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„Jelzöm...“
Elmúltak már néhány napja az ünnepek, s csak remélni
lehet, hogy mindenkinek egyformán szépen teltek. Hogy
mindenkinél volt annyi ajándék a fa alatt, amit lehetõség,
akarat és figyelem alá rakott. És hogy csak szeretet és
békesség volt a szívekben - mert az utóbbi idõben kijutott
nekünk békétlenségekbõl -, s ha csak néhány napra is, de
mindenki el tudta feledni a rohanó élet emberpróbáló napi
feladatait, a megélhetésért vívott állandó harc nehézségeit, s
- pihentek az emberek.
Azok a sertések, amelyek arra voltak rendeltetve, egyszerûen
és sorsszerûen feláldozták életüket az emberekért, hogy
finom falatok kerüljenek az ünnepi asztalokra. Az asszonyok
sütöttek-fõztek, takarítottak, rendezkedtek, a férfiak „fér-
fias" dolgokkal voltak elfoglalva. Eredményeként vígan
füstöltek a kémények meleg házakat õrizve, gyertyaszagú
félhomályban sziporkázó csillagszórókat csodáltak ártatlan
gyermekszemek, s talán az idõ is megállt itt-ott egy pillanat-
ra. Azután különösebb hajcihõ nélkül átsuhant felettünk a
Szilveszter is, s csak egyesekben hagyott kiheverhetõ más-
napos emléket, ami ilyenkor - úgy mondják - megbo-
csátható…
És most mint mindig, itt egy újabb év, újabb kihívás. Új tét,
új nyeremény (?) ahogy szokás mondani. A falu lakóinak, és
a falunak is. Hisz egy falu emberekbõl áll. Ilyenekbõl és
olyanokból. Ám ha különbözünk is, valamiért mind itt
élünk, lakunk, veszõdünk, küszködünk, bosszankodunk,
vagy épp örülünk - együtt. Ennek oka nyilván - azon kevés
kivételtõl eltekintve, akik valamiért csak „kényszerûségbõl"
laknak közöttünk - a falu, a hely, a család, a rokonság, a
barátok és az ismerõsök szeretete. És a haladás reménye.
Mert külön-külön is egy jobb, egy szebb jövõben
reménykedünk, hát kívánjuk ugyanezt a falunknak is.
Egészségben, megértésben, és olyan egyetértésben, amely-
ben egyre közelebb kerül egymáshoz az a kevés lelkes ember,
aki a többi ember bizalmából felvállalta egy közösség ügyes-
bajos dolgainak intézését, azokhoz, akik ezzel megbízták
õket.
És merjünk nagyok lenni. Ne a politikai szlogent majmolva,
és ne csak szóban, de következetes tettekkel is. Hogy ne
mondhassa ránk senki sehol, pusztán, mert kis település
vagyunk, hogy - törpék lennék.
A múltat most alakíthatjuk, hogy a jövõben utódaink nagy-
nak láthassanak bennünket. S ez vonatkozik minden
Mártélyira. Kortól, nemtõl, foglalkozástól, vagyoni
helyzettõl, mûveltségi szinttõl, politikai és vallási hovatar-
tozástól függetlenül. Mert másként nem érdemes…
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Karácsonyi csomagosztás
2005 Karácsonya elõtt is kedveskedett egy kis
figyelmességgel Mártély Önkormányzata a falu nyugdíja-
sainak. A mintegy 1.500 forint értékben, tartós élelmiszerek-
bõl összeállított csomagokat, felnõtt és fiatal segítõ önkén-
tesek vitték házhoz. A több mint háromszáz ajándékcsomag
lovas kocsin, személyautóval, mikrobusszal, s a kül-
területekre a polgárõrök terepjárójával érkezett.

A csomagok halma

Indul a menet

Szabó Lajos bácsiék, csomaggal, öröm-
mel Kedves segítõink... Örömet szereztek

Kati néni, az anekdota-gyûjtõ pályázat díjával

Beadjuk a léckerítésen
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Úgy gondolom, szerencsésnek mondhatom
magam, hogy már több alkalommal meghívást
kaptam olyan rendezvényekre, mint például
legutóbb az „Add a kezed" Mozgássérültek
Egyesületének 2005. december 10-én megtartott
részközgyûlése és adventi ünnepsége. Minden
közösségi összejövetel jó, hasznos és felemelõ a
maga nemében, függõen céljától, s létrejöttének
apropójától. De a Karácsonyhoz, a szeretethez,
egymás önzetlen segítéséhez és az összetartozás,
a valahova tartozás érzéseinek kiteljesedése
okán összegyûlt emberek együttléte mindig
felemelõ számomra… Pedig ez esetben ez még
olyan közös sorsot is takar, amely még az
egészséges emberek jó része számára is alig
kivitelezhetõ energiákat mozgósítani képes kicsi,
ám annál lelkesebb közösség szereteten alapuló
létezését teszi lehetõvé immár hosszú évek óta,
ami ma - higgyék el - ritkaság.

Mikor érzõdik a szeretet…

Vizslassunk?
Gondolom, mindenki megtalálta postaládájában a kéretlen
reklám-szóróanyag között megbújva azt a propaganda újsá-
got, amely a „luxusbaloldal" milliárdos politikusainak viselt
dolgaival foglalkozik…
A címe: „Magyar Vizsla".
Nem rossz névadás, de rögtön arra gondoltam, ahogy
végigolvastam e magasröptû sárdobálást, hogy a
vadászkutyaként ismert és használatos (valódi) magyar
vizsla, mennyivel egyenesebb jellemû és munkájában igazsá-
gosabb lény, mint ennek az újságnak a készítõi… Hiszen „õ"
nyomolvasás közben minden vadat jelez, mondhatni
gazdáját demokratikusan rávezeti a nyomra, nem úgy, mint
névrokona - a lap.
A kutya nem szelektál mesterségesen, s nem teszi meg, hogy
például nyulat, fácánt jelez, felderít, de az õz csapájánál
megáll, s fülét sem billenti, mert az nem az õ „dolga".
Ami a lapban szerepel, valóban elgondolkodtató. Hogy egy
harminc körüli fiatalember, aki mellesleg ennek az ország-
nak a gazdasági minisztere szuper-luxushajóval szágul-
dozik, és saját helikoptere van, amit maga vezet, miközben
a gazdaság - hangoztatott elveikkel ellentétben fõleg a
kisember kárára, hanyatlik -, elképesztõ. Hogy miniszterel-
nökünk, bár azt mondta eleinte, neki jó a „régebbi" autó is,
most mégis egy 30 millió forintos Audi A8-al jár, s csak
hétvégenként gurul a megunt másikkal. Hogy veszteséges
vállalatok vezetõi olyan jutalmakat tesznek zsebre a sem-
miért (sikeres munkájuk elismeréseként), amibõl egy
kistelepülést néhány hónapig el lehetne gardírozni. Hogy
akkora magánvagyonokkal rendelkeznek, s olyan befek-
tetési összegekkel tudnak manipulálni, amelyek kimondva
is rettentõ soknak tûnnek, s amekkora összegrõl például egy
a miénkhez hasonló kis falu összlakossága nem álmodhat,
még akkor sem, ha gondolatban egymáshoz csapjuk az

elmúlt évtized eddigi összes állami juttatását és
nyögvenyelõs támogatását.
A legfõbb baj azonban nem ez. Hanem az, hogy most megint
csak a felszínt piszkálgatjuk, az egyik oldalt, s közben nem
jut eszünkbe, hogy úgy egyáltalán, függetlenül attól, ki lép
éppen a politika élvonalába, a tendenciával van valami baj.
Hogy, ha valaki szegényen, vagy gazdagon a magas politikai
elit tagjai közé kerül, (viszik, emelik, vagy épp verekedi be
magát), azonnal megszûnik emberül gondolkodni. Neki
járandóságai vannak, kitûnõ kapcsolatai lesznek, gyara-
podik, befektet, miközben mi összébb és összébb húzzuk
magunkon a nadrágszíjat, hogy paradicsomi körülményeket
teremtsünk egy olyan felsõ tízezernek, akik attól a pillanat-
tól kezdve nem látnak ki a méregdrága, „ezerrel" suhanó
luxusautóikból, magasról tesznek a kisemberek, sõt az
ország dolgaira is, s mint azt Gyurcsány Ferenc pillanatnyi
miniszterelnök kijelentette. „Vagyonomtól nem tudok, nem
akarok megszabadulni."
Ilyenkor mindig elgondolkodom: miért gondolják ezek, hogy
nekünk csak a vagyonukkal van bajunk? Miért gondolják,
hogy luxus életmódjukra vagyunk irigyek? Miért feltételezik,
hogy szimpatikus az embereknek ez a magamutogató
fennhéjázás? Nem jut eszükbe egy pillanatra sem, hogy ez a
nép nem evvel bízta meg õket néhány évvel ezelõtt? 
S csak suttogva, a még napjainkban is a hithû elvtársi
idõket visszasíró szegény proletárok mai képviselõi nevében:
hova tûnt a puritán kádári idõkre hajazó, és oly sokszor vis-
szasírt „alázatos" egyenlõsdit hirdetõ baloldal?
Megmondom: lassan átteszi a székhelyét Monte-Carlóba, és
a Maldív szigetekre. Csak már minél elõbb!

F.Z

Talán a kedves Olvasók nem orrolnak meg a szerkesztõre, ha
nem untatjuk Önöket a száraz pénzügyi és egyéb beszá-
molók számadataival, s e helyett szó szerint idézzük az
egyesület elnökének, Arnóczky Györgyné Marikának az

ünnepség elején elhangzott gondolatait. Ezekben benne van
mindaz, amit leírni érdemes. Az ünnepségen megjelentek
Albert Tibor Mártély alpolgármestere, Bozó Istvánné a mind-
szenti „Segítõ Kéz" Mozgássérült Egyesület vezetõje, Bere
László a székkutasi „Mozgássérültek Egyesület" elnöke, s
Apró Lajosné a Mártélyi Olvasókör elnöke.

Vendégekre vár a nagyterem
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Kedves Vendégeink, szeretett tagjaink!

Szívbõl köszöntök mindenkit.
Örülök, hogy körünkben köszönthetem Albert Tibor alpol-
gármester urat, aki megtisztelte ünnepségünket.
Már hagyománnyá vált, hogy december elején összejövünk
itt a Faluházban ünnepelni, mert szükségünk van
ünnepekre, szükségünk van egymásra.
Közeledik a Karácsony. Kívánom, hogy a Karácsony legyen a
szeretet, a megbékélés ünnepe. Teremtsünk helyet
szívünkben az embertársaink iránti szeretet és megértés
számára.
Most az Advent jegyében gyûltünk össze.
Amikor ezen a hétvégén a harmadik gyertyát gyújtjuk meg
az adventi koszorún, ez már a várakozás, s az utolsó elõtti
láng fellobbanása - mielõtt a karácsony eljön. Nem olyan
karácsonyra gondolok, ami csak az ajándékozásról szól,
hanem olyanról, amikor sikerül egy elesett embert felemelni,
talpra állítani, jónak lenni a tegnapi ellenséghez,
kéznyújtással fizetni az álnokságért, a vad, keserû szívbe
emberséget oltani, a magányosan sírdogálókat gyengéden
felkeresni.
Talán ez az, ami a mi egyesületünk vezérfonala lehetne.
Ajándékozni tud minden ember. Ki többet, ki kevesebbet. De
érzést adni csak az elesettek, a jó érzésû emberek tudnak,
mert másuk nincsen. Várakozunk, mert reméljük, hogy a
szeretet átjárja szívünket, és azt át fogja melegíteni. Nézzük
a pici lángokat. Gondoljunk szeretteinkre, azokra, akik
elmentek tõlünk. S gondoljunk arra, hogy a gyertya áldozat,
mert értünk égeti magát a kis láng, boldogan ég, melegen,
fényesen világít, pedig talán tudja: ezzel magát emészti…
Ünnepelni jöttünk - egymás mellé ülni az asztalnál. Kicsit
elmerengni a múlton. Diós és mákos beiglit enni, mert e
nélkül nem érvényes az ünnep.
Ne gondoljunk most arra, hogy kevés a nyugdíj, és csak a
legszükségesebbre futja, gondoljunk arra, hogy szeretettel,
együttérzésünkkel embertársainknak örömet szerezzünk, s
lelkünkben csengjen gyermekkori énekünk: „Kis karácsony,
nagy karácsony, kisült-e már a kalácsunk…?"
És ennél a pontnál megakadtam… Tartsak-e érdektelen
beszámolót az évrõl? 
Tudja mindenki, hogy egy egyesületet több mint 100 taggal
fenntartani - nehéz. Nem csak az anyagiak miatt, hanem a
szétsodródó emberi érdekek miatt is. Minden ember egy
egyéniség, az élethez, a társadalomhoz ki így, ki úgy viszo-

nyul. Én jól emlékszem: sok-sok évvel ezelõtt jobban össze-
tartoztunk. Talán szegényebbek voltunk anyagiakban, de
gazdagabbak érzelmekben. Ma már sokszor úgy érezzük,
éljük csak a magunk életét, és a közösségért ne tegyünk
semmit, hiszen ez nem, hogy elismerés lenne, hanem apró
tûszúrások, elmarasztalások érik az embert. S miért? Mert
nincs a társadalomért végzett munkának becsülete.
Ma egy munkát az emberek nagy része vagy magas fizetésért
vállal, vagy a nép napszámosa lesz. A mi egyesületünk is
így van. Tesszük a dolgunkat, igyekszünk az elvárásoknak
eleget tenni. Pályázunk, hogy legyenek saját eszközeink,
berendezési tárgyaink, ne csak a jóindulatú emberek
adományai. Tesszük ezt azért, hogy utódjainknak felemelt
fejjel tudjuk átadni azt, amink most lett és van.
Szeretném, ha a közösséget a jövõben egy családnak tekin-
tenék, segítenék az egyesületet és egymást. A közösségi
munkából mindenki egészségének és képességének
megfelelõen kivenné a részét. Megmozdulásainkon részt
venne. Mert nem egyes emberekért, hanem a közösségért vál-
laltuk a munkát…
Jó, hogy ez a kis egyesület 200 példányban ki tudta adni
tagjai verseit egy kötetben. Ez országos visszhangot váltott
ki. Köszönet a közremûködõknek: Benkõ Istvánnak, Farkas
Zoltánnak, Bakonyi Ildikónak, s a szerzõknek: Szabó
Lajosné - Nagy Anna Katalinnak, Tóth Ernõné - Zsiga
Ferenczi Arankának, Horváth Jánosné - Lencse Máriának és
Balázs Jánosné - Tóth Arankának.
Köszönetünket kell kifejezni a Csongrád megyei
Közgyûlésnek, hogy immár másodszorra tudjuk az 1000
forintos ajándékutalványokat átadni. Köszönet a MOL-nak,
s külön Albert Tibornak, aki 15. 000 forint értékû üze-
manyagjegy adásával járul hozzá, hogy segítõink tudjanak
mozdulni, ha gépkocsira van szükség tagjaink szál-
lításához, vagy épp Szegedre menni azokért a csomagokért,
amelyeket Szeged Város Polgármesteri Hivatalának
Fogyatékos Fóruma adott…
Sajnos idén nem kaptunk támogatást a mártélyi Önkor-
mányzattól. De megfizethetetlen az, hogy a civil
szervezeteknek - így a mi egyesületünknek is - biztosítják a
Civilházat, amiért köszönetünket fejezzük ki!
Vállalkozók nem jöttek a segítségünkre. Talán nem érzik,
hogy az õ lehetõségeikhez a mi generációnk munkája adott
annak idején alapot.
Egy-két tagunk segít már évek óta, például a levelezéshez
szükséges dolgokkal, anyagiakkal is - például a
süteményekhez - és munkával is, azok megsütésével, tombo-
latárgyak adásával.
Külön köszönöm vezetõségi tagjaink hozzáállását, hogy vál-
lalt feladataikat tudásuknak, erejüknek megfelelõen szak-
szerûen ellátják. Szkurák Lászlónénak, aki nélkül nincs
egyesület! Vida Józsefnének, Juhász Józsefnének, Nagy
Sándornénak, Bálint Istvánnak, Lénynek, Farkas
Jánosnénak, s örök segítõnknek - Papp Balázsnénak és még
sokaknak.
S ne feledkezzünk meg azokról sem, akik adójuk 1 %-át
egyesületünknek adták.
Egyszóval köszönök mindent, amit bárki is az egyesületért
tett, vagy tenni fog. Mert csodálatos az emberi tenni akarás,
de tenni valamit csak akkor lehet, ha elfogadják a tetteket,
s nem közömbös távolságtartással fogadják a kinyújtott
kezet.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Az Önkormányzat nevében Albert Tibor alpolgármester
köszöntötte az egybegyûlteket, kiemelve az ilyen civil-
szervezõdések nagy közösségteremtõ- és megõrzõ erejét,
megköszönve az egyesület vezetõségének áldozatos
tevékenységét, amellyel az ismert nehéz körülmények
ellenére is ilyen magas színvonalú munkával próbálják fenn-
tartani és fejleszteni a Mozgássérültek Egyesületét.
Ezt követõen az egyesület tagsága meghallgatta a pénzügyi
beszámolót.
A részközgyûlés hivatalos részét követõen, sorra adtak
mûsor a meghívott fellépõk. Az „Optimisták" kedves ünnepi
hangulatú összeállítással örvendeztették meg az egybegyûl-
teket. Az „Õszirózsa Népdalkör" egyik férfi tagjának, Veles
Andrásnak igazi átéléssel elõadott szép szavalatával indult
mûsorában, túllépve a hagyományos elõadásmódon, ölük-
ben szakajtóval, kosárral, kukoricát morzsolva adták elõ
csokorba szedett szép dalaikat citera kísérettel, ami igazán
méltó és hû felidézése volt a népi hagyományoknak.
Részben saját verseik elõadásával járultak hozzá a délután
és az ünnepi hangulat fényéhez: Gyovai Istvánné, Szabó
Lajoné, Tóth Ernõné és Molnár Józsefné.
A feltálalt menü, eltérõen a megszokottól rendkívül ízletes
hidegtál volt, kétféle fasírttal, salátákkal, amelyek
Galambosné Valika szakértelmét és keze munkáját dicsérik,
de természetesen nem hiányoztak a különféle sós és édes
sütemények, sem a „beígért" kiválóan finom Takács Béla
féle mákos és diós kalács sem.

Ezek után csoda-e, hogy kellemes kulináris örömök
élvezetével, baráti társaságban, jót beszélgetve telt a
délután, amelyet végül az izgalmas tombolahúzás zárt le. S
akinek még ahhoz is volt kedve, közös énekléssel múlathat-
ta az idõt, egészen a rendezvény végégig.

- Szerkesztõ -
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Sertések dicsérete - avagy a mártélyi civil-kõleves története…
Csak akkor jutott eszembe az egyszeri furfangos vándor
esete, aki betérvén egy olyan faluba, ahol nagyon fukar
emberek laktak, kitalálta, hogy õ bizony fõz egy jó kis
kõlevest, amikor a most leírandó események már lezajlot-
tak…
A folytatást, gondolom, mindenki ismeri.
Nos, ez most a mi esetünkben kissé másként játszódott le. Ez
esetben talán az Állam az a fukar emberekbõl álló falu, aki
a civil szervezõdéseket annyira nem támogatja, hogy még
önként vállalt munkájukat is alig-alig tudják elvégezni, nem
hogy efféle „dorbézolásra" alkalmas fölös pénztartalékok fel-
halmozására adna lehetõséget, s mi a Mártélyi Polgárõr Tûz-
és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai és szimpa-
tizánsai voltunk egy személyben a rafinált ember, aki
mégiscsak megfõzte a mag kis kõlevesét.
Az volt ennek az apropója, hogy végre megújult, feljavult a
tûzoltó szertár épületegyüttese, s hát, ha már ennyi ember
vállalt sok-sok munkát, hogy ez ilyen szépen elkészüljön, az
egyesület elnöke úgy gondolta, ne csak egy hivatalos
avatóünnepség keretében ünnepeljük meg ezt, hanem jó
magyaros szokás szerint fehér asztalnál is, finom falatokkal,
egyetértésben, s a jól elvégzett munkára való tekintettel - jó
hangulatban is.
A tervet persze tett követte. A bogrács aljára kerülõ kõ nem
volt más, mint annak a két áldozati sertésnek a megfelelõ
alakúra darabolt és finomra fûszerezett „alkatrészei", akiket
az egyesület elnöke ajánlott fel. (Mondhatnánk azt is, hogy
ezek a kisközösség disznai voltak, amolyan „tagi-disznók",
de nem ez az igazság.) Kevés egyeztetés után azután meg-
mozdult mindenki, aki tudott és akart. Ki munkáját ajánlot-
ta fel - áldott legyen a kezük! -, ki kenyeret, savanyút, befõt-
tet hozott, megint mások tarhonyát, krumplit, zöldségeket,
fûszereket, mindenféle süteményeket, folyadéknemûeket, s
végül összeállt a kínálat.
S hogy nagyjából mi is történt ezen a nevezetes napon?
Nézzék meg a képeket - beszédesek.

Farkas Zoltán

Õsi mozdulattal talál a penge a helyére

Avatott kezekben jól mûködik az öreg fatüzelésû pörzsölõ

Teríték a szalma-pörzsölés elõtt

Lassan ennivaló formája kezd lenni...
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Azért írom a címben többes számban, mert
valóban mindannyian felavattuk, akik vettük a
fáradságot, hogy 2005. december 29-én 11 órakor
elmenjünk az állomás utcájába, s osztozzunk egy
olyan közösség örömében, akik szolgálatukkal az
egész település biztonságára ügyelnek, legyen az
a közbiztonság, vagy épp a katasztrófa és
tûzvédelem.

Felavattuk a Mártélyi Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr Házat

Ez az öröm tehát nem csak néhány tucat ember öröme, akik
ezen túl kultúrált körülmények között tudják élni egyesületi
életüket, s megfelelõ körülmények között tárolják
eszközeiket, hanem az egész falu öröme, mert semmi kétség,
hogy ahogy eddig is, ezután is számíthatunk odaadó
munkájukra, amellyel kivételt nem téve védik, óvják, és ha
szükséges mentik mindannyiónk értékeit, ingatlanait, a
közterületeket, intézményeket, középületeket, s nyugal-
munkat.
Az új táblán ez áll: Mártélyi Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr
Egyesület Háza…
Nem bázisa, telephelye, stratégiai- vagy gyülekezõhelye,
hanem háza. Így egyszerûen. Mert ez is egy ház itt a
faluban, azzal a különbséggel, hogy ma már más a rendel-
tetése. Új értelmet kapott a ház fogalom. Olyan emberek jön-
nek itt össze rendszeresen, vagy épp tartanak ügyeletet, akik

munkájuk mellett vállalják, hogy a többi emberért önzetlenül
áldozatot hoznak. Õk vannak kevesebben. Sokan vannak,
akik csak a szájukkal nagyok, de a gyakorlatban, ha kari-
tatív munkára kerülne a sor, netán ingyen, önszorgalomból,
a szabadidejükben tenniük kellene a közösségért, azonnal
és lehetõleg észrevétlenül a háttérbe húzódnak, mert az a
legkönnyebb. Ez a maréknyi ember azonban ezek értékeire is
vigyáz. És szivattyúzza a vizet, ha kell, hogy el ne árassza
udvaraikat, s szirénázva rohannak - soha ne kerüljön rá sor!
- ha valahol tûz ütne ki. És megkérdik a céltalanul
kódorgókat az utcákon: jó ember, mit, kit keres? Miben
tudunk segíteni? Járják a tanyavilágot, s ha kell beteget szál-
lítanak, kenyeret, meg gyógyszert. És újabban nagyon
vigyáznak a gyerekeinkre is, mert még erre is marad idejük
és energiájuk. Ne csak most gondoljunk erre, amikor e
megújult épületnek az avatása kapcsán reflektorfénybe
kerülnek, hanem a hétköznapokon is. Akkor is, amikor mi
már mindannyian az igazak álmát alusszuk, de a piros Niva
lassan rója az utcákat, s volánja mögött valamelyik polgárõr
virraszt, hogy nekünk nyugodalmasabb lehessen az álmunk.
Az eseményen részt vett Dávid István a Megyei Polgárõr
Szövetség alelnöke, Bende István nyugalmazott, és Dr. Dezsõ
József  jelenlegi hódmezõvásárhelyi rendõrkapitányok.

- Szerkesztõ -

Nélkülük nem mentünk volna semmire A „gyilkos“ eseményt – nem a városi televízió – a helyi
média rögzítette

Rózsa János egyesületi elnök megnyitó beszéde Szalagvágás
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Az avatóbeszédet Balogh Jánosné
mondta Dr. Szöllõsi Sándor Megyei Fõtanácsos Rózsa Róbert Szilveszter a 2005-ös év

kitüntettje

Tóth Misi – többek között – a paprikásfelelõs

Citeraszó ... ... és tárogató mellett folyt a falatozás

Hurka-kolbász-pecsenye
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Önkormányzati hírek - közlemények
Testületi ülés

Mártély község képviselõ-testülete december 12-én hétfõn
14.00 órai kezdettel tartotta soros ülését.
Fõ napirendi pont a községi Rendezési Terv módosítása volt.

Szelektív hulladékgyûjtés Mártélyon 2006. évtõl

Önkormányzatunk a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt pályázaton 3 db 3 frakciós szelektív hul-
ladékgyûjtõ hely kialakítására nyert támogatást 2005.
õszén, térburkolattal, gyûjtõ konténerekkel. 
A pályázati támogatás 751 ezer forint, a saját forrás 322 ezer
forint volt. Így a beruházás teljes költsége általános forgal-
mi adóval együtt 1 millió 73 ezer forint.
A három helyszín, ahol a gyûjtõkonténerek kihelyezésre
kerülnek ez év január 2. hetétõl, a következõ: 
1. Az Ó-falu területén a Boszorkány ABC  Kossuth utca felöli

oldalánál.
2. Az Újfalu területén:
- A Rákóczi tér Tornyai J. u. keresztezõdésénél
- A Kinizsi utca Rákóczi tér felöli végénél (az útalap elké-
szültéig), majd késõbb a Rákóczi tér Kinizsi utca felõli

végénél
A 3 féle, külön-külön gyûjtendõ hulladék alatt papír-, üveg-
és mûanyag értendõ.
A gyûjtõedények kihelyezését és rendszeres ürítését az
A.S.A. Köztisztasági Kft. az Önkormányzatunkkal kötött
szerzõdés alapján a pályázatban szereplõ feltételek szerint
10 évig térítésmentesen végzi.
Az elhelyezett gyûjtõedények oldalán feliratok jelzik a
bedobható anyagokat azon túl, hogy színük alapján is
elkülönülnek.
A sárga színû gyûjtõedénybe helyezendõ a mûanyag, a kék
színûbe a papír és a zöld színûbe az üvegáru. 
A mûanyag palackokat célszerû a levegõ kipréselésével és a
kupak visszazárásával összezsugorítani, míg az üvegárut
kimosni mielõtt a gyûjtõedénybe belehelyezzük.
A papírfélék gyûjtése színtõl független.
A 3 féle szelektív hulladék ismételten feldolgozásra kerül.
A szelektív hulladékgyûjtés korunk, a XXI. század
környezetvédelmének egyik eszköze, s ez által mindannyi-
unk érdeke.
Kérjük a lakosságot, hogy vegye igénybe ezt a szolgáltatást,
mert ezzel is csökken az elszállítandó saját háztartási hul-
ladék mennyisége.

F e l h í v á s !

Mártély Község Polgármestere 2005. December hó 30-án 8.00 órától
Mártély község közigazgatási területére

I. fokú belvízvédelmi készültséget
rendelt el, tekintettel az elmúlt napok folyamán történt nagyarányú

esõzések következtében kialakult helyzetre.

A védekezés ideje alatt munkaidõben a Polgármesteri Hivatal tart ügyeletet
(6636 Mártély, Rákóczi tér 1. Tel.: 62/528-062, fax: 62/528-163, e-mail: martelyonk@vnet.hu)

Munkaidõn kívül a Mártély Polgárõr, Tûz-és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület elnöke,
Rózsa János a 06/30-621-62-37-es mobiltelefonszámon értesíthetõ.
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ÁMK eseményei decemberben
A Könyvtár szervezésében került sor december 1-én Szántó
Dávid sportriporterrel való találkozásra. Az eseményre na-
gyon készültek a gyerekek. Mivel Szántó Dávid képviseli „A
Nagy Könyv" programban a Harry Pottert, így abból is szület-
tek kérdések. A beszélgetés nagyon érdekes volt, aktívan
kérdeztek a gyerekek, alig gyõzte a válaszokat adni. Sok
poént, viccet, anekdotát mesélt el, betekintést adott a kulisz-
szák mögötti életrõl, ami izgalmas témának ígérkezett.
Gyorsan eltelt a több mint 1 óra, még egy kis dedikálásra
volt idõ. A rendezvény felmerülõ költségét a Somogyi -
könyvtár vállalta. Köszönet érte.

Író-olvasó találkozó

Molnár László Gábor és felesége Belankó Zsuzsanna
költõházaspár volt a vendége az Idõsek klubjának. A
Könyvtár meghívásának tettek eleget ezzel a látogatással. A
családias beszélgetésen 14-en vettek részt a klub tagjai
közül. Intenzív beszélgetés alakult ki a házaspár és a
vendégek között. Nagyon sok közös téma vetõdött fel, mint
a kórház, a halál, a szerelem. A két órás beszélgetésnek az
ebéd érkezése vetett véget. 
A házaspár hazautazása után a következõ verset küldte a
könyvtárnak:

Helyesírási verseny

November 18-án került megrendezésre a Simonyi Zsigmond
helysírási verseny elsõ, iskolai fordulója felsõ tagozatosok
számára. A tollbamondások és a feladatlapok értékelése
után az alábbi eredmények születtek:

Ferenczi Bettina 5. osztály 83 pont, Gál Judit 8. osztály 74
pont, Danicska Bettina 8. osztály 70 pont, Tóbiás Dóra 6.
osztály 65 pont, Deák Krisztina 7. osztály 62 pont, Kovács
Bernadett 5. osztály 54 pont, Gábor János 8. osztály 51 pont
Tóth Bettina 7. osztály 50 pont.

Az évfolyamok elsõ helyezettjei vettek részt a Tarjáni
Általános Iskolában rendezett területi versenyen, ahol Gál
Judit 8. helyezést ért, Ferenczi Bettina - elismerésre méltó
második helyezésével - a szervezõk a megyei fordulóba ter-
jesztették fel. Gratulálunk!

Vasgyûjtés

Iskolánk diákönkormányzata a hagyományoknak
megfelelõen idén is vasgyûjtést hirdetett. Az akció ered-
ményeként az osztályok vagyona a gyûjtött vas mennyi-
ségének függvényében gyarapodott.
Kiemelkedõ és dicséretre méltó a 8. osztály aktivitása:
92.000 Ft értékû vasat és akkumulátort gyûjtöttek.
Köszönjük a Szülõk segítségét.

Belankó Zsuzsa Klára - Molnár László Gábor:

Újabb iró-olvasó találkozónkra

Mindszent után mindjárt Mártély,
Költõi lelkünknek kvártély,
Csongrád megye jeles helye,
Emel, mint Isten tenyere -
Termékeny föld, Tisza-ártér.

Mártély-Budapest, 2005. december

Köszönet
Az Általános Iskola Szülõi Munkaközössége köszönetét fejezi ki mindazon szülõknek, gyerekeknek, nagyszülõknek,
vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, akik a 2005-ös Szilveszteri Bál sikeres lebonyolításában segítséget nyúj-
tottak: 
Pusztai Sándornak és családjának, Benkõ Brigittának, Kóti Pálnénak Peszkó néninek, Csatlós Pálnénak és családjá-
nak, Szûcs Imrénének Erzsike néninek, Takács Béla péknek, Garbo Kft.-nek, Bordás Györgynének és családjának,
Sipos Zoltánnak és családjának, Baranyiné Mariannak és családjának, Markó Józsefnek és családjának, Sajti
Imrének és családjának, Tóbiás Ferencnek és családjának, Postáné  Zsótér Andinak és családjának, Bérci
Tamásnénak, Nagy Imrének és családjának, Demcsák Dánielnek és családjának, Kovács Ferencnek és családjának,
Aranyné Andinak, Ferenczi Jánosné Katikának, id. Safarik Gábornénak, ifj. Safarik Gábornak és családjának,
Gáborné Arany Rózsának és családjának, Kmetykó Lászlónak és családjának, Benkõ Sándornak és családjának, Joó
Sándornak és Nejének, D. Nagy Antalnak és Nejének, Lantos Sándornénak, Fazekas Istvánnénak, Sörös Józsefné
Irénke néninek, Kiss Mihály Erzsikének, Vacsi Gábornénak és családjának, Törökné Simon Jusztikának, Székely
Istvánnénak, Danicska Józsefnének, Rácz Sándornénak, Bodó Ferencnek, Borostyán Évának, Árpád Kenyérgyár
Hódmezõvásárhely, Sólyom Lajos cukrásznak, Szél Sándornak és családjának, Zsadányi Lászlónénak, Nagy
Andrásnénak és családjának, Sós Miklós családjának, Tirla Eszter családjának, Szabó Lászlónak és családjának,
Óvódai Sz.M.K.-nek, Arany Ernõ vendéglátósnak, Bujdosó családnak, Palóczné Puskás Aranka kárpitoskellék
kereskedõnek, Fõdi Pálné méteráru-kereskedõnek, Édesség- Ajándék- Népmûvészeti Mintaboltnak, Múzsák
Könyvesboltnak, Shu Wang Kft.-nek, Robinson Mûszaki Áruháznak, Rocco Sarok Divatáru kereskedésnek, Magócs
Ferencné Illatszer- fodrászkellék kereskedõnek, Szecolor Kft. papír-írószer szaküzletnek, Lencse Ferencné fehérnemû
kereskedõnek, Xiong Wang Nemzetközi Kereskedelmi Kft.-nek, Barkács-Lakásfelszerelési Boltnak, Bánkiné Magócs
Máriának, Pumukli Díszállat Kereskedésnek, Bodó Ferenc Kevinnek, Bodó Borostyán Boglárkának, Virágh Emesének,
Kamilla Patikának, Ormai Tibornak és családjának, Agrometál Kft. Sütõüzemének, Hódmezõvásárhely, Flamand pék-
ségnek, Jankovics Zoltán vállalkozónak, Bátaszékiné Erzsikének, Vida Józsefnének, Sajtos Imrének és Nejének, Cseh
Józsefné Mariann-nak, Szûcsné Bácsván Renátának.

Történelmi elõadás

2006 január 25-én 17 órakor Mártélyon a könyvtárban -
Faluház épülete - Pintér István tanár, történész „Görgei
szerepe a téli hadjáratban és a kápolnai csatában " c.
könyvének bemutatójára kerül sor, melyre szeretettel várunk
minden érdeklõdõt.
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E rovatunkban az olvasók leveleinek, észrevé-
teleinek s panaszainak adunk helyt. Fenntartjuk
azonban a jogot, hogy etikai megfontolásokból
mérlegeljük a megjelentetés szükségességét vagy
hogy rövidített és szerkesztett formában tárjuk
ezek tartalmát Önök elé. A szerkesztõség, nem
feltétlenül ért egyet ezen írások tartalmával.

Galambposta

„Aranyanyám"…

Te, fogod tudni kinek szól ez a levél.
Még most is fenntartom, hogy aki 10-15 éve került ide, az
bevándorló, és meg akarja változtatni ezt a falut - tisztelet a
kivételeknek - a saját képére. Soha nem mondtam, és nem
fogom mondani, hogy aki tett, tesz valamit a faluért, az
ártani akar. Minden tiszteletem azoké, akik tesznek a
faluért, az ifjúságért, a továbblépésért. Te keresztülvitted,
megvalósítottad az álmodat, köszönjük, hogy volt erõd,
energiád ezt megtenni. Miért kell azt az inget magadra
venni, ami nem rád illik? (Persze akinek inge, az gyorsan
vegye magára!)
Csak kérdéseim vannak, de nem érdemes feltenni ezeket, ha
szándékosan félreértik.
Ne Te állj ki a sértõdöttek nevében, mert Téged csak a
munkád miatt érhet kritika. És kit nem, aki tesz valamit?
Álljon ki az, aki félreérti a „bevándorló" kifejezést.
Amit Te, és a faluért tenni akaró emberek tettek, tesznek,
még ha bevándorlók is, tiszteletet, megbecsülést érdemel-

nek, és remélem kapnak is, és érzik, vagy érezniük kell. Az
nem lehet, hogy Te is a politikával értesz egyet - oszd meg és
uralkodj… Sajnos ráérek TV-t nézni, de szinte mindig meg-
bánom, hogy egyáltalán bekapcsolom a készüléket. A rádió-
val is ugyanez a helyzet, mert az sokszor homlokegyenest
mást mond. Nekem és sokaknak csak ez a „szórakozásunk"!
Nem tudok itthonról elmenni csak segítséggel, de nem is
bánom, mert csak rossz híreket hallok. Nem vagyok elég
idõs, hogy a Gondozási Központ, illetve az Idõsek Klubjának
tagja lehetnék, tehát marad a TV, rádió, újságok, és a sokféle
információ miatti bizonytalanság.
Ezt Te nem akarhatod így, ez nem vallana rád. Szerintem, ha
bevándorló vagy is (velem együtt), akkor is megérdemled a
tiszteletet azért amit eddig tettél, és remélem még tenni
fogsz. Sokan vannak, akik névtelenül tesznek a falunkért,
de sajnos olyanok is, akik csak a nyilvánosság kedvéért
„dolgoznak". Te például elõször teszel, s csak azután be-
szélsz. Ilyen voltál, és remélem leszel is. Ezért még egyszer
kérem: a nem rád szabott inget ne vedd magadra, ne
haragudj más helyett. Nem a „nyelvcsapások" sûrûsége teszi
az embert azzá ami! Csak a munkád, a teljesítményedet vál-
lald, mert igazán csak akkor leszel önmagad. Kívánom, hogy
így legyen!
Egyúttal boldogabb és egyetértõbb újesztendõt kívánok a
falu minden arra érdemes lakosának.

Egy mártélyi asszony.

Az „add a kezed" Mozgássérültek
Egyesülete a „Tisztelet Társaságtól"

(Budapest), 8 darab tiszteletjegyet kapott
2006.január 13-ra, a Szépkorúak kon-

certjére, amely a Papp Lászó sportcsarnok-
ban kerül megrendezésre.

Polgárõr közgyûlés 
A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi
közhasznú Egyesület 2006. január 27-én 17 órai
kezdettel tartja évadnyitó közgyûlését.

Népi hagyományaink - vízkereszt és farsang.

Vízkereszt (január 6.), vagy háromkirályok napja a kará-
csonyi ünnepkör záró, illetve a farsangi idõszak kezdõ
napja.
Ilyenkor általános szokás volt a vízszentelés. A víz tisztító
erejébe vetett hit alapján a szentelt vizet az élet minden
területén felhasználták, a bölcsõtõl a koporsóig. A vízke-
resztkor megszentelt vizet „háromkirályok vizének" is
nevezték.
Katolikus vidékeken ezen a napon szokták megszentelni a
házakat. A pap szentelt krétával felrajzolta a ház bejárati
ajtajának félfájára a három napkeleti király, Gáspár,
Menyhért, Boldizsár neveinek kezdõbetûit és az évszámot.
Úgy tartották, hogy ez a felirat megvédi a házat és a benne
élõket a villámcsapástól és a boszorkányok rontásától. A
háziaktól kapott adományokat, rendszerint szilvát, diót,
lisztet, szalonnát, kolbászt, a pap és a kántor osztotta szét
egymás között.
E nap jeles meteorológiai elõjelzõ nap is volt. Ha ezen a
napon a nap vizet talál a kocsinyomban, enyhe tél ígérkezik.
Vízkereszt napjához kötõdött a „háromkirály-járás" is. Ez
eleinte a három napkeleti király történetét feldolgozó dra-
matikus játék (más néven: Heródes játék) volt, késõbb már
csak adománykérõ, ünnepköszöntõ szokássá szûkült. A fiú-
gyerekek díszes süvegben, egy harmonikaszerûen kiug-
ratható favázú szerkezetre szerelt csillaggal jártak házról
házra. Köszöntõjük jellegzetes része a csillagének volt:

„Háromkirályok napján országunk egy istápját
Dicsérjük énekkel, vigadó versekkel:
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad, szép napunk támad."

Bakonyi Ildikó
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A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

A vidékfejlesztési politika célja a vidéki térségekben élõ
emberek életminõségének javítása, a vidéki térségek további
lemaradásának megakadályozása, felzárkózásuk esélyeinek
biztosítása. A beavatkozás fókuszában az áll, hogy a vidéki
társadalom és gazdaság szereplõi számára megfelelõ
életkörülményeket és mûködtetési lehetõségeket lehessen
biztosítani. Az egymással belsõ koherenciában lévõ
fejlesztési dokumentumokban (NFT, AVOP, NVT) megjelölt
stratégiák és a megvalósítás tervezett tevékenységei ezt
célozzák.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (továbbiakban: NVT) kijelöli
a vidéki térségek fenntartható fejlõdését szolgáló célokat,
prioritásokat, valamint tartalmazza az egyes intézkedések
céljait, az intézkedések keretében támogatható
tevékenységeket, a támogatás igénybe vételének feltételeit
és végrehajtásának részletes szabályait is.

NVT intézkedések:

Agrár-környezetgazdálkodás
Egy olyan mezõgazdasági gyakorlat elterjedésének
elõsegítése, amely az erõforrások fenntartható használatán,
a környezeti és természeti értékek megõrzésén, a vidéki táj
értékeinek megóvásán, valamint minõségi termékek elõál-
lításán alapszik.

Kedvezõtlen adottságú vagy környezetvédelmi korlátozá-
sok alá esõ területek támogatása: 
Kedvezõtlen adottságú területeken a Helyes Gazdálkodási
Gyakorlatnak megfelelõ gazdálkodók támogatása, a
környezetvédelmi követelményeknek eleget tevõ mezõgaz-
dasági célú földhasználat biztosítása.

Mezõgazdasági területek erdõsítése:
Az erdõterület és az erdõk környezetvédelmi, gazdasági, szo-
ciális-közjóléti szerepének növelése.

Korai nyugdíjazás (Tervezett bevezetése: 2006-tól):
Jövedelem biztosítása az árutermeléssel felhagyó idõsebb
gazdálkodók számára, a gazdálkodók korösszetételének
javítása és ésszerû birtokméretek kialakítása.

Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok
támogatása:
Azon gazdálkodók támogatása, akik piacorientált
gazdálkodásra kívánnak áttérni és ennek érdekében a gaz-
daságuk szerkezetében is képesek változtatásokat
véghezvinni.

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai
követelményeinek való megfelelés elõsegítése:
Az állattartó gazdálkodók támogatása a közösségi jogszabá-
lyokon alapuló környezetvédelmi és állatjóléti szabályok
betartásában.

Termelõi csoportok létrehozásának és mûködtetésének
támogatása:

A termelõi csoportok létrehozásának és adminisztratív
mûködésének támogatása.

Technikai segítségnyújtás:
Melynek keretében képzett tanácsadók térítésmentesen
segítik a gazdálkodókat az intézkedésekben megfogalmazott
célok elérésében, illetve a támogatás igénybevételében. A
tanácsadók feladatai:
- Közhasznú információs és tájékoztatási tanácsadási
feladatok ellátása a választott NVT tanácsadói területnek
megfelelõen.
- Az agrár-környezetvédelem és a vidékfejlesztés új támo-
gatási forrásainak megismertetése a vidéki lakossággal,
gazdákkal.
- Információval és tanácsadás jelleggel segítség nyújtás az
ügyfeleknek pályázatok szöveges indoklásának és a kapcso-
lódó részleteinek kidolgozásában.
- Információszolgáltatás a kedvezõtlen adottságú területek,
vagy a félig önellátó gazdaságok vidékfejlesztési
lehetõségeinek megismertetésére, bemutatására.

Ennek keretében Kis József és Borus Gábor NVT tanács-
adók ügyfélszolgálatot tartanak Mártélyon, illetve
ügyfélszolgálaton kívül is állnak az érdeklõdõk ren-
delkezésére. A tanácsadás ingyenes.

Ügyfélszolgálat helye és ideje:
Kis József: Mártély Polgármesteri Hivatal, szerda 08-13
óráig Tel.: 06-70-316-8960
Borus Gábor: Mártély Polgármesteri Hivatal, szerda
08–12 óráig Tel.: 06-20-962-9987 

A tanácsadók 2006. január 19-én 17 órai kezdettel fóru-
mot tartanak a mártélyi Civilházban, ahol elõadások
hangzanak el az NVT intézkedéseirõl, és lehetõség nyílik
az aktuális problémák megvitatására is. Meghívott
elõadó Benke József. 

Az aktuális Agrár- Környezet Gazdálkodási
feladatok (folytatás.)

A korábban leirt határidõk sajnos, változtak. Jelenleg a ren-
deletek változása miatt a következõ határidõk, vannak
érvényben.

- 2005 december 31-ig kell a talajmintákat eljutatni, és a
talajvizsgálatot megrendelni az akkreditált laborokban.

- 2006 január 31-ig kell a 2004-2005 évrõl a Gazdálkodási
Naplót mellékletek nélkül, minden oldalt aláírva és regiszt-
rációs szám feltüntetésével az alábbi címre megküldeni.

FVM Agrár- vidékfejlesztési és Környezet6gazdálkodási
Fõosztály Budapest 1860 PF 55.
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A 150/2004 (X.12) FVM rendelet módosításaként kiadott
107/2005 (XI.24) FVM rendelet a következõ módosítá-
sokat tartalmazza:

- 2006 február 1- 28 között kell a kifizetési kérelmeket
benyújtani az AKG támogatást 2004 -beigénylõknek a
második 2005-2006 gazdálkodási évre.
- A célprogramok elõírásait a támogatási idõszak teljes idõ-
tartalma alatt be kell tartani.
- A támogatási idõszak alatt a teljes földterület mérete
meghatározott eseteken túl csak egy alkalommal, maxi-
málisan 3 %-al csökkenhet, de ennek mértéke nem halad-
hatja meg a két hektárt. A területcsökkenésrõl szóló kérel-
met legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtásáig lehet
benyújtani.
- A célprogramba bevitt földterület nagysága csak új támo-
gatási kérelem benyújtásával növelhetõ.
- A földterület elhelyezkedése nem változhat.
- Adott célprogramba bevitt földterületet a támogatási
idõszak alatt akkor lehet másik célprogramba átvinni, ha az
szigorúbb elõírásokat határoz meg. Ilyenkor támogatás visz-
szafizetési kötelezettség nem terheli. Átjelentkezésrõl szóló
kérelmet a gazdálkodási év megkezdése elõtt, de legkésõbb
május 31-ig lehet benyújtani.

- Nem minõsül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak: a
területcsökkenést eredményezõ „vis maior" (elõre nem látott,
elháríthatatlan akadály, amely meggátol valamely feladat
végrehajtásában - szerk.) eseteken túl, az alábbi esetek:
földterület állami kisajátítása, ha osztatlan közös tulajdon
kimérése után a földterület nem egyezik a korábbi
földterület méretével.

A 15162004(X.13) FVM rendelet módosításáról kiadott
113/2005.(XI.29) FVM rendelet a Kedvezõtlen adottságú
terûetek (KAT) kompenzációs támogatása a következõkép-
pen módosul: A kifizetési kérelmet egy példányban a
tárgyévre külön jogszabályban megállapított egységes
területalapú támogatási kérelem benyújtásával egy
idõben, minden évben április 1. és május 15. között kell
megtenni.

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat (HGGY) elõírásai.

A gazdák által vállalt kötelezettség, hogy a teljes támogatási
idõszak alatt a gazdaság teljes területén be kell tartani a
HGGY elõírásait:

Elõírás
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

12%-nál nagyobb lejtésû területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: kukorica, silókukorica, napraforgó, cukorrépa,
burgonya

Szántóterületek mûvelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása mellett.

A mezõgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos lágy- és fás szárú növények megtelepedését
és terjedését meg kell akadályozni

Monokultúrás termesztés tilos1

Ötévente legalább egyszer pillangós vagy zöldtrágya növényt2 kell termeszteni a vetésforgóban, melybe a másodvetés
is beleszámítható;

5 gazdálkodási év alatt a kalászosok, és a kukorica együttes részaránya nem haladhatja meg a 80 %-ot a vetés-
szerkezetben

A gazdálkodó a nitrogén trágyázás során nem lépheti túl a kedvezõtlen és nem kedvezõtlen adottságú, továbbá a nitrát
érzékeny és nem nitrát érzékeny területekre meghatározott határértékeket (2. táblázat)

A mechanikus gyomirtást a gyomok virágzása elõtt kell elvégezni.
Meglévõ állandó gyepterületek megõrzése kötelezõ.
Tarló valamint gyepek égetése tilos.
Gyepterületen az alábbi állatfajok legeltethetõk: szarvasmarha, juh, kecske, dám- és gímszarvas, szamár, ló és bivaly

Állatok legelõn tartása, illetve legeltetése esetén az állatsûrûség mértéke nem haladhatja meg:
- az 1,8 állategység/hektár értéket a nem nitrát érzékeny területeken;
- az 1,4 állategység/hektár értéket a nitrát érzékeny területeken.

Minden gyepgazdálkodáshoz kötõdõ tevékenységet a gyepterület károsítása nélkül kell végezni.

A gazdálkodó semmilyen mezõgazdasági tevékenységgel (pl. szántással, trágyázással vagy növényvédõ szeres kezelés,
lecsapolás stb.) nem károsíthatja a természeti értékeket illetve a természetes vagy természet közeli élõhelyeket,
beleértve a meglévõ fasorokat, erdõsávokat, idõs fákat

A gazdálkodónak kötelezõ gazdálkodásáról nyilvántartást, a gazdálkodási naplót vezetni (a napló tartalmazza a
gazdálkodása során felhasznált növényvédõ szerekrõl, valamint azokkal kapcsolatos tevékenységérõl vezetett perme-
tezési naplót is)

A gazdálkodónak a nyilvántartásokat és azok dokumentációit 5 évig meg kell õrizni.

A "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” ellenõrizendõ elõírása
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Kedvezõtlen Adottságú Térségekben Nem Kedvezõtlen Adottságú Térségekben

Hektáronként kiadható maximális nitrogén (N) hatóanyag mértékei különbözõ adottságú és
érzékenységû területeken:

(mértékegység: kg/ha)

1 Monokultúra: ugyanazon növényfaj termesztése megsza-
kított vegetációval több éven át ugyanazon területen. Fajta-
csere, okszerû növényvédelem mellett nem minõsül mono-
kultúrának és legfeljebb két évig termeszthetõ ugyanazon
területen a kukorica, rozs, õszi búza. Több évig termeszthetõ
a rizs. Nem minõsül monokultúrának az évelõ kertészeti kul-
túrák, évelõ takarmánynövények, fûmagtermesztés, méh-
legelõ céljából vetett növények, zöldtrágyázás illetve ener-
getikai hasznosítás céljából vetett növények termesztése.
2 Zöldtrágya növények: olyan, általában rövid tenyészidejû
és gyorsan nagy vegetatív tömeget képzõ köztermesztésben
lévõ növények, amiket virágzásuk vagy a bimbós állapotuk
elõtt teljes tömegükben a talajba kevernek a talajok fizikai
és biológiai állapotának javítása érdekében. Pillangós
zöldtrágya növények: a csillagfürt, a fehérvirágú somkóró, a
szöszös- és pannon bükköny, a perzsahere, a svédhere, a
fehérhere, a nyúlszapuka, a szeradella stb. és a nem pil-

Az Idõsek Klubjának januári pro-
gramja

3-4-én Térítési díjak rendezése a pénztári órákban.
12-én Megemlékezés a „Magyar Kultúra Napja" alka-

lmából. Vendégünk: Sajti Imréné Katika
könyvtáros - 10 órától.

13-án Fényterápia - 9.30-tól.
19-én Névnapi köszöntõk: Veronika, Ernõ, Pál, Ágnes,

Judit - 10 órakor.
25-én Fehérnemû vásár - 10 órától.
26-án Népszokások, hagyományok - 10 órakor.
27-én Fényterápia 9.30-tól - Juhász Nagy Bálintné

Minden hétfõn reggel 7.30-tól vércukormérés (reggeli
elõtt), vérnyomásmérés, és súlyellenõrzés 9-11 óráig,
egyéni gondozás, gyógyszerfelíratás.
Minden hétfõn és kedden gyógymasszírozás elõjegyzés
szerint.
Az idõstorna szerda délelõttönként 10 órától, kedden és
csütörtökön 15-16 óráig az Optimista csoport próbái.
Az orvosi ellenõrzés idõpontjáról érdeklõdjenek.

Klubvezetõség

Business World Consulting
SEGÍTÜNK!

Információk hiányában nem tud dönteni
fontos pénzügyi kérdésekben?

Tanácsra van szüksége?
Szolgáltatásaink az országban egyedülálló módon

D Í J T A L A N U L
az Ön rendelkezésére állnak

Hitelek, hitelek összegzõ kiváltása, befektetések,
ingatlan fedezetû hitelek, gépjármûvásárlás,

Non Stop ügyvédi szolgáltatás, diákhitelek, stb.

Egyre bõvülõ szolgáltatásainkkal szeretnénk
az Ön segítségére lenni!

Partnereink bevonásával elkészítjük a szükséges
elemzést, figyelembe véve az Ön igényeit és

adottságait.
Célunk, hogy Ön elégedett legyen és az ügymenet

lerövidüljön.

Nem Ön fizet, de a segítséget Ön kapja!
Elsõ tanácsadás: 2006. február 13 (péntek) 18.00

Civilház
Érdeklõdjön: (30) 681-58-38

langós virágú zöldtrágya növények: az olajretek, a fehér-
mustár, a facélia, a napraforgó, a takarmányrepce, a
réparepce stb.A HGGY elõírásai még részletesebben van meg-
fogalmazva, amelyet késõbbiek folyamán még ismertetni
fogunk, illetve a Fogadó órán részletesen meg tudunk
beszélni. Ez rendelet is módosításra fog kerülni, állítólag
egyszerûsítve lesz
Igen fontos elõírás, hogy a HGGY-ot a gazdaság egész
területére kell betartani, így Ötévente szûkített talajvizs-
gálatot kell elvégezni. Például, ha valaki csak a
gyepterületekre kapta meg a támogatást, akkor Gyepre nem
kell talajvizsgálatot végezni, de ha szántó területe is van,
akkor arra vonatkozik az Ötévente szûkített talajvizsgálat
elvégzése.

Borus Gábor
Tanácsadó
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Temetkezési Szolgálat és
Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

Nyitva tartás:
H-P 8.00-16.00
Szo.: 8.00-12.00

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 11
(Az Erzsébet Kórház bejáratával szemben)

Telefon: 62/238-866
Halottszállítás helyben és vidéken. Temetések

lebonyolítása, ravatalozás, sírásás, exhumálás. Az
anyakönyvezés, ügyintézés, árajánlat és tanác-

sadás ingyenes!
Szállítási ügyelet: 06-30/2-447-447

(0-24 óráig)
C.T.: Beder Ferenc

Járt már a

Hangya Barkácsboltban?
Miért menne a városba, ha itt
se drágább? Nézzen be hoz-

zánk, megéri!

Hõszigeteléstõl a csaptelepig,
tisztítószerektõl a festékig,

csatorna-felszereléstõl a
kazánig,

gereblyétõl a csiszológépig
mindent megvehet!

Mûanyag nyílászárókra elõrendelést
felveszünk!

Hõszigetelések akciós áron!

Könnyûszerkezetes faházak
kulcsrakész állapotig,

hitelügyintézéssel már 88.000,-Ft/m
2
+ÁFA-tól

Négy-T 2002 Bt.

Cím: Mártély, Fõ u. 64.

ÚJ TAKARMÁNYBOLT!

Most már a mártélyi Bütyök
Csárdánál is megtalál bennünket
A megszokott alacsony árakkal és

udvarias kiszolgálással várjuk új és
leendõ ügyfeleinket

Kaphatók: sertéstakarmányok, pulykatáp, koncentrá-
tumok, korpa, szemes termények, kutya- és macska-

tápok, kiegészítõk, stb.
Termékeinket szükség esetén
díjmentesen házhoz szállítjuk.

Boltjaink: Hmvhely, Rákóczi út 38.
Csomorkányi út 70.
Damjanich u. 123. és 155.

Mártélyon a Bütyök Csárdánál
TOTALGAZ – Kényelmet kapcsolunk
a gázhoz – ingyenes házhozszállítás
Telefon: (62) 241-354 · (30) 250-2431

OLCSÓ KISZÁLLÍTÁS

www.agroferr.hu

TÜZÉP TELEP

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY
JÓKAI U. 90/A

62/236-265 ·  30/405-2720

SÓDER, FOLYAMI HOMOK,

CEMENT, MÉSZ, TÉGLA

ÉS EGYÉB ÉPÍTÕANYAGOK,

AKÁC TÜZIFA, SZÉN, BRIKETT

NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ!
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Véradónap volt az Idõsek Klubjában

2005 dec 7. én ismét megrendezésre került a helyi
Vöröskereszt szervezésében a véradó nap, a mártélyi Idõsek
Klubjában. A szervezõk 52 személy elõzetes jelentkezését
fogadták, ebbõl 46 véradó jelent meg, akik „le is adták" a

Sikeres sportnap

2005. decvember 27-én a délelõtti órákban a vártnál is na-
gyobb érdekõdés mutatkozott a szokásos ping-pong
versenyen való részvétel iránt. Az egészen apró gyermekek-

A „kedves“ nõvérek Egy bátor fiatalasszony

Aki mindig segít... Asztal körül

Fonák... Egy tenyeres

drága, életmentõ alapanyagot.  A klubvezetõ, s a résztvevõk
szerint is, ez volt az utóbbi idõk legszínesebb, legcsaládi-
asabb véradó napja.

tõl a lelkes fiatalokon át egészen a „profi“ öregekig minden-
ki nagy lelkesedéssel állt asztalhoz.
Köszönet a részvételért és elismerésünk a gyõzteseknek.
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A gyõztesek A verseny élcsapata

Lebontó ünnepség…

- Ugye apa, te nem dobod ki a karácsonyfámat?! - kiáltotta
futástól pihegve a kislány, aki az imént látott a kuka mellett
egy lecsupaszított, halott fenyõt.
- Bizony, most már le kell bontanom, holnap vízkereszt, és… 
- Te is kidobod - hüppögte a gyerek és beszaladt a szobába a
fához.  Apja utána ment. 
- Ne bõgicsélj. Nagylány vagy már, meg kell értened. Jó, jó,
elõször is lebontom… Szépen, csendben, aztán…
- Szépen… Az is ünnep lesz? 
- Miért lenne ünnep? 
- Csak! Mert amikor feldíszítettük, az ünnep volt! Most is
legyen az! Igenis legyen lebontó ünnep!- lelkesedett, majd
folytatta: - Szóljanak karácsonyi énekek, öltözzünk
ünneplõbe és búcsúzzunk el tõle szépen. Így lesz, apa, ugye
így lesz? 
Apja fanyalogva fogadta az ötletet, lett volna éppen elég
dolga, de látta, hogy kislánya az elsõ tagadásra sírva fakad.
Egyébként tényleg jó lenne valami mód' keretet adni a dolog-
nak. Így hát másnap mindketten ott álltak ünneplõben a
karácsonyfánál. Világoltak az égõk, csillogtak a díszek, apa
kezében és a csöpplányéban is fölszikrázott a csillagszóró, a
szobát karácsonyi dallamok töltötték be. Álltak, a gyerek
nézte az apját, várva, hogy tegyen valamit. Az zavartan
megköszörülte a torkát és mondta: - Búcsúzunk tõled,
karácsonyfa. Majd kevés pislogás után hozzátette még: -Jó,
hogy itt voltál nálunk. 
- Én is búcsúzom tõled, te szépséges szép karácsonyfa,
köszönöm, hogy eljöttél, kérlek gyere el jövõre is. Ugye
eljössz? - hadarta kipirultan a kislány. És akkor halkat
csilingelt a fenyõn egy csengõ.
- Eljön! Eljön! Hallottad, apa? Azt mondta, hogy eljön. A
csengõvel mondta…
- Ugyan, kislányom. A huzat…
- Neeem! Igenis õ válaszolt. 
- Jó, õ válaszolt. Különben én is szeretném, ha jövõre is
eljönne. 
- Ugye? Én pedig most énekelek és táncolok neked, te
legszebb karácsonyfa. 
Énekelt, táncolt, verseket is mondott, közben segédkezett a
díszek leszedegetésében.
- Most már a fenyõfa is aludni megy? - kérdezte hirtelen. 

- Bizonyára. De nekem még… 
- Hová megy aludni? A Mikuláshoz?     
- Azt hiszem, oda. Északra. Az apa hirtelen megállt, elgon-
dolkodott. - Igen, Északra megy. Szánkóval, rénszarvasokkal.
Tudod, kislányom, a fa maga itt marad, majd ki kell vinnem
a szobából, de a lelke elmegy. Ott, Északon a fénylõ jéghe-
gyek között, a gyönyörû hópalota kertjében Mikulás elülteti
a mókusok, az ezüstrókák, a kismedvék segítségével. A
meleg hóbunda alatt alussza át a telet, tavasszal pedig a
színes tollú madarak feléneklik õt álmából. A fenyõ megnõ,
hogy az újabb karácsonyra ismét eljöjjön hozzánk.    
A lányka ragyogó szemmel hallgatta, és most még jobban
szerette apját. A fáról közben elfogytak a díszek, már csak
az égõk világoltak az ágon, végül apa azokat is kikapcsolta,
letekergette, dobozba rakta. A karácsonyi lemez már sokad-
szor forgott le, megállt, súlyos csend nehezedett a szobára.
Apa már-már kimondta, hogy no végre, ezzel is meg-
vagyunk, de a kicsi legörbült száját látva meggondolta. Az
ablakhoz lépett. Szép, téli délután volt sárgásan fénylõ
Nappal, amely most készült lebukni sok-sok felhõt gyûjtve
maga köré. Jobb híján az a felhõk nézéséhez hívta kislányát,
aki az ablakon kitekintve felkiáltott: - Hiszen azok nem fel-
hõk! Az ott a Mikulás szánkója a rénszarvasokkal! Nézd,
apa, nézd! 
- Felhõk azok, kislányom…
- Jaj, nézz már oda jobban! Ott ágaskodik a nagy fehér
szarvas, a szánkó meg piros. És… Nézd, apa, gyorsan. Most
viszik a szánkóra a mi karácsonyfánkat. Három bácsi viszi.
- Három bácsi? Mirõl beszélsz? 
- Három bácsi. Korona van a fejükön.
- Korona? Hiszen nem is beszéltem neked a három kirá-
lyokról, csak a szánkó…
- Apa, te miért nem látod? Azért, mert felnõtt vagy? A fel-
nõttek miért nem látják? Ott a szarvas, a szánkó, a koronás
bácsik… Gyere, megfogom a kezed, akkor talán te is… 
A kislány kezének érintésére az apa ámulva nézett: Nahát!
Ott… a szarvas…, a szánkó…, a három királyok. Igen, látom
õket!  - kiáltotta boldogan. 
Fogták egymás kezét és nézték a csodát.

Priska Tibor
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Favágást vállalok. Ugyanott
gázpumpa és hatrámás ablak
eladó. Mártély, Béke u. 8.
Mobil: (30) 621-6293.

Többféle ízletes mézfajta
kapható. Petõfi u. 2.

Zippzárvarrás, ruhajavítást,
alja felvarrást vállalok.
Békési Sándorné. Mártély,
Kinizsi u. 17. sz. alatt. Tel:
228-161, (30) 462-7302.
Ugyanott: (tartósítószer-men-
tes) savanyított hasáb, és
apró káposzta folyamatosan
kapható - egész nap.

Beépített és hordozható cse-
répkályhák átrakása, tisztí-
tása, javítása. Nagy Zsolt.
Ér-deklõdni: a (70) 215-6023-
as mobilszámon.

Akácméz van eladó. Ady E. u.
3.

Festést, mázolást, tapétá-
zást, homlokzatfestést,
számlaképesen, referenciá-
val, rövid határidõre, modern
anyagokkal, garanciával vál-
lalok. Kis Zoltán Mártély,
Táncsics M. u. 8. Tel.: (70)
215-9749.

Benzines betonkeverõ bérel-
hetõ. Kiskertek rotálását, ke-
rítésoszlopok lefúrását, kerí-
tések teljes körû kivitelezését
vállalom. Ugyanitt gépi talaj-
fúró bérelhetõ. Tel.: (30) 265-
2305.

4 hónapos keverék kisku-
tyák ingyen elvihetõk.
Mártély, Béke u. 23.

Hûtõgép és összeállítógép
eladó. Tel.: (70) 948-7134.

BERETTA C 24-es gázkazán
eladó. Új, garanciás. Irányár:
145 E Ft. Tel.: (20) 555-1636.

Mangalica süldõk és mala-
cok eladók. Tel.: (30) 910-
0598

Cirkula 220 V-os 400-as lap-
pal eladó. Irányár: 40.000 Ft.
Érdeklõdni: Mártély, fõ u. 71.

Eladó téli alma (Jonathán,
Idared, Mutsu, Golden delit-
sious) 100 Ft/kg, Körte (bos-
kobak) befõzni való és étke-
zésre is kiváló. Érdeklõdni:
Szûcs Imre Községház u. 3.
Tel.: 228-187.

Kis méretû lányka korcso-
lyák térítésmentesen köl-
csönbe vehetõk. Joó Károly,
Mártély, Fõ u. 11.

Eladó építõanyagok: külön-
bözõ méretû gerendák, desz-
kák, pallók, ajtólapok, abla-
kok, lécek, ácskapcsok, be-
tonvas 3-5 mm, 22 db 6 m-es
villanyoszlop újszerû állapot-
ban, 1 db 6 m-es oszlop be-
tongy-ámmal és villanyóra
szekrénnyel.
Autóalkatrészek: Dacia
1300-as kombihoz új alkat-
részek, hengerfejtömítések,
egyéb tö-mítések, csapá-
gyak, gömb-csuklók és sok
másféle tartozék (újak!).
ARO új kuplung-tárcsa.
Skoda 105-S hengerfej-
tömítések és sok egyéb. IKA-
RUSZ 211-es elsõ híd. Érdek-
lõdni: Mártély, Fõ u. 66/A
Tel.: 228-443

Tölgy tûzifa folyamatosan
kapható! Mártélyon ingyenes
kiszállítással. Ugyanit rönk-
hasítást vállalunk. Telefon:
(70) 366-2444, (20) 555-
1636.
Nõi 7-es méretû jobbkezes
fekete bõrkesztyûimet el-
vesztettem. Akinek otthon,
hozzám hasonlóan, de csak
balkezesek vannak, az egyi-
ket szívesen elcserélem!
Érdeklõdni az Idõsek Klub-
jában lehet.

Apróhirdetések

A római Katolikus Egyház vasárnaponként
fél 12-kor várja a híveket községünk
templomába, ahol Seidl Ambrus
plébános úr tart Szentmisét.

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet az imaházban,

melyre várják a gyülekezet tagjait.

Az egyházak hírei

Mentõ: 241-680 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendõrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: (20) 2095-336
Polgárõrség: 228-043
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
„Szóbeszéd” rádió: 228-599

Közérdekû telefonszámok

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri)
szûrõvizsgálatok lesznek Mártélyon a

Védõnõi Tanácsadóban
2006.január 25-tõl mintegy
három héten át, 9-16 óráig.

Fõként azokat várják a következõ
korosztályból, akik egészségesnek „érzik",
gondolják magukat. Nõk esetében ez a 40-
65 év közötti, míg férfiak esetében a 40-60

év közöttieket várják. Ne feledjék, az
idõben felfedezett bajt könnyebb orvosolni,
mint amikor már visszafordíthatatlanokká
válnak a folyamatok. A szív- és érrendszeri

betegségek megelõzésére életviteli
tanácsokkal is állnak a szakemberek a

lakosság rendelkezésére.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!


