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Örök turista

Vannak többlaki emberek, akik
láthatóan a szerint ítélik meg
melyik helyet válasszák aktuálisan
lakóhelyüknek, hogy milyen a poli-
tikai-gazdasági helyzet.
Ez a gondolat ivódott belém, ahogy
olvastam Csete György rövid
üzenetét a Délvilágban. A levél elsõ
része nem is érint bennünket
Mártélyiakat, hisz egy vásárhelyi
tanárnõnek írta, de az utolsó mon-
data erõs gondolkodásra készteti az
embert: „Csak tiszta szívbõl sajnál-
hatjuk, hogy Budapesten élünk és
Mártélyon van a mûtermünk, nem
Vásárhelyen."
Akkor, hirtelen felindulásomban a
következõ választ írtam, amelyet el
is küldtem az említett újságnak, de
mert hogy más (az érintett) részlete-

sebben megválaszolta - nem is
jelentettek meg. Magunk miatt
azonban megoszthatok a mártélyi
olvasókkal, hátha nem vagyok
egyedül a véleményemmel:

„Tisztelt Csete György!

Bánfi Julianna, kinek személyét Ön
nem tartja valósnak, tanárom volt.
Nem is ezért írok... Hanem, mert egy
idõ óta, egyre többen, mi is rend-
kívül sajnáljuk, hogy Mártélyon van
a mûtermük.
Tényleg jobb volna Vásárhelyen
alkotni, hiszen közelebb lennének a
támogatott személyhez és a "hûség
városához" - technikailag - amely-
hez remélem szintén lojális és hû
marad mindaddig, míg a dolgok az
Ön szájíze szerint mennek. Ha
mégis megunja a támogatást, vagy

rájön majd egy idõ után valamire,
amitõl kigyón Vásárhelybõl, azért
Mártély még itt van talonban. Igaz,
valamiért eddig sem vette semmibe
a Mártélyiakat, hisz átszellemült
sétái közben, idõnként még vissza-
köszönni is rangon alulinak tartot-
ta bárkinek, de ezután majd
mentesül ez alól a minimális emberi
udvariassági gesztus alól is. Mert
lehet, hogy a mártélyi emberek nem
dicsekedhetnek mindenféle illusz-
tris kitüntetésekkel és titulusokkal,
s zömükben nem nagy is nagy
mûvészek, de értékrendjük egész-
séges, emlékezetük pedig tartós."

És így válhat valaki egy felelõtlen
kijelentéstõl, magányos, örökös tur-
istává abban a faluban, amelyet
egykor magáénak vallott… 

F.Cs.Z. 
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„Jelzöm...“

Iskolai Farsang 2006.

Már-már közhelyként hangzik, de
most sem tud a krónikás mást írni
az ÁMK Általános Iskolájának
jelmezes farsangi mulatságáról,
mint hogy felfokozott, lelkes ké-
szülõdés elõzte meg azt a nagysze-
rû délutánt, amelyen gyerekek, fel-
nõttek egyaránt jól érezhették
magukat.
Már jóval a kezdés elõtt úgy tûnt,
nem férnek többen a Faluház
nagytermébe, de mikor a bál nyitó-
eseményeként a királyi pár elfoglal-
ta helyét a színpad elõtt, mintha
kétszer annyi szülõ, nagyszülõ,
rokon szorongott volna a székeken
és a fal mellett állva, mint amennyi
embert e terem befogadni képes.
A zsûri is elfoglalta helyét az elsõ
sorban, s ahogy Tilla mondaná a
„Megasztár" döntõjében, nem volt
könnyû dolguk, hogy eldöntsék a
helyezéseket, a számtalan szebbnél
szebb és ötletesebb jelmez, és zenés
jelenet bemutatói között. Némi
tanári segédlettel, a három mûsor-
vezetõ bohóc lendületesen és vidá-
man igazgatta a színpadra szólított
jelmezeseket, s humoros megjegy-

zéseikkel hathatósan emelték az
amúgy is vidám, felszabadult
hangulatot.
Elsõként az alsós egyéni jelme-
zeket, majd a csoportos jelmezeket,
végül a tátika csoportokat láthatta
és jutalmazta nagy tapssal a megje-
lent nézõsereg. Felsorolni is le-
hetetlen hány féle jelmezt láthat-
tunk, errõl hûebben beszélnek a
képek.
A zsûri visszavonultával izgatott
találgatások közepette, ki a büfé
finomságait rohamozta meg, ki tán-
colt egy keveset a terem közepén, s
mindenki az eredmény kihirde-
tésére várakozott. Albert Tibor al-
polgármester, akire a helyezések
ismertetése hárult, eleinte alig
tudta túlkiabálni a gyereksereg
izgatott fecsegését, végül azonban
gyõzött a kíváncsiság, s nagy
üdvrivalgásokkal és hatalmas taps-
sal ünnepelték egymást, a helye-
zettek önmagukat, s végsõ soron a
terem apraja-nagyja azt a színvo-
nalas és kitûnõ hangulatú délu-
tánt, ahol nem a díjak számítottak
igazán, hanem a közös játék, a

Meghívás

Mártély község
Önkormányzata és
Képviselõ Testülete

minden érdeklõdõt szeretettel
meghív a község fõterén

2006. március 15-én tartandó
ünnepségre, ahol az 1848-as

Forradalom és Szabadságharc
hõseire emlékezünk!
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szereplés és az együttlét öröme.
Egész délután folyt a tánc, az
ünneplés, és nagyon sok szép
tombolatárgy lelt gazdára.
A bál után, boldogan és fáradtan,
talán gyermek, szülõ egyként azon
gondolkodva sétálhatott hazafelé,

milyen új és meglepõ jelmezzel,
jelenettel emeljék a következõ
Farsangon a mostani alig túlszár-
nyalható színvonalat, ám ismerve a
Mártélyiak találékonyságát és tö-
retlen alkotókedvét, biztosak lehe-
tünk benne, legközelebb is érdemes

lesz mindenkinek rászánni egy
kellemes délutánt, hogy részese
legyen egy ilyen maradandó emlékû
eseménynek!

Szerkesztõ 
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Képviselõ Testületi
ülés

Mártély Község képviselõ-
testülete 2006. február 14-én

14 órai kezdettel tartotta soron
következõ ülését, melynek

napirendi pontjai a
következõk voltak:

1. Mártély Községi Önkor-
mányzat 2006. évi

költségvetése.
Elõadó: Balogh Jánosné

polgármester.

2. Elõterjesztések.



Az élet zajlik. Próbáljuk tenni a dol-
gunkat, rohanunk, idegeskedünk,
romboljuk magunkat és egyszer
csak, legtöbbször váratlanul meg-
szólal a szervezet vészcsengõje - baj
van. Persze nem mindenkit fenyeget
az idegbajba ágyazott hirtelen
rosszullét réme, mert haláli nyugodt
természetet kapott az anyater-
mészettõl és felmenõitõl. Napi életét
nem a nyüzsgés és az állandó szelle-
mi készenlét határozza meg, hanem
az egyszerû vágyak és egyszerû
örömök keresésének és beteljesü-
lésének megnyugtató egymásutánja.
Szerencsés alkat - az „olyan" - szok-
ták mondani.
De amikor eljön a baj, akkor menni
kell. Helyesebben viszik az embert.
Már köti is be az infúziót a doktornõ,
azután önfeláldozó mentõsök sziré-
názva száguldanak vele oda, ahol
talán tudnak segíteni, miközben a
szorító mellkasú, soha nem látott
idegent egész úton jótékonyan nyug-
tatják, vigasztalják, s lelket öntenek
belé. A Mártély-Vásárhely út még
sohasem volt ilyen rövid, és sosem
volt ilyen hosszú. Rövid, mert soha
nem érzett sebességgel röpít a
rohamkocsi, de túl hosszú, ha az
ember a rosszullét oldaláról szemléli
a dolgot. Meg is állapítja, a mentõsök
csodálatos emberek. És következik a
kórház, orvosok, nõvérek, vizsgála-
tok, a szabadsághoz szokott szellem
bezártsága, a le sem tagadható
félelem. No nem a haláltól, amely
talán még odébb van az idõben -
mondják -, de attól, ami lehetett
volna. A sok, ha. Megrökönyödik az
elõfordulható lehetõségek végiggon-

dolásakor. De még most úgy tûnik,
van esély. És közben az ember azért
figyel is, hisz nem tud kivetkõzni
önmagából. Sorsokat hallgat meg,
önhitegetõ emberi roncsokat lát,
hihetetlen újjászületéseket, teljes
feladásokat, és a halált. Hogy elterel-
je a maga bajáról a figyelmet, s mivel
„pillanatnyilag" nincsen rosszul,
beáll önkéntes segítõnek, és lelkesen
hordja a vizet a járóképtelen szo-
batársaknak, bontja a narancsot,
ágytálat hoz, fejtámlát igazít, ablakot
nyit, vigasztalja a sírdogálókat, ad a
sajátjából, mert furdalja a lelkiis-
meret, ha mást éhezni lát. Megígéri a
haldoklónak, hogy a nyáron majd
együtt mennek ki horgászni, mert a
haldokló is horgász. De tudja, hogy
már soha nem fognak együtt
horgászni. Abban sem biztos, õ maga
kijut-e még a vízre, de ettõl a ki-
csinyes gondolattól megharagszik
magára, és nagyon elkezd akarni.
Meg, hogy többet fog foglalkozni a
családdal, a világ szép dolgaival,
lassabban akar élni, és egyáltalán -
másképp.
Közben, ha már „módja" van, figyeli
- sajnos már nem elõször - testközel-
bõl az egészségügy gépezetét is.
Öröm tölti el, ha megnyugtató
modorú, türelmes orvosokkal és
nõvérekkel találkozik, akik úgy
foglalkoznak a betegekkel, mintha
emberek lennének, és szomorú
szívvel szemléli, ha õt, vagy a
betegtársait pusztán munkadarab-
nak tekintõ, lekezelõ stílusban és
elutasítóan beszélõ lelketlen szak-
személyzet nyomorít szakmányban.
Utóbbi annyira elkeseríti, hogy gon-
dolja, szól. No nem a saját érde-
kében, mert már megtanulta helyü-
kön kezelni a dolgokat, hanem a töb-
biek érdekében. Azután mégsem
szól, mert látja, csak rontana a
helyzeten. És - bár rögtön érzi, hogy
ez nem normális dolog - mentségeket
keres a számukra. Lehet, rossz
napjuk van. Túlterheltek, családi
gondjaik vannak, rosszul fizetettek,
alulmotiváltak, meg miegyéb. De a
helyzet másnap sem változik. Nem
javulnak az emberek, s a durva még
durvább. A lelketlen még lelketlenebb,

a türelmetlen már ordít is, és csak
néhány van, aki megmarad ember-
nek, mindig. Ha jól végiggondolja, a
szûkös anyagiakon és a rossz
elosztáson kívül mégiscsak az em-
beranyaggal van az alapvetõ baj itt?
Helyesebben, az emberi alkalmat-
lanságok kiszûrésére csak egy na-
gyon tisztességesen fizetett egész-
ségügyi „ágazat" esetén volna mód?
Akkor fordulhatna elõ az az ideális
állapot, hogy a nem idevalók átkerül-
nének, mondjuk a csirkevágóhídra
randalírozni, és csak a tündér-
aranyos, kiegyensúlyozott egészség-
ügyi dolgozók ápolnák a betegek
testét-lelkét? Talán. Csak azt nem
érti, miért mindig ugyanaz a tapasz-
talata, ha beszippantja idõnként a
gépezet, attól függetlenül, ki van épp
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Meghívó
Koller Zsolt történész soron

következõ elõadása
2006. április 4-én, 17 órai
kezdettel kerül megrende-

zésre a Civilházban.
Témája: „Az Anjou dinasztia"

I. rész.
Minden tisztelt

érdeklõdõt szeretettel várnak!

Aztán, ha bekerülünk a gépezetbe… (Jegyzet)

Szepsy Szûcs Levente
fotókiállítása

A magát immár jobbára
Mártélyinak valló Szepsy Szûcs
Levente fotókiállítását tekinthe-

tik meg az érdeklõdõk 2006.
március 15-e és 30-a között a

hódmezõvásárhelyi Önkor-
mányzat bejárati elõcsarno-

kában.
A mûvész fõként a mártélyi

holtágat bemutató felvételekbõl
válogatta a kollekciót.

A kiállításra minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.
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kormányon?
Erre átmegy, és lejjebb engedi Józsi
bácsi ágyát, aki amíg nem volt vele,
sokat sírdogált, most meg már napok
óta csak beszél, beszél, oda-vissza
elmesélte már az életét, megjött az
étvágya is, és azt tervezgeti nemsoká
hazamegy, és hogy mit vet tavasszal
a kiskertbe.
Mikor a horgászt kitolják a bádogko-
porsóban egy vasárnap délután, egy
könnycseppet töröl el a szemében,
minek dacára kisüt a téli nap.

Késõbb megborotválja Józsi bácsit, és
ad Lacikának egy fél narancsot, mert
az élet, míg mûködik, így, vagy úgy,
de mindenképpen megy tovább. Van,
aki az égi vizek partján kergeti a
halakat - ahol már semmi sem fáj -,
Józsi bácsi sima arcával letagadhat
öt évet, Lacika jóízûen eszegeti a
narancsot. Míg a gerezdeket rakos-
gatja a szájába, azon gondolkodik
magában mosolyogva, hogy már
napok óta csak úgy szólítják meg itt
a többiek: legyen szíves Zolikám…

Pedig nem orvos, nem szakápoló,
nem is pap, irgalmas nõvér, vagy szo-
ciális munkás, csak - sorstárs. 
Azután Józsi bácsival nézik még kic-
sit a kinti csalóka napsütést, és a
rigókról beszélgetnek, míg lassan
alkonyul a délután… 

Farkas Zoltán

Az elmúlt hetekben többen meg-
lepõdve és érdeklõdve figyeltek fel a
Faluház elõterében zajló kézmûves
foglalkozásokra, a kosárfonás õsi
mesterségét tanuló fiatalokra.
Örömteli kezdeményezés ez, mert a
résztvevõk a múlt hagyományát
igyekeznek elsajátítani.
A Kalárisban már több alkalommal

beszámoltunk, hogy 15 fõ képzéssel
egybekötött foglalkoztatása valósul
meg uniós támogatással Mártélyon.
A Konrad Lorenz Természet és
Állatvédõ Egyesület és a Faluvédõ-
szépítõ Egyesület közös szerve-
zésében megvalósuló program új
kezdeményezése a kosárfonó tan-
folyam, amely ezt az õsi mester-

séget szeretné
fent tartani. 
Mit jelentett ez a
mesterség régen?
Az életet. Házak
épültek, melyek
falát sövénybõl
fonták, és sárral
tapasztották be.
Kerítést, bútoro-
kat, kosarakat,
kasokat, tálcát,
varsát, haltartót,
tapogatót és sok-
fajta használati
tárgyat, eszközt
készítettek vesz-
szõbõl, ebbõl a
helyben lévõ,
sokrétû termész-
etes anyagból. 
És nem csak
egyesek kiváltsá-
gos tudása volt
ez a mesterség,
hanem széles
körben gyakorolt
m i n d e n n a p i
k é s z s é g .
Elõdeink maguk
szedték, készítet-

ték elõ az alapanyagot és kezük
ügyességével, fáradságával alkották
meg tárgyaikat. Együtt éltek a ter-
mészettel, felhasználták, és nem
kihasználták környezetük javait. A
parasztember igyekezett maga
elõállítani, javítani a mindennap
nyüvõ használati tárgyait. Nem
rohant a piacra egy seprûért vagy
kasért, hanem nekilátott és a
szüleitõl, nagyszüleitõl tanult fogá-
sokkal alkotta meg ezeket. Micsoda
öröm volt, mikor elkészült egy
kosár, mert a gondosan hajlított
vesszõk díszes és tartós eszközöket
eredményeztek.  Ki ne találkozott
volna olyan fonott kosárral, amibe
még a nagyapja szedte a gyümöl-
csöt a kertben. Megbecsülték,
vigyáztak a maguk készítette tár-
gyaikra, ha elnyûtt javították, és ha
végkép tönkrement melegedtek
elhamvadó tüze mellett. Termé-
szetes körforgás ez, amiben a ter-
mészet adománya, a vesszõ, az
önálló alkotó munka öröme a tartós
használatban és a gondos karban-
tartásban ötvözõdik.
Most tapasztalom, milyen fárasztó
ez a mesterség. Egy kis kosár meg-
fonása után jól esik az ujjaimat
pihentetni. És bizony nagyon fontos
a vesszõ elõáztatása és folyamatos
nedvesítése, mert a száraz vesszõ
gyorsan törik, arról nem beszélve,
hogy sokkal nehezebb hajlítani. És
megtanultam, hogy nem készülhet
el egy kosár sem egy kis
káromkodás nélkül, mert ha nem
figyelem a fonás sorrendjét gyorsan
kialakul a gubanc. De ügyes mester
Böröczki Ági, aki nagy türelemmel

Újraéledõ kosárfonás
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és odafigyeléssel mutatja az
alapvetõ fogásokat. A résztvevõk
pedig lelkesek és gyorsan tanulnak.
A foglalkozás végén a maradék
vesszõket kiválogatjuk, a legügye-
sebbek azt hazaviszik és otthon is
próbálkoznak. Persze ez a tan-
folyam nem teszi mesterré a
tanítványokat, de gyakorlással,

kitartással lehetnek közöttünk
olyanok, akik megtalálják benne
azt az örömet és hasznot, ami segít-
heti a jövõbeni boldogulásukat.
Õrizzük, ápoljuk, tanuljuk és gya-
koroljuk mindazt a tudást, amit
elõdeink összegyûjtöttek. Ne hagy-
juk a feledés homályába veszni az
õsi mesterségeket. Jól jöhet ez még

a „ház körül", és amikor bemu-
tatókat, kézmûves foglalkozásokat
és kiállításokat rendezünk a
nagyvárosi turisták örömére és a
helyi alkotók dicsõségére. 

Borsos József

Hajózni ugyan nem lehet rajta, de
minden másra jó, sõt még annál is
jobb. Tiszta, mert csakis a partján
élõkön - és nem másokon - múlik,
hogy az maradjon, ezért aztán
embernek, állatnak és növénynek
egyaránt nyújt remek élõhelyet.
Nagyon is élõ a Holt-Tisza errefelé,
a partját súroló, István király kora-
beli falu, Mártély pedig máig
egészséges, kellemes hely. 

Élhetõ vidék volt ez mindig is,
amolyan királyi ajándék. Nem
véletlen, hogy szent királyunk
éppen Szent Adorján Mártír faluját -
ez volt a település régi elnevezése -
ajándékozta a távoli, zalavári
Benedek rendieknek, hogy a szer-
zeteseknek jó földjük, jó halászó
helyük legyen. A folyó menti kis
paradicsom nem csak a testet,
hanem a lelket is táplálta az idõk
során. Erre járó mûvész szemét,
lelkét nem hagyhatta érintetlenül a
táj látványa a folyóval, az ezredes
fákkal, a nyugalmas mezõkkel, no
és a halászfalu békés, eszes lakói-
val. Tornyai János, Endre Béla fes-
tõmûvész érkezett legkorábban,
õket Rudnay Gyula és még sokan

követték. És jönnek, jönnek a mai
napig, hiszen a nemzetközivé
híresült mártélyi képzõmûvészeti
szabadiskola minden nyáron
csapdába ejti áldozatait. A csapda
fogós, mert aki
csak egyszer is
ellenzõt formá-
zott naplemente-
kor a tenyereibõl,
az visszatér. De
nem kell ehhez
képzõmûvésznek
lenni, így vannak
vele építõmûvé-
szek, zenészek,
írók, költõk és az
élet sok-sok terü-
letén dolgozó, al-
kotó emberek.
Örülünk, hogy a község lélekszáma
növekedett az elmúlt évtizedben,
most már ezerháromszázan va-
gyunk - ragyog a szeme Balogh
Jánosné polgármesternek. - Nem
hagyatkozhattunk csupán Istentõl
kapott természeti értékeinkre,
magunknak is tennünk kell azért,
hogy a Mártély a mai ember kom-
fortigényének megfeleljen. Mi taga-
dás, olcsó telkekkel, sokáig adó-

m e n t e s s é g g e l
csalogattuk a kör-
nyékrõl, fõként
Hódmezõvásár-
helyrõl ide köl-
tözni szándékozó
családokat, no és
a távolról érke-
zõket. A helyi
adózást azonban
nem tudtuk vég-
érvényesen eltö-
rölni, mert a pá-

lyázatoknak, sajnos feltétele. Min-
den beköltözõnek, fészekrakónak
örülünk és bár büszkék gyökereikre
az õslakók, befogadják az ide-
geneket.

Óvoda, iskola, idõseket gondozó
szervezet mûködik a faluban. Mint
sok ekkora helyen, csak egy kicsit
másképpen. Egy-két példa: az
iskolásokat a fõvárosi Operett-
színház koreográfusa tanítja tánc-
ra, az idõsek otthonának programja
a házi betegápolástól a legvidá-
mabb bulikig terjed, kinek-kinek
egyéni igénye szerint.
Harminckét polgárõr vigyázza a
falu és a hozzátartozó üdülõ övezet
nyugalmát, biztonságát, köztük két
egyetemista lány a saját lován jár-
õrözik és nemrégiben tíz általános
iskolás is csatlakozott a népszerû
csapathoz. Figyelmük odáig terjed,
hogy felkutatják az eltévedt kis-
kutya gazdáját is. 
A kis faluban egyébként tíznél több
civil szervezet mûködik - a ven-
dégváróktól a faluszépítõkig és
mozgássérültekig. Munkájuk azért
hatékony, mert tökéletesen össze-
fonódtak az önkormányzattal, ott

A Holt-Tisza mellett - egy egészséges falu, Mártély
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vannak a képviselõtestület ülésein,
és nem mindig bólogatnak. Tavaly
önálló épületet kaptak, a Civilházat,
ahol esténként sokáig világosak az
ablakok. Van a falunak újságja,
rádiója, élénkség van a Teleházban
és a helybéli tanyás Csete György
tervei alapján épült közösségi
házban.
A tanárból lett polgármester asz-
szony a harmadik ciklus vége felé
tartva sorolja: - Nem lehetünk
elégedettek az idegenforgalommal,
kritikán aluli az orvosi rendelõk

épülete, rendbe kellene hozni né-
hány utat, árkot. 
Ám amivel igazán szenvednek, az a
csatornázás. No igen, egy otthonon
mindig van mit javítgatni. A
Kiskunsági Nemzeti Park területén,
tájvédelmi körzetben létezõ faluban
máig nincs szennyvízcsatorna. A
munkálatok ugyan elkezdõdtek, de
a finanszírozás körül kínos, poli-
tikai ízû csatározások kezdõdtek a
térség országgyûlési képviselõje és
a helyi polgármester között. A több-
ször személyeskedésekbe torkolló

párbajt a mártélyiak azért sem
értik, mert mindkét politikus a
Fidesz színeiben dolgozik. Attól fél-
nek a falu lakói, hogy õket is eléri a
kór, amelyet a kettészakadás nevû
vírus idéz elõ mostanában
Magyarországon. A helyiek minden
esetre a csatornázás folytatása mel-
lett vannak és egységpártiak.

Lévay Györgyi
Fotó: Veréb Simon

Hanna Mela festõmûvész Aradon
született 1892-ben. Ipar-mûvészeti,
majd képzõmûvészeti fõiskolát
végzett, Rudnay Gyula volt a
mestere. Évfolyamtársa volt többek
között Barcsay Jenõ és Mattioni
Eszter.
Már az 1920-as, 30-as években ran-
gos kiállításokon szere-peltek és
keltek el mûvei a Nemzeti
Szalonban, a Mûcsarnokban, a
Velencei Biennálékon és Párizsban. 

Dolgozott olajjal, temperával, víz-
festékkel, szénnel. Tematikája is
hihetetlenül gazdag: festett bibliai
és lovagkori témákat, városi és
falusi életképeket, portrékat, kari-
katúrákat, amelyeken a fergeteges
mozgás vagy az egyes figurák
egyénisége nyûgözi le a nézõt.
Tájképeinek hangulatteremtõ ereje
magával ragadó.
Szerette az Alföldet. Gyakran volt
vendége a baráti Vekerdy család-
nak Vásárhelyen és Mártélyon.
Pedagógus barátait segítendõ il-

lusztrációkat, bábukat,
díszleteket készített óvo-
dások, kisiskolások szá-
mára. Ennek az anyag-
nak jelentõs része a mar-
tonvásári Óvodamúzeum-
ba került. Életmûve ere-
deti színt jelentett a hu-
szadik század magyar
festészetében.
Legutóbb a hódmezõvá-
sárhelyi Tornyai János

Múzeum 1965-ben, majd 2005-ben
rendezett kiállítást mûveibõl.Hanna Mela

Zenés üdvözlet a
89.9 MHz-en

Küldje el jókívánságait sze-
retteinek, barátainak, ismerõ-
seinek, szomszédjának!

Zenés üdvözlet a Szóbeszéd
Rádióban minden szombaton dél-
után 1/4 3-tól, melyet vasárnap a
11 órás hírek után megismétlünk.

Üdvözleteiket minden héten
csütörtök délig adhatják le sze-
mélyesen, levélben, e-mailben vagy
a Kalárisban megjelent szelvényen.

Címünk: Szóbeszéd Rádió
Mártély, Fõ u. 33.

e-mail: szobeszed@7hatar. hu
sms: 06-30-997-8370
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A támogatás szintén 2004-ben
kezdõdött. Támogatás a 137/2004
(IX18) rendelet 2. és 3. mellékletében
szereplõ blokkokban mûvelt parcel-
lákra adható.
Aki ebben az idõben nem adta be, (de
ha a parcella száma benne van a
listában), az várhatóan, be lehet
adni.
Olyan gazdáknak célszerû igényelni,
akinek a legelõje beleesik ebbe a par-
cellába.
Ezeken a területeken takarmány-
növényt kell termelni. Tiltott nö-
vények: õszi és tavaszi búza, rizs,
napraforgó, kukorica, burgonya,
ipari növények és zöldség. Ezt a
programot is 5 évig kell vállalni.
Be kell tartani a Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat elõírásait a gazdaság
egész területére. Tehát, ha a gazda
legelõterületével tud belépni, akkor a
szántóterületre is be kell tartani a

HGGY- elõírásait. Gazdálkodási
Naplót vezetni kell.

A fizetési kérelmeket az AKG-töl
eltérõen a 113/2005 (XI.29) FVM ren-
delet alapján a területalapú támo-
gatással együtt 2006 április 1 és
május 15 között kell az MVH-nak
benyújtani. 

A legutóbbi információ szerint csak
kb. szeptember hónaptól várható a
Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elõ-
írásainak megváltoztatása, addig a
mostani van érvényben. A Gazdasági
Napló sem fog megváltozni egyelõre.
A régi naplót kell vezetni.
Ha valaki üres nyomtatványt nem
másolt, akkor az letöltheti az
Internetrõl (www.gtr.uw.hu), vagy
megbeszélés alapján én le fogom töl-
teni és átadom.
A Gazdasági Napló-t folyamatosan

kell vezetni.
A GN. - vezetésével az AKG, KAT
programokkal kapcsolatosan továb-
bra is INGYENESEN rendelkezésre
állok a gazdáknak.

A gazdák rendelkezésére állok a
következõ feladatok megbeszélé-
sére:

Mezõgazdaság adózási, könyvelési,
valamint a mezõgazdasági támo-
gatások igénylésének elkészítéséhez
. A 13/2006 (II.7) FVM rendelet az
Agrár és Vidékfejlesztési Támoga-
tásokkal kapcsolatos feladatokról.

Ügyfélfogadás: Borus Gábor szak-
tanácsadó, Telefon: 06-20-962-
9987.

Minden szerdán 8 órától 12 óráig
Polgármesteri Hivatal (Civilház)
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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 isme-
rõseknek, rokonaiknak, barátaiknak a hétvégi
mûsorban, amely szombatonként 13-tól, és
vasárnap a 11 órás hírek után - ismétlésben -
hallható.
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Márciusi kínálatunk:

1. Jákó Vera - Könnyek nélkül élni
2. Fényes György - Nincs már hova hazamenni
3. Kacor Ferenc - Bocsáss meg kérlek
4. Lagzi Lajcsi - Lazítani
5. Dupla Kávé - Kell hogy várj
6. Komár László - Húsz év múlva
7. Koncz Zsuzsa - Rohan az idõ
8. Koós János - Kislány a zongoránál
9. Korál - Homok a szélben
10. Kovács Kati - Úgy szeretném meghálálni
11. Máté Péter - Azért vannak a jó barátok
12. Szécsi Pál - Egy szál harangvirág
13. Zámbó Jimmy - Valahol bús dal szól
14. Zalatnay Sarolta - Ó, ha milliomos lehetnék
15. Voith Ági és Bodrogi Gyula - Jamaikai trombitás
16. U2 - One
17. Tina Turner - Goldeneye
18. Rolling Stones - Angie
19. Queen - I was born to love you
20 Presser Gábor - Nagy utazás
21. Piramis - Õszintén akarok élni
22. P. Mobil - Maradsz, aki voltál
23. Ossian - Sörivók
24. Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar -

Egy fiú a házból
25. Madonna - Cheris
26. Kispál és a Borz - Pistike
27. Karthago - Apáink útján
28. Hooligans - A vér nem válik vízzé
29. Elton John - Can you feel the love tonight
30. Edda - Utolsó érintés

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv - Kedvezõtlen
Adottságú Területek támogatása
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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
hozzánk, 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.



Már hagyományos az a kapcsolat,
amelynek keretében idõrõl idõre
Németországba utazik egy kis
mártélyi „különítmény", hogy on-
nan különféle hasznos adomá-
nyokat hozzon, s ossza szét Mártély
rászoruló intézményeinek, civil
szervezeteinek.
A mostani út is többek adakozó
hozzájárulásának köszönhetõen

jött létre. Tóth Mihály kõfara-
gómester, anyagi segítsége mellett,
biztosította hozzá a teherautót,
amellyel hárman utaztak. Rózsa
János és fia Róbert - akik felváltva
vezettek -, és Dávid István. Anyagi
segítséget adtak: Tóth Mihály és
családja, Takács Béla és családja,
Józsa Ferenc és családja, Kun
Károly és családja, Szél Sándor és

családja, Nagy
Sándor és család-
ja, Benkõ Sándor
és családja, Rózsa
János és családja,
Dávid István és
családja, és az
Önkormányzat.
Egy Aacheni rak-
tárból hozott ki-
tûnõ állapotú asz-
talokból és szé-

kekbõl, számítógép munkaszékek-
bõl jutott az ÁMK Iskolájába, az
Önkormányzathoz, és a Teleházba
is. Az ÖNO fémvázas, háttámlás
székekkel lett gazdagabb, és a
Mártélyi Polgárõr és Önkéntes
Tûzoltó Házba is jutottak asztalok
és székek.
A szervezõk és lebonyolítók ezúton
fejezik ki köszönetüket mindazok-
nak, akik segítségével ez megvaló-
sult!
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Mi a klasszikus influenza?

A klasszikus emberi influenza min-
den évben szezonális rendszeres-
séggel, õsszel-télen jelentkezõ meg-
betegedés, amelynek kialakulásáért
az influenzavírus A, B vagy C típusa
felelõs. A klasszikus influenza
magas lázzal, köhögéssel, torokfá-
jással, izomfájdalommal járhat. Ez a
megbetegedés emberrõl-emberre
terjed. Közösségekben egymástól
könnyen elkaphatjuk. A betegség
ellen a védõoltás a leghatékonyabb
védekezés.

Mi a madárinfluenza?

A madárinfluenza vagy szárnyas

influenza alapvetõen a szárnyasok
fertõzõ betegsége, amelyet az in-
fluenza A vírus különbözõ altípusai
okoznak. A madarak egyes fajai
különbözõ mértékben érzékenyek a
kórokozóra. A vadonélõ vízi szár-
nyasok leggyakrabban tünetmente-
sen hordozhatják, de a bélsarukkal
a környezetbe üríthetik a vírust. A
háziszárnyasok a legérzékenyebbek
a fertõzésre. A 2003. vége óta vad-
madarak és háziszárnyasok között
kialakuló járványokat elsõsorban
az influenza A vírus H5N1 altípusa
okozza. 

Okozhat-e emberi megbetegedést
a madárinfluenza?

Annak ellenére,
hogy a madár-
vagy szárnyas in-
fluenza a szár-
nyasok betegsé-
ge, nagyon rit-
kán és különle-
ges körülmények
között az ember
is fertõzõdhet és

megbetegedhet. Az emberi megbe-
tegedéshez a fertõzött állattal való
nagyon szoros, közvetlen kontak-
tus szükséges. Az eddigi emberi
megbetegedések is ilyen módon
történtek. A madárinfluenza vírus
bélsárral, váladékokkal, vérrel ter-
jedhet állatról emberre (pl. barom-
fitelepek, feldolgozóipar).

Hogyan védekezzünk a madárin-
fluenza ellen?

A madárinfluenzával érintett orszá-
gokban a következõkre ajánlatos
odafigyelni: kerülni kell az állat-
vásárokat, baromfitenyésztõ gazda-
ságokat, a közvetlen kapcsolatot élõ
baromfival, élõ vagy elhullott vad-
madárral, valamint kerülni kell a
közvetlen kapcsolatot állati ürü-
lékkel szennyezett felületekkel
(érintés, szájba vétel).
Nem szabad semmilyen élõ szár-
nyast (baromfi, díszmadár, vadma-
dár) vagy ilyen származású nyers
terméket (toll, tojás) behozni az
érintett országokból.

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Lakossági tájékoztató - a madárinfluenzáról
és az emberi influenzavírusokról.

Németországi út



Szomorú vasárnap

Amikor már mindenki a jó idõt
várja, természetesen én is. S hogy
egy kicsit siettessem a tûrhetõbb
idõjárást, lementem hát a Tisza
partra hogy körülnézzek, vagy is
oda, ahol a természet mozdulását a
leghamarabb észlelheti az ember. 
A séta sajnos nem úgy sikerült
ahogy szerettem volna. Nem azt
éreztem amit vártam. Szomorú,
mozdulatlan tájat találtam. A moz-
dulatlanságot és csendet csak a fák
ágain cseppekben összegyûlõ majd
lehulló esõvíz törte meg. Egy-egy
nagy csattanással értek földet, amit
beivott a szomjasnak látszó homok.
Kellemetlen nyirkos szél borzolta a
part mentén megolvadt szegélyt.
Kíváncsian figyeltem a vizet, hogy
van e valamiféle mozgás. Nem

aranyhalat vártam, nem is vidáman
lubickoló békákat, hanem valamit,
ami életjelet ad a part menti sekély-
bõl. Sajnos még semmi életjelet nem
tapasztaltam. Azután elgondolkod-
tam, hogyan is képzeltem, hogy
valamiféle mozgás lehet a vízben,
hisz bizonyára még mindég jó
mélyen el vannak vermelve a halak
is, s talán csak egy-két „elkesere-
dett" kárász mozoghat a mélyben. A
többiek álmosan húzzák fejükre az
iszapdunyhájukat. Ahogy sétáltam
a part mentén, egy horgászra lettem
figyelmes. A hosszan kiolvadt
részen próbálkozott valamiféle
szerencsével. Miután egy kicsit
beszédbe elegyedtünk, elárulta,
hogy õ sem reménykedik abban,
hogy a mai fogásból lesz az ebéd
otthon. Õ is csak reménykedve fe-
szegeti a természet, tavaszra nyíló
ajtaját, mint már ilyenkor mindany-
nyian, akik unjuk a megszokott,
szinte már szertartássá vált
begyújtást a kandallóba, vagy a
kazánba, ahová, ki tudja hányadik
vödör szenet öntjük, hogy éhes
gyomrát megtömve melegedjünk
egy pár órán át.
Vigasztalhatatlanul esett a havas
esõ, mellé fújt a hideg északi szél.
Egyszóval, ez a vasárnap reggel
nem az én áhított „madárfüttyös"

reggelem volt. Szegény, elvarázsolt
lelkû horgászt, még a vadkacsák
sem kerülgették az elszórt ete-
tõanyagért. Õk is, ki tudja hol, mely
részén a holtágnak, fázósan dugják
szárnyaik alá csõrüket, s jobb híján,
figyelik a hátukon lepergõ vízcsep-
peket. 
Csend honol, ameddig a szem ellát,
s a fül hallani képes. Az üvegesre
ázott jég még tartja magát a víz
felett. Hazafelé menet sem tapasz-
taltam az idõjárás hangulatában
változást, csak egy-két kutya muto-
gatta a kerítés lécei között, hogy
milyen szép egészséges fogai van-
nak. A kávézó már nyitva, de ott
sem volt az a pezsgõbe mártott
hangulat, csak néhány didergõ
„ügyeletes", túl az elsõ féldecin,
eresedõ szemekkel támasztotta a
pultot, s szívta a helyiség áporodott,
ital és cigarettafüst semmi mással
össze nem téveszthetõ levegõjét.
Olyan érzéssel értem haza, mintha
ez a nap érdemtelenül tolakodott
volna a szombat és a hétfõ közé. 
Azután már csak a jó vasárnapi
ebéd utáni, pillanehezítõ sziesztára
tudtam gondolni. Ilyenkor az a
„valami"…

Békési Sándor - Mártély.

A nagy hideg ellenére lázas ké-
szülõdés elõzte meg a február 11-én
szombaton megrendezett alapít-
ványi bálat. 
Az ÁMK dolgozói rengeteg tombo-
latárgyat, festményt, támogatót
varázsoltak erre az alkalomra.
A bejáratnál nagyon gyorsan keltek
a zsákbamacskák és a tombo-
laszelvények. Mindenki bízott a jó
szerencséjében. 
A bálat Balogh Jánosné polgár-
mester nyitotta meg szívhez szóló
szavaival, majd következtek a tán-
cosok. Az iskola 6-7. osztályos ta-
nulói fergeteges táncot adtak elõ.
A vacsora mint mindig, most is

nagyon finom volt. A felszolgálást
az iskola 8. osztályos diákjai
végezték felnõttek irányításával. 
Mire az árverés elkezdõdött, már a
házi disznótoros és a mignon is az
asztalra került.
A sok szép képet ismét Benkõ
Brigitta árverezte el, nagyon jó ered-
ménnyel.
A talpalávalót Tóth Attila, Tatár
András és Bakos Tibor szolgáltat-
ták.
Nagyon jó hangulat alakult ki,
sokan táncra perdültek. A táncot
csak az éjfél után kezdõdõ tombola-
sorsolás szakította félbe. 
Öröm volt tapasztalni, átélni

gyerekek, szülõk pedagógusok,
meghívott vendégek közös ünnep-
lését, kikapcsolódását egy nemes
cél érdekében.
A keletkezett bevétel pedig biztosít-
ja az alapítvány jövõ évi mûködését
a tõle megszokott színvonalon.
Köszönet az elvégzett munkáért, a
támogatásért, a felajánlásokért, a
nyitótáncért és a kedves vendégek
jelenlétéért.

E rovatunkban az olvasók leve-
leinek, észrevételeinek s pana-
szainak adunk helyt. Fenntart-
juk azonban a jogot, hogy eti-
kai megfontolásokból mérle-
geljük a megjelentetés szük-
ségességét vagy hogy rövidített
és szerkesztett formában tárjuk
ezek tartalmát Önök elé. A
szerkesztõség, nem feltétlenül
ért egyet ezen írások tartalmá-
val.

Galambposta
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Jótékonysági farsangi bál

Kecskék eladók!

Az erdei iskola „közel" ivarérett
fehér kecskéi eladók. Érdeklõd-
ni a 06/20 258-7433-as telefon-
számon lehet.



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 tan-
órákra és a tanórán kívüli fog-
lalkozásokra.

Elsõsök beíratása

Április 20-án és 21-én 8 órától 16
óráig várjuk szeretettel a mártélyi
iskolába beiratkozó leendõ elsõ
osztályos gyerekeket és szüleiket.

Színjátszó verseny németül

Nagy fába vágták fejszéjüket a nyol-
cadikosok. Bujdosó Dávid, Csatlós
Renáta, Danicska Bettina, Gál Judit,
Újhelyi Tímea, Vacsi Gábor jelent-
kezett az Osztrák Intézet versenyfel-
hívására. Az intézet által kiválasz-
tott irodalmi alkotások közül vá-
lasztottak szerepet a versenyezõk.
„Sóphi und die sieben Zöpfe" lett a
választott darab, melyben egy
különc, Sóphi móresre tanítja az
osztály legerõsebb fiúját is. Tették a
gyerekek mindezt németül, nagy

izgalmak közepette, igen színvona-
lasan. A jutalom sem maradt el:
olyan különös verseny volt ez, hogy
senki sem távozott üres kézzel, min-
den csoport elsõ lett a drámajáték
valamely elemében. A mártélyiak a
legjobb forgatókönyvnek járó érté-
kes elsõ díjat és vele tárgyjutal-
makat kaptak.

Meghívó megyei versenyre

Március 2-án kaptuk a jó hírt.
Csatlós Renáta és Bujdosó Dávid -
az elsõ forduló teljesítménye
alapján - meghívást kapott az
Oktatási Minisztérium német nyelvi
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Támogatóink: „Add a kezed" Mozgássérültek Egyesülete Mártély, Antalóczy Fuji Foto Centrum, Apolló Cipõipari Szövetkezet, Aracsi
Istvánné, ATEV RT, Bajnócziné Rácz Éva, Balázsné Mónus Anikó, Bálint család, Balogh Jánosné, Baranyi Máté, Benkõ Brigitta, Bérci
Tamás, Bodó Bálint, Borostyán Éva, Borsos József, Boszorkány ABC, Bujdosó Dávid, Bujdosó Tiborné, Casino Sörözõ, Citroën Sajti, Csáki
Valéria, Csatlós Renáta, Csernai Árpád, Cseszkó Éva, Csikós Andrea, Csikós Ernõné, D. Nagy Antal, Danicska Józsefné, Demcsák Dániel,
Dobosy Éva, Égetõ Zsolt, Fazekas Istvánné, Fekete Gáborné, Fénymodul, FLAMI-HÚS KFT, Fülöp András és családja, Gáborné Arany
Rózsa, Galambos Csaba, Garai Kerámia, Gyökeres Éva, Hideg István és család, Hízó Zoltán és családja, HÓD-MEZÕ buszjárat, Horváth
Edina, Horváth Istvánné, Horváth Pál és családja, Inda Virágüzlet, Joó Károly, Joó Sándor és neje, Józsa Ibolya, Józsa Ferencné, Iskola
SzMk, Kamilla Patika, Kanga Játékbolt, Kispál Judit ÁMK, Konst Smide Hungária, Kovács Ferenc és családja, Kreatív Emberek Üzlete,
Kreatív Hobby, Kruzslicz István, Kun Károlyné, Lantos Anikó, Lantos Jánosné, Lantos Sándorné, Lébenguth Gergelyné, Makói Szuperinfo,
Marcipán cukrászda, Mártélyi Vendégváró Egyesület, Marton János, Maximpex Bt., Megyeri Katalin, Menczer Renáta, Mihály János, MIS-
TER férfi divatáru, Múzsák Könyvesbolt, Nagy Andrásné, Nagy Imre és családja, Nagy Sándor, Napraforgó Virágüzlet, Olasz Sándor és
családja, Óvoda dolgozói, Óvoda SzMK, Papirusz Bt., Pataki József, Pósz Péter, Pusztai Sándor és családja, Rácz Árpád, Rácz Sándorné,
Rónasági kenyér Kft, Rózsa Jánosné, Safarik család, Sajti Imre és családja, Sándor Nelli szülei, Sándor Viktória szülei, Sarokház, Sipos
Dominika és Áron, Sólyom Cukrászat, Ifj Somodi István, Suti Gergelyné, Szabó Károly, Szabó László asztalos mester, Szabó Lászlóné,
Szabó Pálné, Szarvas Cukrászda, Szecolor Kft, Szepsy Szûcs Levente, Székely Istvánné, Szél Sándorné, Szénási János és neje, Takács Béla
pék, Tokár Gyula, Tóth Ibolya, Tóth Mihály ÁMK, Tóth Sándor, Tóthné Komlósi Sára, Török Ferenc, Törökné Simon Jusztina, Vacsi
Gáborné, Vitamin Plusz Kft, Zsadányi Lászlóné.

ÁMK hírek



2006. február havának 18. napján
igazi tavaszi reggelre ébredtünk.
Már-már az volt az érzésünk, nem
is kell a hagyományokból ismert
farsangi „feladatnak" eleget tenni -
telet temetni.
Reggel 8-kor gyülekeztünk az
óvodánál, hogy tizenegynéhányan
elkészítsük a szendvicseket, becso-
magoljuk a szülõk és daduskák
által sütött süteményeket. Délután
kettõkor már készen állt a fel-
díszített Faluház a gyermekcsapat
és a vendégek fogdására. Igazán
nagy büszkeséggel töltött el ben-
nünket a 39 jelmezes csöppség
felvonulása. Volt ott minden: király-
lány, hercegnõ, teknõsbéka, elefánt,
oroszlán, kékpillangó, nyuszi, piros
vödör, csizmás kandúr, hableány,
kínai harcos, és még számtalan
jobbnál jobb jelmez. Igazi karneváli
kavalkád. Mivel az óvodai farsan-
gon évek óta nincs zsûrizés, hiszen
egyik gyerek és jelmez szebb a
másiknál, így nem is lehet igazsá-

gos döntést hozni, ezért minden
apróság egy Kindertojást kapott.
Rövidke tánc után, a kis- és közép-
sõs, majd a nagycsoportosok szín-
vonalas mûsorral lepték meg a
vendégeket.
A bál végén természetesen el nem
maradhatott a tombola. Nagyon sok
nyeremény volt, a fõdíj egy óriási
plüssmackó. A gyerekek nagyon
élvezték a jelmezbálat, mi felnõttek
pedig örültünk, hogy boldogok.

SZMK Vezetõsége

1-2-án Tüdõszûrés a Faluház
melletti parkolóban.

6-7-én Térítési díjak rendezése a
pénztári órák alatt.

7-én Egészséges táplálkozás,
ételbemutató 10 órától,
Elõadó: Kenéz Józsefné.

9-én Télûzõ tréfás vigasság,
farsangi jelmezzel, játékos
jókedvvel és tombolával.

Délután 14 órától.
11-én Az Optimista Csoport fel-

lépése a Faluházban.
14-én Orvosi ellenõrzés - 12

órától.
15-én Nemzeti Ünnep - délelõtt a

Fõtéren.
16-án Névnapi versese köszön-

tõk 10 órakor - Sándor,
József és Zsuzsanna.

23-án Tavaszi népszokások.
Elõadó: Potáriné Ági.

29-én Ruha és fehérnemû vásár
9.30-tól.

Állandó programok: Hétfõn reggeli
elõtt vércukormérés, vérnyomás
ellenõrzés, testsúlymérés, gyógysz-
er-rendezés.
Kedden de. 3.30-tól kézimunkázók
csoportfoglalkozása, szerdán dél-
elõtt idõstorna és az elõjegyzett
gyógymasszázsok. 
Kedden és csütörtökön délután15-
16 óráig az Optimista Csoport
próbája, felkészülés a május 6-án
megrendezésre kerülõ Sándorfalvi
Nyugdíjasok Táncos Találkozójára.
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Az Idõsek Klubjának
márciusi programja

tanulmányi versenyének megyei
fordulójára. 
A 14 fõs mezõnybõl a 3 legjobb ered-
ményt elért versenyzõ munkáját -
feladatlap, levél - terjesztik fel a
szervezõk az országos döntõre. A
megyei forduló ideje: 2006. március
9. Helye: Pedagógiai Intézet Szeged.

Rajzpályázat a Kiss Lajos
Általános Iskola 125. éves
jubileuma alkalmából 

A pályázó gyerekek a népi életet, a
paraszti világot idézték fel, és
jelenítették meg nagyon érzéklete-
sen már-már mûvészi színvonalon.
Elmélyülten ténykedtek Bozsér
tanár úr tanítványai rajzórákon és
szakkörön is. S az eredmény nem is
maradt el. A rendezõk 22 tanulónk
munkáját tartották érdemesnek a
kiállításon való részvételre. 
Alkotó tanulóink: Kovács Dávid 5.
o., Csatlós Renáta 8. o., Gardi Bence
6 o., Szabó Teréz 6. o., Nagy Gergely
6. o., Kiss Máté 5. o., Bálint Zita 6. o.,

Olasz László 7. o., Pap Dániel 5. o.,
Kovács Gergõ 7. o., Gazsi Szabina 5.
o. , Mészáros Jennifer 6. o., Fulai
Dorottya 5. o., Tóbiás Ferenc 8. o.,
Baranyi Krisztián 7. o., Kmetykó
Árpád 8. o, Brizik-Bodrogi Tíczián 5.
o., Vacsi Gábor 8. o., Kovács
Bernadett 5. o., Tóbiás Dóra 6. o.,
Bálint Andrea 4. o., Markó Áron 7. o.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre
2006. március 4-én került sor, ahol
a felsõs kategóriában az elsõ he-
lyezett Olasz László 7. osztályos
tanuló, második helyezett pedig
Fulai Dorottya, 5. osztályos tanuló
lett.
A kiállítás megtekinthetõ a Kiss
Lajos Általános Iskolában március
9-ig, ahova szeretettel várnak isko-
lai csoportokat, és minden kedves
látogatót!

Petõfi - szavalóverseny a PMK -ban
A hagyományosan meghirdetett
Petõfi szavalóversenyre idén Tóbiás
Dóra 6. osztályos és Danicska

Bettina 8. osztályos tanulónk jelent-
kezett. Dóra választott versei: Petõfi
Sándor: Lennék én folyóvíz… és
Kányádi Sándor: Tavaszi tarisznya.
Bettina választott versei: Petõfi
Sándor: Három madár és Benjamin
László: Változat népmesére.
A döntõbe Danicska Bettina jutott
be a Benjamin László verssel.

Tavaszhozó Tupperware házi-
asszony-találkozó

Szeretettel várjuk Mártély házi-
asszonyait 2006. március 10-én 17
órára az Általános Iskola Papp isko-
lai termébe.
Program: A Tupperware márciusi
akciói, különbözõ sós és édes
finomságok kóstolása, tombola,
receptek. Minden vendég, aki saját
készítésû finomsággal érkezik,
ajándékot kap!
Nézzenek meg bennünket!

Benkõ Brigitta, Kenézné Julika,
Szabó Beatrix, Benkõ Lilian.

Óvodai Farsang
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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

Született:

Bodó Róbert és Simon Ildikónak (Mártély, Hunyadi u. 31.)
Emma utónevû kislánya

Elhunytak:

Nagy Mihály Imre Mártély, Jókai u. 4.

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

Március végén ismét megnyí-
lik, és eredeti minõségû
Mónus féle finomságokkal
várja vendégeit a Petõfi utca
sarkán lévõ lángossütõ!

Többféle ízletes mézfajta kap-
ható. 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.

200l Hûtõszekrény 3 szálas
összeállítógép és villanyóra-

szekrény eladó. Tel.: (70) 948-
7134.

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

Padláson tárolt kisbálás lu-
cernaszéna eladó. Ugyanott 6
személyes, Erdélyben csinálta-
tott kétszínû vesszõ ülõgar-
nitúra (asztal, 2 lóca, 2 fotel)
eladó. Tel.: (30) 910-0598

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

Hobbykert eladó. Termõ fák-
kal, pincével, szerszámossal.
Érdeklõdni: Mártély, Község-
ház 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 szek-
rénnyel.
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.
Az erdei iskola „közel"
ivarérett fehér kecskéi ela-
dók. Érdeklõdni a 06/20 258-
7433-as telefonszámon lehet.

A Kaláris címû kiadványban mártélyi magán-
személyek térítésmentesen adhatják fel hirdeté-
seiket. A kivágott és olvashatóan kitöltött hir-
detési szelvényt bedobhatják minden hónap 25-
ig a kihelyezett gyûjtõládákba, vagy juttassák el
postai úton, személyesen a szerkesztõség címére
(Tiszai u. 14.).

Név: ............................................................

Telefon: ........................................................

Hirdetés szövege: .........................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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