitó
10.15 Óvodások õszi mûsora
10.30-12 Egészségügyi bemutató, kézmûveskedés,

vidám vetélkedõk, futóverseny
12-13 Ebéd (300 adag marhapörkölt, köret, sava-

nyúság, amelyet október 12-ig lehet meg-
rendelni az óvodában.)

13 órától Iskolások aerobik bemutatója
13.15 Majorett bemutató
14 órától Sófalvi Anna iskolai tánccsoportjának be-

mutatója, táncház
Egész nap:Teherautós játszóház, büfé, tombola

A szervezõk minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár-
nak egy szép és tartalmas õszi együttlétre!

Az óvoda dolgozói

Változások a mártélyi focisták háza táján.
Ez év márciusától új szponzor, a Rosmarin Kft. vette át
a csapat anyagi segítését. A névhasználat fejében a cég
vállalja a csapat egész évi mûködésének és a játék le-
hetõség biztosítását. Ebbe beletartozik a felszerelések,
utazás, és az új padok, kerítés, labdafogó háló, stb. ki-
építése. A pálya szélén elhelyezésre került egy nagymé-
retû reklámtábla. A kivitelezést a csapat tagjai, baráti
köre és szimpatizánsai végezték fáradságot nem kímé-
lõ kitartó munkával. Külön köszönet Zsadányi László-
nak a fémanyagok elõkészítésében nyújtott segítségé-

ért és a szükséges szerszámok biztosításáért. Várható-
an szeptember végére teljesen megújul a pálya környe-
zete.
Eredmények: Egy elmaradt mérkõzés jóváírásának kö-
szönhetõen a csapat jelenleg II. helyen áll a tabellán. A
Magyar Kupa megyei selejtezõ küzdelmeiben a csapat
továbbjutott a harmadik fordulóba, köszönhetõen a jó
szereplés miatti kiemelt státusznak. Idén még 4 hazai
mérkõzésen szurkolhatnak a mártélyiak a megújult
csapatnak a megújult sportpálya szélérõl.

Foci
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Köszönet az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete
vezetõségének és mindenkinek, akik segítettek a hor-
gászverseny megszervezésében.
Ragyogó napsütésben, kellemes környezetben került
sor erre a rendezvényre, a mártélyi Holt-Tisza partján
és a Dobó Ferenc Horgászegyesület horgásztanyáján.
Nagyon jól éreztük magunkat, feledve a hétköznapok
nehézségeit, egy kis beszélgetés, tréfa, meg egy kis nó-
tázás mellett. Nem hiányzott az asztalokról a kedves
figyelmességet nyújtó sós és édes sütemények, kávé,
üdítõ, ásványvíz, na meg a zsíros kenyér, amely a gyer-
mekkoromat juttatta eszembe.

A verseny eredményhirdetésére délben került sor, szép
sikereket értek el a versenyzõk. A díjak átadása után
került sor, a „Jó étvágyat” Kft. által készített finom
ebédre, amelyet kedves figyelmességgel szolgáltak fel.
Ebéd után folytatódott a beszélgetés, mert nekünk fa-
lusi embereknek a Tisza nagyon sokat jelent. Felidéz-
tük a régi emlékeket, mert bár átalakult a Tisza-part,
mi még azért a régit is látjuk. Nekem a Tisza az életem.
Dalolom is a dalt: „A kanyargó Tisza partján – ott
születtem…”

Szabó Lajos és felesége

Köszönet a szervezõknek

Ez a rendezvény az, amit évek óta megrendeznek, min-
dig nagyon jól sikerül, mindig jó a hangulat, és mindig
ott a legfinomabb a hagymás-zsíros kenyér!
Mi a gyerekekkel már nagyon várjuk, mert jó levegõn
játszunk egy nagyot.
Néhány évtizeddel ezelõtt, még iskolás koromban volt
egy állandó program, szeptemberben végén, levonul-
tunk a Tisza partra, volt akadályverseny, mentünk ál-
lomásról-állomásra, a szülõk fõztek bográcsba, és a
langyosan melegítõ napsütés, õszi hangulatú filinggel,
nagyon szép emlékként él bennem.
Erre a gyerekkori élményemre emlékeztet a szúnyog-
ûzõ nap! 

Ma már nehezen tudnám megkülönböztetni, hogy ami-
kor e rendezvényt várom, mennyire a nosztalgiázás, és
mennyire a már jól ismert szúnyogûzõ napi programok
vonzanak?! Egy biztos, mi ott szoktunk lenni! 
Nagyra tartom azt a lelkesedést, amivel a Tatár család
és Pótári Misi, évrõl-évre érdekes és színvonalas játé-
kokat állít össze. A kézmûves asztal, az íjászat, a lovas
kocsikáztatás, és különbözõ kültéri játékok mellett, a
fõ attrakció itt is, az akadályverseny, amely minden év-
ben más, minden korosztály számára tartogat testhez-
álló feladatot. Gyerekek-felnõttek egyaránt élvezik, az
idén természetesen a 100 éves templomunkkal kapcso-
latban voltak, egyáltalán nem szokásos kérdések. De a

gyakorlati feladatok is egyszerre voltak izgalmasak, és
érdekesek. Végül is 18 csapat vágott neki, és tisztessé-
gesen végig is csinálta.
Az eredményhirdetés elõtt még volt a Tisza-parti ját-
szótéren egy nagy kötélhúzási verseny, ami nem csak
erõfitogtatás volt, igazi összetartás is.
Kora délután elkészült a Tatár-féle halászlé, ami idén
is, nagyon ízletesre sikerült. 
Õszintén köszönöm a „Hogy életük legyen” alapítvány
tagjainak és segítõinek, hogy ezt a napot megszervez-
ték, és lebonyolították! Kívánom, hogy legyen erejük,
és energiájuk jövõre is megtenni!

Köszönettel: Baranyiné Mariann

Szúnyogûzõ 2011
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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

Okt. 5-én Fényterápia 9 órától
6-án A zene világnapja 10 órától
10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
14-én Idõsek napi ünnepség a Faluházban

14 órától
19-én Gyógynövény készítményekrõl elõadás

10 órától
26-án Fehérnemû vásár

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit
várunk!
Idõsek napi ünnepségünkre süteményeket, segítséget
elfogadunk.
Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomásmé-

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

foglalkozása 9 órától.
Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült

felvételek megtekintése közkívánatra, minden hé-
ten

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

Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet reg-
gel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás
után fogyasztható!

A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja októberi programja
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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

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

Született:
Borda Sejbán Hunyadi u. 6.

Szülõk: Németh Anikó és Borda Krisztián
Szép Írisz Rákóczi u. 25.

Szülõk: Klapka Beáta és Szép Ferenc Szilveszter
Zámbori Bendegúz Zoltán Széchenyi u. 7.

Szülõk: Pintér Szilvia Katalin és Zámbori Zoltán

Házasságot kötött:
Vályi-Nagy Imre és Csizmadia Ágnes

Szülõk: György Sándor Gábor és Pótári Anita

Elhunyt:
Horváth Pál Mártély, Rákóczi u. 6.

Surinya József Fõ u. 75.
Homoki Andrásné (sz: Urbán Margit ) Fõ u. 8.

Anyakönyvi hírek


