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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...
VI. évf. 2. szám – 2012. február
Tavaszi szél vizet áraszt? Vagy nem?

„Jelzöm”
Rosszkedvünk tele
Szinte minden nap akadna szóvá tenni való apróbb,
nagyobb idiótaság, amely a napi életünket és a politikusok megnyilvánulásait illeti, de most a napokban
tényleg kiverte nálam, s gondolom nagyon sokaknál
valami a biztosítékot. Ez nem más, mint az a kijelentés, hogy ma Magyarországon meg lehet élni negyvenhétezer forintból. Ezt Matolcsy úr mondta, aki havi
nettóbére felvétele kapcsán nyilván nincs tisztában e
kijelentés komolytalanságával. Meg egy számomra eddigelé nevenincs ifjú Fideszes képviselõ, akirõl kis utánajárással kiderült, hogy jövedelmét lebontva, naponta keres több mint ötvenezer forintot.
És ezzel még nagyon sokan vannak így, akik az újonnan alakuló kasztrendszer megteremtõi és haszonélvezõi közül a választók megbízásából ugyan, de már a
saját maguk által hozott törvények legálissá tett napi
gyakorlatában építik itt nekünk a boldog békeidõkre
kísértetiesen emlékeztetõ új rendszert.
Szerintem egy középsúlyos értelmi fogyatékos is világosan érzékeli, mi több tisztában van vele, hogy ennyi
pénzbõl élni, megélni nem lehet, mert ahhoz a legminimálisabb életvitel mellett is kevés, éhen halni meg –
ahogy sokan mondják érthetetlenül viccelõdve, fõleg
akiket nem érint – sok. Ennyit ér hát az ember? Hogy
a feje felett „munkálkodó”, már-már megfellebbezhetetlen erejû és megválasztásuk után megközelíthetetlen, egyre gazdagodó képviselõik döntsék el, munkanélküliségbõl hajléktalanságba csapó eladósodás, lelki
nyomorba taszító fizikai leépülés, vagy lassú éhhalál
legyen a sorsuk? Vagy valami csoda folytán végre az
emberi létet tiszteletben tartó igazságosabb, szociálisan érzékenyebb elosztás következményeként, ami ha
nem is azonnali, de mindenki számára érezhetõ folyamatos javulás után az élhetõ élet megelégedett érzésébe csap át egyszer a valóságban is? Nem csak, egyreegyre elodázott szóbeli ígéretekben, de tettekben is?
És itt van kísérteties hasonlóság a Shakespeare III. Richárd címû drámájában megrázó erõvel bemutatott
társadalmi rend és a jelenlegi magyar társadalom mû(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
ködése közözött, ha valaki érzékenyen megfigyeli a
kérdést. Arról van szó, hogy a számító, tisztességtelen
gazemberek megjelenésének a legideálisabb táptalaja
nem más, mint ha olyan társadalomban, olyan erkölcsi normákat elfogadó közösségben kénytelen élni az
ember, ahol mindenkinek vaj van a füle mögött, mindenkinek árulás, harácsolás, csalás vagy más bûn torzítja, nyomja a lelkét. Aki képes rá és átlép, túlteszi
magát az efféle erkölcsi kérdéseken, korlátlanul törhet
a hatalomra és valósíthatja meg önmagát, hiszen a körülötte élõ, azonos módon cselekvõk, „érthetõen” nem
fogják megakadályozni ebben.
Így aztán szomorúan kell mondanom: sem Orbán, sem
Gyurcsány, sem a Fidesz, sem az MSZP napsütése,
rosszkedvünk telét, tündöklõ nyárrá nem változtatja
át. Sõt. Idestova több mint húsz éve szinte az is mindegy volt, melyik „ház” kormányozta az országot. Ma
már azok közül is egyre kevesebben reménykednek a
tündöklõ nyár eljövetelében, akik szívvel-lélekkel hívei
voltak, mára csalódott kárvallottjai egyik, vagy másik
oldalnak. Sajnálom is õket, és joviális mosollyal kérdezem néha a valamelyik politikai párt iránt bigott módon elkötelezett ismerõseimet: az nem zavarna téged,
ha legközelebb a „másik” oldal kerülne ki gyõztesen a
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küzdelembõl, rendbe tenné végre ezt az országot, és
akkor neked is jobb lenne? Az ilyen kérdésre értetlen és
dühös tekintet a válasz. Mert az illetõ nyilván nem érti még a politika lényegét, ami teljesen független irányzatoktól, pártoktól, emberektõl. Ígérgetni, hatalomra
kerülni, és amíg lehet a pozícióból maximális hasznot
húzni, gazdagodni, az a feladat, amelyet a választott
képviselõk jó része célként kitûzött maga elé. Azután
ha a nép, a jó magyar nép elveszti a türelmét meg a bizalmát az épp regnáló leszerepelt garnitúrában, jobb
híján újra a kormányhoz engedi a már elõzõleg szintén
levitézlett ellenzéket (hátha jobb lösz!), s ez a gyakorlatban így megy felváltva szépen, míg csak az érintettek ki nem öregszenek, meg nem gazdagszanak, nyugállományba nem vonulnak, vagy épp le nem csukják
õket. Akkor aztán jönnek majd új arcok, új emberek, új
ígéretek, új hazugságok. Csak egyvalami nem változik:
a mi hiszékenységünk, beletörõdõ birkatürelmünk és
idealista álmaink beteljesülésében reménykedõ végtelen alázatunk, hogy lesz még tündöklõ nyár, lesz még
szõlõ, lesz még lágy kenyér. Meg, hogy a negyvenhétezer elé valahogy odakerül egyszer egy egyes. Már csak
úgy számszakilag. Na, az lesz a csoda. Persze, ha
megérjük…
Farkas Csamangó Zoltán

Testületi ülések
Mártély Község Önkormányzati Képviselõ Testülete két
ülést tartott februárban.
Elsõ alkalommal február 9-én ült össze a testület. Néhány napirend mellett, mint például a bérleti díjak felülvizsgálata, alapító okiratok módosítása, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása, legkiemeltebb téma Mártély Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének megvitatása volt. Figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét, a polgármester kérte az intézményvezetõket a
benyújtott tervezet újbóli felülvizsgálatára, különös tekintettel a tervezett hiányok radikális csökkentését
szem elõtt tartó költségvetési gazdálkodás lehetõségeinek megteremtésére.
A testület e napirenddel kapcsolatban úgy határozott,
hogy következõ ülésén ismét megtárgyalja.
A hónap végén, február 22-én tartott második ülés fõ
napirendi témája szintén a 2012. évi költségvetés volt.
A testület meghallgatta a Pénzügyi Bizottság és a
könyvvizsgáló véleményét, és a szóbeli kiegészítéseket, amelyekbõl kiderült, hogy bár igen szigorú takarékossági intézkedésekkel sikerült az elõzõ évekhez képest csökkenteni a forráshiányt, és 2011 év végén váratlanul érkezett központi támogatás, még ez a helyzet
sem eredményezi azt, hogy a hitelek visszatörlesztését
egy ilyen kis önkormányzat segítség nélkül realizálni

tudja. Elõírt cél a forráshiány minimálisra csökkentése. Ezekkel a gondokkal nincs egyedül Mártély. Az önkormányzatok nagy százaléka szenved ugyanezen
pénzügyi problémáktól, sokuk még tetemes hiteltartozással súlyosbított bizonytalanságban végzik napi
munkájukat. A testület a részletes elemzés után elfogadta a módosított költségvetést.
A mártélyi Tiszapart Kemping üzemeltetõi pályázata is
szerepelt az ülés napirendjei között. Egyetlen értékelhetõ pályázat futott be, melyet a jelenlegi üzemeltetõ
nyújtott be. A testület a bérleti díj inflációkövetõ megemelése mellett, a pályázatot elfogadta.
Mindkét ülés zárt üléssel fejezõdött be, ahol szociális
ügyekrõl döntöttek a mártélyi képviselõk.

Meghívó
Mártély Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Mártély lakosait
2012. március 15-én
10 órától tartandó ünnepségre,
amelyen az 1848-49-es Szabadságharc
hõseire emlékezünk.
A megemlékezés helye a Faluház.
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Hó helyzet volt
A januári, szokatlanul enyhe télben már-már abban reménykedhettünk, megúsztuk az idei telet, ám ismét
beigazolódott a népi mondás: „Lösz ennek még böjtje…” Hát lett is. Rég nem látott mennyiségû hóval és
kemény hideggel támadott a tél, ami újra rádöbbentett
bennünket, bizony ezekben a hónapokban lehet, sõt
elõrelátóan kell is számítanunk az ilyen idõjárásra.
Ennek van, volt itt az ideje. Mégis váratlanul ért sokakat, fõleg, ha nem készültek fel elegendõ téli tüzelõvel,
és nem halmoztak fel tartalékokat, sokszor önhibájukon kívül.
És ebben a nehéz helyzetben ismét megmozdult a közösség. Az Önkormányzat, már csak hivatalból is, a
magánemberek meg jószántukból, talán, csak mert e
közösséghez tartozóként felelõsséget éreztek a falu
ügyeiért, embertársaikért.
A helyi Védelmi Bizottság többször is összeült a jelzett
idõszakban, hogy felmérjék a tennivalókat. Alapvetõ
feladat ilyenkor a hó eltakarítás, ami nem csak embereket, de gépeket is igényel. Egyikben sem volt hiány.
Korrektebb útviszonyok voltak a faluban, mint egyes
városokban. A járdákat azonban nem mindenki tudta
ellapátolni, de erre is volt megoldás. (Itt most nem
azokról van szó, akik lustaságból hanyagolták el a
gyalogjárók tisztán tartását – bár sajnos ilyen is volt.)

Külön figyelmet fordítottak az egyedül élõkre, idõsekre, betegekre, a tanyákon élõkre, a segítséget kérõkre,
az intézmények zökkenõmentes mûködésének biztosítására, sõt annak felmérésére is, kik szorulnak rá soron kívüli tûzifa adományokra, hogy átvészeljék a kemény mínuszokat. Mint minden ilyen esetben, legyen
az a rettegett árvíz, belvíz, a szokásos módon beindult
a gépezet. Mindenki tette a dolgát, sokan erejükön
felül, döntõen a szabadidejükben, önzetlenül és kitartóan. Jórészt ugyanazok, akik mindig is.
Itt most egy névsornak illenék következni amelyben
azok neve szerepel, akiknek az egész falu nevében köszönetet kell mondanunk, akik bármiben segítettek átvészelni ezt a nehéz idõszakot. De óhatatlan, hogy valaki ki ne maradjon a felsorolásból, ami esetleg megbántottsághoz vezetne. Ezért csak marad a kollektív
hála kifejezése: köszönjük!
Akikrõl szó van, tudják majd, hogy a köszönet nekik
szól. És azok is érzik a hálát, akiknek könnyebbé, elviselhetõbbé tették ezek az emberek a rég látott szigorú
téli napokat.
A mártélyi Önkormányzat ezen a télen november, december, január, február hónapokban összesen 58 családot részesített 256 mázsa tûzifa segélyben.

Az iskola alapítványának jótékonysági bálja
Február 11.-e, Bertold napja. Másnak egy névnapot,
szülinapot rejt ez a dátum, nekem egy házassági évfordulót. Nyolc éve már, hogy hivatalosan is használom a

szép, hosszú asszonynevemet. Ebben az évben hagyományainktól eltérõen a férjemmel új helyet kerestünk
a fentebb említett esemény megünneplésére, így idén
ezt az estét a mártélyi szülõk-nevelõk bálján töltöttük.
Életünkben elõször.
A helyszín a Faluház volt stílszerûen piros virágos,
piros vizes, farsangi és Valentin-napi hangulatot idézõ

dekorációba burkolva. A résztvevõk a Mártélyi
Általános Iskolánkhoz valamilyen módon kötõdõ hölgyek és urak voltak, szám szerint 230-an, a változatos
talpalávalót pedig a Moonlight Duo szolgáltatta. A
vacsora elejétõl a végéig finomra sikeredett, a felszolgálás hibátlanra, úgyhogy tényleg azt kell, hogy mondjam, tökéletes volt a választásunk.
Az est folyamán megtapasztalhattam, milyen az,
amikor a komoly szervezés, összmunka, idegeskedés,
gyûjtés, osztás-szorzás, kivitelezés beérik és
tökéletesedik. Nem is értem azóta sem, hogy tudták
leplezni aznap a kollégáim az izgatottságukat, ez elõzõ
esti nemalvásukat. Értik a dolgukat és látszik a többéves rutin.
A bál minden órája tartogatott valamit a jelenlévõknek. Bájos nyitótánc, meglepetés születésnapi
köszöntõ, jótékonysági festmény, fotó árverés és persze láthattuk, milyen gyorsan fogy a felajánlásokból
összegyûlt tombolás asztalról a sok nyeremény. Az
egész számomra nagyon jó hangulatú és családias
volt. Ezt bizonyítják azok a fényképek is, amelyek
településünk honlapján láthatóak. Most értettem,
miért van olyan nagy sikere évrõl évre ennek az estnek.
Egy ilyen rendezvény persze nemcsak arra jó, hogy
(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
együnk-igyunk, jót mulassunk, hanem arra is, hogy
beszélgessünk, bolondozzunk. Az elõbbi azért kell,
hogy jobban megismerjük egymást, az utóbbi meg
azért, hogy legyenek olyan közös élményeink, amelyekre még évekig emlékezhetünk, amelyek a sok gond
és baj mellett is mosolyt csalnak az arcunkra, és persze azért is, hogy a komolytalan, de nagyon is valódi
arcunkat is megmutathassuk egymásnak. Ilyen volt az
este folyamán a kollégák és férjek és apukák által
bemutatott fergeteges hastáncos produkció. Szerintem
egyikõjük sem bánta meg, hogy egy rövidke ideig
háremhölgyként láthatta õket a világ. (Mert bizony
azóta terjed a közösségi portálokon a róluk készített
videó.)
Mi hajnali kettõig maradtunk. Nem azért jöttünk el
ilyen "korán", mert elfáradtunk, meguntuk, hanem
mert akinek van gyereke, tudja, hogy bizony egy buli
utáni másnap etetni, mosolyogni, mesélni nehéz fela-

dat. A cudar hideg ellenére boldogan és elégedetten
mentünk haza, azzal a reménnyel, hogy jövõre
ugyanitt találkozunk.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vállalt abban, hogy
az esténk ilyen szép és emlékezetes legyen!
Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

Gondolatok a böjt értelmérõl
A böjt olyan, mint egy (lelki) tükör. Belenézek, és megkérdezem, ki vagyok, honnan jöttem, hová tartok?
Weöres Sándor a Ki vagy te címû versében így válaszol
az elsõ kérdésre; „Ki vagy? A határtalan, mely fogantatásodkor a határok között megjelent.”
Igen. Ha belenézünk a tükörbe és el tudjuk viselni a
látványt, határaink, gyengeségeink, korlátaink gyorsan kirajzolódnak és önbecsülésünk, önértékelésünk
olvad, szégyenérzetünk éget! Ilyenkor: „Van, aki tükörbe néz és kibírja. Van, aki a tükröt töri össze. Van, aki
a látványtól önmagát. És Van, akinek tükrét az Õ irgalma letakarja!” - írja Jókai Anna, keresztény élettapasztalata summázataként. Õszintén önmagunkra nézni
nem könnyû, de pótolhatatlan érték, mert ez a tapasztalat sokat segít abban, hogy önmagunkat megismerve, könnyebben tájékozódjunk saját életünkben, és
embertársaink hibáit, gyengeségeit is nagyobb megértéssel és kevesebb ítélkezéssel kezeljük. (Mt. 7; 3-5)
A böjt lelki tartalma azonban nem csak az, hogy hibáink, bûneink következményei miatt keseregjünk, hanem hogy tudatosítsuk azt, amit Szent Pál gyengeségének megtapasztalásakor úgy fogalmazott meg, hogy
gyengeségeinkben segítségünkre siet a LÉLEK, Õ a
bennünk élõ határtalan.
Hogy vagyok én ezzel a LÉLEKKEL? Ismerem-e? Hagyom-e bennem élni? Akarom-e, hogy az Õ szeretete és
bölcsessége vezesse az életem? Akarom-e megismerni?
Mit teszek ezért? Olvasom-e Szentírást, a könyvet,
amely az Õ közremûködésével azért íródott meg, hogy
elmondja nekünk; Isten szeret minket úgy, ahogy vagyunk és LELKE által bennünk akar élni, hogy a teljesség felé vezesse életünket!? Úton vagyok-e az Istennel
való élõ kapcsolat kialakításában?
Miért fontos ez? Mert a vele való kapcsolatban marad

élõ a lelkiismeretünk, Õ tanít meg arra, hogy mi az igazi és mi a hamis érték, mit érdemes követnünk, mit
nem. A vele való kapcsolatban tanulom meg szeretni
önmagamat és másokat. Isten bennünk élõ LELKE képes a Káoszból kozmoszt teremteni, a rendetlenségbõl
rendet, bennünk és általunk körülöttünk. Minden más
csak az érdekek és nem az értékek útja!
Isten ma is üzeneteket küld az emberiség felé és arra
kér, hagyjuk, hogy Õ szeressen és vezessen minket!
Engedjük meg neki, hogy a szeretetrõl való helyes gondolkodást, életet alakítsa ki bennünk, körülöttünk. Ehhez szüksége van arra, hogy mi is akarjuk ezt, mert
sajnos szabadságunkban áll ezt megtagadni, amit Õ
(sajnos) végtelenül tiszteletben tart. Ezért van az, hogy
„megengedi” azt a sok rosszat, amit ma a világban tapasztalunk, ami mind, az egyes emberek társadalmilag
jóváhagyott, támogatott, rossz döntéseinek következménye.
A böjti idõszak ezeknek a kérdéseknek a feltevésére,
megválaszolására hív meg valamennyiünket, és egy
nagyszerû, de nehéz lelki kalandra, amelyben megvalósulhatnak a holnap álmai.
„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így
teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb,
hogy higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben
rejtõzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”
(Ron Cristian)
Tatárné Kapus Éva
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Új szomszédsági önkéntes bemutatkozása
Reményeink szerint ezt az elsõ bemutatkozást
sorra követik majd azoknak a lelkes önkénteseknek a bemutatkozó írásai, akik csatlakoztak,
vagy most fognak csatlakozni ehhez a nagyon
megbecsülésre méltó kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy fokozottan egymásra figyelve, segíthessünk embertársainknak az élet bármilyen
nehézségének átvészelésében és megoldásában.
Kovácsné Kulik Emese vagyok. Negyven éves.
Mártélyon a Fõ utca 33/A szám alatt lakom. A házunkat 2004 júniusában vettük. Négy gyermek édesanyja
vagyok. Edina 20 éves, fodrász. Rolika 10 éves, Leila
9, Krisztiánka másfél éves.
Általános iskolai tanulmányaimat Vásárhelyen végeztem a Tarjáni Általános Iskolában. Utána házi-gondozó, betegápoló szaktanfolyamot végeztem és gondozási központban is dolgoztam.

Jelenleg gyesen vagyok, és szívesen önkénteskedek.
Szeretnék segíteni Mártély lakosainak, amiben csak
tudok, és örömmel vigyázok gyermekekre is. Forduljanak hozzám bizalommal.
Telefon elérhetõségem: 06 70 216 1800.
Kovácsné Kulik Emese

Mártélyi harang
a Kossuth rádióban
Örömmel tudatjuk Mártély lakóit, hogy a Római Katolikus templomban lakó vasharang hangjáról a Kossuth
rádió munkatársai felvételt készítettek, amelyet 2012.
március 28-án és 31-én hallhatunk a déli harangszókor.

Hunor Coop a Mártélyiak szolgálatában
Mártélyon évek óta mûködik a helybéliek színvonalas ellátását biztosító Hunor Coop ZRt. által
üzemeltetett élelmiszerüzlet. A faluház mellett a
Fõ utcán található bolt vezetõjével Safarik Gáborral beszélgettünk az üzlet jelenlegi helyzetérõl,
terveirõl.
Kaláris: - Talán sokan nem tudják, sõt tapasztalataim
szerint keverik is a dolgokat e tekintetben, ezért kérem
tisztázzuk, mi a különbség a Coop és a Hunor-Coop üzletek között?
S.G.: - A Coop az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkezõ hazai élelmiszerlánca, mindannyiunk „jó
szomszédja”. A jelmondat kifejezi a hálózat legfontosabb ismérvét: a Coop szinte mindenütt jelen van, barátságos, közeli élelmiszerüzlet, mindennapi életünk
része. Elkötelezett a magyar kereskedelmi kultúra
színvonalának fejlesztése mellett, különösen a személyes eladás és a vásárlás kulturált körülményeinek biztosításával. Több mint 1650 településen 3000 üzlet
várja a vásárlókat. Naponta mintegy másfél millió ember fordul meg a különbözõ bolttípusokban. A falvakban a lélekszámhoz igazodó kisboltok jelentik a lakosságnak a mindennapi élethez szükséges élelmiszer- és
vegyi áru beszerzési lehetõséget, a községekben és városokban nagyobb alapterületû üzletek versenyeznek a
multinacionális láncokkal.
Kaláris: - Mint törzsvásárló, aki szinte nap, mint nap
megfordulok az üzletben, azt tapasztalom, vannak
személyi változások. Ön mikortól vezetõje az üzletnek,
és hány mártélyi dolgozik a boltban?
S.G.: - Az elmúlt idõszakban az üzlet vezetõje és egyik
helyettese babát vártak, ezért helyettük kellett új munkaerõt felvennünk, majd januárban a kereskedelmi

igazgatás engem nevezett ki az üzlet vezetõjévé. Január eleje óta látom el a boltvezetõi feladatokat. Jelenleg
ketten vagyunk mártélyiak, de a távlati cél, ami a gyakorlatban és a beosztás miatt is célszerû lenne, hogy
helybeli munkaerõvel tudjuk betölteni az álláshelyeket. Ezúton szeretném felhívni a mártélyi lakosok figyelmét, hogy adják be az önéletrajzukat és pályázzák
meg az állást, amennyiben üresedés van, õk már megtették az elsõ lépést a munkavállalás felé.
Kaláris: - Mik a tapasztalatok a forgalommal kapcsolatban? Mennyire kedvelik a mártélyiak az üzletet?
S.G.: - Az üzletben nagy alapterületen, több mint 200
négyzetméteren várjuk mosolygós és kedves kiszolgálással régi és új vásárlóinkat. Friss kenyértõl a tejtermékekig, hentesárutól az édességig több mint 1500 féle termékbõl álló kínálatunkkal, hétrõl hétre megújuló
akciókkal várjuk Önöket.
Kaláris: - Milyen arányban találhatók magyar termékek?
S.G.: - Erre a cég fokozott figyelmet fordít. A választék
90%-át teszik ki a jó minõségû magyar termékek. Számunkra fontos, hogy minden hozzánk betérõ vásárló
megtalálja a kedvére valót, az alacsonyabb árfekvésû
Coop-os termékektõl egészen a magas minõségi kategóriát képviselõ áruféleségekig.
Kaláris: - Mennyi mozgástere van a Coop hálózatán
belül az üzletvezetõnek? Például milyen mértékben lehetnek önálló ötletei, kezdeményezései, a helyi viszonyokhoz igazítani mondjuk az áruválasztékot, vagy
éppen egyes kereskedelem technikai kérdéseket?
S.G.: - A bolthálózat központi irányelvek szerint mûködik, mind az árubeszerzést, mind a vevõk kiszolgálásának technikai részét illetõen. Ez egy kipróbált, jól
mûködõ rendszer. A boltvezetõ azonban tehet javasla-
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tot a vezetõség felé. Itt szeretném felhívni a figyelmet,
hogy amennyiben valaki egyedi igényekkel keres meg
bennünket, lehetõségeinkhez mérten minden kívánságnak megpróbálunk eleget tenni.
Kaláris: - Milyen módon tudatja a cég a lakosságot az
akciós termékekrõl? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok?
S.G.: - Folyamatosan vannak akciók, melyek szinte kitöltik az egész hónapot. Havonta két olyan akció van,
melyekrõl az akciós Coop újságokból értesülhetnek
kedves vásárlóink. A Hunor Coop vevõközpontja is
szervez akciókat, melyek havonta kétszer jelennek
meg. Ezekrõl az akciókról plakátokon és szórólapokon
keresztül juthatnak információhoz a vásárlók.
Kaláris: - Nyereményjátékokkal találkozhatunk az idei
évben is?
S.G.: - Természetesen játékokban sem lesz hiány az
idei évben sem. Országosan és régiós szinten is lesznek nyereményjátékok. Viszont az idei évben szeretnénk még nagyobb nyerési esélyt biztosítani a mártélyi
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vásárlóknak, így helyi nyereményjátékot is fogunk
szervezni, hogy közvetlenül ajándékozhassuk meg
azokat a vevõket, akik nap, mint nap minket választanak. Mindent még nem árulok el, legyen ez meglepetés. Még csak annyit, hogy az elsõ helyi nyereményjáték már március hónapban el fog indulni.
Kaláris: - Mártély üdülõ falu is. Közel van a Tiszapart, az ottani üdülõk, és a kemping. Befolyásolja-e a
bolt forgalmát az üdülési szezon?
S.G.: - Igen. Azt mondhatom, hogy jelentõsen növeli a
forgalmat, ami jó, és azoknak az üdülni, pihenni vágyóknak is kellemes lehetõség, akik néhány fajta termékért nem kívánnak messzebb utazni, és itt helyben
egy rövid sétával beszerezhetik mindazt, amibõl kifogytak, amire éppen szükségük van. Ilyenkor valóban
indokolt a hosszított nyitva tartás.
Kaláris: - Köszönöm a beszélgetést.
S.G.: - Örülök, hogy ezúton is tájékoztatni tudtam az
üzlet mûködésérõl és munkánkról a kedves vevõket.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az EDF DÉMÁSZ és
Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátralékkezelõ programot indít az áramdíj megfizetésével nehezen küzdõ
háztartások megsegítésére.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012 februárjában
induló hátralékkezelõ programját 100 millió forinttal
támogatja az EDF DÉMÁSZ.
A programban pályázati jelentkezés után olyan - az
EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén élõ - családok vehetnek részt, amelyek korábban hátralékot halmoztak
fel és az áramszolgáltató már kikapcsolta háztartásukat a szolgáltatásból, vagy kikapcsolási értesítõt kaptak. A támogatás olyanokon is segíthet, akik még
rendszeresen fizetik számlájukat, de szociális helyzetük miatt védendõ fogyasztónak tekinthetõk.
A felhalmozott hátralékok rendezéséhez a fogyasztók

Itt a farsang, áll a bál
Szeptember óta tudom, ennek az iskolának a legnagyobb rendezvénye a farsangi mulatság. Másodiktól
fölfele inkább a csoportos jelmez a jellemzõ, illik tehát
az osztályoknak együtt fölkészülni erre az alkalomra.
Osztályfõnök lévén nagyon is érintett lettem a dologban, hiszen nekünk is ki kellett találni valamit. A döntést a gyerekekre bíztam és attól a pillanattól kezdve,
hogy megérett a fejükben a nagy ötlet, öröm volt látni
a készülõdésüket. Titkolóztak, szervezkedtek, koreográfiát találtak ki, zenét választottak, veszekedtek s
közben persze egyre jobban összecsiszolódtak. A szülõk is sokat segítettek. Volt, aki a ruhát készítette, volt
aki sütit küldött, volt, aki sminkelt, és volt, aki jó ötletekkel halmozott el. Igazi összekovácsolós, feledhetetlen élmény elé néztünk tehát.

felelõs hozzáállása is szükséges. Legalább 50 % saját
erõ mellé igényelhetnek támogatást tartozásaik kiegyenlítésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól.
A támogatást egy elektronikus pályázat benyújtásával
lehet igényelni. A pályázati ûrlapot a honlapon
(www.halozat.maltai.hu) vagy (www.maltai.hu) lehet
kitölteni 2012. február 15. és 2012. június 30. között.
A pályázaton nyertes fogyasztókkal márciustól kezdõdõen szerzõdést köt a Máltai Szeretetszolgálat, majd a
legalább 50 %-os önrész befizetését követõen a segélyszervezet kifizeti a tartozás fennmaradó részét.
A pályázatok kitöltéséhez a hódmezõvásárhelyi Kagylóhéj Családsegítõ Szolgálat nyújt segítséget. Címük:
Hódmezõvásárhely, Andrássy út. 54. Telefonos információkérés: 06 62 249 489.
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Számomra nem volt kérdés, hogy beöltözök-e a gyerekekkel. Boldog és büszke vagyok, hogy beállhattam
közéjük, hiszen mindannyian tudjuk, egy kamasznál
bármikor eljöhet az a pillanat, amikor már nem szeretné, hogy egy felnõtt is részt vegyen az ötleteinek a
megvalósításakor. Másrészrõl fontos, hogy olyan közös élményeink legyenek, ahol eltûnik a hagyományos
tanár-diák viszony. Nem utolsó sorban én is szeretem
a beöltözõs rendezvényeket.
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Eredményt a döntõbíráknak hirdetni kellett, így aztán
a helyezések a következõk lettek:
I. hely: Biacsi Elizabeth - Milliomos Donald kacsa,
II. hely: Hemzõ Bella - Néger lány,
III. hely: Berényi Bianka - Cukrászlány,
IV. hely: Rozsos Ametiszt és Zsolt - Indiánok,
V. hely: Szabó Balázs - Királyi zenész jelmezével.
Csoportban:
I. hely a 3. osztály - A legnagyobb sztárok,
II. hely: az 1 és 2. osztályos: Gyermek volt minden
óriás c. elõadásukkal.
Én a magam részérõl a sajátjaim bevállalós mûsorára
vagyok a legbüszkébb, de tudom, hogy minden osztályfõnök ugyanezt érzi az övéivel kapcsolatban. Bol-

Kíváncsian vártam tehát a fentiekben említettek miatt,
milyen lesz az a délután, amire annyit készülünk. A
Diákönkormányzat szervezésében, de számos önkéntes szülõi segítséggel megvalósult farsangi esemény
kellemesre sikeredett. Öröm volt látni az izgalomtól és
arcfestéktõl kipirult arcokat, az ötletes egyéni jelmezeket, a humoros és megható csoportos produkciókat.
Semmilyen rendezvényen nem irigylem a zsûri tagjait,
és itt sem éreztem ezt másként. Mert bizony, minden
osztály kihozta magából a legjobbat, a produkciók
nagy sikert arattak. Volt, amin mosolyogtunk, volt,
amin ámuldoztunk és akadt, amin el is érzékenyültünk. A sajátunkon megkönnyebbülve nevettünk.

dogan nézegetjük azóta is a farsangon készült fényképeket és jókat kacarászunk a közös élményeinken.
Köszönettel tartozom a magam és iskolánk nevében
mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az idei
rendezvényünk is ilyen jó hangulatúra sikeredett.
Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

Idõsek Klubja 2012. március havi programja
Március
2-án
8-án
12-én
14-én

Fényterápia 9. órától
Farsangi mulatság 13 órától
Ebéd befizetés
Márciusi népszokásokról elõadás 10
órától
22-én Tavaszváró versek 10 órától (kedvenc
versek közös felolvasása)
27-én Tavaszi kamara-kiállítás kézmûves
munkákból (megnyitó 10 órától)
28-án Fehérnemûvásár

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit várunk!
Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomásmérés, 7 és 8 óra között.
Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoportfoglalkozása 9 órától.

Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült
felvételek megtekintése közkívánatra, minden héten
Csütörtökön közösségi rendezvény: elõadás, névnap,
születésnap, évforduló.
Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet reggel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás
után fogyasztható!
A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.
Klubvezetõség

A Mártélyi Gondozási Központban, Mártély, Községház u. 17. szám alatt 2 db helyiség üzleti tevékenységre (mûhely, kisbolt, szatócs, fûszeres stb. hasznosíthatósággal) helyiségenként 25.000,-Ft/hó bérleti díj fejében hosszútávon kiadó. Az ár a rezsit is
tartalmazza.
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Tisztelt Adózók!
Felhívom minden érintett adózó figyelmét Mártély Község Önkormányzatához
befizetési határidõire:
Adónem
I. félévi. fiz.hat.idõ
II.
Magánszemélyek kommunális adója
2012. 03.19.
Gépjármûadó
2012.03.19.
Talajterhelési díj (bevallás is !)
2012.04.02.
Helyi iparûzési adó
2012.03.19.
Idegenforgalmi adó (bevallás is!)
minden hónap 15.- ig

fizetendõ helyi adók
félévi. fiz.hat.idõ
2012.09.17.
2012.09.17.
-------------2012.09.17.

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a magánszemélyek kommunális adójánál, valamint a gépjármûadónál a legutóbb kiadott határozat szerint kell az adót megfizetni mindaddig, míg a jogszabályban
változás nem történik, vagy újabb határozat nem kerül kiadásra.
Tehát 2012. évben csak azon adózók kapnak határozatot a fizetendõ gépjármûadóról, illetve kommunális adóról, akiknek 2011. évben változás következett be a gépjármûvet vagy az ingatlant
illetõen (ingatlan esetében, ha a változást bejelentették)!
VÁLTOZÁS! A súlyos mozgáskorlátozott személyek kedvezményeirõl szóló 102/2011.(VI.29) Korm.
rendelet szerint – a régi Korm. rendelet alapján 2011. július 1-ig kiadott orvosi szakvélemény annak
hatályossági idején belül, legfeljebb azonban – a 331/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 21. § – a alapján
– 2012. június 30-ig használható fel.
- A régi Korm. rendelet alapján 2011. július 1-ig kiadott orvosi szakvélemény 2012. június 30-ig biztosít jogalapot a gépjármûadó mentesség érvényesítéséhez.
- A 2012. június 30-át követõ igazolások rendje, valamint az adóhatóság kapcsolódó feladatai csak a
2012. július 01- tõl hatályos Korm. rendelet ismeretében kerül kialakításra.
Magánszemélyek kommunális adója alól mentes:
„A 60 éven felüli egyedülálló, vagy házaspár lakástulajdonosok, elsõ ízben a korhatár betöltését követõ
évtõl”. Az érintett adózók szíveskedjenek adategyeztetés céljából a Hivatalt felkeresni.
A helyi iparûzési adóelõlegeket, a 2010. évi adóbevallásban számított összeg szerint kell megfizetni.
A helyi idegenforgalmi adót a tárgyhónapot követõ hó 15-ig kell bevallani és megfizetni.
A talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének határideje 2012.04.02., melynek alapja a
2011.január 01. naptól 2011. december 31. napjáig kiszámlázott víz mennyisége. Egyben tájékoztatom
azon fogyasztókat, akik nem kötöttek rá a csatornahálózatra 2012. január 31. napjáig, hogy azt
követõen a talajterhelési egységdíj (szorozva a területi érzékenységi szorzóval, 1,5-tel), 1200,-Ft/m3
lesz az eddigi 120,-Ft/m3 helyett, azaz tízszeresére emelkedett.
Mártély, 2012. február 15.
dr. Tarics Csilla
jegyzõ

Tisztelt Mártélyiak!
Engedjék meg, hogy megismertessek Önökkel néhány kedvezô lehetôséget, amelyek egyike, vagy akár mindegyike
megoldást jelenthet maguk és családjuk számára életük megkönnyítésére, jobbítására.
- Családi üdülés-pihenés, gyógyüdülés, több évre szólóan nagyon kedvezô formában.
- Minôségi termékek, fôként élelmiszerek vásárlási lehetôsége, akár 10-50 % kedvezménnyel.
- Ingyenes családi pénzügyi elemzés készítése, kiadás csökkentési és bevétel növelési megoldások kidolgozása. (Ugyanezen a
munkaterületen, rövid betanulási folyamatot követôen, kellemes munkakörülmények mellett, megbízható jövedelemmel
munkatársakat alkalmaznék.)
Kérem, amennyiben bármelyik lehetôséget igénybe szeretné venni, keressen a következô elérhetôségeken:
Nyilas László - nyilaslaca@gmail.com, telefonon: a 06-70/218-7719 vagy a 06-70/228-5677-es mobilszámokon.
Írjon, telefonáljon bátran!
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Új vezetõje van a Gondozási Központnak
Mint arról korábban már hírt adtunk, Joóné Bene
Aranka nyugdíjba vonulását követõen, több eredménytelen pályázati kiírás után, 2012. január 1tõl új vezetõje van a mártélyi Gondozási Központnak a 31 éves Zoltai Csaba személyében, akit
most egy rövid beszélgetés keretében bemutatunk az olvasóknak.
Kaláris: - Hogy, mi úton került Hódmezõvásárhelyrõl a
mártélyi Gondozási Központ vezetõi álláshelyére?
Zoltai Cs.: - A történet, nem túl hosszú.
Végzettségemet tekintve
szociális
munkás
vagyok.
Szegeden végeztem,
de sajnos nem volt
semmilyen munkahely, ezért Kecskeméten kezdtem el a
„szakmában” dolgozni, de a feleségemmel mindig nagyon vágytunk vissza Szegedre. Akkor mondta az
egyik kolléganõm, hogy van munkalehetõség Vásárhelyen. Így kerültünk a közeli városba. Albérletbe költöztünk, mert az állásbetöltésének fontos kritériuma volt,
hogy a jelölt Hódmezõvásárhelyen lakjon. A Kapcsolat
Központ Gyermekjóléti Szolgálatánál töltöttem el egy
évet. A város nem volt ismeretlen a számomra, mert régi családi kötõdés állt fenn régebben, szóval visszatértünk a gyökereinkhez. És Mártély sem volt ismeretlen
a számomra, mert a testvérem révén sok kellemes napot töltöttünk annak idején a holtágon, és a faluban.
Idõközben foglalkoztam még fogyatékkal élõkkel,
majdnem öt évig, mikor is támogató szolgálatot vezettem. A mártélyi állásra megint csak egy ismerõsöm
hívta fel a figyelmemet, meg is néztem a kiírást a község honlapján, és megpályáztam, mert nekem ez a dolog megtetszett. Fõleg azért, mert szeretem azt a miliõt, közösségi odafigyelést, ami az ilyen kis településeken van. Ez, fõleg nagyobb településeken kissé kiveszõben van.
Kaláris: - Itt döntõ többségükben idõs emberekkel kell
foglalkozni, ami ezek szerint az elõzõ munkálkodáshoz képest némi profilváltást követel meg. Elkerülhetetlen megkérdeznem, hogyan viszonyul az idõs emberekhez?
Zoltai Cs.: - Úgy gondolom, hogy nincs igazán különbség egy professzionális segítõ életében és munkájában
annak, hogy milyen szükségben szenvedõ emberrel
foglalkozik éppen. Ugyanolyan szeretettel és empátiával igyekszem az idõsek felé is fordulni, mint ahogyan
azt a korábbi munkáim során is csináltam. És úgy lá-

tom, ebben nagyon jó partnerek a mártélyi idõsek.
Igaz, hál' istennek jó az a befogadó közeg is, amelyben
ezt a felelõsségteljes munkát végezzük.
Kaláris: - Tudom, ilyen rövid idõ alatt nem lehet megismerni teljes egészében egy ilyen új helyet, a napi
helyzeteket, sorsokat, embereket, de ha megkérdem,
mit szûrt le az eddigi két hónap alatt, mit válaszolna?
Zoltai Cs.: - Ez a fajta gondoskodás itt Mártélyon, már
elég régóta mûködik. Van olyan, aki már 1996 óta
klubtag, itt voltak már az alapításnál is, így nem csoda, és nagyon örömteli, hogy kialakult egy egészséges
élõ közösség. Amit fontosnak tartok elmondani, hogy
a kollégák és az elõdeim olyan emberségbeli eszköztárral rendelkeznek, amit iskolában nem lehet tanulni.
Ahogy az emberekhez odafordulnak, ahogy ráéreznek
a bajokra, ahogy megtalálják mindenkivel a hangot,
ahogy felismerik a sok-sok fajta élethelyzet közül,
hogy mi az, ami fontos, mi az, ami szükséglet, ez példaértékû. Nyilván megvan a szükséges személy- és
helyismeretük is, ami segít eligazodni egy ilyen zárt
kis közösségben, s ahogy mondani szokták, ezáltal a
„hazai pálya elõnyeit” is élvezik, de ezért is gondolom,
hálás lehetek a sorsnak, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatom együtt.
Kaláris: - Tervez-e, és ha igen, milyen irányú változtatásokat az intézmény munkájában, programjaiban,
mindennapjaiban?
Zoltai Cs.: - Ami a változtatásokat illeti, az egy dinamikusan, folyton változó közegben kell, hogy történjen. Értem ez alatt a közszférában bekövetkezõ változásokat, mert bizony elõfordul, hogy egy éven belül is
módosítanak végrehajtási rendeleteket, amelyek a
munkánk kereteit meghatározzák, befolyásolják.
Mindezt folyamatosan összhangba kell hozni az intézményi dokumentációval, az ügyfelek papírjaival, egyszóval a saját ügyvezetésünkkel is. Ez egy folyamatos
bürokratikus szélmalomharc, amibe minden hasonló
intézményt vezetõ ember, így én is most belecsöppentem. A legújabb változás például az, hogy lesz egy
elektronikus jelentési rendszer napi szinten, amit
internetes felületen kell elvégezni, és így egy teljes
adatbázist kap a felügyeleti szerv természetesen a személyiségi jogok teljes tiszteletben tartása mellett. A tevékenységeink napi részletes lebontása és az arról történõ informálásnak a módja lesz ez. Erre márciustól
állunk át. Bár panaszkodásnak tûnhet, hogy mennyi a
papírmunka, és az egyéb adminisztrációs kötelezettség, én és a kollégák állunk elébe ennek a kihívásnak
is, mert ez is a munka része. Gondosan el kell végezni.
Kaláris: - Milyen tapasztalatai voltak az átadás-átvétel kapcsán? Volt-e esetleg valamiféle hiányosság,
amit rövid idõn belül rendbe kell hozni?
Zoltai Cs.: - Kiugró hiányosságot nem találtam. Formai dolgokban lehetnek problémák, de ezek közül
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sincs olyan, amit ne tudnánk rövid idõn belül, minden
elõírásnak és rendelkezésnek megfelelõen pótolni,
vagy megoldani. Itt, mint már az elõbb említettem a
legfontosabb, az állandóan változó jogszabályi környezet fokozott figyelemmel kísérése, végrehajtása,
betartása.
Kaláris: - Van egy fontos kérdés még. Ezt az intézményt, nyilván tévesen, vagy nem megfelelõ ismeretek
hiányában háromféleképpen is emlegetik a Mártélyiak.
Mondják ÖNO-nak, Idõsek Klubjának, Gondozási Központnak, szóval mi is itt az igazság?
Zoltai Cs.: - Az intézmény hivatalos neve: Gondozási
Központ, amiben négyféle szakfeladatot látunk el. Az
épületben van a mi irodánk és az Idõsek Klubja. Utóbbi az idõsek nappali ellátása hivatalos elnevezéssel
látja el az ismert feladatokat. Ez tulajdonképpen egy
olyan napközi tartózkodásra szolgáló hely, ahol az idõsek összejönnek, foglalkozásokon vesznek részt, olvasnak, beszélgetnek, kártyáznak, idõnként, ha rendezvény van, együtt vesznek részt az elõkészítésben,
lebonyolításban, együtt ünneplik meg a névnapokat,
és még sorolhatnám. A lényeg, hogy az idõs ember társaságban van, van kihez szólnia, foglalkoznak vele.
Különösen fontos ez, ha valakinek távol él a családja.
Ez mindenképpen enyhíti az izoláltságot, a magányosság érzését. Végsõ soron nem mindig egyedül van otthon, vannak közösségi programok, van a napjának egy
olyan szakasza, amikor társaságban lehet.
Azután van, a házi segítségnyújtás, amelynek keretében két szakképzett gondozónõ látogatja a rászoruló,
ezt a szolgáltatást igénylõ embereket, és akár napi
szinten, de általában két-háromnaponta rájuk néznek,
megérdeklõdik az állapotukat, s hogy milyen segítséget kérnek, kiváltják a receptjeiket, bevásárolnak, esetleg megmelegítik az ételt, segítenek megebédelni. Segítenek a háztartás vitelében. Összességében olyan feladatokat látnak el, amelyektõl könnyebb, teljesebb az
élete az idõsnek, aki például már nem bírja úgy magát
egészségileg, vagy annyira beszûkültek a lehetõségei,
hogy e nélkül a segítség nélkül nem, vagy alig boldogulna egymaga.
Következõ részterülete a munkánknak a Tanya Gondnoki Szolgálat, amelynek alapvetõ feladata a településen kívül élõk területi hátrányainak a csökkentése.
Alapvetõen hasonlít a házi gondozó tevékenységhez,
ami a napi tevékenységeket illeti, csak a távolságok
miatt kíván meg fokozott odafigyelést.
Negyedik feladatunk az étkeztetés. Az étel az ÁMK iskolai konyhájáról érkezik és kerül kiosztásra. Az étel
elõfizetéses alapon jut az igénylõkhöz. Napi egy meleg
étkezést jelent ez, akár helyben fogyasztják el, akár a
lakásukra történik a kiszállítása. Visszatérve az eredeti kérdéshez, az ÖNO egy régebbi kifejezés. Már nem
használjuk, de valamiért benne maradt a köznyelvben.
Kaláris: - Ilyen fiatal embert talán illetlenség is efféle
kérdéssel zaklatni, de mégis kíváncsi lennék rá, sõt,
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szerintem a Mártélyiak is, milyen hosszú távra tervezi
az itteni munkát, s melyek a jövõvel kapcsolatos tervei?
Zoltai Cs.: - Jelenleg még annyi dolgom van, hogy
igazság szerint ezt végiggondolni nemigen volt idõm,
de elképzelésem nyilván van. Jól érzem itt magam. Jó
emberekkel, jó kollégákkal vagyok körülvéve, az Önkormányzattól rengeteget segítenek nekem, szóval
vannak jó partnerek. Azt, hogy milyen hosszú távra
tervezek, azt igazából majd az idõ dönti el. Egyrészt
nagyon remélem, hogy a szakmai kompetenciám és a
hozzáállásom miatt beválok itt, méltó leszek a mártélyi emberek, illetve a munkáltatóm bizalmára, másfelõl meg, nyilvánvalóan úgy alakul majd a további
sorsom, ahogy az élet hozza. Minden esetre meggyõzõdésem, hogy erre a fajta gondoskodó munkára igen
nagy szükség van a társadalomban és itt a faluban.
Ezt mi sem mutatja jobban, hogy a mi intézményünk a
mártélyi összlakosság számát tekintve, mintegy 7-8
százalékukkal áll kapcsolatban.
Kaláris: - Azt szokták mondani, az a társadalom
egészséges, amelyik megtanul méltó módon gondoskodni az öregeirõl… Ez inkább anyagi, vagy morális
kérdés?
Zoltai Cs.: - Sajnos úgy látom, hogy a mai piaci alapokon nyugvó társadalmunkban ez anyagi kérdés is.
Mert én és a hozzám hasonlók a moralitással és a jó
szándékommal nagyon sokat elérhetek. De amikor az
emberek, idõsek szükségletei között jórészt olyan dolgok szerepelnek, amelyeket kizárólag pénzalapon
nyugvó eszközökkel és megoldásokkal lehet nekik biztosítani, akkor rettentõen kevés a jó szándék. Pedig tapasztalataim szerint ezen a területen országszerte nagyon felkészült és odaadó munkatársak dolgoznak
mások életének a megkönnyítéséért, de egyre kevesebb
pénzbõl és egyre hátrébb sorolt fontosságú és mértékû
támogatásból. Mi mégis maradunk, és megtesszük,
ami tõlünk telik. Ezt vállaltuk, ezt szeretjük, ez a dolgunk.
Kaláris: - A beszélgetés elején említette, hogy nõs. Fiatal ember. Van-e már gyermekük?
Zoltai Cs.: - Úton van az elsõ gyermek, körülbelül egy
hónap múlva várjuk az érkezését. Reméljük a tavaszi
születés jó útlevél a leendõ életéhez.
Kaláris: - Végül, és egyben sok sikert kívánva a további munkához, egy emberközeli záró kérdés: ha ideje
engedi, milyen idõtöltésnek hódol, magyarul, mi a
hobbija?
Zoltai Cs.: - Valóban eléggé elfoglalt vagyok mostanában, de ráérõ idõmben nagyon szívesen foglalkozom
komoly szinten az informatikával, szeretek fõzõcskézni, kedveljük az utazást, kirándulást. Eléggé családcentrikus vagyok. A gyermekünk megszületése erre
még „ráerõsít” majd, gondolom.
Farkas Csamangó Zoltán
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Egyedülálló szemüveg-keret
választékkal várjuk kedves
vásárlóinkat!

MÓRITZ OPTIKA – a tökéletes látásért.
Hódmezôvásárhely, Deák F. u. 2.
Telefon: 62/534-640

Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!

Nyitva tartás: H-P: 6.30-17,
Sz: 6.30-13, V.: 7-11-ig
Figyeljék aktuális akcióinkat!
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TEMETKEZÉS
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:

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

+36 30/224-4566
Elhunyt:
Safarik Gáborné – Mártély, Fõ utca 24.
Süli Jánosné – Mártély, Béke utca 4.
Keresztes Sándorné – Tanya: 89.
Fodor Tibor – Tanya: 90.

Az egyházak hírei
A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.
Minden kedden délelõtt 9 órától várjuk az Istennel
beszélgetni vágyókat a templomba, kötetlen együtt
imádkozásra, közbenjáró imára.
Nagyböjt minden péntekén délután 5 órakor keresztúti
elmélkedésre várunk minden érdeklõdõt.
Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet az imaházban,
melyre várják a gyülekezet tagjait.

Közérdekû telefonszámok
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
Polgármesteri Hivatal:
528-062
Iskola:
528-060
Óvoda:
228-035
Idõsek Klubja:
228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet:
228-450
Posta:
528-010
Kórház-rendelõintézet Hmvhely:
532-222
Orvosi rendelõ – Mártély:
228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezõvásárhely:
474-374
Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
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