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Az élõk fájdalma…

Minden haláleset szörnyû. Különösen nehezen átélhe-
tõ, ha közeli barátot veszít el az ember. Családjuknak
is alig felfogható rettenet szerettük idõ elõtti távozása
az élõk sorából. Sehogy sem pótolható veszteség. Azt
szokás mondani, az itt maradóknak, az életben mara-
dóknak „nehezebb” a halál elviselése, mint az érintett-
nek. Talán nem is túlzó ez a megállapítás. Mert ugyan
mit tudhat, mit érezhetne a szenvedéstõl, a nyomorú-
ságos betegségtõl megszabadult test és lélek, aki talán
már abban a másik világban folytatja szellemlétét,
amelyben egyesek hisznek, mások nem, de valamiféle
folytatásban valamennyien reménykednek. Újabb jó
mártélyi ember, apa, barát és sokak által ismert mes-

terember hagyta itt az árnyékvilágot. Hirtelen jött sú-
lyos betegsége jobbra fordulásában mindannyian re-
ménykedtünk. A sors, az élet mást akart. Elment, és
csak emlékeinkben marad velünk, míg élünk. Békési
Sanyi sokunk barátja volt. Tiszteltük kísérletezõ szel-
lemét, amelyben kiteljesítette szakmai mûvészetét,
emberségét. Mind e mellett megbízható, színes jellemû
gondolkodó is volt, akivel jó volt szót váltani, komoly
dolgokról beszélgetni, eszmefuttatásait, véleményét
meghallgatni. Végtelenül segítõkész volt. Ezt sajnos
egyesek sokszor kihasználták. Számoljanak el a lel-
kükkel, ha tudnak. Mi, akik ismertük és szerettük, jó
szívvel emlékezünk rá. Családja, barátai, ismerõsei, és
a mártélyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület-béli barátai.
Nyugodjon békében! F.Cs.Z.

„Jelzöm”
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Népmesemondó találkozó
Meghívást kaptunk szerbiai testvértelepülésünkre
Oromhegyesre Népmesemondó találkozóra. 
Október 29-én szombaton rendezték meg a II. Cérna
Miklós mesemondó versenyt hat szerbiai és magyaror-
szági település részvételével. A mártélyi iskolát Kovács
Blanka, 6. osztályos tanuló „A szállást kérõ róka” cí-
mû mesével, és Kisalbert Trisztán, 4. osztályos tanuló,
„A lusta nagygazda legény” címû mesével képviselte.
Nagy öröm volt számunkra, hogy Kovács Blanka nyer-
te meg a versenyt, Kisalbert Trisztán II. helyezést ért
el. 
Gratulálunk a gyerekeknek!

Volt ott arcfestõ sátor, büfé, ugráló vár, zene, vidámság
játék, és szép napsütéses idõ. Az UNILEVER cég képvi-
selõi igazán kitettek magukért, és minden lehetõt meg-

tettek, hogy a lelkes és türelmetlen ifjú közönség mél-
tó körülmények között vehesse birtokába az új játéko-
kat, amelyek megfelelnek az európai uniós szabvá-
nyoknak, és remélhetõleg a gyermekek igényeinek is.
Mielõtt azonban megkezdõdhetett volna a játék, Ba-
logh Jánosné, és a cég képviselõje köszöntötte a gyere-
keket, és kívánt jó játékot és szórakozást az új játszó-
térhez. Az óvodások mûsora után átvágták a nemzeti
szín szalagot, amivel jelképesen szabaddá tették az
utat játékbirodalomba, amelyet az érintettek lelkesen

el is foglaltak. Közben meg-meglátogatták a büfésátrat
is, hogy azután édességgel, üdítõvel felpakolva vessék
bele magukat a játékba.
Hála az óvoda sikeres kezdeményezésének, Mártély is-
mét gazdagodott egy új és remélhetõleg hosszú idõre
szóló játéktérrel, amely szebbé és vidámabbá teszi
gyermekeink mindennapjait.

Örömteli eseményre gyülekeztek a mártélyi gye-
rekek, óvodások, iskolások, érdeklõdõk november
8-án délelõtt 10 órakor az újfalui játszótéren,
ahol az óvoda által a Delikát vonalkód gyûjtõ pá-
lyázatán nyert új játszótér avatására került sor

Játszótéravatás az újfaluban

Az iskolai versmondó versenyen
felsõs kategóriában az alábbi
helyezést érték el a diákok

A mártélyi általános iskolában megrendezett versmon-
dó versenyen, a következõ eredmények születtek:
Elsõ helyezést ért el Nagy Dorottya

8. osztályos tanuló.
Második helyezést ért el Papp Ernõ 6. osztály.
Harmadik helyezés: Palócz Péter 6. osztály és

Olasz Enikõ 7. osztály.
A városi versenyen az elsõ két helyezett képviselte is-
kolánkat.
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A temetõ sarkával átellenben, a kiskertekbe kanyarodó
dûlõút és a mártélyi Halsütöde kerítésén kívül elhelye-
zett emlékoszlop réztábláján olvasható évszámok sze-
rint, a Kör 1922-1948-ig mûködött, de egyes visszaem-
lékezések szerint maga az épület még az '50-es évek
elején is állott, lebontásáig.
Az Olvasókör a kiterjedt tanyavilág kulturális vonzás-
körzetének központja volt, amelybe 60-80 tanyás csa-
lád tagjai jártak kisebb-nagyobb rendszerességgel, fõ-

ként vasár-
napokon. A
hétközi ke-
mény mun-
ka, gazdál-
kodás nem
is tette vol-
na lehetõvé,
hogy sûrûb-
ben látogas-
sák. Az egy-
kori épület-
tõl nem
messze la-
kott a gond-
nok, akinek
kulcsa volt,
s aki átvitte
az egész he-
ti sajtót,
a m e l y e t

rendszerint valaki hangosan felolvasott a köré gyüle-
kezõknek. A vasárnapi, ebéd utáni összejövetelek sok-
szor az estébe, éjszakába nyúltak. Lehetett kuglizni,
lengõtekézni, kártyázni, beszélgetni, no és az egész
heti tikkasztó, poros munka után, iszogatni. Csak bort
és szódát mértek, s a visszaemlékezõk szerint soha ré-
szeg embert nem láttak azok a falak. Évente 2-3 alka-
lommal tartottak bálokat, sûrûbben társas vacsorákat,
amelyek önköltségesek voltak, és nagy népszerûség-
nek örvendtek. A fiatalságnak jó alkalmat adtak ezek
a hétvégi összejövetelek az ismerkedésre is, amely szü-
lõi „felügyelettel” ugyan, de rendszerint ugyanoda ve-
zetett, mint elõtte, s napjainkban. Sok házasság kötte-
tett az ottani ismeretségekbõl, szerelmekbõl. Nem csak
a pihenés, a szórakozás, a mûvelõdés színtere volt te-

hát egy-egy
ilyen olva-
sókör, ha-
nem a tár-
s a d a l m i
ér intkezés
l ege l é rhe -
tõbb formá-
ját adó kö-
zösségi lét
alappillére
is. Napja-
inkban saj-
nos hason-
lóan össze-
tartó és
rendszere-
sen találko-
zó önkéntes
szervezõdé-
sek alig-alig
vannak már, igaz rohanó életünk sodrába még az se
nagyon fér bele, hogy hetente legalább egy napot ked-
ves barátainkra, ismerõseinkre szánjunk, akikkel min-
den tekintetben jól érezzük magunkat.
Az emlékhely létrehozóit külön köszönet illeti: Kovács
Juditot, Tót Mihály kõfaragót és családját, és Szabó
László asztalosmestert, a kopjafa elkészítõjét.

Igazán lélekmelengetõ emlékünnepségre és kop-
jafaállításra gyülekeztek a mártélyi határszélen
azok az érdeklõdõk, leszármazottak, akik az egy-
kori Mártélyoldali Kisgazda és Olvasókör egykori
helyén megjelentek, talán az elsõ igazi csípõs té-
li napon, 2011. november 26-án délelõtt 10 óra-
kor.
Albert Tibor alpolgármester ünnepi köszöntõjével
vette kezdetét a megemlékezés.

Kopjafaavató ünnepség



Magyartanárként különös izgalommal vártam október
28-át. Nemcsak azért, mert péntek volt és kezdõdhetett
a jól megérdemelt hétvége, hanem mert a mártélyi
„Hogy életük legyen” Alapítvány Az Ifjúságért író-ol-

vasó találkozót szervezett Jókai Anna Kossuth-díjas
írónõvel. Kíváncsian vártam, milyen lehet az a hölgy,
akit ma Magyarországon az 50 legbefolyásosabb nõ
közé soroltak, milyen üzenetet tartogat nekünk,
Mártélyiaknak.
Az elõadás elõtt 10 perccel érkeztem gyermekeimmel
(5-4 és 2 évesek), akik könyvekkel, tollal és ceruzával
felszerelkezve várták azt a hölgyet, akirõl már napok
óta beszéltünk. Mondvacsinált ürüggyel kopogtam be
a könyvtárba, hogy még 5 óra elõtt megpillanthassam
a kedves vendéget. Tatárné Kapus Évával, az est házi-
asszonyával beszélgetett, aki legnagyobb örömömre
bemutatott az írónõnek. Tudom, nagyon gyerekes,
amit írok, de úgy éreztem, mintha egy kamasz lennék,
aki találkozik hõn áhított elõadójával. Ezek után már
tényleg a föld fölött lebegtem és kapcsolásra kész dik-
tafonnal vártam, mi fog történni. Jókai Anna jött és el-
kezdett beszélni. Két óra múlva azon kaptam magam,
hogy a szavak rögzítésére szolgáló ketyere érintetlen
maradt az asztalon. Ez persze nem lett volna nagy
probléma, ha jegyzeteltem volna – de nem tettem. És
ha nem ígértem volna meg a szerkesztõnek, hogy be-
számolok a kedves falubelieknek errõl a délutánról,

hogy mivel vett le bennünket a lábunkról Jókai Anna a
Faluházban. És persze ha megmutathattam volna a
diktafon kezelését férjuramnak is, aki persze nem is
tudta volna bekapcsolni, mert idõközben a csöndes,
ám folyamatosan járkáló, suttogó aprónépet szépen
kézen fogta és hazavitte. 
Így ehhez a cikkhez maradtak az emlékek, a benyomá-
sok, az elindító gondolatok, amiket szeretnék megosz-
tani a kedves olvasóval.
Jókai Anna olyan elõadást tartott nekünk, amire hosz-
szú ideig emlékezni fogok. Ilyen határozott és rendít-
hetetlen világnézettel, amit õ képvisel, ritkán találko-
zik az ember. Mindenrõl egyértelmû véleménye van.
Komolyan ámulattal állok azelõtt, aki papír és min-
denféle jegyzet nélkül tud a világ nagy dolgairól úgy
beszélni, hogy elhiteti velünk, ezek a gondolatok per-
sze most ötlenek a fejébe, csakis nekünk szánja õket.
És még íve is van a mondanivalónak, nem is akármi-
lyen. 
Beszélt Európáról, amilyennek õ látja. A mitológiai
eredettel szemben õ egy lila copfos, elvált nõszemély-
nek képzeli, akinek az utódai a brókerek, akik ma irá-
nyítják a világot. Ezek az utódok hozták létre azt a 12
csillagból álló zászlót, aminek a közepe üres, hiányzik
belõle valami. A 12 apostolt Jézus irányította, õ volt
középen, Európának is kell egy élõ Isten, hiszen ez ad-
hat az életünknek egy magasabb értelmet. Jellemezte
ennek a bróker-világnak az értelmiségeit, akik azért ér-
demlik ki ezt az elnevezést, mert bizonyos iskolákat el-
végeztek, de megkérdõjelezhetõ, vajon tényleg kik tar-
toznak közéjük. Az írónõ szerint azok, akik elgondol-
kodnak, mit jelent élni és épp itt élni, s nem nyugsza-
nak bele, hogy nem lehet a világon változtatni. 
Nagyon is egyetértettem azzal a gondolattal, hogy nem
mindig kikövetelendõ a nõi és férfi egyenjogúság, mert
valljuk be õszintén, szívesebben vasalom az ingeket,
mint vágom a fát, mert az utóbbihoz nõként gyöngé-
nek érzem és gyöngének is akarom érezni magam. Az
írónõ derûsen, de komoly tekintettel adott hangot an-
nak a gondolatnak, hogy nem akar egyenrangú lenni a
manapság nagy nézettségnek örvendõ celebekkel sem.
Nem kérdés, miért nem...
Beszélt a szingliségrõl, amely manapság már-már di-
vatos életforma. A szingli szemlélet nem magányt je-
lent, hiszen vannak magányosok, akik nem szinglik.
Családban élni pedig – mint mondotta – megvalósítan-
dó, emberhez méltó feladat. A párválasztás nem köny-
nyû a mai világban, de az igazi társ, higgyük el, a
„szagáról felismerhetõ”. Ezt az érvet sokan alá tudjuk
támasztani.
Beszélt a szabadság felelõsségérõl, ami nem azt jelen-
ti, hogy néhány tizenéves bántalmazhatja pedagógu-
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„Hiszek abban, hogy az embernek van egy maga-
sabb küldetése, amit rábíztak. Értéknek azt tar-
tom, ami ebbõl a világból olyan dolgot tud felmu-
tatni, amely a bármikor érkezõ elmúlás pillanatá-
val együtt nem enyészik el. Hiszem, hogy van,
ami túléli az embert, van, ami túléli az írót. És ez
nem minden esetben a könyve. Lehet, hogy egy
mondata, lehet, hogy egy megérintõ sugallata,
ami egy másik emberben megfogan.”

Nem akarok egyenrangú lenni a valóvilágos celebekkel! –
Jókai Anna elõadása Mártélyon.
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sát. Hagynunk kell, hogy az ifjú lélek fölismerje hatá-
rait úgy, hogy mi csak a háttérbõl segítünk. Hatalmas
a felelõsség a szülõkön, a pedagógusokon, hiszen nem
könnyû tág határokat szabni. Saját életembõl tudom,
hogy az ember tévedhet, ahogy múlnak a gyermek-
évek, tudjuk, hogy mi az, amit esetleg másként csinál-
nánk már. Krisztus példáját említve elmondta: õ is sza-
badságot adott, amikor azt mondta: nem vagy köteles
engem követni, szabad vagy, jöhetsz utánam. Ehhez
szeretet kell, és hit az élet értelmében.
Jövõnkrõl szólva kiemelte: valamikor majd megtudjuk,
miért élünk Magyarországon. Kicsi, befolyásolható, fé-
lelemben élõ nép vagyunk. Kalkuttai Boldog Teréz
anya egy piciny, törékeny asszony volt, aki azt mond-
ta, hogy a világ gondja, a szenvedés óceánja végtelen.

De mindennap elveszünk egy cseppet ebbõl az óceán-
ból. Ezért élünk. Isten adja az igazi demokráciát, a le-
hetõséget. Egy-egy kis jótéteménnyel egy-egy cseppet
elvehetünk az óceánból. 
Ezzel a gondolattal zárta az elõadást az írónõ. Ahogy
a fényképezõgép mögül kilesve körbenéztem a hallga-
tóságon, boldogan konstatáltam, hogy valamit elindí-
tott bennünk ez a bölcs asszony. Tudom, hogy sokan
közülünk hazatérve komolyan elgondolkoztak azon,
mivel tehetik szebbé és jobbá ezt a világot. A jótétemé-
nyek helyi szinten kezdõdhetnek. A mi feladatunk,
hogy itt és most tegyünk valamit a földkerekség bol-
dogságáért.

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

Kaláris: - Mikortól mondhatjuk, hogy hivatalosan is a
„mi rendõrünk” lett, azaz, mártélyi körzeti megbízott?
Szín Dániel: - 2011. október 16-tól vagyok kinevezve
mártélyi körzeti megbízottnak, a hódmezõvásárhelyi
Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának, Kör-
zeti Megbízotti Alosztályának állományában.
Kaláris: - Elõtte, hol, merre teljesített szolgálatot?

Szín Dániel: - A rendõri pályát az iskola elvégzése
után a Csongrádi Rendõrkapitányságon járõrként
kezdtem, majd baleseti helyszínelõ voltam 2009-ig.
Ezután Mindszentre kerültem, ahol járõrvezetõként
dolgoztam, majd 2011. februárjától Hódmezõvásár-
hely Kishomoki városrészének voltam a körzeti megbí-
zottja.
Kaláris: - Talán nem véletlenül, érdekli a mártélyi em-
bereket, mikor van, lesz szolgálatban, mennyi idõt fog
majd a faluban tölteni, milyen gyakorisággal tûnik
majd fel a rendõrautó a falu utcáin, hiszen ez a lako-
sokat nyugalommal tölti el, és biztonságérzetüket erõ-
síti.
Szín Dániel: - A szolgálati beosztásom, hasonlóan a
többi körzeti megbízott kollégáéhoz, sajnos nem nyil-
vános. Ez azért fontos, hogy a ferde utakon járó, rossz-
ban sántikáló honfitársaink soha ne tudhassák elõre,
mikor számíthatnak a rendõri jelenlétre. A beosztás
rugalmas, és változatos. Egyaránt kiterjed a nappali és
az éjszakai idõszakokra is, és pontos beosztását érthe-
tõen csak a kapitányság ismeri. A szolgálatot jórészt
saját gépjármûvel tudják a körzeti megbízottak ellátni.
Ez néha hasznos is, amikor nem falubeli emberek, nem
is sejthetik, hogy egy magán gépjármûben egy rendõr
ül, aki ettõl függetlenül, ha szükséges, azonnal tud in-
tézkedni. Egyébként rendszeresen adunk közös szolgá-
latot a mindszenti és a vásárhelyi kollégákkal, amikor
a mindenki által jól ismert „csíkos” rendõrautóval köz-
lekedve járjuk a területet, és ha kell intézkedünk, nyil-
vánvalóvá és mindenki számára azonnal láthatóvá té-
ve jelenlétünket, a szolgálat ellátását.
Kaláris: - Ezek szerint, nem mindig magányos a szol-
gálat?
Szín Dániel: - Nem, szerencsére. Egyébként is akad
önkéntes segítség. A mártélyi Polgárõrökkel régi jó és
eredményes kapcsolata van a rendõrségnek, õk a fi-
gyelõ szolgálatukkal, azonnali jelzéseikkel nagy segít-
séget tudnak nyújtani a gyors és hatékony intézkedé-

Fiatal, energikus ember, a mindössze 26 éves,
szentesi születésû Szegváron szüleivel élõ nõt-
len, szimpatikus fiatalember, aki 2005-ben vég-
zett a Szegedi Rendvédelmi Szakközépiskolában.

Új körzeti megbízottunk van

(folytatás a következõ oldalon)
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sekhez.
Kaláris: - Fontos kérdés, hogy ha nem nyilvános a
szolgálati beosztása, hogyan és milyen esetekben ke-
ressék, hívják önt a mártélyiak?
Szín Dániel: - A szolgálati telefonomon - 06/20-209-
5336 - bármikor elérnek a mártélyi emberek. Akadá-
lyoztatásom, szabadság esetén is azonnal tudok intéz-
kedni a kollégák felé. Ha véletlenül nem vagyok elér-
hetõ, célszerû a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitány-
ság központi számát a 06/62-535-960, vagy a 107-es
segélyhívószámot hívni.
Kaláris: - Sokakat érdekel, talán, mert még inkább biz-
tonságban éreznék magukat, és megnyugvással ven-
nék tudomásul, ha ön Mártélyon lakna, itt telepedne
le. Tervez-e ilyesmit?
Szín Dániel: - A szüleimmel élek Szegváron, és a szol-
gálaton kívüli teendõim is oda kötnek. A szolgálat el-
látásában egyáltalán nem akadályoz, hogy Szegváron
élek. Sõt adott esetben talán még elõnyös is lehet,
hogy a lakóhelyem nem Mártélyon van. Bár, ha egy
szemrevaló mártélyi menyecske elhódítja a szívemet -
mondja mosolyogva -, akkor bármi megtörténhet. 
Kaláris: - E nem túl hosszú idõ alatt, milyennek látja
a falut, az embereket, az itteni közbiztonsági helyze-
tet?
Szín Dániel: - Nyugodtnak tûnõ, szép kis falu. Könnyû
az emberekkel kapcsolatot teremteni, közlékenyek, ba-
rátságosak, segítõkészek és érezhetõen figyelnek egy-

másra. Ismerkedem a faluval és az emberekkel. Feltér-
képezem a viszonyokat, és amennyire lehetséges, meg-
próbálok a felszín alá látni, hogy minél jobban elõ tud-
jam segíteni a megfelelõ közbiztonság és rend megte-
remtését. Ez a dolgom. Ezt várják el tõlem az emberek
és a feletteseim is.
Kaláris: - Megkerülhetetlen kérdés, hogy milyen távra
tervezi az itteni munkát?
Szín Dániel: - Már csak a koromnál fogva is hosszú
távra tervezek. Persze ez sok mindenen múlik, fõként
attól, hogy mennyire lesznek megelégedve a munkám-
mal a közvetlen feletteseim, és a mártélyi lakosok. Ar-
ra törekszem, hogy minden elvárásnak eleget tegyek.
Akkor leszek én is megelégedett, és azok is, akik erre a
feladatra irányítottak.
Kaláris: - Végezetül, a magánembert kérdezzük: van-
e, és mi a hobbija?
Szín Dániel: - Kedvelem a focit, régebben magam is
mûveltem. Az utóbbi idõben azonban annyira elfoglalt
vagyok, hogy sajnos csak a „nézés” maradt meg a régi
aktivitásból, ami azért nem ugyanaz, mint mikor az
ember maga kergeti a labdát.
Kaláris: - Köszönjük a beszélgetést, és sok sikert kívá-
nunk az itteni munkához!
Szín Dániel: - Köszönöm! A Mártélyiaknak pedig ez-
úton kívánok nyugodt, békés ünnepeket, amelyhez
munkámmal én is megpróbálok hozzájárulni, folyama-
tosan.

Kaláris: - Nem kevésszer volt az utóbbi idõben orvos
váltás Mártélyon. Úgy hírlik, ön megvásárolta az itte-

ni háziorvo-
si praxist.
Ezek sze-
rint, re-
m é n y k e d -
hetnek-e a
m á r t é l y i
e m b e r e k ,
hogy hos-
szú távra
tervezi itte-
ni orvosi te-
v é ke n y s é -
gét, és hogy
nem kell
idõrõl-idõre
új és újabb
arcokkal ta-
lálkozniuk a
rendelõben?

Dr. Palotás Ágnes: - Így igaz. Jelenleg hosszú távon
Mártélyban gondolkodom, bár azt teljesen biztosra so-
ha sem tudhatja az elõre az ember, mit is hoz a jövõ.
Kaláris: - A mártélyi lakosság körülbelül hány száza-
léka kér és kap helyben háziorvosi ellátást?
Dr. Palotás Ágnes: - Jelenleg a mártélyi lakosság kb.
4/5-e van bejelentkezve a mártélyi praxisba, ez az
1300 fõs lakosságból közel 1000 fõt jelent, vegyesen
gyerekek és felnõttek. Jólesõ érzéssel tölt el minket,
hogy egyre több a bejelentett gyermek páciensünk,
egyre kevesebben viszik Vásárhelyre gyermeküket há-
ziorvoshoz.
Kaláris: - Milyennek tartja a falu lakóinak egészségi
helyzetét/állapotát? Melyek a legjellemzõbben elõfor-
duló betegségek? 
Dr. Palotás Ágnes: - Gyakorlatilag ugyanazok a króni-
kus civilizációs betegségek fordulnak elõ itt is, mint
bárhol másutt. A leggyakoribbak a magas vérnyomás,
cukorbetegség, magas vérzsír szint, a különféle szív-
és érrendszeri, illetve mozgásszervi betegségek. Itt fa-
lun átlagban talán magasabb életkort élnek meg az
emberek, ami részben betudható az egészségesebb
környezetnek is. E mellett persze szezonálisan gyako-
riak a különféle megfázásos betegségek illetve a víru-

Beszélgetés Dr. Palotás Ágnes háziorvossal.

Egészségügyi helyzetünk

(folytatás az elõzõ oldalról)



sos gyomor-bélhurutok.
Kaláris: - Megfogadják-e, és ha igen milyen „odaadás-
sal” tartják be az orvosi tanácsokat, utasításokat a
Mártélyiak?
Dr. Palotás Ágnes: - Azt lehet mondani, hogy a több-
ség szerencsére együttmûködõ. Igyekeznek lehetõsége-
ikhez mérten betartani mind a gyógyszerszedésre,
mind az életmódra irányuló orvosi tanácsokat. Persze
egy-egy kakukktojás mindig akad. Tapasztalatom sze-
rint a falusiakkal könnyebb szót érteni, mint a városi
emberekkel.
Kaláris: Milyen arányban jelentkeznek szervezett szû-
rõvizsgálatokra, és milyen esetekben kérik soron kívü-
li szakorvosi vizsgálatukat az emberek?
Dr. Palotás Ágnes: - Helyben szervezett szûrõvizsgá-
latok általában nagy érdeklõdéssel szoktak lezajlani. A
soron kívüli vizsgálatokkal kicsit más a helyzet. Sokat
nehezít a dolgon, hogy Vásárhelyre kell egy-egy vizs-
gálatért beutazni, ami az idõsek számára sokszor ne-
hezítõ körülmény. A hosszú elõjegyzési idõrõl, idõ-
ponttól független egész napos sorban állásról nem is
beszélve. De szerencsére egyre többen figyelnek oda
egészségükre, és minden kivizsgálással kapcsolatos
procedúra ellenére önként jelentkeznek egy-egy na-
gyobb szabású, önkéntes kivizsgálásra.
Kaláris: - Mik a jövõbeni (vannak-e) tervei a mártélyi
háziorvosi szolgálat fejlesztésével esetleges átalakítá-
sával kapcsolatban?
Dr. Palotás Ágnes: - A háziorvosi rendelõ eszközpark-
ja a folyamatos orvos váltásnak köszönhetõen az el-
múlt években meglehetõsen elavult. Jövõbeli terveim
közt szerepel többek közt a számítógépes rendszer kor-
szerûsítése a gyorsabb adminisztráció, a gyorsabb és
hatékonyabb betegellátás érdekében.
Kaláris: - Milyen leterheltséget jelent a háziorvosnak
a rengeteg adminisztráció, és a mozgásképtelen, idõs,
ágyhoz kötött betegek látogatása, az ilyen irányú kül-
területi orvosi tevékenység?

Dr. Palotás Ágnes: - Az adminisztrációs kötelezettség
adja a körzet leterheltségének jelentõs részét, sokszor
jelentõsen hátráltatva az effektív gyógyító tevékenysé-
get. Ez összességében nagyságrendekkel nagyobb le-
terheltséget jelent, mint az idõsek látogatása háznál.
Kaláris: Végezetül: - Az egészséges életmód elsõsor-
ban pénz kérdése-e, vagy az ember megfelelõ hozzáál-

lásának a kérdése, amelyben a megfelelõen egészséges
táplálkozás, a mozgás, a mentális stabilitás, a mérték-
tartó életvitel és a testi elváltozások idõben történõ di-
agnosztizálása, kezelése reményt adhat, hogy minden
ember kitöltse e világon a számára genetikailag „enge-
délyezett” optimális idõt?
Dr. Palotás Ágnes: - Anyagiaktól függetlenül néhány
apró fogással sokat tehetünk egészségünk megõrzésé-
ért. A mozgás köztudottan jótékony hatású. Napi egy
nagy séta (kinek-kinek aktuális egészségi állapotához
mérten) növeli az állóképességet, erõsíti a szívet-tü-
dõt. Úgyszintén hasznos például a sokat hangoztatott
„együnk minél több zöldséget-gyümölcsöt”, lehetõleg
nyersen. Ha egy-egy zsírban vagy olajban sütést alkal-
manként kiváltunk párolással, már azzal is tettünk
egy lépést az egészségesebb életmód felé.

Kaláris2011. november 7. oldal

Kirándulás az erdõbe
Klubtaggyûlésen vetõdött fel, hogy már nagyon régen
voltunk együtt kirándulni, ezért úgy döntöttünk, hogy
elmegyünk az erdõbe. November 22-én ebéd után tízen
indultunk el kerékpárral. A Tiszához érve Farkasné
Ágika mondta, hogy lesz túravezetõnk is, Szkurák La-
ci személyében. A Tanösvényen indultunk el gyalogo-
san. A csendben lassan sétáltunk, szinte csak az avar
zizegése hallatszott. Megcsodáltuk a magas fákat, a
természet alkotta alakzatokat. Madarakat és mókust is
láttunk. A kanyargó ösvényen a hídhoz érve sok kér-
déssel ostromoltuk Lacit. Õ szívesen válaszolt a kérdé-
seinkre. Majd az élõ Tiszához értünk és gyönyörköd-
tünk az elénk tárult tájban. Megnéztük a halászkuny-
hót és az emberi kézzel készített kis odúkat. Visszafe-
lé jövet már beszéltük, hogy milyen csodálatos az õszi

lombhullás. Elhatároztuk, hogy tavasszal is eljövünk.
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük Lacinak a
pontos tájékoztatást. Mindnyájunknak maradandó él-
mény marad. Szép délután volt.

Juhász Sándorné – Idõsek Klubjának tagja

Köszönet
A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület köszönetét fejezi ki azoknak,
akik adójuk 1%-nak felajánlásával az egyesület
munkáját segítették. A befolyt összeget mûkö-
désükre fordították.
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Dec. 1-én A mártélyi körzeti megbízott, Szín
Dániel bemutatkozása, elõadása

5-én Véradás fél 2-tõl
6-án Mikulás napi kerékpár túra
7-én Fényterápia  9 órától
7-én Kézmûves kiállítás 10 órakor
8-án Névnapozás (Erzsébet,Katalin,Ferenc)

10 . órától
8-án Szegedi Dóm téri adventi vásárra kirán-

dulás (kellõ érdeklõdés esetén).
9-én Ebéd fizetések
15-én Karácsonyi mûsor az ovisokkal 10

órától
29-én Szilveszteri mulatság (Részvételi

szándékot elõre jelezni kell!)

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit vá-
runk!

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 decemberi programja

Tisztelt Mártélyiak!

Véget ért a csatornázás. Nem csak az a része, ami
évekkel ezelõtt már befejezõdött, egyszóval a technikai
része, hanem annak pénzügyi lebonyolítása is. Most
már talán az egykori ellenzõk, ellenlábasok kis csapa-
ta is be kell, hogy lássa, megérte megcsinálni ezt a be-
ruházást. Senkinek nem árverezték el feje fölül a há-
zát, a sorozatos vizsgálatok nem tártak fel törvényte-
lenségeket, pénzügyi visszaéléseket, sikkasztást, csú-
szópénzek zsebbe vándorlását, mint ahogy azt néhá-
nyan harsányan bizonygatták egykor a faluban. Ezzel
szemben nem öntenek ki a derítõk, nem kell sûrûn ki-
hívni a szippantós autót, egyre jobban csökken a lakó-
helyünk alatti talaj szennyezettsége és pangó víz
mennyisége, ami még a belvízi helyzetre is kedvezõ ha-
tást gyakorol. Mindez a falu lakóinak döntõ többségét
örömmel és megelégedéssel tölti el. Azt a néhány em-
bert meg, akik annak idején beugrottak Vásárhely elsõ
emberének biztatására egy önkéntes „pénzügyi bizott-
ság” létrehozásába és nagy hangon ócsárolták a falu
vezetõit, a kivitelezés pénzügyi biztosítékát adó alapít-
ványt és a kivitelezõket, hála istennek két kezünkön
össze lehet számolni. Hogy õk találtak kapcsolatot a
„nagy emberhez”, vagy az vette rá õket erre a szégyen-
hadjáratra, ma már nehéz volna kideríteni. Akkor a fa-
lu nagy többsége csalódottan vette tudomásul, hogy
saját országgyûlési képviselõnk úgy viszonyul a tele-
püléshez és ügyeinkhez, mint ha „ellenségünk” lenne,
ahelyett, hogy úgy viselkedett volna, mint ahogyan az
egy általunk megválasztott vezetõtõl elvártuk volna.

Ez számunkra azt mutatta, hogy bár rendszeresen a
fejlõdésrõl, változásokról, szebb jövõrõl beszélt állan-
dóan, ezeket a dolgokat Mártély tekintetében nem így
gondolta. Mártély kiesett a fejlesztés irányából. Ezt
nem lehet az elõzõ kormányzat nyakába varrni. Mint
sok mást.
Egy biztos, és ezen véleményemhez ragaszkodok. Nem
ártana nekik végsõ önvizsgálatot tartani, talán más
ügyekben is. Mert érdekes módon állandóan ugyan-
azok az emberek keverik a kártyákat, ha elvtelen kriti-
káról, a falu lejáratásáról, a vezetõk pocskondiázásá-
ról van szó. Valószínûleg ezzel a lelki beállítottsággal,
az örökös ellenálló szerepkörére való alkalmassággal
születtek. Most azonban, hogy minden tekintetben si-
keresen túléltük a csatornázási hercehurcát, amit kizá-
rólag ennek a néhány magát mindig okosabbnak, jobb-
nak, a többség elképzeléseivel és akaratával bármilyen
esetben szembefordulónak köszönhetünk, megérde-
melnénk és elvárnánk részükrõl egy bocsánatkérést,
ami persze nem tenné meg nem történtté alantas köz-
remûködésüket. Azt a rosszindulatú közremûködést,
amely miatt a Mártélyiaknak Rendõrségi, Ügyészségi
és Vám- és Pénzügyõrségi kihallgatásokra kellett járni-
uk, s hogy késleltetõ aknamunkájuk miatt sártenger-
ben kellett átvészelnünk hosszú idõt a vizsgálat lezá-
ródásáig leállított munkálatok miatt. 
Remélem, elégedettek magukkal és cselekedeteikkel,
amellyel csaknem aláásták egy egész település haladá-
sát, boldogulását. Szerencsére az élet és a többség a
helyes megoldás mellett döntött, és a törvény sem ta-
lált hibát. Nekünk lett csatornánk, nekik meg egy ké-
tes eredményû hadjárat emléke a közösség ellen,
amelyre majd ugyanúgy fátylat borít az idõ, mint min-
den háborúra. A baj egyébként az, hogy vannak dol-
gok, amit az emberek nem, és nem felejtenek.

Rózsa János
Mártély, Jókai u. 8.

Régen kaptunk olvasói levelet. Bár készséggel
közöljük bármikor a laphoz beérkezõ
észrevételeket, véleményeket, leveleket, az utób-
bi idõben olvasóink mintha tartózkodnának az
írástól. Most közreadjuk egy mártélyi polgár
igazán figyelemfelkeltõ vélekedését közelmúl-
tunkról.

Az olvasóé a szó
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Óvodai hírek
Az óvoda pedagógusai decemberre is tartalmas progra-
mokkal kedveskedik a gyerekeknek:
December 6.-án délelõtt fél 10-re jön a Mikulás az óvo-
dába, aki – a Dióverõ nap bevételének köszönhetõen –
értékes és finom csomaggal ajándékoz meg minden
óvodás gyermeket, valamint játékokat is hoz az óvodá-
nak. Emellett az ovisokat most is megajándékozzák az
óvó nénik saját kezûleg készített ajándékaikkal. Ezzel
azt az érzést szeretnék a gyerekekben erõsíteni, hogy
nem csak az az ajándék, amit az üzletek polcáról le-
emelhetnek, vagy amit a Mikulás nevû "titokzatos ide-
gen" hoz, hanem, hogy létezik másféle ajándékozás is,
s hogy a saját szemükkel lássák az ajándék készítés
folyamatát, és megtapasztalják az ajándék adás örö-
mét is.
Ezen a napon 10 órától szeretettel várják a gyerekek és
az óvó nénik az érdeklõdõ szülõket, hogy egy közös
játszó-délelõtt során együtt osztozzanak az ajándék-
bontás önfeledt örömében.

December 12.-én és 13-án a már hagyományos kézmû-
ves délelõttre várják a szülõket az óvodapedagógusok,
akikkel közösen gyertyakészítésnek, mézeskalácssü-
tésnek, karácsonyi asztali díszek készítésének lehet-
nek részesei az érdeklõdõ anyukák, apukák, nagyszü-
lõk.
December 14.-én délelõtt a gyerekek egy karácsonyi té-
májú mesedarabot nézhetnek meg az óvodában a sze-
gedi "Grimm-busz Színház" elõadásában, melynek cí-
me: "Csacska-macska".
December 15.-én a nagycsoportosok az ÖNO-ban Jézus
születésének történetét adják elõ.
December 16.-án az adventi témahét zárásaként az
óvoda egy meghitt adventi ünnepséget tart, ahol kará-
csonyi dalokkal, versekkel, ajándékokkal kedvesked-
nek egymásnak a gyerekek és az óvó nénik, de lesz
ezen a napon karácsonyi hangverseny is, ahol a Zene
Világnapi koncertrõl már ismert elõadók lépnek fel.

Testületi ülés
2011. október 26-án 14 órai kezdettel tartotta rendes
ülését Mártély Község Önkormányzati Képviselõ testü-
lete a Hivatal tanácstermében.
Az ülés elõtt a képviselõk bejárást tartottak a mártélyi
Tiszapart Kempingben, ahol szemrevételezték a létesít-
mény épületeinek, felszereléseinek, berendezéseinek
állapotát, a bérlõ által elvégzett fejlesztéseket, változ-
tatásokat, javításokat.
Az ülés, a napirendek ismertetésével és a napirend el-
fogadásával kezdõdött.
Elsõként dr. Klisics Diána a Hódmezõvásárhelyi Több-
célú Kistérségi Társulás referense tartott beszámolót, a
szervezet munkájáról. Kiemelte, hogy legközelebbi na-
gyobb rendezvényük a Leader pályázat keretén belül
megrendezésre kerülõ Kistérségi Táncgála lesz, amely
2012-ben a Tánc Világnapján kerül megrendezésre, és
Székkutas ad neki otthont, a négy település együttmû-
ködésével.
Ezt követõen a temetkezési szolgáltatási szerzõdés fe-
lülvizsgálatára került sor. Boros Árpád, a Csongrád Me-
gyei Kegyeleti Kft Igazgatója szóbeli kiegészítésében
örömét fejezte ki, hogy Mártély szép új ravatalozóval
gazdagodott, s hogy a temetõi szolgáltatások köny-
nyebbé váltak a z újonnan kiépített díszburkolattal, és
rendezett közlekedõ utakkal. Felhívta a figyelmet a ra-
vatalozó téli üzemeltetése kapcsán felmerülõ fagyve-
szélyre, amely a szociális helyiségeket érinti. Javasolta
azok víztelenítését a hideg idõszakban. Megoldásként
felmerült egy külsõ mellékhelyiség ismételt létrehozá-
sának kérdése. Elmondta még, hogy a ravatalozóban
új drapériák, világítás és egyéb kellékek kerültek elhe-
lyezésre, több százezer forint értékben. A testület, né-

hány pont megváltoztatásával elfogadta az új üzemel-
tetõi szerzõdést.
A Tiszapart Kemping üzemeltetésének tapasztalatairól
szóló napirenddel folytatódott az ülés, ahol Magyarné
Vígh Nóra a kemping bérlõje elmondta, hogy a gyér
vendégforgalom és a rossz idõjárás következtében le-
csökkent bevételek, sajnos csak kisebb fejlesztésekre,
átalakításokra adott módot, amelyek - mint azt a bejá-
ráson a képviselõk is tapasztalhatták -, jórészt az ál-
lagmegóvásra korlátozódtak. A testület tagjainak fel-
szólalásaiból kiderült, hogy mindenki tisztában van
azzal, hogy a kemping épületei, már az átadáskor is el-
avult, sok esetben romos állapotban voltak. A faházak
anyaga elöregedett, festésük, felújításuk csupán az ál-
landó foltozgatást teszi lehetõvé, de azért elvárható
lenne a házak elõtti beton fellépõk kialakítása, a fa
lépcsõk kijavítása, vagy újakra cserélése. Magyarné
minderre ígéretet tett, s a jövõre nézve olyan fejleszté-
sek realizálását tervezi, amelyeket pályázati lehetõsé-
gek kihasználásával szándékozik megvalósítani. A
Képviselõ testület tudomásul vette a beszámolót és a
szóbeli kiegészítést, s arra kérte az üzemeltetõt, hogy
mindezek tükrében készítsen egy reális tervet, s nyújt-
sa be a testület elé, amit az a soron következõ ülések
egyikén részletesen megtárgyal.
A továbbiakban néhány helyi rendelet módosításával,
és a lejár határidejû határozatok felülvizsgálatával
foglalkozott a testület, majd zárt üléssel fejezõdött be
a délután, ahol szociális ügyek kerültek megtárgyalás-
ra.
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Dobogón a Rosmarin Kft Mártély csapata
Egy fordulóval a bajnokság õszi felének vége elõtt a
csapat a megye III Tisza-Maros csoportjának második
helyén áll. Az õszi mérleg jónak mondható, még akkor
is, ha értek bennünket meglepetések néhány hazai
meccsünkön. 15 mérkõzésünkbõl 11-et megnyertünk
és a három döntetlen mellett mindössze egyszer hagy-
tuk el vesztesen a játékteret. Sajnálatos, hogy ez pont
hazai környezetben történt. Külön említést érdemel,
hogy a bajnokság elsõ felében csak mi tudtunk pontot
csenni a csoportot magasan vezetõ Tiszaszigettõl.
Örömteli, hogy a fiatalok kezdenek beépülni a csapat-
ba. Daraki Ádám már két gólt is rúgott az idei szezon-
ban.

Eredmények: Rosmarin Kft. Mártély - Kübekháza 6-1
Gsz: Kovács V, Borbás P., Hegyi N (2), Tóth E,
Daraki Á.

HFC III - Rosmarin Kft. Mártély 0-1 Gsz: Tóth E.
Rosmarin Kft. Mártély - Baks 2-3 Gsz: Miski E, Hegyi

N.
Maroslele - Rosmarin Kft Mártély 0-7 Gsz: Kovács V.,

Szabó Á., Hegyi N (2), Kis L., Daraki Á., Baranyi
K.

Rosmarin Kft. Mártély - Deszk 2-2 Gsz: Kis L., Király
K.!!!

Szegvár - Rosmarin Kft Mártély 0-9 Gsz: Baranyi K.,
Kis L., Hegyi N (3), Miski E., Borbás P., Szabó
Á., Kovács V.

Rosmarin Kft. Mártély - Makó III 2-1 Gsz: Hegyi N.,
Kis L

Apátfalva - Rosmarin Kft Mártély 1-4 Gsz: Hegyi N.,
Kis L., Papp D., Tóth E

Csongrád II - Rosmarin Kft Mártély 1-3 Gsz: Kis L. (3)
Rosmarin Kft Mártély - Tiszasziget 0-0 

Hajdú László

Közmeghallgatás
Tisztelt Mártélyiak!
Ezúton értesítem önöket, hogy Mártély Község
Önkormányzati képviselõ testülete 2011. de-
cember 1-én csütörtökön 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a Faluházban, amelyre
minden érdeklõdõt szeretettel és tisztelettel
várunk.
A közmeghallgatás fõbb témái: Az önkor-
mányzat elõzõ évi tevékenységérõl szóló be-
számoló, az elkövetkezendõ évre vonatkozó
tervek, elképzelések ismertetése. E témák elõ-
adója Balogh Jánosné polgármester. A csator-
na-beruházásról Albert Tibor alpolgármester
ad tájékoztatást.

Tisztelettel:

Balogh Jánosné
polgármester

Sikeres Pályázat

A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület a Csongrád Megyei Közgyûlés
Elnöke által kiírt Települési Polgárõr Alap 2011.
évi pályázatból 72.000,-Ft értékben gumiab-
roncsra nyújtott be pályázatot a Lada Niva te-
repjáróra, amelyet meg is nyertünk. A projekt a
Csongrád Megyei Önkormányzat támogatásával
valósult meg.

Mártélyi Terep és Vadászíjász
Sport Egyesület újabb eredményei

2011.10.29.-én Dunakesziben rendezték meg az
Országos Íjász Terembajnokságot, melyen
egyesületünket 10 versenyzõ képviselte.
Az egész napos versenyen barebow kategóriában  a
következõ eredmények születtek:

Felnõtt nõ:
I. Hízó Ildikó
II. Váczi Erika
III. Berényi Beáta

Felnõtt férfi:
IV. Oláh Sándor

Gyermek leány:
I. Bodó Borostyán

Gyermek fiú:
I. Gardi Erik
II. Olasz Dániel
III. Kis Attila
IV. Nagy Richárd

Serdülõ fiú:
I. Nagy Arnold

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



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

Szín Dániel:
Szolgálati idõben: (20) 209-5336
Szolgálati idõn kívül: 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

Született:
Láda Anna – Szülõk: Tatár Anna és Láda Imre

Elhunyt:
Békési Sándor, Mártély Kinizsi u.17.

Mót Bálintné Mártély, Tanya 285.
Buzás Sándorné Mártély, Tiszai u. 10.

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.


