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Rosszkedvünk nyara, avagy,
mintha már megint át lennénk
vágva…

Van az a vicc – biztosan sokan is-
merik – mikor az egér felkéredzke-
dik az elefánt hátára, hogy együtt
majd gyorsabban haladjanak, s egy
idõ után megelégedetten megszólal
a kis utas, ahogy megkapaszkodni
igyekszik a hatalmas állat füle mö-
gött: hallod komám, hogy dübör-
günk?
Na, ja! Hát ugyanilyen röhejesek
hatalmon lévõ politikusaink elõze-
tes hitegetése és ígéretei, amelyek-
nek valóságát napról-napra a saját
bõrünkön, pénztárcánkon kell érez-
nünk. Mert azt mondták/mondják,
dübörög a gazdaság. Meg azt is,
hogy lendületben az ország. De kik-
nek, és hol? Merthogy ebben a fõvá-
rosközpontú országban egyeseknek
nagyon dübörög, az kétségtelen. Ne-
kik, mert jó helyen vannak jó idõ-
ben, mindig is „dübörgött" vala-
mennyire. És ne féljenek, még ellen-
zéki politikusainknak is van azért
mit a tejbe aprítaniuk, hisz senki
sem várhatja el tõlük (ugyebár),
hogy alacsony életszínvonalon és
napi megélhetési gondok közepette
kelljen politizálniuk – miattunk,
értünk.
Õk, tisztelet a kivételeknek, csak
látszólag „dogoznak" értünk és har-
colnak egymással szájtépõen véres,
ám rendszerint eredménytelen csa-
tákban, de sokkal inkább azt érez-
zük mi kisemberek, hogy oldaltól
függetlenül saját boldogulásuk a
legfõbb mozgatóerõ, amire, ha nem
hangzatos jelszavak alatt menetelve
tennék ezt, még azt is mondhat-
nánk: emberszerû. Meggyeztek:
fontostalan mással foglalkozniuk,
mint egymás látványos – hát hogy
is mondjam – kritizálása, mint a mi
sorsunk, életünk, jelenünk és jö-
võnk. 
Az szintén elgondolkodtató, mit
értenek az alatt, hogy lendületben
az ország? Mihez képest? És ismét
a helymeghatározó kérdés: hol?
Mert itt vidéken, néhány nagyon

„ügyes" és talpraesett vállalkozó si-
kerein kívül, mintha mozdulatlanná
vált volna az idõ. Sõt, mintha szo-
kásával ellentétben egy kissé visz-
szafelé forogna. Nincsenek új mun-
kahelyek, minimális az állami tá-
mogatás (ha mégis, mint mi, egy-
egy kistelepülés kitörni igyekezvén
a nyomorító körülmények hatásai-
ból önálló kezdeményezésbe fog,
minden eszközzel azonnal meggá-
tolják jobbító szándékait), egyelõre
(!) 30 százalékkal emelik a gáz
árát, a kereskedelmi termékekét, s
úgy tûnik, ha nem is veszik el a 13.
havi nyugdíjat, de majd elosztva
kapják az emberek egy éven át.
Emelik az áfát. Aztán igaz „csak"
egy réteget érint, de hivatalosan is
bevezetik a felsõoktatásban a tan-
díjat. Gyengül a forint, emelkedik
az üzemanyagár, és még sorolhat-
nánk. Ez mind-mind befolyásol más
területeket, s a helyzet csak egyre
rosszabb lesz. Ilyenkor mindig
eszembe jut, nem az a nagyobb baj
(ha már lehet „válogatni“), ha baj
van, hanem ha letagadják a bajt a
választási siker érdekében, és ha-
mis és hazug jelszavakkal etetik
meg az embereket, s azután rögtön
megteszik a gazdaság „megmenté-
sére" – a szerintük – szükségesnek
vélt intézkedéseiket. A kérdés csak
az, hogy ezek a megszorító intéz-
kedések mennyiben lesznek képe-
sek tényleg megmenteni az orszá-
got, és bennünket?
Mert ha valami ez ügyben leginkább
zavarhatja, s szerintem zavarja is az
embereket, az az, hogy akik ezekrõl
a dolgokról döntenek, többnyire
milliárdosok, de a legrosszabb eset-
ben is súlyos milliomosok. Mit
érdekli õket, hogy drágul minden?
Ha nem emelgetnék folyamatosan a
saját és baráti, elv-társi körük fize-
téseit, akkor sem éreznének sokat a
megszorításokból. No, és van tiszta
szép négy évük, amíg (ha csak
puccsal nem), általunk háborítat-
lanul folytathatják áldásos uralko-
dásukat. 
És még valami: manapság sokan

dilemmáznak azon, mi történt
volna, ha az általuk támogatott
ellenzék került volna hatalomra?
Megmondom: ugyanez, csak pepi-
tában. Mert ha egyszer az ország
bajban van, akkor mindentõl füg-
getlenül bajban van. Fetisizált sze-
mélyektõl, zseniálisnak kikiáltott
pénzügyi szakemberektõl, pártoktól
és mindenféle hovatartozástól füg-
getlenül! Csodát várni nem lehet.
Meg kellett volna, hogy tegyék
tehát, szinte ugyanezeket az intéz-
kedéseket, még ha más cso-
magolásban tálalták volna is. Még
ma is annak isszuk a levét, hogy az
„átkosban", a viszonylagos jólét és
biztonság illúziójának megterem-
tésére irdatlan módon eladósították
az országot, szintén nagyon hozzá-
értõ és „jót akaró" emberek. 
És hogy visszautaljak a cikk elejére,
vehetjük úgy is, hogy az elefánt az
UNIO, akinek felkapaszkodhattunk
a hátára, hogy könnyebben, gyor-
sabban haladjunk elõre, s mikor a
célul kitûzött Kánaánba érünk,
gyorsan leugorjunk róla, és stiká-
ban lyukakat fúrjunk a mennyei jó-
lét közös morzsalékos talajába. De
mi lesz, ha az elefánt megunja örö-
kös önáltató optimizmusunkat,
amellyel állandóan saját érdemein-
ket igyekszünk bizonygatni a közös
dübörgésben, miközben – és legszí-
vesebben – csak vitetni szeretnénk
magunkat a nagyobb, erõsebb
társsal? 
Ha megharagszik, ledob a hátáról, s
magunkra hagy bennünket a por-
ban. Mehetünk gyalog, miközben
nálunk nyilvánvalóan elmaradot-
tabb új tagok úgy húznak el szerény
és tisztelettudó számítással mellet-
tünk az elefánt hátán, mint gyors-
járatú sikerlovagok. De ha nagyon
felbõszítjük, még az is elõfordulhat,
hogy egy figyelmetlen pillanatában
ránk lép a földön, és eltapos.
Pedig a döglött, lapos egérke már
nem igen „dübörög", a lendületét
meg szinte teljesen elveszíti… Vi-
szont az alapterülete jóval nagyobb
lesz.

F. Cs. Z. 

„Jelzöm...“
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Mártély község Képviselõ Testülete
a nyári szünet elõtti utolsó ülését
tartotta június 27-én kedden, du. 2
órai kezdettel.
Napirenden szerepelt a testület II.
féléves munkatervének jóváha-
gyása. A tervezet szerint a testület
július hónapban nem ülésezik.
Augusztus hónap folyamán a köz-
ségi gazdálkodás I. féléves tapasz-
talatait, szeptemberben pedig a
Polgármesteri Hivatal elmúlt éves
munkáját, a község egészségügyi
ellátásának helyzetét, ill. a

Kemping üzemeltetésének tapaszta-
latait tûzték napirendre.
A második napirendi pont keretében
Balogh Jánosné polgármesterasz-
szony adott tájékoztatást a községi
nyári kulturális rendezvényekrõl.
Ezt követõen a testület Sós Miklós
kempingvezetõ elõterjesztésében
áttekintette a Kemping bevéte-
leinek, kiadásainak várható alaku-
lását.
E napirendi ponthoz szorosan kapc-
solódva megvitatták a Kemping
területén található Büfé üzemel-

tetésének feltételeit.
Megállapították, hogy szükség van
a Büfére, mivel az a mártélyi fiata-
loknak kulturált szórakozási lehe-
tõséget nyújt. A polgármester-
asszony, és a testület felhívta a Büfé
üzemeltetõjének figyelmét, hogy a
diszkó olyan hangerõvel mûködjön,
amely a kempingben üdülõk, illetve
a környékbeli lakosok nyugalmát
nem zavarja.
Végezetül egyedi szociális tárgyú
ügyekben döntött a testület.

Sándorné János Mária

Testületi ülés

Kaláris: A csatornázás ennek a
mostani beszélgetésnek az apropó-
ja. Még mindig sok bizonytalanság
van egyesekben, mostanában pél
dául a befejezés idõpontjával és a
helyreállítással kapcsolatban.
O. M.: Nincs ok a bizonytalanságra.
A munka szépen halad, bár az
árvízi helyzet, s ezzel összefüggés-
ben a magas belvíz és talajvízszint

is késleltette a munkálatokat, oly-
annyira, hogy az ATIKÖVIZIG ké-
résére egy idõre teljesen fel is kel-
lett függeszteni a munkát.

Kaláris: A közterületek bontása
elõtt a kivitelezõ részletes video-
felvételeket készített, hogy a maj-
dani helyreállítás a lehetõ legjob-
ban megközelítse az eredeti állapo-
tokat. Mennyire bízhatnak a lako-
sok ennek betartásában?
O. M.: Nem csak, hogy bízhatnak
benne, de ez a kivitelezõre nézve
vállalt kötelezettség. Július 29-én

volt egy bejárás,
ahol a kivitele-
zõn kívül jelen
volt a beruházás
mûszaki ellenõre
és az Önkor-
mányzat mûsza-
ki ügyintézõje,
Po lgármeste r -
asszony, vala-
mint a testület
képviselõi is, és
közösen tekin-
tették meg az
állapotokat. Errõl
természetesen
jegyzõkönyv, és
fényképek is ké-
szültek, s ennek
alapján fogják
végrehajtani a

helyreállításokat. Sajnos, vannak
növények, amelyeket el kellett
távolítani, mert beleestek a csator-
na nyomvonalába, s a nagy meleg-

ben nem lehetett megmenteni õket,
de a többi helyreállítás, amely az
utak, padkák, bejárók és köz-
területek helyreállítására vonat-
kozik,  rendben meg fog történni.
Ennél is többet mond talán a
lakosok megnyugtatására, hogy a
kivitelezõ olyan garanciát vállalt,
hogy akár egy év múlva is vissza-
jön az esetleges hibák helyreál-
lítására.
Kaláris: Tudható-e, hogy az ismert
kezdeti körülmények és a legutóbbi
kényszerû leállás következtében
beállt csúszásnak köszönhetõen,
mikorra várható a beruházás befe-
jezése?
O. M.: A kivitelezõ mindenképpen
próbálja betartani a határidõt, így
ha más akadály már nem merül fel,
októberre teljesen elkészülhet a
csatornahálózat, s a házibekötések
átvétele után megindulhat a
próbaüzem. 
Kaláris: Július 6-ra közmeghall-
gatással egybekötött falugyûlést
hívott össze az Önkormányzat. Fõ
téma a csatorna beruházás ál-
lapota, ezen belül azok a kérdések,
amelyekrõl most beszélgetünk.
O. M.: Igen, s el kell még mondani
itt, hogy minden érintett jelen lesz,
mint eddig is, amikor a lakosságot
ilyen formában tájékoztattuk a
csatornázásról. Ezért is fontos,
hogy saját érdekében mindenki
jöjjön el, fõleg ha még vannak
számára megválaszolatlan kérdé-

Már látszik a vége – Beszélgetés Csurgóné
Dr. Országh Mónika jegyzõasszonnyal
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sek, észrevétele, javaslata van bár-
mivel kapcsolatban. Jelen lesz a
fõvállalkozó, alvállalkozók, az
Önkormányzattól Balogh Jánosné,
jómagam, és testületi képviselõink
is, tehát szinte nem lehet olyan
kérdés, amire ne tudnánk érdemi
választ adni.
Kaláris: Mennyiben befolyásol-
hatják az ott elhangzott kérések,
vélemények a helyreállítási mun-
kákat?
O. M.: Ez az alapvetõ cél. Hogy a
bejárástól, s az ott született
jegyzõkönyvtõl függetlenül, helye-
sebben az abban foglaltakat kie-

gészítve, a lakosok jogos kéré-
seinek megfelelõen történjenek
meg a helyreállítási munkák.
Kaláris: Látszik tehát a beruházás
vége. Mi az, amit kérni szeretne a
kivitelezõ és az Önkormányzat a
lakosságtól ez ügyben?
O. M.: Elsõsorban még egy kis
türelmet, és bizalmat, hogy minden
úgy fejezõdik be, ahogy az eredeti-
leg is el volt tervezve. A környezõ
települések közül nem egy „iri-
gykedve" nézi, hogy Mártély, oly
sok alaptalan támadás és akadály-
ozás ellenére lassan a végére ér egy
olyan szociális beruházásnak,

amely nélkül a huszonegyedik
században már szinte elképzel-
hetetlen a kultúrált és higiénikus
emberi élet. Ma is vannak
egyébként települések, akik ezt a
rendszert választva kezdtek bele a
csatornázásba. Biztosan nem
véletlenül.

- Szerkesztõ -

Tisztelt Mártélyiak!

A parlagfû Magyarországon a leg-
nagyobb területen elõforduló, legel-
terjedtebb gyomnövény, melynek
pollenje az egyik legerõsebb ismert
allergén. A pollenallergia egyre
súlyosabb egészségügyi és az élet-
minõséget kedvezõtlenül befolyá-
soló probléma. Nemcsak Magyar-
országon, de Európa más orszá-
gaiban is növekszik az allergiás
megbetegedések száma. Nálunk a
lakosság 20%-a szenved valamilyen
légúti allergiában, és az allergiások
70%-a pollenallergiás.
A fõ kiváltó ok az egyes gyom-
növények, elsõsorban a parlagfû
elszaporodása, de pollenszen-
nyezettséget okoznak fûfélék,
egyes fák és cserjék is.
Az allergizáló növények szaporo-
dásának és elterjedésének vissza-
szorítása eredményezheti a meg-
felelõ életminõséget, az elvárható
és szükséges környezeti állapot
megõrzését. 
A parlagfû elleni védekezésnél
alapelv, hogy a virágzás elõtt kell
alkalmazni. Helytelen a már
virágzó növények kézi gyomlálása
vagy kaszálása, mert a nagy
tömegû virágporral való érintkezés
allergiát válthat ki.

A mechanikai védekezés
A kézi gyomlálás elõnye, hogy tel-
jes mértékben eltávolítja a nö-
vényt. Hasonló a kapálásos el-
távolítás, melynek további elõnye,
hogy nem kell közvetlenül érint-
kezni a növénnyel és nagyobb
területen is alkalmazható.
A kaszálás nagyon hatékony
megelõzõ módszer. Amennyiben a
földhasználó a mechanikai véde-
kezést választja, úgy az elsõ
kaszálást a virágbimbók megje-
lenése elõtt 1-2 héttel kell el-
végezni. A parlagfû már kialakult
állományaiban ugyanakkor az
egyszeri kezelés nem okozza a
növény pusztulását, mert az ala-
csonyan elhelyezkedõ oldalrü-
gyeibõl kihajt. Biztos eredményt
csak az évi háromszori, 2 cm ma-
gasságban elvégzett kaszálás hoz. 

A kémiai védekezés
A fertõzött területek túlnyomó
részén a parlagfû gazdaságos ir-
tása mechanikai és kémiai vé-
dekezés együttes alkalmazásával,
gyomirtó szerek felhasználásával
oldható meg legkönnyebben. A
megfelelõ vegyszer kiválasztását
mindig az adott terület adottságai-
hoz kell igazítani.
Gyomirtó szerek alkalmazásánál
használhatunk talajon keresztül

ható készítményeket, amelyek a
csírázó kis növényt már korán
elpusztítják, vagy a már kikelt
növények ellen alkalmazhatunk
levélen keresztül ható vegyszereket. 
Talajon keresztül ható készít-
mények közül elsõsorban a
Casoron G (diklobenil) javasolt,
100-150 kg/ha-os dózisban. A
könnyen kezelhetõ granulátum a
III. forgalmi kategóriába (szabadon
vásárolható) tartozik, így fel-
használása növényvédelmi szak-
képesítéshez nem kötött és a par-
lagfû mellett a legtöbb magról kelõ
egy- és kétszikû gyomnövény ellen
is hatékony. 
A már kikelt gyomnövények ellen
elsõsorban a glifozát, valamint gli-
fozinát-ammónium hatóanyagú
gyomirtó szerek alkalmazása cél-
szerû. Ezek a készítmények szintén
III. forgalmi kategóriába tartoznak.

Kérek minden termõföld-tulaj-
donost, ingatlan-tulajdonost és
használót a szakszerû növény-
védelmi és fenntartási feladatok
idõben történõ elvégzésére, te-
gyenek eleget a pollenallergia elleni
védekezés törvényi kötelezett-
ségének.

Mártély, 2006. május 22.

Csurgóné dr. Országh Mónika
Jegyzõ 

Parlagfû, parlagfû!
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Önök mit látnak a képen? Én egy
szép nagy fehér-fekete tarka
tehenet (közismertebb nevén hol-
stein-fríz típusút), aki jobb
létre szenderült, és csend-
ben, de biztosan puffa-
dozik a konténer legtete-
jén. De látható még, más
is. Hogy valakik lusták
voltak elkérni az állati hul-
latároló kulcsát, és nemes
egyszerûséggel leverték a
láncot, lakatostól. De még
a dróthálót is ledíbolták.
Hiába, gyors az élet, sietni
kell, nincs idõ holmi tele-
fonálgatásra. Odamennek.
Be van zárva? Nem baj. Ha
„senki" sem látja, elõ a
pajszert, kerékkulcsot,
vagy ami épp kézügybe esik, és egy
csapással megoldódik a probléma.
Hogy az Önkormányzat nemrég

hozta létre ezt a helyet, hogy ne
kelljen mindenfelé elásni, szana-
szét hagyni kisebb-nagyobb elhul-

lott állatainkat? Kit érdekel? Köz-
vagyon? Némi íratlan szabályok
betartása? Nem számít!

Mert hiába van egy „kultúrát" hely
a fenti célra, ha az ember, akinek
szintén és eredendõen kultúráltan
kellene viselkednie, idõnként ala-
csonyabb szintre süllyed, mint

aminek a hulláját a kon-
ténerbe szeretné rakni.
Egy kis nyomozással bi-
zonyára ki lehetne deríteni
kik is voltak a vandálok.
Megérné. Megfizettetném
velük az okozott kárt. De,
mert erre nincsen „appará-
tus“, majd megcsináltatja
az Önkormányzat újra - és
gondolom - újra.
Gazdag falu a miénk. Még
arra is kell fussa, hogy
mások „marhaságai" miatt
pazaroljunk.

- Seneca -

Hát nem „marhaság“?

Elkészült az újfaluban a szilárd
útalap, amely sok-sok bosszúságtól
és nehézségtõl fogja megkímélni a
már ott lakókat és az építkezõket.
Bár a belvízprobléma az idõjárás

szeszélyének függvényében tovább-
ra is jelentkezhet hol kisebb, hogy
nagyobb mértékben, de a teljes
szilárd útburkolat elkészüléséig ez
a mostani változás is óriási köny-

nyebbséget jelent az ingatlanok
megközelítésében, és a napi élet
zavartalanságában.

Szerkesztõ

Örömhír az újfalu lakóinak

A mártélyi Katolikus Közösség
kezdeményezésére, és több szer-
vezet, magánszemély támoga-
tásából, adományaiból létrehozott
emléktábla avatására került sor
2006. június 4-én. Az emléktábla,
amelyet Tóth Mihály kõfaragó-
mester, és a Hajós atyát ábrázoló

dombormû, amelyet B. Kovács
Emõke készítettek, a templom
bejárati ajtaja melletti falfelületre
került.
Az idõjárás nem volt épp kegyes az
avatóünnepség résztvevõihez, mert
esõben kezdõdött a táblaavatás,
ezért a meghívott vendégek és

érdeklõdõk a
templom padso-
raiban ülve hall-
gatták meg a
hozzájuk szóló-
kat. Elsõként
Tatár Béla kö-
szöntötte a meg-
jelenteket, majd
Balogh Jánosné
mondott ünnepi
beszédet, amely-
ben kiemelte,

mennyire fontos egy közösség
életében, hogy méltó emléket tudjon
állítani azon elõdeinek, akik valaha

Táblaavató ünnepség
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sokat tettek a falu lakóiért, lelki
békéjükért és ismereteik bõví-
téséért. Zs. Ferenci Aranka em-
lékezett meg Hajós Rudolfról, akit
személyesen ismert, s mint elmond-
ta, a volt „tanítványoknak" utólag
bizony kis lelkiismeret furdalásuk
van az egykori „engedetlenségért“,
amellyel megnehezítették a plébá-
nos úr hitre nevelõ munkáját.
Dr. Fila Béla nyugalmazott lelki-
pásztor és egyetemi tanár szólt

ezután az egybegyûltekhez, s egyút-
tal megnyugtatta az utólag ön-
magukat vádolókat, hisz - mint
mondotta - Hajós atya rendkívül
nagy tudású, nagy szívû, de szigorú
és határozott ember volt, akit meg
az bántott, hogy nem igazán
boldogult a „nyakas" mártélyi nép-
pel.
A templombéli ünnepi percek után a
templom homlokzati falán lévõ
emléktábla leleplezésére és felszen-

telésére került sor. Egy szívhezszóló
szavalat meghallgatása után koszo-
rút helyeztek el a tábla alatt.
Az alkotók szeretettel fogadták a
gratulációkat, amellyel az ünnepség
résztvevõi elhalmozták õket.

- F. B. I. -

Táblaszentelés A leleplezés után

Dr. Fila Béla Az alkotók

Az alkotás Az ünnepség résztvevõi
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Gyönyörû délelõttön kezdõdött az
óvodai ballagás 2006. június 3-án
az óvoda udvarán, ahol 20 ballagó
óvodástól búcsúztak óvó nénik,
daduskák, szülõk, rokonok és a
kispajtások.
A megjelent vendégek sorban
megtekinthették a kis, középsõs, és
nagy csoportosok mûsorát. A
megható mûsor után az elballagó
ovisok megköszönték az óvó
néniknek, daduskáknak a sok
szeretetteljes gondoskodást, és

maradandó emlékû ajándékkal ked-
veskedtek nekik. Virágon kívül min-
dannyian egy-egy olajfestményt
kaptak, amelyen az Óvoda bejárata
látható. (Tornyai mester megelé-
gedéssel láthatná, hogy az utódok
jóvoltából egykori „büszke villája" a
lehetõ legjobb célt szolgálja! -
szerk.)
Mindezek után az apróságok egy
kissé talán szomorúan, fehér lég-
gömböket eresztettek az ég felé,
mintegy eltávozásuk jeléül, de

utána örömmel vegyültek el pajtá-
saik és családtagjaik körében, s
nagy örömmel vették birtokukba
ismét a gyermeknapra átadott, telje-
sen megújult játszóházat, amely
Tóth Mihály és felesége, Aracsi
István, Berényi Zsolt, és Szabó
László önzetlen segítõkészségének
és munkájának eredményeként
ismét hosszú évtizedekig szolgál-
hatja a kisóvodásokat.
Köszönet érte!

Baranyiné D. Nagy Mariann

Óvodai ballagás
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Az ÁMK Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskolájának végzõs 8.
osztályosai 2006. június 17-én vet-
tek búcsút iskolájuktól.
Az utolsó nekik szóló csengõszó
után elindultak az osztályaikból,
hogy minden tantermen még egysz-
er végigvonuljanak ballagó dalokat
énekelve és szomorúan.
Nagyon megható és bensõséges
mûsor keretében köszönték meg a
Faluház nagytermében tanáraik-
nak, tanítóiknak az elmúlt 8 évet.
Vetítés keretében bemutatták közös
éveiket. Nagyon érdekes volt, mikor
az elsõ osztályos osztálykép jelent
meg a falon, kis idõ múlva pedig a

nyolcadikos. 
Az Alapítványi díjat az idén is
kiosztották: Danicska Bettina,
Bujdosó Dávid, Csatlós Renáta és
Újhelyi Tímea kapta meg. Mind a
négy diák nagyon sok versenyen
öregbítette az intézmény hírnevét. 
A ballagási ünnepséget a tanévzáró
követte, ahol Bérci Tamásné igaz-
gató értékelte az elmúlt tanévet és
elköszönt a ballagóktól. Az iskola
valamennyi kitûnõ tanulója
könyvjutalomban részesült, név
szerint: 

3. osztály: Baranyi Máté, Hízó
Ildikó Ilona, Kisalbert Krisztián,

Kiss Krisztina Kata, Papp Ádám,
Sajti Fanni, Tatár Éva

4. osztály: Aradi Renáta, Bálint
Andrea, Baranyi Barbara, Domján
Andrea, Sipos Dominika, Varga
Bernadett

5. osztály: Ferenczi Bettina, Gazsi
Szabina

7. osztály: Markó Áron, Olasz
László

A szózat hangjai után a gyerekek az
osztályukban kaphatták meg
bizonyítványukat.

Sajti Imréné

Ballagás az iskolában
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MEGHÍVÓ

Mártély Község Képviselõ-testülete
közmeghallgatással egybekötött falugyûlést tart

2006. július hó 06. napján (csütörtökön)
18.00 órai kezdettel,

melyre tisztelettel várnak minden érdeklõdõt!

Helye: Faluház, Mártély, Fõ u. 45-47.

Téma:

1./ Csatorna-beruházás.

Elõadó:

Balogh Jánosné
polgármester

2./ Árvízi védekezésben résztvevõk kitüntetése.
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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

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
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A beszélgetés apropója az a
„Miniszteri Dicséret" és jutalom,
amelyet Hízó Zoltán a 2006-os
árvízi védekezésben kifejtett kima-
gasló munkájáért vehetett át
Szegeden az Önkormányzat díszter-
mében. Az oklevélen Dr. Lampert
Mónika belügyminiszter, Persányi
Miklós környezetvédelmi miniszter
és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
szerepel.

F. Cs. Z.: Hogy volt?
H. Z.: Rettentõen izgultam. Mikor
megtudtam, hogy engem terjesztet-
tek fel, óriási megtiszteltetésnek
éreztem, de minthogy ez egy lelkes
és szorgos csapat munkája volt, úgy
gondoltam, ezért a csapat nevében
veszem majd át a kitüntetést. Ezt -
bár már mondtam, hogy eléggé
izgultam -, el is mondtam a mi-
niszterelnöknek, amikor átadta az
oklevelet, mire - ha jól emlékszem -
valami olyasmit mondott: „Jó! Igaza

van. Akkor hát köszöni a
Magyarság mindannyiuknak!“
F. Cs. Z.: Magam is ott voltam,
amikor a víz emelkedésével összeült
a válságstáb. Mi történt ezután?
H. Z.: Az Önkormányzatnak van
ilyen esetben olyan kötelezettsége,
hogy kiállítson megfelelõ számú
embert az árvízi védekezéshez.
Most is megvolt a 25 fõs létszám, és
sok önkéntes jött a gátakra se-
gíteni, egymást váltva, kinek-kinek
hogy engedte ideje. Az árvízi vé-
dekezés példaértékû volt. Mindkét
nagy folyó a gátak között maradt,
azaz, hogy sikerült õket a töltések
között tartani, habár voltak veszé-
lyes szakaszok, ahol a szerencse is
besegített a védekezõknek. Nem-
csak a falut sikerült megvédeni vál-
lvetve a kivezényelt vízügyi munká-
sokkal és a katonákkal, de Hód-
mezõvásárhelyt is. Hiszen ha akár
itt nálunk, akár lejjebb a folyó
átszakítja a gátat, a geológiai sajá-
tosságok miatt a víz elõbb-utóbb
eléri a várost. Ha lett volna re-
ménytelen helyzet, sajnos még így
sem lettünk volna elegen. Gyõzött
volna természet, amelyet meg-
próbáltunk megzabolázni.
F. Cs. Z.: Téged kikért az Önkor-
mányzat a munkahelyedrõl.
H. Z.: Igen. Hivatalos kikérõvel
voltam távol munkahelyemtõl a
Zsigmondi Rt.-tõl, amíg az árvízi
vészhelyzet tartott.
F. Cs. Z.: Tudom, nem új dolog
neked az árvízi védekezés.
H. Z.: Valóban. Sõt, mintha valami-
féle családi tradíció látszana fel-
éledni, hiszen édesapám az 1970-es
árvíz után ugyanezt a kitüntetést
vehette át.
F. Cs. Z.: Kell azért még valami,
amiért egy ember szakértelmére,
munkájára annyira számít egy falu,
hogy kikéri a munkahelyérõl, és
felelõsségteljes döntések meghoza-
talát és munkák végrehajtását bíz-
za rá.
H. Z.: Errõl aztán végképp nehéz
beszélnem. De talán az a tény, hogy

1984 óta embereket irányítok, s
hogy elegendõ hely és személy
ismeretem van, most is megköny-
nyítették azokat a dolgokat, ame-

lyeket egy nem helybéli csak hosz-
szabb idõ alatt és körülménye-
sebben tudott volna megoldani.
F. Cs. Z.: Mint például a csónakok
kivétele, és egyebek.
H. Z.: Igen. Az üdülõtulajdonosok
ladikjai olyan helyre voltak láncol-
va, ahol a katonai pontonok köz-
lekedtek. Kevés idõ volt kiszedni és
átvinni õket a gátõrház udvarára,
de sikerült. Sokan segítettek. De a
mi közös helyismeretünk sokat
segített a szállítóknak is és a
katonáknak is, akiket ha kellett
elkalauzoltunk, vagy épp filmes
stábot vittünk az ártérbe, s közben,
ha kellett, még macskákat is men-
tettünk.
F. Cs. Z.: Fotómasinával én is jártam
a védvonalat, s megfigyeltem vala-
mit. Te nem tudsz „lassan" dolgoz-
ni. Ez alaptermészeted, vagy most a

Isten bizony sokáig gondolkod-
tam valami fennkölt címen mi-
után elváltam tõle, s befejeztük
a beszélgetést, de azután úgy
döntöttem, egyetlen felmagasz-
taló és hamis érzetû cím sem
adná ennek a kis riportnak azt
az érzést, mintha így simán
leírom a nevét: Hízó Zoli. Így
ahogy mindenki ismeri és
szólítja.
Annál inkább is jó lesz ez így,
mert a jelenségekre csak mi
emberek igyekszünk fogalma-
kat és jelzõket alkotni, ha kell,
ha nem. Hízó Zoli pedig jelen-
ség. Akár szereti valaki, akár
nem. S bár biztos vagyok ben-
ne, sokkal több barátja van,
mint ellenlábasa, vagy harago-
sa, ez az írás inkább elõbbi-
ekhez szól. Nekik meg – persze
–, nem sok újat tudok mondani.
Talán annyit, hogy Gyulán szü-
letett, és ahogy mondta, „vér-
frissítésként" 1967-ben érkezett
Csongrád megyébe, Mártélyra. 

PORTRÉ:
Hízó Zoli…
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nagy veszélyhelyzet hozta ki belõled
ezt a vehemenciát?
H. Z.: (Nevetve) Azt hiszem, ilyen az
alaptermészetem. Ha csinálok vala-
mit, azt nagyon csinálom. Lehet,
hogy sokan nem kedvelik ezt a sajá-
tos „munkastílust“, de meggyõ-
zõdésem, hogy csak így érhettünk el
eredményt, és igaz ez mindenféle
munkára az életben.
F. Cs. Z.: Megszámolta-e valaki,
vagy készült-e pontos becslés, hogy
hány homokzsákot raktak meg és
segítettek a védõ bordákba rakni a
mártélyiak, s hány munkaórát dol-
goztak a gáton?
H. Z.: Minden bizonnyal több, mint

60 ezer homokzsákot pakoltunk
meg. Volt egy éjszaka, amikor 30
ezer összebálázott üres zsákot pa-
koltunk le a gátõrháznál néhányan,
és utána is folyamatosan érkezett
az utánpótlás. Hogy hány órát
töltöttünk el a védekezéssel? Nem
tudom. De ilyenkor ki számolja?
F. Cs. Z.: Volt idõd pihenni? Hisz
most is itt ülünk a féltetõ alatt a
felújítás alatt álló házatok munkái-
nak kellõs közepén, lassan bees-
teledik, én rabolom az idõd, és még
mindig dolgozol.
H. Z.: Idõnként muszáj pihenni, de
nem sok idõ van rá. Elõször az
árvíz, meg az esõk késleltették egy

kissé ezt a munkát, most be kell
fejezni, hogy végre minden és min-
denki arra a helyre kerüljön a házba
és a családban, amit megálmodott
magának.
F. Cs. Z.: Engedd meg, hogy még
egyszer gratuláljunk az kitün-
tetéshez!
H. Z.: Köszönöm! Én pedig had
mondjak köszönetet mindazoknak,
akikkel együtt dolgoztunk azokban
a hetekben. Mindannyian megér-
demlik a tiszteletet és az elismerést.

F. Cs. Z.

Papp Balázsné és családja, valamint
az „Add a kezed" Mozgássérültek
egyesületének meghívására, népes
gyermekcsoport tett egész napos
látogatást Mártélyon, 2006. június
21-én. Mindannyian a szegedi
József Attila Általános és
Szakiskola végzõs növendékei, akik
a bõrdíszmûves szakmát tanulták
ki.

A nap programjainak megszer-
vezésében az "Add a kezed"
Mozgássérült Egyesület, Pótári
Mihály, és több lelkes önkéntes
segítõ vett részt. Külön köszönet
Benkõ Sándornak és Benkõ
Noéminek, akik lovasfogatokkal
szállították egyik helyszínrõl a
másikra a gyerekeket.
A falu nevezetességeinek megtekin-
tése után a csoport a kempingbe
látogatott, ahol rövid elõadást hall-
gathattak meg a falu és a holtág

történetérõl, múltjáról, jelenérõl,
majd a jurtáról, mint a vándorló
életmódot folytató népek lakóhe-
lyének kialakulásáról, szerkeze-
térõl, funkciójáról, s a letelepedõ,
földmûvelõ, állattartó magyarság
honfoglalás után megváltozott élet-
módjából következõ megszûnésérõl.
Lovaskocsival megtekintették a
holtágat, majd egy parasztházat, és

visszatérve a
Civilházhoz, jó
hangulatú közös
játékkal töltötték
az idõt ebédig.
Az ebéd valódi,
ízletes, hagyomá-
nyos krumplipap-
rikás volt, és sok-
sok sütemény. A
verseny eredmé-
nyének kihirde-
tése után saját

készítésû bõr
dísztárgyakkal
kedveskedtek a
sze rvezõknek ,
akik szintén
ajándékokkal kö-
szönték meg a
közösen eltöltött
emlékezetes na-
pot.
Az elutazásig já-
tékkal telt az idõ,
és ellátogattak

Papp Balázsék otthonába is, ahol
olyan jól érezték magukat, hogy bár
a visszaindulást egyre csak halogat-
va, végül mégiscsak meg kellett vál-
niuk vendéglátóiktól, abban a
reményben, hogy ilyen szép közös
napot még együtt töltenek a lehetõ
legközelebbi jövõben.

És napokon belül érkezett a levél,
amely gondolom, magáért beszél.
(Szerk.)

Tisztelt Cím!

Ezúton köszönjük azt az egész
napot átölelõ pozitív szemlélettel
átövezett programsorozatot, ame-
lyet nemrégiben tartottak szá-
munkra. Tanulóink, akik az élet
területén számtalan hátránnyal
rendelkeznek, olyan élményekkel
gazdagodtak, amelyeket soha nem
éltek, vagy nem élhetnek át többet.
Igyekszünk minél több ilyen

Sok ilyen szép nap kellene…
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A Mártélyi Faluházban 2006. július 22-én 10.00 órai
kezdettel az 50 év feletti korosztály részére ebéddel
egybekötött Öregdiák találkozót rendeznek.

A jelentkezés utolsó határideje: 2006. július 12-ig.
Jelentkezni lehet: Mohos Pálnál a 228-028-as telefonon.
Továbbá Szabó Lajosnál, Békési Sándornál, Sörösné
Süli Irénkénél, és Kissné Halál Erzsikénél.

Öregdiák találkozó

Szenti András: „Számadás" címû könyvének bemu-
tatóját tartották meg a Mártélyi Olvasókör
szervezésében 2006. június 2-án 18 órai kezdettel a
Civilházban.
A szép számú érdeklõdõ anekdotákat, régi emlékeket
hallgathatott meg az évtizedekig võfélyként mûködõ
szerzõtõl, majd könyvvásárlásra és dedikáltatásra volt
lehetõség.

Könyvbemutató
Újdonság a Kemping Büfében

A mártélyi Kemping Büfé tisztelettel
tájékoztatja vendégeit, hogy a VB.

eseményeit, és a zenei programokat a
szabadtéri elõtér nagy kivetítõjén nézhetik a

nyitva tartás alatt. Továbbra is udvarias
kiszolgálással és hûtött italokkal
várnak minden kedves érdeklõdõt!

Elnézést kérnek

Személyesen kérték fel szerkesztõségünket,
akik június 16-án a Református Imaház

udvarán tartott családi ünnepségen petárdázás-
sal és tûzijátékkal egyesek nyugalmát

megzavarták, hogy nevükben kérjünk elnézést.
A gesztusnak íme helyt adunk.

lehetõséget megtalálni,
hogy ezekbõl a tapasztala-
tokból és élményekbõl
építkezve, egy szebb és biz-
tosabb világképpel és
emberi kapcsolatokkal lép-
jenek majd a nagybetûs
életbe.

További munkájukhoz sok
sikert, kitartást kívánunk!

József Attila Általános
Iskola és Szakiskola,
Szeged, június 26.

Tisztelettel:

Garami István
igazgató
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Mûvészeti csoportok záróestje

Az ÁMK általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolájának
tánc és balettvizsgájára került sor június 9-én pén-
teken 17 órától a Faluházban. 
A programban szerepelt még a kézmûves szakkör kiál-
lításának megnyitója - szakkörvezetõ: Bozsér Zsolt -, a
társastánc tanszak bemutatkozása - a tanszak vezetõ-
je: Horváthné Kriczki Zita -, és a modern kortárs tan-
szak bemutatója - tanszak vezetõje: Vass Sándor.

Zárva lesz a könyvtár

Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára július 3-tól
július 8-ig (hétfõtõl-péntekig) szabadság miatt zárva
tart.

ÁMK eseményei
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Köszönet a támogatásokért!

A 2005 - 2006. év labdarúgó szezonját a labdarúgó
csapat újra nagyszerû eredménnyel zárta. Maga-
biztosan az ötödik helyen végzett a bajnokágban. 30
mérkõzésbõl 13 mérkõzést nyert meg, 8 eldöntetlen és
9 vereség a mérlege. 46 pontot szerzett, 60 gólt rúgott
és 41gólt kapott. Ezzel az eddigi legjobb eredményét
érte el. A labdarúgó Magyar Kupában pedig a megye 60
csapatából az elsõ hatban végzett, s a legalacsonyabb
osztály ellenére itt aratta legkiemelkedõbb sikerét, hisz
a Szeged legjobb csapatát ütötte ki. A játékosok maxi-
málisan helytálltak ebben az évben. Minden hét-
végébõl egy napot feláldoztak a mártélyi csapat sike-
réért. Köszönet nekik.

„De hiába minden, ha szándék!" A csapat léte rendkívül
bizonytalan. Évek óta már csak a támogatók tartják
életben és a pályázati pénzek. Nélkülük elvesznénk. 

Ezért csapatvezetõként a csapat nevében mindenkinek,
aki segített ebben az évben köszönöm és köszönjük a
támogatásokat. Köszönet Mártély Önkormányzatának,
a mártélyi Polgárõrségnek, a Mártélyi Általános

Iskolának és külön Emikének, Hízó Zoltán Úrnak és
Cilikének, a Kemping Büfének, a Hangya Bar-
kácsboltnak, Szél Sándornénak, Sajti Imre Úrnak,
Kérdõ Ferenc Úrnak, Szabó István Úrnak, Tóth Mihály
Úrnak, Albert Tibor Úrnak, Farkas Zoltán Úrnak,
Csernai Árpád Úrnak, Nagy Imre Úrnak, Joó Károly
Úrnak, Fazekas Istvánnénak, Zsadányi Lászlónénak,
akik adójuk egy százalékát a Mártélyi Sportkörnek
adták, és mindenkinek, akit esetleg név szerint nem
említettünk. 

Külön köszönet a sokéves támogatásért Pusztai
Sándor Úrnak, aki ebben az évben eltávozott

közülünk. Ezúton is szeretnénk õszinte részvétünket
nyilvánítani a család számára. Mindenképpen el kell
mondanunk, hogy Pusztai Úr minden évben támogatta
a csapat létét az éves költségeink 20%-át tõle kaptuk.
Sem ezt a nemes gesztust, sem õt soha nem feledjük!
„Sokan nem ismertünk téged, de mellettünk álltál
mindig és ezt hálás szívvel köszönjük.“

Ebben a pillanatban viszont már beszélnem kell a
jövõrõl is. Továbbra is szükségünk van a támogatásra.
A következõ költségeink lesznek a következõ évben:

Nevezési Díj: 65.000,-Ft
Bírói díjak: 4 x 79.000,-Ft = 316.000,-Ft
Versenyengedélyek 20 x 2.900,-Ft = 58.000,-Ft
Mészhidrát 16 x 900,-Ft = 15.000,-Ft
Pálya Hitelesítés 5.000,-Ft
Utazási költségek 100.000,-Ft
Összesen 559.000,-Ft

Ezen kívül pályakarbantartás és öltözõtakarítás.

Kérjük azokat a támogatóinkat és szurkolóinkat,
akiknek lehetõségük van a támogatásra, segít-
senek, hogy tovább tudjunk menni! Nagyon fontos
lenne! A legkisebb támogatás is számít! A felajánlá-
sokat meg lehet tenni személyesen Tatár Béla csa-
patvezetõnél és Hajdú Lászlónénál a sportkör el-
nökénél. Elérhetõségek Tatár Béla (30/373-6841), és
Hajdú Lászlóné (62/228-029). 

Köszönettel:

Ifj. Tatár Béla

FOCI, FOCI, FOCI!



Júliusi kínálatunk:

1. Soltiné Pintér Gyöngyi – Nincsen rózsa tövis nélkül
2. Bangó Margit – Halk zene szól az éjszakában
3. Jákó Vera – Csendül a nóta
4. Bessenyei Ferenc- Csöndes már az öreg legény
5. Barabás Sándor – Jaj de szépen muzsikálnak

6. Toldy Mária – Rövid az élet
7. Balázs Pali – Bocsássa meg nekem a világ
8. 3+2 – Öreg legények
9. Faragó László – Mulatós dalcsokor
10. Korda György – Fényben fürdött minden év
11. Csonka András – Rohanó évszakok
12. Dupla Kávé – Boldog névnapot!
13. Lajcsi és a Fekete Szemek – Aranyesõ
14. Kaczor Ferenc – Tudom-tudom
15. Máté Péter – Még meg sem köszöntem
16. Illés – Miért hagytuk, hogy így legyen
17. Ákos – Minden, ami szép volt
18. Skorpió – Azt beszéli már az egész város
19. Soltész Rezsõ – Szóljon hangosan az ének
20. Fonográf – Mondd, hogy nem haragszol
21. Kovács Kati – Menjük világgá
22. Bergendy – Lepihenni melletted
23. Révész Sándor – Az álmaimnak élek
24. Zorán – Száz évig élünk 
25. Omega – Csillagok útján 
26. Queen – We will rock you
27. U2 – Angel of harlem
28. Roy és Ádám – Lehetsz bárhol
29. LGT – Gyere ki a hegyoldalba
30. Republic – Zászlók a szélben

2006. július 17. oldal

1-én ÚJ-KENYÉR ÜNNEP /DÍSZ-EBÉD PARTI/ 10 órától
3-4-én Térítési díjak rendezése pénztári órákban

6-án Görögországról élménybeszámoló, képekkel 10 órakor (Potáriné Ági)
7-én Gyopárosi Nyugdíjas Fesztivál Fellépnek az Optimisták

11-én Vöröskeresztes akció zöldség-konzervekbõl
12-tól Orvosi ellenõrzés 14 órától
14-én Fényterápia fél 10-tõl (Juhász-Nagyné Erzsike)
20-án Egészségmegõrzõ Nap – Táplálkozás és ételbemutató (Joóné Aranka)
26-án Fehérnemû és nyáriruha vásár 9 órától
28-én Fényterápia fél 10-tõl

Állandó programok:
Hétfõn reggeli elõtt vércukormérések, vérnyomás- és testsúlymérések, gyógyszerrendezés. Kedden de. fél 10-tõl a
kézimunkázók csoportfoglalkozása, gyógymasszírozás elõjegyzés szerint, szerdán délelõtt idõstorna. Hétfõn du.
az Optimisták próbája, felkészülés a Gyopárosi Nyugdíjas Fesztiválra, a helyi rendezvényekre.
Rendezvényeinkre tombolát, süteményt, adományt, és hozzájárulásokat elfogadunk.

Klubvezetõség

Az Idõsek Klubjának júliusi programja

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete
Közgyûlésén 2006. június 2-án szervezõ-
munkájáért, a véradó mozgalom támogatásáért,
Potári Imre mártélyi aktivista bronz fokozatú
kitüntetést kapott Szegeden. Gratulálunk!

Potári Imre kitüntetése

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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Nyílt levél a Rendõrségnek!

Tisztelt Rendõrség!

Mint mártélyi polgár, nyílt levelet
küldök tanúvallomásom helyett a
csatornázás tárgyában, mivel már
tettem tanú-vallomást.
2004. áprilisát megelõzõen több
éven keresztül tárgyalta Mártély
Önkormányzata a csatornázás
lehetõségeit. Ez ügyben közös
pályázatot készült beadni a szom-
szédos településekkel, de ez
meghiúsult több ok miatt. Így önál-
ló pályázattal is próbálkozott, de az
sem jött igazán össze.
Errõl a lakosság is tudott, hiszen
akit érdekelt, a nyílt önkormányza-
ti üléseken meghallgathatta. Elég
kevesen éltek ezzel.
Az új lehetõséget a csongrádi pol-
gármester javasolta, ha náluk
bevált, akkor miért ne lenne ez jó
Mártélyon is. A módszert és a rész-
leteket több ülésen megvitatta a
Testület nyílt üléseken, de ott is
igen gyér volt a lakossági érdek-
lõdés.
Mielõtt az egyéni szerzõdéskötésre
került sor, mindenki írásban nyi-
latkozott, akaratát kifejezve. Így
aztán létrejött a Csatorna Társulás.
Az elõkészítõ tárgyalást a lakosság
a Testületre bízta, hiszen utánajár-
tak több településen, mindenki úgy
tudta, többféle lehetõséget is
megvizsgáltak, míg döntés született
arról, hogy a Fundamenta, az
ÖKOTÁM, az állami támogatás és az
ÁFA együttes összegébõl megépül-

het a közmûcsatorna a szenny-
víztisztítóval együtt.
Akit ez nem érdekelt mélyebben, ter-
mészetesen információja sem volt
annyi, mint aki ezt többször is
végighallgatta a testületi üléseken.
Amikor a csatornaszerzõdések ideje
konkrétan eljött, a lakosság a
testületi tagokkal, a polgármesterrel
kötötte a szerzõdéseket, a
Fundamenta megbízásából, míg a
tanúk a különbözõ bizottsági tagok-
ból tevõdtek össze. A szerzõdés
pénzügyi tranzakciója igen bonyo-
lult, aki nem a bankszférában dol-
gozik, annak ma is kínaiul hangzik
az egész szerzõdés, a nyelvezete és
tartalma miatt. A munkabeosztások
alatt igen változatos volt a szer-
zõdéskötés menete, egy héten át, ki,
mikor tudott résztvenni ebben a
munkában. Én személy szerint min-
den délután 1 órától estig írtam alá
a szerzõdéseket,- mint tanú - az
Önkormányzat nagytermében, míg
a saját és leányom szerzõdését
szombaton a Faluházban kötöttük
meg. Mindkét helyen egész héten
folyamatos volt az ügyfélforgalom,
de egész héten egyetlen ember
kérdezte meg csak, hogy „kik itt a
tanúk?".Erre a személyre pontosan
emlékszem, akkor az irathalmaz
mögül fel is álltam.
Hogy kik jöttek be és mikor, arra
nem tudok választ adni, hiszen
ennyi idõ után képtelenség
felidézni, egyébként is az iratokkal
voltam elfoglalva.
A feladatunk az is volt, hogy ahol
nem jól van kitöltve valami, azt újra
visszaadjuk a szerzõdõknek, ha
hiányzott az adószám, vagy a
személyi igazolvány száma, a
másolat az indigó miatt nem lát-
szik, vagy egyéb hiányosság, pon-
tatlanság volt, azt színes ragasztó-
jegyzékkel kellett megjelölni.
Sajnos ilyen hiba rengeteg volt. Sok
ügyfél kétszer-háromszor vissza-
jött, mert vagy sokan voltak, de volt
aki otthon felejtette az iratait,
szemüvegét, stb. Mindenki önként
jött és örült,hogy végre elindult

valami a csatornázás ügyében. Az
egész lakosság szinte egy-
emberként elfogadta, és teljes
mértékben megbízott a Testületben.
Addig óriási volt a bizalom, az
informáltság meg kevés. A részletek
sem érdekeltek mindenkit, egészen
addig, míg megkapott mindenki egy
példányt a szerzõdésekbõl. Most
meg túl sok az információ és nincs
bizalom. Errõl jórészt nem az egy-
szerû ember tehet, hanem azok,
akik a politikai szelet próbálják
mindenbe jól befogni, még akkor is,
ha ez egy egész falunak ártalmára
van. 
Itt már annyiféle a kivizsgálás és a
feljelentés, de ez azoknak jó, akik a
zavarosban akarnak halászni. Meg
az ügyvédeknek, akik ezzel igen jól
keresnek. 
Jelen levelükkel igencsak felka-
varták a falu idõseit, mert értet-
lenül forgatják az Önök levelét, és
ezzel jelentõsen hozzájárultak ah-
hoz, hogy, ha többeket rosszullét,
idegbaj, és krónikus egészségi prob-
lémák amúgy is terhelnek, még
betegebbek.
Nem vitatom, hogy Önök törvé-
nyesnek tartják a módszert, de ez
méltánytalan, embertelen, elkese-
rítõ, fõleg, amikor már ennyi idõre a
fiatalok sem tudják, mi, hogyan tör-
tént. Egyet szeretnék elérni végre:
béküljön ki minden szomszéd és
falubeli. Nem bírósági ítéletre,
hanem egy tiszteletteljes békebíróra
várunk, annak bölcsességére, mert
sok év békesség után nehéz elvisel-
ni ezt az áldatlan állapotot, az ellen-
ségeskedést, az alattomosságot, a
kivagyiságot, haragszomrádot és a
politikai viszályságot. 
Talán, ha alá nem aknázzák jobban,
végre elkészül a politikamentes
barátságvezeték...

Joóné Bene Aranka
szociális szervezõ

Tisztelt Szerkesztõség!

Egyik ottani barátom mutatta meg
azt a rendõrségi levelet, amit min-
den mártélyi megkapott. Írásban

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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kellett válaszolni különbözõ kér-
désekre, amelyek célja nyilván-
valóan az, hogy a rendõrhatóság
kiderítse, valóban félrevezették-e az
embereket, megfelelõen voltak-e
tájékoztatva. Van valami, ami még
ennél is fontosabb. Ez a legegy-
szerûbb módja, hogy a szerzõdést
kötõ aláírását egyeztessék, a
takarékkal kötött szerzõdéseken
lévõkkel. Ügyes.
Amin viszont jót mosolyogtunk,
hogy Lázár úr, nem, mint ország-
gyûlési képviselõ, vagy mint
magánember tett feljelentést,
hanem ahogy az a levél elején szere-
pel, Vásárhely polgármestereként.
Itt valami furcsaság van. Vagy a
rendõrségen elírták. Mert, ahogy ezt
mi itteni vállalkozók tudjuk, ilyen
erõvel bármelyik település pol-
gármestere feljelenthetné õt azért
például, hogy hány vállalkozónak,
és mekkora összegekkel, mióta adós
a város. Ez még nem jutott eszébe
senkinek. Vagy a többiek nem
olyanok, hogy turkáljanak más
települések ügyeiben. A pénzükre
váró vállalkozók, általában meg
befogják a szájukat és várják a
csodát vagy a jó szerencsét, hátha
egyszer mégis a pénzükhöz jutnak.
Mert ha pereskednek, évekig
elhúzódó cirkuszt vesznek ma-
gukra, és nagy valószínûséggel
sose látják a tartozást. Inkább
csendben egymásnak zúgolódnak,
és sokuk tovább is dolgozik a város
megbízásából olyan kicsi, vagy

nagyobb zsíros falatokra várva,
amelyekbõl így, vagy úgy mégiscsak
megélnek. Mert élni kell.

Egy vásárhelyi vállalkozó

Kétséget kizáró ítélet született

A Mártélyi Polgárõr Tûz és
Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület és Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város között folyamat-
ban lévõ polgári peres eljárásban,
ítéletet hozott a Csongrád Megyei
Bíróság, amely ellen fellebbezésnek
helye nincs. A másodfokú tárgyalá-
son, amelyen a város Önkor-
mányzata fellebbezését tárgyalták,
a civil szervezet és a Megyei Jogú
Város polgármesterének aláírásával
szignált támogatási szerzõdés tár-
gyában, a bíróság jóváhagyta az
elsõ fokú bíróság ítéletét. Ezzel
jogosnak ismerte el a mártélyi pol-
gárõrök követelését.
Nagy öröm, hogy az elõzetes
félelmeinkkel szemben bízhatunk a
Magyar Köztársaság igazságszol-
gáltatásában, amely titulusoktól,
hatalmi pozíciótól függetlenül hoz
ítéletet a feltárt tények alapján, egy
valós és eredményes munkát végzõ
civilszervezet javára.
A dolgok jelenlegi állásánál, én,
mint egyszerû állampolgár csupán
azt nem értem, hogy Hódme-
zõvásárhely elsõ embere (Dr. Lázár
János), aki mellé jogi végzettségû,

és alapfeladatai közé tartozik a
törvényesség betartása és betar-
tatása, hogyan, s miért vonta két-
ségbe az elsõ fokú bíróság ítéletét?
Erre csak õ tudna válaszolni.
A mi civil szervezetünk, az elmúlt
években folyamatosan önkor-
mányzati és állami feladatokat
látott el, a támogatás összegétõl
függetlenül. Tettük mindezt a
jórészt vásárhelyi üdülõtulaj-
donosok hasznára és megelége-
désére, miközben úgy gondoltuk,
ezzel a város ezirányú terheit
csökkentjük, magyarul, részint
átvállaltuk. Talán megítélésbeli
különbség okozta annak a támo-
gatási szerzõdésnek az egyoldalú
felmondását, s az összeg ki nem
fizetését, amelyrõl a jelenlegi
bírósági ítélet kétségkívül és
kötelezõen rendelkezik.
Az elvesztett bizalmat nehéz vissza-
szerezni. Még bírósági ítélet sem
kötelezhet valakit, hogy egy ilyen
procedúra után újra higgyen annak
aki megalázta, és munkavégzését
kétségbe vonta. Most már tehát,
nem is a város nagylelkû támo-
gatására kell számítanunk, hanem
arra az újraszervezõdõ - szintén
civil - üdülõtulajdonosi körre, akik
eddig is megelégedéssel számítot-
tak, és számíthatnak a munkánkra.
Majd õk döntenek.

Rózsa János
Mártély, Jókai u. 8.

Az Idõsek Klubjában immár hagyo-
mánnyá vált, hogy Pünkösdkor

tréfás formában királyi pár és a
hercegnõk megválasztására kerül

sor.
A koronázás és a
királyi ékszerek
átadása a
Ferenczi házas-
párra esett, míg
az udvarhölgyek
a legszorgalma-
sabb klubtagok
közül kerültek ki.
Hagyomány sze-
rint a Pünkösdi
Királynak joga

van minden lakodalomban részt
venni 1 évig, valamint minden
korcsmában naponta egy kupicával
ingyen fogyasztani.
A királyi pár és udvartartása fela-
data a Klub programjainak támo-
gatása, szervezése, valamint felel-
nek az alattvalók jó szórakozásáért.
Ezért a tréfa és a játékosság
megengedett minden rendezvényen
és közösségi programon. Aki nem
hiszi, járjon utána.....

Pünkösdi Királyi pár választás



Zippzárvarrás, ruhajavítást,
alja felvarrást vállalok. Békési
Sándorné. Mártély, Kinizsi u.
17. sz. alatt. Tel: 228-161, (30)
462-7302.

Festést, mázolást, tapétázást,
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 csinál-
tatott kétszínû vesszõ ülõ-
garnitúra (asztal, 2 lóca, 2
fotel) eladó. Tel.: (30) 910-
0598.

Hobbykert eladó. Termõ fák-
kal, pincével, szerszámossal.
Érdeklõdni: Mártély, Község-
ház u. 3. Tel.: 228-187.

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

PB palackkal mûködõ infra-
gázkályha szénmonoxid érzé-
kelõvel 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 figyelem!
Érett lótrágya ingyen elvi-
hetõ. Szükség esetén fuvart
biztosítunk. Tel.: (62) 228 556

Itt a jó idõ! Gondoljon szerettei
emlékhelyére. Síremlékek,
sírkövek tisztítását, mosását
egyedi technológiával vál-
lalom. Tel.: (30) 621 6296

Mindenféle fémhulladékot,
akkumulátort térítésmentesen
elszállítok. Hívásra házhoz
megyek. Tel.: (30) 621 6296

Kistestû kiskutyák elvihetõk.
Tel.: (62) 228-488

Kikészített birkabõr eladó.
Mártély, Fõ u. 5. szám alatt.
Tel.: (62) 228-111

Keverék kiskutyák ingyen el-
vihetõk. Mártély, Tiszai u. 15.
Tel.: (70) 362-4780

ELADÓ! Kisméretû tégla,
beton és téglatörmelék, cserép,
cserépléc, deszkák, gerendák
1-7 méterig, állásra való pal-
lók, fa áthidalók 1-3 m-ig, aj-
tók, ablakok (22 db). Villany-
oszlop újszerû állapotban (6
m-esek), 1 db villanyoszlop
gyámmal és villanyóradoboz-
zal, zártszelvények, betonvas
3-10 mm-es átmérõben, kubi-
kos és létrás talicska. Lucerna
és fûszéna. Érdeklõdni:
Mártély, Fõ u. 66/A, telefon -
(62) 228-443.

Faeszterga eladó. Mártély,
Petõfi u. 6. Telefon: (62) 228-
034.
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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

Elhunyt:

Joó Balázs Péterné Mártély, Fõ u. 17.
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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Házasságkötés:

Terbán Róbert és Turóczki Éva mártélyi lakosok


