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Erõszaksajtó - 2006

Mi mártélyiak eddig azt hittük, hogy
csak egy újságunk van. 
Igaz, kicsit fekete-fehér, kicsit csak
rólunk szól, kicsit pusztán a magunk
érdekeit védõen lokálpatrióta, és kicsit
kis költségvetésû, de a miénk. 
Aztán most be van dobálva a
postaládáinkba ez a "Mártélyi Riport"
címû társasági magazin, ami
egyébként így, tulajdonképpen, és
váratlanul a sors adománya. Ezzel
együtt persze meglepõ is, és mulatsá-
gos. Mert ki kérte? Ki a fene akarta,
hogy begyûrûzzön ebbe a békés kis
faluba a mocskos politika? Miért
tudtuk mi megtartóztatni magunkat
ellenfeleink cseszegetésétõl (ha csak
nem a saját bõrünkrõl volt szó), ha ez
lett a választási kampány utolsó
felvonásának fináléja? 
Ezért aztán el is gondolkoztunk rajta,
hogy eddig miért kellett nélkülöznünk
ennek a szellemi terméknek az áldásos
jótékonyságát az elmúlt négy esz-
tendõben. Talán, mert nem voltunk
annyira fontosak Lázár Jánosnak,
hogy megossza velünk magasröptû
igazságainak ismertetését, s hogy gon-
dolati esszenciáit önzetlenül ránk
zúdítva felvilágosítson bennünket ere-
dendõ bûneinkrõl? Ez a mostani
újságterror nem csak az aljas kam-
pány sajátja, hanem a média feletti
hatalom gyakorlásának iskolapéldája.
Aki a médiát uralja, azé a hatalom. Aki
meg tudja "venni" a médiát, vagyis fel
tudja kínálni mûködésével azt a ke-
csegtetõ esélyt, hogy hatalomban
maradása majd felbecsülhetetlen
lehetõségekhez juttatja a hírközlõ
"szervezeteket", az azt reméli, nyer. Ez,
bár hihetetlen, és döbbenetes, de
valóság!
Mindjárt a címlapon virít egy barátsá-
gosnak szánt mosolyú fotó alatt a feli-
rat, hogy: "LÁZÁR JÁNOS a képviselõ -
számíthatnak rám". (Térségünk
országgyûlési képviselõje szövetséget
ajánl a mártélyiaknak.) És a csat-
tanósnak szánt idézet: "Már megis-
merhettek, és tudják, hogy számíthat-
nak rám."
Hát, igen! Megismertük. És tényleg
számíthatunk rá. De miben? 
Az a néhány - ismeretlen okból ellen-
zéki - mártélyi honpolgár, aki a tár-

sasági magazin nevet bitorló
sajtóorgánum belsõ oldalán az egyik
cikk fotóján kalákában ül egy
fényképen, bizonyára igen. (A saját
igazában.) De mi, "többségi" mártélyi-
ak aztán' tényleg, miben? 
Talán, hogy megismerkedhettünk
azzal a mosoly mögé rejtõzõ bosszúál-
ló ellenlábassal, aki saját önigazolása
érdekében képes az igazmondás csírái-
nak mellõzésével közvetlenül becsapni
a mártélyi (és persze a vásárhelyi)
embereket is? Mindezt mosolyogva, a
segítõ jóakaró álarca mögé bújva, s
mûködését olyan elementáris féle-
lemtõl vezérelt hazugsághalmazzal
alátámasztva, amely az egyszerû
emberek szellemi "fegyvertárában"
nem, vagy alig létezõ variáció?
(Gondolom, ez utóbbi pszichológiai
alapkörülményre utal.)
Azt ígéri: számíthatunk rá. Hogy kétes
idejû hatalmánál fogva, mint ahogy
eddig is megpróbálta, megfélemlít ben-
nünket? Hogy megmondja, mi is lenne
a legjobb a mártélyi embereknek? Hogy
például a végképp leamortizált
üdülõterület üdülõtulajdonosainak
biztonságérzetét - szó szerint sárba
tiporva - végképp megvonja azáltal,
hogy a Magyar Köztársaság Bírósága
szerint is jogosnak tartott igényt
benyújtó mártélyi polgárõrök kere-
setére fellebbezést nyújt be, mondván,
"erre" nincs pénze a városnak,
miközben, s többek között egy egymil-
liárdos "történeti" förmedvényt emel
saját mûködése emlékmûvéül a város
központjában? Ez, hihetetlen.
Ezek után miért kellene hinnünk neki?
"Az" a jövõ - az ígéretekre alapozott
jövõ - amit ajánl, kétséges. Mint ahogy
az a kampányfogás is, hogy a sajtóban
üzengetve a térség polgármestereinek -
nagylelkûen - felajánlja a kistérségi
támogatások 70 % - át.
Azt is mondhatnánk erre, hogy nevet-
séges. Mert a "felsõ" utasításra utol-
sóként létrejött vásárhelyi kistérségi
társulás, amely megvalósulásának
elsõsorban Lázár János hozzáállása
volt az akadálya, nem véletlenül nem
mûködik sehogysem. Mert most a
választások hajrájában hiába mondja,
hogy arra várt mikor keresik meg ez
ügyben a térségi polgármesterek,
amikor tényekkel lehet igazolni, hogy
az egyik település polgármesterének
másfél hónapos kanosszajárásába

került, mikorra "bejutott" nagyhatalmú
kollégájához, az országgyûlési
képviselõhöz.  Ez ezért is átlátszó és
okafogyott magyarázat.
Ki hibázott tehát? Talán minden
jóérzésû ember, aki feltételezte, hogy a
"NÉP" által megbízott képviselõ tiszta
szívvel, feddhetetlen életvitellel, csak
és kizárólag, a "köz" érdekeit szem
elõtt tartva fog nyomulni és
munkálkodni - a ma oly sokszor
emlegetett "lobbizást" már nem is
említve - az õ érdekükben? Hogy
inaszakadtáig dolgozva, az õt felhatal-
mazó, de idõközben megvezetett
köznép tagjaiért (részükre, értük,
velük, érdekükben, alájuk, és a többi
szinonima behelyettesítve:) gürcöl?
Nem!  
Mindazoknak akik ezt feltételezték,
tudomásul kell venniük, hogy semmi
nem változott. Szinte semmi nem
történt.
Ezek a nagy dilemmák itt emberek!
Meg, például, hogy felérik-e ésszel
most a kimunkált retorikai fordulatok-
tól magukat hanyattdobni hajlamos
tömegek, hogy a farkast akkor sem
szabad beengedni az ajtón, ha bármi-
lyen szépen kérlel bennünket bebo-
csáttatása érdekében - akár, ha a
"MUNKA, OTTHON, CSALÁD" cím-
szavakkal operál is -, még akkor sem,
ha tudvalévõ, hogy nem lehet
automatikusan egyenlõségjelet tenni
"párt" és ember közé… 
És még mondok valamit: ha bármilyen
kétségeik vannak; s a kétségek
késztetésére elhiszik végre, hogy van
más út is, mint a "megszokott", be-
sulykolt, de leszerepelt jelölt meg-
választása, Önök döntési helyzetben
vannak! 
Mert van itt egy másik út is. Egy olyan
út, amely a függetlenséget, az ember-
szeretetet, és az érezhetõen
magunkvalóságbeli jelenlétet testesít-
heti meg majd a jobb jövõ reményében
a Parlamentben. S "asszöm…", erre
kéne szavazni!
(Oh Yeah! - mondanák a "mûvelt"
amerikaiak, sõt egy ilyen ömlengõs
beszéd végén a filmek tanúsága
szerint még önkívületben tapsolnának
is… S bár nem sokra becsülöm
rágógumikultúrájukat, ebben a pejo-
ratív értelmû kifejezésben - kivételesen
- talán most igazuk lenne!)

F.Cs.Z. 

„Jelzöm...“
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Ezzel a fõcímmel olvasom a
Vásárhelyi Riport címû (társasági
magazin!) kiadványban Baloghné
és Mártély újabb ledorongolási
kísérletét. Mert ugye, kell egy rovat.
Kell egy olyan rész, ahol nem
hagyják kialudni a tüzet, s a
parazsat addig élesztgetik, amíg
újra és újra fellángol. Egy olyan tûz,
amelynek az ijedelem és a gyûlölet
a táplálója.
Eddig, majd mindegyikben volt
valami kis szurka-piszka, s bár a
kampány legelején elhatározta a
szerkesztõbizottság, a Kalárisban
nem foglalkozunk a politikával,
most azonban kivételt kell tenni.
Azzal kezdõdik az írás, hogy elég

Mártélyon feltenni az embereknek a
kérdést, mi a véleményük a
csatornázásról, csak úgy dõl
belõlük a keserûség.
És akkor itt álljunk meg egy szolid
polgári szóra. Mert nem mindegy,
hogy kiknek és ki teszi fel ezt a
kérdést. Csak mintegy nyolc, tíz
olyan ember él ebben a faluban,
akinek ha feltesszük ezt a kérdést,
valóban önsanyargató módon, verk-
liszerûen ugyanazt hajtogatva
keserû vádakkal illeti a pol-
gármestert és a testületet. Õk, a mai
napig meggyõzhetetlenek. Mint
egyikük nyilatkozta, õk egyszerû
emberek nemigen értették, mi volt
polgármesterasszonyuk célja ezzel

az akcióval. Valahol itt van a prob-
léma gyökere, s milyen könnyû
lenne ebbe a mondatba beleka-
paszkodva jópofa tréfákat gyártani
az emberek „egyszerûségérõl", azon
képességeikrõl, amelyek - ezek
szerint - megakadályozzák õket
abban, hogy megértsék azt, amit a
mártélyi emberek több mint 90 %-a
megértett. De a lényeg sajnos, nem
ez. A lényeg, még mindig annak az
embernek a hozzáállása, aki egy
olyan dologhoz kollaborált, ami
lejáratja Mártély vezetõit, és
közvetetten az egész települést,
annak minden lakóját, s mér-
hetetlenül degradáló azokra nézve,
akik érthetetlen módon egyet-

értenek a közös
céllal.
A cikk írója szót
ejt arról is, hogy
szerinte milyen
szervezetek fog-
lalkoznak az
üggyel, azt azon-
ban elfelejti
megírni, hogy
ezek - APEH,
N e m z e t i
Nyomozóiroda -
kinek a feljelen-
tése alapján
kezdtek el moz-
golódni, és nyo-

mozni az ügyben. Vajon mit szólna
Lázár János, ha történetesen nem õ
lett volna az elmúlt négy évben a
térség országgyûlési képviselõje,
hanem Baloghné, vagy egy másik
ember, aki személyes sértettsége és
bosszúvágya okán elkezdte volna
piszkálgatni Hódmezõvásárhely
ügyeit, kezdve a nagy elõd által
elkezdett beruházások nyögve-
nyelõs és perekkel tarkított, a mai
napig frenetikus és alantas vitákat
kiváltó beruházásaitól, a város
közepén épülõ monumentális név-
mauzóleumon át, egészen a város
elképesztõ eladósodásig?
És vajon, mit mondanának minder-
rõl az emberek, ha az újságíró

megkérdezné õket, Vásárhelyen?
Nem dõlne belõlük a keserûség?
Nem kritizálnák az értelmetlen
beruházásokat? Nem mondanák el,
hogy: anyám, én nem ilyen lovat
akartam? De. Most már minden
bizonnyal igen.
Addig azonban, amíg a képviselõk
nem hívhatók vissza, s mentelmi
joguk mögé bújva külön törvények
vonatkoznak rájuk, s alig munkáért
olyan havi járandóságokat vesznek
fel (amely most áprilistól
emelkedik, pedig „holtszezon" van,
amikor ugye be sem teszik a
lábukat a Parlamentbe), amelyet a
közemberek elképzelhetetlennek
tartanak, mégsem tehetnek ellene
semmit, nem kell semmin
csodálkozni. Nem kell meglepõdni,
hogy van, aki saját játszóterének
tekinti Mártélyt, és Mártély ügyeit.
Még akkor sem, ha van is egy olyan
szépséghibája a dolognak, hogy
ehhez csak olyan játszótársakat
talált, akik töredékét, igaz, kitartó
de eldöntötten értetlen töredékét
képezik a játszótér lakosságának.
Az idõ a többségnek dolgozik. És
reméljük a „nagypolitika" is, akinek
fel kell érni ésszel, hogy a saját
figyelmetlenségébõl adódott
lehetõséget törvényesen kihasználó
településeket, embereket nem
szabad büntetnie pusztán azért,
mert nem gyõzték kivárni, hogy az
alapvetõ állami feladatnak számító
csatorna-közmû elkészülése ne
csupán hajlott öregkorukban meg-
valósuló álom legyen, de a közeli
jövõben megtapasztalható élet-
minõség javító változás.
Mert nem az a barátunk, aki látván
gondjainkat, elkeseredettségünket,
a száguldó vonat alá lök, hogy véget
vessen „szenvedéseinknek", miköz-
ben azt mondja: szeretlek, hanem
aki kiránt a sínek közül, és segít,
hogy jobbá tegyük az életünket.
Ez, ténykörümény!

F.Cs.Z.

"A Mártélyiak úgy érzik, becsapták õket -
tovább kavarog a szennyvízbotrány…"
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Épp hogy csak befejeztem az elõzõ
írást, és újra átolvasva azon gon-
dolkoztam, nem kellene-e „finomí-
tani" rajta, hogy ne fokozza a már
amúgy is felfokozott kedélyeket a
mártélyi csatornázással kapcsolatos
állandósult támadások miatt ki-
alakult helyzetben, amikor érkezett
a hír: ismeretlen tettesek április 2-
án vasárnap este valamivel 11 óra
után petárdákkal megspékelt,
gyúlékony folyadékkal átitatott
rongyokkal teletömködött autógu-
mikat lobbantottak lángra Balogh
Jánosné polgármester házánál.
E hírtõl egybõl letettem iménti
finomítási szándékomról.
Bár távol álljon tõlem, hogy egy

ilyen aljas provokációt automatiku-
san és rögtön Baloghné politikai
ellenlábasának vagy táborának
tulajdonítsak, az emberek azonban,
akik hallottak az eseményekrõl,
nyilván és talán érthetõ módon ezt
teszik.
Mert hát nézzük a közelmúlt
tényeit. Volt ugye az a fenyegetõ
levél, amelyet a Lázár Jánost támo-
gatásáról biztosító, a „jó ügy"
érdekében õvele hitközösséget vál-
laló „Igazságügyi Bizottság" tagjai
írtak és juttattak el a pol-
gármesterasszonyhoz, s amelyet
õszintén szólva is csak sajnálkozó
mosollyal nyugtázott a jóérzésû

közvélemény nagy része. Az után
voltak azok a közszájon forgó infor-
mációk, hogy mintha Lázár János,
kollégájával Baloghnéval, aki sem
nem beosztottja, sem nem tõle bár-
miben is függõ munkatársa, ember-
hez méltatlan hangnemben beszélt
volna, s fenyegette volna meg,
mondván: én „lecsukatom", ha még
egyszer bármiben keresztbe tesz
nekem, kedves Juditka, amely egy
nõvel szemben alantas és tel-
jességgel férfiatlan viselkedés
volna.
És most itt ez a tûzeset, ami min-
den eddigi nyílt, vagy burkolt
fenyegetésnél súlyosabb, s ahonnan
már nem tudni hová lehet mélyebbre

süllyedni. Ez
nem az öröm
tüze volt, hanem
a gyûlölet és a
gátlástalan hat-
alomvágy meg-
testesülése. Még
akkor is ez lesz
az emberek meg-
gyõzõdése, ha az
elkövetkezendõ
napokban a gya-
núval érintettek
mindent meg
fognak tenni
annak érdeké-

ben, hogy mással - például a hely-
beli csatornázást ellenzõk egyéni
akciójával - magyarázzák a történ-
teket, ezzel is elterelni igyekezvén
azokról a figyelmet, akiknek min-
denek elõtt érdekében állhatott az
elkövetése.
Ami leginkább elgondolkodtató, az
annak az ajándékos zacskóban
otthagyott kettétört kenyérnek a
nyilvánvaló jelentése, mondhatni
üzenetértéke, amely az egyszerû és
többnyire tiszta lelkû mártélyi
embereknek nem napi beidegzõdésû
metaforikus késztetése. (Kultúr-
ember efféle puccos csomagoló-
anyagban bonbont, piperecikkeket,

netán jóféle bort visz ajándékba a
barátainak!)
Mert, hogy elõbb-utóbb kenyér-
törésre kerül a sor, azt mindenki
elõre tudta. Csak kevesek merték
eleinte feltételezni, hogy Baloghné
ennyire bátran, a sorozatos
megfélemlítések és fenyegetések
ellenére, emberi tisztaságának és
vezetõi képességei kétségbevonása
mellett is férfiakat megszégyenítõ
kitartással és félelmetes józanság-
gal áll ki igazáért, s megy végig az
általa elhatározott úton. Most
testközelbõl is meg kellett tapasz-
talnia, hogy milyen balkáni
alpárisággá változtathatja az ember
életét a mai politikai közélet egyre
„finomodó" fegyvertára. Miközben
saját kezével próbálta oltani a lán-
gokat, minden bizonnyal elgondol-
kodott, kik lehettek azok az alávaló
gazemberek, akik az általuk
„nemesnek" gondolt ügy mellé
állva, a gyûlölködés és nyilvánvaló
fenyegetés eme állatias alkal-
mazásával megfutamodásra akar-
ják kényszeríteni. Talán egy név,
vagy nevek is felvillantak a gondo-
lataiban, de ne találgassunk. Az
idõ, most is megoldást hoz majd,
hisz az elkövetõk nem is sejtik,
mennyi ember dolgozik rajta, hogy
kiderüljön az igazság.
Ha lehet valami vigasztalót mon-
dani Baloghnénak mindazok ne-
vében, akik szeretik és tisztelik Õt,
s eddigi kitartását, az az, hogy min-
den, amibe mi emberek nem pusz-
tulunk bele, egyre erõsebbé tesz
bennünket! És igaz ez most is. Mert
képletesen, persze, hogy kicsit
„belepusztulunk" mindig az emberi
butaság, agresszió és aljas provoká-
ció minden formájába, de a lelkünk
olyanná válik, mint a parasztember
sarka, ha egész nyáron mezítláb jár
a határban: egy idõ után már a
vasszög sem megy bele…

F.Cs.Z.

Tûz van babám!
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Tisztelt lakosok, kedves vendégek!

Ünnep a mai nap településünk
életében. Egy szakasza lezárul
Mártély legnagyobb beruházásá-
nak, a csatornahálózat építésnek.
Köszöntöm a mártélyiakat, és
köszöntöm a beruházás minden
segítõjét: 

Külön köszönettel: Váci Gyula,
igazgató urat, Denni Matos Gamboa
ügyvezetõ igazgató urat, valamint
Ormos Endre urat a Geotorr Rt.
részérõl.
Az Ister kft-tõl Réczei Guszutáv
igazgató urat és Molnár László
mûszaki ellenõrt, akiknek a
beruházás lebonyolítását köszön-
hetjük.
A projekthez az Ökotám alapítvány
biztosította az anyagi segítséget,
köszöntöm képviselõit. Köszöntöm
a tervezõket, köszönjük segítõ
munkájukat.
Köszönjük a kivitelezõknek, a
Cementárius Kft-nek: Barabás
András fõ-építésvezetõnek, Szarvas
János építésvezetõnek és minden
dolgozónak a munkát, az
együttmûködést a lakossággal.

Köszöntöm meghívott vendégeinket:
Dr. Lázár Jánost, településünk
országgyûlési képviselõjét, aki
sajnos nem jött el erre a nevezetes
eseményre.
Molnár József urat, Csongrád volt
polgármesterét.

A mártélyi képviselõtestület
Horváth Istvánné jegyzõ segít-
ségével már 2000-ben, csatorna
programban gondolkodott. Tettük
ezt azért, mert egy felelõs testület a
jövõben gondolkodik, és megoldást
keres a település problémáira.
Mártély, Tisza-parti falu, így rend-
szeresen belvizes gondokkal
küzdünk. 
Itt szeretném megköszönni Rózsa
Jánosnak, és minden polgárõrnek

az elmúlt években nyújtott
segítséget a szivattyúzáshoz,
a mentéshez.
De nem csak a belvíz eny-
hítésére, hanem mindennap-
jainkhoz, unokáink jövõjéhez
fontos a tiszta, egészséges,
komfortos környezet.
2004-ben az Ister Kft.
Segítségével megismerked-
tünk az Ökotám rendszerû
csatornázással, a Geotorr
Rt.-vel. Mivel állami források

kistelepüléseknek csak a távoli
jövõben nyílnak csatornahálózat és
tisztító építésére, mi viszont napi
gondokkal küzdünk, ezért örömmel
csatlakoztunk ahhoz a programhoz,
melyben több száz település vesz
részt. Ez jelentheti Mártélynak a
kitörést, a fejlõdést.
Köszönöm a lakosoknak, hogy 95%-
ban támogatják a falu fejlesztését,
saját életünk kényelmesebbé tételét.
A beruházást, LTP szerzõdéskötést
a testület dr.Vörös Béla jegyzõ úr
segítségével kezdte meg, majd
Csurgóné dr. Országh Mónika
jegyzõ asszony segítségével folytat-
ta.
Az ingatlan tulajdonosoknak a LTP-
i szerzõdéssel egyszeri 170 ezer
forintos, vagy 77 hónapon keresztül
2500 forintos befizetésével épül a

csatorna. Ez ma Magyarországon
optimális hozzájárulásnak mond-
ható. Mégis állandó támadások
színtere lett a falu. Dr. Lázár János
országgyûlési képviselõnk mindent
elkövetett, hogy megakadályozza a
beruházást, a fejlõdést. Jelzáloggal
riogatta a lakosokat, a képvi-
selõket, s a polgármestert burkoltan
csalással vádolta. 
Tisztelt Mártélyiak! 
Büszke vagyok a lakosokra, a
testületre, az Önök józanságára,
hogy nem hiszik el a rosszindulatú
pletykákat, ami most választás
elõtt még jobban érezhetõvé válik.
Önök tudják a legjobban, hogy nem
2 millió forintot, hanem 170 ezer
forintot kellett fizetni, és ha meg-
nézik a földhivatalnál a tulajdoni
lapot, láthatják nincs semmiféle
jelzálog, nem is lehet. Ez semmi
más, csak a falu megosztására, az
ellentétek és a bizalmatlanság
szítására irányuló „segítõ" maga-
tartás. A csatornadíj árába pedig
senkinek nem lesz beleszólása, mert
a mártélyi testület fogja megállapí-
tani az itt élõk érdekeinek szem
elõtt tartásával. 
Szerencsére Mártélyon józan
emberek laknak, és az elmúlt 12 év
alatt bizonyított képviselõtestület-
nek és a polgármesternek hisznek. 
Mártély ezzel a beruházással nem-
csak uniós infrastruktúrával ren-
delkezõ településsé válik, hanem
saját magunk, gyerekeink és

2006. április 2-án délelõtt 11
órától tartotta meg Mártély
Önkormányzata az Újfalusi ré-
szen elkészült csatornahálózat
avatóünnepségét. A szép szám-
ban megjelent mártélyi gyö-
nyörködhetett az „Õszrózsa
Népdalkör" csokorba gyûjtött
dalaiban, majd Balogh Jánosné
lépett a mikrofonhoz:

Csatornaavató ünnepség
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A Faluházban kezdõdõ ünnepség a
Himnusz közös éneklésével vette
kezdetét. Balogh Jánosné pol-
gármester asszony mondott ünnepi
beszédet:

Tisztelt ünneplõ közönség!

Ma, március 15-én, ünnepi, lobogós
díszbe öltözik az Ország.
1848. március 15-i forradalomra
emlékezünk, arra a napra, amely
ragyogó fejezetet írt egész Európa
történelmébe.
Mi magyarok szerte a világban ezen

unokáink életét is komfortosabbá, a
falut tisztábbá, lakhatóbbá tesz-
szük. 
Sajnos a beruházás sokat csúszott
a följelentgetések, rágalmazások
miatt, ezért a téli idõszakban a
lakosok és a kivitelezõ nem kis
bosszúságára is folyt a munka. A
hatalmas sár mindannyiunk
türelmét igénybe vette. A Mártélyi
Önkormányzat nevében köszönöm
mindenkinek, aki a beruházás létre-

jöttét elõsegí-
tette. Kívánom,
hogy örömünk
legyen benne!

Balogh Jánosné
után Dr. Váczi
Gyula a kivi-
telezõ Geotorr
ügyvezetõ-igaz-
gatója lépett a
megjelentek elé,
és csatlakozva a
Baloghné által
elmondottakhoz,
megköszönte a
mártélyiak elismerésre méltó
kitartását és türelmét. Az ÖKOTÁM
rendszerét ért támadások után a
beruházás építési engedélyeztetése
-mondotta - Hódmezõvásárhelyrõl
Szegedre került át.
Molnár József, volt csongrádi pol-
gármester annyit fûzött hozzá, hogy
bár támadások érték az õ városát is
a munkálatok alatt és után is a
csatornázással kapcsolatban, az
elkészült beruházás áldásait hamar
belátták a lakosok, és ma már el
sem tudnák képzelni a mindennapi

életüket e nélkül.

Az ünnepi alkalom zárásaként
Balogh Jánosné polgármester és Dr.
Váczi Gyula közösen vágta át az
elkészült szakaszt jelképezõ
nemzetiszín szalagot, majd befe-
jezésként a népdalkör produk-
ciójában gyönyörködhetett a közön-
ség.

-Szerkesztõ-

Más, rendesebb években ilyen
idõtájt, már a tavasz elsõ
melengetõ sugarainak örülve
gyülekezik a falu népe, hogy
emlékezzék az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc
hõseire, most azonban még hó
borította utcákkal, a fõtéren
hûvös széllel, a borús égen
tovasuhanó nehéz felhõkkel
virradt ránk a jeles ünnep. Az
ember el is gondolkodhatott,

hogy annak idején, akár el is
maradhatott volna a mostoha
idõjárás miatt az a forradalmi
nap, de tudvalévõ, hogy az igazi
nagy érzelmeknek, s a Nemzet
sorsán történõ sürgõs változ-
tatás akaratának, semmilyen
idõjárás nem volt akadálya,
sehol és soha.

Március 15.
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a napon újra érezzük elõdeink for-
radalmiságát,a nemes cél érdekében
való tenni akarást. A magyar
emberek, éljenek bárhol a világon,
ezen a napon nemzeti hovatartozá-
sukra emlékeznek, és azokra a

hõsökre, akik felemelték szavukat a
fejlõdés, a haladás és a szabad élet
mellett.
1848. március 15-e a Magyar
Nemzet történelmének legszebb
dátuma!

Azon a napon a világ haladó népei
és az elnyomottak szimpátiával for-
dultak a magyarság felé. 1848.

tavasza nem csak a ter-
mészetbe, hanem az emberi
lelkekbe is meghozta a
megújhodást. Az államala-
pítás óta nem volt olyan
esemény, amely ilyen mérték-
ben megváltoztatta volna
hazánk társadalmi és gaz-
dasági rendjét, politikai
berendezkedését. 1848-ban
Magyarország az európai
fejlõdés élvonalában járt. Az
utolsó rendi országgyûlés fel-
számolta a feudális rendet, a

nemzeti kiváltságokat és jobbágy-
rendszert, s az áprilisi törvények
ajtót nyitottak a polgári fejlõdés-
nek. Megszületett a polgári magyar
nemzet.

Az áprilisi törvények az euró-
paiság és a kor szellemének
megfelelõen két fontos értéket
jelentettek: az érdek-
egyesítést és jogkiterjesztést.
Nekünk magyaroknak
Március 15. örökre a bátor
elszántságot, a fiatal len-
dületet, a tavaszt és a
megújhodást jelenti.
A reformkor nemzedéke
szerette volna újrateremteni,
átvenni, felhasználni min-
dazt, amit megtapasztalt,

látott és tanult a nagyvilágban. A
márciusi ifjakban az építés, az új
eszmék megvalósítását kell tisztel-
nünk. A márciusi ifjak európainak
születtek, Európában éltek, európai
mûveltséggel és látókörrel, a kor

színvonalán álló felelõsségtu-
dattal rendelkeztek, s haj-
landóak voltak áldozatokra.
Mi, napjainkban is minden-
napos áldozatokat hozunk
szûkebb hazánk: telepü-
lésünk fejlõdése érdekében.
Tudásunkat, tenni akará-
sunkat bizonyítja, hogy a
közösség építõ munkája, job-
bító szándéka nap, mint nap
megnyilvánul. Értékeinket
védelmezzük, tetteink ered-
ményeit, az újat és a szépet a
lakosság elszántságával és

bölcsességével megõrizzük, tovább
építjük.

1848. ifjúsága hídként köti össze a
múlt és a jövõ nemzedékeit.
Mindannyiunk számára nyilván-
való, hogy csak az elõzõ generációk
értékeire építhetünk. Példaképeink
lehetnek a mában, a mindennapok-
ban.
Tisztelt Mártélyiak!
Ma sem hagyhatjuk szó nélkül, ha
igazságérzetünkbe taposnak, ha
hazugsággal, megfélemlítéssel
akarnak eltántorítani a fejlõdéstõl,
kitûzött céljainktól. Ma joga van
egy közösségnek, egy településnek a
szabadsághoz, az önállósághoz, az
önrendelkezéshez. Mert a szabad-
ság annyit jelent, hogy szabad
akaratunkból, külsõ, idegen,
erõszakos ráhatás nélkül dönt-
hetjük el, mi jó az itt élõknek.
Becsületességünk, a jó ügy szol-
gálata, az összefogásba és a
fejlõdésbe vetett töretlen hitünk
segíthet át bennünket a ne-



Tisztelt Választópolgár!

Felhívom a választópolgárok
figyelmét, hogy a 2006. április 9-i és
23-i országgyûlési képviselõ
választásokhoz mindenki hozza
magával az érvényes (régi típusú)
személyigazolványát vagy lakcím-
igazolványát és személyazonosító

igazolványát, vagy útlevelét, vagy
2001. január 1-jét követõen kiállí-
tott (kártya formátumú) vezetõi
engedélyét. 
Nagyon fontos, hogy ezeket az
érvényes igazolványokat mindenki
hozza el magával a szavazáshoz,
mert ezek bemutatása nélkül nem
lehetséges a szavazás.

Továbbá kérek mindenkit szívesked-
jen leellenõrizni saját igazol-
ványainak érvényességét, mert az
érvényességet is minden esetben
kell ellenõrizni a szavazás meg-
kezdése elõtt.  

Mártély, 2006. 03. 30.

Csurgóné dr. Országh Mónika
Helyi Választási Iroda vezetõje
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VÁLASZTÁSI SZERVEK

Mely választási szervek mûködnek közre az ország-
gyûlési képviselõ választásokon?

Választási bizottságok

A választási bizottságok választott és megbízott tagok-
ból (a jelöltet, vagy listát állító jelölõ szervezetek,
független jelöltek által delegált) állnak. A delegáltak
személyesen ellenõrizhetik a választás törvényes
lefolyását. 
A szavazatszámláló bizottság választott tagjait a
települési önkormányzat képviselõ-testülete választja
meg. 

A választott tagok megbízatása a következõ általános
választásra létrehozott választási bizottság alakuló
üléséig tart, míg a delegált tag megbízatása a választás
végleges eredményének közzé tételével szûnik meg,
kivéve az OVB-t. 
A választási bizottság választott és megbízott tagjainak
jogai és kötelességei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy
a megbízottakat tiszteletdíj nem illeti meg. 
A szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságok
bonyolítják le a szavazást, állapítják meg a szavazás
szavazóköri eredményét. A szavazás napján a
szavazóhelyiség megnyitásától a választási iratoknak
a választási irodához történõ beszállításáig és
ellenõrzéséig folyamatosan mûködnek. Illetékességi
területük az adott szavazókör területe. 
A bizottságok mûködésük tartama alatt hatóságnak,

VÁLASZTÁSI HÍREK-INFORMÁCIÓK

hézségeken!
Köszönöm, hogy meghallgattak.

A faluházbeli ünnepségen az ÁMK
iskolásai adtak elõ mûsort, amelyet
Benkõ Brigitta tanárnõ állított össze
a márciusi ifjak írásaiból. Külön

szívmelengetõ momentuma volt a
mûsornak, hogy a közönség
bevonásával, citerakísérettel,
közösen énekeltek el a jelenlévõk,
negyvennyolcas dalokat.
A Szózat közös eléneklése után az
ünneplõk kisétáltak a falu fõterére,

ahol ki-ki elhelyezte az emlékezés
virágait, koszorúkat, s az emlék-
mûre nemzetiszín szalagokat kötöt-
tek iskolásaink.

-Szerkesztõ-

Testületi ülés

Mártély Község Képviselõtestülete
március 28-án 14 órától tartotta
soron következõ testületi ülését a
Polgármesteri Hivatalban.
Az ülés elsõ részében, Mártély
közrendjérõl és közbiztonságáról
hallottak beszámolót a képviselõ
testület tagjai. A hódmezõvásárhe-
lyi Rendõr Kapitányság képvise-
letében megjelentek, Dr. Dezsõ
József, és Barta János. Mártélyról
Ferenczi László körzeti megbízott.
Szegedrõl Dr. Németh Károly a
Csongrád megyei RFK közbiztonsá-
gi igazgatója.
A következõkben, Balogh Jánosné

polgármester tájékoztatta a
testületet, hogy Mártély Község
Önkormányzata az idén is
rákényszerül az Önhibáján kívül
forráshiányos településeknek
adható támogatás igénybevételére.
A testület ezután a törvényben
elõírt módon rendeletet alkotott
luxusadó megállapításáról.
Balogh Jánosné ismertette a pol-
gármesteri hatáskörök 2005. évi
gyakorlásának történéseit és
tapasztalatait, különös tekintettel
az elemi kárral sújtott lakosok, a
temetési és rendszeres szociális
segélyt igénylõk körére.
Végül a Kemping újbóli bein-
dításáról tárgyalt a testület. Mivel

az Önkormányzat által kiírt
pályázat, amelynek keretében
hosszú távú üzemeltetésre kívánta
kiadni a kempinget jelentkezõk
hiányában sikertelen volt, 2006-ban
ismét saját erõbõl kel megoldania
az üzemeltetést. Soós Miklós kem-
pingvezetõ ismertette a testülettel a
beindításhoz szükséges, s az eddigi
tapasztalatokból leszûrhetõ ten-
nivalókat.
Az ülés elõterjesztések, interpellá-
ciók megtárgyalásával, majd zárt
üléssel, szociális ügyekben történõ
döntésekkel zárult.

Sándorné János Mária
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tagjaik hivatalos személynek minõsülnek. A bizottsá-
got az elnök képviseli. 

Mártély Község Önkormányzat Képviselõ Testületének
70/2006. Kt. Sz. határozata értelmében, a 
001. számú Szavazatszámláló bizottság választott tag-
jai:

1. Arnóczky Györgyné elnök
2. Csatlós Pálné elnökhelyettes
3. Farkasné Szilárd Ágnes tag
4. Tót Ernõné póttag

002. számú Szavazatszámláló bizottság választott tag-
jai:

1. Szkurák Lászlóné elnök
2. Lantos Sándorné elnökhelyettes
3. Galambos Jánosné tag
4. Székely Istvánné póttag

Választási Iroda

A választási bizottságok mellett helyi választási iroda
mûködik. A szavazatszámláló bizottságok mellett a
választási iroda egy tagja jegyzõkönyvvezetõként
tevékenykedik. 
A helyi választási iroda vezetõje az önkormányzat
jegyzõje.
A választási iroda tagjait a választási iroda vezetõje
bízza meg határozatlan idõre szólóan. Tagjai
köztisztviselõk és közalkalmazottak lehetnek. 
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a
választási irodák a választások elõkészítésével,

szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok és a
jelölõ szervezetek pártsemleges tájékoztatásával,
választási adatkezeléssel, a technikai feltételek
megteremtésével, a törvényi feltételek meglétének a
szakmai szabályok betartásával összefüggõ felada-
tokat látják el. 

Mártély Község Helyi Választási Iroda vezetõje:
Csurgóné dr.Országh Mónika jegyzõ.
A választási iroda címe: 6636, Mártély, Rákóczi tér 1. 
Telefonszáma: 62/528-062, fax száma: 62/528-063
e-mail címe: martelyonk@vnet.hu

A Helyi Választási Iroda tagjai:
1. Kecskeméti János HVI vezetõ helyettese
2. Borboláné Szakács Mária választási pénzügyi ügy-
intézõ
3. Szuromi Ernõ választás napjain gépjármûvezetõ
4. Vacsi Gáborné technikai kisegítõ
5. Sándorné János Mária a 001. SZSZB jegyzõ-
könyvvezetõje
6. Lantos Jánosné 002. SZSZB jegyzõkönyvvezetõje
7. Kazán Imre Attiláné jegyzõkönyvvezetõ póttag

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK

A Köztársasági Elnök a 2006. évi országgyûlési
képviselõ választások elsõ fordulóját április 09-ére,
vasárnapra tûzte ki az alkotmányos szokásjognak
megfelelõen. A jogszabályi rendelkezésbõl következõen
a második forduló 14 nappal (két héttel) követi az elsõ
fordulót, amelyet április 23-án rendeznek meg. 

A választás napjának kihirdetésekor a köztársaság
elnöke a választási eljárásról szóló törvény ren-
delkezései alapján egyben tájékoztatást adott arról,
hogy az elsõ fordulóban a külképviseleteken április 2-
án, az amerikai kontinensen létesített külképvise-
leteken, április 1-jén lehet szavazni.

Mártély Község település szavazókörei:

001. sz. Polgármesteri Hivatal Mártély, Rákóczi tér 1.
002. sz. Általános Iskola Mártély, Fõ u. 47.

Igazolással történõ szavazás:
Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján
lakcímüktõl távol, de Magyarország területén
tartózkodnak, igazolással szavazhatnak. 
Az országgyûlési általános választásokon a
választópolgárok igazolás birtokában lakóhelyükön
kívül az országban bárhol szavazhatnak.
Igazolással a választópolgárok azon a településen

Értesítés

A Mártélyi Csatornaberuházó Víziközmû
Társulat Küldöttgyûlése úgy határozott, hogy

2006 évtõl a csatorna érdekeltégi hoz-
zájárulás befizetése a következõ formákban

lehetséges:

A helybeliek a befizetéseiket megtehetik:
- átutalással (a Székkutas és Vidéke
Takarék Szövetkezetnél vezetett lakossági
folyószámláról ingyenes az átutalás),
- a Székkutas és Vidéke Takarék
Szövetkezet pénztárában,
- a Polgármesteri Hivatalban a Cs.V.K.T.
házipénztárában.

A vidékiek befizetéseiket megtehetik:
- átutalással,
- csekken,
- a Székkutas és Vidéke Takarék
Szövetkezet központjában és a kirendelt-

ségeiben.
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szavazhatnak, ahol a szavazás napján tartózkodnak. 
Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján távol
lesznek lakóhelyüktõl, a lakcím szerint illetékes
jegyzõtõl kérhetnek igazolást. 
Az igazolást a választás elsõ fordulóját megelõzõ
második napig lehet kérni. Az igazolás egyidejûleg
kérhetõ mindkét fordulóra, de lehet csak az elsõ, vagy
csak a második fordulóra is. 
Az igazolási kérelmet személyesen, vagy meghatalma-
zott útján a helyi választási irodánál lehet benyújtani
az elsõ fordulót megelõzõ második napig. Kérhetõ
továbbá ajánlott levélben, amelynek azonban a
választás elsõ fordulóját megelõzõ ötödik napig meg
kell érkeznie a választási irodához. 
Az igazolás birtokában a választópolgárok azon a
településen kérhetik a névjegyzékbe történõ
felvételüket - a szavazás napját megelõzõen a
tartózkodási hely szerinti település jegyzõjétõl, vagy a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól - ahol
a szavazás napján tartózkodnak. 

Az igazolási kérelemben közölni kell az igazolást kérõ
nevét, személyi azonosítóját (személyi számát),
lakcímét, továbbá annak a településnek a nevét, ahol a
szavazás napján tartózkodik, valamint azt, hogy az
elsõ, a második, vagy mindkét fordulóra kéri-e az iga-
zolás kiadását. 

Lakcím, illetve tartózkodási hely létesítése:
Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján az
ország területén tartózkodnak, azok a személya-
zonosító igazolványukban vagy a lakcím iga-
zolványukban szereplõ – bejelentett és bejegyzett –
lakcím szerinti szavazókörben adhatják le
szavazataikat a választás napján. 
A választójogosult állampolgárok bejelentett lakóhe-
lyükön, ennek hiányában pedig tartózkodási helyükön
szerepelnek a választójoggal rendelkezõk névje-
gyzékében. 

Jogszabályváltozás folytán a választók névjegyzékét
lakc ímvál tozás
miatt nem lehet
módosítani a vá-
lasztás elsõ for-
dulóját megelõzõ
napot követõen. 
A törvény válasz-
tási visszaélések
megelõzése érde-
kében nem engedi
meg, hogy a két
forduló között le-
hessen úgy lakó-
helyet változtatni,
hogy a szavazás
második fordu-
lójában a válasz-

tópolgár más választókerület jelöltjére szavazhasson. 
A választópolgárok a törvényi módosítás miatt a
lakóhelyváltozás lehetõségével az elsõ fordulót
megelõzõen éljenek.

Lakóhelyváltozás, lakcímbejelentés:
Annak a választópolgárnak, aki nem rendelkezik beje-
lentett lakóhellyel - vagy ennek hiányában
tartózkodási hellyel- a választás elsõ fordulóját
megelõzõen (a szavazást megelõzõ nap 16 órai zárást
megelõzõen) lakóhelyet kell létesítenie. Ezt követõen
ugyanis lakcímváltozás miatt a helyi választási irodák
a névjegyzéken nem vezethetnek át módosítást. 
Az állampolgároknak a lakcímváltozásukat az új
lakóhely szerint illetékes jegyzõnél kell bejelenteniük.
Az állampolgár a lakcímváltozásról az új lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt kap (lakcím kártyát). Az új
lakcímigazolvány kérelmet a lakóhely szerint illetékes
jegyzõnél vagy körzetközponti jegyzõnél/okmány-
irodánál kell kezdeményezni.

Településszintû lakcím bejelentés:
Azok a személyek, akik nem rendelkeznek szál-
láshellyel - hajléktalanok - lakóhelyként azt a
települést jegyeztethetik be a lakcímigazolványukba,
ahol szokásosan megtalálhatók. Ezen választópolgárok
a jegyzõ által kijelölt szavazókörben szavazhatnak.

Szavazókör kijelölése hajléktalanok részére

Mártély Község Jegyzõje
6636, Mártély, Rákóczi tér 1. 

43/2006.
Településszintû lakcím bejelentés

Azon személyeknek, akik nem rendelkeznek
szálláshellyel - hajléktalanok -, lakóhelyként azt a

települést jegyeztethetik be a lakcímigazolványukba,
ahol szokásosan megtalálhatók.

Ezen választópolgárok a jegyzõ által kijelölt
szavazókörben szavazhatnak. 

I N T É Z K E D É S
1. sz. 

Az országgyûlési képviselõk 2006. április 9. napjára
kitûzött elsõ forduló, valamint a 2006. április 23.

napjára kitûzött második fordulóra való tekintettel
azon választópolgárok számára, akiknek a lakcíme a

lakcím-bejelentési jogszabályok értelmében csak
„MÁRTÉLY" község

A 001. számú szavazókört jelölöm meg a szavazás
helyéül.

A szavazókör helye: Mártély, Polgármesteri Hivatal
Rákóczi tér 1. 

Mártély, 2006. március 13. 
Csurgóné dr. Országh Mónika

Jegyzõ
HVI vezetõje

Felhívás

Mártély Község önkormány-
zata értesíti az üdülõtulaj-

donosokat és a község
lakosságát, hogy az Alsó

Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság ma reggel 6 órától
I. fokú árvízvédelmi készült-

séget rendelt el. Kérik az
üdülõtulajdonosokat, hogy az

árvíz miatt a földszinten
tartott értékeiket helyezzék

magasabbra.



Köszönet

Az általános iskola alapítványa
ezúton köszöni a meg a
mûvészeknek a február 11-i
jótékonysági bál árverésére felaján-
lott mûalkotásokat: B. Kovács
Emõke, B. Kovács Márta, Banga
Ferenc, Bányai Béla, Benda Zoltán,
Bozsér Zsolt, Erdõs Péter, Fodor
József, Kurunczi Róbert, Lelkes
István, Surinyáné Borsodi Kata,
Szalay Ferenc, Szenténé Kálvai
Mária, Szepsi Szûcs Mária, Zoltai
Attila mûvészeknek.

„Történelmi események az
iskolából"

Novembertõl februárig tartott az az
országos verseny, melyet a
Lakiteleki Általános Iskola és
Zeneiskola, illetve a Lakiteleki
Népfõiskola együtt hirdetett meg
„Hadak villáma" címmel. 
A verseny háromfordulós volt, és az
egyes fordulók feladatlapjai
felölelték Magyarország történetét a
XIV. századtól a XVII. Század
végéig. A versenyre összesen 190
csapat jelentkezett és próbálkozott a
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Tájékoztatás - a 2006. évi területalapú támo-
gatások igényléséhez

A Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatal felhívás-
sal fordul a 2206-ban területalapú támogatást igényel-
ni szándékozó termelõk felé. A támogatás igényléséhez
szükséges nyomtatványok és térképek a termelõ
lakóhelye szerint illetékes falugazdásznál lesznek
elérhetõek és beszerezhetõk. Ez évben nem postán
fogják megkapni az érintettek a kérelemcsomagokat.
Nagyon fontos, hogy 2006. április1-je után érdeklõd-
jenek a falugazdásznál a nyomtatványok megléte felõl,
annál is inkább, mivel a beadás várható határideje

2006. május 15-e lesz. A falugazdászok segítenek a
kitöltésben, illetve a kitöltött kérelmeket átvéve, továb-
bítják azokat az MVH felé. Felhívom még a tisztelt ter-
melõk figyelmét, hogy a fizikai blokk azonosítók mind-
egyikének utolsó két karakterének változása mellett,
jelentõs számban teljes blokkazonosító módosulás
következett be. A gyorsabb ügyintézés, és a parcellák
minél pontosabb meghatározása érdekében a támo-
gatási kérelem kitöltéséhez szíveskedjenek magukkal
hozni a területekre vonatkozó helyrajzi számokat, ame-
lyek alapján az új azonosítók meghatározhatók.

FVM Csongrád Megyei FM Hivatal

Ismételt felhívás a
Németországi úttal

kapcsolatban

Kedves mártélyi fiatalok!
Az elõzõ lapszámban közétett fel-
hívásra, eddig 5 mártélyi lány je-
lentkezett kiutazásra, de a német
testvértelepülés szervezõi még
további 5 fõt tudnának fogadni.
Ezért arra kértek minket, hogy bár
elmúlt március 1-je, ami a jelent-
kezés határideje volt, ennek ellenére
hirdessük meg még egyszer a
lehetõséget, hátha valaki még ked-
vet kapna kiutazni.
Ezt írják:

Ez év nyarán szeretnénk 10 - 10
fiatalt testvérvárosainkból Magyar-
országról - Mártélyról, Belgiumból,
Sint- Pieters - Leeuwbõl Altenahrba

meghívni, és ott együtt a mi szövet-
ségi 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 kinntartózkodás idõtartama:
2006.07.01.- tõl (szombat),
2006.07.07.- ig, (péntekig). A
résztvevõk lehetõleg 18 - 22 éves
korúak legyenek.
6 - 8 személyes sátrakban fogunk
éjszakázni. Egy kirándulást ter-
vezünk Strassbourgba, ahol egy
ifjúsági szállodában leszünk elszál-
lásolva. Altenahri tartózkodásunk
ideje alatt, egy érdekes és szórakoz-
tató programegyveleg vár ránk. Az
egyes programokat részleteiben még
nem fixáltuk le.

E rendezvény lényege elsõsorban,
hogy örömet, szórakozást, vidám-
ságot hozzon, és a közöttünk létezõ
baráti kapcsolatokat erõsítse. A
különbözõ hozzájárulásokkal re-
méljük, hogy a részvételi költ-
ségeket (utazás - szállás - ellátási
költségeket, valamint a programok
költségeit), a lehetõségek szerint
nagy részben fedezni tudjuk.

Az altenahri fiatalok nevében:

Werner Söller 

Jelentkezni lehet:
Polgármesteri Hivatal Mártély,
Albert Tibor, (Mobil: 30/99-84-599),
Tel.: 62/528-062, E-mail: albertti-
bor@t-email.hu, illetve az ÁMK
Általános iskolájában Bérci
Tamásné igazgatónõnél.

ÁMK eseményei márciusban Közlemény

Az Önkormányzat felhívja a
község lakóinak figyelmét,
hogy a csatorna-beruházás

során a kivitelezést végzõ cég
által tömörítõ, hézagpótló
anyagként kihelyezett kulé
kavicsot mindenki hagyja a

munkaterületen. Tilos a kavics
saját bejáróra történõ össze-

gyûjtése, tekintettel arra, hogy
a kavics a kivitelezõ cég
tulajdona és azt mûszaki
megoldásként helyezte el.
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könnyûnek egyáltalán nem mond-
ható feladatokkal.
Iskolánkból két csapat nevezett,
négy - négy fõvel. Az egyik csapat-
ban „Egri nõk" jeligével négy hete-
dikes kislány, Sándor Viktória,
Juhász Nikoletta, Cseszkó Éva,
Surinya Cintia, az „Egri vitézek"
jeligére hallgató csapatban, pedig
négy hetedikes fiú, Markó Áron,
Olasz László, Baranyi Krisztián, és
Katona Kis Ádám tette próbára
kitartását, ötletességét.
A verseny folyamán lehetõségük
volt a gyerekeknek ráébredni, hogy
milyen a kutatómunka, milyen
könyveket kell leemelni a
könyvespolcról, hogy válaszokat
kapjanak a kérdésekre, sõt fel
lehetett használni az internetet is,
mint információs forrást. 
Igaz, hogy a feladatok között akad-
tak olyan is, amelyek inkább
középiskolásoknak, sõt felnõt-
teknek valók voltak, a gyerekek
mégis igyekeztek minél többre meg-
találni a választ.
A kislányok csapata bizonyult
kitartóbbnak, és a mezõnyben 122.
helyen végeztek. A kitartás
fejlesztése mellett, még egy plusz
dologgal gazdagodtak a gyerekek:
alkalmuk volt gyakorolni azt, hogy
szerezzenek önállóan ismereteket
információkban gazdag vilá-
gunkban.

Történelmi vetélkedõ 1848-ról

Még szinte meg sem száradt a
nyomdafesték a végeredményrõl
értesítõ levélen, a felsõsök újabb
történelmi vetélkedõre kezdtek el
készülni.
A tavalyi, 1848. március 15-ére
emlékezõ vetélkedõ sikerén felbuz-
dulva, az idén is egy tízfordulós
verseny keretében mutathatták meg
a gyerekek, hogy igen is méltó utó-
dai a reformokat kívánó haladó
erõknek és a márciusi ifjaknak. 
Az izgalmas délutánra március 17-
én került sor a faluházban.
Hat elõre összesorsolt vegyes csapat
mérte össze felkészültségét,
tudását az elõre kiadott irodalom
alapján a Reformkorból és 1848.
március 15-e eseményeibõl.
Volt két elõre kiadott feladat. Az
egyik szerint, a korabeli Pilvax
ifjúságának tagjai közé képzelve
magukat, egy plakátot kellett
készíteniük, melynek az a célja,
hogy minél több embert állítsanak a
reformokat követelõk mellé és a
bécsi udvarral szembe. Nagyon
szép, igényes és ötletes alkotások
születtek. Most is megmutatták a
gyerekek, milyen sok kiváló kézü-
gyességû diák van az iskolában.
A másik kiadott feladat szerint egy
jelenetet kellett eljátszaniuk,
amelyre az 1832-36-os ország-
gyûlésen kerülhetett sor a haladó
és a konzervatív követek között a
jobbágyfelszabadítás kérdésében az
alsótáblán. Nagyon komoly, jól
megszerkesztett, érvekkel és
érzelmekkel is érvelõ jelentetek
között kellett a zsûrinek rangsorol-
ni.
A többi feladat között szerepelt
történelmi személyiségek és
helyszínek felismerése, jellemzése,
totó, képalbum, puzzle összerakása,
ahol a gyorsaság is számított. Egyre
inkább forrósodott a hangulat,
kipirultak az arcok, csillogtak a sze-
mek. Az izgalom akkor hágott a
tetõfokára, amikor a villám-
kérdésekre kerül sor. Ugyanis, ha
egy csapat nem tudta a kérdését,
azt el lehetett rabolni, úgy, hogy az
addig megszerzett pontjaikkal

gazdálkodva licitált rá a többi csa-
pat. Többször volt 14-15 pont is a
tét, és volt, aki elvesztette, volt, aki
megnyerte. 
A több mint két órás vetélkedõ
mintha csak pár perc lett volna,
olyan gyorsan eltelt. A végére lát-
szott az arcokon a jólesõ fáradtság,
hogy  a  játékos  szellemi  munka
mennyi energiát kivett az eleven
gyerekseregbõl. 
A jó munka jutalma sem maradt el
természetesen, hiszen mind a hat
csapat minden tagja kapott
ajándékot, a különbséget csak az
jelentette, hogy a helyezések sor-
rendjében választhattak maguknak.
A résztvevõk mindannyian elmond-
hatták magukról a végén: „ez jó
mulattság, férfimunka volt."

És folytatódott a Kiss
Lajosban…

Szintén márciusban tartották a
városi tanulmányi versenyt
történelembõl, Hódmezõvásár-
helyen a Kiss Lajos Általános
Iskolában. 
Az ötödikeseket, hatodikosokat, és
a hetedikeseket három-három fõ
képviselte. Több héten keresztül
készülõdtek a megmérettetésre.
Egyénileg kellett feladatlapot
megoldaniuk hatvan perc alatt. A
feladatlapok kitöltése után rend-
hagyó történelemórán vettek részt a
csapatok, majd pedig megtekintet-
ték az iskolában rendezett
kézmûves kiállításokat. Amíg a
zsûri a feladatokat javította, addig
uzsonnával is kedveskedtek a
vendéglátók a gyerekeknek. Leg-
eredményesebben a hetedikesek
szerepeltek, Olasz László 12.
helyezett lett. 
Akik pedig elõször vettek részt ilyen
versenyen azok értékes tapasztala-
tokat gyûjtöttek, a jövõre vo-
natkozólag.
A verseny résztvevõi: 
5. osztály: Kiss Máté, Gazsi
Szabina, Ferenczi Bettina
6. osztály: Tóbiás Dóra, Bálint Zita,
Mészáros Jennifer
7. osztály: Olasz László, Sándor
Viktória, Markó Áron

Öregdiák találkozó

Mártélyi, Feketehalmi,
Tegehalmi, 50-év feletti
Öregdiákok találkozóját

rendezünk
2006július 22-én 10 órakor,
Mártélyon a Faluházban.

Jelentkezni lehet: Mohos Pál
Béke u 13. (Tel.: 228-028),

Szabó Lajos Fõ u. 5.
(Tel.: 228-111), Békési Sándor

Kinizsi u.17. (Tel.:228-161),
Süli Irén Szántó K. J. u.15.

(Tel.: 06-20-478-8747),
és Halál Erzsébet, Kör u. 9.



2006. április 13. oldal

Kutas-kupa

2006. március 11-én 5-6. osztá-
lyosoknak rendezett focitornán vet-
tünk részt Székkutason. A színvo-
nalas mérkõzések nagy küzdelmet
hoztak. Csapatunk a 4. helyet
szerezte meg, s ami külön öröm,
hogy a torna legjobb mezõny-
játékosa és gólkirálya is Daraki
Ádám lett.
Csapattagok: Zimán Ádám, Brizik
Bodrogi István, Brizik Bodrogi
Tíczián, Pap Dániel, Nagy Gergely,
Daraki Ádám.

Mezei futóverseny

2006. március 21-én futóversenyen
vett részt az iskola néhány tanuló-
ja. A rendkívül népes mezõnyben a
következõ eredmények születtek:

I. korcsoport
Baranyi Máté 19. hely
Papp Ádám 29. hely

II. korcsoport
Baranyi Barbara 74. hely
Sipos Dominika 23. hely
Brizik Bodrogi István 43. hely

III. korcsoport
Gazsi Szabina 11. hely
Tóbiás Dóra 42. hely
Brizik Bodrogi Tíczián 24. hely
Zimán Ádám 45. hely

IV. korcsoport
Kenéz Edina 42. hely
Baranyi Krisztián 57. hely
Juhász József 32. hely
Kõhalmi Norbart 54. hely

Városi farsang

Március 12-én a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban alsósok
részére, egyéni és csoportos
kategóriában került megrendezésre
a városi farsang. 
Egyéniben Posta Ivó oroszlán-
jelmezben, Baranyi Máté XIV. Lajos
testõreként, Kisalbert Krisztián
Félarcú Gábrielként lépett a szín-
padra.
Csoportos kategóriában a ne-
gyedikesek Társasjáték produk-

cióját, az elsõsök Elvarázsolt
gyerekszobáját és a harmadikos Iny
mama, Vuk és testvérei alakítását
csodálhatta meg a népes nézõsereg.
A zsûri döntése a legnagyobb
örömet bizonyosan a harma-
dikosoknak jelentette. Csoportos
kategóriában elsõ helyezést értek el,
Baranyi Máté pedig különdíjban
részesült. 
A gyerekek felszabadult örömét
értékes tárgyjutalmak - torta, buliu-
talvány, mozilátogatás - fokozták. 

3. helyezés a Petõfi szavaló-
versenyen
A Kaláris februári számában öröm-
mel számoltunk be Danicska
Bettina szereplésérõl. A több mint
100 fõs mezõnybõl 11 felsõ
tagozatos szavalót juttatott a zsûri
a március 20-án rendezett döntõbe.
Benjamin László „Változat
népmesére" címû versét adta elõ
Bettina - szép versmondással, mély
átéléssel; mely számára harmadik
helyezést jelentett ezen a rangos
versenyen. 

Rajzpályázati sikerek
A februári lapzártakor hozta meg a
zsûri döntését a Kiss Lajos
Általános Iskola rajzpályázatán. Az
eredmények: Fulai Dorottya (5. o.) 2.
helyezése és Olasz László (7. o.) 1.
helyezése örömmel, büszkeséggel
tölt el bennünket. 

Hevesy György kémiai Verseny
A Hevesy György Kémiai Verseny 3
levelezõs fordulója után, március 8-
án, a hódmezõvásárhelyi Szent
István Általános Iskolában területi
döntõn vett részt iskolánkból 4
diák. 7. osztályból: Cseszkó Éva,
Horváth Edina, Tóth Bettina; 8.
osztályból Csatlós Renáta, akinek
munkáját továbbküldték a megyei
forduló válogatójára. 

Iskolai szavalóverseny alsósok
számára
Március 16-án a könyvtárban izga-
tott kisdiákok gyülekeztek. Hízó
Ildikó, Kiss Krisztina, Juhász Anna,
Baranyi Máté, Tatár Éva, Sajti
Fanni, Kiss Lilla, Varga Bernadett,

Sipos Dominika, Olasz Dóra, Safarik
Barbara, Bálint Andrea, Bodó
Borostyán, Domján Daniella,
Demcsák Dorina, Menczel Renáta,
Rekett - Nagy Tamara, Sándor Nelli,
Török Viktória, Posta Ivó, Lengyel
Rózsa szebbnél szebb gondolatokat
tolmácsolt tavaszról, állatokról,
családról, szeretetrõl.
Az 1-2. osztály és 3-4. osztályos
kategória gyõztesei: Juhász Anna 3.
o., Varga Bernadett 4. o. és Posta Ivó
2. o. azóta a városi versenyen is
elõadták „tudományukat" a Liszt
Ferenc Általános iskolában. 
Az iskola második helyezettjei:
Olasz Dóra 4. o., Sajti Fanni 3. o,
Sándor Nelli 1. o. 
A képzeletbeli dobogó 3. fokára
Lengyel Rózsa 2. o., és Safarik
Barbara 4. o. állhattak. 

Programterv áprilisra

Április 12. iskolai szavaló- és 
énekverseny a költészet
napja alkalmából
Húsvéti kézmûves délután

Április 20-21. elsõsök beíratása

Április 19-26. papírgyûjtés

Április 28. iskolaszépítési akció
Megyei helyesírási verseny

Az Oktatási Minisztérium Simonyi
Zsigmond helyesírási versenye a
megyei fordulóhoz érkezett.
A novemberi, városi versenyen nyúj-
tott teljesítményével Ferenczi
Bettina 5. osztályos meghívást
kapott a megyei versenyre, melyet
2006. március 25-én 10 órakor
kezdõdött a szentesi Damjanich J.
Általános Iskolában.

Sajti Imréné

Olvasókör közgyûlése

Március 11-én szombaton 12 órától
került megrendezésre az Olvasókör
éves közgyûlése, ahol beszámoló
hangzott el az elmúlt év
munkájáról, valamint az ellenõrzõ
bizottság pénzügyi beszámolója.
Fellépett az Õszi rózsa népdalkör,
az Optimista csoport, és
Zentagunarasról a Gracza János
Mûvelõdési Kör. A találkozót ebéd
zárta.
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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.



A díjfizetés anatómiája.

Miután olyan munkával bíztak meg,
amit ha megismer az ember, nem

szívesen végez könnyû szívvel, nem
nagy örömmel hallgatja a „miért nem
tudok fizetni" címû beható család-
regényhez hasonló elemzést. Érdemes
megfigyelni, hogyan reagálnak a
díjbeszedõ megjelenésére az emberek.
Sokak a szegénységet mások elõtt szé-
gyenlõsen viselik. Mások, mint ha már
megszokták volna, könnyedén beszél-
nek róla. Vannak, akik az összeg hal-
latán hatalmasra nyitják szemüket, és
sértõdötten, csodálkozva, néha vádlón
tiltakoznak. Pedig látszik a szemükön,
hogy pontosan tudják hogy miért annyi
amennyi. Pár mondat után már is
bevallja, hogy õ már régen szólt a
családnak hogy ne fogyasszanak olyan
sokat. Hát igen. Egyre inkább nem lehet

megtalálni egy ilyen beszélgetés
folyamán, a téma humoros oldalához
vezetõ utat. Kissé szánalmas pótcse-
lekvés, ha látván a körmefagyott
díjbeszedõt közeledni, a függöny háta
mögött várja ki, hogy „leégjen" a kapu-
csengõje, vagy amikor már kijön a
szomszéd is, hogy harsány kiáltással
igazolja („pedig itthon van"), hogy amit
láttam, csak jól láttam. Ha mégis
szerencsém van, és amikor már „bedõlt
a kapuoszlop is csengõstõl", vagy az
agyára ment a dallamcsengõ hangja,
akkor kijön, és sûrûn elnézést kér, mert
éppen aludt (ami egyáltalán nem lát-
szik a szemén), és a párna is épp a
fején volt. Természetesen nem hozza a
pénztárcáját, mert úgy sem  tud fizetni,
hanem majd inkább reklamál, mert az
mégsem lehet, hogy ilyen sokat
fogyasztott volna. Biztosan nem jól lett

2006. április 15. oldal

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

Felhívás

Tájékoztatom Mártély Község lakosságát, hogy Dr.
Papp Zoltán kerületi fõállatorvos

2006. április 10-tõl, május 02. napjáig ebzárlatot és
legeltetési tilalmat rendelt el 

Mártély község teljes közigazgatási területén tar-
tott állatokra 

a rókák veszettség elleni immunizálása miatt.

Jelzett idõszakban fokozott figyelmet kérünk az állat-
tartóktól, mely szerint minden kutyát és lehetõleg a
macskákat is a tartási helyén elzárva úgy kell tartani,
hogy onnan ki ne szökhessenek, mindenképpen
megelõzve azok elkóborlását. Ebet a tartási helyérõl
csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad közterüle-
tre kivinni, tilos azok szabadon engedése. Az ebzár-
lathoz teljes legeltetési tilalom is tartozik.

A zárlat szabályait megszegõ állattulajdonosokkal
szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ.
Az ebzárlat célja, hogy a kóborló ebek és macskák vagy
a legelõ állatok ne egyék meg a csalétkeket, mely a
rókákat hivatott megvédeni a veszettségtõl. 
Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy
háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és hala-
déktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, az ön-
kormányzatot, vagy a vadásztársaságot.
A vakcina emberre és állatra is ártalmatlan, ennek
ellenére a csalétekkel való közvetlen érintkezést kerül-
ni kell.

Kérjük a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa. 

További felvilágosítással az állatorvosok és orvosok
szolgálnak.

Csurgóné dr. Országh Mónika
Mártély Község 

Jegyzõje

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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leolvasva az a fránya óra. Termé-
szetesen annak idején szívesen
tessékelt bele a szûk fedelû, mellesleg
„meztelencsiga tenyésztõ" aknájába,
hogy - tévedés kizárva -, pár cen-
timéterrõl tudjam leolvasni az órája
állását. 
Tudom hogy nem vidám dolog az ilyen
helyzet, hiszen sajnos sok a mun-
kanélküli, önhibájából, vagy önhibáján
kívül kevés pénzel rendelkezõ lakos.
Nem tagadom, én is voltam már hason-
lóan kényelmetlen helyzetben, de a
csengõre mindég vigyáztam, hogy
üzemképes legyen! 
Azután, a másfajta díjfizetõ! A
gyönyörû kék szemét hatalmasra nyit-
va állítja, hogy alig pár napja fizette be
a számláját, és már is fizetni kell? 
A kékre fagyott díjbeszedõ, akit az elõ-
szoba közepére tessékelt, hatalmas sár-
papucsokban, az illem kedvéért mozdu-
latlanul melegszik, és várja, hogy elõk-
erüljön a „bizonyíték", a befizetett
számla. Az egyetlen mondatba foglalt
folyamatos káromkodást, és elunva a
várakozást, különben is kissé fel-

melegedetten, valamint megtudtam:
hogy „ebben a k..va házban minden
eltûnik, akár a Bermuda háromszög-
ben". 
Igen! A Bermuda, az komoly dolog-
állapítanám meg -, miközben tekin-
tetem lecsúszott a körte alakúra feszült
otthonkájára, de aztán úgy döntök,
hogy felajánlom a lehetõséget, az
ügyfélszolgálati irodában való be-
fizetésre. Ezután elülni látszik kis
fejében a „homokvihar", s gyorsan rááll
a lehetõségre. Távozás közben, félszem-
mel az elõszoba közepére pillantok, s
negyvenes cipõm igencsak kontúros
nyomait látván, lelki szemeim elõtt
megjelenik a szõke háziasszony, kissé
rövid otthonkában, lehajolva, ahogyan
hátrál a bejárati ajtó felé a törlõrong-
gyal a kezében, s maga elé duruzsol:
„Lehet, hogy amit befizettem az még is
az elõzõ számla volt?". Persze én
tudom, hogy nem lehet más. 
Kifelé menet, a friss levegõ hatására,
visszazuhantam a látomás nyújtotta
kéjes idillbõl. A házikedvenc is vissza-
vonta engedélyét az õrzött területre

való belépésemre. Mintha valamiféle
madárral lett volna keresztezve, repült
felém, oly sebesen, hogy rövid kis
életem csak félig bírt leperegni lelki sze-
meim elõtt. Õ szõkesége, pár lépéssel a
hátam mögött akkorát rikoltott az alig
húsz centiméter magas kutyájára, hogy
a szívem is kihagyott egy pár dob-
banást, mondván, jó lesz az majd a
kapun kívül. A kis öleb, bizonyítandó
szófogadó hûségét, mint ha lelõtték
volna, hangját és lendületét vesztve
kísért ki a kapun. Még pár vakkantást
ejtett felém, mintha felajánlotta volna,
hogy legközelebb nem úszom meg
ennyivel. 
És így tovább, házról házra.
Csodálatosan pontos képet lehet alkotni
a kicsiny falu anyagi állapotáról,
melyet talán senki nem lát pontosab-
ban, mint aki számlával a kezében járja
az utcákat. Sokan sejtjük hogy kiknek
lehetünk „hálásak" a helyzetünkért.

Békési Sándor -Mártély

Idõsek Klubfarsang

Március 9-én Télûzõ tréfás
vigaszságot rendeztek a Gondozási
Központban. Farsangi jelmezzel,
játékos jókedvvel és tombolával

várták a tagokat és meghívott
vendégeket délután 14 órától. A ren-
dezvényen felléptek az iskola 3.
osztályos csapata, akik Vuknak a
kis rókának öltözve, együtt
énekelték a híres dalt: „Fürge róka

lábak, surranó kis árnak, hipp-
hopp, jön Vuk…". Az õ fellépésük
mellett az Idõsek Klubjának vezetõi,
dolgozói és tagjai adtak vidám
mûsort.
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A farsang

Az iskolai farsang jól sikerült, mely
2006. március 4-én délután 37-ig
tartott. Az alsós egyéni jelmezek
közül, hat ember lett helyezett. Elsõ
Baranyi Máté (a Muskétás),
második Posta Ivó Milán (az
Elefánt), harmadik Kis Albert
Krisztián (a Félarcú), negyedik Sajti
Fanni (a Tigris), ötödik Palócz
Sándor (az Indián), és hatodik Tatár
Éva (a Gladiátor).
Az alsós tátikások közül elsõ lett a
Juanes, második a NOX, harmadik a
Zenemix.
Az ezt követõ eredményhirdetés
után a felnõttek, a gyerekek és az
öregek egyaránt táncra perdültek.
Háromnegyed hétkor már az
emberek indultak haza, és a
farsang véget ért.

Baranyi Nikoletta

Történelmi vetélkedõ

Március 17-én a Faluházban
szervezték meg a történelmi
vetélkedõt a felsõsök számára. A
„mûsorvezetõ" Bajnócziné Rácz Éva
a történelemtanárunk volt. Az 1848-
49 elõtti eseményekrõl kellett tanul-
ni. Az elsõ fordulóra, ami már
hamarabb fel volt adva, egy plaká-
tot kellett elkészíteni. A második
feladatban mondtak egy idézetet.
Annak az íróját kellett kitalálni.
Ezeken kívül, még nagyon sok
érdekes feladatot kaptunk. Az utol-
só, vagyis a 10. feladatban képek
neveit kellett kitalálnunk. Végül a
három zsûritag gyorsan összeszá-
molta a pontokat, és kihirdették az
eredményt. Volt egy holtverseny is,
amelyben a második és harmadik
csapat versenyzett egymással. Egy
kérdéssel döntötték el, de erre mind
a két csapat tudta a választ. Utána
feltettek még egy kérdést, s erre
már csak a harmadik csapat tudta a
választ. Ezzel eldõlt az eredmény: 6.
helyezett a második csapat lett, az
5. helyezett a harmadik csapat, 4.
az elsõ csapat, 3. helyet
az ötös csapat kapta, a
2. a hatos csapat lett,
és végül 1. helyen a
négyes csapat. Szerin-
tem nagyon jól sikerült
ez is, mint a tavalyi
verseny.

Tóbiás Dóra

Tél a tavaszban

Minden nap jól telne, a az ablakon
kinézve nem a havas utcákat lát-
nánk. Szeretnénk nyiladozó virá-
gokra ébredni. Igaz, hogy a hóban is
lehet játszani, de jobban szeretnénk
a selymes füvön.
Nagyon várjuk, hogy a madarak
csicseregjenek és illatozzanak a
virágok.

Március 17-én írta: Baranyi Barbara

A tavasz

Március elsõ napján kiugrottam az
ágyamból, és szaladtam az
ablakhoz. Onnan szomorúan
mentem anyukámhoz, hogy esik a
hó. Anyuci megpróbált megnyugtat-
ni:
- Ne aggódj kicsi lányom, hiszen a
meteorológiai tavasz március 21-én
kezdõdik.
- Akkor már jobb lesz az idõ?
- Igen, lehetséges.
- Hurrá! - kiáltottam örömömben,
majd kiugrottam a bõrömbõl.
Közben készültem, mert menni kel-
let az iskolába. Tudjátok-e gye-
rekek, hogy az iskola nagyon jó
dolog? Ott tanuljuk meg azt, amit
egész életünkben használni fogunk.
Hetek, napok teletek, mire eljött a
várva-várt nap, március 21-e. Öröm-
mel telt ez a nap. Jót játszottam a
pajtásaimmal a jó melegben. Ez a
hónap, számomra nagyon emlé-
kezetes volt. És nektek?

Domján Andrea

Bálint Zita rajza: „Azért rajzoltam
ezt, mert úgy gondolom, így
nézhetett ki egy gazdag birtok. Ezt
jobbágyok mûvelték, akinek sok
mezõgazdasági terméke volt, az
ilyen góréban tartotta."

Mártélyi Diáktoll

Kedves Olvasók!
Régóta terveztük, hogy teret
adva a mártélyi gyerekeknek,
az iskola diákjainak, létre-
hozunk egy diákoldalt, ahol a
vállalkozó szellemû írni, rajzol-
ni, netán fényképezni szeretõk
megmutathatják magukat. Ez,
hála Csikós Andrea tanár-
nõnek, és Borsos Józsefnek,
akik a Kaláris szerkesztõivel
együtt elkezdtek ebben az ügy-
ben "mozgolódni", megvalósul-
ni látszik. El kell mondani,
egyedülálló kezdeményezés ez
a kis helyi lapok között.
Nagyon reméljük, mindenki
szeretettel olvassa ezeket a
kezdeti szárnypróbálgatásokat,
s nézi meg a rajzokat, fotókat,
hiszen ezek a mi gyerekein,
unokáink mûvei.
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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 1/4 3-tól, és
vasárnap a 11 órás hírek után - ismétlésben -
hallható.
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Márciusi kínálatunk:
1. 3+2 - Kicsiny falum ott születtem én
2. Barabás Sándor - Sosem volt, sosem lesz
3. Solti Károly - Csak még egyszer tudnék hazamenni
4. Somogyi Zsolt - Huszonöt szál rózsa
5. Kaczor Ferenc - Megkondult a harang
6. Kovács Apollónia - Mikor én a dalos madárt

hallgatom
7. Lente Lajos - Száll az ének szól a nóta
8. Lévai László - Nem jó mindig
9. Lagzi Lajcsi - Egy a szívem azt neked adom
10. Vámosi János - Megáll az idõ
11. Zámbó Jimmy - Egyszer megjavulok én
12. Balázs Pali - Eladó, kiadó most a szívem
13. Apostol - Okosabban kéne élni
14. Katona Klári - Így jó
15. Kimnowák - Gyémánt
16. Oláh Ibolya - Magyarország
17. Máté Péter - Egy darabot a szívembõl
18. Gáspár Laci - Lesz még nyár
19. Omega - Petróleum lámpa
20 P. Mobil - Kétforintos dal
21. Piramis - Szabadnak születtem
22. Presser Gábor - Rozsdás szög
23. Republic - Ezt a földet választottam
24. United - Végsõ vallomás
25. Zorán - Kócos ördögök
26. Bikini - Adj helyet
27. Ákos - Minden ami szép volt
28. Edda - Bátran megtenni
29. Cserháti Zsuzsa - Boldogság gyere haza
30. Irigy hónaljmirigy - Nem tetszik semmi meló

3-4-én Térítési díjak rendezése a pénztári órák alatt.
5-én Véradónap, délután 13 órától.
7-én Fényterápia 9. 30-tól.

10-13-án Udvarrendezés, fametszés, gereblyézés,
takarítás.

12-én Orvosi ellenõrzés, délután 14 órától.
21-én Fényterápia 9. 30-tól.
26-án Ruha és fehérnemû vásár, 9. 30-tól.

Fõzési szünet 13-18-ig, elsõ fõzési nap: 19-én.
Állandó programok: Hétfõn reggeli elõtt vércukor-
mérés, vérnyomás ellenõrzés, testsúlymérés, gyógysz-
er-rendezés. Kedden délelõtt 9. 30-tól kézimunkázók
csoportfoglalkozása, szerdán délelõtt idõstorna, és az
elõjegyzett gyógymasszázsok. Kedden és csütörtökön
délután 15-16 óráig az Optimista Csoport próbája
(felkészülés Május 1-re, az „Add a kezed"
Mozgássérültek Egyesületének közgyûlésén való fel-
lépésre), és a Sándorfalvi Nyugdíjasok Táncos
Találkozójára (május14-én).

Klubvezetõség

Az Idõsek Klubjának márciusi
programja

Zenés üdvözlet a
89.9 MHz-en

Küldje el jókívánságait szeretteinek, barátainak,
ismerõseinek, szomszédjának!

Zenés üdvözlet a Szóbeszéd Rádióban minden
szombaton délután 1/4 3-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
Mártély, Fõ u. 33.

e-mail: szobeszed@7hatar. hu
sms: 06-30-997-8370

Véradás
Április 5-én délután 13 órától véradó napot tar-
tanak a Gondozási Központban. Várnak minden

önkéntes véradót.



2006. április 19. oldal

Újra itt a fociszezon! Mártély elsõ újszülöttje 2006-ban
Az új jövevény Körtvélyessy Luca Zsuzsanna, 2006. február
22-én látta meg a napvilágot.
A magas belvíz miatt, csak nehézségek árán jutottunk el a
Liliom utca közepére, s raklapokon egyensúlyozva kellett
megközelíteni a sártengerrel körülvett házat, ahol a szülõk,
Rácz-Balog Renáta és Körtvélyessy Zsolt fogadott bennün-
ket. A szerkesztõség képviseletében átadtuk Lucának a
Magyar Tiszához Bt. ajándékát. Az ötlet, ha emlékeznek,
Pósz Péter úrtól származik, mi szerint ezen túl minden
évben az elsõ mártélyi újszülöttet megajándékozunk egy
takarékbetétkönyvvel, amelyhez a szülõk tehetnek ugyan,
ha gondolják további összegeket, de a rendelkezõ melléklet
szerint a kedvezményezett, csak 18. életévének betöltésekor
vehet fel.
A szülõk ezúton fejezik ki köszönetüket. Az érintett, talán a
pillanatnyi meglepõdés miatt, s mert ebben a tiszta és ártat-
lan korban az ember még vajmi keveset foglalkozik a
„piszkos anyagiakkal" - nem nyilatkozott.

NÕGYÓGYÁSZATI RÁKSZÛRÉS

Értesítem a község nõi lakosait, hogy május hónapban 1
napos nõgyógyászati rákszûrésre kerül sor, várhatóan május
elején, (03-án, 04-én, vagy 05-én). A végleges idõpontról a
késõbbiek során tájékoztatást adok.
A nõgyógyászati szûrés a tüdõszûréshez hasonlóan a
Faluház melletti parkolóban, buszon történik, 9.00 - 14.30
óra között. 
A szûrésrõl elõzetes felmérést kívánok készíteni, ezért
kérem, hogy a szûrésen megjelenni szándékozók szívesked-
jenek tájékoztatni keddi napokon, az Anya és
Csecsemõvédõben, 8-12 óra között, vagy a 228-450-es tele-
fonon.
Köszönettel: 

Józsa Ibolya védõnõ

Megjött a tavasz, éled a természet, rügyeznek a fák,
frissül a levegõ, kisüt a nap. Zöldül a gyep a focipályán,
s ha már zöldül, újra megjelentek rajta a gyerekek.
Végül, de nem utolsósorban ismét edzésben a Mártély
SK. csapata. Elindultak a megyei küzdelmek, ahol
ismét hétrõl-hétre helyt fognak állni a mieink is. Sõt
eddigi legjobb sorozatát mutatta be a gárda, amely
sajnos most megszakadt a hosszú pihenõ után. Ezért is
a várja a csapat a szurkolást, hogy sikerekbe „hajszol-
ja" õt közönsége. Itt az idõ kitisztítani a tüdõket és
hangszálakat a téli portól. Most, ebben a politikától
kettéosztott idõszakban lesz igazán fontos, hogy meg-
mutassuk, a mi faluközösségünk és a sport a politika
fölött áll és sokkal nemesebb cél vezérli, mint pusztán
a mindenáron való gyõzelem. Hiszen a játék összehoz-
za az embereket és ez nagyon fontos. A problémák
között is tudnunk kell, hogy egy csapat vagyunk,
játékosok, szurkolók, támogatók.
Külön nagy sikernek számít, hogy a Magyar Kupában
a megye 60 csapatából a mienk már az elsõ 10-ben jár,
habár mi érkeztünk a legalacsonyabb osztályból.
A következõ kupamérkõzésre igen neves ellenfelet sor-
solt számunkra a versenybizottság, hiszen a Szegedi
Tisza Volán SC. jön, Mártélyra. Erre a mérkõzésre vár-
juk a falu apraját-nagyját.

ÁPRILIS 19 . 17 ÓRA.

Hazai bajnoki mérkõzések április hónapban:

Április 9. Mártély S.K. - Földeák 
16 óra 30 perc

Április 19. Mártély S.K.- Szeged
Tisza Volán S.C. (Magyar Kupa)

Április 22. Mártély S.K.- Szõreg

Ifj. Tatár Béla
csapatvezetõ

MEGHÍVÓ

Az „Add a kezed" Mozgássérültek
Egyesülete 2006. május 1-jén (hétfõn) 12

órától tartja tisztújító közgyûlését a
Faluházban, amelyre szeretettel és

tisztelettel várja tagjait és vendégeit.

Sportkedvelõk figyelmébe

Pingpong (asztalitenisz) foglalkozásra várnak lelkes márté-
lyi fiatalok, kortól, nemtõl és politikai hovatartozástól
függetlenül mindenkit aki a kötetlen jó hangulatú játékot és
a mozgást kedveli, minden hétfõn és csütörtökön délután az
ÁMK Iskola tornatermébe.



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

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

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

apró káposzta folyamatosan
kapható - egész nap.

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

Festést, mázolást, tapétá-
zást, homlokzatfestést,
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.

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
csináltatott kétszínû vesszõ
ülõgarnitúra (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.

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 (20) 258-
7433-as telefonszámon lehet.

Fiat Tipo eladó. Érdeklõdni:
Fõ u. 33/a. Tel.: (20) 575
8616.

PB palackkal mûködõ infra-
gázkályha szénmonoxid
érzékelõvel eladó. Tel.: (20)
996- 1540.
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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:

Rózsa János és Józsa Enikõnek Mártély, Kinizsi u. 18. –
Laura Enikõ nevû leánya

Elhunytak:

Baranyi Sándor, Mártély, tanya: 198.
Hetényi Mihályné, Mártély, Fõ u. 76.

Bitó Mátyás, Mártély, Béke u. 10.

A Kaláris címû kiadványban mártélyi
magánszemélyek térítésmentesen adhatják
fel hirdetéseiket. A kivágott és olvashatóan
kitöltött hirdetési 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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....................................................................
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