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A konstruktivitás etimológiája

Nem kell már - legalább négy évig
nem - a „Mártélyi Riport“, sõt úgy
tûnik, semmilyen hasonló tár-
saságinak mondott választási kiad-
vány sem.
Elég mostmár a „Vásárhely“ címû
önkormányzati lap, ugyanolyan WC
papír minõségû papírra nyomva
(igaz színes képekkel), mint a
legtöbb csóró kis költségvetésû
vidéki újság. A tartalom is finomo-
dott. Nem nagyon, nehogy az érin-
tettek túlzottan elbízzák magukat,
de amúgy, egy szoros versenyben
épp befutott sportoló nagy fúj-
tatásával - némiképp. Persze, visz-
szaköszönnek még a légbõlkapott
vádak és tendenciózus igaztalansá-
gok. Baloghné már nem érdemes a
„politikai széltyúk“ titulusra, de az
azért ki van hangsúlyozva, hogy õ
egy olyan volt fideszes, aki füg-
getlen lett, végül mégis elfogadta az
MSZP és a Munkáspárt (!) támo-
gatását, amivel megkavarta az
embereket. 
Választás ide, választás oda, ezen
ma már az érintett is csak
mosolyog, mégis van egy e témához
kapcsolódó mondat, amellyel
végképp nem lehet mit kezdeni:
„Ugyanakkor örül annak (Lázár
János - szerk.), hogy kiderült: mocs-
kolódással nem lehet megnyerni a
választást.“ Ez, a „gyõztes“ szá-
jából elvileg még jól is hangozható
kijelentés egyáltalán nem állja meg
a helyét. Mert igenis lehet, sõt csak
azzal lehet, ha az embernek muszáj
felvennie azt a kesztyût, amit ellen-
fele ijedtében elédob, s nem lát más
eredményre vezetõ módszert, mint
az alaptalan mocskolódást. Talán,
ha veszített volna. A bukás minden
okát ebben láthatná és láttathatná.
Így azonban, néhány nappal a
megünnepelt gyõzelem után ez az
önsajnáltatás, maga által tudottan
is csupán hamis állítás.
Mert bizony lehet mocskolódással
kampányt nyerni, ha van az
embernek elég pénze, hogy minden

létezõ sajtóorgánumban, valós és
nem vállalt röplapokon, rádióban
elégszer és eléggé eltökélten állít-
son olyan valótlanságokat, ame-
lyekrõl már akkor tudható, hogy
minden alapot nélkülözõ hazugsá-
gok, amikor elolvassák, hallják,
látják az emberek. Minthogy azt
szokták mondani, szerelemben és
háborúban mindent szabad, talán
fel lehet ezt úgy is fogni, hogy ez az
egész rágalomhadjárat a vártnál
nehezebb politikai küzdelem fegy-
vereinek kíméleten bevetését jelen-
tette, amelyekkel ezt a csatát meg
lehetett nyerni. Ám ezek csak az
úgynevezett kézifegyverek voltak.
Mivel a választók majd mindegyike
vizuális típus, ott volt még a
nehézfegyverzet, a televízió. Mert
ha az embernek van egy „saját“
televíziója, ahol õ annyit, akkor és
úgy szerepel ahogy kedve tartja, az
tuti befutó sansz. De. Ha másoknak
még a rájuk kényszerített elõre
szerkesztett kérdezek-felelek fizetett
perceit is tönkrevágja akadé-
koskodó és lényegtelen kérdéseivel
egy-egy láthatóan és érezhetõen
részrehajló mûsorvezetõ, az nem az
esélyegyenlõség mintapéldája.
S végül meg nem állhatom, hogy
idecitáljam annak a cikknek a
címét, amelyen barátokkal, isme-
rõsökkel jót mosolyogtunk, s amire
persze azonnal született is egy
amolyan jó kis paraszti példa.
Aszondja: „Konstruktív ellenzéki
szerepre készülök.“ Ja. Mire is
készülhetne az, akinek immár
másodszorra nem jött be, hogy
várakozásainak megfelelõen az õt
nyomó, lökõ, taszító nagy politikai
párt is felzárkózzék a siker-
történethez, s végre elõadódjon az
az optimális állapot, hogy ugyana-
zok legyenek kormányon, mint
akiknek a színeiben országgyûlési
választásokat nyert? Vajon az eltelt
4 év ellenzéki politizálásának ered-
ménye ismeretében, milyen vál-
tozásra számíthatunk? Miben re-
ménykedhetünk? A volt és jelenlegi
ellenfelek megértésében? Hogy

most tényleg elkezd dübörögni a
gazdaság, és oly jól kezd el futni a
Nemzet szekere, hogy az MSZP azt
mondja: rendben barátaim; adjunk
egy fideszes városnak is, meg a
térségnek is mindent amit a többiek
megkapnak, hagy fejlõdjön itt
igazságosan és arányosan ez a
felvirágzó  kis ország? Kétlem.
Inkább olyan ez a szerep sokunk
elõtt, mint a sertésé (nem írhatok
disznót, mert azt még sértõnek
találná valaki, bár állat, állat), akit
alkalmas téli hajnalon kivonszol-
nak a férfiak az ólból, s bár õ
erõsen tiltakozik az ellen amit õvele
elkövetni szándékoznak, sõt a
maga módján talán még hangot is
ad ellenvéleményének - végül mégis
leölik.
Más babonák is vannak az ilyen
konstruktív ellenzékiségre, melyek
közül talán a legjelentõsebb, hogy
nem jó ómen az, ha a sírásó meg
akarja hívni az embert a kocs-
mában egy felesre. Az ilyen ráutaló
magatartás ugyanannyira elgon-
dolkodtató, mint annak a csetlõ-
botló, alapvetõen rossz mozgású
gyereknek az élete, akit csak azért
engednek a többiek focizni a grund-
béli csapatban - mert övé a labda. 
Ez a labda, most négy hosszú évig
van tulajdonban. Hogy tulajdonosa
tud-e majd vele úgy játszani, hogy
az ne csak neki legyen jó, s hogy a
csapattársak engedik-e, hogy néha
velük is játsszon, az a jövõ kérdése.
Egyeseknek, néhányaknak biztos jó
és szép esztendõk jönnek. De hogy a
többségnek, akik - igaz komoly
médiaráhatásra - bárgyún megsza-
vazták a szinte erõszakosan fel-
vezetett „kevésbé“ rosszat, mit tar-
togat ez a négy év, legközelebb majd
csak a 2010-es választásokon
reagálhatnak - talán végre helyesen.
És még ez sem lenne baj, ha közben
nem menne irdatlanul, de haszonta-
lanul az idõ…

-SENECA-

„Jelzöm...“
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Mártély Község Képviselõ-te-
stülete április 25-én tartotta soron
következõ ülését.
A testület az elsõ napirendi pont
keretében jóváhagyta a 2005. évi
zárszámad 
A második napirendi pont kere-
tében Balogh Jánosné polgár-
mester Aszszony tájékoztatta a
testületet a nyári kulturális prog-
ramok szervezésérõl.

Ezek után a testület megvitatta a
Mártélyi Jurta Kemping bein-
dításának ill., a kemping büfé
bérleti feltételeit.
Megállapították, hogy a kialakult
árvízhelyzet miatt a kemping sze-
zonális beindítása csúszni fog.
Rövid vitát követõen úgy döntöt-
tek, a kemping elmúlt évi szolgál-
tatási díjait nem kívánják emelni.

Végezetül egyedi szociális tárgyú
kérelmek ügyében döntött a tes-
tület.

Sándorné János Mária

Tisztelt mártélyi lakosok!

Csongrád megyében a belvíz-

veszély miatt 12 településen II.
fokú, 18 településen I. fokú
belvízvédelmi készültséget ren-
deltek el. Az árvízhelyzettel össze-
függésben a szakemberek elõre-
jelzése alapján hosszabb ideig
tartó állapotokkal kell számolni.
A megbetegedések megelõzése, a
közegészségügyi-járványügyi
veszély elhárítása érdekében az
alábbiak betartására hívom fel
mindenki figyelmét:

A vezetékes ivóvíz ellátásnál min-
den átmeneti vízkimaradást, szo-
katlanul nagy nyomáscsökkenést
azonnal jelentsék a vízmû szol-
gáltatónak, a polgármesteri hi-
vatalnak, illetve az ÁNTSZ megyei
intézetének és további intézke-
désig palackozott ivóvizet fo-
gyasszanak.
A belvíz és az árvíz által elöntött
területeken az ásott és nortonku-
tak vizét ivásra, háztartási és szo-
ciális célra még forralva sem aján-
lott használni.
Fontos a személyi higiéné folya-
matos betartása, a fertõtlenítõ-
szeres kézmosás alkalmazása, a
szennyezett ruhanemûk, textíliák
fertõtlenítõszeres mosása, vasa-
lása, valamint az elöntött házak
és környezetük fertõtlenítése a

bel- és az árvíz elvonulása után.
Az árvízzel és belvízzel érintett
területeken lázas vagy hasmené-
ses megbetegedés esetén azonnal
forduljanak orvoshoz.

Mártély, 2006. április 13.

Tisztelettel: 

Csurgóné dr. Országh Mónika
Jegyzõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Mártély Község jegyzõje a következõ lakossági tájékoztatást adja:

„Ezúton tájékoztatom Mártély Község lakosságát, hogy Balogh Jánosné polgármester büntetõ feljelentést tett dr.
Lázár János polgármester ellen rémhírterjesztés büntette miatt. Dr. Lázár János a Rádió7 2006. április 21-én
elhangzott adásában azt a kijelentést tette, hogy Mártély valamennyi lakóháza a csatorna-beruházás kapcsán
jelzáloggal terhelt.
A mai napon a Hódmezõvásárhelyi Körzeti Földhivatalban jártam abból a célból, hogy személyesen gyõzõdjek
meg arról, hogy valós-e ez az állítás. Az ingatlan-nyilvántartásba történõ betekintésem után tájékoztatok min-
den lakost, hogy a hitelezõ bank javára egyetlen ingatlan sem lett megterhelve jelzálogjoggal. A tulajdoni lapok-
ba történt betekintésemrõl a Körzeti Földhivatal által kiadott igazolásom a Polgármesteri Hivatalban meg-
tekinthetõ.

Mártély, 2006. április 21. 
Csurgóné dr. Országh Mónika jegyzõ

RUHAOSZTÁS!

2006. május 11-én reggel 8

órától a Civilházban az

Önkormányzat és az

„Add a kezed“

Mozgássérültek Egyesülete

ruhaosztást tart a

Johannita Szeretetszolgálattól

kapott ruhákból.

Minden érdeklõdõt

szeretettel várunk!
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Az idei árvíz is úgy kezdõdött, mint
minden évben. A víz csak jött, jött,
de most nem állt meg átlagos szin-
ten, hanem egyre emelkedett. Rit-
kán elõforduló körülmények össze-
játszása folytán nagyon magas volt
a Duna árhulláma, ami visszatar-
totta a Tisza lefolyását, majd elkez-
dett áradni a Maros, ami Szeged tér-
ségében okozott visszatartást, végül
a Körösökön levonuló szokatlanul
magas vízállás eredményeként
állandósulni látszott egy eddig soha
nem mért rekordvízállás.
Április 5-én összeült a helyi
Védelmi Bizottság, amelynek ülésén
Balázs Gábor a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
munkatársa elmondta, az elõre-
jelzések szerint - az azon a napon
mért - 970 cm-es vízállást meghal-
adó magasságú árvíz várható, ami
meghaladhatja az 1970-ben mért
legmagasabb vízállást is. Felhívta a
figyelmet, hogy tekintettel a kö-
rülmények szerencsétlen egybe-
esésére, már, hogy a Tisza vízgyûjtõ
területén az összes folyón áradás
vonul le, a magas vízszint állandó-
sulhat, ami a töltések átázásával
jár, s nehezíti, sõt egyes szakaszo-
kon, ahol a talaj állapota olyan,
nagyon veszélyessé teszi a vé-
dekezést. Felkérte a polgármestert,
aki a községben a védekezés
vezetõje,  s hasonló veszélyhely-
zetben sürgõs és fontos kérdések-
ben a Testület összehívása nélkül is
kell döntsön a védekezést irányító
és végzõ szervezetek véleményének,
tanácsainak a megkérdezésével,
fogja össze a rendelkezésre álló
helyi erõket, és a falu próbáljon
meg biztosítani egy 20-25 fõbõl álló
segédcsapatot a gátakon történõ
munkák kiszolgálásához. Mivel a
készültség meghaladta a III.
fokozatot, rendkívüli védekezési
veszélyhelyzet állt elõ, amelynek
következtében a védmûvek köze-
lében szabad mozgás tilalma lép

életbe, ami azt jelenti, hogy a
védekezésben résztvevõkön kívül
sem gyalogosan, sem gépjármûvel
nem közlekedhet senki sem.
Az árvíz krónikájához mindenkép-
pen hozzátartozik azoknak az
embereknek a megemlítése, és
önzetlen munkájuk iránti köszönet
kifejezése, akik éjt nappallá téve ott
segédkeztek a gátakon, felügyelték
a rendet, enni és innivalóval ked-
veskedtek a védekezésben részt-
vevõknek, és korra, nemre való te-
kintet nélkül együtt óvták a hivatá-
sos szakemberekkel és kirendelt
munkásokkal együtt a falu bizton-
ságát. Név szerint felsorolni is
lehetetlen õket, s hogy sértõdés ne
essék, nem is tesszük. A fotókon
azonban találkozhatnak a kedves
olvasók sok ismerõs arccal.
Voltak nagyon veszélyes szakaszok,
amelyeket csak emberfeletti erõ-
feszítéssel lehetett megóvni a meg-
csúszástól, de szerencsére, és hála a
közös igyekezetnek környékünkön
nem következett be tragédia. Olyan
tragédia, amely miatt mint néhány
helyen, a lakosokat ki kellett volna
telepíteni. Pedig, mint a Védelmi
Bizottság ülésén elhangzott, ilyes-
mivel is számolnak a katasztró-
favédelmi és vízügyi szakemberek,
s a falu vezetésének és nekik meg-
vannak a kitelepítésre vonatkozó
részletes terveik. 
Most még el tudtuk ezt kerülni, a
jószerencse és a valóban példás
védekezés okán. A károk azonban
nagyok szerte az országban.
Sokaknak mindenük oda lett, vagy
épp egy életen át építgetett
pihenõhelyüket semmisítette meg a
soha nem látott magasságú víz.
Értékek vesztek oda, és idegileg is
nagyon megviselte az érintetteket
ami történt. A védekezés, horribilis
összegbe került. Anyagiak tekin-
tetében és emberi erõ tekintetében
is. Ezért most kérdések merülnek
fel.

Például, hogy a kormány - a min-
denkori kormány - végre mikor jut
el az elhatározás szintjérõl a cse-
lekvés szintjére, s mikor kezdõdik el
a teljes gátrendszer kellõ szak-
értelemmel felmért rekonstukciója?
Hogy a valamikor kanyarokkal
sûrûn átszõtt Tiszának mikor adjuk
vissza, ami az „övé“? Hisz míg a
szabályozás elõtt magas víznél ki
tudott szaladni az ártérre, s ezzel
csökkent a lezúduló víz romboló
ereje, a ma lerövidített, sok-sok
kanyarátvágással „megszelídíteni“
igyekezett folyónak nincs helye,
hogy szétterülve, meglassúdott
folyással vezesse le a hegyek
olvadékát, esõket, hanem a rend-
szerint a medréhez minél közelebb
létesített gyenge és egyre öregedõ
töltéseket kénytelen ostromolni.
Errõl nem a folyó tehet, hanem mi
emberek.
A természeti erõkkel való játék úgy
látszik még a mai fejlett tech-
nológiájú világban is erõsen ki-
egyenlített esélyekkel folyik ember
és környezet között. Talán nem
ártana tudomásul venni, hogy a
Természet, ha csak drasztikus
eszközökkel és hanyag átgondolat-
lansággal tönkre nem tesszük, visz-
szaköveteli a magáét. A teret, amit
az a természeti rend épített ki
magának, amely, míg mi emberek
néha érthetõ és indokolt, néha
érthetetlenül önös érdekbõl ki-
sajátítottunk és hirtelen ötlettõl
vezérelve átalakítottunk, addig jól
mûködött.
Mert annak idején több más cél mel-
lett, a mûvelhetõ mezõgazdasági
terület növelése volt a legfõbb cél.
Ez csakúgy, mint a gyapotter-
mesztés, narancsligetek imperialis-
tabosszantó álomképe, s a vas és
acél országának kivitelezhetetlen
gazdasági víziója - nem jött be.
Most végre el kellene gondolkodni
az érintetteknek, hogy Vásárhelyi
Pál eredeti terveit elõvéve s leporol-
va kidolgozzanak egy olyan
vésztározó rendszert, amelynek

Víz - víz - víz…
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tényeges mûködtetésekor elenyé-
szõvé lehetne tenni a már több
ízben és periodikusán megtapasz-
talt mérhetetlen károkat, a milliár-
dokat felemésztõ átmeneti véde-
kezést, és a helyreállítások, újjá-
építések idõrõl-idõre megismétlõdõ
szükségességét.

Kevés alkalmas szó van arra az
önzetlen, kitartó és hatalmas
munkára, amit a mártélyi emberek
végeztek a kritikus napokban. Most,
hogy vége a nagy ijedségnek és a
szakemberek számba veszik az
elvégzett munkákat, s összeszá-
molják a munkaórákat, és a meg-
rakott homokzsákokat, megdöb-
bentõ számok jönnek ki. Hogy hány
órát voltak a falubeliek a gáton,
megsaccolni sem lehet. Mindenki
amennyit erre tudott áldozni.
Voltak, akik egyáltalán nem jöttek
el. Egyvalami azonban mutatja
talán az elvégzett iszonyatos men-

nyiségû munkát: több mint 62 000
(!) homokzsákot raktak meg, tették
jármûvekre, vagy pakolták a töltés
megerõsítést szolgáló bordákba.
Hihetetlen szám. És hihetetlen tel-
jesítmény. Emberi hozzáállásból,
közösségi létbõl és felelõsségtudat-
ból: jeles.
S most csupán azért, mert nekem
van szerencsém ezt a cikket írni,
had fejezzem ki mindenki nevében
mindenkinek, aki ott volt, dolgozott,
segített és védte közös értékeinket!
Azokét is, akik rangon alulinak tar-
tották résztvenni egy ilyen egyéni
érdekeket felülmúló munkálkodás-
ba, elvegyülve a sajátjai, a „nép“
közé. Mert többek között ez tesz egy
közösséget igazán naggyá, embe-
rivé, jövõre érdemessé, ha a bajban
odaállnak a tagjai egymás mellé, és
mindenféle véleménybeli, vagyoni,
mûveltségbeli, pozíció, vagy egyéb
hovatartozásbeli különbségtõl füg-
getlenül vállvetve állnak helyt -

egymásért. Most megmutatták a
Mártélyiak, hogy a bajban milyen
nagyok tudnak lenni. A baj
átmenetileg elmúlt, hiszen ha min-
den igaz a lap megjelenésekor már
feloldják a rendkívüli védekezésre
vonatkozó megszorításokat és tilal-
makat. Más, egyszerûbb dolgokban
is így kellene összefogni, hogy ne
csak az idelátogató érezhesse úgy
egy felületes szemlélõdés után,
hogy ez a szép kis falu a „béke
szigete“, ahogy azt sokan sokszor
és sokfelé elmondták már rólunk,
hanem mi ittlakók, bennélõk is azt
érezhessük: ez a valóság…

Elég is ennyi a szóból. Az a több
száz kép, amely az árvíz alatt
készült, mindennél beszédesebben
beszél arról, mi is történt. Ezek
közül válogattunk.

Farkas Cs. Zoltán

Õk a mieink Hegymenetben

Katonai „szállítószalag“Talpig emberek a gáton
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Kitámasztva a töltés Nem harckocsit visznek – homokzsákot

Ízlik Takács Béla kiflije Korra, nemre való tekintet nélkül

Árvízi tánc Köszönet a vízõröknek is

Jól esik a forró kávé Munka után édes a nikotin
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Depó a kertek alatt Láncba babám, ha szeretsz

Önkéntesek a vízrõl nézve Õk felügyelték a rendet

Nem sok híja volt Mártélyi arcok

Zsák, zsák, homokzsák Pihenõ
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Ahol a ladikok nem szoktak tartózkodni Csúszdán jön a homokzsák

Forduló Megszámlálhatatlan

Figyelõszolgálat Konvoly

Uzsonnaszünet Támfal a Simon rampa elõtt
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2006. május 1-jén az „Add a kezed“
Mozgássérültek Egyesületének tiszt-
újító közgyûlésére került sor a
Faluházban.
Erre való tekintettel az Egyesület
felkérte Rózsa Jánost a levezetõ
elnöki poszt ellátására.

A megjelent tagság és a meghívott
vendégek meghallgatták az Egye-
sület elmúlt 3 évi munkájáról, a
2005. évi pénzügyi helyzet ala-
kulásáról és gazdasági helyzetrõl
szóló beszámolót.
Megismerkedtek az Egyesület köz-
hasznúsági jelentését, valamint a
2006. évi költségvetési és szociális-
kulturális tervét.
Az alapszabály szerint, a jelenlegi
vezetõség lemondott. Tekintettel
arra, hogy hosszú évek óta viselte a
tisztséget, Szkurák Lászlóné kérte
felmentését a vezetõségi tagság
alól. 

Megválasztásra került a jelölõbi-
zottság, kijelölték a szavazatszám-
láló bizottság tagjait, és szétosztás-
ra kerültek a szavazólapok. A
szavazás titkos volt. A szavazat-

számlálás után, nyilvánosságra
hozták a végeredményt. A jelöltek
közül Vida Józsefné mint örökös
elnök maradt az egyesület elnök-
ségében, Arnóczky Györgyné ismét
elnöke lesz az elkövetkezendõ évek-
ben a mozgássérültek egyesüle-

tének. A tagok pedig: Bálint
István, Berényi Ferenc, Farkas
Jánosné, Horváth Jánosné,
Juhász Józsefné, Nagy
Sándorné, és Szûcs István
mint póttag. Az Ellenõrzõ
Bizottság tagjai: Gál Istvánné
elnök, valamint Nagyné
Szentirmai Anna és Horváth
Pálné. A könyvelést Szabó
Istvánné fogja végezni, az
adminisztrációt Szabó
Lajosné (Tiszai u.).

Arnóczky Györgyné beszámolója:

2006. május 1-jén szeretettel kö-
szöntök mindenkit!
Köszöntöm tagjainkat!
Köszöntöm vendégeinket!

Három évrõl kell közösen elgondol-
kodni, elszámolni. Amíg nem tar-
toztam ehhez a közösséghez, nem
gondolkodtam azon, hogy kell-e
védelem vagy valami különleges
támogatás a sérült emberek részére.
Ma már amikor közelebb kerültem

lelkileg tagjainkhoz - elgon-
dolkodtam mit jelent részükre
a közösség.
A „régi szép biztonságos
idõkben“ az emberek nem
kaptak semmit, de nem is kel-
lett adni semmit. Azt tudták,
hogy minden nap olyan lesz -
mint tegnap. Ma már errõl az
igaz hitrõl, az együttmun-
kálkodásról, egymás segí-
tésérõl kell beszélni.
Beszélünk - hallunk az esély-

egyenlõségrõl.
Mit értünk ez alatt? Az elsõ, hogy
mindenkinek egyenlõ lehetõsége
legyen emberséges életet élni.
Második, hogy akinek nincs esélye a

társadalomban elfogadott mini-
mális anyagi, egészségügyi kul-
turális és emberi szintet elérni, az
megkapja ezt a segítséget.
Hiszem, hogy egyenlõ jogok és köte-
lességek illetnek meg minden
embert. Néha van, amikor a
hátrányaink kompenzálására oly-
kor elõnyökhöz juttatja az Állam a
mozgássérült és egyéb fogyatékkal
élõ embereket. Például - akadály-
mentesség a lakásoknál, fürdõszo-
ba átalakításánál, személygépkocsi
szerzésénél, parkolási lehetõségnél.
Lassan a jogszabályok érvé-
nyesítése folytán a közösségek - az
állam - az önkormányzat egyen-
értékû és egyenjogú emberként
kezelik a hátránnyal élõ embereket.
Ha ezt nem tapasztaljuk - rá kell
kérdezni, miért nem képviselik -
illetve szolgálják az adott
közösséget?

Talán jó volna elérni, hogy az
országgyûlési képviselõk az önkor-
mányzati képviselõk többet fog-
lalkozzanak a fogyatékossággal élõ
emberek problémáival, gondjaival.
Talán már az is eredmény lenne, ha
nem is segítenék a fogyatékkal -
mozgássérültséggel élõ emberek
életét, de ne is akadályoznák. Itt
kellene kitérni arra, hogy más civil
szervezetekkel együttmûködve meg-
oldjuk a problémákat, és emelt fõvel
kimondhassuk mindenkinek egy

Tisztújító közgyûlés
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élete van, és joga van azt
tisztességes körülmények közt leél-
ni.
Amikor 3 évvel ezelõtt a tagság
megbízásából az elnökségi tagokkal
együtt elvállaltuk az egyesület
vezetését, nem tudtuk mire vál-
lalkozunk. Hiszen olyan elõdeink
voltak, mint Vida József, Balázs
Jánosné és segítõi, akik tisz-
tességgel, szívvel-lélekkel a sem-
mibõl komoly egységet hoztak létre.
Sajnos az élet közbeszólt - Vida
József az Egyesület érdekének
képviselete közben halálos balesetet
szenvedett. Balázs Jánosné egész-
ségének romlása miatt fájó szívvel
vált meg az elnöki poszttól. Ezek
után azt a célt kellett magunk elé
tûzni, hogy jobban dolgozzunk,
hogy maradjon egy jel - hogy
voltunk - dolgoztunk a közösségért.
S ez a mai világban nem egyszerû!
Célul tûztük ki:
Segíteni akarunk egymáson, hogy
együtt vagyunk, egymás mellett
élünk, környezetünk - a társadalom
figyelmét ráirányítjuk a serült
emberek egyre nehezebb életére.
Nem kiváltságot akarunk, csak
megbecsülést, emberhez méltó
életet.
Vezetõségválasztás után alapsza-
bály módosítást kellett eszközölni.
Bírósági nyilvántartáson a vál-
tozást át kellett vezettetni, ami a
mai napig érvényes. Fel kellett
venni a kapcsolatokat a társadalmi
Egyesületekkel - Önkormányza-
tokkal, MEOSZ- al - társegyesüle-
tekkel.
Elsõ látogatásunk „mindszenti
Segítõkéz“ közgyûlésén volt. S azt
hiszem tartós barátság alakult ki
az Elnök asszonnyal.
Bejelentettük a MEOSZ - nak az
egyesület életében beállt változást.
Elõkészítettük a Horgászverseny
megtartásához a tárgyi feltételeket.
Felvettük a kapcsolatot a MEOSZ-
al pályázat miatt. Sajnos olyan
célokat tûzött ki, amiket mi nem
valósíthattunk volna meg, így fájó
szívvel elálltunk a pályázattól.
Viszont szerzõdést kötöttünk a
2003. évi támogatásról. Felvettük a

kapcsolatot Szeged, Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Szociális Egészségügyi Irodájával.
(Pályázatot készítettünk a Cson-
grád Megyei Közgyûlés felé, és
nyertünk 100 e. Ft-ot) A mártélyi
Önkormányzatnak javaslatot tet-
tünk a Díszpolgári ill. Mártély
Községért kitüntetések odaítélésére.
Javaslatot tettünk tagjaink gépko-
csi szerzési lehetõségeire. Köz-
lekedési támogatási kérelmek ki-
töltésében közremûködtünk. Részt
vettünk szövetségi képzésen. LÁT
kérelmek elbírálását végeztük,
elõször a „Mindszenti Segítõkéz“
MSE segítségével, késõbb, mikor
Szabó Lajosné Sajtos Katalin
megszerezte a LÁT A-B vizsgáját,
ami feljogosítja arra, hogy Bálint
Istvánnal együtt a tagok ren-
delkezésére álljanak, magunk is
elvégezzük ezeket a feladatokat.
Az Országházban az Esély-
egyenlõségrõl hallgattunk értékes
elõadást. Decemberben megtartot-
tuk az Adventi ünnepséget, ahol
élelmiszer helyett ajándékutalvány
kiosztására került sor, és szeretettel
öleltük meg egymást. 2004-ben
részt vettünk a mártélyi Óvoda
támogatásában, Olvasókori köz-
gyûlésen részt vettünk, valamint a
társ egyesületek rendezvényein -
közgyûlésein.
Nagy örömünkre szolgált a Civilház
átadása. Az Önkormányzattól 10.
000 Ft támogatást kaptunk. Részt
vettünk a Hódmezõvásárhelyi Állat-
tenyésztési Napokon. Elmentünk
Debrecenbe - városnézésre, múze-
umba látogattunk, valamint a
református Nagytemplomba. A
Lakitelki Népfõiskola találkozóján
részt vettünk. Újra pályázatot nyúj-
tottunk be és nyertünk 100 e. Ft-ot.
Elõfizettünk a Humanitás c.
MEOSZ lapra. Részt vettünk a
Kavalkád megrendezésében. -
melyért az Önkormányzat köszö-
netet mondott. NCA pályázatunk
sikeres lett. 300 e. Ft-ot nyertünk,
melyet igen fontos dolgokra fordí-
tottunk. Tudtunk venni tv-t, videót,
stb. Továbbképzéseken vettünk
részt, hogy a MEOSZ - tól maga-

sabb támogatásra számíthassunk.
Családi gyermeknapi szervezésében
vettünk részt. Asszonyaink sütöt-
tek, sürögtek-forogtak.
2004-ben is megtartottuk a tavaszi
közgyûlésünket., decemberben pe-
dig az adventi ünnepséget.
Névnaposokat köszöntöttünk 2
alkalomra elosztva, hogy a civil-
házban is elférjünk. Vendéglátás,
apró ajándék mindenkinek kijárt.
Esélyegyenlõségi nap Budapesten. A
MEOSZ meghívására. Fürdõzésekre
is sor került a hódmezõvásárhelyi
Nyugdíjas Klubbal közösen. Se-
gítettünk kidolgozni a Civil Ház
házirendjét. Részt vettünk az
Aratóünnepségen. Részt vettünk a
turisztikai és a Polgárvédelmi ren-
dezvényen. Egészségügyi rendez-
vényekre került sor a Civilházban.
Színházlátogatáson vettünk részt
Hódmezõvásárhelyen, és Szegeden
a Szabadtéri Játékokon. Kis lét-
számmal de elmentünk gyógy-
fürdõbe - Cserkeszölõre, Mórahalom-
ra, Tõserdõre.
A népi hagyományok ápolását
örömmel vettük az Õszirózsa
Népdalkörtõl, akik minden ren-
dezvényünkön sikert arattak.
Kiadtunk tagjaink tollából írt ver-
ses kötetet - mely az ország több
részére vitte el Mártély hírnevét, a
Tisza és a Haza szeretetét.
A 2005-ös esztendõ is eseménydús
volt. Igyekeztünk eleget tenni a
társegyesületekkel kötött megál-
lapodásoknak, bár ez hagyott
hiányérzést bennünk, mert ret-
tenetesen azon voltunk, hogy
takarékos gazdálkodást folytas-
sunk.
Mivel Egyesületünknek nincs gép-
kocsija így nem minden meghívás-
nak tudtunk eleget tenni. De, s erre
büszkék vagyunk, a közgyûléseken
részt veszünk, ha a szüreti bálakon
- nõnapokon nem is. Ezért elnézést
kérünk. A közgyûléseiken azonban
tudomásul vehetjük a gondjaikat -
eredményeiket, s úgy érezzük mi is
megtesszük azt ami kell, hiszen
kapcsolatunk jó a helyi Önkor-
mányzattal a többi civil szervezettel
a  Csongrád Megyei Közgyûléssel - s
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Szegedi Városi Önkormányzattal új
együttmûködési szerzõdés jött létre,
Egyesületünk és a Szegedi Moz-
gássérültek Alternatív Egyesü-
letével. Részt vettünk a MEOSZ
gyûlésein. A MEOSZ Békés és
Csongrád megyei egyesületeit kérte
fel beszámolójuk megtartására. A
házigazda a csorvási MSE volt. 
Vezetõségi üléseinket és foga-
dóóráinkat az Alapszabálynak
megfelelõen megtartottuk, bár a
tagjaink majd hogy csak nem akkor
jönnek, ha meghívjuk õket, vagy
intéznivalójuk van. Én ezt nem
értem. Hova lett az emberekbõl az
összetartozás érzése - ha nem
érdekeik vezérlik. De ez társadalmi
jelenség, és nem csak a mi
egyesületünknél domborodik ki.
Pedig 5-10 évvel ezelõtt még tag-
jaink nagy része igényelte a
szórakozást, a táncot - ma már
majd mindenki magába forduló és
otthonülõvé vált.
Na persze egyesületünk nem is
ifjúsági szervezet, de azért kimoz-
dultak a névnapi ünnepségeken - a
2 közgyûlésen - adventi összejövete-
len, s ha kevés létszámmal is -
fürdõzéseken, színházlátogatáson.
Részt vettünk a társegyesületek
közgyûlésein, iskolai jótékonysági
bál támogatásában, részt vettünk
pályázat írásában, s kétszer
nyertünk az NCA pályázatunkon
300-300 ezer forintot, amit csak az
abban meghatározott célra for-
díthattunk. Az Önkormányzati
üléseken szinte rendszeresen részt
veszünk. Az ünnepségeken álta-
lában megjelenünk, virágot vagy
koszorút helyezünk el az alkalmak-
nak megfelelõen. A választásokon
az Önkormányzat kérésének igyek-
szünk maximálisan eleget tenni.
Esélyegyenlõségi elõadásokat meg-
hallgatjuk pld. Szegeden Göncz
Kinga tolmácsolásában. Aláírást
gyûjtöttünk, a háziápolás javítása
érdekében - méghozzá109-bõl 96-ot
- reméljük sikeres lesz a figyelem-
felkeltõ országos kérés.
Figyelemmel kísértük a próbaperek
kimenetelét az akadály-mentesí-
tések miatt. A mi községünkben

talán ez nem kerülhet borotvaélre. A
helyi adóbevallást elkészítettük,
statisztikánkat, KSH jelentésünket
figyelemmel kísérjük, a MEOSZ - al
támogatási szerzõdést kötünk.
Az NCA pályázatán végre vettünk
egy mobiltelefont, így már 2005-ben
nem csak a saját költségemen
intéztem a közösség ügyeit.
Az iskolások ballagásán is ott
voltunk, s minden ballagó kapott
tõlünk egy kis ajándékot, egy
kerámia szívet.
A MEOSZ továbbképzésén részt vet-
tünk kétszer 3-3 napon, ami
reggeltõl késõ estébe nyúlt.
Horgászversenyünk megtartásra
került, soha ennyien még nem
voltak, s ott az egészségmeg-
õrzésére is gondoltunk - volt súly és
vérnyomásmérés - s mindenki 1-1
szép mártélyi képeslappal lett
megajándékozva a bográcsgulyás
mellett.
Megkaptuk az egyesület fennállása
óta a legtöbb személyi jövedelemadó
1 % - t, 37. 364 forintot - amit nem
tudunk csak általánosságban meg-
köszönni, mert tájékoztatást nem
kapunk az adományozók nevérõl -
de hálával tartozunk nekik, hogy
gondoltak ránk.

Részt vettünk a NCA ELEKTOR
pályázatán és szavazáson két for-
dulóban. Idõsek napján is részt vet-
tünk s szeretettel köszöntöttük
egymást. A II. félévi népnaposok
köszöntésére összejöttünk a Ci-
vilházban, beszélgetésre, vendég-
látásra.
Utoljára hagytam a legfájóbb
eseményeket. Minden évben örökre
búcsút veszünk tagjaink egy
részétõl. Elválaszt bennünket a
halál. Ez az, ami felfoghatatlan, de
születésünk pillanatától haladunk
a sír felé…
Ám amíg élünk remélünk - reméljük,
hogy közösségünk a nehézségek
ellenére is kitart egymás örömére.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Az Egyesület 2005. évi
Közhasznúsági jelentése:

A mártélyi „Add a kezed“
Mozgássérültek Egyesületét a
Csongrád megyei Bíróság a Pk.
60.055/1977/8. sz. végzésével
közhasznú szervezetté minõsítette,
majd a Pk. 60.055/1996/15 sz.
végzéssel, a jelenlegi vezetéssel a
változást elismerte, amely a 2003.
április 9-i választás alapján lett fel-
terjesztve.
Az Egyesület tevékenysége fõleg a
községben élõ mozgássérültek és
egyéb fogyatékkal élõk lehetõ legtel-
jesebb társadalmi beilleszkedésének
elõsegítése az egyéni erõfeszítések
összefogásával és a társadalmi
környezet támogatásával.
Elõsegíti tagjaink pihenési, mû-
velõdési, fürdési lehetõségeit. Le-
hetõségeket keres a természetben
való tartózkodásra, ami már
önmagában egy lépés az egészséges
életmód felé.
Az Egyesület bevétele MEOSZ támo-
gatásból, a felajánlható személyi
jövedelemadók 1 % - ból, az NCA
által biztosított pályázati átutalá-
sokból, valamint a tagdíjakból állt.
A befolyt összegeket az Egyesület az
Alapszabályzatban lefektetett mó-
don használta fel.
Az Egyesületben sem az elnökség
tagjai, sem a meghívott elõadók
bérjuttatásban nem részesülnek.
Tevékenységét mindenki társadalmi
munkában végzi.

Bálint István - elnökhelyettes

Hozzászólások és javaslatok zárták
a közgyûlés hivatalos részét.

A nap folytatásaként színvonalas
mûsor szórakoztatta a jelenlévõket.
Gyovainé Vékony Katalin vers-
mondásában gyönyörködhetett a
hallgatóság, fellépett az Õszirózsa
Népdalkör Katona-Kis Gyuláné
vezetésével, saját verseiket adták
elõ Szabó Lajosné Nagy Anna
Katalin és Tóth Ernõné Zs. Ferenczi
Aranka, és megtekinthették a nézõk
az Optimista Csoport fergeteges
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mûsorát, amely az ismert és
nagysikerû film a „Macskajaj“ egyik
betétdalára épült.
Az ebéd, amelyet a sós és édes
sütemények között feltálaltak,
igazi, hamisítatlan D. Nagy Anti
bácsi féle marhapörköt volt, amely
nélkül talán már nincs is ren-
dezvény a mi falunkban. (Isten tart-
sa is meg jó szokását, és fõzzön
még nekünk jó ötven évig
rendületlenül, azután, ha kinevel
maga helyett másik „fõzõembört“ -

nem bánjuk - elmehet nyug-
díjba, de minden alkalomra
eljönnie azután is kötelezõ
lesz - mint tanácsadó és fõ-
kóstoló mester!)
A jó hangulatról Takács Béla
és fiai gondoskodtak.

- szerkesztõ -
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Köszönetünk tolmácsolása:

A mártélyi „Add a kezed“ Mozgássérültek Egyesülete köszönetet mond mindazoknak, akik bármilyen módon is segítették
közösségünket. Nem pénzadományok tették erõsebbé az Egyesületet, hanem apró figyelmességek: lehetett ez egy jó szó,
együttérzés, fizikai munka, társadalmi munka, emberi segítés és az évi adó 1 % - nak felajánlása.
Szeretnénk elõször is tagjainknak kifejezni hálánkat.
Egy emléklap - egy pici ajándék a leköszönõ elnökségi tagoknak. Különös tisztelettel fordulunk Szkurák Lászlóné felé, aki
hosszú éveken át lelkiismeretesen végezte a reá bízott feladatokat.

Köszönetünket fejezzük ki : Arnóczky Györgynek, Balázs Jánosnénak, Czirok Mihálynak, Bálint Istvánnak, Berényi
Ferencnek, Deák Sándornénak, Debreczeni Ferencnének, Farkas Jánosnénak, Fazekasné Marikának, Horváth Jánosnénak,
Horváth Pálnénak, Juhász Józsefnénak, Korom Pálnénak, Koncz Józsefnénak, Kóti Pálnénak, Kiss Mátyásnénak, Lény
Tussehenbroeknak, Lovászi Sándornénak, Mihály Györgynek, Nagy Sándornénak, Nagyné Szentirmai Annának, Mohos
Pálnak, Papp Balázsnénak, Süli Jánosnénak, Szabó Lajosné Sajtos Katinak, Szabó Jánosné Tódor Katalinnak, Szabó
Istvánnénak, Szõke Andrásnak, Szabó Józsefnénak, Szabó Sándornak, Tóth Györgynek, és Vida Józsefnének.

Ezek után még köszönetünket fejezzük ki, polgármesterünknek Balogh Jánosnénak, D. Nagy Antalnak, Sándorné János
Máriának, Farkas Zoltánnak, Arnóczky Máriának, a Galea BT-nek, Seres Évikének, Bozó Istvánnénak, Kérdõ Balázsnak, Kun
Károlynak, Mohos Pálnénak, Dr. Soós Lászlónak, Magócs Ferencnének, Laatos Józsefnek, Károlyi Zoltánnénak, Lédy
Parfümériának, Liza Fonalboltnak, Juda virágüzletnek, Mikulai Erikának, Rózsa Jánosnak, a „Tüskevár“ ajándéküzletnek,
„Móricz Optikának“, az N + V 2000 Kft.-nek, a DIEGO Kereskedelmi KFT-nek, Széll Sándornénak, Takács Bélának, a Csm-i
Közgyûlés Szociális Osztályának, Szeged Város Polgármesteri Hivatal Fogyatékos Fórumának, s végül de nem utolsósorban
az NCA-nak, akinek a segítségével sokat nyert Egyesületünk.

Bízunk abban, hogy a kapcsolat továbbra is jó marad, s a barátságok - segítések tovább mélyülnek.

-Szerkesztõ-

Felhívás!

A Geotorr ZRt. a mártélyi csatorna-beruházás
házibekötéseihez az alábbi árakon tudja szál-

lítani a szükséges anyagot a lakosság számára:

Szürke PVC lefolyócsõcsalád (PannonPipe):

Csõ: 
110-es 2 m-es tokos lefolyócsõ: 920 Ft/szál

Idomok: 
110-es Y idom: 560 Ft/db
110-es T-idom: 320 Ft/db
110-es 45 fokos idom: 260 Ft/db
110-es könyökidom: 320 Ft/db

A fenti árakat (amellyel tulajdonképpen alig be-
szerzési áron juthatnak hozzá a házibekötések-

hez szükséges anyagokhoz - szerk.), akkor tudják
biztosítani, ha a polgármesteri hivatal összegyûjti
a lakossági igényeket, és egyszerre egy fuvarral

tud érkezni az anyag.
Ezért kérjük, hogy pontos méretfelvétel és

idomszükséglet meghatározása után
igényeiket személyesen jelentsék be Széll

Erikánál a Polgármesteri Hivatalban
munkaidõben.
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A Mártélyi Polgárõr Tûz és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület,
Mártély község Önkormányzata,

A Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Rendõrkapitányságának rendezésében

2006. május 27-én

Elsõ nemzetközi - Csongrád megyei Tûzoltóverseny
Mártélyon

Program:

- 7.00 - Gyülekezõ
- 7. 30 - Felvonulás

- 8. 00 - Ünnepélyes megnyitó
- 8.15 - Verseny

- 9. 30 - Koszorúzás a Kmetykó emléktáblánál, küldöttgyûlés a Faluházban
- 12-13 óráig - Hagyományõrzõ bemutató lóvontatású kézifecskendõvel

- 13. 00 - Eredményhirdetés, majd ebéd.

***

A nevezettek között vannak 5 hivatásos, 2 létesítményi és 20 önkéntes tûzoltó egyesület versenyzõi, de
résztvevõket várnak Temesgyarmatról (Erdély), és Zentáról is, az ottani szövetség tagszervezeteitõl.

Az érdeklõdõket és a nézõket a „Jó étvágyat“ Kft. várja frissítõkkel és ételekkel a verseny egész ideje alatt!

A nap zárásaként, este 7 órától

Tûzoltó és Polgárõr Bál
a Faluházban.

A jó hangulatról a

Földeáki citerazenekar,
(Vas István vezetésével)

Tószegi Ferenc tárogatómûvész,

és az „Õszirózsa Népdalkör” (Katona-Kis Gyuláné) gondoskodik.

Nyitótáncot táncolnak a Mindszenti Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei
(Földesi Gyula tánctanár vezetésével).

Vacsora: D. Nagy Antal féle marhapörkölt. Éjfél körül finom „meglepetés“ falatkák.

Az est folyamán képárverés és tombolasorsolás.

Zene: Takács Béla és zenekara.

Jegyek 2. 500 forintos egységáron igényelhetõk Rózsa Jánosnál személyesen,
a 228-043-as vagy a 30/621-6237-es telefonszámon.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak és jó szórakozást kívánnak a rendezõk!
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Gratulálunk városi és megyei ver-
senyeken sikerrel szerepelt tanu-
lóinknak és felkészítõiknek.

Balladamondó verseny

Az idén is a Klauzál Gábor Általános
Iskola rendezte a városi balladamondó
versenyt, ahol Danicska Bettina 8.
osztályos tanulónk nagyon szép tel-
jesítménnyel városi második lett.
Eredménye alapján meghívást kapott a
megyei versenyre, Szegedre.

Garzó Imre fizikaverseny

A hetedik osztályosok részére hetedik
alkalommal megrendezett tantárgyi
versenyen Markó Áron 7.  helyezést ért
el, Olasz László, kimagasló pontszám-
mal az elsõ helyen végzett.
Laci számára a gyõzelem megte-
remtette azt a lehetõséget, hogy
felvételi nélkül lehet a Bethlen Gábor
Református Gimnázium tanulója 8. o.
végén. 

Városi matematikaverseny 3-
4. osztályosoknak

A Tarjáni Általános Iskolában Papp
Ádám 3. osztályos és Sipos Dominika 4.
osztályos diákunk képviselte a márté-
lyiakat. A bonyolult feladatok meg-
oldása egyikõjüknek sem okozott prob-
lémát. Sipos Dominika városi 4.
helyezése elismerésre méltó. 

Szépkiejtési verseny 3-4.
osztályosok részére

Baranyi Máté 3. osztályos és Baranyi
Nikolett 4. osztályos diákunk a
Kazinczy Ferencrõl elnevezett szép-
kiejtési versenyen szerepelt sikeresen a
Szántó K. J. Általános Iskolában. 
A szabadon választott és a zsûri által
kijelölt ismeretterjesztõ szöveget
olvasták fel a versenyzõk, kifejezõen,
jól hangsúlyozva, szép kiejtéssel. 
A szereplés Nikinek 5. helyezést ered-
ményezett.

Német nyelvi fordítási verseny

A Kiss Lajos Általános Iskola fordítói
versenyre hívták a hetedikes és nyol-
cadikos németeseket. 
Cseszkó Éva, Tóth Bettina hetedikes és

Bujdosó Dávid, Csatlós Renáta, Sajti
Kata, Újhelyi Tímea nyolcadikos tanu-
lók vállalták a megmérettetést. 
Eredményhirdetés május 15-én az
országismereti vetélkedõn lesz.

Iskolai ének- és versmondó
verseny a költészet napja
alkalmából.

Izgatottan és nagy érdeklõdéssel
készült az eseményre a verset és zenét
szeretõ diákok apraja nagyja.
Az egész délelõttöt betöltõ versenyen
felváltva hangzottak el komoly és
vidám versek, egyéni és csoportos
énekszámok. A diákság több mint felét
megmozgató versenyen az alábbi ered-
ményt hirdette ki a zsûri.

Vers

1-2. osztály
1. Posta Ivó 2. o.
2. Török Viktória 1. o.
3. Sándor Nelli 1. o.

További résztvevõk:
Bodó Borostyán, Demcsák Dorina,
Domján Daniella, Rekett N. Tamara
Lengyel Rózsa, Rostás Tibor,
Lantos Dávid, Sipos Áron

3-4. o.
1. Varga Bernadett
2. Sajti Fanni
3. Hízó Ildikó

Kiss Lilla

További résztvevõk:
Juhász Anna
Kiss Krisztina
Baranyi Máté
Tatár Éva
Baranyi Barbara
Aradi Renáta
Domján Andrea
Bálint Andrea
Olasz László
Safarik Barbara
Sipos Dominika

5-8. osztály
1. Danicska Bettina
2. Tóbiás Dóra
3. Bálint Zita
4. Mészáros Jennifer

További résztvevõk
Gazsi Szabina
Terjék Zsanna
Szabó Teréz
Cseszkó Éva
Tóbiás Ferenc

Ének

1-2. osztály
1. Olasz Enikõ 1. o.
2. Safarik Gábor 1. o.
3. Posta Ivó 3. o. 

További résztvevõk:
Sándor Nelli - Török Viktória
Safarik Martin - Rekett Nagy Tamara,
Menczel Renáta - Horváth Helga,
Demcsák Dorina - Domján Daniella
Bodó Borostyán - Ditrói Krisztina
Juhász Dániel
Lengyel Rózsa
Rostás Tibor

3-4. o.
1. Varga Bernadett
2. Tatár Éva
3. Baranyi Nikoletta

Varga Bernadett - Daraki Ádám
4. Hízó Ildikó
4. Daraki Ádám
5. Olasz Dóra - Safarik Barbara

További résztvevõk:
Kiss Krisztina
Juhász Izabel
Baranyi Máté
Molnár Anna
Papp Ádám
Juhász Anna
Rekett-Nagy Leila
Palócz Sándor
János Csaba
Domján Andrea
Kiss Leilla
Baranyi Barbara, Bálint Andrea
Aradi Renáta, Baranyi Nikoletta
Szûcs István, Dánó Géza
Daraki Ádám, Brizik - Bodrogi István

5-8. osztály
1. Tóbiás Dóra
2. Gazsi Szabina
3. Ferenczi Leila

További résztvevõk
Ferenczi Bettina - Kovács Bernadett
Kovács Dávid
Bálint Zita
Szabó Teréz
Terjék Zsanna, Mészáros Jennifer

ÁMK eseményei április hónapban
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Mivel anyák napja van…

Szeretném köszönteni az édes-
anyákat. Mindazokat, akik szeretõ,
féltõ gondoskodással vigyáztak
ránk, amíg felcseperedtünk. Há-
lásak lehetnek azok, akik még
foghatják édesanyjuk kezét. Mi,
akik még ott érezhetjük tenyerének
melegét fejünkön, visszacsenghet
fülünkbe szavuk, féltõn irányítva
kezdeti lépéseinket az életbe indul-
va. Gondoljunk szeretettel rájuk. A
kevésbé szerencsések, akik kényte-
lenek voltak elengedni édesanyjuk
kezét, azok is gondolják végig, mit
kaptak tõlük.
Mert bizonyára megkapta mindenki
a magyarságát, anyanyelvét, haza-
szeretetét.
Legyenek áldottak életükben, és
haló poraikban mindezért.
Mind e mellett a mi édesanyánk
nem szerette a hazugságot és szigo-
rúan bûntette, ha rajtacsípett ben-
nünket. De vajon így tesz-e az édes
Haza is? Megbünteti-e az imposz-
torokat, a csalókat, mint annak ide-
jén édesanyánk, ha rosszat tettünk,
Ha fenékig kinyaltuk volna a
lekváros köcsögöt, vagy megdézs-
máltuk volna a tejfölt, ha magunk-
ba tömjük a kolbászt, befaljuk a
befõtteket, s közben lízingbe adtuk
volna a kamrát is - állítva, hogy a
kamra teli, és „dübörög a gaz-
daság“, meg, hogy soha ilyen jól
nem éltünk! Szeretõ simogatás
helyett még elfenekelés is kinézett
volna.
Akár hogy is nézzük, az állam

pénzén kitanított, és kitartott
közgazdászaink (akik élvezik a tûz
melegét), még tapsikolnak is neki.
Mindeddig hallgattak, jó nagyokat.
Majd jött a választás, és utána a
megszorítás. Azzal a különbséggel,
hogy most már az Unió is diktál,
megköveteli magának a jól mûködõ
tagállamot.
Azért van egy kis örömöm is.
Szeretném, ha nem értenék félre
örömömet, mely, remélem nem csak
az enyém, hanem sok hazáját
szeretõ magyaré is.
Ezúton is szeretném kifejezni abbéli
örömömet, hogy van „nekünk“ egy
nagyszerû tudósunk, sok más
hasonló gondolkodású értelmiségi
mellett, aki nem csak, mint
nagyszerû állampolgár, hanem mint
tudós, kitûnõ történész is próbál
nekünk segíteni - Nemeskürthy
István tanár úr. Vasárnap hallottam
nyilatkozatát a „Vasárnapi Újság-
ban“. Mint mindig, tárgyilagos,
megcáfolhatatlan érvei engem nem
leptek meg. A „szegfûszemû“ hon-
fitársainknak pedig tanulmány-
értékû lehet az a könyv, amirõl
beszélt. A tárgyilagossághoz tar-
tozik, hogy egyre több helyrõl lehet
hallani, jó lenne megvizsgálni, hogy
miért csak akkor mentek ki a
Szovjetek, amikor kimentek? Egyál-
talán nem biztos, hogy rendszer-
váltás volt, ami történt kis ha-
zánkban. Kiknek volt jó a rendszer-
váltás? Kik gazdagodtak belõle?
Hova lett az a rengeteg pénz, vagy,
miért szegényedett el az ország a
privatizációtól? Egyre több tör-
ténész teszi fel ezeket a kérdéseket.
A fenti kérdésekhez tartozik a ma-
gyarság kérdése is. Szintén tör-
ténészek álláspontja, hogy, maga a
lakosság adta el a lehetõséget, hogy
újra egységesek lehessünk mi,
Magyarok. Én teszem hozzá, hogy
ehhez az is kellett, hogy ilyen kor-
mányunk legyen, és nem utolsósor-
ban, hogy egy ilyen ember fenekét
melegítse a miniszterelnöki szék, s
aki habzó szájjal kiáltja: „megcsi-
náltuk, igen MSZP“

Ez az illetõ azzal játszik (én bízom
benne, hogy megégeti magát, jó ala-
posan), hogy addig sanyargatja az
Önkormányzatokat, mezõgazdasá-
got, az oktatást, az egészségügyet
és még sok mindent, hogy talán
végre ráébrednek az emberek arra,
hogy ne mindég más irányítsa sor-
sukat, kezdve a Törököktõl,
Osztrákokon, Németeken, Oroszo-
kon át, és most a Szocialista párt és
fenegyerekei. Egyikkel sem jártunk
jól sohasem. 
Tudom hogy az Anyák Napja és a
politika egyáltalán, vagy csak
áttételesen kapcsolható össze, de
bizony a politika hat a családra is,
lásd a népesség fogyását. Amíg
Svédországban a férfi átlag életkor
87 év, addig nálunk alig haladja
meg az ötvenet. De akik ezzel
foglalkoznak, bizonyára tudnának
különb dolgokat is mondani.
Most több dologra is kíváncsi leszek.
Azoknak, akik az MSZP-re szavaz-
tak, majd hogy fog esni az egekig
emelkedõ üzemanyag ár, ha nem
kapnak nyugdíjemelést, nem tudják
megfizetni a gáz árát, a szén árát, a
villany árát, elküldik õket a munka-
helyükrõl, vagy egyéb „luxus
igényrõl“ kell lemondaniuk, s ha
még tovább fogy a munkaképes
lakosság?
Vajon eszükbe jut-e a szlogen,
„IGEN, MEGCSINÁLTUK!“. Vagy,
hogy „DÜBÖRÖG A GAZDASÁG!“.
Vagy, hogy „SOHA ILYEN JÓL NEM
ÉLTÜNK!“. Két ciklus után igazat
kell nekik adni: „MEGCSINÁLTÁK!“.
Ha tényleg. Ha nem, én biztosan
figyelmeztettem rá.

Békési Sándor. Mártély

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

Focihírek:

Derekegyház-Mártély 1:1
Mártély-Földeák 3:0
Eperjes-Mártély 1:2
Mártély-Szõreg 1:1
Mártély-Algyõ 5:2
Kupamérkõzésen:

Mártély-Tisza Volán: 0:0
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Összefogás Hajós (Rudolf) Rezsõ Atya emlékhelyének létrehozásáért.
A mártélyi katolikus közösség, kiemelkedõ szemé-
lyisége, Hajós (Rudolf) Rezsõ plébános tiszteletére
emléktáblát szándékozik avatni 2006. Pünkösd napján.
Hajós atya (1889-1967) Mártélyon szolgált plé-
bánosként 1938-tól 1960-ig. Szó szerint vette
fogadalmát: segített a rászorulókon. Megmentette
hitközségét a háborús megszállástól. Nyugdíjas pap-
ként Hódmezõvásárhelyre került, ahol Elek atya vette
magához.
Az emléktábla, amelyen bronz dombormû örökíti meg
Hajós atya arcmását, a templom falára kerül. Ennek
megvalósításához keresünk nagylelkû támogatókat és
adományozókat. Az alkotás anyagköltsége 250 ezer
forint. A hagyományfolytató kezdeményezéshez
ezideig csatlakozott és felajánlást tett a mártélyi
Üdülõhely és Faluvédõ- Szépítõ Egyesület, a „Kaláris“
címû lap szerkesztõsége, és több magánszemély.
Az adományokat Hódmezõvásárhelyen a belvárosi
katolikus plébánián Ambruzs atyának, vagy Mártélyon
a katolikus plébánián Tatár Bélának lehet átadni.
A közös emlékállítás jegyében érkezõ önzetlen
adományaikat elõre is köszönjük!

HAJÓS REZSÕ ATYA
(1889-1967)

MÁRTÉLYT SZOLGÁLTA
PLÉBÁNOSKÉNT 1938-1960-IG

„SZÓLÓK MINDEN LÉLEKHEZ
ÉS HÍVOK MINDENKIT, MERT
NAGY ÖRÖMET HIRDETEK“

Egyházközségi Majális

Szintén május 1-jén egész napos programra várta az érdeklõdõket a plébánia udvarán a mártélyi római katolikus
közösség.
Mindenki találhatott magának kellemes elfoglaltságot, korra, nemre való tekintet nélkül.
A finom krumplipaprikást Id. Tatár Béla remekelte. Késõ estig folyt a játék, beszélgetés.
Kellemes nap volt, bár az idõjárás mindent megtett, hogy kedvét szegje a majálisozóknak.
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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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Májusi kínálatunk:

1. Lente Lajos - Anyám édesanyám
2. Dóry József - Édesanyám is volt nékem
3. Bokor János - Édesanyám te jó asszony
4. Somogyi Zsolt - Szép az élet
5. Fényes György - Szomorú szíveknek
6. Bessenyei Ferenc - De szeretnék hazatérni
7. Dupla Kávé - Ez egy ilyen nyár
8. Kaczor Ferenc - Hiába várom
9. Lagzi Lajcsi - Ha már tavasz van, legyen tavasz
10. Vámosi János - Csak a szépre emlékezem
11. Máté Péter - Zene nélkül mit érek én
12. Csonka András - Ha szól egy jó barát
13. Ihász Gábor - Elszáll a gondom
14. Kovács Kati - Mammy Blue
15. Mary Zsuzsi - Mama
16. Koncz Zsuzsa - Mama kérlek
17. Emberek - Mama
18. Kovács Kati - Úgy szeretném meghálálni
19. Bojtorján - Énekelsz egy régi nótát
20. Soltész Rezsõ - Szóljon hangosan az ének
21. Bikini - Legyek jó
22. Hevesi Tamás - Ezt egy életen át kell játszani
23. Komár László - Húsz év múlva
24. Edda - Álmodtam egy világot
25. Keresztes Ildikó - Nem a miénk az ég
26. Charlie - Az légy aki vagy
27. R-Go - Rég várok valakire
28. Demjén Ferenc - Nyomjad a pedált
29. Jazz+Az - Ma jól vagyok
30. Venus - Sodródj az árral

2-3-án Térítési díjak rendezése a pénztári órák
alatt.

4-én Taggyûlés, 10 órakor.
5-én és 19-én Fényterápia 9. 30-tól.

8-9-én Udvarrendezés.
10-én Orvosi ellenõrzés, délután 14 órától.
11-én Elõadás az akupunktúráról 10 órától.
18-án Cukorbetegek összejövetele - recept-

csere.
25-én Névnapi köszöntõk - Eszter, György.
31-én Ruhavásár 9 órától.

Állandó programok:
Hétfõn reggeli elõtt vércukormérés, vérnyomás
ellenõrzés, testsúlymérés, gyógyszerrendezés.
Kedden délelõtt 9. 30-tól kézimunkázók csoport-
foglalkozása.
Szerdán 10 órától Idõstorna és elõjegyzett gyógy-
masszírozás.
Kedden és csütörtökön 15-16 óráig az Optimista
Csoport próbái.

Az Idõsek Klubjának májusi
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, sms-ben 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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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.

T E M E T K E Z É S
A Mártélyi Ravatalozó üzemeltetõje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

új helyen:

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre József u. 1.
(Bejárat: a Zrínyi u. felõl,

parkolóval szemben)

Térítésmentes tanácsadás,
ügyintézés, OTP-hitellehetõség!

Telefon: (62) 534-985 és (30) 606-3802

Halottszállítási ügyelet éjjel-nappal:
(30) 224-4566

ACÉL · ÉPÍTÕANYAG
ZÁRTSZELVÉNY-AKCIÓ

május 5-tõl május 19-ig
20x20x2,0 1210 Ft/szál
30x30x2,0 1890 Ft/szál
40x20x2,0 1890 Ft/szál
40x40x2,0 2570 Ft/szál
60x40x2,0 3249 Ft/szál
60x40x3,0 4620 Ft/szál

Áraink az áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek!

DÍJTALAN KISZÁLLÍTÁS
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.

62/548-048 · 30/380-9666
Zákányszék, Szegfû J. u. 2/M

62/590-480 · 30/555-0363
Hódmezõvásárhely, Szántó Kovács J. u. 172.

62/244-055 · 30/682-7901
www.agroferr.hu



Ismét megnyílt, és eredeti
minõségû Mónus féle finom-
ságokkal várja vendégeit a
Petõfi utca sarkán lévõ lán-
gossütõ!

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.

50 db béléstest, 3 szálas
összeállítógép és villanyóra-
szekrény eladó. Tel.: (70)
948-7134.

Padláson tárolt kisbálás lu-
cernaszéna eladó. Ugyanott

6 személyes, Erdélyben csi-
náltatott 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.

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 ér-
zékelõvel eladó. Tel.: (20)
996- 1540.

Báránycsengõt keresek meg-
vételre, 3-as, vagy 4-es mé-
retet. Rákóczi u. 20. Tel.: (20)
996 1540

Használt facsónakot keresek
megvételre virágtartónak.
Tel.: (62) 228 007

Kiskerttulajdonosok figye-
lem! Érett lótrágya ingyen
elvihetõ. Szükség esetén
fuvart biztosítunk. Tel.: (62)
228 556

Itt a jó idõ! Gondoljon sze-
rettei emlékhelyére. Sírem-
lékek sírkövek tisztítását,
mosását egyedi technológiá-
val vállalom. Tel.: (30) 621
6296

Mindenféle fémhulladékot,
akkumulátort térítésmente-
sen elszállítok. Hívásra ház-
hoz megyek. Te.: (30) 621
6296
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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

Elhunytak:

Lantos János Mártély, Alkotmány u. 6.
Pusztai Sándor Mártély,

Szántó Kovács János u. 19.
Sándor Ernõ Mártély, Rákóczi u. 13.

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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