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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...
V. évf. 8. szám – 2011. augusztus
Indul az új tanév a mártélyi iskolában

„Jelzöm”
PB – de nem gázpalack…
Nem új kategória ez. De nem is a közismert gázpalackot jelenti, amit falusi és egyre több városi kiskonyhában használnak újra fõzésre, télen meg disznópörzsölésre, hanem egy jelzõs szóösszetétel.
Elsõ szava a primitív. Na, nem abban az értelemben,
mint hogy egyes természeti népek még mindig szágópálma kukacot esznek nyersen fûszoknyában, miközben a világ jelentõs népessége hûtött sörrel a kezében
hatalmas LCD tévék elõtt õrjöngve szurkol egy foci világbajnokság idegõrlõ viszontagságai közepette, hanem az ember alapvetõ beállítottságát illetõen. Bõvebben azt, hogy valaki genetikailag sújtottan, vagy tanulási, nevelési hiányosságból adódóan emberi korlátoltságokat mutat. Ez, nem „tanulható” tulajdonság. De
azonnal látszik. Olyan, mint a szellemi fölény: érzõdik.
A második szó: a bunkóság. Méghozzá az akaratlagos,
a szándékos bunkóság. Tehát nem az az önkéntelen viselkedési zavar, amelyrõl azt hihetnénk, csak a primitív ember sajátja, mintegy kiegészítendõ a veleszületett igénytelenséget, hanem az élet sûrûjében kemény
munkával megszerzett egyedi tulajdonság.
A kettõ összevonásából elõáll a primitív bunkó kifejezés, amely sokatmondó. Nagy réteget képvisel a magyar társadalomban – is. Úgy tûnik, egyáltalán az emberiség járványszerûen terjedõ tulajdonsága. Van
azonban egy forradalmian új típus is, a NPDB – azaz –
nem primitív, de bunkó. Ezek ártanak a legtöbbet. Sok
tanult ember kerül ki közülük. Tanárok, ügyvédek, orvosok, mérnökök, média szakmunkások, és – politikusok.
Ez a kategória úgy alakult ki bennem, hogy itt mifelénk évente van gólyatábor a kempingben, ahol – nálunk speciel – a jövõ jogásznemzedéke múlatja az idõt
úgy egy merész hétig. Nappal nyitott szájjal horkolnak
a szaunaszerû mûanyag jurtákban szájpadlásra tapadt nyelvvel szanaszét, de estefelé már éledeznek. A
beszoktató bulik, egész éjszaka folynak, az idõ elõrehaladtával hallhatóan egyre nehezebben artikuláló já(folytatás a következõ oldalon)
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tékmesterek irányításával. Már elsõ évben sem akartam hinni a fülemnek a vissza-visszatérõ szlogen hallatán, ami alig érettségizett gyermeklányok visító
hangján csapódott fülembe, közvetlenül a vizes póló
verseny után. „Iszunk, dugunk, mert jogászok
vagyunk!” (A második ikes ige persze egy itt leírhatatlan közkeletû szóval, amely nem a szerelem beteljesülésére, sokkal inkább a fajfenntartó testgyakorlásra utal…) Ettõl az elsõ döbbenet elültével el is gondolkodtam. Mi lesz velünk emberek, ha például a
tanárképzésbe csak a máshová már be nem jutottak
„jutnak be”, ha az orvosi egyetemi felvételi kapcsán
nagyobb a jelentõsége a fizikapéldák álomból felriasztott megoldó képességének, mint annak, hogy az
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egyed képes lesz-e majdan empatikusan foglalkozni
elkeseredett, netán haldokló emberekkel, s ha a jogászok munkamoráljának, társadalmi hovatartozásának
legelõremutatóbb kritériumai a fent idézett jelmondatban összefoglalhatók?
Megmondom: semmi. Azaz, a helyzet változatlan. Csak
abban reménykedhetünk, hogy ettõl függetlenül a
harang majd értünk is szól. És mi lesz azokkal, akik
nem vallásosak? Életük minden jelentõs pillanatában
ki lesznek szolgáltatva nem primitív, de bunkó
embereknek, akik magas szakmai szinten ûzik a
bunkóságot. Persze, teljes munkaidõben, és konkrét
befejezési idõpontját illetõen, csak Isten által ismert,
határozatlan idejû szerzõdéssel.
Farkas Csamangó Zoltán

Kultúrával a mártélyi gyerekek jövõjéért
A Mártélyi Általános Iskoláért Alapítvány, útjára
indítja 2011-ben a „MÁRTÉLYI GYERMEKEKÉRT”
kulturális programsorozatot.
A rendezvénysorozat célja, hogy színvonalas, változatos stílusú kulturális, mûvészeti események megrendezésével megismertesse az érdeklõdõket Mártély életével, hétköznapjaival, örömeivel, gondjaival, s az elõadások megtekintésével mindazon jó érzésû, segítõkész látogatónak jótékonysági alkalmat teremtsen,
akik e hétvégenként rendezendõ mûsoros esteken megjelenésükkel megtisztelik Mártélyt és azonosulnak az
Alapítvány nemes céljával.
A kulturális esték látogatói, az események helyszínén
vásárolható támogató jegyekkel segíthetik a mártélyi
gyerekek zökkenõmentes és minél magasabb szintû
oktatását, az iskola mûködését, az Alapítványon keresztül.

Az Alapítvány és a szervezõk mindenkit várnak, aki
szívén viseli Mártély, ezen belül a mártélyi oktatás
helyben tartásának kiemelten fontos ügyét és az iskola sorsának alakulását.
Várjuk fellépõk jelentkezését, a következõ elérhetõségen: 06-62/528-060, az iskola pedagógusainál, illetve
ugyanezen a telefonszámon Sajti Imréné könyvtárosnál.
A programsorozat elsõ elõadása 2011. szeptember
16-án pénteken 19 órától kerül megtartásra, a mártélyi Római Katolikus Templomban, ahol a hódmezõvásárhelyi „Fandante Kamarakórus” ad egész estés
mûsort, melyre minden kedves érdeklõdõt tisztelettel
és szeretettel várnak a szervezõk!
„Szórakozva is lehet segíteni.
A kevés is lehet sok, ha jó szívvel adják…”

Bemutatkoznak a mártélyi szomszédsági önkéntesek
Májusban a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum
szomszédsági önkéntesei megkezdték mûködésüket Mártélyon. Tatárné Kapus Éva és B. Kovács
Emõke a tavaly szeptemberben kezdõdött hat alkalomból álló felkészítõ nap sorozat lezárultával,
már minden tudás birtokában örömmel segít
Mártély lakóinak, közösségének, ügyes-bajos
dolgaik megoldásában.
A felkészítést a Hajdú Bihar Megyei Önkéntes Centrum
szakmai vezetõje, Marosszéki Emese tartotta, Debrecen Csapókert városrészében ugyanis már évek óta
mûködik az önkéntesség ezen különleges formája,
amely az emberi közösségek egyik fontos alapjára épít:
a lakóközösségre, szomszédságra.
De mit is jelent ezt tulajdonképpen? Mit csinál a szomszédsági önkéntes?

A lakóközösség életét segíti, kíséri figyelemmel, egyfajta hidat jelent a hivatalok, intézmények és a lakóközösség között. Meghallgatja a lakótársak, szomszédok
gondjait, észrevételeit, panaszait és ezeket az illetékesekhez továbbítja. Jelzi a hivatalokban, intézményekben, ha valaki bajba került, helyzete romlott, megváltozott, de szükség esetén érdekképviseletet is ellát, közösségi alkalmakat, programokat szervez.
Forduljanak hozzájuk bizalommal!
A szomszédsági önkéntességrõl további információkat
kaphatnak az érdeklõdõk a 2011. szeptember 3-án
megvalósuló „Szúnyogûzõ Családnap” keretében a
Csongrád Megyei Önkéntes Centrum sátrában.
(A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a
TÁMOP 5.5.2 - 09/3-2009-0009 kódszámú pályázat keretében.)
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A 100 éves fennállását ünneplõ Római Katolikus Templom ünnepségsorozatának következõ állomásai
A mártélyi templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából rendezett programsorozat keretében szeptember hónapban a következõ rendezvényekre várjuk Mártély lakosait, családtagjaikkal és barátaikkal együtt.
„Szúnyogûzõ családnap” – az évforduló jegyében.
Helyszín: Holt-Tiszapart, fajátszótér és környéke.
Idõpont: 2011. szeptember 3.-a délelõtt 10 órától 16
óráig
Programok: egyéni és közösségi játékok, kézmûves
foglalkozások, „csoda patika”, ahol minden bajra kapható orvosság, akadályverseny, baráti találkozások,
beszélgetések…

Szent Adorján Templomunk Búcsúja
Helyszíne: Római Katolikus Templom.
Idõpont: 2011. szeptember 11.-én délelõtt 11 órától.
Program: Szentmise, az I. és II. Világháború áldozataiért. Emlékkönyv átadása a Makó Imre segéd levéltáros, fõtanácsos által összegyûjtött mártélyi I.-II. Világháborús áldozatok névsorával. A 100 éves mártélyi
templom és plébánia történetét ismertetõ könyv bemutatója, a kiadványszerkesztõ Nagy Vera közremûködésével. Ezt követõen a faluházban kiállítás megnyitó az
I.-II. Világháború tárgyi emlékeibõl. A kiállítást megnyitja: Dr. Marjanucz László egyetemi docens.
A szervezõk minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak a fenti rendezvényekre!

Gondolatok, hírek, információk, az „Add a kezed” Mozgássérültek háza
tájáról
Az országban széthúzás, Egyesületünkben összetartás
van.
Egyesületünk azért jött létre, hogy legyen érdekképviseletünk. Abban az idõben a szociális juttatások-szolgáltatások elnyerése volt a cél. Lakás átalakítás, gépkocsi szerzési támogatás, közlekedési támogatás. Ez
nagyon sokat jelentett a tagjainknak.
A mai rendelkezések átírják ezeket a támogatásokat. A
legfontosabb változás, hogy az úgynevezett „7 pontos
igazolást” a háziorvosok 2011. július 2-tõl már nem
állíthatják ki. Az ezt megelõzõen kiállított igazolások,
legfeljebb 2011. december 31.-ig még felhasználhatóak parkolási engedély megszerzéséhez, meghosszabbításához, valamint a lakás akadálymentesítéséhez igényelhetõ támogatás megszerzéséhez.
Jármû szerzési támogatás, parkolási engedély, lakás
akadálymentesítési támogatás igényléséhez, 2011. július 2.-a után felhasználható igazolások:
1. Mozgásszervi okra tekintettel, OOSZI, ORSZI,
NRSZH engedély kell.
2. Magasabb összegû családi pótlék folyósítását az
5/2003./II.19. ESZCSM rendelet biztosítja.
3. A BNO XIII. fõcsoportban (csont-, izomrendszer, és
kötõszövet betegségei miatt, a 40 %-os egészségkárosodás megállapítására), a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal (NRSZH), vagy annak jogelõdje az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
(ORSZI) a jogosult.
Az ilyen új szakvélemény, csak 2012. január 1-tõl igényelhetõ.
Jármûszerzési támogatás igényelhetõ: Új személygépkocsira, illetve amelyet 4 éve helyeztek forgalomba,
vagy 3-4 kerekû mopedre. A jármûszerzési támogatás,
csak 7 évente igényelhetõ. A támogatás ez évben még
szeptember 15.-ig igényelhetõ, a Csongrád Megyei Szo-

ciális Osztálynál, Szeged, Rákóczi tér 1.
Közlekedési támogatás: Összege 7 000,- Ft, már csak
2012 évre kérhetõ, a 2012. április 30.-ig beadott kérelmek alapján, azoknak, akiknek az új szakvélemények
alapján állapotuk véglegesnek minõsül, illetve a következõ felülvizsgálat után is jogosultak a kérelem benyújtására.
Parkolási igazolvány: Az érvényesség lejártáig még felhasználhatók, azt követõen már az új jogszabályok érvényesek.
Ezeknek a rendelkezéseknek a betartása kötelezõ. Tehát mindenki vizsgálja felül igazolványait, igazolásait, mert még most van idõ az új igazolások beszerzésére, vagy a vizsgálatokat megkezdeni.
Egyesületünk aggódva figyeli tagjaink sorsát ezen
ügyekben. Tagjaink nagy része nem részesül ilyen kedvezményekben. Nekik igyekszünk napi szinten segíteni, hiszen ebben a kis községben mindenki ismeri egymást, tudunk a másik örömében, bánatában osztozni.
Az élet egyre nehezebb – ezért szeretnénk az év folyamán többször találkozni. Minden héten, csütörtökön a
Civilházban fogadóórát tartunk, ahol minden alkalommal biztosítjuk felkészült munkatársak jelenlétét.
Az évi rendezvényeink nagyon komoly szervezések
után jönnek létre. A vezetõségi tagok, az önkéntes
munkák, azok összehangolása, valamint a pályázatokon elérhetõ pénzek, mind-mind alapja annak, hogy
tagjaink testvéri szeretettel öleljék át egymást. Így volt
ez az augusztus 13-án megtartott Horgászverseny alkalmából is. A horgászverseny a Csongrád Megyei Közgyûlés elnökétõl, Magyar Anna elnök asszonytól, az elnöki keretbõl biztosított támogatásából került megrendezésre. Újra csak az összefogást hangsúlyozom, ami(folytatás a következõ oldalon)
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kor azt mondom, 105 tagunknak csaknem a 70 %-a
részt vett a rendezvényen. A helyszínt a hódmezõvásárhelyi Dobó Ferenc Horgász Egyesület biztosította
számunkra. A verseny alatt három halõr állt a verseny-

zõk rendelkezésére. Berényi Ferenc végzett az I. helyen,
II. helyezett Szõke András, III. helyezett Molnár József
lett. De voltak fiataljaink is: tagjaink unokái. Fantasztikus, összehangolt munkával igyekeztek szervezõink,
vezetõségi tagjaink, de tagjaink is, hogy igazi vendéglátók legyenek. Az „Õszirózsa” népdalkör örömet szerzett dalaival, mindenkinek. Megtisztelték rendezvényünket a mindszenti „Segítõ Kéz” M.S.E. kiemelt tagjai, Bozó Istvánné vezetésével. Az ebédet a „Jó étvágyat” Kft. fõzte és szolgálta fel a megszokott minõségben és mennyiségben. Az asztalokat, padokat az Ön-
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kormányzat emberei szállították le és vissza. A sátrakat tagjaink állították fel. Tagjainkat saját tagtársaik
szállították „háztól-házig”. Egész nap üdítõ, sütemények, zsíros kenyér állt a résztvevõk rendelkezésére.
Ez volt a felnõttek ünnepe.
Egyesületünk június 23-án rendezte meg a szegedi József Attila Kisegítõ Iskola fogadását. A gyerekek és tanárok kora reggel érkeztek a faluba. Reggeli, ebéd,
egész napos „nassolás”, lovas kocsizás, játékos vetélkedõk – s ez is a Csongrád Megyei Közgyûlés segítségével és örök segítõinkkel, Papp Balázsnéval és családjával – tette emlékezetessé ezt a napot.
Szeptember 9.-én 35 fõvel részt veszünk a szentesi, a
„Szeretet mindent elfogad”, sérült emberek által szervezett egész napos rendezvényen.
Szeptemberben, sátrak alatt, az Önkormányzat parkjában tartjuk meg mindenki névnapját.
Ha a Jó Isten is úgy akarja, az Adventi Ünnepség alkalmából biztosítjuk az 1000,- forintos utalványokat. Természetesen az állami ünnepeken, tagjaink temetésén,
közösségi megmozdulásokon részt veszünk.
Egyesületünk állandó stresszben van. Meg kell találni
az arany középutat, hogy eleget tegyünk a tagság elvárásainak, megfeleljünk a pályázati elõírásoknak, a törvényeknek, a felettes szerveknek, társ egyesületeknek.
Szeretnénk az Egyesületet jó vizeken kormányozni!
Arnóczky Györgyné
elnök

MEGHÍVÓ
munkaügyi fórumra
Mártély Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az általa
a helyi munkáltatók és munkavállalók részére szervezett munkaügyi fórumra.
A fórum idõpontja: 2011. szeptember 05. (hétfõ) 10.00 óra
A fórum helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
A fórum programja:
- Tájékoztatás a munkáltatókat, vállalkozókat érintõ aktuális változásokról,
a közmunkaprogram keretén belüli foglalkoztatás lehetõségeirõl, pályázatokról.
- Munkavállalók tájékoztatása a régiónkban folyamatban lévõ közmunka-programokról,
aktuális munka- és átképzési lehetõségekrõl.
Elõadó: Törjékné Pásztor Ildikó Kirendeltség vezetõ, Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Hódmezõvásárhelyi Kirendeltsége
- Igény szerint személyre szabott önéletrajz készítés szakemberek segítségével.
- Személyes konzultáció az aktuális állásajánlatokkal kapcsolatban.
Ezen fórum keretén belül a munkáltatóknak lehetõségük nyílik tájékoztatást adni
a munkavállalók részére az esetleges állásajánlataikról.
Tisztelettel:

Balogh Jánosné
polgármester
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Elindul a tanyafejlesztési program
A tanyafejlesztési program, a Nemzeti Vidékstratégia
egyik kulcsfontosságú eleme. Kiemelt célja a tanyarendszer korszerû megújítása, valamint az ott élõk
helyzetének, gazdálkodásának támogatása. Jellegzetes
földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai alapján a tanyás településrendszer a magyar
nemzeti örökség részét képezi.
2011. szeptember 1-je és 30-a között lehet benyújtani
pályázatot vissza nem térítendõ támogatásra. („De
minis”/81/2011.VII.11 VM rendelet.)
Célterületei:
1 - A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megõrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekre.
- Tanyai termékek piacra jutásának elõsegítése
- Tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartása, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök
beszerzése.
- Villany nélküli tanyák
energiaellátásának megújuló energiaforrásokat
biztosító önkormányzati
fejlesztés.
- A tanyán élõk egészséges
ivóvízzel történõ ellátása
érdekében szükséges vízminõség vizsgálatok elvégzése.
- Tanyagondnoki szolgálat
fejlesztése.
- Térségi tanyafejlesztési
program kidolgozása.
2. - A tanyák és az alföldi
tanyás térségek megõrzése,
fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez.
- Tanyai lakóépület felújítása.
- Gazdálkodási célú épület felújítása, építése.
- Gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése,
beszerzése.
- Karám, kerítés létesítése, felújítása.
- Vetõmag gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése.
- Állatállomány kialakítása, bõvítése.
- Tanyagazdaságok megújuló energiával történõ energetikai megújítása.
- Egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmény beruházása.
- Természet közeli, egyedi szennyvízkezelés és elhelyezés.

Az igénybevétel feltételei:
Az 1. célterület esetén, Önkormányzat és konzorciuma,
Önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaság, Megyei Agrárkamarák, Többcélú Kistérségi Társulások, Egyházak, Civil Szervezetek nyújthatnak be
pályázatot.
A 2. célterület esetén, pályázat benyújtására az a mezõgazdasági tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni
vállalkozó, vagy családi gazdálkodó jogosult, aki életvitelszerûen az ingatlan nyilvántartás szerint saját
vagy házastársa, vagy a családi gazdaság valamely
tagjának tulajdonában levõ tanyán él, és a tanyagazdaságban mezõgazdasági tevékenységet folytat. Az
összes bevételének legalább 50%-a mezõgazdasági tevékenységbõl származik és 2010-ben a mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevétele nem haladja meg
a nettó 5 millió forintot.

Támogatás mértéke:
1. Célterület esetén 90% vissza nem térítendõ.
2. Célterület esetén 75% vissza nem térítendõ.
A pályázat benyújtásának módja
Külön pályázati felhívás alapján és adatlapon írásban
a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetnél (VKSZI). Az egyes célterületeken belül egy pályázó
egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
(Bõvebb információ az ügyfélszolgálaton, telefon:
06-30/6025-385-ös számon kérhetõ)
Tonkó Tibor
Agrárkamara ügyfélszolgálati tanácsadó
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Szülõi értekezlet, tájékoztató a tanévkezdés elõtt
2011. augusztus 25-re, csütörtökön délután 5
órára várták a szülõket a Faluházban összevont
szülõi értekezletre, ahol Balogh Jánosné polgármester és Giliczéné Molnár Irén igazgató adott
tájékoztatást az induló tanévvel kapcsolatban.
Balogh Jánosné köszöntötte a nagy meleg ellenére szép
számban megjelent szülõket, pedagógusokat, és röviden ismertette a mártélyi Általános iskola tanévkezdés
elõtti helyzetét, a falu- és iskolavezetés elõtt álló feladatokat. Az oktatás, a terveknek megfelelõen, annyi
nehézség és akadály leküzdése után, a szokott idõben
és rendben megindul. Bár a Megyei Közgyûlés Elnökének támogató nyilatkozata, amely szerint a mártélyi
oktatási terv illeszkedik a megyei oktatási programba,
a mai napig nem érkezett meg, megtették a megfelelõ
lépéseket, ennek beszerzésére, pótlására. Az intézmény, önálló fenntartású lesz, ezért több olyan intézkedésre van szükség, amelyek segíthetik a takarékos
gazdálkodást, és a zökkenõmentes mûködést. Mint elmondta, ezek közül az egyik legfontosabb változás,
hogy a készségtárgyakat (rajz, ének, testnevelés), öszszevont osztályokban tanulják majd a diákok. Ez a
mellett, hogy a viszonylag kis létszámú osztályok miatt nem okoz majd különösebb szakmai nehézséget, 2
fõállású pedagógus bérének a megspórolását is jelenti.
A másik fontos takarékossági intézkedés, amely fõként
a jobb helykihasználás, és a téli horribilis fûtésszámlák csökkentését szolgálja, hogy ezen túl csak két épületben („nagy iskola” és Faluház) folyik majd az oktatás. E mellett, mint ezt kiegészítve, meg fog történni a
gázkazánok cseréje, vegyes tüzelésû kazánokra, ami
által érezhetõen csökkenni fognak az ez irányú kiadások. Az iskola jövõjével kapcsolatban elmondta, hogy
változások várhatók az iskolák fenntartásával kapcsolatban, így találgatások helyett a majdan életbe lépõ
központi szabályok, az új finanszírozási rendszer és a
gazdasági lehetõségek fogják meghatározni, hogyan
és miként fog tovább mûködni a helyi intézmény. Egyelõre teljesült a legfõbb cél, az iskola megtartása, és az
oktatás helyben tartása. Végezetül mindenkinek megköszönte az ehhez nyújtott segítséget, s reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is számíthatnak támogatásra mind a szülõktõl, pedagógusoktól, mind az iskola ügye iránt elkötelezett szimpatizánsoktól.
Giliczéné Molnár Irén további részletekkel szolgált az
iskolai tanévkezdéssel, és az induló oktatással kapcsolatban. Mintegy tíz millió forint hiánnyal kezd az iskola, amely a Szegvár-Mártély ÁMK megszûnése miatti
normatíva hiányból adódik. Nem lehet tehát a sült galambra várni, egyelõre egyetlen járható út a közös öszszefogás és harc, az iskola megtartásáért. Ehhez ötletek kellenek, érdeklõdés, elhivatottság, és a belsõ erõtartalékok megtalálása, kiaknázása.

Öröm, az ürömben, hogy augusztus 5.-én bejegyezték
az új („régi”) ÁMK-t, úgyhogy augusztus 31.-én évnyitó. A könyvcsomagokat a szülõk a Könyvtárban vehették át.
Az osztály összevonások és a fûtéskorszerûsítés miatt
csökken majd a fûtési költség. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy az erdészettõl érkezett felajánlás, kijelölt területen téli tûzifa gyûjtésére, ezért kérte a szülõket, ha módjukban áll, társadalmi munkában legyenek
az iskola segítségére ebben is.
Más ügyekben is várnak önként jelentkezõket, akik segíteni tudnak víz-, gáz, központi fûtésszerelésben, kõmûves munkákban, amelyek szükségesek a zavartalan
üzemeléshez. Itt tett említést arról a listáról, amelyet
az iskola dolgozói állítottak össze, s amelyen azok az
anyagok, eszközök, tárgyak szerepelnek, amelyeket az
iskola jelenleg nélkülöz. Ez a támogatói, adományozási lista megtekinthetõ az iskolában. Ezzel kapcsolatban is várják a felajánlásokat.
A személyi ügyekkel kapcsolatban sajnálattal említette, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel, amelyben a pedagógusok egy része csökkentett óraszámban,
részmunkaidõs foglalkoztatás keretében folytathatja a
munkát a mártélyi iskolában, volt néhány olyan kolléga, aki ezt nem fogadta el, volt, aki máshol helyezkedik el, és aki betegsége miatt nem tudja elkezdeni az új
tanévet. A német szakos tanár és az 1 fõ óvodapedagógus személye még nem tisztázott, és kell még egy fõ
angol tanár, akivel a tárgyalások sikeresnek tûnnek.
Az oktatás helyszíneit illetõen elmondta, hogy szeptember 1-tõl a könyvtárban lesz az informatika tantárgy oktatása, a fehér épületben marad a 3. a 4. a 6.
a 7. és a 8. osztály. A Faluházban tanul az 5. osztály a
régi helyén, az 1. osztály a kisteremben, a 2. osztály
pedig az átalakított volt informatika teremben.
Az intézmény kisbuszának üzemeltetésével kapcsolatban bejelentette azt a változást, hogy takarékossági
okokból, a felsõ tagozatos diákokat a most következõ
tanévben már nem tudják szállítani. Az alsósok szülei
is, felajánlásuknak megfelelõen, pénzügyi hozzájárulással, egy bérlet árának megfelelõ összegért vehetik
igénybe a szolgáltatást.
Az iskola jelenlegi tanuló létszámával kapcsolatban elmondta, hogy hál' istennek nem igazak a rémhírek,
amelyek „tömeges” elvándorlásról szólnak. Jelen pillanatban 110 tanulóval kezdi meg az intézmény a tanévet, és reményeik szerint ez a tanuló létszám csak
gyarapodni fog.
További takarékossági intézkedést javasolva kérte a
szülõk hozzájárulását, hogy a tanév elsõ két hónapjában legyenek szombati tanítási napok, aminek következtében egy „hosszabb”, egyben kiadott fûtésszünet
beiktatásával, nagyban lehetne csökkenteni a téli fûtési költségeket.
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Végezetül beszélt azokról az akciókról, kezdeményezésekrõl, amelyektõl azt remélhetjük, támogatókat, önzetlen adakozókat találunk, akik megértve és átérezve
az iskola ellehetetlenült helyzetét, bármilyen formában segítséget nyújtanak az intézmény üzemeltetéséhez.
Elsõként azt a szórólapot említette, amelyen részletesen ismerteti az Iskola az általa kínált lehetõségeket,
felvázolva a jövõ céljait is, s amelyet már a mindszenti szülõk segítségével szét is szórtak a közeli kisvárosban. Másodikként azokról a kulturális hétvégékrõl
adott tájékoztatást, amelyek bevételébõl (500-5000 forintig a helyszínen, önkéntes alapon vásárolható támogatójegyek formájában), szintén az iskola mûködését erõsítenék. Ennek elsõ rendezvénye 2011. szeptember 16.-án pénteken 19 órától kerül megtartásra a mártélyi Római Katolikus Templomban, ahol a hódmezõvásárhelyi „Fandante Kamarakórus” ad mûsort.
Egyébként is szépen alakul a leendõ fellépõk névsora,
de még mindig várnak jelentkezõket, fellépõket. E mellett egy jó hangulatú „Szüreti Bál” megrendezésére is
sor kerül, ahová várják a falu apraját-nagyját és minden kedves érdeklõdõt.
Internetes aukció elindítása is szerepel a Mártélyi Iskoláért Alapítvány Kuratóriumának tervei között, ahol
mártélyi, Mártélyhoz kötõdõ alkotók, vagy magánszemélyek által felajánlott mûvészeti alkotások, tárgyak
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elárverezésére kerül sor, s amelynek bevételét szintén
az iskola mûködtetésére fordítanak majd.
Sajnos, az a szomorú tény, hogy árván maradtunk –
folytatta az igazgatónõ a tájékozatót –, így arra gondoltunk, hogy ne csak fehér egeret, zsiráfot, kerecsensólymot lehessen örökbe fogadni, mint ahogyan azt a
vadasparkokban lehet, hanem aki teheti, egy meghatározott idõre fogadja örökbe a mártélyi iskolát. A világhálón közzétett felhívásra bárki jelentkezhet, de természetesen elsõsorban azokra a tehetõsebb magánszemélyekre, vállalkozókra, külföldön élõ magyarokra, gazdasági társaságokra számíthatunk ebben az ügyben,
akik megértve a helyzetünket, hajlandóak és képesek
bennünket támogatni valamekkora összeggel, a jobb
boldogulás elõsegítésére. A tervek szerint az örökbefogadás egy hetes idõtartamú, és 250-10.000 eurós öszszegig terjedne.
Végezetül bejelentette, és egyben megköszönte azt az
önzetlen felajánlást, amely Tatárné Kapus Évának köszönhetõen lehetõvé teszi, hogy szeptember 2-án közös összefogással, egy szakember segítségével és irányításával megtörténik a tornaterem kifestése, amelyhez minden szülõ és érdeklõdõ szimpatizáns gyakorlati közremûködését kérte. Mindenkinek tudnak munkát
adni – ígérte –, hiszen az iskola körül is rengeteg külsõ munkálat adódik, amelyhez nincs az a segítõ kéz,
amely sok lenne.

(Tisztelt Olvasók!
Az elõzõ lapszámban „önszorgalomból” tévesen írtuk az értesítõben szereplõ
számlaszámmal rendelkezõ Szolgáltató nevét. A tévedésért elnézést kérünk.
A szerk.)

Értesítés!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy 2011. július 31.
napjától Mártély Község Önkormányzat Kommunális Közmû Beruházó és Üzemeltetõ Intézmény
bankszámlavezetõ pénzintézete megváltozik.
Ettõl a naptól kezdve bankszámláinkat
a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet vezeti.
Új bankszámla szám: 57200172-10000025-00000000.
A Szolgáltató által korábban kiadott (sárga) csekkek
2011. augusztus 01. napjától
NEM HASZNÁLHATÓK FEL!
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Könyvtár hírei
Ebben az évben is a Könyvtár bonyolította le az iskolai
tankönyvek kiosztását. 2011. augusztus 24-én szerdán 9 órától lehetett megvásárolni a tankönyveket a
forgalmazótól. A szentesi Babilon Könyvesbolt dolgozói készséggel álltak a vevõk rendelkezésére.
Akik térítésmentesen kaptak tankönyvet, az elõírás-

nak megfelelõen hozták az ingyenességet igazoló dokumentumokat. A könyvvásár végére alig maradt csomag, melyért nem jelentkezett leendõ tulajdonosa. A
110 tanulóból 23 fõnek kellett fizetni a tankönyvekért.
Sajti Imréné
Könyvtáros

Íjász hírek
Szekszárdi sikerek

Évadzáró Magyarkúton

Július 16-án és 17-én rendezték meg a 3D íjászati
szakág negyedik országos minõsítõ versenyét Szekszárdon, melyen a Mártélyi Terep- és Vadászíjász Sport
Egyesületbõl 12 sportoló vett részt. Tizenegyen érmet
is szereztek.

Augusztus 6-án és 7-én a Börzsönyben lévõ Magyarkúton került megrendezésre a 3D íjászati szakág utolsó,
ötödik Grand Prix országos minõsítõ versenye, melyen
a Mártélyi Terep- és Vadászíjász Sport Egyesület 8
sportolója vett részt. Az öt országos minõsítõ versenyen elért eredményével Váczi Erika kvalifikációt nyert
a szeptemberben, Ausztriában megrendezendõ világbajnokságra. Az elmúlt hétvégén barebow kategóriában a következõ eredmények születtek:

A verseny a Szekszárd melletti Sötétvölgyben, a Gemenci erdõhöz tartozó természetvédelmi területen zajlott, ahol a versenyzõknek ismét teljesíteniük kellett
két nap alatt 3 kvalifikációs pályát.
Mind a 12 versenyzõ barebow kategóriában indult,
melyben a döntõk után a következõ eredmények születtek:

Felnõtt nõ:
Váczi Erika I., Dr. Szabó Rózsa IV., Berényi Beáta V.
Felnõtt férfi:
Oláh Sándor VII. hely
Gyermek leány:
Bodó Borostyán I. hely
Gyermek fiú:
Gardi Erik I. hely, Kiss Attila II. hely
Mini fiú:
Gy. Szabó Márk I hely.

Felnõtt nõi:
I. Váczi Erika, III. Berényi Beáta, V. Dr Szabó Rózsa
Felnõtt férfi:
III. Oláh Sándor
Gyermek fiú:
I. Gardi Erik, II. Nagy Arnold, III. Kis Attila
Gyermek leány:
I. Bodó Borostyán
Ifi leány:
I. Hízó Ildikó
Mini fiú:
I. Olasz Dániel, II. Nagy Richárd, III. Gy. Szabó Márk

Ezzel befejezõdött a mártélyi íjászok számára a pontszerzõ évad. Az évadzáró versenyre és az összesített
eredmények kihirdetésére augusztus 27-én és 28-án
kerül sor Kóspallagon, amely szintén a Börzsöny hegységben található. Az egész csapat szorít és szurkol
Váczi Erikának az ausztriai VB szerepléshez.
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Idõsek Klubja programja
Szept. 7-én
8-án

Fényterápia 9 órától
Névnapok: Klára, Rozália, Rózsa,
Mária 10 órától
11-én Térítési díj befizetés a pénztári
órákban
22-én Almaszüreti Parti 13 órától
28-án Ruha és fehérnemû vásár 9 órától
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 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
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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

Az egyházak hírei
A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.
2011. szeptember 16-án, pénteken 19 órától a hódmezõvásárhelyi „Fandante Kamarakórus” egész estés
mûsora a Mártélyi Gyermekek Jövõjéért kulturális
programsorozat keretében, amelyre a szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak a templomba.

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:
Szin Dániel:
Szolgálati idõben:
(30) 591-3988
Szolgálati idõn kívül: 535-960
Polgárõrség:
228-043
Posta:
528-010
Kórház-rendelõintézet Hmvhely:
532-222
Orvosi rendelõ - Mártély: 228-020
Polgármesteri Hivatal:
528-062
Iskola:
528-060
Óvoda:
228-035
Idõsek Klubja:
228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet:
228-450

Impresszum
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