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Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...

Elment Makovecz Imre…

Talán nem volt mártélyi, nem volt magyar, aki ne is-
merte volna. Ha másként nem, a televízióból. Láthat-
tuk a munkáiról készült dokumentumfilmeket, s a
gyönyörû épületek látványa közben hallgathattuk
okos, átgondolt, elõremutató gondolatait, emberrõl, vi-
lágról, Hazáról, mûvészetrõl, és ha kellett, nagyon
markánsan a politikáról is. Soha nem köntörfalazott,
nem kerülgette a forró kását, kimondta, amit gondolt,
bármirõl kérdezték. Mint egy a közelmúltban vele ké-
szült interjúban is, amely valószínûleg az utolsók kö-
zül való volt. Beszélgetõpartnere azt kérdezte tõle, ta-
lán jól tudva betegségérõl, küzdelmeirõl: – Mi a re-
ménysége önmagával kapcsolatban? A válasz megdöb-
bentõen emberi és elõremutató volt: – Hogy még egy
darabig dolgozhatom… És aztán? – tette fel a riporter
az elkerülhetetlen végsõ kérdést. – Aztán meg kell
halni… – válaszolta.
Makovecz Imre nem gondolkodott pihenéssel töltött
nyugalmas nyugdíjas években. A munka és a család
éltette. Tisztában volt a dolgaival. Mint ahogyan az

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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emberi kapcsolataival és a világhoz való viszonyával
és betegségével is. Halála elõtt nem sokkal, talán más-
fél héttel, még kinn ült a holtág partján álló kedvenc
háza teraszán, Feleségével és Peszkó mamával, amint
feleségemmel esti sétánkon jártunk. Köszöntöttük, s õ
illõen visszaköszönt. Az alkonyat jótékonyan eltakarta
arcát, hangja a megszokott, ismert, erõs férfihang. Ki
gondolta volna, hogy néhány nap múlva itt hagy ben-
nünket?
Szerette ezt a házat. A víz látványát, a táj csendjét, az
általa ismert és szeretett Mártélyiakat. Sok idõt töltött
itt, de mint mondta sokkal kevesebbet, mint szeretett
volna. Szelleme minden bizonnyal itt marad velünk.
Rohanó tavaszi árvizek idején, madárdalos tavaszo-
kon, kátrányillatú nyárban, avaron suttogó sárga-vö-
rös õszben, jégrianásos teleken, mikor hókristályok
csillognak az alvó fák ágain – az idõk végezetéig.

Egy tisztelõje írja megemlékezésében: Állítólag a csen-
geri iskola építésekor, mikor a tetõszerkezethez érke-
zett a munka, az építésvezetõ kijelentette a tervek fölé
hajolva: ezt nem lehet megcsinálni! Hívták hát az isko-
la tervezõjét Makovecz Imrét, s õ ment is sietve. Az épí-
tésvezetõ neki is elõadta sommás véleményét, mire
Makovecz azt válaszolta: Nem? Akkor hozom az erdé-
lyi ácsokat.
Hozta. Õk megcsinálták.
Makovecz Imre többé nem hív ácsokat. Sem a magyar
rónáról, sem Erdélybõl, sem Felvidékrõl. Makovecz Im-
re vendégségbe ment ahhoz a végtelen Nagy Úrhoz, ki-
nek számtalan házat tervezett idelent, a földön. Az Úr-
nak és az õ Magyarjainak. És most talán éppen temp-
lomtervei jutalmát élvezi egy örök és fényességes égi
dómban.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)

Megemlékezés a Makovecz háznál

Csendes, kegyelet teljes megemlékezésre ke-
rült sor a mártélyi Holtág partján épült
Makovecz ház elõtt az elhunyt építész te-
metésének napján, 2011. október 8-án.
Egy országos kezdeményezéshez csatlakoz-
va, este 7 órakor gyülekeztek tisztelõi,
mártélyi barátai, ismerõsei, hogy gyertya-
gyújtással, virágokkal róják le tiszteletüket
Makovecz Imre emléke elõtt. Az emlékezés
gyertyalángjai gyúltak ki sorra a ház felve-
zetõ lépcsõin, Mozart Rekviemjének meg-
rendítõ hangjai mellett helyezték el virága-
ikat a jelenlévõk.
A spontán kis ünnepségen Dabis István
mártélyi költõ mondta el versét.

A régi öregek

A régi öregek kik még tudtak hinni
Kik még tudtak hinni, hinni és szeretni
Százszor is elesni, százegyszer fölkelni
Szegény hazánk földjét vérrel megöntözni.
Hittek az Istenben, bíztak önmagukban
Hittek egy csodás szép, szent megújulásban
Hittek egy gyönyörû szép Magyarországban.
Tudtak érte élni, halni is, ha kellett
Általuk volt erõs az ország, s a nemzet.

Búcsúszavaival mindannyiónk szívébõl szólt:
„Utolsó üdvözlettel Makovecz Imre bácsinak… Vi-
gasztalódást kívánunk a családjának, és kérjük fo-
gadják részvétünket, mindazoktól, akik tisztelték
és szerették õt. Mert mindannyiunké a veszteség.”
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Ünnepség a Faluházban 1956 emlékére
Az 1956-os forradalom tiszteletére ünnepséget tartot-
tak a Faluházban, 2011. október 23-án 10 órai kezdet-
tel, ahol a Himnusz közös eléneklése után Balogh
Jánosné polgármester mondott ünnepi beszédet az
'56-os hõsök emlékezetére. Az általános iskola tanulói
adtak színvonalas mûsort, felidézve az egykori szív-
szorító eseményeket, majd a megjelentek megkoszo-
rúzták a Faluház elõtt álló, a szabadságot szimbolizá-
ló szobrot.

A tények: Miután az ismert körülmények
következtében Mártélynak nem maradt más
lehetõsége, mint önállóan üzemeltetnie általános
iskoláját, módosítania kellett a költségvetési ren-
deletét, tekintettel az újonnan elõállt helyzetre. Ennek
következtében a már ismert számokkal, és az
intézmény tervezett bevételével számolva, mintegy 9
millió 500 ezer forint hiányzott az évi mûködéshez.
Ennek alapján születtek azok a nyilatkozatok, amelyek
10 milliós hiányt emlegettek, amely az iskola költ-
ségvetésébõl hiányzik. A számok nyelvén ez a
következõképpen alakul: Az iskola mûködéséhez szük-
séges összeg 24 millió 447 ezer forint, amelybõl 11
millió 153 ezer forintot tesz ki az állami támogatás.
Ehhez hozzá kell számítani az intézmény tervezhetõ
bevételét, amely 3 millió 563 ezer forint. Ha ezek
összegét levonjuk a mûködés összes költségébõl, 9
millió 731 ezer forintot mutat az egyenleg. Itt azonban
szerencsére nem ér véget a számítás, mert a mártélyi
Önkormányzat átcsoportosítások segítségével, hoz-
zátett mintegy 6 millió 352 ezer forint saját támo-
gatást. Ezen a ponton egy egyszerû kivonással
megkapjuk, hogy a "teljes" költségvetési hiány ezek
után mindössze 3 millió 352 ezer forint. Ennek
elõteremtésére vagy hitelt kellett volna felvennie az
Önkormányzatnak, vagy más forrásokból kellett azt
pótolni. E gond megoldására születtek azok az ötletek
- kulturális esték programsorozat, jótékonysági auk-
ciók, a „Fogadd örökbe a mártélyi iskolát”, stb. -, ame-
lyektõl az iskola vezetése, és a Mártélyi Iskoláért
Alapítvány kuratóriuma olyan bevételt remél, amellyel
ezt a hiányzó összeget elõ lehet teremti.

A kezdeményezések sikerrel kecsegtetnek. E helyen
nem mehetünk el szó nélkül azok mellett az önkéntes
munkák és felajánlások mellett sem, amelyeket a
szülõk és más önkéntesek ajánlottak fel és végeztek el
az iskola javára és a gyerekek érdekében, s amelyek
így nem jelentkeztek kiadásként az intézmény
mûködésében.
A tények tisztázásához az is hozzátartozik, hogy az
eddig beérkezett pénzbeli felajánlások összege, ame-
lyet az utolsó fillérig az iskola mûködésére fordítanak,
a mai napig, megközelíti az 1 millió forintot.
Ezeknek a tényeknek a tükrében, remélhetõen minden
kételkedõ lelkében megnyugvással konstatálja, hogy
reális remény megvan arra, hogy iskolánk zökkenõ-
mentesen mûködve fogadhassa a gyermekeket nap,
nap után, azzal a nem elhanyagolandó mel-
lékkörülménnyel együtt, hogy szerencsére a nebulók
az iskola körüli hisztériakeltésbõl és rossz szándékú
akadályozásból semmit nem vettek észre.

Farkas Csamangó Zoltán

Az az eléggé stílustalan, név nélkül íródott, vá-
daskodó röplap, amelyet valószínûleg minden
mártélyi házba bedobtak nemrégiben, és az itt-
ott hallható suttogások arra indították a lap
szerkesztõségét, hogy konkrétan utánajárjon az
önállóan mûködõ mártélyi általános iskola pénz-
ügyeinek. A dolgok tisztázásában az Önkormány-
zat pénzügyi vezetõje, valamint az Iskola gazda-
sági ügyeit intézõ kolleganõ volt segítségünkre.

Tények, adatok a mártélyi Általános Iskola helyzetérõl

Közmeghallgatás
Mártély Község Önkormányzata
2011. december 1-én 17 órától

közmeghallgatást tart a Faluházban, amelyre
minden Mártélyit tisztelettel és szeretettel

elvárnak. A közmeghallgatás fõ témái
az elmúlt évrõl szóló beszámoló,
és a jövõbeni tervek ismertetése.

Meghívó
A 100 éves a mártélyi templom rendezvénysorozat kö-
vetkezõ programjára 2011. október 28-án este 17 óra-
kor kerül sor a Faluházban, amelynek keretében egy
estét tölthetnek el az érdeklõdõk Jókai Anna írónõvel.
A rendezõk minden Mártélyit szeretettel várnak az est-
re.
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Pályázati felhívás
Mártély Község Önkormányzata – a Nemzeti Erõ-

forrás Minisztériummal együttmûködve –
kiírja 2012. évre a 

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 

felsõoktatási hallgatók számára a 

2011/2012. tanév II.
és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan.

A pályázatok benyújtásának feltételei:

1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011.
november 14.
- Bursa Hungarica ösztöndíjban kizárólag a települési

önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõk részesülhetnek.

- A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi
elismervényt ad a pályázónak.

A pályázati ûrlap csak a kötelezõ mezõk kitöltésével és
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minõsül. Az önkormányzat ebben
az esetben hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot
a bírálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.

2. Az ösztöndíj idõtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást köve-
tõ tanulmányi félév (a 2011/2012. tanév II. féléve és a
2012/2013. tanév I. féléve)
„B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követõ tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév, a
2013/2014. tanév, és a 2014/2015. tanév)

3. A pályázók köre:
„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat terüle-
tén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyze-
tû pályázók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intéz-
ményben teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõ-
fokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidõn
belül folytatják tanulmányaikat.
A képzésre vonatkozó keretidõ ezen pályázat vonatko-
zásában: államilag támogatott képzésben résztvevõ
hallgató esetében a támogatási idõ, azaz a megkezdett
12 félév (a fogyatékossággal élõ hallgató  ideje továb-
bi 4 félévvel megnövelhetõ), költségtérítésese képzés-
ben résztvevõ hallgató esetében a megkezdett 16 félév
(amennyiben a felsõoktatási intézmény szabályzatá-

ban a képzési keretidõt ennél rövidebben nem határoz-
za meg).

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat terüle-
tén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyze-
tû (a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolás, ill. felsõfokú diplomával nem ren-
delkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) pályázatók jelentkezhetnek, akik a
2012/2013. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intéz-
ményben teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzés-
ben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben elõször
nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanul-
mányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

4. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú
szakképzésben vesz részt,

- katonai, ill. rendvédelmi felsõoktatási intézmény ka-
tonai, ill. rendvédelmi képzésében vesz részt

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

5. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. 

6. A pályázók a következõ személyi és egyéb ada-
taikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név, anyja születési neve, születé-
si helye és ideje, lakóhelye (lakcímkártyával igazolha-
tóan) adóazonosító jel, felsõoktatási intézmény, kar
szak/szakpár megnevezése, telefonszám, e-mail cím. A
pályázó az intézmény, kar, és szak/szakpár teljes nevét
a felsõoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos
formában köteles megadni.
„A” típusú pályázat esetén a pályázat kötelezõ mellék-
lete a Jogviszony igazolás arról, hogy a pályázó a kép-
zéstípusok valamelyikében vesz részt.

„B” típusú pályázat: név, anyja születési neve, születé-
si helye és ideje, lakóhelye (lakcímkártyával igazolha-
tóan) adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím.
Továbbá a pályázók kötelesek megadni a vele egy ház-
tartásban élõk (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerûen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) egy
fõre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
Pályázati ûrlap a Polgármesteri Hivatalban igényelhe-
tõ.
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Tájékoztatás
Tájékoztatom Mártély lakóit, hogy ebben az évben le-
zárul a csatorna-beruházás pénzügyi része. Az érintet-
tek tájékoztatást kaptak levélben a Fundamenta La-
káskassza Zrt-tõl, a lakás elõ-takarékossági szerzõdés
kiutalásáról. A pénzintézet Általános Szerzõdési Fel-
tételei szerint egy általános formanyomtatvány került
kiküldésre, ezért annak értelmezéséhez az alábbi se-
gítséget szeretném ismét nyújtani: A szerzõdés szerint,
a vízi-közmû társulat javára zárolva van az egyenleg,
amely teljes egészében a társulat részére kerül kifize-
tésre. Ennek alapján maradványérték a szerzõdés
alapján nem képzõdik, így arról Önnek errõl nem kell
rendelkeznie, maradványértéket nem kap kézhez. Ön
azonban élhet a kedvezményes lakáskölcsön felvétel-
ének lehetõségével, amelyhez a továbbiakban a társu-
latnak semmi köze nincs, hiszen a betét és a hitel kifi-

zetése elkülönül egymástól. Kölcsönigény esetén visz-
sza kell küldeni a nyilatkozatot, ami alapján a hitelt a
Fundamenta Lakáskassza Zrt. külön intézi.
Felhívom a figyelmüket továbbá, hogy a 2.500,- Ft-os
hozzájárulást továbbra is fizetni kell a futamidõ végé-
ig, ahogyan azt minden társulati tag szerzõdésben vál-
lalta, kivéve, ha azt egy összegben fizette be. Továbbá
kérem, hogy amennyiben elmaradása van, haladékta-
lanul rendezze, ellenkezõ esetben végrehajtásra kerül-
het sor.
Az ügyben megértését kérem, amit elõre is megköszö-
nök. 
Tisztelettel:

Balogh Jánosné
Elnök

Játszótéravatás

Az óvoda által a Delikát vonalkód gyûjtõ pályázaton
nyert új játszótér avatása november 8-án délelõtt 10
órakor lesz az újfaluban. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várunk!

Segélycsomag osztás
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU élelmiszer-
segélyprogram keretében Mártély község lakosságát
élelmiszer segélyben részesíti. 
Az élelmiszer segély kiosztására 2011. november
4-én (péntek) 09.00 órától 17.00 óráig, és 2011. no-
vember 5-én (szombat) 09.00 órától 12.00 óráig a
Mártély, Kossuth u. alatt található Tûzoltó szertár-ga-
rázsban (volt daráló épület) kerül sor. 
Személyre szóló értesítést nem küldünk, ezért ezen
idõpontban e helyre várjuk – azokat a 0-18 éves korú
gyermekeket, ill. 60 év feletti Mártélyi állandó lakoso-
kat, akik 2011. december 31-ig betöltik 18. ill. 60 élet-
évüket – az élelmiszerek átvételére. 
Az élelmiszer csomag elszállításáról az érintettek szí-
veskedjenek gondoskodni (bevásárló táska).

Tisztelettel: Balogh Jánosné polgármester

A szomszédsági önkéntesség elsõsorban arra a belsõ
emberi igényre épít, hogy szeretünk jót tenni, szere-
tünk másoknak és magunknak örömet szerezni, szere-
tünk közösséghez tartozni. Ennek a belsõ igénynek a
megélésére kínál lehetõséget a szomszédsági önkén-
tesség. 
Mindannyiunknak alapvetõ igénye az is, hogy új tevé-
kenységünk megkezdése elõtt tudjuk, ismerjük, lássuk
a hátteret, a megtartó kereteket, és megkapjuk a szük-
séges tudást, ezek nélkül ugyanis nem érezzük bizton-
ságban magunkat. 
Sokszor tapasztalhatjuk azt is, segítõ tevékenységünk
során, hogy másmilyen hatást vált ki a jó szándékunk,
mint amire számítottunk. Ezeknek a problémáknak a
megoldásához kínálunk segítséget a szomszédsági ön-
kéntesek felkészítésével. 

A szomszédsági önkéntesség egy kisebb településen,
vagy városrészben mûködhet megfelelõen, ahol az em-
berek jól ismerik egymást és egymás problémáit. Itt la-
kó, aktív, a közösség által is ismert, önkéntesek vállal-
ják, hogy odafigyelnek embertársaik problémáira, ész-
reveszik, vagy meghallgatják gondjaikat és a szüksé-
ges lépéseket meg is teszik azok megoldására (egyéni
intézkedéssel, vagy megfelelõ szakember bevonásá-
val).
A szomszédsági önkéntesek felkészítése 2011. novem-
ber 25-26-án 9-17 óráig lesz Mártélyon a Fõ utca 66.
szám alatti közösségi teremben! A részvétel ingyenes!
Jelentkezni Tatárné Kapus Évánál a 20/3464958-as,
vagy Kovács Emõkénél a 20/9712640-es telefonszá-
mon lehet!

Szeretne segíteni? Valami jót, hasznosat tenni?
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Óvodai rendezvények, programok
Az óvodában már a tanév elején új programokkal szí-
nesítették az óvó nénik a gyermekek tevékenységét.
Szeptember utolsó hetében zenehét projektet tartottak,
aminek részeként ritmushangszereket barkácsoltak
mindkét csoportban, majd egy igen színvonalas kon-
certet szerveztek a pedagógusok a gyermekeknek. Fel-
léptek az Õszirózsa Népdalkör tagjai citerakísérettel,
Mórocz Gábor tanár úr egy népdalcsokrot énekelt,
Tordai Sándor magyar népdalokat adott elõ furulyán,
Kuhár Barbara rajzfilm slágereket énekelt, melyet saját

maga kísért
gitáron. Fo-
dor Luca és
Nagy Diána
egy fuvola
duót adtak
elõ Mozart
Szöktetés a
szerájból c.
m û v é b õ l ,
Török Lili
egy Bartók
darabor ját-
szott klari-
néton, majd
Enyedi Fru-
zsina a he-
gedû sokol-
da lú ság á t
mutatta be.
Elõször au-

tentikus népzenét játszott a gyermekeknek, egy lassú
verbunkot, majd egy csárdást, végül Webber Macskák
c. musicaljének egy ismert betétdalát adta elõ CD-n be-
játszott zenekari kísérettel. A gyerekek nagy érdeklõ-
déssel figyelték az elõadást, amit minden esetben fer-
geteges tapssal jutalmaztak. A koncert interaktív befe-
jezéseként közös örömzenélés színterévé alakult át
percek alatt az óvoda udvara. Itt is, ott is zenei kuckók

alakultak, ahol a gyerekek saját maguk is kipróbálhat-
ták a hangszereket. Maradandó élménnyé tette a dél-
elõtti programot, hogy minden kisgyermek egy-egy igé-
nyesen elké-
szített aján-
dékot, egy
hangszeren
játszó kis
virágot vi-
hetett haza,
amiket az
óvó nénik
maguk ké-
szítettek.
A másik új
t émahe te t
az Állatok
világnapja
köré szer-
vezték az
ó v ó n õ k .
Minden te-
vékenység
ennek kere-
tében zajlott
az óvodában. Többek között saját fotókból tablókat ké-
szítettek közösen "Én és a kedvenc állatom" címmel,
valamint állateledelt gyûjtöttek a Konrád Lorenz ter-

mészet- és állatvédõ egyesület által befogadott kutyu-
sok javára. A közel 40 kg adományt a kiscsoportosok
maguk vitték el a Bogáncs tanyára lovas kocsival,
Benkõ Sándor segítségével. Fejes Imre kutyakiképzõ és
Milka nevû belga juhász kutyája mutatták be a gazdi
és a kutya közötti kapcsolat szépségeit egy bemutató
keretében. Ez is fergeteges sikert aratott a gyerekek kö-
rében, különösen a "szeress" vezényszóra odabújás
nyûgözte le õket. Állatsimogató nap tette fel a koronát
a programsorozatra. A gyerekek behozhatták kedven-



ceiket megmutatni a pajtásaiknak. Büszkén mutogat-
ták kisebb-nagyobb állataikat, és hangsúlyozták a sze-
retetteljes gondoskodásukat. Ezen a napon láthattak a
gyerekek japán táncoló egeret, hosszúszõrû tengerima-

lacot, degut, csincsillát, törpe nyulat, libát, kismalacot,
pintyeket, kismalacot, számtalan gyönyörû kutyust, de
még lovat is. Volt, aki csigát, békát hozott, amiket a
délelõtt folyamán az udvaron elengedtek a gyerekek,
hangsúlyozva, hogy ezeket az állatokat sem szabad
bántani, nem kell tõlük félni, undorodni. A pedagógu-
sok nagy hangsúlyt fektettek a téma sokoldalú megkö-
zelítésére, a gyermekek aktív cselekedtetésére és a szü-
lõk bevonására.
Az óvoda és a családok összefogásának szép példája
volt a hagyományos Dióverõ családi nap szervezése.
Nem volt olyan család, aki ne kapcsolódott volna be az
elõkészületekbe vagy a lebonyolításba. A közös mun-
kának meg lett a gyümölcse: a tartalmas, színvonalas,
vidám programokkal teli napon kicsik, nagyok, fiata-
lok és idõsebbek egyaránt találhattak számukra von-

zó, érdekes elfoglaltságot. Volt itt minden: verses, da-
los, táncos mûsort adtak elõ a nagycsoportosok, majd
egész nap játszóház, "talicska-taxizás", vidám vetélke-
dõk, futóverseny, kézmûves foglalkozás, arcfestés, já-
tékkészítés szelektíven gyûjtött mûanyag flakonok új-
rahasznosításával, fogathajtás, népmesehallgatás,
táncház, és az elmaradhatatlan tombola. A büfében
mindenki kedve szerint csillapíthatta szomját és éhsé-
gét a szülõk által felajánlott finomabbnál finomabb
süteményekkel, a folyamatosan sütött gofrival, szend-
vicsekkel, üdítõkkel, és a déli harangszóra megfõtt íny-
csiklandozó marhapörkölttel.

Az óvoda dolgozói ezúton mondanak köszönetet a szü-
lõk, a civil szervezetek és a rendezvény minden támo-
gatójának az önzetlen segítségéért, mely által egy na-
gyon szép napot adhattak a gyermekeknek.

Enyedi Ibolya
óvodavezetõ
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Szüreti mulatság
Az iskola alapítványa hagyományteremtõ szándékkal
rendezte meg a szüreti mulatságot október 1-én. Saj-
nos nagyon kevesen vettek részt rajta, pedig igencsak
„költségkímélõ” volt az este. Itt szeretnénk megkö-
szönni azoknak, akik munkájukkal, adományaikkal,

hozzájárulásaikkal támogatták a rendezvényt. Az est
bevételét az iskola mûködtetésére fordítjuk. 

A Mártélyi Általános Iskoláért kuratórium tagjai

Lovas hírek
A mártélyi lovasok a versenyeken való megjelenését az
elmúlt idõszakban erõsen behatárolta az iskolakezdési
idõszak. Két helyszínen szerepeltünk. Az egyik
Domaszéken a Megyei B kategória, míg a másik
Zsombón megrendezett Magánlótartók versenye volt.
Domaszéken két napos kurzust tartott a Német CSIO
Nemzetek díja gyõztes csapat tagja Steffen Hauter. A
kurzuson részt vett Sajti Fanni Szellõ lovával, ahon-
nan sok és hasznos tapasztalattal tért haza. 

Zsombón Magánlótartók versenyén a Maszek kupában
voltunk érintettek, ahol 35 indulóból Benkõ Noémi
Tiszagyöngyével 2. lett, míg Campestrin Eleonóra Fu-
karral a 11. helyet szerezte meg. Mindkét lovas hibát-
lan alappálya után, összevetésben is hibátlanul teljesí-
tett. A fiatal kezdõ Fukar elsõ versenyét teljesítette.

Benkõ Noémi
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Ugyan, magyarázza már meg valaki, miért van az,
hogy ha véletlenül bekapcsolja az ember a televízióját
úgy fél kettõ körül, és belenéz a parlamenti tudósítás-
ba, nem lát szinte senkit. Egy ember beszél valamirõl,
a levezetõ elnök néha unottan rendezkedik, már nem
is csenget egy kicsit, a hallássérültek szinkrontolmá-
csa tornászkodik a képernyõ sarkában, a parlamenti
patkó meg jórészt üres. Minden munkanapon elhúzó-
dik talán az ebédszünet?  Sorozatban cigányútra ment
a falat? Minden távol lévõnek hivatalos elfoglaltsága
van másutt, vagy éppen a saját ügyeit intézi lobbi szin-
ten valamely fehér asztalnál? Én nem vagyok igazán
járatos a nagypolitika napi
gyakorlatában, de ha jól
emlékszem, mi választó-
polgárok azzal bíztuk meg
ezeket az embereket, hogy
legjobb tudásuk szerint
szorgalommal és szakérte-
lemmel képviseljenek ben-
nünket és érdekeinket. Ez
azt is jelenti, hogy legye-
nek jelen a munkahely-
ükön. Legyenek ott, ami-
kor bennünket érintõ fon-
tos kérdésekrõl döntenek.
Legyenek ott, amikor elõ-
terjesztéseket vitatnak meg, törvényeket hoznak, és
egyáltalán, mindig, amikor képviselõsködniük kell.
Hisz már az elnevezés is eléggé körülhatárolt és egyér-
telmû. Nem túlzó elvárás tehát, amit nem csak én, de
egyre több és több ember igény szerint megfogalmaz:
dolgozzanak meg a pénzükért. Azért a nem kevés pén-
zért, amely az átlag magyar embernek csak álmában
jelenik meg, s olyankor az átlag magyar választó, úgy
is mint ember, mosolyog. Ne a második, harmadik jól
jövedelmezõ állásukban futkározzanak a pénzük után,
ne presszóban, úri kaszinóban múlassák az idõt a mi
pénzünkön, hanem igenis legyenek jelen és effektíve
munkálkodjanak az Ország Házában.
Jó, tudom, ki van az csinálva, hogy még így is „határo-
zatképes” legyen a grémium, de kérdem én mély tisz-
telettel, mit várhatunk azoktól a képviselõktõl, akik hi-
vatali idejük jelentõs részében nem ott vannak? Nem
szólnak hozzá az érdekünkben, nem interpellálnak,
apellálnak, vitáznak, szavaznak, vagy tesznek elõrevi-
võ javaslatokat, hanem még arról sem tudnak, mi tör-
ténik a jeles épület falain belül?
Megmondhatom. Ugyanaz, mint a múltban. Látszólag
együtt éneklik lelkesen az indulókat, mint régen, lát-
szólag nagyon elkötelezetten és értõen bólogatnak
olyan dolgokra is amirõl halvány fogalmuk sincs, s ha
kell  harsányan egyetértenek pártfegyelem alapon min-
dennel ami pikszisben maradásukat segíti. De közben

is azon ábrándoznak, honnan lehetne még egy kis
plusz pénzhez jutni, mert jól tudják, érzik, hogy ha ma-
gukra haragítják a választótömegeket, hát csak négy
lesz az a „hét szûk esztendõ”. Jobb esetben meg az es-
ti pörköltre és fröccsre gondolnak. Mint egykor az elv-
társak, akik alkalmasnak hitt belsõ közegükben rend-
szerint elénekelték a címben szereplõ strófát egy birka-
vacsorán, de napközben lehetõleg soha nem dolgoztak,
majd forradalmi búskomorságuk megfelelõ szintjén a
„hej, te bunkócska, te drága” címû örökérvényû szov-
jet elvtársi-kesergõ refrénjét is elvonították, amirõl
szerintem a mai napig nem tudják, hogy valójában

nem egy eleven fa gircses-
görcsös ágáról szól, ha-
nem róluk. Ennek ellenére
olyan önfeledten ordítot-
ták, hogy nem csoda így
utólag, hogy néhány száz-
ezer ilyen kardalos igába
tudott kényszeríteni és
kordában tartani több mil-
lió békés és birkatermésze-
tû lassú magyart. Igaz, a
mindjárt itt van a szebb jö-
võ egyre elhúzódó ígéreté-
vel, és a Nagy Medve ha-
talmas, egész kontinenst

beborító árnyékában tevékenykedõ állam- és terror-
szervezettel. 
Hogy mi változott tehát? Semmi. Az idõ halad. Néme-
lyikünknek a túlélésrõl szól ez a „haladás”, miközben
a jó választás reményében visszavonhatatlanul örege-
dünk, a keveseknek meg a gyarapodásról. Pedig nem
erre hatalmaztuk fel õket. Ez nem is zavarna annyira.
Csak legalább azt ne tudnám, hogy – legkevesebb négy
évig – ezek folyamatosan röhögnek rajtunk. Igaz, meg-
érdemeljük. Mert még egy olyan valamirevaló törvé-
nyünk sincs, hogy vissza lehessen õket hívni, ha bár-
melyiküket kollektíve alkalmatlannak tartjuk a képvi-
seletünkre.
Csak egy a bökkenõ ebben: mivel a törvényeket mindig
azok az általunk megválasztott képviselõk hozzák,
akik most is a Parlamentben vannak (idõnként), soha
nem fognak olyan törvényt hozni, amely kötelezné
õket a munkavégzésre. Mert lassan felnõ a „feladat-
hoz” most már az a politikus generáció, aki az elõdök-
tõl jól megtanulta: munkával nem lehet pénzt keresni.
Ezt mi is tudjuk. Csak egy alapvetõ különbség van kö-
zöttünk és a képviselõk között: mi munkával nem ke-
resünk szinte semmit, õk meg munka nélkül is gazda-
godnak.
Na, erre varrjanak gombot.

Farkas Csamangó Zoltán

„Munka hadának a lépte dobog”
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Idõsek Világnapja a Faluházban
2011. október 14-én az Idõsek Világnapja alkalmából
a Gondozási Központ dolgozói ismét megrendezték az
Idõsek Napját a Faluházban.
Az ünnepséget Farkasné Szilárd Ágnes nyitotta meg,
köszöntötte a jelenlévõket, az idõseket. Külön köszön-
tötte Balogh Jánosné Mártély Polgármesterét, dr. Tarics
Csilla Mártély Jegyzõjét, valamint Oskovics Györgyöt
Vásárhelyi Nyugdíjas Szövetség elnökét, majd felkérte
a Polgármesterasszonyt tartsa meg ünnepi beszédét.
Balogh Jánosné szívhez szóló szavai nagyon megha-
tottak mindenkit, majd felköszöntötte a falu 10 legidõ-
sebb lakóját egy-egy szál virággal és emléklapot adott
át a jelenlévõknek vagy hozzátartozóiknak, mert saj-
nos közülük egy páran már betegek és nem tudtak
részt venni a megemlékezésen. A Polgármesterasszony
elbúcsúztatta a nyugdíjba vonuló Potári Imrénét és
megköszönte a munkáját. Mindenkinek jó egészséget
és boldog nyugdíjas éveket kívánt. Ezután a Gondozá-
si Központ is felköszöntötte Potáriné Ágit, majd

Oskovics György is kedves szavakkal köszöntötte a je-
lenlévõket.
A mûsor további részében két klubtag mondott verset,
Gyovai Istvánné és Molnár Józsefné. Az óvodások és
iskolások is vidám jeleneteket és táncot adtak elõ.
Joóné Bene Aranka, ír-tánccal szerepelt. Az Õszrózsa
népdalkör elõadása után az Optimista csoport Tûztán-
cával lépett fel.
A mûsorszámok után teával, süteménnyel, gyümölcs-
csel vendégelték meg a jelenlévõket.
Mindenki jól érezte magát, a megjelentek még nótáz-
tak is az Õszirózsa népdalkörrel. Az idõ gyorsan eltelt,
reméljük hogy jövõre is sikerül újra együtt ünnepelni.
Köszönünk mindent az Idõsek Klubja vezetõségének.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
támogatták rendezvényünket süteménnyel, alap-
anyaggal, pénzadománnyal, produkcióval, vagy a terí-
tésnél és egyéb munkákban segítettek. Hálásak va-
gyunk mindenért!

Juhász Sándorné Julcsi
Idõsek Klubja tag

Könyvbemutató
A Mártélyi Olvasókör Baranyi Sándor: Versek a már-
télyi tanyavilágból címû kötetének bemutatójára várja
irodalom-, és hagyományõrzést kedvelõ tagjait, és
minden érdeklõdõt 2011. november 11-én 17 órára a

Faluházba. A könyv kiadását a szerzõ feleségének ké-
résére az Olvasókör segítségével, Dr. Nemes Erzsébet a
KSH Könyvtár fõigazgatójának szerkesztésében került
kiadásra. A kiadás költségeit özv. Baranyi Sándorné
fedezte, a Mártélyi Olvasókör a Wekerle Sándor pályá-
zaton elnyert összegbõl támogatta. A könyvbemutató
helyszínén, lehetõség lesz a kötet megvásárlására.

Elmúlt...

Elmúlt már sok szép tavasz,
Elmúlt már sok napsugaras nyár.
Elnyílt a réten sok színes virág,
Eltûnt az égrõl a tarka szivárvány.

Elmúlt már a játékos jókedv,
Elmúlt a dal, a kacagás.
Elmúlt minden ami szép volt,
Észrevétlen elmúlt a boldog ifjúság.

Az évek elszálltak mint a fellegek,
Csak szívünkben õrizzük a szép emlékeket.
A hajunk is megfehéredett: „ez természetes”.
Csendesen éljük tovább az életünket.

Télre ma is tavasz jön.
A réten nyílik még sok virág,
A pacsirta is dalol a magasban,
Csak az ifjúság nem jön vissza már.

Az óramutató halad, az évek mennek tovább,
Azért néha - néha szép dolgok történhetnek

még.
Mikor erre gondolok, valami azt súgja legbelül:
Küzdelmes volt az élet, de szép volt, és élni

érdemes…

Szabó Lajosné Nagy Anna Katalin
az Idõsek Napja tiszteletére
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Íjász hírek
A Mártélyi Terep- és Vadászíjász SE 2011. augusztus.
27-28-án lezajlott, kóspallagi évadzáró versenyének
eredményeit közlés céljából. 12 versenyzõnkbõl tízen
ismét éremmel térhettek haza. Valamennyien barebow
kategóriában indultak. A verseny két napos volt, az el-
sõ napon egy 24 célos terepíjász versenypályát kellett
teljesíteniük a versenyzõknek, amelyen némelyik cél-
nál akár 45-50 métert is kellett lõni. Ez a távolság eb-
ben a kategóriában kiugróan hosszúnak számít. A má-
sodik napon a szokásos 3D-s, 20 célos pálya várta a
versenyzõket. A kétnapi teljesítmények összegzése
után a következõ eredmények születtek:

Nõi, felnõtt: I. Hízó Ildikó, III. Váczi Erika, IV. Berényi
Beáta, VI. Dr. Szabó Rózsa

Férfi felnõtt: III. Oláh Sándor
Gyermek leány: I. Bodó Borostyán
Gyermek fiú: I. Nagy Arnold, II. Gardi Erik,

III. Kis Attila
Mini Fiú: I. Olasz Dániel, II. Nagy Richárd,

III. Gy. Szabó Márk

Az elsõ versenynap végén, egy bankett keretében ke-
rültek átadásra az egész évi teljesítményekért járó pla-

kettek, melyekbõl hetet szintén a mi versenyzõink hoz-
tak el.

A 2011. év összesített eredményei barebow kategóriá-
ban a következõk lettek:
Felnõtt nõ: I. Váczi Erika, II. Berényi Beáta
Ifi leány: I. Hízó Ildikó 
Gyermek leány: I. Bodó Borostyán
Gyermek fiú: I. Nagy Arnold, II. Gardi Erik
Mini fiú: I. Nagy Richárd

Váczi Erika, az egyesület elnöke összességében ered-
ményesnek és sikeresnek ítélte meg a sportegyesület
munkáját. A sportolók idõt, energiát nem kímélve ké-
szültek egész évben a versenyekre. Külön köszönet jár
a szülõk anyagi áldozatvállalásáért és egyéb segítsé-
géért. A márciusban megrendezett jótékonysági bálon
a szülõk szintén jelentõs segítséget nyújtottak, köny-
nyítve ezzel is a rendezõk munkáját. Az egész egyesü-
let izgalommal várja Váczi Erika ausztriai VB szereplé-
sét, melyet szeptember 1-3 között rendeznek
Donnersbachban. Hajrá Erika!

Dr. Szabó Rózsa
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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

Novemember
2.-án Fényterápia 9 órától
8.-án Egészségmegõrzõ elõadás 10 órától
10.-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
17.-én Klub taggyûlés 10 órától
23.-én Bánfi Éva elõadása
30.-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



Mentõ: 474-374 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendõrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:

Szin Dániel:
Szolgálati idõben: (30) 591-3988
Szolgálati idõn kívül: 535-960

Polgárõrség: 228-043
Posta: 528-010
Kórház-rendelõintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelõ – Mártély: 228-020
Polgármesteri Hivatal: 528-062
Iskola: 528-060
Óvoda: 228-035
Idõsek Klubja: 228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet: 228-450

Közérdekû telefonszámok
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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

Házasságot kötött:
Tatár Béla és Krajcsovics Lilla

Csuka Krisztán József és Gerges Andrea Edit

Anyakönyvi hírek

A római Katolikus Egyház vasárnaponként

11-kor várja a híveket községünk

templomába.

Az egyházak hírei

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás

ref. lelkész tart Istentiszteletet az imaházban,

melyre várják a gyülekezet tagjait.


