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„Jelzöm...“
Most kicsikét késõbb jelenünk mög mint elvárható vóna….
Ennek ezer, mög égy oka van.
Nahát! Ismerik azt a történetet, amikor Szent Péter lelá-
togatott ide a földre, és végigjárta a Világot, hogy „léel-
lenõrizze“, miként mûködik az Isten tisztelete technikailag
itt a Földön?
Nos, járta sorra a városokat, falvakat, és mindent rendben
talált, de elvetõdött a mi falunkba, és déli tizenkét óra
közeledvén leült a templom árnyékos oldalán a fûbe, s
várta a harangszót. Várt egy darabideig, majd elõvette égi
zsebóráját, és konstatálta, itten nem harangoznak az Úr
dicsõségére. Felállt tehát, bement a sekrestyébe, és
megkérdezte az ott békésen szalonnázó harangozót: 
- Mondd fiam! Miért nem harangoztok ti itten delente, hogy
az emberek dicsérjék az Urat?
A harangozó - mivel igen megfontolt és mértéktudó ember
volt -, levágta az esedékes szalonnacsíkot, hagymát, s
nagyobb darab kenyeret szelt mellé, a szájába tette,
hosszasan megrágta, s csak azután válaszolt az idegen-
nek: 
- Tudja uram, annak ezer, mög égy oka van…
Hát mondjon már, legalább egyet jóember - kérlelte szelí-
den a magas égi méltóság, már-már esdeklõen…
- Nincs harangunk! - mondta a harangozó, és bicskáját
beletörölve durvakord nadrágjába, felállt, és otthagyta
Szent Pétert…

Valami ilyesmi volt a Kalárissal kapcsolatban is
mostanában, de szerencsére mindenki megbékélt,
megértettünk mindent, és rájöttünk, ha nincs harangunk,
olyanok vagyunk, mint az egyszeri harangozó: akarunk,
akarunk, de hiába rángatjuk a kötelet eszeveszetten - nem
szól…

Farkas Cs. Zoltán
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Errõl olvashatnak

Tüdõszûrés
Felhívjuk a falu lakóinak figyelmét, hogy

2006. március 1-2-án a szokott helyen a Faluház
Boszorkány ABC felöli parkolójában ismét

kihelyezett tüdõszûrés lesz. Külön értesítõt errõl a
Tüdõszûrõ Állomás nem küld a lakosoknak, de

kérik, minél többen vegyenek részt - saját
érdekükben - a vizsgálaton. 

Változatlanul népszerû a mártélyi holtág
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Testületi ülés

Országgyûlési képviselõválasztás

A Helyi Választási Iroda közleményei

Tájékoztatjuk a településünk választópolgárait, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke a 7/2006. (I. 19.) KE
határozatával 2006. április hó 9. (elsõ forduló) és 2006. április hó 23. (második forduló) napjára

tûzte ki az országgyûlési képviselõk 2006. évi választását. 

A választás elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezeti feladatokat a
Helyi Választási Iroda látja el.

Az iroda címe: Polgármesteri Hivatal, 6636 Mártély, Rákóczi tér 1., tel: 62/528-062,
vezetõje a jegyzõ.

Választási információs szolgálat: 62/528-062, fax: 62/528-063.

A választáson választójoggal rendelkezõ polgárok névjegyzékét 2006. február 8-tól február 15-ig
közszemlére tesszük. A névjegyzék a Polgármesteri Hivatalban a népesség-nyilvántartási

ügyintézõnél tekinthetõ meg.
A névjegyzékbõl való kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogást a jegyzõhöz lehet

benyújtani 2006. február 15-én 16. 00 óráig. 

A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt, valamint az ajánlószelvényt minden választópolgár a
posta útján 2006. február 6. és február 10. között fogja megkapni. Az a választópolgár, aki nem kapja
meg az értesítõt és az ajánlószelvényt, azokat a Helyi Választási Irodától igényelheti. A névjegyzéket

folyamatosan aktualizáljuk, a bekövetkezett változásokat (pl. elköltözés, igazolás kiadása, stb.)
átvezetjük. Ily módon módosított névjegyzék

szintén a Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartási ügyintézõnél
2006. április 7-én 16. 00 óráig tekinthetõ meg. 

A választással kapcsolatos további tudnivalókról Mártély Község hivatalos honlapján, valamint a Kaláris
következõ számaiban folyamatosan tájékoztatni fogjuk a választópolgárokat. 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Mártély Község Önkormányzata az idei elsõ testületi
ülését január 31-én tartotta 14 órai kezdettel.
Elsõ napirendi pontban a beérkezett jegyzõi pályázatok
megvitatása történt. A testület meghallgatta a három
jelölt rövid bemutatkozását. Pályázatot nyújtott be
Csurgóné Dr. Országh Mónika, Égetõ Gábor és
Szatmáry Zsolt. A pályázatok elbírálása és a jegyzõ
személyének eldöntésére zárt ülésen került sor.
Második napirendi pontként a Polgármesteri Hivatal
2005. évi belsõ ellenõrzésének tapasztalatairól hallot-
tak beszámolót a testület tagjai, majd megvitatták a
2006. évi belsõ ellenõrzési terv elképzeléseit, s
jóváhagyták azt. A 2005-ös évrõl elkészült belsõ
ellenõri jelentés semmiféle szabálytalanságot,
hiányosságot nem talált.
Harmadik napirendben a képviselõtestület 2006. I. fél-
évi munkatervét vitatták meg, amelyben a testületi
ülések idõpontjait és a tervezett napirendi pontokat
határozták meg. Negyedik napirendben a

köztisztviselõk 2006. évi teljesítménykövetelményének
meghatározásával foglalkozott a testület.
Az egyéb elõterjesztésekben elsõként Balogh Jánosné
bejelentette a testületnek, hogy indul a 2006-os ország-
gyûlési képviselõ választásokon, mint független jelölt,
egyben ígéretet tett arra, hogy ez semmiben nem fogja
befolyásolni polgármesteri munkáját.
Ezután a testület megvitatta Dr. Kallai Árpád
kórházigazgató levelét, amelyben értesíti a mártélyi
Önkormnyzatot, hogy 2006. február 1-jétõl a
megszokott módon az Erzsébet Kórház és
Rendelõintézet nem tudja biztosítani az ügyeleti
ellátást. Mivel Hódmezõvásárhelyen és a térségben is,
egy szegedi cég látja majd el a jövõben ezt a feladatot,
a testület úgy döntött, hogy a zökkenõmentes ügyeleti
rend fenntartása érdekében szerzõdést köt az
egészségügyi vállalkozással, hogy Mártélyon továbbra
is rendelkezésére álljon a lakosságnak az orvosi
ügyelet.
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Évadnyitó közgyûlés

Albert Tibor alpolgármester ismertette annak a német-
országi kezdeményezésnek a részleteit, amelynek
révén több mártélyi fiatalnak nyílik lehetõsége Alte-
nahr-i testvértelepülésünkön, Belga fiatalokkal
közösen részt venni. A testület a projekt részleteinek
kidolgozására és a szervezésre felkérte Bérczi Tamásné
ÁMK iskolaigazgatót és Albert Tibor alpolgármestert.
Csurgóné dr. Országh Mónika megbízott jegyzõasszony
felhívta a figyelmet, hogy a Tüdõszûrõ Állomás szûrõ-
busza ismét ellátogat a községbe, s a szokott helyen áll
rendelkezésére a vizsgálatot igénybe venni szándékozó
Mártélyiaknak. Az Állomás errõl most külön értesítést
nem küld, de kérnek mindenkit, saját érdekében jelen-
jen meg a szûrésen.
Mártély Önkormányzata, tekintettel az idõjárás
alakulására, 2006. január 30-i hatállyal megszüntette
a belvízvédelmi készültséget.
Borsos József képviselõ ismét felhozta a falu fõutcáját
elrondító reklámtáblák ügyét, amelyrõl a testület
hosszas eszmecserét folytatott. A kihelyezhetõ rek-
lámtáblák esztétikusabbá tételérõl, és a kihelyezésért
az Önkormányzatnak fizetendõ közterület használati
díj meghatározására késõbb tesz lépéseket a testület, a
Közterület-rendelet módosításával.
Rózsa János a Mátélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi
Közhasznú Egyesület vezetõje bejelentette, hogy az
egyesület 2006-ban nemzetközi tûzoltó találkozót

szervez Mártélyon, amelynek sikeres megrendezése
érdekében a civilszervezet komoly összegû pályázatot
nyújtott be.
Rövid szünetet követõen a testület zárt ülésen döntött
szociális, és egyéb ügyekrõl.
(Lapzárta elõtt érkezett információ, hogy a
képviselõtestület a jegyzõi munkakör betöltésére bea-
dott három pályázat közül, Csurgóné dr. Országh
Mónika pályázatát fogadta el.)  

- szerkesztõ -

2006. január 27-én pénteken 17 órától a Faluházban
tartotta évadnyitó közgyûlését a Polgárõr, Tûz- és
Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület.
Rózsa János elnök köszöntötte az egyesület tagságát,
valamint a mártélyi Önkormányzat meghívott
képviselõit, Dr. Dezsõ József alezredest, Dr. Bende
István nyugalmazott ezredest, Dávid Istvánt a megyei
szövetség alelnökét, Balázs Gábor fõhadnagyot, a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében, a civil
szervezetek megjelent képviselõt, támogatókat, és a
sajtó képviselõit.
Az egybegyûltek meghallgatták az egyesület 2005. évi
beszámolóját:

Tisztelt Vendégek!

A mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület kiterjedt mûködési területtel rendelkezik,
melybe beletartozik Mártély község bel- és külterülete,
valamint a közigazgatásilag Hódmezõvásárhelyhez
tartozó Mártélyi üdülõ övezet is.
A polgárõrség szolgálati ideje alatt az alábbi
területeket, objektumokat ellenõrzi, illetve végez bûn-
megelõzési célzatú figyelõ szolgálatot:
Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Faluház,
Óvoda, Idõsek Otthona, Posta, Vasútállomás, Tisza
Szolgáltató Szövetkezet, Takarék Szövetkezet, Vízmû

Kft.,  a helyi sportegyesület területe, víztorony, szivaty-
tyútelep, a fõtér, a temetõk, telefonfülkék, a Camping,
illetve a töltésen belüli és kívüli üdülõtelep. Valamennyi
üzlet és a mártélyi vállalkozók, gazdálkodók telepei,
Mártély község kül- és belterületi tanyavilága.
A helyi polgárõr szervezet feladata többek között
Mártély község rendezvényein, ünnepein való köz-
remûködés, illetve azok biztosítása. (például: Állami
ünnepek, kulturális rendezvények, önkormányzati ren-
dezvények, különbözõ sportrendezvények, stb.)
A mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület a közgyûlés által elfogadott 2005. évi

Pályázati felhívás
Mártély Község Önkormányzata pályázatot hirdet a

Mártély 183/2 hrsz. alatti Jurta Kemping 10 éves
bérlet formájában történõ üzemeltetésére.

A pályázatról részletes felvilágosítást
Balogh Jánosné polgármester nyújt a 62/528-062

számú telefonon.

Pályázatok benyújtási helye:
Polgármesteri Hivatal

6636 Mártély, Rákóczi tér 1.

Határideje:
2006. február 20.
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munkaterve alapján az alábbi feladatokat hajtotta
végre:
A mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület 2005. évben is fõ célként a falu vagyonbiz-
tonságának további javítását, a lakosság összefogásá-
val, a közös gondolkodásra és cselekvésre való
ösztönzéssel a közrend és a közbiztonság további
szilárdítását határozta meg. Továbbra is aktívan kíván
bekapcsolódni az állami és önkormányzati feladatok
ellátásába, a rendõrség és a tûzoltóság munkájának
támogatásába, a lakosság anyagi javai, vagyontárgyai
ellen irányuló jogsértõ cselekmények megelõzésébe, biz-
tosítva ezzel a falu lakosságának nyugalmát, növelve
biztonságát, javítva az állampolgári közérzetet. 
A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület tagságából 2005. évben 6 fõ polgárõr távo-
zott és 3 fõ került felvételre. Az összlétszámunk jelen-
leg 31 fõ + 4 fõ önkéntes tûzoltó, valamint 10 fõ diák
polgárõr és 1 fõ ifjúságvédelmi pedagógus. 2005. évben
az iskolában megalakult Ifjú Katasztrófavédelmi
Szakkört a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hódmezõvásárhelyi Polgári Védelmi
Kirendeltség vezetõje Balázs Gábor polgári védelmi
fõhadnagy, polgárõr társunk vezeti. Az itt folyó
elméleti oktatásban Balázs fõhadnagy úr mellett
Farkas Zoltán végzi, a gyakorlati oktatást Rózsa
Szilveszter és a mártélyi önkéntes tûzoltók segítik.
Az egyesület a 2005. február 27.-én tartott közgyûlésén
határozott a 2005. évi polgárõr bál megrendezésének
idõpontjáról és feladatairól.
Az egyesület újonnan felvett tagjainak alapképzését,
valamint a már alapképzéssel rendelkezõ polgárõrök
továbbképzését a vezetõség - az éves munkatervben
meghatározottaknak megfelelõen - 2005. április 03.-án
tartotta, a helyi önkormányzat tanácstermében.
Az egyesület elnöke - mint mindig - ez évben is rend-
kívüli vezetõségi ülést és közgyûlést hívott össze a
2005. április 28.-ra tervezett Polgárõr Bál elõkészítése
céljából. A szervezési és kivitelezés feladatok
megbeszélése, meghatározása és szétosztása volt a
vezetõségi ülés, illetve a közgyûlés napirendjén. Döntés
született a bál programjára, a meghívottak körére,
illetve a rendezvénnyel kapcsolatos költségek finan-
szírozására. 2005. április hónapban - a Polgárõr Bállal
kapcsolatosan - került sor arra a megbeszélésre, ahol a
feladatokkal megbízottak számoltak be az elõkészítés
során végzett munkáról. Itt történt a rendezvénnyel
kapcsolatos utolsó egyeztetés. Ezt követte a 2005.
április 28.-án - a festõmûvész és iparos urak hathatós
támogatásával - sikeresen megrendezésre került a
Polgárõr Bál, mely külsõségeiben, lebonyolításában
ismét kiváló volt, s mint mindig, most is nagy sikert
aratott. A bál sikeréhez nagymértékben hozzájárult
Kós János és Dékány Sarolta mûvészházaspár színvon-
alas mûsora, melynek költségeihez a báli bevétel nem
lett volna elegendõ, így az egyesületünk támogatóinak

külön felajánlásaiból vált lehetõvé a mûsor meg-
tartása. Ezért külön köszönetemet fejezem ki.
Polgárõreink szolgálati idejük alatt 2210 esetben
járõröztek a település bel- és külterületein, illetve a
tanyák környékén, ügyelve a védendõ területek bizton-
ságára. 
Az elmúlt évben - kimutatásaink alapján polgárõreink
- 2210 esetben 5010 óra járõrszolgálatot teljesítettek,
megtéve ez idõ alatt 12150 km-t. 88 estben teljesítettek
rendõrökkel közös szolgálatot. Polgárõreink átlagosan
havi 15 órát voltak szolgálatban, s járõrkocsink
naponta átlagosan 32 km-t futott. Intézkedés, jelzés
rendõri szervek felé 28 esetben, rendõr kérte segít-
ségünket 5 esetben, figyelmeztetés volt 32 esetben,
rendõrök által kiszabott helyszíni bírság, polgárõri
közös szolgálattal, 8 esetben, gépkocsi mozgásról
adtunk jelzést 21 esetben. 
A mártélyi üdülõövezetben lévõ és a hódmezõvásárhe-
lyi önkormányzat tulajdonát képezõ hétvégi házakat,
üdülõket, a 2005. évi ár- és belvizes idõszakban csó-
nakos járõrözéssel biztosítottuk, ennek köszönhetõen
ez idõ alatt az üdülõ övezet sérelmére elkövetett bûn-
cselekmény nem történt. A nyári idegenforgalmi sze-
zon alatt a mártélyi üdülõövezetet kiemelt formában, -
az idõközben megalakult Lovas Polgárõr Tagozat
járõreinek bevonásával, magas járõr óraszámban,
ellenõriztük. 
Polgárõreink 2005. évben is folyamatosan járõröztek a
község közigazgatási határán belül, illetve - az együtt-
mûködési megállapodásokban foglaltak alapján - azon
kívül. Biztosították a közrendet és felügyelték a
település közbiztonságát. (például.: lakossági kérésre,
lakodalom, temetés, hosszabb távollét esetén, fokozot-
tan figyelték a tartósan üresen maradt lakóépületeket).
A posta, és a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet
épületének és személyzetének biztosítására, illetve a
hétvégére és a zárva tartás idõszakára polgárõreink
600 esetben, a postajáratok kezelésének biztosítása
100 alkalommal, összesen 180 óra idõtartamban,
postahely nyitásának és zárásának biztosítására 145
alkalommal 180 óra idõtartamban került sor. Postai
kézbesítõk távoli kisérésére, biztosítására 42 alkalom-
mal került sor, összesen 80 óra idõtartamban.
A nyári gabona-betakarítás folyamán polgárõreink - a
Hódmezõvásárhelyi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság parancsnokának, valamint Mártély község
jegyzõjének felhívása alapján - ellenõrizték az enge-
délyezett tarlóégetéseket, hogy azok, az Országos
Tûzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint,
felügyelet mellett s veszélytelenül kerüljenek végre-
hajtásra. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium - a tûzgyújtási tilalom megerõsítésére
vonatkozó - felhívására a nyár folyamán fokozott
tûzvédelmi járõrszolgálatot tartottunk a veszélyez-
tetett területeken, erdõk, gabonatarlók, hétvégi telkek,
vasúti töltések, zártkertek környékén. Az év során 4
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esetben kellett tûzhöz vonulnunk és 58 esetben
végeztünk ár- és belvíz védekezési munkálatokat. (A
veszélyeztetett lakó- és melléképületek szivattyúzással
történõ vízmentesítését végeztük.)  
Ez év augusztusában, a mártélyi kavalkád ideje alatt -
közösen a rendõrökkel, valamint Mindszent, Hódmezõ-
vásárhely és Maroslele polgárõreivel - folyamatosan
biztosítottuk annak zavartalan lebonyolítását. (Az
érkezõ vendégek és gépjármûveik elirányítása, a
parkolás biztosítása, a rend fenntartása, stb.) A ren-
dezvény ideje alatt rendbontás, baleset, illetve egyéb
más rendkívüli esemény nem történt.
2005. augusztus 27.-e és október 25.-e között csat-
lakoztunk az OPSZ, illetve a Csongrád Megyei Polgárõr
Szervezetek Szövetségének felhívásához s így részt vet-
tünk, egy országosan végrehajtásra került bûn-
megelõzési, közlekedésbiztonsági és ifjúságvédelmi
akcióban. Az akció során - a helyi körzeti megbízottal,
a hódmezõvásárhelyi rendõrkapitányság szakem-
bereivel közösen - az iskola kezdése elõtti és befejezése
utáni idõben, ellenõriztük és segítettük a gyerekeket a
közlekedésben, a diák polgárõreink bevonásával.
Az év folyamán eredményesen vettünk részt a
Csongrád Megyei Polgárõr Szövetség által meghirdetett
rendezvények elõkészítésébõl és lebonyolításából adódó
feladatok végrehajtásában. 
Az év folyamán négy esetben nyújtottunk be különbözõ
helyekre pályázatot, melybõl hármat nyertünk meg. 
Kapcsolatunk a helyi lakossággal, a polgármesteri
hivatallal, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitány-
sággal, a körzeti megbízottal, a katasztrófavédelem
Hódmezõvásárhelyi Polgári Védelmi Kirendeltségével, a
Csongrád Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével,
és a megyei hatóságokkal, továbbá a helyi társadalmi
szervezetekkel, kifejezetten jó és baráti.
A tanyán élõ emberek védelmére, megsegítésére, támo-
gatására indított „Tanyaprogram“ keretein belül 2005.
évben is Szuromi Ernõ és Pótári Imre polgárõreink -
mint falugondnokok - tartották közvetlenül a kapcso-
latot a külterületen élõkkel, segítve õket gondjaik,
bajaik megoldásában.
Részt vettünk a 2005. év tavaszán elrendelt I. fokú
belvízvédelmi készültségben, mely során a belvíz által
elöntött településrészeket szivattyúzással vízmente-
sítettük.
Részt vettünk az OPSZ, valamint a Csongrád Megyei
Polgárõr Szövetség által kiemelt rendezvényként
megszervezésre és lebonyolításra került Országos
Polgárõr Nap rendezvényén. Részt vettünk továbbá, a
kiemelt feladatként kezelt, a Halottak Napjával össze-
függõ polgárõri feladatok végrehajtásában, a temetõk
rendjének biztosításában, illetve az ebben az idõszak-
ban megnövekedett személyi forgalom miatti baleseti
veszély megelõzésében és csökkentésében, valamint a
koszorú és viráglopások megakadályozásában, továb-
bá a temetõk belsõ biztonságát veszélyeztetõ bûncse-

lekmények meg-
elõzésében.
Mozgósítottuk
egyesü le tünk
tagjait, az
OPSZ által a
2005. év végi
ü n n e p e k k e l
kapcsolatos pol-
gárõri feladatok
végrehajtására.
Felhívtuk egye-
sületünk tagja-
inak figyelmét a
bevásárló he-
lyek, a környék-
beli fenyõfa te-
lepítések, fenyõ-
erdõk fokozott
védelmére, a bûnmegelõzési célzatú ellenõrzõ járõrszol-
gálatok és ellenõrzések sûrítésére, valamint az év végi
nyugdíjak kifi-
zetésével kap-
csolatos postai
kézbesítõk vé-
delmének és kí-
sérésének foko-
zott figyelemmel
kísérésére.
Az egyesület
2005. évben
fogadta az Or-
szágos Polgárõr
Szövetség és a
B i z t o n s á g o s
Magyarország-
ért Közalapít-
vány Munka-
b i zot t sága i t ,
melyek a tele-
pülésen mûködõ
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Hello mártélyi fiatalok!
Így kezdõdik az a levél, amelyet testvértelepülésünkrõl,
Altenahrból érkezett. 

A projekt elnevezése: JUROPA.

A következõ év nyarán szeretnénk 10 - 10 fiatalt
testvérvárosainkból Magyarországról - Mártélyról,
Belgiumból, Sint- Pieters - Leeuwbol Altenahrba meghívni,
és ott együtt a mi szövetségi községeinkbõl Altenahrból 10
fiatallal egy héten át Európa szellemében élni, Európa
szellemét közösen átélni.
Szeretnénk veletek egy héten át: közösen fõzni, együtt
lakni, együtt ünnepelni, barátságokat kötni, és, a meglévõ
barátságokat megerõsíteni, a nyelvet gyakorolni.
Az idõtartama 2006. július 1.- (vagy) 2-7.-ig
Az egy hét alatt együtt lesznek a fiatalok a
Németországbeli Altenahr testvértelepülésünk másik
testvértelepülésének fiataljaival a belga Sin-Pieters-Leeuw
városából. 
16-22 éves korú, lehetõleg németül beszélõ fiatalok jelent-
kezését várjuk. 
6 - 8 személyes sátrakban fogunk éjszakázni. Egy kirán-
dulást tervezünk Strassburgba, ahol egy ifjúsági szál-
lodában leszünk elszállásolva.
Altenahri tartózkodásunk ideje alatt, egy érdekes és
szórakoztató programkeret vár ránk. Az egyes programokat
részleteiben még nem fixáltuk le. E rendezvény lényege
elsõsorban, hogy örömet, szórakozást, vidámságot hozzon,
és a közöttünk létezõ baráti kapcsolatokat erõsítse.
A különbözõ hozzájárulásokkal (Aktion Mensch,
Deutschland) reméljük, hogy a részvételi költségeket (szál-
lás, ellátás költségeit, valamint a programok költségeit)
lehetõségek szerint nagy részben fedezni tudjuk. Jelenlegi
információink szerint a résztvevõket az útiköltség és a
zsebpénz biztosítása terheli.
Jelentkezzen mindenki, akit érdekel! Legkésõbb 2006.
február 18-ig fogadunk be jelentkezéseket, mert nekünk
kell leadni a végleges döntés utáni névsort március 01-ig,
aminek már mellékletét kell képezni az összes szülõi bele-
egyezõ nyilatkozatnak és más egyéb iratoknak.

Jelentkezni lehet Bérci Tamásnénál az Általános Iskolában
és Albert Tibornál a Polgármesteri Hivatalban.

polgárõr egyesület részére átadott „Dr. Kopácsi Sándor
Díj“ kitüntetéshez kívántak ily módon gratulálni és
kellemes környezetben, jó hangulatban egy kihelyezett
ülést tartani.
Összességében elmondható, hogy az egyesület, az
elmúlt egy év alatt is sokat fejlõdött. Az év nyarán
került felavatásra, az egyesület kezdeményezésére, az
önkormányzat, a Faluvédõ és Szépítõ Egyesület,
valamint a Mártélyi általános Iskoláért Alapítvány
összefogásával, a Mártélyi Önkéntes Tûzoltóság
fennállásának 70. évfordulójára, valamint annak meg-
alapítójára emlékezve Kmetykó Károly kántor-népta-
nító, a helyi önkéntes tûzoltóegylet megalapítójának
bronz dombormûve, mely a helyi iskola falán került
elhelyezésre. 
Az év végén, 2005. december.29.-én ünnepélyes keretek
között került átadásra a támogatók és a lakosság
összefogásával kialakított Önkéntes Tûzoltó és
Polgárõr Egyesület Háza, ahol otthonra lelt végre a
Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület, valamint az új tûzoltó szertár. 
Az elhangzottak alapján bátran elmondhatom, hogy a
Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület az elmúlt évben is kiemelkedõ sikereket ért
el. 
Mégsem örülök igazán a sikereinknek, mert bár min-
den a velünk együttmûködési megállapodást aláírt
szervezettel kiváló a kapcsolatunk és minden vállalt
kötelességünket teljesítettük, a Hódmezõvásárhelyi
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében dr. Lázár
János polgármester és országgyûlési képviselõ,
megköszönve és elismerve munkánkat, a velünk 1998-
ban megkötött, s általa 2003-ban megújított
együttmûködési megállapodást 2005. október 12.-én
egyoldalúan, azonnali hatállyal, - elõzetes egyeztetés
nélkül - felmondta. 

A tagság ezek után meghallgatta a 2005. évi
Közhasznúsági Jelentést, a Pénzügyi Beszámolót, a
Felügyelõ Bizottság beszámolóját és a 2006. éves költ-
ségvetés tervezetét és munkatervet.
Mindezeket a tagság egyhangúlag elfogadta.
Mártély Önkormányzatának képviselõ testületének
döntése alapján az „Év Polgárõre“ kitüntetõ címet
Rózsa János az egyesület elnöke vehette át.
A vezetõség javaslatára, Dr. Dezsõ József alezredes,
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Rendõrka-
pitánya a következõ polgárõröknek Szuromi Ernõ és
Ormai Tibor polgárõrök részére adott át elismerõ kitün-
tetést. 
Tûzoltónk közül, Balázs Gábor a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hódmezõvásárhelyi
kirendeltség vezetõje 35 éves szolgálati elismerésben
részesítette Tóth Mihály önkéntes tûzoltót, 30 éves
szolgálati elismerésben Nagy Sándor önkéntes tûzol-
tót, és 15 éves szolgálati idõ elismerésben Rózsa

Szilveszter Róbertet.
Az Országos Polgárõr Szövetség 5 éves polgárõri szol-
gálatért elismerést, Dávid István a szövetség alelnöke
adta át Szuromi Ernõ polgárõrnek. Az önkormányzat
tárgyjutalomban részesítette a kitüntetetteket, amelyet
Albert Tibor alpolgármester adott át.
Az Egyesület elnöke, Rózsa János 11 éven át végzett
odaadó és önzetlen támogatásuk elismeréséül dícsérõ
oklevelet és tárgyjutalmat adományozott, özv. Nagy
Sándorné, özv. Debreczeni Ferencné, özv. Kóti Pálné,
valamint örökös fõzõmesterünk, a kiváló ízek mestere,
D. Nagy Antal részére.
Az estet közös vacsora zárta.



8. oldal 2006. február

TÁJÉKOZTATÓ

A Mártély térségében történõ geofizikai mérésekrõl

A TXM Olaj-és Gázkutató Kft. megbízásából a Geofizikai Szolgáltató Kft. (1151 Budapest, Szántóföld út 7 - 9.) csoportja
szeizmikus méréseket végez  Mártély külterületén. A mérés célja szénhidrogén tároló földtani szerkezetek kimutatása.
A szeizmikus mérésekhez rugalmas hullámokat keltünk, melyek a föld mélyébõl visszaverõdve információt adnak a felszín
alatti kõzetrétegek elhelyezkedésérõl. A mérések megkezdése elõtt az érintett ingatlanok tulajdonosait levélben értesítjük. A
mérést megelõzõen geodétáink kijelölik a mérési pontokat, amelyek mentén, a föld felszínén kábeleket helyezünk el, melyek
a földbe szúrt rezgésérzékelõk jeleit továbbítják a mûszerkocsiba. A rezgéseket önjáró vibrátorokkal gerjesztjük. A
rezgéskeltõ pontokat az érvényben lévõ szabvány által elõírt biztonsági távolságok figyelembevételével jelöljük ki. A
mérések folyamatosan napi 24 órában történnek.
Mártély térségében a mérések várható idõpontjai:
Geodéziai nyomvonal kitûzés: Folyamatos
Geofizikai mérések kezdése: 2006. február 10 - tól
A geofizikai mérés várható befejezése: 2006. február 28 - ig
A mérések során okozott esetleges károkat a TXM Olaj-és Gázkutató Kft megtéríti a károsultaknak.
A mérést végzõ csoport címe: 6800 Hódmezõvásárhely 

PRIMINVEST IRODAHÁZ Makói út
Tel/fax: 62 / 220 - 535

A kutatással kapcsolatos egyeztetések és az esetleges károk felmérésére munkatársaink minden nap rendelkezésre állnak,
az érintetteket felkeresik. A mérések sikeres és gyors elvégzése érdekében kérjük szíveskedjenek telepített eszközeinket érin-
tetlenül hagyni, azok más célra nem használhatók.

Segítõ együttmûködésüket elõre is köszönjük: 
Bonyár Attila projektvezetõ

Bálak
Az ÁMK jótékonysági bálja

Az ÁMK munkatársai tisztelettel meghívják Önt és kedves
családját a „Mártélyi Általános Iskoláért Alapítvány“
jótékonysági Farsangi Báljára.
Helye: Faluház.
Ideje: 2006. február 11. 19 óra.
Vacsora: marhapörkölt, házi disznótoros, sütemény.
Zene: Tóth Attila és zenekara
Belépõjegyek az iskolában kaphatók: Fõ u. 45-47.
Telefon: 528-060
Az alapítvány mindennemû támogatást - adományt, tombo-
latárgyat - szívesen fogad.

Vállalkozók Bálja

A mártélyi Narancs Klub 2006. február 25-én 19 órai kezdet-
tel rendezi meg a „Vállalkozók Bálját“.
A bál fõvédnöke: Balogh Jánosné polgármester.
Helyszíne: a mártélyi Faluház.
Vacsora: marhapörkölt, töltött káposzta, éjfélkor hidegtál,
tombola.
Zene: Tóth Attila, Tatár András, Bakos Tibor.
Vacsorajegy: 4500 Ft.
Jegyek kaphatók: Zsadányi Lászlóné, 6636 - Mártély, Fõ u.
18. Telefon: 30/3252 874

Jelmezes Farsangi Bál

Iskolánk jelmezes farsangi báljára a március 4-én szomba-
ton délután a Faluházban kerül sor.

Sportverseny

Játékos sorversenyt rendezett a Városi Diáksport Szövetség
2006. január 11-én a Hódtói Sportcsarnokban.
A mártélyi csapat 8. helyen végzett a vidám hangulatú,
izgalmaktól sem mentes programban. Gratulálunk a csa-
pattagoknak:
1. osztály: Bodó Borostyán
2. osztály: Juhász Dániel
3. osztály: Papp Ádám, Kiss Krisztina, Juhász Izabel, Hízó
Ildikó, Baranyi Máté, Tatár Éva, Tóbiás Zsolt, Kisalbert
Krisztián
4. osztály: Baranyi Nikoletta, Varga Bernadett, Baranyi
Barbara, Sipos Dominika, Brizik-Bodrogi István, Daraki
Ádám, János Csaba, Szûcs István.
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Hagyományok - népszokások
A Farsang

A farsangi idõszak január 6-án, vízkereszt napján
zajkeltéssel, ostorpattogtatással, kolompolással
kezdõdött, és hamvazószerdáig, a Nagyböjt kezdetéig
tartott. Ahány táj, annyi szokás. Színpompás állat-
alakoskodások jellemezték a farsangot. A csúcspont
azonban, a böjt kezdete elõtti utolsó nap, a húshagyó
kedd volt. Ekkor tartották a karneválokat, a nagy
maskarás felvonulásokat. A lármás õsi pogány ele-
mekbõl táplálkozó szokást az Egyház tiltotta. Ennek
ellenére Európában szinte mindenütt évszázadok óta
változatlan kedvvel ûzik. Leghíresebb a velencei
karnevál és a magyar busójárás. A farsang vége, egy-
ben télûzõ elemeket is tartalmaz. Az öröm, a természet
megújulásának szól, s az új élet kezdetét jelenti,
amikor a szalmabábokat elégetik. 
Legismertebb, legszínpompásabb farsangi szokás azon-
ban egy történeti monda kapcsán maradt fenn. Ez a

mohácsi busójárás. A történet a mohácsi csatát (1526)
követõ évekhez nyúlik vissza, amikor, a török egyre
nagyobb területeken rendezkedett be és egyre jobban
sanyargatta a lakosságot. A mohácsi parasztok, a
Mohácsi-sziget mocsaras, nádas vidékén kerestek
búvóhelyet a török elõl, akik féltek bemenni arra a
vidékre. A szigetlakók körében egyszer megjelent egy
öreg, sokác apóka, s arra szólította fel õket, hogy
készítsenek fegyvereket, faragjanak ijesztõ állarcokat,
és szerezzenek rémisztõ aranyos ruhákat. Ha ezzel
meglesznek, majd jelet fognak kapni, s kiûzik házaik-
ból a törököt. A férfiak már másnap hozzáfogtak a
fegyverek és maszkok készítéséhez. Sokkal késõbb,
megjelent egy fiatal lovas, és intett a bujkálóknak, hogy
most kell menni. A szigetrõl csónakokkal mentek át a
faluba. A törökök a nagy vihar elõl, ami akkor támadt,

Történelmi elõadás és könyvbemutató

Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtárában került sor
2006. január 25-én szerdán 17 órától Pintér István
„Görgei szerepe a téli hadjáratban és a kápolnai
csatában“ c. könyvének bemutatójára.
Az elõadáson az érdeklõdõk meghallgathatták az 1849.
január 1. és 1849. február 27. között történt események
Görgeit érintõ részét, valamint a téli hadjárat igazi
célját. Az elõadás vége felé választ kaptunk arra a
kérdésre is, hogy volt-e szerepe Görgeinek a kápolnai
csatavesztésben.

Óvodai hírek

Az elmúlt év igen mozgalmas volt az óvodában.
Decemberben a Mikulás és Karácsonyi ünnepségen kívül
öt nyílt napot tartottunk.
Az elsõ három alkalommal mindkét csoportban komplex
foglalkozásokat nézhettek meg az érdeklõdõ szülõk.
Betekinthettek napirendünkbe, láthatták, hogyan
viselkedik gyermekük a közösségben, információt kaptak
a gyerekek tájékozottságáról. 
December 19-én és 20-án tartottuk a már hagyományos és
kedvelt kézmûves napokat.
Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen sok anyuka, apuka,
nagyszülõ jött el. Pezsgett az óvoda ebédlõje. Az egyik asz-
talnál gyertyát öntöttek, másiknál mézeskalács készült,
harmadiknál gyöngyöt fûztek. A kreatív anyukáknak
köszönhetõen mi is megtanulhattunk egy új díszítõ tech-
nikát.
A szülõk legalább olyan elmélyülten készítették a
karácsonyi díszeket, mint az ovisok. A nyílt nap végén
elégedetten távoztak az elkészült mûvekkel. 
December 21-én tartottuk bensõséges karácsonyi
ünnepünket.
Az SZMK és az óvodai Alapítvány jóvoltából nem csak a
Mikulás volt bõkezû, de a karácsonyfa alatt is sok-sok
játékot fedeztek fel a gyerekek.
Az óvodások és az óvoda dolgozói nevében szeretnék
köszönetet mondani azoknak a szülõknek és támogatók-
nak, akik segítségével megvalósíthattuk és színvona-
lasabbá tettük ünnepeinket.
Az élet nem áll meg. A téli szünet után január 3-án nyi-
tottunk és a január 17-ei szülõi értekezleten már az ovi-
farsang tervezésével foglalkoztunk, ami február 18-án du.
14 órakor kezdõdik a Faluházban. Az SZMK szívesen
fogadja a segítséget, finom süteményeket, tombolatár-
gyat, szendvicshez valókat és persze várjuk a falu apraja-
nagyját egy kellemes szombat délutáni mókázásra.

Szabó Lászlóné
Óvodavezetõ

ÁMK hírek
Nyílt tanítási hét 

Március 6-tól 10-ig nyílt tanítási hét lesz az iskolában.
A pedagógusok minden érdeklõdõ szülõt - leendõ elsõs
szülõket is - várnak a tanórákra és a tanórán kívüli
foglalkozásokra.
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Metamorfózis 

- Fiatalember! 
Jóval túl a nyugdíj korhatáron megbecsülendõ az ilyen
megszólítás, amely a troli megállóban egy kissé kopottas
hölgytõl ered, ki rögtön hozzá is teszi óvatos bizal-
maskodással: - Nézzen csak be ide, a szatyorba! 
Dehogyis nézek, vélem magamban, de azért oldalazva
odapislantok, mi az, amit majd nem nézek meg. Üveg.
Díszes palack, valamely külországi termék, benne szép,
barnás valamivel. Árcédula is látszik, hatezer valameny-
nyi.
- Bizony! Én meg háromezerért adom. Úri ital. Magáról
meg már messzirõl látszik, hogy úri ember. 
- Hát ugye…
- Elhiheti, hogy a legjobbat választottam ki. Itt, a bolt-
ban. Ott találtam és…- sutty. Kezével jelzi a gyors moz-
dulatot. 
- Nem kell. Próbálkozzon vele a borozóban. 
- Én? Pár napja felajánlottam nekik és rendõrért tele-
fonáltak! 
- Micsoda népek vannak!
- Odaadom magának ezerért, de maga tönkre tesz
engem…
- Megvan! A zsibin árulnak ilyet konyakként, de tea van
benne! 
- Na, idefigyelj, vén trottyos! A magadfajta csóróból egy
fillért se nézek ki, ne tarts fel engem! Hát lopom én a
napot? 
És el, a szemközti megállóhoz. Onnan hallik: - Fiatal-
ember…!

(Priska)

behúzódtak a mohácsi
házakba, még az õrök
sem maradtak kinn.
Egyszercsak éktelen
ropogásra, nagy zajra
ébredtek. Ahogy ki-
néztek az ablakon,
halálra rémültek az
ijesztõ, ördögi pofájú
szörnyektõl. Fejvesztve
menekültek el
Mohácsról, s közülük
sokan a mocsarakba
fulladtak, sokat a
busók megöltek. Az a
néhány aki életben
maradt, holtáig ret-
tegve gondolt vissza a
rémisztõ éjszakára. 

A hat napig tartó busójárás évtizedek óta Poklada, pok-
lada! (átváltozás, újjászületés) kiáltással kezdõdik. Az
utcákat vidám, csúfolódó, kergetõzõ gyerekek uralják.
A felnõttek és a messzirõl jött kíváncsiskodók vasár-
nap csatlakoznak a mulatsághoz. Az asszonyok farsan-
gi fánkot, káposztát készítenek. A férfiak megfújják a
fából készült, messze zengõ busókürtöket, amelyeknek
hangjára jönnek a farsangolók…

Bakonyi Ildikó

(Az illusztrációkat Bakonyi Ildikó készítette.)

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

Emlékszem

A nehéz élet mély barázdáival arcán ismertem meg
idõs szomszédunkat Bozsér Sadi bácsit. Nyugdíjas
éveiben is aktívan dolgozó igazi tanyás gazdákként
éltek Eszti nénivel tanyájukon. Itt született és mindig
itt élt. Tanyájukat, sõt a miénket is nagyszülei és azok
rokonai építették. Birtokukon a rend és tisztaság
uralkodott, állatai semmiben nem szenvedtek hiányt. A
földjüket mindig az elsõk között mûvelték meg és
büszkén nézegette a szépen fejlõdõ gabonát. 
Idõs kora ellenére fiatalos lendülettel vette vállára a
napi teendõket és találkozásainkkor sietve köszönt, ha
fontos dolga volt a faluban. A nyolcvan éven túl volt

már, még is biciklivel járt kenyérért, vitte a túrót, a
tejet és betért egy korsó sörre a csárdába, hogy a helyi
híreket hozza ki a tanyára. 
Emlékszem, a gazdálkodásról, a földmûvelésrõl
szeretett diskurálni. Ha a régi dolgokról kérdeztem,
akkor a háború és a családot ért megpróbáltatások
voltak a témái. Jókat beszélgettünk, mert a világ dol-
gaival is foglalkozó nyitott ember volt. Reggelente az
újságért sietett, és ha késett az újságkihordó, türelem-
mel várta a ládáknál. Mindig tervezte a jövõt és soha
nem hallottam panaszkodni. Tudta, a maga erejében
bízhat és a család, vagy a szomszédok segítenek, ha
erre szükség lesz. Többször elõfordult, mikor náluk
vágtam a fát - míg az unokák vagy a fia megérkezett -
talicskaszám hordta be a kész tûzrevalót és úgy kellett
pörölni, hogy nem szabadna ennyire megterhelnie
magát. Ha a tanyánál dolgoztak a gépek, ott volt és
figyelte minden rendben van-e. Mindig tudtam, mikor
várnak valakit, mert nagykapujukat jó elõre kinyitotta
már, és hosszasan búcsúzkodtak, ha az idõ engedte.
Azt éreztem az idõ talán nem sietett úgy vele, mint
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Választás 2006

Megkezdõdött a harc a pártok között, a gyilkos, és
kíméletlen egymásra ígérgetés. Ilyenkor egyik párt sem
kíméli a választásokra szánt idõt és pénzét.
Elárasztják a lakosság postaládáját mindenféle
szórólappal, plakát nagyságú színes lapokkal.
Közvetlen környezetemet is sûrûn azon kapom, hogy
már megint politizál. Persze azután én is bekapcsoló-
dom a vitába. Mindenki megpróbálja meggyõzni a
másikat, hogy csakis neki van igaza. Rövid idõn belül
a heves vita személyeskedésbe fullad, s az amúgy
békésnek indult beszélgetés csak ideiglenesen csitul. A
kívülrõl szemlélõ érdekes dolgokat vehet észre kedves
hozzátartozójának vagy szomszédjának arcán. Fehér
arcbõrrel indítja politikai nézetének kifejtését,
értelmezését. Egy-két mondat után felméri magának
partnerei nézetét, vagy véleményüknek különbségét, és
rögvest belevág a nézetkülönbség közös nevezõre
hozásához. Természetesen nem mindég jár elsõre si-
kerrel, és pontosan ez az a különbség, ami miatt a vita
hevében meg szokott változni az arcuk színe. Fehérrõl
rózsaszínre, majd szép lassan, ahogy a vélemények
egymásnak feszülnek, pirosra. Mivel nem bírnak
egymás akaratos véleményével, úgy fajul el az
egymáshoz való viszonyuk. Amikor már a faképnél
hagyás következne, még utolsó érvként egy-két sértõ
megjegyzést vágnak egymás fejéhez. Ez a fajta poli-
tizálás megismétlõdik még egy pár alkalommal, csak
egyre durvább kivitelben. Amíg tart a választás,
tökéletesen megutálják egymást. Ezek után jön a nagy
(ugye megmondtam) szöveg. 
Hogy miért hozza lázba az embereket a politika
ennyire? Talán, mert mindég van mit megmagyarázni
az elõzõ kormány bizonyítványán.
Valamit bebizonyítani, hogy mit miért tett, ahogy tett.
Ha valamit jól sikerült elrendezni az is vita tárgya
lehet.

Békési Sándor - Mártély

Egy emberrõl

Oly sok mindenrõl és mindenkirõl esett már szó a
„Kaláris“ oldalain, s én most ezt szeretném gyarapí-
tani.
Egy borús téli nap rendezgettem az újságokat,
könyveket, s rátaláltam a Római Katolikus
Katekizmusra. Mindjárt beleolvastam, s akkor eszembe
jutott a gyermekkoromból jól ismert Hajós Rezsõ atya,
Mártély egykori plébánosa. Ez a néhány emlékezõ sor
róla szól, úgy, ahogy emlékezetemben él. Biztos vagyok
abban, hogy még sokan emlékeznek rá, különösen,
akik tanítványai is voltunk.
Én 1941-tõl 1949-ig jártam az iskolába. Akkor kötelezõ
tantárgy volt a hittan. Úgy osztályozták, mint bárme-
lyik tantárgyat. Ennek tanítója volt Hajós Rezsõ
plébános úr.
Szerettük Õt, mert egy nagyon rendes, jó lelkû, hite
szerint élõ ember volt. Itt lakott Mártélyon a plébánián
lánytestvérével, akit „Angyalkának“ hívott, és mi
gyerekek is így hívtuk…
Emlékezetem szerint szerettük a hittant, megtanultuk
a feladott leckét, s jártunk templomba - nem csak
vasárnap. Voltak akkoriban májusi és októberi
litániák, és mi gyerekek oda is elmentünk. Alig vártuk,
hogy megkonduljon a harang, és már szaladtunk is.
Jöttek a felnõttek is. Emlékszem még az „Úrnapi“
körmenetre is. Csodálatos szép oltárok voltak felállítva
a templomkert négy sarkába, amiket mi ámulattal
néztünk.
Szép emlékeim vannak a vallási életrõl. Meg voltunk
keresztelve, voltunk elsõ áldozók, bérmálkoztunk,
tanultuk a hittant, és még templomi esküvõnk is volt.
Ha a plébánia felé visz az utam, most is látom magam
elõtt, ahogy az atya kilép az utcára, és méltóságtelje-
sen megy a templomba a Szentmisét megtartani.
Mindig papi öltözetben járt, sohasem civilben. Ha az
utcán találkoztunk, mindig úgy kellett köszöni:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!“. Õ ezt úgy fogadta:
„Mindörökké Ámen!“- édes gyermekem!
Eltelt az idõ. Iskolás éveim befejezõdtek, az az idõszak
lezárult.
Hajós Rezsõ 1938-1960-ig volt Mártély plébánosa. Majd
Hódmezõvásárhelyre került, és ott élt haláláig. A
vásárhelyi Római Katolikus temetõben alussza örök
álmát.

Szabó Lajosné - Mártély

velünk.
Azt a példát mutatta meg nekem, hogy kiegyensúlyo-
zott élettel, családi szeretetben, hûségben, kifogyhatat-
lan munkabírással szép és hosszú élete lehet az
embernek.

Borsos József
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Mezõgazdasági területek
erdõsítése

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv céljai közé tartozik a
környezetkímélõ gazdálkodási formák támogatása
mellett a mezõgazdaság szerkezeti átalakítása, a szán-
tó mûvelési ágban lévõ területek csökkentése, alter-
natív hasznosítási formák bevezetése. Ezt a célt hiva-
tott szolgálni a „Mezõgazdasági területek erdõ-
sítése“ célprogram. A program segítségével jelentõsen
növelni lehetne Magyarország erdõterületeit, külö-
nösen az ilyen szempontból jelentõs hátrányban lévõ
Alföldön. Az erdõterületek növelése nem csak gazdasá-
gi és szerkezeti szempontból fontos, hanem annak
közérdekû védelmi, jóléti funkciója miatt is. 
A program vissza nem térítendõ normatív támogatás
formájában segíti a gazdálkodókat. A programban való
részvétel kizárja más területalapú támogatások igény-
bevételét. Legkisebb támogatható terület 1 hektár, de
abban az esetben, ha a tervezett telepítés már meglévõ
erdõ közvetlen szomszédságában van, akkor 0,3 hek-
tár.
A támogatás három részbõl tevõdik össze: az erdõ
telepítéséhez, az ápolásához és az elsõ években jelent-
kezõ jövedelem-kiesés pótlására nyújtott támogatásból.
A telepítési támogatás további két részbõl áll: alap és
kiegészítõ részbõl. Az alaptámogatás magában foglalja
az erdõtelepítés összes költségét, beleértve a tervezést,
a talaj elõkészítést, a szaporítóanyag beszerzését, az
ültetést, az esetleges növényvédelmet. A kiegészítõ
rész lehetõséget biztosít belvíz, tûzkár és vadkár elleni
létesítmények megvalósítására. A támogatás mértéke a
telepítendõ fafajtól, a parcella lejtésétõl, géppel való

Szelektíven gyûjtjük a hulladékot.

Hajós Rezsõ atya emlékezetére!

Megint elindult valami… Hála Istennek, mondhat-
nánk, hogy Mártély és a mártélyi emberek ilyenek, s ez
így is van rendjén. Már-már alig telik el egynéhány
hónap, hogy a szeretõ emlékezet ne teremne egy újabb
ötletet, kezdeményezést, hogy emléket állítsunk
valakinek, aki valamikor sokat és jót tett ezért a
faluért.
Most néhányan, élükön, mint már annyiszor Tóth
Mihály kõfaragómesterrel, Tatár Béla és családja, B.
Kovács Emõke képzõmûvész és mások úgy határoztak,
a templom falán el kellene helyezni egy szép emlék-
táblát. Annak a Római Katolikus papnak az emlékére,
aki több mint húsz éven át állt a falusiak szol-
gálatában, komoly, és nem könnyû munkával
igyekezve összetartani a kis gyülekezetet, és hirdetni
Isten Igéjét, olyan idõkben, amikor ezt az uralkodó ha-
talom, nem, hogy nem nézte jó szemmel, de hallgatóla-
gos megtûrtség mellett ott akadályozott, ahol csak
lehetett. Mert akadályozni avval is lehet, hogy minden-
nemû támogatást megvonunk. Az elvtársak ezt meg is
tették. Maradt a hívek jóindulata, a közös hit táplálta
együvé tartozás érzése, és a szó szerinti vegetálás.
Az ötlet gazdái most, ismét segítséget kérnek. A mellé
az ingyenes munka mellé, amelyet Tóth Mihály, mint
már anynyiszor ismét felvállal, bizony szükség van
azoknak az anyagiaknak az elõteremtésére, amely a
bronz dombormû bekerülési költségét fedezné. Hogy e
dombormû alkotója hiteles formában adhassa vissza
Hajós atya megjelenését, arcvonásait, arra kérünk min-
denkit, hogy akinek véletlenül a régi családi fotók
között akad egy csoportkép, netán közeli kép (portré),
amely Hajós Rezsõt ábrázolja, bocsássa  - kölcsönbe -
a rendelkezésünkre, a sikeres és méltó eredményt hozó
mûvészi munka érdekében.
Kérünk ezért minden jóérzésû, az ügyben bármilyen
formában tenni tudó és akaró mártélyi barátunkat,
keressen meg bennünket, hogy közös összefogással,
ismét gazdagítani tudjuk Mártélyt egy olyan méltó
emlékhellyel, amelyet majd unokáink is büszkén vál-
lalhatnak, s tovább víve e nemes hagyományt, talán
majd õk is efféle büszkeségre okot adó emlékhelyek
létrehozásán fognak munkálkodni.
Ötleteiket, adományaikat, felajánlásaikat szívesen
fogadjuk a Római Katolikus plébánián.

-Szerkesztõ -
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járhatóságától és a terület védettségétõl függõen hek-
táronként 842 és 2780 Euró között változik.
Az ápoláshoz nyújtott támogatás öt évig vehetõ
igénybe és fedezi az új telepítés ápolásának, pótlásá-
nak költségeit. A támogatás mértéke a terület
lejtésétõl, géppel való járhatóságától és a telepítendõ
fafajtól függõen hektáronként évi 126 és 463 Euró
között változik. A terület védettsége az ápolási támo-
gatásnál nem játszik szerepet.
Jövedelempótló támogatás fafajtól függõen 10, 15, vagy
20 évig igényelhetõ. A támogatás mértéke a terület
adottságától (kedvezõtlen, vagy átlagos adottságú) és a
telepítés elõtti mûvelési ágtól (szántó, vagy gyep) füg-
gõen hektáronként évi 55 és 281 Euró között változik.
Gazdálkodók és azok társulásai magasabb támogatás-
ban részesülnek, mint az egyéb magánjogi személyek.  
A támogatást igényelheti minden regisztrált
gazdálkodó, aki az erdészeti hatóság által határozat-
ban jóváhagyott erdõtelepítési engedéllyel rendelkezik.
Ennek az engedélynek a megszerzéséhez erdõtelepítési
kivitelezési tervet kell benyújtani az Állami Erdészeti

SEGÍTÜNK!
A szegedi központú

Business World Consulting
Tanácsadó Bt.

a hazai piacon, egyedülálló módon

D Í J M E N T E S E N
felajánlja széleskörû szolgáltatásait magánszemélyek, vállalkozók és cégek részére.

Cégünk feladata: a felmerült igények alapján egyénileg és testre szabottan megtalálni az Ön
számára a megfelelõ pénzügyi partnert, mely minden igényt kielégítõ módon segíti Önt céljai meg-
valósításában. Amennyiben nincs ideje, információja és pénzügyi tapasztalata a megoldás keresésében és
megvalósításában, akkor forduljon bizalommal munkatársunkhoz.

Személyes igényfelmérés alapján testre szabott elemzést készítünk, amelyet továbbítunk az Ön
számára legmegfelelõbb pénzügyi partner számára, akik pár napon belül jelentkeznek a hazai piacon fellel-
hetõ legoptimálisabb ajánlattal, amely csak Önnek szól!

Szolgáltatásaink: hitelek, hitelek összegzõ kiváltása, befektetések, Non Stop ügyvédi szolgál-
tatás, gépjármûvásárlás, pályázatírás és figyelés, ingatlan fedezetû hitelek, stb.

Tevékenységünk akkor sikeres, ha Ön elégedett.
Minket nem Ön fizet, de a segítséget Ön kapja!

Kérésére házhoz szállítjuk a megoldást, az ajánlatot, amíg Ön pihen, és a családjával van!
Hívja munkatársunkat:

(30) 681-58-38

Szolgálat területileg illetékes igazgatóságához. A terv-
dokumentációt csak felsõfokú erdészképesítéssel ren-
delkezõ szakember készítheti el. A telepítési támo-
gatást igényelheti minden jogszerû használó, de az
ápolási és a jövedelemkiegészítõ támogatás igénylése
tulajdonosi jogviszony, vagy legalább húsz évre szóló
haszonbérleti szerzõdés megléte esetén lehetséges.  
Támogatási kérelmet az MVH által kiadott forma-
nyomtatványon az Állami Erdészeti Szolgálat
területileg illetékes igazgatóságához lehet benyúj-
tani. A beadás határideje 2006 õszi és 2007 tavaszi
telepítésekre 2006. június 1-tõl, 2006. július 31-ig
tart.

A támogatással kapcsolatban bõvebb információk
kaphatók Kis József NVT szaktanácsadótól
szerdánként 8-13. óráig a Mártélyi Polgármesteri
Hivatalban. Tel.: 70-316-8960

Kis József
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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.

Zenés üdvözletküldõ szelvény

A "Szóbeszéd Rádió" harmincas zenei kívánság
listájából a következõ számot kérem a szombati
és vasárnapi kívánságmûsorban lejátszani:

A kívánság sorszáma: ……………………………

Küldõ: ..……………………………………………

Akinek küldöm: ………………………………….

A jókívánság szövege: ………… ………………...
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

A szelvényt kérjük, juttassák el a rádió Fõ utca
33. szám alatti stúdiójába, vagy dobják be a
postaládánkba.
Kívánságaikat nagy örömmel sugározzuk
ismerõseknek, rokonaiknak, barátaiknak a
hétvégi mûsorban, amely szombatonként 1 3 -
tól, és vasárnap a 11 órás hírek után - ismétlés-
ben - hallható.#
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Zenés üdvözlet a 89.9 MHz-en
Küldje el jókívánságait szeretteinek, bará-
tainak, ismerõseinek, szomszédjának!

Zenés üdvözlet a Szóbeszéd Rádióban minden
szombaton délután 13-tól, melyet vasárnap a
11 órás hírek után megismétlünk.
Üdvözleteiket minden héten csütörtök délig
adhatják le személyesen, levélben, e-mailben vagy
a Kalárisban megjelent szelvényen.

Címünk: Szóbeszéd Rádió 89.9 MHz
Mártély, Fõ u. 33.
e-mail: szobeszed@7hatar. hu

1. 3+2 - Halvány õszi rózsa
2. ABBA - Waterloo
3. Ágnes Vanilla - Csak egy éjszaka
4. Ákos - Ilyenek voltunk
5. Al Bano & Romina Power - Felicita
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Az Idõsek Klubjának februári
programja

2-án Farsangi népszokások, hiedelmek, népi meg-
figyelések.

6-7-én Térítési díjak rendezése a pénztári órákban.
10-én Fényterápia - 9.30-tól.
15-én Orvosi ellenõrzés - 14 órától.
16-án Névnapi köszöntõk: Julianna, Aranka,

Zsuzsanna, Mátyás.
Verses köszöntõ - 10 órakor.

22-én Fehérnemû vásár - 10 órától.
24-én Fényterápia 9.30-tól.

Figyelem! Tájékoztatom az ellátásban részesülõket,
hogy a térítési díjak valószínûleg márciustól emelked-
ni fognak. A januári nyugdíjas szelvényeket kérjük,
mindenki mutassa be. Februárban és márciusban csak
a délelõtti órákban lesz ügyfélfogadás a továbbkép-
zések miatt. Megértésüket Köszönjük!
A kézimunkázás csoportfoglalkozása kedd délelõttre
változott. Minden hétfõn reggel 7.30 órától vércukor-
mérés (reggeli elõtt), vérnyomásmérés és súlyel-
lenõrzés 9-11 óráig, egyéni gondozás, gyógyszer-
felíratás. Minden hétfõn és kedden gyógymasszírozás
elõjegyzés szerint.
A kézimunkázók csoportfoglalkozása kedden, az idõs
torna 10 órától szerda délelõttönként, kedden és
csütörtökön délután 3-4 óráig az Optimisták próbái,
felkészülés a Farsangra. Ötleteket, jelmezeket, kel-
lékeket és tombolatárgyakat szívesen fogadunk!

Joóné Bene Aranka

A „Prijedori ballada“ címû film az 1992 és 1995 között
zajló dél-szláv háborút túlélt Prijedor környéki
bosnyákokról szól, akiket elüldöztek otthonukból.
Volt, akiknek sikerült elmenekülniük, mások ha-
láltáborokban végezték. A Nyugat-boszniai Szerb
Krajinában mintegy 3500-ra tehetõ azoknak a száma,
akikrõl hozzátartozóik semmit sem tudnak. A térség-
ben szinte naponta bukkannak tömegsírokra, amelyek-
bõl a kiemelt holttesteket DNS analízis segítségével
azonosítják…
A filmben többek között megismerkedhetnek Besima
Kahrimanoviæ újságírónõvel, aki 2001. szeptembe-
rében jelen volt a Prijedor melletti egyik tömegsír
feltárásánál. Ekkor 374 eltûnt személy csontjait
emelték ki a mélybõl. Besima története azonban csak
egy a több ezer közül… A „Prijedori ballada“ rendezõ-
je Hegedûs Anita. Mind a két filmet Rácz Edit vágta.

A mártélyi Teleház alkotóközössége által készített
filmek a 37. Magyar Filmszemlén

Talán kevesen tudják, de a mártélyi Teleház, már
ismert szolgáltatásai és igénybe vehetõ lehetõségei
mellet, a rádióüzemeltetésén túl, egy olyan saját
alkotóközösségnek is otthona, akik színvonalas doku-
mentum és más stílusú filmeket készítenek. Az utóbbi
idõben elkészült filmjeik versenyen kívül, részt
vesznek a 37. Filmszemlén. 

A „Barátom, hát pont én…“ címû alkotás, Tóth Sándor
magánfuvarozó tragikus haláláról szól. 1989.
Decemberében a romániai forradalom kitörésének
hírére Hódmezõvásárhely polgárai gyûjtést szerveztek
Temesvár lakosai számára. Az összegyûlt segélyszállít-
mányt az önkéntesekbõl álló csapat vitte, köztük Tóth
Sándorral. A konvoj az ottani események súlyosbodása
miatt csak Aradig jutott, ahol december 22-én éjjel Tóth
Sándor máig tisztázatlan körülmények között vált a
romániai forradalom egyetlen külföldi áldozatává.
A filmet Csernai Árpád rendezte.

6. Anita - Jöjj vissza vándor
7. Apostol - Nehéz a boldogságtól
8. Aradszky László - Isten véled édes Piroskám
9. Auth Csilla, Szolnoki Péter - Féltelek
10. Az operaház fantomja - A fantom
11. Baby Gaby - Darabokra szakítod a szívemet
12. Balázs Pali - Csak ezt az éjszakát
13. Barabás Sándor - Te vagy nékem az az asszony
14. Barbara Streisland - Women in love
15. Bódi Guszti - Szép asszony vagy
16. Bokor János - A vén cigány
17. Bon Bon - Valami Amerika
18. Cserháti Zsuzsa - Hamu és gyémánt
19. Csocsesz - Az alvilágnak nincs romantikája
20. Ihász Gábor - Múlnak a gyermekévek
21. Kaczor Ferenc - Hosszú fekete haj
22. Omega - Gyöngyhajú lány
23. Zsédenyi Adrienn - Motel
24.Jávor Pál - Egy tisztes õszes halánték
25. Zorán - Majd egyszer
26. Nox - Forogj világ
27. Kovács Apollónia - Nincsen még egy olyan ass-
zony
28.Zámbó Jimmy - Még nem veszíthetek
29. B. Tóth Magda - A mindenem te voltál
30. Dupla Kávé - Se veled, se nélküled
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Apróhirdetések

Anyakönyvi hírek

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

A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi
Közhasznú Egyesület ezúton mond köszönetet minda-
zoknak, akik mûködésüket segítették azzal, hogy szá-
munkra felajánlották SZJA 1 %-át. Kérjük, amennyiben
munkánkkal meg vannak elégedve, lehetõségeik
szerint továbbra is támogassanak bennünket.
Adószám: 18455106-1-06. Egyéb pénzbeli támogatást
a Székkutas És Vidéke Takarék Szövetkezetnél
vezetett számlánkon.

Számlaszám: 57300038-10300617

Született:

Körtvélyessy Gyõzõnek és Körtvélyessyné Rácz Balogh
Renátának - Luca Zsuzsanna nevû kislánya.

Elhunytak:

Bozsér Sándor Mártély, Tanya 108.
Tóth Istvánné Vas Irén Ida Mártély, Széchenyi u. 24.

Török Péter volt mártélyi lakos
Szabó János Mártély, Tanya 291.

Kis Imre Mártély, Tanya 31.

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: (tartó-
sítószer-mentes) savanyított
hasáb, és apró káposzta folya-
matosan 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, szám-
laképesen, referenciával, rövid
határidõre, modern anyagok-
kal, garanciával vállalok. 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.

6 hónapos keverék kiskutyák
ingyen elvihetõk. Mártély,
Béke u. 23.

Mártélyon elveszítettem a
kulcscsomómat. Kérem a be-
csületes megtalálót, hogy adja
le a Hangya-boltban, vagy
hívja a (70) 375-1098 telefon-
számot.

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 malacok
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 beton-
gyámmal és villanyóra
szekrénnyel.

Autóalkatrészek: Dacia 1300-
as kombihoz új alkatrészek,
hengerfejtömítések, egyéb tö-
mítések, csapágyak, gömb-
csuklók és sok másféle tarto-
zék (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 egyiket
szívesen elcserélem!

Érdeklõdni az Idõsek Klub-
jában lehet.


