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Már négy éve tervezem, hogy egy-
szer legalább 10 percig állok egy-
folytában a tus alatt �büntetlenül�,
mert imádok sokáig tusolni.
Tudom, elsõre nem igazán érthetõ
ez a vágy, de rögtön megvilágítom.
Vásárhelyrõl költöztünk ki, ahol
már volt csatorna. Nagy hercehurcá-
val járó beruházás volt az is. Nyû-
gös, de megérte. Mármint a végered-
mény. Mert az ember csinál elõször
ugye, egy olyan nagyobbacska derí-
tõt, de a négytagú család mindenfé-
le vízhasználatától az gyorsan meg-
telik. Azután kiás mellé egy szik-
kasztót, vagy hogy hívják ezt szak-
mailag, de azzal együtt sem gyõzi a
talaj elinni a nagylány napi mániá-
kus kétszeri tusolását, a többiek
tisztálkodását, a mosogatást, a mo-
sást, meg az egyéb apró �vízpazar-
lásokat�. Akkor meg jön a szippan-
tóautó, viszonylag sûrûn. Az pénz.
Nem kevés pénz, akárhogy nézzük.
Aztán megindultak a munkák. Út
felbont, kisebb kanyonnyi árkok,
vaslemez a gödör fölötti kocsibejá-

ró, amirõl elsõ svungra beleesett a
gépjármû srégizavé, szitkozódás,
sár, reklamációk, visszautasítás,
miegymás. De amikor kész lett! Egy
alapproblémával kevesebb lett az
életünkben. Mehetett a mosógép,
serdülõ gyerekeink pancsolhattak
akármennyit, állhattam volna a tus
alatt órákig, ha nem féltem volna,
hogy egészen leázik a bõröm, s hogy
a gatyám is rámegy a számlára,
mert a használt víz, és a kommuná-
lis szennyvíz legembertávolibb ho-
zománya, mindközönségesen a WC
végtermék, kiment. Kiment a csöve-
ken a központi csatornába, és soha
többé nem hívtunk szippantóst, ami
azért sem volt baj, mert nem szeret-
tem a színét. És most itt Mártélyon
is erre várok. Erre várunk, még ha
összezördült is e miatt néhány tá-
nyér, kanál és villa. Azt is mondhat-
nám, ha ilyen tekintetben is nem
tartanám mérhetetlen tiszteletben a
hitet, hogy az Isten sem óv már meg
bennünket attól, hogy végre készen
legyen a csatornánk. Mindenki csa-
tornája. Mindenkié, amiben össze-
keverednek majd ugyan a dolgok,

mint az életben is néha, de azok
meg lesznek tisztítva, s a végered-
mény egy olyan megnyugtató álla-
gú �valami� lesz, ami már soha töb-
bé nem állhat közénk. Megszûnnek
a gyanús szagok, amitõl gyanakvó
tekintettel néztünk szomszédaink-
ra, lassan, talán évtizedek alatt
megtisztul alattunk a talaj. Az
anyaföld, amely életet ad, és vissza-
húz háborúból, idegen országból, s
a megélt emlékek levethetetlen sú-
lya alatt röghöz köti az embert,
mint mágnes a fémbõl készült tár-
gyakat.
Valamiért az emberek egy jó ideje
kisebb-nagyobb közösségekben él-
nek. A közösség ereje az összefogás.
Persze, adódhatnak átmeneti prob-
lémák, amelyek egymás ellen fordít-
ják a közösség egyes tagjait. De
mert remeteként élni - gondolom -
csak nagyon kevesek akarnak, meg
kell bíznunk a közösség helyes ér-
tékítéletében. Fõleg, ha ez egy azo-
nos lakóhellyel rendelkezõ ember-
csoport esetében a többség vélemé-
nye, és azonos akarata.

F. Cs. Z

Bizalom, béke és szeretet

�De mivel az emberi dolgok esendõk
és mulandók,

Mindig keresni kell valakiket, akiket
szeressünk:

Ha ugyanis eltûnik a szeretet és a
jóindulat,

Eltûnik minden öröm az életbõl�
(Ciceró, Kr.e. 44.)

Nyugtalan hónapok vannak mögöt-
tünk, új ciklus kezdetéhez érkez-
tünk.
2006. október elsején Mártély lako-
sai újra megválasztották a régi pol-
gármestert és a régi képviselõtestü-
let tagjait. Új képviselõként Somodi
István került a vezetõk közé.
Szeretnék köszönetet mondani min-
denkinek, aki elment szavazni. Sze-
retném megköszönni a választási
bizottságnak, a szavazatszámláló
bizottságnak, a szavazólapok õrzõi-
nek a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zóinak, és mindenkinek a munká-
ját, aki részt vett az önkormányzati
választás problémamentes lebonyo-

lításában.
Hálás vagyok azoknak, akik meg-
tiszteltek bennünket újra a bizal-
mukkal. Köszönöm a nevem mellé
leadott 428 szavazatot, és megvá-
lasztott képviselõtársaim nevében
is köszönöm, hogy továbbra is bíz-
nak bennünk.
Büszke vagyok a józanul gondolko-
dó, bölcs Mártélyiakra, akik bebizo-
nyították, hogy hisznek a fejlõdés-
ben és hisznek azoknak, akik ezért
a településért dolgoztak az elmúlt 4
évben.
Mi újra felesküdtünk hûségre ha-
zánkhoz, a Magyar Köztársasághoz,
és Mártélyhoz, valamint arra, hogy
teljes igyekezetünkkel a község fej-
lõdését szolgáljuk. 
Bízom benne, hogy új idõszak kez-
dõdik, hogy elcsitulnak a viszályt,
ellenségeskedést keltõ hangok és
helyreáll a jószomszédi viszony
Mártélyon. 
Próbáljunk meg örülni az életnek,
tanuljuk meg, hogy jobb az összefo-
gás, a békesség, mint a harag. Nem

szabad, hogy ellenségesség uralkod-
jon egy kis településen. A saját,
egyéni sérelmeinket tanuljuk meg
félre tenni. A haragtartás nem jó ta-
nító. Az idõs, tapasztalt Mártélyiak
nevelni képesek. Neveljenek, kérem
a békességre. A gyûlölködés nem
visz elõre semmit. Segítsenek ab-
ban, hogy legyen béke a szomszé-
dok, a régi ismerõsök között, hogy
köszönjenek újra egymásnak, és a
politikai vagy csatornás ellentétek
is simuljanak el végre. 
Ha a családok, személyek egymás
közti viszonyában is rendezõdik a
konfliktushelyzet és a falu minden
lakója a település szeretetét helyezi
elõtérbe, akkor tudunk eredménye-
ket elérni. Akkor újra családias kö-
zösségben, jóindulatú, jobb kedélyû,
szebb Mártélyon élhetünk.
Ehhez kívánok mindenkinek jó
egészséget, családjában, és kis fa-
lunkban sok örömet és szeretetet.

Balogh Jánosné

�Jelzöm...�
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Önkormányzati választási eredmények 2006.

A mártélyi Önkormányzati Választások hivatalos végeredménye:

Polgármester választás:

1. Balogh Jánosné FÜGGETLEN 428 szavazat, 63,60 % - Polgármester
2. Borsos József Albert FÜGGETLEN 192 28,53
3. Szép Ferenc Szilveszterné FÜGGETLEN 53 7,88

Önkormányzati képviselõ választás:

1. Albert Tibor FÜGGETLEN 475 szavazat, 10, 0 % - Képviselõ 
2. Benkõ Sándor FÜGGETLEN 409 szavazat 8, 62 % - Képviselõ 
3. Borsos József Albert FÜGGETLEN 319 szavazat, 6, 72 % - Képviselõ 
4. Horváth István FÜGGETLEN 209 szavazat, 4, 40 %
5. Lantos Jánosné FÜGGETLEN 265 szavazat, 5, 58 %
6. Lugosi Ferencné FÜGGETLEN 119 szavazat, 2, 51 %
7. Nagyné Szentirmai Anna Mária FÜGGETLEN 406 szavazat, 8, 56 % - Képviselõ 
8. Pótári Mihály Zsolt FÜGGETLEN 248 szavazat, 5, 23 %
9. Rózsa Szilveszter Róbert FÜGGETLEN 225 szavazat, 4, 74 %
10. Sajti Imre FÜGGETLEN 389 szavazat, 8, 20 % - Képviselõ
11. Somodi István Vendel FÜGGETLEN 346 7, 29 Képviselõ 
12. Sós Miklós Kamil FÜGGETLEN 67 szavazat 1, 41 %
13. Széll Sándorné FÜGGETLEN 301 szavazat 6, 34 % - Képviselõ 
14. Szép Ferenc Szilveszterné FÜGGETLEN 173 szavazat, 3, 65 %
15. Takács Béla FÜGGETLEN 300 szavazat, 6, 32 % - Képviselõ 
16. Tatár Béla FÜGGETLEN 229 szavazat, 4, 83 %
17. Tóth Mihály FÜGGETLEN 265 szavazat, 5, 58 % - Képviselõ

Álláshirdetés

Mártély Község Önkormányzat
Kommunális Közmû Beruházó

és Üzemeltetõ Intézmény

1 fõ vízvezeték szerelõ, gépész,
1 fõ villanyszerelõ

munkavállalók jelentkezését várja.

Követelmények:
- részletes szakmai önéletrajz
(telefonszámmal megjelölve),

- szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány,
- minimum 3 éves szakmai gyakorlat.

Bérezés a Kjt. 66§ 1. számú melléklete alapján
kerül megállapításra.

A pályázat benyújtási határideje:
2006. október 18.

Benyújtható:
Mártély, Polgármesteri Hivatal

Szél Erika ügyintézõnél
Érdeklõdni személyesen vagy (62) 528-062, (30)

525-5963 telefonszámon lehet munkaidõben.

Mártély község Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Önt és Kedves Családját az

1956-os forradalom évfordulója
alkalmából rendezendõ ünnepségre.

Program:

10.00-tól ünnepi megemlékezés a faluházban
Mûsort adnak az ÁMK iskolásai

Ezt követõen az �56-os emlékmû felavatása
a faluház elõtti téren.

Az alkotást Kotormán Norbert szobrászmûvész
és Tóth Mihály kõfaragómester készítette.

Avatóbeszédet mond Balogh Jánosné
polgármester.

Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel
várnak a szervezõk
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Mártély Képviselõ Testülete a közelmúltban két alka-
lommal is tartott ülést.
Szeptember 26-án soros ülést tartottak, ahol a követke-
zõ napirendek szerint folyt a munka:
Elsõként a község egészségügyi ellátásáról hallgattak
meg tájékoztatót és beszámolót Dr Neu Klára házior-
vostól, Dr. Ferenci Attila fogorvostól, és Józsa Ibolya vé-
dõnõtõl.

Dr Neu Klára,
aki Szentesen
kapott körzetet,
s minthogy férje
is e városban
dolgozik, nagy
sajnálattal je-
lentette be is-
mét, hogy meg-
válik a mártélyi
háziorvosi pra-
xistól, ám utód-
járól már gon-
doskodott.
Eddigi munkájá-
ról elmondta,
hogy Nagyné
Szentirmai An-
na segítségével,
akinek ezúton

köszöni meg az együtt töltött idõt, és áldozatos mun-
káját, dolgoznak, és sajnos a kelleténél egyre több ad-
minisztráció szakad a nyakukba, de lelkiismeretük
szerint mindenre és mindenkire annyi idõt igyekeznek
szánni, amennyi szükséges. Mûködik az irányított be-
tegellátási rendszer, s nagyon fontosnak tartják mun-
kájukban a betegség megelõzõ szemlélet erõsítését az
emberekben. Ez a falu lakóinak személyes érdeke.
Rendszeresek a szûrõvizsgálatok, nemcsak az óvodá-
ban, iskolában, de lehetõség volt és lesz is a felnõtt la-
kosság szûrésére a vezetõ népbetegségek megelõzése,
felderítése, és megfelelõ kezelése érdekében. A vérvéte-
lekre sem kell feltétlen bemennie a betegeknek (csak
speciális esetekben), mert helyben leveszik a vért a reg-
geli órákban, amelyet azután Szuromi Ernõ visz be a
vásárhelyi laborba. Szintén mûködik az otthoni beteg-
ellátás, és az ügyeleti ellátás is változatlanul a rendel-
kezésére áll a mártélyi embereknek a Rendelõintézet-
ben és a Kórházban.
Végezetül szót ejtett az orvosi rendelõ és a szolgálati
lakás állapotáról, amelyeket bár nemrég felújítottak az
Önkormányzat és a saját erõforrásaikból, de sajnos
még bõven ad tennivalót, az igazán kultúrált lakás kö-
rülmények és orvosi tevékenység megfelelõ színvonalú
biztosítására, mégis elég jó állapotban tudják átadni a
falu leendõ orvosának.

A Testület sajnálattal vette tudomásul a doktornõ elha-
tározását, de tekintve az ismert körülményeket, köszö-
netét fejezte ki Dr. Neu Klára eddigi munkájáért, és tisz-
teletben tartva döntését, elfogadta a beszámolót.
Dr. Ferenci Attila fogorvos sem �jó hírrel� érkezett az
ülésre, hiszen egy az ország távoli városában elnyert
állásajánlatot elfogadva, szintén bejelentette, hogy -
bár ugyanattól az orvosi intézménytõl -, várhatóan jö-
võ évtõl, új fogorvosa lesz a falunak.
Elmondta, hogy 2004-tõl mûködik a felújított fogorvosi
rendelõ, ahol sajnos alapvetõ dolgokat, mint a fogorvo-
si szék és kellékei, egy törvényi szabályozás miatt a cég
még nem tudott kicserélni, ettõl függetlenül valamivel
jobb körülmények között tudják a betegeket ellátni,
mint elõtte. A számszerû adatok alapján a betegforga-
lom magasabb, de erõsen ingadozó. Nyáron például ke-
vés, pedig a gyerekek is jobban ráérnének az ezirányú
szûrõvizsgálatokra és fogkezelésekre, de a felnõttek is
a nem annyira munkával terhelt hónapokban látogat-
ják inkább a rendelõt. Szakmai tapasztalatai szerint
nagyon sokan már csak akkor fordulnak hozzá, amikor
erõs fájdalmaik vannak, vagy annyira elhanyagolt álla-
potba kerülnek a fogaik, amikor a kezelés legtöbbször
az irreverzibilis (visszafordíthatatlan) fogeltávolítással
kezdõdik, sokszor nem is egy fog elkerülhetetlen kihú-
zásával. Talán sokan nem tudják, hogy a megtartó ke-
zelések ingyenesek, ezért attól tartanak, hogy fizetni
kell, de nem kell szégyenkezni emiatt senkinek, és meg
kell elõre kérdezni a fogorvostól, mely kezeléseket tá-
mogatja a TB. és melyek, amit a betegnek kell fizetnie.
Összességében
elmondta, hogy
az emberek fo-
gazati helyzete
romlik, de mivel
e területen csak
ajánlott a szû-
rés, az emberek
döntése, mikor
és miért keresik
fel a fogorvosi
rendelõt.
A Testület tudo-
másul vette Dr.
Ferenci Attila
döntését, meg-
köszönte eddigi
munkáját és el-
fogadta a tájé-
koztatót.
Dr. Ferenci Attila ezután bemutatta a Testületnek leen-
dõ utódját Dr. Vereb Tamást, aki röviden bemutatkozott.
A következõ napirendi pont Józsa Ibolya védõnõ beszá-
molója volt.
Józsa Ibolya 20 éve védõnõ Mártélyon, s mint el-
mondta, azóta is legfontosabb tevékenységei egyike,

Testületi ülések
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hogy az elõírt gyakorisággal látogatja a kisgyermekes
családokat. Sajnos a statisztikai munka egyre szaporo-
dik, fõleg, mert a védõnõ feladata a gyermekek 6 éves
koráig megkapott védõoltásainak a regisztrálása. E
mellett egyaránt elvégzi a körzeti és az intézeti mun-
kát, amibe beletartozik, nem csak a 0-6 éves korig fo-
lyamatos otthoni látogatás, az óvodában végzett mun-
ka, az iskolai, fõleg mozgásszervi rendellenességek, lá-
tás, hallás, súly és vérnyomás ellenõrzések szûrések
megszervezése és lebonyolítása, de a családi tanács-
adás és még olyan karitatív munkák is, mint a ruha és
élelmiszer adománygyûjtés és szétosztás. Mindezek
mellett a �Baba-mama� klub mûködését örömteli mo-
mentumnak tekinthetjük, ugyanúgy, mint az egyéb, a
családi kötelékeket erõsítõ rendezvényeket. A község-
ben a születésszám változó, jelenleg négy kisgyermekes
család van a faluban.
Második fõ napirendi pontban a képviselõtestület be-
számolót hallgatott meg a mártélyi Kemping 2006. évi
üzemeltetésének tapasztalatairól, Soós Miklós kem-
pingvezetõtõl.
Soós Miklós örömét fejezte ki, hogy az elõzõ évhez ké-
pest, amely az indulás éve volt, s ezért nagyon sok elõ-
re nem látható és megoldandó feladatot jelentett mind
az Önkormányzatnak, mind a Kemping dolgozóinak,
az idei évben nem csökkent a forgalom, sõt, figyelembe
véve az elõttünk álló hónapokat, a bevétel minden bi-
zonnyal növekedni fog, s minimális nyereséggel zárul-
hat a 2006. évi szezon. Az intézmény az elõzõ évhez ké-
pest kisebb létszámmal üzemelt (3 fõ), amely csökken-
tette a bérjellegû kiadásokat, s a jó idõ is kedvezett a
Kempingbe látogató vendégek számát tekintve. Az
ÁNTSZ semmilyen kifogással nem élt a z üzemeléssel
kapcsolatban, hiányosságot nem talált. Ez a javuló ten-
dencia, sok más mellett köszönhetõ a rendszeres fûnyí-
rásnak, tereprendezésnek, takarításnak, amely a szû-
kös anyagi lehetõségek ellenére is vonzóbbá és lakha-
tóbbá tette a Kemping létesítményeit.
Ahhoz, hogy valódi vonzerõt jelentsen a mártélyi Kem-
pingbe látogatni, még elég sok hiányosságot fel kellene
számolni, s fejleszteni a más, hasonló rendeltetésû pi-

henõ, nyaraló-
helyeken már
m e g s z o k o t t
szolgáltatáso-
kat, amely
azonban a dol-
gozók és a fenn-
tartó munkáján
túl, plusz anya-
gi lehetõségek
felkutatását és
k ihaszná lás t
igényelné.
A Testület elfo-
gadta Soós Mik-
lós beszámoló-
ját, megköszön-
ve a Kemping
d o l g o z ó i n a k
munkáját.
Harmadik napirendben a Mártélyi Szolgáltató Kft. Ügy-
vezetõjének megbízatását a Testület 2006. december
31-ig meghosszabbította. Több képviselõ felvetette a
Kft. kintlévõségeinek mértékét, amely a vízdíjak elma-
radt, vagy késedelmes befizetése miatt szaporodott fel.
A téma megvitatása után a Testület határozatot hozott,
hogy a régi - például, még 2005-ös - és a 10. 000 forin-
tot meghaladó vízdíjtartozásokkal rendelkezõ ingatlan-
tulajdonosokat ismételten szólítsa fel a cég, valamint,
hogy a meghatározott határidõre nem fizetõk esetében
a Kft. szakemberei szereljék fel a vízkorlátozásra szol-
gáló szûkítõket.
Egyebekben, az �Õszirózsa Népdalkör� kérelmét tár-
gyalta meg a Testület, mely szerint a közelgõ
dalostalálkozó megrendezéséhez, az Önkormányzat
anyagi támogatását kérik. A Testület megvitatta a ké-
relmet, majd egyhangú szavazással anyagi támogatást
nyújtásáról döntött Mártély egyik legsikeresebben mû-
ködõ civil szervezetének.
Az ülés befejezéseként zárt ülésen egyedi szociális
ügyekben döntöttek a képviselõk.

Alakuló testületi ülés 2006. október 5.

Az október 1-jei Önkormányzati választások után, be-
tartva a törvényesen elõírt 3 napos várakozási idõt,
amely idõ alatt bármelyik mártélyi állampolgár felleb-
bezéssel élhetett a választási eredménnyel kapcsolat-
ban, alakuló ülésre gyûltek össze a mártélyi Képviselõ
Testület tagjai a Községháza nagytermében.
Az ülés levezetõ elnöke Benkõ Sándor a Himnusz meg-
hallgatása után köszöntötte a megjelenteket, s örömét
fejezte ki, hogy a mártélyi Testület, alig megváltozott
összetételben, immár a negyedik közös ciklusát kezdi
meg.
Apró Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke be-

számolt a választás részleteirõl, külön kiemelve, hogy
községünkben semmiféle szabálytalanság, vagy visz-
szaélés nem történt a szavazás lebonyolításában.
Számszerû adatokkal ismertette a szavazáson megje-
lentek számát, az általuk egyes jelöltekre leadott szava-
zatok, s azok százalékos arányát. A mártélyi Testület
ismét 9 megválasztott képviselõbõl áll.
Ezek után a megválasztott képviselõk eskütétele követ-
kezett, akik aláírásukkal látták el az eskü szövegét, s
átvették az elkövetkezõ négy év re szóló megbízásukat.
A képviselõi eskütétel után, Balogh Jánosné polgármes-
ter tett esküt, s az immár döntésre jogosult testület az
elõterjesztést megvitatva meghatározta a polgármesteri
illetmény mértékét, amely nem változott.
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Baloghné köszöntötte Somodi Istvánt a Testület új tag-
ját, munkájához sok sikert kívánt, s ismét megköszön-
ve eddigi önzetlen és áldozatos munkáját, elbúcsúzott
Pusztai Sándorné képviselõtõl, azzal a kéréssel, hogy
mint külsõ bizottsági tag, segítse továbbra is a testüle-
ti munkát. Pusztainé örömmel, meghatottan elvállata a
felkérést.
Az elmúlt évi tapasztalatokról és munkáról szólva Ba-
logh Jánosné beszélt a csökkenõ anyagi forrásokról, a
csatorna beruházás mielõbbi zökkenõmentes befejezé-
sérõl, az intézmények további megfelelõ mûködtetésé-
rõl, mint alapfeladatról, de szót ejtett az egészségügy
helyzetérõl, s a további fejlõdést szolgáló tervezett be-
ruházásokról, mint építési telkek kialakítása, az egész-
ségház megépítése, a kemping fejlesztése, egy rendez-
vényterület kialakítása, valamint a visszakerült Holt-
Tisza parti terület rendbetétele, turiszti-
kai hasznosítása. Mint legfogósabb kér-
dést említette a munkahelyteremtést,
amely azonban a csatornahálózat elké-
szültével, amely teljessé teszi majd
Mártély infrastruktúráját, talán még
vonzóbb lesz olyan kisebb-nagyobb vál-
lalkozásoknak, amelyek idetelepülve
Mártélyra, munkahelyeket teremthetnek
az itteni embereknek.
Még ennél is fontosabb kérdésként emlí-
tette a békesség helyreállítását a márté-
lyi emberek között, amely különbözõ
szerencsétlen véletlenek, és szándékos
félrevezetések miatt kialakult, s amely
egyedüli záloga lehet annak a követendõ
példaként emlegetett összefogásnak,
amely Mártélyt még nem is oly rég jelle-
mezte.
A Testület a polgármester által elõter-

jesztett személyi javaslatok megvitatása
után megválasztotta tagjai közül a szük-
séges bizottságokat. Elsõként az Ügyren-
di Bizottságot. Elnöke: Széll Sándorné,
tagjai: Borsos József és Tóth Mihály.
Az Ügyrendi bizottság titkos szavazást
rendelt el az alpolgármester személyének
megválasztására, amelyre szintén a pol-
gármester tett személyi javaslatot. A tit-
kos szavazás eredményeként ismét Al-
bert Tibort választották meg képviselõ-
társai az elkövetkezendõ négy évre, egy-
hangú döntéssel. Megszavazták az alpol-
gármester illetményét, amely szintén
nem növekedett az elõzõ ciklusban meg-
állapítotthoz képest.
Ezek után került sor még két bizottság
létrehozására, s a tagok megválasztásá-
ra. A Pénzügyi Bizottság elnöke: Sajti
Imre, tagjai: Benkõ Sándor És Tóth Mi-

hály képviselõk lettek.
A Szociális Bizottság elnöke: Nagyné Szentirmai Anna,
tagjai: Széll Sándorné, Takács Béla, Somodi István, és
külsõ bizottsági tagként Pusztai Sándorné lettek.
Végezetül a képviselõk havi juttatásának mértékérõl
döntöttek - amely szintén nem változott az elõzõ évek-
hez képest, s a képviselõk dönthetnek, hogy fel kíván-
ják-e venni, vagy közcélokra ajánlják fel -, valamint a
külsõ bizottsági tag illetményérõl, amelyet Pusztai
Sándorné, mint nyilatkozta, nem kíván felvenni.
Egyebekben az elõttünk álló évforduló méltó megün-
neplésérõl folytattak eszmecserét, majd zárt ülésen
szociális ügyekben döntött a Testület.

- Szerkesztõ -
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Rajzok a Tornyai János Általá-
nos Iskola emlékkönyvébe

Tornyai János halálának 70. évfor-
dulója alkalmából rendezett meg-
emlékezést a hódmezõvásárhelyi
Tornyai János Általános Iskola, me-
lyen Mészáros Jennifer, Tóbiás Dóra,
Bálint Zita 7. osztályos és Olasz
László 8. o-s diákunk vett részt, az
õ alkotásuk került az intézmény
emlékkönyvébe.

Ember a gáton éjszakai túra
XIX. Alkalommal

A Csongrád Megyei Természetbarát
Szövetség felhívására mindig nagy
érdeklõdés mutatkozik iskolánk-
ban. Felelõseink Kis Krisztián tanár
úr felügyeletével, alsósaink szüleik
kíséretében tették meg a Mindszent
� Mártély távot a gáton sétálva, kel-
lemes izgalmakat átélve. A program
iránti érdeklõdést mutatja a közép-
iskolás résztvevõk magas száma is. 
Szeptember 16-án �Emberek voltak
a gáton�: 
8. osztály: Deák Krisztina, Kõhalmi
Norbert, Juhász József, Katona Kis
Ádám, Bereczki Zsolt, Tóth Henriet-
ta, Hetényi Zsuzsanna, Olasz Lász-
ló, Surinya Cintia, Juhász Nikoletta,
Baranyi Krisztián.

7. osztály: Lovászi Gergõ, Mészáros
Jennifer, Nagy Gergely, Szabó Teréz,
Tóbiás Dóra, Bálint Zita, Gardi Ben-
ce.
6. osztály: Gazsi Szabina, Ferenczi
Bettina, Papp Dániel, Brizik Bodrogi
Tíczián, Kiss Máté, Ferenczi Leila,
Kovács Dávid.
5. osztály:
Bálint Andrea, Olasz Dóra, Daraki
Ádám, Brizik Bodrogi István,
Baranyi Nikoletta, Baranyi Barbara,
Safarik Barbara, Kiss Lilla, Szûcs
István
4. osztály:
Tóbiás Zsolt, Kisalbert Krisztián,
Molnár Anna, Hízó Ildikó, Papp
Ádám.
3. osztály: Rostás Tibor, Posta Ivó,
Sipos Áron, Juhász Dániel, Lantos
Dávid.
2. osztály: Safarik Gábor, Safarik
Martin.
1. osztály: Rostás Enikõ.
Gratulálunk a teljesítményekhez!

�Szemétszüret� és iskolaszé-
pítés

Szeptember 23. nemzetközi hulla-
dékgyûjtõ nap a jeles napok naptá-
rában.
A 22-re, péntekre hirdetett akcióna-

pon dolgos kezû diákok és szülõk
szorgoskodtak az iskola és környé-
kének szépítésén. Alsósaink a ma-
guk készítette plakátjaikat helyez-
ték el az iskola környékén és végez-
ték el a terület hulladéktalanítását.
Felsõseink kapáltak, metszettek,
gyomtalanítottak, ágat hordtak. A
vállalkozó kedvû szülõket játszótér-
és kerítésfestésre kértük. A polgár-
mesteri hivatal munkatársai kiszá-
radt fák és ledõlt ágak eltávolításá-
val segítették munkánkat. Ezúton
szeretnénk megköszönni minden
résztvevõ munkáját, különösen a
kedves szülõkét:
Cseh Tímea anyukája, Palócz Ro-
land és Palócz Erzsébet mamája,
Olasz Fruzsina apukája, Olasz Ri-
chárd, Olasz Enikõ, Pap Dániel
anyukája, Palócz Péter, Palócz Sán-
dor anyukája, Tóth Roland apukája,
Kovács Blanka anyukája, Safarik
Martin, Safarik Gábor, Safarik Bar-
bara anyukája és apukája, Sajti
Fanni anyukája, Juhász Izabel, Ju-
hász Nikolett anyukája, Dánó Géza
anyukája, Baranyi Nikolett apukája,
Nagy Gergõ anyukája, Markó Áron
anyukája, 
Bordás Bence anyukája, Hetényi
Zsuzsi anyukája, Cseszkó Éva
anyukája.

ÁMK eseményei

Szeptember 29-én az iskola
korosztályos csapatai (U7, U9,
U11) részt vettek a Bozsik-pro-
gram utódjaként létre hívott NUPI-
labdarúgó tornán. Mivel ebben a
rendszerben az eredmény csak
másodlagos, így a gyerekek igazán
felszabadultan, mondhatni grund
jellegûen rúghatták a labdát. 4
kiemelkedõ teljesítmény volt csap-
atainkban:

U7: Papp Ernõ - 4 gól
U9: Pánczél Márk 3 - gól
U11: Brizik Bodrogi István - 7 gól

Daraki Ádám - 8 gól.
Természetesen a többiek jó tel-
jesítménye nélkül nem jutottak
volna idáig!

Csapattagok:
U7: Papp Ernõ, Palócz Péter,

Szûcs Dávid, Safarik Martin.

U9: Posta Ivó, Pánczél Márk,
Rostás Tibor, Sipos Áron,
Lantos Dávid, Bálint Róbert,
Safarik Gábor.

U11: Daraki Ádám, Brizik Bodrogi
István, Papp Ádám, János
Csaba, Tatár Éva, Kisalbert
Krisztián, Tóbiás Zsolt,
Szûcs István, Palócz Sándor

Labdarúgó hírek

Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára október 17-én
szerdán 17 órától író-olvasó találkozót szervez Koller
Zsolt történésszel. A találkozón a szerzõ bemutatja

�Nemzeti intelmeink� c. könyvét.
Az elõadás elõtt lehetõség van a mû megvásárlására
és dedikáltatására is.

Író-olvasó találkozó
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A �Lehetõségek napját� tartotta
meg az ÁMK október 7-én szomba-
ton. 
A programban 8 óra 15 perctõl nyil-

vános tanítási órák voltak az isko-
lában, társastánc- és balett órák,
testnevelés- és gyógytestnevelés
órák, könyvtári foglalkozás, pogá-

csasütés a szabadtéri kemencében,
lovaglás, állatsimogatás. 12 órától
ebéd, fél 1-tõl 3 óráig kézmûves fog-
lalkozás a diákönkormányzat szer-
vezésében, csónakos túra a Tiszán,
és az óvoda megtekintése.

Nyílt nap az ÁMK-ban

A Diákok IV. Õszi Tárlatának meg-
nyitójával vette kezdetét a Vásárhe-
lyei Õszi Hetek Programsorozata.
A Németh László Általános Iskola
és Gimnázium felhívására iskolánk
diákjai is eljuttatták alkotásaikat.
Fodor József, Sonkoly Tibor és
Zoltai Attila festõmûvészek zsûriz-
ték a beérkezett munkákat; összeál-

lították a kiállítás anyagát és dön-
töttek a helyezésekrõl.
A tárlat megnyitóján - Hegedûs
Endre, világhírû zongoramûvész
elõadását csodálhatta meg a közön-
ség; a díjazottak oklevelet és értékes
jutalmakat vehettek át a szûri elnö-
kétõl.
A felsõs kategória emlékezetes

mártélyi sikert hozott: Tóbiás Dóra
7. osztályos tanuló városi 2. ;
Domján Andrea 5. osztályos tanu-
lónk városi 3. helyezést ért el.
A kiállított alkotások között öröm-
mel fedeztük fel Varga Bernadett és
Baranyi Nikolett munkáját is. Gratu-
lálunk a gyerekeknek és rajztaná-
ruknak, Bozsér Zsoltnak. 

Mártélyi sikerek a Diákok Õszi Tárlatán

A Mártélyi Általános Iskoláért Ala-
pítvány 2005-ben az alábbi területe-
ken támogatta az általános iskolá-
sokat:
1. Útiköltség (úszás, mozi, budapes-
ti operabérletesek, versenyek) :
197.794,- 
2. Tanulmányi- és levelezõs verse-
nyek, Ember a gáton nevezési díjai:
169.561,-
3. Szlovákiai sítúra, alsósok nyári
tábora, történelemprojekt és kézmû-

ves-foglalkozások anyagköltsége:
139.318,- 
4. Múzeumi belépõk 15.300,- Ft
5. Karácsonyi mûsor, Pitypang Szín-
ház, mozilátogatás: 112.900,- 
6. Logopédiai ellátás 28.000 Ft
7. Szociális támogatás 26.600,-
8. Pályázat regisztrációs díja,
Kmetykó Károly emléktábla 25.000,-
9. Alapítványi díj, iskolai versenyek
ajándékai 157.704,-.
Az alapítvány 2005-ben 872.177 Ft

összeggel tudta támogatni az isko-
lásokat. 

Köszönjük mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-ával
támogatták alapítványunkat. Az így
befolyt összeg 2005-ben 182.313 Ft
volt, melyet a gyermeknapon má-
szófal bérleti díjára, tanév végén ju-
talomkönyvek vásárlására és báb-
színházi elõadás fedezésére hasz-
nált fel az alapítvány.
Köszönjük segítségüket, melyre
2006-ban is számítunk.

Alapítványi hírek

Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára színházlátoga-
tást szervez Budapestre a Fõvárosi Operett Színházba a
Rudolf c. musicalre. Az elõadás várhatóan december
hónapban lesz.

Jelentkezni a könyvtárban lehet.
A Könyvtár ezúton is értesíti látogatóit, hogy október
3-tól az eddig szolgáltatások mellett most már faxolási
lehetõség is van.

Színházlátogatás
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2006. augusztus 5-én rendezték meg Tiszaszigeten a
Csongrád Megyei Polgárõr Szervezetek találkozóját,
amelyen részt vett a Mártélyi Polgárõr Tûz és Vagyon-
védelmi Közhasznú Egyesület küldöttsége is.

A több mint 40 megyei szervezet képviselõi szakmai
elõadásokat hallgattak meg, majd a délután folyamán
kötetlen eszmecserét folytattak a bûnmegelõzõ, járõrfi-
gyelõ munka kölcsönös tapasztalatairól, s ismerkedtek
egymás településeinek gondjaival, örömeivel, majd kö-
zös ebéden vettek részt.
A találkozón a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság el-

ismerõ oklevelét
vette át Rózsa János
egyesületi elnök, a
2006. évi árvízi vé-
dekezésben nyújtott
kimagasló munká-
ért az Egyesület ne-
vében.
Két polgárõrünk,
Nagy Sándorné és
Balázs János a
2006. évi rendkívüli
Dunai és Tiszai ár-
víz- és belvízvéde-
kezésben végzett
áldozatos munkájá-
ért és a nehéz idõ-
szakban mutatott
helytállásának elis-
meréseként a �Vi-
zek kártétele elleni
v é d e k e z é s é r t �
bronz érdemérmet
vehette át, Persányi
Miklós miniszter
aláírásával, a Kör-
nyezetvédelmi és
Vízügyi Minisztéri-
umtól.

Megyei Polgárõr Találkozó

A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyon-
védelmi Közhasznú Egyesület ez-
úton köszöni meg az ÁMK iskolása-
iból álló diák polgárõr különítmény
minden tagjának, Pusztai Sándorné
ifjúságvédelmi felelõsnek, az iskola
vezetésének és a gyerekek szülei-

nek, hogy segítségükkel a mártélyi
iskolások reggelente biztonságos
körülmények között tudják megkö-
zelíteni az iskolát, s hogy e lelkiis-
meretes munkának is köszönhetõen
sem az elõzõ évben, sem a jelen tan-
évben sérüléssel járó gyermekbal-

eset a község közútjain nem tör-
tént. Külön köszönet az egyéb ren-
dezvényeken történõ felügyeletért
és szolgálatért, valamint az árvízi
vészhelyzetben tanúsított lelkes se-
gítségért!

Rózsa János
Elnök

Köszönet az ifjú polgárõröknek
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Szeptember 16-án, ismét nekiindul-
tak a mártélyi fiatalok a sok éve
már hagyománnyá vált szúnyog-
ûzésnek.
Már 10 órától folyamatosan gyüle-
keztek a gyerekek és a fiatalok, egy-
re intenzívebben bekapcsolódva a
programokba és a játékokba.
A szúnyogûzés varázsa az, hogy

nem igazán van idõhöz kötve senki,

nem kell idõre érkezni, és nem kell
hazamenni sem. Nincs politika, tel-
jesen nyugis szabadidõs nap. A
mártélyi fiatalok és korábbi fiatalok
és a még korábbi fiatalok is ott vol-
tak. Nagyszerû volt látni, ahogy a
gyerekek és a szüleik is együtt tud-
tak játszani.
Volt halsütés, sétakocsizás, kézmû-
vesség, zsíros kenyér akadályver-

seny, jó zenék, nevetés, játékok és
még sok- sok minden. Ha nem hi-
szed, járj utána, és jövõre gyere te
is!

A sok önkéntes segítõnek itt szeret-
né megköszönni a �Hogy Életük Le-
gyen� Alapítvány az ifjúságért a tá-
mogatását és aktív részvételét.

�Szúnyogûzõ� 2006

Az iskolaszezon beindulása után,
2006. szeptember 20-án a Mártélyi
Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú

Egyesület szervezésében továbbkép-
zésre került sor az ÁMK Általános
iskolájában az immár 10 fõsre növe-

kedett mártélyi diák-pol-
gárõr csapat részére.
A több mint egy órás is-
mertetõn és kötetlen be-
szélgetésen Torzsa Endre
hadnagy a hódmezõvá-
sárhelyi Rendõr Kapi-
tányság baleseti helyszí-
nelõ munkatársa tartott
rövid ismertetõt a KRESZ
szabályairól, a közleke-
dés veszélyeirõl, az or-
szágos baleseti statiszti-
káról, amely szerencsére
csökkenõ tendenciát mu-
tat, de még így is elma-
rad az Uniós elvárások-
tól. Beszélt a közlekedési
morálról, amely a szabá-
lyozás mellett nagyon
fontos volna a kultúrált
közlekedéshez, a gyalog-
átkelõnél, buszmegálló-

ban a busz elõtti, mögötti áthaladás
veszélyeirõl, egyáltalán a közúton
történõ áthaladás elõtti fokozott
odafigyelésrõl, és a gyermekek ve-
szélyeztetettségérõl azok miatt a
jármûvezetõk miatt, akik nem tart-
ják be a szabályokat.
Dicséretesnek és követendõnek tar-
totta a mártélyi kezdeményezést,
amelyet országos szinten el kellene
terjeszteni. Ismertette a polgárõri
magatartás szabályait a zebrán tör-
ténõ áthaladás megkönnyítésére, s
külön felhívta a figyelmet, hogy so-
hasem szabad olyan szituációnak
kitenni magunkat - például a forga-
lom megállítása céljából -, hogy ve-
szélyeztessük saját testi épségün-
ket, vagy az áthaladókét.
Végezetül a diák polgárõrök tetszé-
sére megmutatta a forgalomirányító
rendõr karjelzéseit, sõt a vállalkozó
szellemûek ki is próbálhatták a nem
is olyan egyszerû testtartásokat és
mozdulatokat.

Továbbképzés a Diák Polgárõröknek
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Idén is az �Idõsek Világnapján�, október 6-án rendezte
meg a Gondozási Központ az Idõsek Napját a Faluház-
ban.
A megterített asztaloknál helyet foglaló idõseket és
hozzátartozóikat a rendezvény kezdete elõtt Pótári Ág-
nes és Rigó Péter szórakoztatta kellemes zenével. Vala-

mivel két óra után
Joóné Bene Aranka
köszöntötte a meg-
jelenteket és a meg-
hívott vendégeket,
majd Tóth Ernõné
szavalta el saját
versét.
Ünnepi köszöntõt
mondott dr. Õsz
Károly, az �Életet
az éveknek� Megyei
Szövetség részérõl,
melyet egy tréfás, a
nyugdíjas kor �ne-
hézségeirõl� szóló
verssel fejezett be,

a közönség nagy derültségére.
Lukácsi Sándor versét Csizmadia Béláné mondta el,
majd Balogh Jánosné tartotta meg ünnepi beszédét. Ez
után átadta Mártély 10 legidõsebb emberének a részük-
re kiállított emléklapot, és virágot. Nagy sajnálattal vet-
ték tudomásul a jelenlévõk, hogy egészségi állapotuk
miatt többen nem tudtak eljönni erre a bensõséges ün-
nepségre, nekik a szervezõk eljuttatják az ajándékokat.
A délután mûsorfolyamában elõször megtekinthették
az óvodások játékos elõadását, az iskolások latin tánc
bemutatóját, az �Optimista Csoport� fergeteges asz-

Idõsek Napja - 2006.



Kaláris12. oldal 2006. október

Kaláris: Úgy tudom, maga tõsgyökeres mártélyi�
D.N.A.: Három éves koromban kerültem ide, úgyhogy,
ha úgy vesszük, az vagyok.
Kaláris: Ezek szerint itt járt iskolába is.
D.N.A.: Igen. Sõt, mind a két akkori iskolába jártam, al-
sóba a �Kovács� iskolába, felsõbe meg a �Kmetykó� is-
kolába.
Kaláris: Azután, tanult-e tovább?
D.N.A.: Nem. Nem is igen volt mód, de meg a többi fia-
tal is szokás szerint az otthoni családi gazdaságban
maradt dolgozni.
Kaláris: Mekkora volt az a gazdaság?
D.N.A.: Pár hold saját föld volt, meg valamennyi bérle-
mény.
Kaláris: Jószágtartás?

D.N.A.: Tehén, ló, disznó, aprójószág, meg a takar-
mánytermelés. A kötelezõ ipari növénytermesztés is, ri-
cinus, len, kender. Meg aztán közben katona is voltam
1956-ban 2 évet. 1959-tõl bevittek mindent a Tsz-ekbe.
Kaláris: Maguk hova kellett �csatlakozniuk�?
D.N.A.: Mi a mártélyi Új Életbe vittük be amit muszáj
volt, aztán én ott is dolgoztam.
Kaláris: Meddig dolgozott ott, és mivel foglalkozott?
D.N.A.: Egészen nyugdíjas koromig. Több mindennel
foglalkoztam. Eleinte fõleg a lovakkal. Majd 10 évig jár-
tunk kettes, négyes fogathajtó versenyekre. Szép idõk
voltak.
Kaláris: Már akkor is fõzött Anti bácsi, vagy csak a
nyugdíj után?
D.N.A.: Kisebb intenzitással mindig is fõztem, meg sok
disznót levágtam, de a konyhára levágott állatokból is
készítettem ételt.
Kaláris: Mást is, vagy csak inkább a pörköltféléket?
D.N.A.: Mást nemigen. Az amolyan asszonydolog. De
pörköltet igen. Hívtak lakodalmakba, társas vacsorák-
ra fõzni, szóval mindenféle rendezvényre.
Kaláris: Tudom, nehéz visszaemlékezni, de meg tudná-
e mondani, melyik volt a �legnagyobb� fõzése? Már,
hogy hány bográcsban, hány kiló hús fõtt egyszerre?

Bár csak kis rábeszélésre állt kötélnek ehhez az
interjúhoz, s nagyon szerényen válaszolgatott
kérdéseimre, gondolom mindenki örömére szol-
gál, hogy meg tudjuk szólaltatni a lap hasábjain
D. Nagy Antalt, aki nemrég töltötte be 70. életév-
ét.

Anti bácsi 70 éves

szonykórusát, a szegvári �Szép öregkor� Nyugdíjas
Klub kánkán bemutatóját, s meghallgathatták Gyovai
Istvánné versmondását.
Az �Õszirózsa� Népdalkör már megszokottan színvona-
las mûsorával nagy örömet szerzett a közönségnek, s a
vidáman pattogós dalok után egy gyönyörû Tiszáról
szóló dallal zárták mûsorukat.
Utolsóként ismét az �Optimisták� léptek színpadra, és
elõadták közkedvelt �Macskajaj� címû produkciójukat.
A délután kellemes beszélgetéssel, és sütemények fo-
gyasztásával telt, a jövõ évi találkozás reményében.
A szervezõk ezúton köszönik meg minden segítõnek és
közremûködõnek azt az önzetlen munkát, amellyel
hozzájárultak az idõsek elõtti tisztelgés méltó megren-
dezéséhez!
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D.N.A.: Hát, ha jól emlékszem egyszer fõztem 12 bog-
rácsban körülbelül 200 kiló húst�
Kaláris.: És azt meg lehet-e saccolni, összesen mennyi
lehet az eddigi összes mennyiség?
D.N.A.: Nemigen. De gondolom, egy kisebb gulya már
bevégezte a bográcsban.
Kaláris: Nem az ilyenkor illõ udvariasság mondatja ve-
lem, de mindazok nevében, akik már voltak szerencsé-
sek enni a �D. Nagy Anti-féle� bográcsosokból, állítha-
tom, kivételesen jó és zamatos pörkölteket fõz. Meddig
folytatja még ezt a mindenki megelégedésére szolgáló
fõzõmesterséget?
D.N.A.: Gondolom, vagyis úgy tervezem, hogy ameddig
az egészség, erõ adja. Na meg persze, ameddig hívnak
és igénylik a fõztömet.
Kaláris: Ebben � biztosíthatjuk � nem lesz hiba! Nem-
rég ünnepelte a 70. születésnapját. Gondolom, megün-
nepelték a családdal, és fõzött-e valami finomat?
D.N.A.: Csak szerény családi ebéd volt, de nagyon szép
volt. Én nem fõztem, az asszonyok fõztek és minden
emlékezetesen finom volt. Együtt volt a család, és ez
mindennél fontosabb.
Kaláris: Magam még nem tudok nyilatkozni, de meg-
kérdem: mit érez az ember, amikor betölti ezt a szép
kort?
D.N.A.: Semmi jelentõs változást nem érzek. Csinálom
a dolgomat, egészség egyelõre van, kedély jó, szeretõ
család, unokák, ami kell.
Kaláris: Anti bácsi! Engedje meg, hogy tisztelettel kö-
szöntsük születésnapja alkalmából, és had kívánjuk,

hogy még hosszú ideig fõzzön nekünk minél több fi-
nomságot, jó erõben, egészségben!
D.N.A.: Köszönöm, úgy legyen!

- Szerkesztõ -  

Októberi kínálatunk:

1. 1. Szécsi Pál - Talán sok év után
2. Vámosi János - Összecsendül két pohár
3. Lagzi Lajcsi - Nem az a fontos
4. Kaczor Ferenc - Ma este mulatok
5. Máté Péter - Azért vannak a jó barátok
6. Szörényi Levente, Bródy János - Szállj fel szabad

madár

7. Fonográf - Lökd ide a sört
8. Somló Tamás - Olyan szépek voltunk
9. Bergendy - Ma lesz a holnap tegnapja
10. Illés - Ne gondold
11. Presser Gábor - Nagy utazás
12. Zorán - Szép holnap
13. Kimnowak - Gyémánt
14. Omega - Gyöngyhajú lány
15. Beatrice - 8 óra munka
16. Kispál és a Borz - Ha az életben
17 Oroszlán Szonja & Bebe - Micsoda nõ ez a férfi
18. Zanzibar - Ilyen az élet
19. Unisex - Hív a nagyvilág
20. Madonna - La is la bonita
21. Bonanza Banzai - Valami véget ért
22. Sting - Desert Rose
23. Tina Turner - The Best
24. Nox - Forogj világ
25. Caramel - Szállok a dallal
26. Santana - Maria
27. Roy és Ádám - Az otthon itt van
28. Zsédenyi Adrienn - Így jó
29. Queen - You dont fool me
30. Phil Collins - Easy Lover

Zenés üdvözlet a
89.9 MHz-en

Küldje el jókívánságait szeretteinek, barátainak, is-
merõseinek, 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 Ka-
lárisban megjelent szelvényen.

Címünk: Szóbeszéd Rádió
Mártély, Fõ u. 33.

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

A Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzési Állomás Kerületi Fõállatorvosi Hivatala és
az FVM ezúton is értesíti a lakosságot, hogy 2006. október 1-28 között ebzárlatot lés legeltetési tilalmat
rendelt el  Mártély község teljes közigazgatási területén a rókák veszettség elleni védekezése miatt.

Hazánk 2004. május 1-tõl az Európai Unió tagja. Né-
hány átmeneti könnyítéstõl eltekintve, a belépés idõ-
pontjától a magyar állattartóknak is kötelezõ betartani
az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higié-
niai elõírásait. A megfelelés feltételeinek kialakítását
az Unió támogatja.
A támogatási jogcímek:
- környezetvédelmi célú beruházási
- állatjóléti és -higiéniai célú beruházási
- állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támoga-
tás.

A támogatás mértéke:
A támogatások folyósítása utólagosan, a tervezett be-
ruházások megvalósítását követõen, a kifizetési kérel-
mek benyújtásával igényelhetõ.
környezetvédelmi célú beruházási támogatás
/nitrátérzékeny területen üzemeltetett tartási helyet/
legfeljebb évente huszonötezer euró
állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás ese-
tén évente legfeljebb huszonötezer euró
állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás
esetében legfeljebb évi tízezer euró
Amennyiben a rendelet alapján több jogcímen vesznek
igénybe támogatást, a támogatás évente összesen hu-
szonötezer euró lehet.
A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás igénybevétele szempontjából a tartási he-
lyenként legfeljebb tartható állategység:
környezetvédelmi célú beruházási támogatás, valamint
állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás ese-
tén legfeljebb:
1.) szarvasmarha: 160 ÁE
2.) ló: 160 ÁE
3.) sertés: 200 ÁE
4.) juh:100 ÁE
5.) tojótyúk: 134 ÁE
6.) broiler: 140 ÁE
Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás
esetén legfeljebb:
1.) sertés: 200 ÁE
2.) borjú: 160 ÁE
3.) tojótyúk: 134 ÁE
Amennyiben a tartási helyen több jogosult állatfajt tar-
tanak, az érintett tartási helyen
- állatfajonként a fentiekben foglalt állat-egységszám

figyelembevételével - legfeljebb 200 állategység figye-
lembevételével igényelhetõ támogatás.
Amennyiben a tartási helyen a fentieket meghaladó
számban tartanak jogosult állatfajt az Agrár és Vidék-
fejlesztési Operatív Program keretén belül igényelhetõ
támogatás.
A környezetvédelmi célú beruházási támogatást az az
állattartó veheti igénybe, aki (amely) a nitrátérzékeny
területen üzemeltet tartási helyet.
Az állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatást
az az állattartó veheti igénybe, aki (amely) rendelkezik
a területileg illetékes megyei Állat-egészségügyi és Élel-
miszer Ellenõrzõ Állomás által kiállított olyan igazolás-
sal, amely tartalmazza a megvalósítani kívánt beruhá-
zásra vonatkozó hiányosságokat.
Az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támoga-
tást az az állattartó veheti igénybe, aki (amely) rendel-
kezik az Állomás igazolásával arról, hogy a tartási hely
maradéktalanul megfelel az Állatvédelmi rendeletben
foglalt férõhelyszükségletre vonatkozó elõírásoknak.
Támogatás csak a támogatási kérelem benyújtási idõ-
pontja után megkezdett beruházáshoz nyújtható.
A támogatási kérelemben megjelölt tartási helyet az
utolsó megvalósulási szakasz mûszaki átvételtõl szá-
mított legalább öt évig üzemben kell tartani.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a szar-
vasmarha, a juh, a sertés és a ló fajokat tartó állattar-
tó gondoskodjon a tenyészet és a tenyészetben lévõ ál-
latállományok nyilvántartásáról.
A támogatási kérelemben meghatározott, a támogatás
alapjául szolgáló állatlétszámot a támogatási idõszak
alatt fenn kell tartani. Amennyiben a támogatási kére-
lemben meghatározott állatlétszám a támogatási idõ-
szak alatt szakmai szempontból indokolatlanul tíz szá-
zaléknál nagyobb mértékben csökken, úgy ezt a tényt
tizenöt napon belül, de legkésõbb az adott évi kifizeté-
si kérelem benyújtásáig jelenteni kell az MVH megyei
kirendeltségén.
Az állategység és a támogatás számítása a rendelet
táblázatai alapján, valamint az N.V.T. tanácsadók segít-
ségével történik. A pályázati tapasztalatokról a II. rész-
ben.

Benke József NVT tanácsadó
06-20-350-8970

Kis József NVT tanácsadó

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai elõírásainak
való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevétele I.
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Pálmafák alatt

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik lehe-
tõvé tették számunkra, és megajándékoztak ben-
nünket egy tengerparti úttal.
Pihenhettünk a pálmafák alatt, pancsoltunk a ten-
ger sós vizében, gyönyörködtünk a táj szépségé-
ben. Egy kis ízelítõt is kaptunk a tivati halászok
életébõl, munkájából, összehasonlítva azt a tiszai
halászokéval. (Tivat a Montenegróban, a Kotori
öböl partján fekvõ település az Adrián - szerk.)
Egy egész éjszakát töltöttünk a tengeren az ottani
halászokkal, s a halászatot mi is figyelemmel kí-
sérhettük. Sikeres volt a halászat, mert sok halat
fogtak, csak más fajtákat, mint amilyen itt a Ti-
szában van. Megelégedve mutatták a zsákmányt,
látszott rajtuk, hogy örülnek az eredménynek.
Másnap vendégül látták kis csapatunkat a saját
halászklubjukban, ahol a tenger gyümölcseivel
megterített asztalokhoz ültettek, hogy megkóstol-
juk a sok és különleges finomságot. Mindenkinek
nagyon ízlett (mi nem ettünk belõle), inkább az itt-
honról vitt halból ott megfõzött hallevet vacsoráz-
tunk, ami az ottaniaknak is nagyon ízlett. Kelle-
mes hangulatban telt az este, tolmács segítségével
sokat beszélgettünk, és mindenki jól érezte magát.
Este elköszöntünk, sok sikert és eredményes mun-
kát kívánva nekik.
Az egy hét alatt sok szép helyen jártunk. Magas
hegyek között, kacskaringós szerpentineken vitt

az út, még félni sem volt idõnk, mert elkáprázta-
tott a táj szépsége. Mégis, amikor egy tengerparti
beszélgetésen a riporter megkérdezte tõlünk, hogy
érezzük itt magunkat, és, hogy meg tudnánk-e itt
szokni, azt válaszoltuk, minden jó, minden szép,
nagyon jól érezzük magunkat, de mi magyarok va-
gyunk, Magyarország a hazánk, azon belül is
Mártély, egy kedves kis falu a Tisza partján, ahol
születtünk, felnõttünk, s ma is, ezután is ott
élünk�
Szép élményekben volt részünk. Köszönjük a ked-
ves figyelmességet, a törõdést, és az együtt eltöl-
tött napokat!

Szabó Lajos és felesége - Mártély

Galambposta

Budai József és Dombi Mária 60 évvel ez-
elõtt kötöttek házasságot. A jeles évfordu-
lót szûk családi körben ünnepelték, gyer-
mekeik, unokáik és a dédike részvételé-
vel. Ezúton is szívbõl gratulál az idõsek
közössége, valamint a falu apraja-nagyja!

60 éves házassági évforduló

(60.
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Õszi Citerás dalostalálkozó

A Mártélyi Õszirózsa Népdalkör ismét
megrendezi õszi

Citerás Dalostalálkozóját,
2006. október 21-én szombaton

a Faluházban, 14 órától.

Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várnak!

Óvodabál

A mártélyi Óvoda szülõi közössége tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját a

mártélyi Óvoda jótékonysági báljára.
Helye: Faluház,

Ideje: 2006. október 14-én 19 óra.
Zene: Vidéki Haverok.

Vacsora: D. Nagy Antal féle marhapörkölt, desz-
szert, hideg sült. Belépõjegyek kaphatók az óvo-

dában, Mártély, Petõfi u. 1. Telefon: 228 035.

A labdarúgó csapat ez év elején anyagi nehézségek miatt nem tudott elindulni a Megyei III. osztály versenysoro-
zatában. De részt vesz egy új kezdeményezésben. Ez mirõl szól? Hogy megalakult egy amatõr csapatoknak szer-
vezett kupa. (Itt mellékesen megjegyezném én egyetlen magyar labdarúgó csapatot sem neveznék jelen pillanat-
ban profinak. - Tatár Béla) Ez az I. �LEGENDA KUPA�, melyben alapító lesz a mártélyi gárda!
A kupasorozatban hat csapat találkozik egymással 3 alkalommal õsszel, és 3 alaklommal tavasszal.
Az elsõ forduló után 3 vereséggel és két gyõzelemmel a csapat az 5. helyen tanyázott.
A második forduló eredményesebben indult és a csapat már a dobogós helyen áll.

A második fordulóban:
Mártély - Szeged 6-0
Ópusztaszer - Mártély 0-5

VÁRJUK SZURKOLÓINKAT! HAJRÁ MÁRTÉLY!

Foci

A tejkvóta nélküli Termelõk kvótá-
hoz juttatásához szükséges intézke-
dések kidolgozásán munkálkodik
az FVM Agrárpiaci Fõosztály. A
2004. május 1-i csatlakozáskor 2
millió kg tejkvótát hagyott jóvá az
UNIO. Ennél többet is termelt az or-
szág, de akkortájt elegendõnek lát-
szott. Mostanra soha nem látott
mélypontra esett vissza a hazai tej
és tejtermékfogyasztás 138 kg/év
statisztika szerint. Ezt javítja vala-
melyest az un. fogyasztói tej, amit
háztól mérnek el.
Az elmúlt évtized hozadéka, hogy a
Tejgyûjtõket bezárták, és aki még
talpon maradt a kis- termelõk kö-
zül, az otthonról értékesítette a ter-
mékét.
2006. februárjában jelent meg a Kis-
termelõi élelmiszertermelés, elõállí-
tás és értékesítés feltételeirõl a
/14/2006.(II.16.)/ rendelet, amely le-
hetõvé teszi a szabályos értékesí-
tést. Kvóta nélküli tejet jelenleg is

szabálytalan forgalomba hozni. A
csatlakozás elõtt a Tej Termékta-
nács vezette be a tejkvótát és piac-
szabályozást több-kevesebb sikerrel.
2004. május 1-tõl az MVH kezeli és
az Állattenyésztési Teljesítmény-
vizsgáló KFT. mûködteti a rend-
szert. 
Az elmúlt évtizedben sok kisterme-
lõ egyszerûen csak elveszítette az
1992-tõl megszerzett tejkvótáját,
részben objektív részben saját hibá-
jából. Sajnos az eredmény ismere-
tes. Van 100-200 millió kg tejforga-
lom a szürkegazdaságban. Lehetett
idõként bérelni, vagy vásárolni tej-
kvótát az államtól. legutóbb 2006
februárjában 40 Ft/kg áron jelenték-
telen érdeklõdés volt.
A tej felvásárlási ára jelenleg 65-70
Ft/kg+ÁFA az ipar részérõl, ahová
csak kvótával rendelkezõ tejet lehet
értékesíteni. �Természetesen� a tej-
gyûjtõ autó pár száz literért ki sem
megy. 

Ezen a helyzeten enyhíthet az a
TERVEZET, melyet a Tej, Tejtermék
Termékpálya Bizottság javaslatát fi-
gyelembe véve készül és a FVM Mi-
niszter hagy jóvá.
A feltételek között több kitétel is
szerepel:
- maximum 5 tejelõ tehénnel, mely-
nek tejét, illetve az ebbõl készült
terméket a termelõ értékesíti,
- tejelõ típusú tehene van az ENAR-
ba bejelentve,
- nincs tejkvótája /2004.május1-e
óta/,
- ha igényel és jut, akkor 3 évig nem
adható el és -bérbe sem ill. nem cso-
portosítható át
- a bejelentkezés alapján a termelõk
ellenõrzésen esnek át az ENAR és
az ügyfél-regisztrációs rendszer
alapján.
Mindezeket figyelembe véve érde-
mes nyomon követni a fejleménye-
ket, mert ilyen alkalom sem ismét-
lõdik sokszor.

Tonkó Tibor
agrárkamarai tanácsadó

�Egy pohár tej, tiszta fej�
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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

Temetkezési Szolgálat és Virágüz-
let

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 le-
bonyolítása, ravatalozás, sírásás, exhumálás. Az

anyakönyvezés, ügyintézés, árajánlat és
tanácsadás ingyenes!

Szállítási ügyelet: 06-30/2-447-447
(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

A mártélyi lakosok, fõleg az idõsek figyelmét
ismét felhívjuk arra, hogy megszaporodtak fa-
lunkban a hívatlan látogatók és a besurraná-
sos lopások száma. Hihetõ mesével kéredz-
kednek be idegenek a lakásba, és a könnyen
elemelhetõ javaktól megszabadítják a gyanút-
lan embereket. Legutóbb a Táncsics utcában
egy idõs emberhez fiatalok azzal a mesével ál-
lítottak be, hogy õk �hivatalos személyek és
szeretnének szétnézni�.
A látogatás eredménye: az asztalon üresen
maradt pénztárca. Kérjük, mindenki zárja a
kaput, az ajtót, s a kulcsokat ne hagyják a zár-
ban, vagy könnyen fellelhetõ helyen. Idegene-
ket meg végképp ne engedjenek be, inkább te-
lefonáljanak hozzátartozónak, vagy akitõl se-
gítséget várhatnak. A közérdekû telefonok az
újság utolsó oldalán mindig fel vannak tün-
tetve. A Polgárõröknek, Körzeti Megbízottnak
azonnal telefonálni kell, ha valaki gyanúsat
észlel. Vigyázzunk értékeinkre, meg egymásra
is!

FELHÍVÁS
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Zipzárvarrás, 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 bérelhe-
tõ. Kiskertek rotálását, kerítés-
oszlopok lefúrását, kerítések
teljes körû kivitelezését válla-
lom. Ugyanitt gépi talaj-fúró
bérelhetõ. Tel.: (30) 265-2305.

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

Hobbykert eladó. Termõ fák-
kal, pincével, szerszámossal.
Érdeklõdni: Mártély, Községház
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.

Használt facsónakot keresek

megvételre virágtartónak. Tel.:
(62) 228-007

Kiskerttulajdonosok figyelem!
Érett lótrágya ingyen elvihetõ.
Szükség esetén fuvart biztosí-
tunk. Tel.: (62) 228-556

Itt a jó idõ! Gondoljon szerettei
emlékhelyére. Síremlékek, sír-
kövek tisztítását, mosását
egyedi technológiával vállalom.
Tel.: (30) 621-6296

Mindenféle fémhulladékot, ak-
kumulátort térítésmentesen el-
szállítok. Hívásra házhoz me-
gyek. Tel.: (30) 621-6296

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

ELADÓ! Kisméretû tégla, beton
és téglatörmelék, cserép, cse-
répléc, deszkák, gerendák 1-7
méterig, állásra való pallók, fa
áthidalók 1-3 m-ig, ajtók, abla-
kok (22 db). Villanyoszlop új-
szerû állapotban (6 m-esek), 1
db villanyoszlop gyámmal és
villanyóradobozzal, zártszelvé-
nyek, betonvas 3-10 mm-es át-
mérõben, kubikos és létrás ta-

licska. Lucerna és fûszéna. Ér-
deklõdni: Mártély, Fõ u. 66/A,
telefon - (62) 228-443.

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

Használt ülõgarnitúra olcsón
eladó (2 fotel+kanapé). Érd.:
Hódmezõvásárhely, Eszperantó
u. 3. Tel.: (20) 554-8959 (du. 6
óra után).

Mangalica sertés, 80-100 kiló
körüli (anyakocának való) el-
adó. Érdeklõdni a (30) 910-
0598-as telefonszámon.

Mártélyi zártkert lakható épü-
lettel, melléképülettel eladó.
Tel.: (30) 967- 3481.

Hmvhelyi 67 m2-es, kéterkélyes
felújított lakás eladó vagy el-
cserélhetõ kertes házra. Tel.:
(70) 543-3600, (30) 209-0643.

Új - FÉG gyártmányú gáz fali
fûtõ (kéményes) olcsón eladó.
Érdeklõdni a (20) 996 1540-es
mobilszámon.

Eladó 8 db autógumi (gumis-
kocsira vagy lassújármûre va-
ló). Tel.: (20) 490-1684.

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:

Illés Jánosné ( Papp Piroska), Mártély, tanya 28.

Papp Sándorné (Kardos Piroska), Mártély, tanya 28.

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 pos-
taládánkba.
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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