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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...

Az élet sója

Szeretem a tiszta dolgokat. Emberben és ételben egy-
aránt. Hogy minden legyen az, ami. Talán ezért is döb-
bentem meg a minap, mikor sima nátrium kloridot,
szóval sót kértem a kedves ismerõs patikustól, amit
eddig legálisan megtehettem ételeim sózása érdeké-
ben, és a következõ választ kaptam: Nem adhatok sót,
és egyetlen patika sem ezen túl, mert körlevélben til-
tották meg a gyógyszertári forgalmazását.
Korábban összeesküvés elméletnek tartottam a sóval
történõ manipulálás lehetõségét is, hiszen ki, kik len-
nének azok az ember- és társadalomellenes õrültek,
akik ilyen úton próbálnának ártani amúgy is labilis,
stressz faktoroktól hemzsegõ egészségünknek? Nem,
gondoltam, ez nem lehetséges. Most azonban, hogy
így szembesültem a ténnyel, szisztematikusan körbe-
jártam a témát, még mindig reménykedve, hogy az
egész csak kitaláció, de egészen megdöbbentõ tények-
re bukkantam. Ma az üzletekben forgalmazott só ko-
rántsem az, aminek látszik, és hinnénk. A korábban
itt-ott kapható tengeri, meg himalájai és egyéb egzoti-
kus helyekrõl származó só, amely a csomagolás felira-
tának hitelességében bízva kizárólag kezeletlen, erede-
ti, valódi tengeri, vagy hegyekben bányászott só volt,
egyik pillanatról a másikra eltûnni látszik a polcokról.
Minden, ami most kapható, jódozott, adalékanyagok-
kal megspékelt só utánzat, ami jobbára az ártalmas
kálium kloridot tartalmazza. Ennek egészségre káros
hatásairól könyvtárnyi szakirodalmat találunk. Szük-
séges kis mennyiségben az emberi szervezetnek, de az
egyensúly eltolódása végzetes eredménnyel jár. Ezzel a
szerrel állítják meg az emberi szívet nagy mûtétek
elõtt, sõt „segítségével” egyes országokban kivégzése-
ket hajtanak végre injekció formájában a törvénykezés
végkifejleteként. Na, hát ezt etetik velünk. A boltban
vásárolható só legalább 40 %-ban tartalmaz kálium
kloridot. Ha nem figyelünk erre, nem vagyunk óvato-
sak, lassú és szisztematikus halálunk saját okozói le-
szünk. De hogyan tegyünk ellene, honnan vegyünk

„Jelzöm...”

(folytatás a következõ oldalon)
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„vegytiszta” sót, amelyre testünk fiziológiai felépítésé-
bõl adódóan feltétlenül szükségünk van, mi több, a víz
mellett szervezetünk egyik alap építõeleme? Ha a leg-
autentikusabb helyrõl, a patikákból nem, mert hatalmi
szóval megtiltották nekik az emberi fogyasztásra tör-
ténõ forgalmazását, talán rendelhetünk az internetrõl.
Már amennyiben képesek vagyunk hinni a rendre be-
csapós reklámfogásokra épülõ termékismertetõk való-
diságában, és a forgalmazók szavahihetõségében.
Mert komoly, analizálásra alkalmas magánlaboratóri-
ummal, gondolom, eléggé kevesen rendelkezünk. Ha
meg belenyugszunk a megváltoztathatatlannak hitt ál-
lapotba, önként hajtjuk fejünket egy nagyon is világos

céllal bennünket mérgezõ háttérhatalom tilójába. És
akkor még szót sem ejtettünk más, mérgezõ adalék-
anyagokról, vagy épp az egyébként ehetetlen ízû ételek
felturbózására használatos nátrium glutamátról, ami-
vel gyakorlatilag függõséget okoznak a készételek fo-
gyasztóiban az ebben érdekelt világcégek.
Tudják: az élet sava, borsa. Szóval, majd nem csak a
szánk szélét csípi a sónak titulált maró kristály mérge,
hanem a szemünket is valami, mint az ismert mondás
második felében szereplõ fûszer. 
Bár, mint mindenhez, ehhez is eléggé hozzá vagyunk
már szokva.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)

Testületi ülés
2013. július 3-án 14 órakor tartotta meg Mártély Köz-
ség Önkormányzati Képviselõ testülete soros ülését.
Napirend elõtt tárgyalta a testület az ÁMK vezetõi
posztjára kiírt pályázat eredményét. Egyetlen pályázat
érkezett be, így az elkövetkezendõ 5 évre ismét
Giliczéné Molnár Irént bízták meg az ÁMK vezetésével.
A napirendek elfogadása után elsõként megtárgyalták
és elfogadták a képviselõ testület 2013. II. félévi mun-
katervét, majd Balogh Jánosné beszámolt a Hódmezõ-
vásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás ez évi elsõ fél-
évi munkájáról. Mint elmondta, Mártélyt érintõ ügy
nem volt. A mártélyi Önkormányzat továbbra is tagja
marad a társulásnak, és együttmûködik a közös mun-
kában.

Az elõterjesztésekben tárgyaltak a Kéményseprõ Ipari
Szolgáltatás díjának módosulásáról, amely a rezsi-
csökkentés irányelveinek megfelelõen 10%-os csökke-
nést eredményez, a Települési Folyékony hulladék el-
szállításának feltételeirõl és díjáról, amely változatlan
marad, a helyi Esélyegyenlõségi Programról, valamint
az OMSZ kérelmérõl egy légzésfigyelõ mûszer megvá-
sárlásának segítésére, amelynek érdekében a lehetõsé-
gekhez mérten (50 ezer forinttal) támogatnak.
Végezetül zárt ülés keretében szociális ügyekben dön-
tött a testület.

Szoboravató
„De te csak élj úgy, mint aki a földön született, s ide is
fog megtérni a földbe. A csillagokat csak üdvözöld egy
pillantással, mert nem tudhatsz semmit felõlük. Te
csak a földet ismered. Ismerd meg a földet és szokj
hozzá. Szeresd meg a földet, mint sorsodat, mely meg
van írva a Jegyekben és csillagokban”
E szép Márai idézettel köszöntötte Balogh Jánosné
2013. július 20-án, délután 5 órakor a Faluház elõtt a
szép számban megjelent érdeklõdõket, ismerõsöket,
barátokat és még távoli országokból is érkezõket, vala-
mint a mûvész, Nagygyörgy Sándor fotómûvész csa-
ládját, akik az emlékére állított szoboravató ünnepség-
re gyûltek össze.
„Minden település életében különleges eseménynek
számít, ha épül, gazdagszik valamivel. Mai világunk-
ban egyre kevesebb lehetõség jut a mûvészetekre, köz-
téri alkotásokra. Ezért is nagy esemény ez a mai ne-
künk Mártélyiaknak, hisz a Nagygyörgy családtól
Mártély lakossága a mai napon egy gyönyörû, tájba,
környezetbe illõ, Mártély varázsát is jelképezõ köztéri
szobrot kap ajándékba. Mi akik itt élünk, gondosan
õrizzük történelmünket és igyekszünk fenntartani, él-
tetni gyökereinket, s emlékezni azokra, akik Mártély
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szépségét hirdették és vitték szerte a világba.
Nagygyörgy Sándor fotómûvész fölfedezte és szerette
ezt a világot. Gyakran jött Mártélyra, hogy megfigyel-
je, lencsevégre kapja az itt élõk jellegzetes vonásait, a

vízparti fák különleges alakját, az állatvilágot. Emlék-
szem magas, feltûnõ alakjára, ahogy nyakában távcsõ-
vel, kezében fényképezõgéppel komótosan, magányo-
san járja a területet. Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hogy ismerhettem õt. Annak idején mindig büsz-
kén fedeztem fel fotóit a Nimród vadászújságban. Az-
óta eltelt 35 év. Hálás vagyok a sorsnak, hogy polgár-
mesterként megismerhettem a feleségét, és a lányát is.
Igazán nagy öröm számunkra az a felajánlásuk, hogy
itt kerül elhelyezésre ez a szobor. Megtisztelõ
Mártélynak, hogy helyet adhatunk egy olyan emlék-
helynek, egy Nagygyörgy Sándor emlékét õrzõ szobor-
nak, amiben valójában egész Mártély benne van. Mi
akik itt élünk, szeretjük ezt a kis falut. Szeretjük a ma-
gas fészkekben kelepelõ gólyákat, a templomtorony
vasharangjának szép hangját, a tiszta levegõt, és a vi-
zet. A ladikok orra alatt cserfesen locsogó hullámokat,
amint alájuk futnak apró fényes tajtékok, s azt a sem-
mivel össze nem téveszthetõ illatot, amelyet a víz, a
növények, a kátrány és a fák levegõben szálló virágil-
latának egyvelege ad, s amit soha nem lehet feledni
annak, aki mindennek egyszer is részese volt - vezes-
se bárhová, bármilyen messze is az élet. No és a csen-
det. A madarak röptét a víztükör felett, vagy ahogyan
megpihennek egy vékony kis faágon, s a halak gyûrû-

zését. Itt a természet szépsége és nyugalma ritka har-
móniát alkot. Lenn a vízparton, vagy egy ladikban ül-
ve, ahol a múlt, jelen és jövõ egysége békés hangulatot
áraszt, s az ember képes megfeledkezni a mindennap-
ok problémáiról is.
Büszkék vagyunk arra a kötõdésre, ami kialakult a ter-
mészetelvû mûvészek és Mártély között. A nagy elõdök
nyomdokain haladva fedezték fel a falu és a holtág
szépségeit, s mûveikkel egyszer s mindenkorra felraj-
zolták mindezt a magyar mûvészet palettájára. A mai
napon avatásra kerülõ szobor arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy még jobban tiszteljük a múltat, ápoljuk a
jelent, és legyünk nyitottak a jövõ felé. Tiszteljük
Nagygyörgy Sándor életútját, szemléletét, munkássá-
gát. Ennek szellemében védjük és ápoljuk a természe-

tet, figyeljünk környezetünkre, mindenre, ami ma még
a miénk, hogy mindezt majd megmutathassuk unoká-
inknak is. 
Nagygyörgy Ágnes szobrász csodálatosan szépet alko-
tott. Ez a szobor ékköve lesz Mártélynak. Hálásan kö-
szönjük, hogy itt, nálunk kerül elhelyezésre ez a gyö-
nyörû alkotás.

(folytatás a következõ oldalon)
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Szülõk figyelmébe
Iskolakezdési utalvánnyal is kifizethetõk a tan-
könyvek!

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) több kafetéria
szolgáltatóval is megállapodást kötött annak érdeké-
ben, hogy a munkáltató által béren kívüli juttatásként
adható iskolakezdési utalvány is felhasználható le-
gyen a tankönyvek kifizetésére. A KELLO által minden
iskolás gyermek nevére kipostázott díjbekérõt 2013.
augusztus 1-jétõl a kijelölt postahivatalokban, vala-
mint a kialakításra kerülõ KELLO-pontokon Iskolai Er-
zsébet-utalvánnyal, Sodexo Iskolakezdési utalvánnyal,
Posta Paletta Iskola utalvánnyal, Edenred Ticket Servi-
ce beiskolázási utalvánnyal, illetve Puebla beiskolázá-

si utalvánnyal is ki lehet majd egyenlíteni. A KELLO-
pontokon pedig az OTP Cafeteria kártyát is elfogadják
majd. A befizetési határidõ július 31-rõl augusztus 15-
re módosult.
Rengeteg család számára jelent majd könnyebbséget,
hogy országszerte összesen 27 ponton a munkáltató

Várható tanszerárak

A Mártélyi Általános Iskola Szülõi Munkaközössé-
gétõl az alábbi tájékoztatást kaptuk, a 2013. évi
tanszerárakkal kapcsolatban. A listában szereplõ
árak nettóban értendõk (azon az áron, amelyen a
szülõk hozzá juthatnak), és az alapösszegeket tar-
talmazzák és tájékoztató jellegûek.
1. osztály 4.500,-Ft-tól,
2. osztály 2.854,-Ft-tól,
3. osztály 5.590,-Ft-tól,
4. osztály 6.400,-Ft-tól,
5. osztály 2.470,-Ft-tól,
6. osztály 4.280,-Ft-tól.
A 7-8. osztályos tanszerlistát még nem állították
össze.

Érdeklõdni: Szûcs Zoltánnál, a 70/502-2200, és
Kovácsné Kulik Emesénél a 70/216-1800-ás tele-
fonszámokon lehet.

Feltétlenül meg kell még említeni a szobrász segítõit,
Csikós András bronzöntõt, és a mártélyi Tót Mihály kõ-
faragómestert, aki a posztamenst készítette. Köszön-
jük munkájukat.”

A köszöntõ beszéd után Gera Mihály újságíró és Dr.
Gyulai József egyetemi tanár emlékezett Nagygyörgy
Sándorra, és személyes ismeretségük élményeire, majd
Kovács Blanka versét hallgatták meg a jelenlévõk.
Nagygyörgy Ágnes a szobor születésérõl beszélt a meg-
jelenteknek. Elmondta, sokáig gondolkodott édesapja
emlékének méltó megvalósításán, míg végül arra ju-
tott, hogy kitalált, „csinált” alkotás helyett, vár arra,
hogy egyszer rátaláljon a természetben arra a megfele-
lõ útmutatásra, motívumra, amely leginkább és hûen

kifejezi szeretett apja hitvallását, természethez való vi-
szonyát, életszemléletét, munkásságát. Szerencsére
tényleg rátalált arra az érdekes diófa ágra, amely alap-
ját képezte az alkotásnak, kiegészülve az ágakon pihe-
nõ apró madarakkal, amelyrõl úgy érezte, méltó mó-
don kifejezi, amire hivatott. A szobor talapzatán sze-
replõ mondatban minden benne van, amelyrõl ez az
emlékszobor szólni akar – mondta.
Az avató ünnepség résztvevõi ezek után pezsgõspohár-
ral a kezükben járták körbe és szemlélték meg Mártély
új köztéri szobrát, majd az árnyékos sátrak alatt még
hosszú ideig batári beszélgetéssel, visszaemlékezéssel
töltötték a kellemes nyári délutánt.
A szoboravató alkalmából, a mûvész emlékére meghir-
detett fotópályázat eredményhirdetésére is az ünnep-
ség végén került sor. Nagygyörgy Ágnes a számtalan
beérkezett pályamû kapcsán elmondta, hogy bizony
nagyon nehéz volt valamiféle döntésre jutni a sok szép
fénykép sorra vételekor, de végül is meg kellett hozni a
döntést, így a Faluház beltéri árkádja alatt kiállított
képek közül a zsûri Varga András „Köd” címû alkotá-
sát találta legjobbnak. A kiállításon szereplõ többi al-
kotó is jutalomban részesült. Egy újonnan megjelent,
Nagygyörgy Sándorról szóló, fotóival gazdagon illuszt-
rált Mártély albumot kaptak elismerésül ajándékba.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Mindenki névnapja
Ismét találkoztunk…

Valaha a gyermekkor az emberi élet legszebb, leggond-
talanabb idõszaka volt.
Egyesületünk tagjainak vége a szép idõknek. Vagy
mégse? A mi korunkban is meg kell találni a szépet.
Egyesületünk nem hagyja elveszni a barátságokat.
Módot keres és talál arra, hogy összehozza a szomszé-
dokat, barátokat, sorstársakat közös rendezvényein.
Itt volt a közgyûlés áprilisban. S most júniusban ismét
megtartottuk a „Mindenki névnapját”. Az, hogy köz-
ben voltunk színházban, nótaesten, az már csak hab a
tortán.
Csütörtökönként van a civilházban a találkozó – ahol
a jogoktól kezdve – a szépészeti tanácsokig minden
kérdezhetõ, és arra van válasz is.
Az Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy
tagjait vendégül lássa. Ez csak úgy lehetséges, hogy
pályázatokat nyújtunk be, ide, oda. S innen-onnan
több-kevesebb sikerrel kapunk is egy-egy összeget,
mely biztosítja, hogy életben tartsuk egyesületünket és
kedvében járjunk tagjainknak.

A tagok hálásak is ezért. Éppen e miatt, egyre többen
és többen vesznek részt a rendezvényeinken. De ez
még, nem elég! Szeretnénk, ha meghívásunknak minél
többen eleget tennének.
Most a névnapon 90 ebédet rendeltünk, ebbõl 25-öt ki-
vittünk a beteg tagjainknak. A többit a megjelent tagok
elfogyasztották. A civilház megtelt. A sátor alatt is
összegyûltek a barátok, az Õszirózsa Népdalkör dalai
egész délután szívmelengetõen szálltak a magasban.
Volt helyük a rokkant kocsikkal közlekedõknek is. Azt
a pár órát, amit akkor eltöltöttek, biztosan sokáig meg-
õrzik emlékeikben.
Mindig kérjük, hogy közöljék hova szeretnének eljutni,
szép hazánkban. Egynapos kirándulást tudnánk szer-
vezni, útiköltségét vállaljuk. Ehhez nem kérünk mást,
csak összetartást, jó kedvet és egészséget. A vezetõ-
ségnek már az is elég, ha mosolygós arccal köszöntik
egymást tagjaink. Ez erõt ad arra, hogy küzdjünk a
fennmaradásért.

Arnóczky Györgyné
Elnök

Horgászverseny
Nincs vége a nyárnak, amíg az „Add a kezed” Mozgás-
sérültek Egyesülete nem tartja meg évi „rendes” hor-
gászversenyét. Egész évben várnak erre tagjaink, gyer-
mekeik, és unokáik. Sok tagunknak visszajönnek az
elmúlt évek emlékei. Itt dolgoztak a Tiszán, itt ültették
a fákat, itt szedték le a gyümölcsöket. Itt élték meg a
tavaszt, a nyarat, az õszt és a telet. Emlékeik ide kötik
õket. Errõl több tagunk verset, novellát is írt. Itt voltak
halászok. Itt születtek.
Mostani horgászversenyünk augusztus 29-én lesz.
Gyülekezés reggel 6 órakor a Dobó Ferenc Horgász
Egyesület horgásztanyájánál, amelyet és az udvart

Patócs Sándor elnök úr bocsátotta ismét az egyesület
rendelkezésére. A két halõr 20 horgászhelyet jelöl ki,
és fél 7-kor megkezdõdik a horgászat.
Ebben az évben a tavalyi hibákból okulva minden hor-
gász egyéni mérlegelésre lesz kötelezve, nem lesz férj-
feleség, unoka-nagyapa fogásának egybe mérése. Le-
gyen büszke mindenki saját eredményére. Most csak I.-
II.-III. díj lesz kiosztva déli 12 órakor, és két egyéni díj.
A Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke átvállalta az ás-
ványvíz, a zsíros kenyér és a pogácsa költségeit a sa-

által béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési
utalvánnyal is lehetõség lesz kifizetni a tankönyvek
árát. Szinte az összes hazai kafetéria-szolgáltató: az
Erzsébet Utalványforgalmazó Kft., a Sodexo, a Posta
Paletta, a Puebla, az Edenred utalványai valamint az
OTP Cafeteria kártya – ez utóbbi postahivatalokban
nem, kizárólag a KELLO-pontokon – felhasználható
tankönyvvásárlásra.
A Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodásnak kö-
szönhetõen megyeszékhelyenként egy-egy, míg Buda-
pesten két kijelölt postahivatalban lesz lehetõség az
utalványos fizetésre. Postai befizetés esetén nagyon
fontos, hogy a korábban, levélben kapott fehércsekk
mellett a mellékelt díjbekérõt is magukkal vigyék az
érintett szülõk. Másrészt a Könyvtárellátó augusztus
1-jéig országszerte 7 helyen – Budapesten, Debrecen-
ben, Gyõrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Zala-
egerszegen – úgynevezett KELLO-pontokat alakít ki,

ahol a csekk befizetése mellett általános személyes
ügyintézésre is lehetõség lesz. A kihelyezett ügyfél-
szolgálati irodákban a tankönyvekkel kapcsolatos tel-
jes körû ügyintézésre, hiányzó díjbekérõ pótlására, a
Könyvtárellátó webshopjában rendelt könyvek, tanesz-
közök átvételére és általános tájékozódásra nyílik
majd mód.
A tankönyvek árának befizetési határideje augusztus
15. Azonban a határidõ lejárta után is lehetõség van
kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét, ebben az eset-
ben a befizetés tényét a tankönyvek átvételekor, az is-
kola felé kell igazolni. 

A postai elfogadóhely: Csongrád megyében – Szeged 1.
posta; 6700 Szeged Széchenyi tér 1.

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

(folytatás a következõ oldalon)
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Továbbképzéssel egybekötött gyakorlat a mártélyi Polgárõr Tûz- és
Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesületnél 

Mozgalmas idõszakot zártak a  Mártélyi Polgárõr Tûz-
és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai, hiszen
2013. július 6-án a Lakitelken megrendezett II. Lovas
Polgárõr ügyességi versenyen vettek részt, ahol ugyan
nem lóháton, hanem a törvényi változásnak eleget té-
ve, az Országos Polgárõr Szövetség által jóváhagyott

elméleti továbbképzés végén sikeres elméleti vizsgát
tettek. Vasárnap, itthon, 2013. július 7-én meleg nyári
napon tartották meg Mártélyon a szokásos szakmai
napot és továbbképzést, amelynek változatos ismeret-
anyagának elsajátításában és a program lebonyolítá-
sában a hódmezõvásárhelyi Tûzoltóság és az Országos
Mentõ Szolgálat munkatársai voltak az egyesület se-
gítségére.
A szakmai ismeretek elsajátítása párhuzamosan tör-
tént. Az OMSZ munkatársai az eszméletlen sérültek ál-
lapotának felmérésével, majd azok stabil oldalfekvés-

be helyezésével, valamint vérzéscsillapítások, a lég-
utak szabaddá tételének módjaival, valamint az újra-

élesztés – mellkas kompresszió, mesterséges lélegezte-
tés – technikájával ismerkedhettek meg a gyakorlatban
is a szakszerû oktatás eredményeként.

ját keretének terhére. Levelében a találkozóhoz sok
erõt és sikert kívánt.
Ebéd, 13 órakor.
Az ebédet most is a „Jó étvágyat” Kft. fõzi és szállítja
le. Most nagyon komoly szervezés elõzi meg az ebéd
rendelését. Csak annak a tagnak, vendégnek, család-
tagnak rendeljük meg az ebédet, aki augusztus 15-ig
jelzi részvételi szándékát. Tagok térítésmentesen fo-
gyaszthatják el az ebédet, akik a helyszínen részt vesz-
nek a rendezvényen. A meghívott vendégek természe-
tesen szintén. Családtagok az étkezést a számlázott
összeg megtérítésével vehetik igénybe. Étel elvitelére
nem ad lehetõséget a vezetõségi határozat. Ezen szigo-
rítás azonban nem befolyásolja azt, hogy mindenki él-
vezze ezt a kivételesen szép napot.

Ebéd után mindenki bekapcsolódhat az „Õszirózsa”
Népdalkör dalaiba, az együtt éneklés feledhetetlen él-
ményébe.
Természetesen lesz vérnyomás- és vércukorszint mérés
Nagyné Ani által. Lesz Oriflame áru bemutató, arcpa-
kolás, esetleg vásárlás. A „Délvirág” Kertészet vezetõ-
je felajánlott egy éneklõ virágot árverezésre.
Szeretném, ha ez a nap mindannyiónk számára olyan
lenne, mint 1997 óta minden évben.
Egy változás van azóta. Mindenki megöregedett és sé-
rültebbé vált. De a Tisza itt volt, és itt van nekünk,
mindannyiónknak. Éreznünk kell, hogy nem csak a tu-
ristáké a Tisza, hanem a miénk is, akik itt öregedtünk
meg.
Várunk mindenkit, aki hisz abban, hogy közösen ismét
eltölthetünk egy szép napot!

Arnóczky Györgyné
Elnök

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Jó hangulatú teadélután a Máltaiaknál
Immár hagyománynak tekinthe-
tõk azok a teadélutánok, amelye-
ket a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat mártélyi csoportja rendez
idõrõl-idõre a Civilházban, ahol
kellemes hangulatban tölthetik az
idõt az érdeklõdõk. Most sem volt
ez másként, július 27-én. Az ösz-

szejövetelen mintegy 20-an vettek részt. Jól esett a hi-
deg limonádé, és a finom sütemények, és nem külön-
ben az önfeledt beszélgetés. A szolid együttlét tombo-

lasorsolással ért véget, amelynek 2.000,-Ft-os fõnyere-
ményét a Fõ utcai Potári féle „Mini Vegyes” bolt aján-
lotta fel vásárlási utalvány formájában, amelyet ez-
úton is nagyon köszönünk.
További rendezvényeinkrõl szórólapokon és a Kaláris
oldalain adunk tájékoztatást.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kovácsné Kulik Emese

Még ennél is szerteágazóbb ismereteket sajátíthattak
el az egyesület önkéntes tûzoltói, akik egy bemutató
keretében részletes tájékoztatást kaptak a védõfelsze-
relések fontosságáról és azok használatáról, majd a
gyakorlatban is kipróbálhatták mindezeket. E felszere-
lések közül legfontosabbként említhetõ azoknak a pá-
lyázati úton nyert modern légzõkészülékeknek a meg-
ismerése, és biztonságos használatának elsajátítása,
amelyet a gyakorlat során nem éles helyzetben min-
denki kipróbálhatott, alkalmazásának lépéseit begya-
korolhatott annak érdekében, hogy valós bevetési kö-
rülmények között már rutinszerûen legyen képes azo-
kat használni.
Szintén a nyertes pályázatoknak köszönhetõen az el-
múlt években több önkéntes tûzoltó szerzett láncfû-
rész kezelõ képesítést, ezért a szakmai napon mód volt
arra is, hogy minden érintett egy elméleti munkavédel-
mi oktatást követõen a gyakorlatban is kipróbálja e
sokoldalú eszköz használatát. Egy veszélyesen meg-
dõlt fa kivágását hajtották végre az üdülõterületen

több váltásban, kosaras-létrás tûzoltó gépjármûvel,
amelyet természetesen hivatásos gépkezelõ irányított.
Utolsóként a tarló- és egyéb tüzek oltásánál alkalmaz-
ható kombinált – változtatható vízsugarat használó –
sugárcsõ kipróbálására került sor, amelynek használa-
ta nagy rutint és fizikai erõt igényel.
A félnapos program a szakmai ismeretek megbeszélé-
sével, kiértékelésével, közös ebéddel zárult.

Rózsa Szilveszter
egyesület elnöke
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Megyei Könyvtáros Nap Mártély, 2013. június 27.
A 41. Megyei Könyvtáros Napot Mártélyon szervezte
meg a Csongrád Megyei Könyvtáros Egyesület. Minden
évben más-más település ad otthont a rendezvénynek.
Nálunk 1984-ben volt utoljára.

Most, hogy ilyen szépen megújult a Faluház és vele
együtt a Könyvtár is, szívesen és szeretettel vártam a
megye könyvtárosait.
Az egész napos rendezvény reggel 8 órakor kezdõdött
a könyvtár megtekintésével és frissen sült házi túrós
lepény elfogyasztásával. A reggeli kávé után 9 órakor
kezdõdött a szakmai nap. Elsõként Balogh Jánosné
polgármester köszöntötte a megjelent 150 fõ könyvtá-
rost. Giliczéné Molnár Irén intézményvezetõ mutatta
be az IKSZT születését, hogy milyen volt és milyen lett
a Faluház. Ezt követõen a könyvtárunkat mutattam
be. 
A könyvtári éjszakákról dr. Bakonyiné dr. Ficzkó Ildikó
a SZTE Könyvtár osztályvezetõje tartott izgalmas és
érdekes beszámolót.
Buzai Csaba az orosházi könyvtár vezetõje arról be-
szélt, hogy milyen sikeres volt a „hogyan veszítsünk el
egy könyvet” programjuk 

Hírek az Integrált Közösségi Szolgáltató Térbõl
Az április végén átadott, felújított Faluház és Könyv-
tárban megkezdte szolgáltatását az Integrált Közössé-
gi Szolgáltató Tér, közismertebb nevén az IKSZT. A te-
lepülés valamennyi lakójának rendelkezésére áll a lé-
tesítmény, kulturális, ifjúsági, egészségfejlesztõ, fel-
zárkóztató, információkat biztosító programokkal, elõ-
adásokkal, fogadóórákkal. Az elmúlt két hónapban új-
raindult és rendszeresen mûködött a „Baba-mama”
klub, ahol a kisgyermekek és anyukáik számára lehe-
tõség nyílik a találkozásra, közös játékra, a tapaszta-
latok kicserélésére, és akár receptek megosztására is.
Késõbbi terveinkben szerepel különbözõ szakemberek
meghívása is, akik hasznos tanácsokkal láthatják el a
szülõket. Hetente, minden csütörtökön 9 és 11 óra kö-
zött találkozhatnak egymással az érdeklõdõk.
Az Ifjúsági klub is rendszeresen nyitva áll a fiatalok
elõtt. A nyári szünetben hétfõn- szerdán – pénteken 15
órától 17 óráig van lehetõség játszani, beszélgetni, ter-
vezgetni a közös programokat. Szombaton délelõttön-
ként Vásárhelyre mentünk megnézni a matinét a Mo-
zaik moziban.
Tájékoztatókat tartott a Magyar Nemzeti Vidéki Háló-
zat megyei koordinátora és a LEADER HACS munka-
szervezet vezetõje az aktuális és a várható pályázati
lehetõségekrõl, a Hálózat terveirõl.

Nagyon hasznos és tanulságos elõadást hallgathattak
meg a gyerekek a nyári veszélyekrõl, a kullancs- és a
szúnyogcsípésekrõl, az allergiákról Nagyné Szentirmai
Anna vezetésével.
Augusztusban már megkezdõdnek a felzárkóztató tan-
köri foglalkozások a gyerekek számára, ahol az iskolai
tanulmányaikhoz kaphatnak segítséget. A háziasz-
szonyok megoszthatják a „házi praktikáikat” egymás-
sal és az érdeklõdõkkel, és lesz elõadás az egészséges
táplálkozásról is. 
Továbbra is nyitva áll az ifjúsági klub és a baba-mama
klub, a tanyafejlesztési pályázatról és a sikeres pro-
jektmegvalósításról kaphatnak hasznos információkat
a helyi vállalkozók, gazdálkodók és az érdeklõdõk. 
Helyet adunk a Mártélyi Képzõmûvészeti Szabadiskola
záró kiállításának is. 
Játékgyûjtést kezdünk a baba-mama klub és az ifjúsá-
gi klub számára. Várjuk azokat a már feleslegessé vált,
megunt, de még használható állapotban lévõ játéko-
kat, amelyekkel frissíthetjük a két klub játék állomá-
nyát!

Horváth Tibor
Fõmunkatárs

A TÁMOP idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése pályázat keretében augusztusban ismét in-
formatikai képzés indul a könyvtárban.
Még van lehetõség jelentkezni, regisztrálni. A képzés
30 órás.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Érdeklõdni a
könyvtárban lehet.
Várhatóan szeptembertõl indul új idegen nyelvi képzés
is.

Informatikai képzés
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Nyertes pályázat eredményeként ismét bõvül az újfalui játszótér
Az „Alapítvány a Mártélyi Óvodáért” az elmúlt évek-
ben jelentõs pályázati és önkéntes munkával igyeke-
zett hozzájárulni a településen élõ kisgyermekes csalá-
dok elégedettségének, identitásának és közösségben
elfoglalt helyének javításához. A közelmúltban sikeres
pályázatunknak köszönhetõen az újfalu részen egy ki-

sebb játszótér került kialakításra a szabványnak nem
megfelelõ, és ezért elbontott régi játszótér helyén. A
játszótéri eszközök kevés száma indokolttá tette, hogy
pályázat útján bõvítsük a játszóteret, ezzel egy színvo-
nalas közösségi hely létrehozását tûztük ki célul. A

Focihírek
Elsõ megye II-es évét a 7. helyen zárta a Rosmarin Zrt.
Mártély labdarúgó csapata. 
Az átszervezések miatt csak az elsõ 10 hely jelentett
biztos bennmaradást. (Ma már tudjuk, hogy a 15. he-
lyezett Tanárképzõ is benn maradt az osztályban.) 
A következõ szezonban egy nagyon kiegyenlített me-
zõnyben fogunk harcolni, remélhetõleg hasonló siker-
rel. 

A még nem közölt eredmények:
Tömörkény-Rosmarin Zrt. Mártély: 4-2 
Gsz: Hegyi, Miski. Tanárképzõ-Rosmarin Zrt Mártély

2-3 Gsz: Papp, Rácz, Hegyi.

U-19-es csapatunk eredményei: 
Tömörkény-Rosmarin Zrt. Mártély: 6-5 
Gsz.: Tódor 4, Béres. Deszk-Rosmarin Zrt. Mártély

14-4 Gsz.: Tódor 4.

Az U-19-es bajnokság gólkirálya: Tódor Dániel lett 44
találattal. A csapat végül alakuló évében a 12. helyen
zárt.

A Magyar Kupában majdnem sikerült a csoda. Azok
után, hogy 2006-ban már búcsúztattuk a magasabban
jegyzett Tisza Volán gárdáját, újra nagy dobásra ké-

szült csapatunk. Az elsõ félidõ álomjátékot hozott.
Czibere varázsolt két gyönyörû gólt, de az utolsó pilla-
natban szabadrúgásból egyenlített a szegedi csapat,
így 2-2-es állással vonultak a felek pihenõre. A máso-
dik játékrészben négyet cserélt a vendég gárda, ami
meg is látszott játékukon. A hazaiak fáradni kezdtek,
így pedig pillanatok alatt 5-2 lett az eredmény - oda.
Az utolsó negyedórában újra éledni látszott a csoda.
Elõbb Szabó Ákos értékesített egy büntetõt, majd két
perccel késõbb egy öngóllal lett 5-4. A mérkõzés azon-
ban most nem hozott happy end-et. Az utolsó gólt újra
a vendégek szerezték így 6-4-re nyertek. A szurkolás
fantasztikus volt. Köszönet érte a németországi test-
vértelepülésünkrõl érkezett gyerekeknek is, akik hihe-
tetlen atmoszférát varázsoltak a mártélyi pályára. 
Az idei bajnokságban 1. fordulójában Augusztus 17-
én, szombaton 17 órakor a Zsombó együttesét látjuk
vendégül.
Várjuk 1998. 01. 01 és 1999. 12. 31. között szüle-
tett gyerekek jelentkezését most induló serdülõ csa-
patunkba. 
Jelentkezni lehet: dr. Hajdú Lászlónál a 30/237-3022-
es telefonszámon.

A szünetben a könyvtárosok megkóstolhatták a helyi
asszonyok által sütött finomabbnál finomabb sütemé-
nyeket és pogácsákat, melyeket most itt is szeretnék

megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult munkájá-
val, süteményével a rendezvény sikeréhez. 
A szünet után elsõként Sikaláné Sánta Ildikó, a Somo-
gyi-könyvtár igazgatóhelyettese azt az érdekes kérdést
boncolgatta, hogy „Hogy olvas a Dél-Alföld”? Õt a

mártélyi születésû Csizmadia Edit követte – aki szin-
tén a Somogyi-könyvtár munkatársa – a Nõk az iroda-
lomban c. elõadásával. 
A kiskunfélegyházi könyvtár „Nagy Könyvérõl” is hall-
hattunk ismertetõt Tanácsné Oroszi Melindától. 
A Twilight vetélkedõ tapasztalatairól a hódmezõvásár-
helyi Papp Éva számolt be. 
Az ebéd elõtt Dinnyés József daltulajdonos „Dalaim 45
éve” címmel adott mûsort. 
Az ebéd nagyon finom volt, a helyi konyha ügyes kezû
szakácsait dicséri, hogy csak üres tányért szedtünk
össze. A desszertnek sütött süteményük is isteni volt. 
Délután a résztvevõk egyik csoportja a Holt-Tisza par-
ton sétált. A másik csoport az Erdei iskolát nézte meg.
A visszajelzésekbõl úgy tûnik, hogy egy rendkívül jól
sikerült rendezvényt tudhatunk magunk mögött. 

Sajti Imréné
Könyvtáros

(folytatás a következõ oldalon)
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„Hálózat a közösségért 2013”
áramdíjhátralék csökkentõ program

Az EDF DÉMÁSZ és Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. július 1-tõl újra hátralékkezelõ programot
indít az áramdíj megfizetésével küzdõ háztartások megsegítésére az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási terüle-
tén.

A célok megvalósításához 47 millió Forint áll a rendelkezésünkre.

Pályázatot az alábbi kategóriákba tartozó nehéz helyzetû családok és egyedül állók adhatnak be:

- hátralékos fogyasztók:

l fogyasztásból kikapcsolt fogyasztók
l 1-60 napos késedelemmel rendelkezõ, még nem kikapcsolt fogyasztók
l elõre fizetõ mérõvel rendelkezõ fogyasztók (30 ezer Ft feletti hátralék)

A pályázat keretében a Szeretetszolgálat a fogyasztó által befizetett díjhátralék összegének meg-
felelõ összegû támogatást ad. A legmagasabb kapható támogatás 150 ezer Ft.
12 havi részletfizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez, de a törlesztõ részlet nem lehet ki-
sebb, mint 5 ezer Ft.

- rendszeresen, fizetõ nehéz szociális helyzetben levõ fogyasztók (hátralék mentes)
Az utolsó kategóriában két részletben kaphat összesen 10 ezer Ft jóváírást a támogatott pályázó,
amennyiben megõrzi hátralék mentességét 2013. szeptemberéig, illetve 2013. decemberéig.

Pályázatot benyújtani 2013. július 1. és 2013. október 15. között (kivétel rendszeresen fizetõ
fogyasztó ott 2013. július 31-ig) lehetséges a halozat.maltai.hu weboldalon keresztül.

A támogatást egy elektronikus pályázat benyújtásával lehet igényelni. A pályázati ûrlapot a honlapun-
kon (halozat.maltai.hu) regisztrálás és annak e-mailes megerõsítése után belépve az oldalra lehet kitöl-
teni 2013. július 1. és 2013. október 15. között. A pályázatokat a következõ címre kell elküldeni: Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Budapest 1255 pf.: 1.
Az elbírálás folyamatosan történik, így a támogatási keret teljes felhasználásával a pályázatok befoga-
dását 2013. október 15. elõtt is lezárásra kerülhet. A nyertes pályázókkal a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat támogatási szerzõdést köt, mely létrejöttét követõen a támogatási összeg jóváírásra kerül az EDF
DÉMASZ Zrt.-nél vezetett számlán. A nyertesek postai úton kapnak értesítést.

A programról bõvebb információt a halozat.maltai.hu internetes oldalon találhatnak.

A program elérhetõségei: telefon: 06-1-3914-757, e-mail-cím: halozat@maltai.hu

gyermekek növekedésével, a családok bõvülésével
szükségszerûvé válik, hogy a területen a kisebb és na-
gyobb gyermekeknek is megfelelõ és elegendõ eszköz
álljon a rendelkezésükre, valamint hogy közösségi tér-
ként funkcionáljon a terület a kísérõként megjelenõ
felnõtt lakosság számára. A játszótéren parkosított
környezetben az alábbi eszközök kerülnek elhelyezés-
re: 1 db nyújtó-amõba-tekergõ kombináció (fogyaték-
kal élõknek is), 1 db madárfészek hinta, hintaállvány
2 db ütéscsillapított hintalappal, 4 db védõkorlát hin-
tákhoz, 1 db görgõs járó, 2 db libikóka, 2 db rugós já-
ték, 1 db csúszda állvánnyal, 1 db kerti pad, 1 db hul-
ladékgyûjtõ. Az elõírásoknak megfelelõen homok és
gumi ütéscsillapító, és 21 m2-en térkõ burkolat is épül. 

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
fejlesztés megvalósítására az Alapítvány a Mártélyi
Óvodáért nettó 3.549.208,-Ft támogatást nyert. A be-
ruházás elõfinanszírozásához Alapítványunknak hi-
telt kell felvennie. Számlavezetõ bankunk a Szegvár és
Vidéke Takarékszövetkezet a hitelösszeg fedezetéül
7.100.000,-Ft nagyságrendben vár el ingatlan felaján-
lást. A pályázat részét képezõ együttmûködési megál-
lapodásban Mártély Község Önkormányzata vállalta,
hogy a létesítmény költségeihez hozzájárul a fenti ér-
tékû ingatlanfedezet rendelkezésre bocsátásával.

Enyedi Ibolya
Óvodavezetõ

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Aug. 12-én Térítési díj befizetés pénztári órákban.
14-én Látogatás az Emlékpontba. A jelentke-

zõket várjuk!
(Indulás a 12 óra 40-es busszal.)

15-én Szent István napi megemlékezés,
ebéddel, tombolával.

22-én Augusztus havi népszokások 10 órától.
27-én Fehérnemûvásár

Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomás-mé-

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 reggel
7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás után
fogyasztható!

A gyógyszerigényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja programja
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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.

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:
Farkas Beáta (Szamosangyalos, Dankó u. 1.) és

Rostás Roland Márk (Mártély, Tanya 287.)

Született:
Palócz Istvánnak és Simon Mónikának (Mártély,

Alkotmány u. 7.) ATTILA utónevû gyermeke.

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.

Az egyházak hírei

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet

az imaházban, melyre várják
a gyülekezet tagjait.


