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Az összehúzott nadrágszíj ese-
te

Nem szeretem a halálosan komoly-
kodó önmarcangoló írásokat, ha
nincs igazi indoka - maga az élet
eléggé marcangolja mostanában az
embereket, ha tetszik, ha nem -,
ezért ezt a mostani, magyarázatnak
és tényközlésnek szánt kis vezércik-
ket is megpróbálom a feledhetõ hu-
mor oldaláról megközelíteni.
Úgy jártunk most, mint a beugró
nagybõgõs, aki nagybeteg „kollégá-
ját“ helyettesíti egy elhúzódó lako-
dalomban, s mikor a prímás hajnal
felé osztja a bevételt, hiába ácsorog
fáradtan a bõgõre támaszkodva, õ
kimarad a javadalmazásból. Miután
úgy érezi, nagyon is megérdemli,
hogy a becsületes és kitartó munka
eredményeként jelentõsebb bankó-
forintokat tehessen a belsõ zsebébe,
csak megszólítja a mélán cigarettá-
zó prímást: - Te Gazsi! Oszt' nekem
nem jár? Mire a fõnök: - Hát járni
éppen jár, csak nem jut…
Szóval így járt a „Kaláris“ is. És
még, ha egyedül az újság járt volna
így. De így jár az Önkormányzat, az
iskola, óvoda, az Idõsek Klubja, és
szinte minden mártélyi intézmény,
amelyeknek a megfelelõ szintû mû-
ködtetése a már megtörtént és vár-
ható megszorító intézkedések elle-
nére is mindennél fontosabb. Ez a
közösség érdeke. S mert a fontossá-
gi sorrend betartása ilyen nehéz
helyzetben elsõdleges feladata és fe-
lelõssége egy falu vezetésének, és
minden Mártélyt szeretõ embernek,
nem is vitatható. 
A gond egyébként abból keletkezett,
hogy bajban van az ország. Már
nem pillanatnyilag, hanem még az
óta, amikor egykori hihetetlenül
nagy közgazdász elvtársaink az ál-
landóan felfényezendõ „vidám ba-
rakk“ idõszakában a látszat fenn-
tartása érdekében a lyukakat betö-
mendõ olyan hiteleket vettek fel,
amivel végképp eladósították az or-
szágot. A múltban, a jelenben, és
gyaníthatóan még a jövõben is.

Azután jöttek a jobbos, balos fiúk
(és felváltva), akik szintén tódták-
fódták az ország hajójának rothadó
fenekét, ami mint köztudott, egyre
mélyebben merül a gazdagodó poli-
tikai elit által kitapicskolt gazdasá-
gi ellehetetlenülés mocsarába, s en-
nek megint az ország kisebb-na-
gyobb települései és ezen belül a
köz-, a kisember látja kárát. Közben
Van Gogh több százmillióra biztosí-
tott képeit csodálhatja az a néhány
tízezer szerencsés, akinek ilyesmire
telik (kíváncsi lennék, hány márté-
lyi tudja ezt megtenni, s nem csak a
távolság miatt), és a kormány, aki
lassan totális csõdbe viszi az Orszá-
got, mondván, hogy a „miniszterek
ember feletti munkát végeztek“,
többhavi járandóságuknak megfele-
lõ összeggel jutalmazza õket, mint
a megélhetési válság lelkes sztaha-
novistáit. Milyen ország az, ahol
egyesek sokmilliós jutalmat zsebel-
nek be, míg a „rájuk bízott“ embe-
reknek alig, vagy egyáltalán nem
futja fûtésre, világításra, élelmisze-
rekre, tartós és kevésbé tartós fo-
gyasztási cikkekre, hogy a közelgõ
Karácsony ünnepköréhez „szüksé-
ges“, ajándékvásárlásra ingerlõ vá-
gyaiknak lenullázódásáról már ne
is tegyünk említést…
Mindezek ellenére, s mert a már
meglévõtõl senkinek sem könnyû
egyszeriben megválni, a mártélyi
Képviselõ Testületnek olyan döntést
kellett hoznia, ami nem fosztja meg
a falu lakóit az idõbeni és közvetlen
tájékozottság lehetõségétõl, de
pénz- és helyszûke valamint egyéb
korlátok kényszerûsége miatt an-
nak már nem lehet igazán újság for-
mátuma, és tartalma. 
A 2007. januárjától megjelenõ ön-
kormányzati tájékoztató szigorúan
a tényközlésre szorítkozó, informá-
ciókat, idõpontokat, lakossági felhí-
vásokat tartalmazó kiadvány lesz.
Remélem, sõt sokakkal együtt biza-
kodva szeretnénk, ha ez csak átme-
netileg lenne így. Sokaknak talán
igen, néhányaknak nem tetszett a
Kaláris. Hogy is lett volna ez más-

ként? Utóbbiak most örülhetnek.
Nem sokan vannak, de megátalko-
dottan azt gondolják, csak az õ ízlé-
sük és véleményük mérvadó. Van-
nak olyanok is, akik nem tartoznak
az „olvasós“ fajtába, de ez sem baj.
Nem is nekik íródott. Sem a hírek,
sem a néha bele-belecsempészett
kis versek, történetek, riportok, no-
vellák, illusztrációk ami a vidéki la-
pok között egyedülálló módon el is
különítette (és hozzáértõk szerint
kiemelte) a szokványos kiadványok
sorából. És sajnos, egyesek nagy bá-
natára nem volt igazán „bulváros“
sem. Nem körvonalazódtak benne
rendszeresen nagy világpolitikai
megváltások, inkább megmaradt
helyi ügyeinknél. Sok vád érte (ért),
hogy a véleményalkotás és a közlés
egyoldalú, s hogy a mártélyi Önkor-
mányzatot és álláspontját nyilván-
valóan támogató a lap - lásd: csa-
tornázás, és egyebek. De kérdem én,
a „saját“ újságunknak kit, és mit
kellett volna támogatnia? Jó lett vol-
na, ha nincs egy platform, ahol ha
szükséges megvédjük magunkat és
álláspontunkat? Ha csak hallga-
tunk, míg bántanak bennünket?
Szerintem nem. Fõleg, ha ezt nyíl-
tan, mondhatni egyénileg is bevál-
laltan tehette az ember, mert maga
is úgy gondolta. Mindig voltak és
vannak kötözködõ emberek. Olya-
nok, akik minden történés mögött
dekódolt üzenetnek gondolják a
zörgõ haraszt zizegését, mintegy a
világban tapasztalható visszaélés-
hullám mártélyi leképezéseként.
Rájuk sem kell orrolni. Nekik hosz-
szabb idõbe telik megérteni, hogy
akik egy helyen élnek, nem jó, ha
egymás ellenségei. Még akkor sem,
ha - ezzel ellentétben - a hallgató
buta csend is sokat árthat egy kö-
zösség jövõjének.
Nincs olyan dolog, ami mindenki
szájíze szerint való. Soha nem is er-
re törekedtem. És bármivel is foglal-
kozom mostantól, ezután sem fo-
gok. Mert ahogy egyesek szerint egy
az Isten, szerintem egy az Út. Ezért
nem a jelenben nyûglõdõ, affektáló,
és csak szóban nagy ellenlábasokra
bízom a dolgok értékelését, hanem

„Jelzöm...”
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az utókorra. Ennyire had legyek
„beképzelt“, ha már eddig önma-
gamhoz képest õszinte voltam.
Most pedig, és így e minõségemben
végezetül a tisztesség és az illendõ-

ség megköveteli, hogy elköszönjek a
Kaláris azon olvasóitól, akik vár-
ták, netán kedvelték az elmúlt há-
rom évben megjelent írásokat, híre-
ket, beszámolókat. A lap minden

közremûködõ munkatársa nevében
kívánok boldog Ünnepeket, Békés
Áldott Karácsonyt! 

Farkas Csamangó Zoltán

Tisztelt Mártélyi Polgárok!

Nagyon köszönöm Önöknek, hogy
2006. októberében a megye lakói-
nak többsége a polgári oldalt támo-
gatta, és hálásan köszönöm külön-
külön mindenkinek, aki tett is
azért, hogy minél többen fejezzék ki
akaratukat az urnáknál. Októberben
új összetételû, új szellemiségû köz-
gyûlés állt fel Csongrád megyében.
Remélem, hatékony és eredményes
lesz a munkánk, amellyel Csongrád
megyét, annak településeit, lakóit
szeretnénk szolgálni. Bízom benne,
hogy az elkövetkezõ négy év alatt
ezt minden megyei választópolgár
személyesen is meg fogja tapasztal-
ni, hiszen a munkánk értelme ez:
szolgálni a megye, az egyszerû em-
berek boldogulását.

Sajnos, a Csongrád Megyei Közgyû-
lés is takarékoskodni kényszerül,
de kijelenthetem: ezt magunkon
kezdtük. Tízmillió forintot spórol-
tunk meg azon, hogy nem vásárol-
tunk autókat, pedig a költségvetés-

be elõdeink ezt betervezték. Nem
vásároltunk bútorokat sem, és visz-
szafogtuk a hivatal kiadásait, hogy
biztosíthassuk intézményeink mû-
ködését. Sajnos,
a gazdasági fel-
tételek egyre ros-
szabbak. Az álla-
mi pénzekbõl jö-
võre még keve-
sebb jut a Csong-
rád Megyei Ön-
kormányzatnak,
1, 4 milliárddal
kevesebb, mint
2006-ban. Ez ha-
talmas pénz, és
nagyon fog hiá-
nyozni! Mi azon-
ban minden
erõnkkel azon leszünk, hogy a meg-
szokott színvonalú ellátást biztosít-
suk intézményeinkben: iskoláink-
ban, szociális otthonainkban, kór-
házainkban. Nem mi okoztuk a ne-
héz helyzetet, de nekünk kell rend-
be hoznunk, amennyire csak lehet.

Ám szeretném, ha a Csongrád Me-
gyei Önkormányzat nem csupán in-
tézményfenntartóként mûködne. A
„megyének“ kezdeményeznie kell,

dinamikusan fellépni, a jó ügyek
mellé állni. Szeretném elérni, hogy
ne csak saját településüket érzékel-
jék létezõként a lakók, hanem a
szolgáltató megyei önkormányzatot
is. 

Az elsõ intézkedéseken már túl va-

A Csongrád Megyei Közgyûlés Elnök-asszonyának levele

Tisztelt Társulati Tagok!

Értesítjük Önöket, hogy 2006. december 18-tól (hétfõtõl) elkezdõdik a szennyvíztisztító telep próbaüzeme.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy december 18-tól kezdjék meg az ingatlanok rácsatlakozását.
Ígéretünknek megfelelõen a próbaüzem elsõ három hónapjában a szolgáltatás ingyenes.
Az ingatlanon belõli szennyvízcsatorna összekötések mûszaki helyességérõl az ingatlan tulajdonosa köte-
les gondoskodni.
Amennyiben a házi összekötésben szakmai segítségre van szükségük, úgy forduljanak Hízó Zoltánhoz a
06/30/98-510-86 vagy Berényi Ferenchez 06/70/252-60-80-as telefonszámokon.
A szolgáltató szerzõdések postázásra kerültek, melyeket kérünk, aláírva jutassanak vissza 2006. decem-
ber 31 napjáig a Polgármesteri Hivatalba Szél Erikának. Amennyiben a szerzõdések megkötésével kapcso-
latban kérdésük van, forduljanak hozzá bizalommal.
Elérkeztünk településünk legjelentõsebb beruházásnak a beüzemeléséhez, amely minden mártélyi lakos ja-
vát szolgálja, így a közös cél érdekében kérem együttmûködésüket.
Szeretnénk megköszönni eddigi türelmüket.
Békés boldog ünnepeket kívánunk!

Mártély Önkormányzata
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gyunk. Ígéretemhez híven igyek-
szem a pártpolitikai vitákat dolgo-
zószobám ajtaján kívül rekeszteni.
Elindítottam például a kistérségi ve-
zetõ polgármesterek találkozóját.
Párt-hovatartozástól függetlenül si-
került egy asztalhoz ültetnem õket,
annak érdekében, hogy a megye
egységes koncepcióval indulhasson
versenybe a fejlesztési pénzekért.
Bízom abban, hogy a törekvések
eredményét a mostani nehéz körül-

mények ellenére mindannyian érez-
ni fogjuk.

Karácsony közeledtével a Csongrád
Megyei Közgyûlés nevében áldott,
békés, szeretettel teli ünnepet kívá-
nok Önöknek. Remélem, az egész
évi küzdelmeket, nehézségeket,
könnycseppeket feledteti e néhány
ünnepi nap. Templomainkban a
Megváltó születését ünnepeljük, aki
elhozta a fényt és a reménységet,

aki életét adta bûneinkért. A leg-
szebb ünnepünkön, képzeletbeli, kö-
zös karácsonyfánk elõtt állva kívá-
nok a jövõ esztendõhöz mindannyi-
unknak erõs hitet, kitartást és jó
egészséget, hogy családunkban és
munkánkban helyt állhassunk! 

Magyar Anna
Csongrád Megyei Közgyûlés

Elnöke

2006. november 23-án 17 órai kezdettel tartott közmeg-
hallgatással egybekötött falugyûlést Mártély Önkor-
mányzata és Képviselõ Testülete a Faluházban.
A szép számban megjelent érdeklõdõket Balogh
Jánosné tájékoztatta a 2006-os év gazdasági történése-
irõl, s azok tapasztalatairól. Sajnálattal említette, hogy
a csökkenõ normatív támogatások miatt mind az Ön-

kormányzat, mind intézményei az eddigieknél is szigo-
rúbb megszorítások mellett kell, hogy mûködjenek. A
takarékossági és egyéb intézkedések elkerülhetetlenek
a falu és az intézmények alapvetõ mûködési feltételei-
nek a fenntartása érdekében. Ez esetenként átszervezé-
seket, munkaidõ csökkenést, létszámcsökkentést is
maga után von. A lakosság terheit nem kívánja növel-
ni semmilyen tekintetben az Önkormányzat, sõt az ed-
dig megszokott lakosság felé megtett segítségek is
megmaradnak a nehéz gazdasági helyzet ellenére. A ki-
vezetõ jövõt a Hivatal és a Testület a fellelhetõ pályáza-
ti lehetõségek maximális kihasználásban látja, vala-
mint a többcélú kistérségi társulás elõnyeibõl származ-
ható egyéb források kiaknázásában.
A csatornázással kapcsolatban a polgármester asszony
bevezetõjében elmondta, hogy e beruházás volt a legke-
ményebb eddig Mártély életében, s külön szomorú és
bosszantó, hogy a legtöbb gond most a befejezés elõtti
idõben tapasztalható. A szükséges engedélyek megvan-
nak, elkészült az egész rendszer, az átemelõk, és a tisz-

títómû, a lakosság ellenõrzött módon történõ csatlako-
zása után elkezdõdhet a próbaüzem, majd a végsõ át-
adás és teljes beüzemelés. Ennek jelenleg egy apró jogi
akadálya van, amelyrõl Réczei Gusztáv a kivitelezõ cég
képviselõje beszélt.
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
és a Dobó Ferenc Horgászegyesület, mint a mártélyi
holtág hasznosítója fellebbezést nyújtott be a mártélyi
szennyvíztisztítóból kikerülõ tisztított (!) víz holtágba
kerülése ellen. Ennek értelmében a próbaüzem megkez-
désének felfüggesztését kérték. Ez a felfüggesztõ hatá-
rozat nem akadályozza meg a lakossági rákötéseket.
Az Önkormányzat tartja magát a törvényes elõírások-
hoz.
Az Önkormányzat a Hivatal dolgozóinak közremûködé-
sével rövidesen szolgáltatói szerzõdést kötnek az ingat-
lantulajdonosokkal, majd postai úton értesítik a lakó-
kat a derítõk kiiktatásának idõpontjáról, miután a tu-
lajdonos összekötheti házi vezetékét a csatornarend-
szerrel. Az elsõ három hónapban senkinek sem kell fi-
zetnie. Sõt, a késõbbiekben az általánosan járó 10 %-os
kedvezményen felül, ami a csatornahálózatba vissza
nem kerülõ (locsolásra, állatok itatására szolgáló) ve-
zetékes vízhasználat miatt minden mártélyi lakosra vo-
natkozik, aki ráköt a központi hálózatra, egyedi kérel-
mek elbírálására is módot ad az Önkormányzat olyan
esetekben, amikor egy-egy ingatlantulajdonos úgy gon-
dolja, neki nem felel meg ez az arány, azaz több vizet
használ e célra, mint mások.
Mint elhangzott, tilos a csapadékvizet beengedni a csa-
tornahálózatba, hiszen ezzel minden lakost terhelõ
többletköltség keletkezik a tisztításnál. Ezt elkerülendõ
folyamatosan és szigorúan fogják ezt ellenõrizni.
A végsõ rákötés dátuma a Testületi döntésnek megfele-
lõen 2007. júliusa. Ezt az idõpontot követõen az Önkor-
mányzat illetékese kérni fogja a szippantási számlákat,
s amennyiben az érintett ingatlantulajdonos nem tud-
ja azzal igazolni, hogy legális módon szabadul meg
szennyvizétõl, környezetterhelési díjat köteles fizetni.
Végezetül kiemelten került szóba, hogy mind Mártély
Önkormányzata, mind a kivitelezõ, a beruházás késlel-
tetése miatt felmerült kárigényét érvényesíteni fogja a
felfüggesztõ határozatot kérõ károkozókkal szemben.

Falugyûlés
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Az elsõ lakossági kérdés arra vonatkozott, hogy van-e a
mártélyi Önkormányzatnak érvényes engedélye a tisz-
tított szennyvíz mártélyi holtágba engedésére?
Réczei Gusztáv elmondta, hogy Mártély Önkormányza-
ta nem kért ilyen engedélyt, ezért nem is kapott. Enge-
délye, érvényes vízjogi engedélye arra van, hogy a Dar-
vas-széki csatornába, mint idõleges vízfolyásba enged-
je a tisztított vizet, amely a csatorna vízbefogadó ké-
pességét és a mártélyi kibocsátott szennyvizet figye-
lembe véve minden valószínûség szerint jórészt elszik-
kad, s amelynek minõsége még/már kaliberekkel jobb
lesz annál a mocskos és mindenfélével szennyezett lé-
nél, ami helyenként mégiscsak belemegy jelenleg is a
holtágba. (Utóbbi igazolására bemutatásra került az a
vízminta, amelyet az említett csatornából vettek, s
amely jelenleg elemzés alatt áll. A látvány meggyõzõ
volt. Elgondolkodtató azonban, hogy eddig (évtizede-
kig) a terület tulajdonosát nem nagyon érdekelte a ta-
vaszi áradásokkor belekerülõ több száz derítõ tisztítat-
lan (!) szennye, sem az itt-ott a partoldalból belógó csö-
veken szezonban is csörgedezõ szennyvizek vízminõ-
ség rontó hatása. Normális helyeken van erre megol-
dás. Zárt rendszerû derítõk használatát rendeli el az
önkormányzat, amelyeknek õszi szippantását szigorú-
an ellenõrzi, sõt meg nem történtét szigorúan bünteti,
minek következtében az üdülõtulajdonos szabadon
dönthet, elvégezteti-e a tisztítást és fertõtlenítést, vagy
a költségek többszörösét kitevõ büntetést - újabban

környezetterhelési bírságot - fizet. Addig is, amíg nem
lesz csatornázva az oly nagyon féltett mártélyi holtág
partján található üdülõterület… Summa summarum:
nem rossz indok most a vízminõség féltésre hivatkozva
még a horgászokat is bevonva tiltakozni a mártélyi csa-
torna beüzemelése ellen, de hozzáértõ szakemberek vé-
leménye szerint is inkább sokat javítana mind a Dar-
vas-széki csatorna vízminõségén, mind a holtágén, ha
a jelenleg belefolyó trutymó helyett az ellenõrzött mi-
nõségû és tisztaságú tisztított szennyvíz beengedése. -
szerk.).
A falugyûlés néhány jelentéktelen, s helyben megnyug-
tatóan megválaszolt lakossági kérdéssel zárult.

Mártély Képviselõ Testülete 2006. november 29-én tar-
totta soros ülését.
A sok napirend közül elsõként az A.S.A. által a testület
elé hozott új szemétszállítási díjak megvitatása kap-
csán, a szilárd hulladék elszállításával foglalkozó ren-
delet felülvizsgálatára került sor.
A cég, 6 %-os inflációval számol a következõ idõszak-
ra. A beterjesztett többféle javaslat közül - amelyekhez
a vállalat jelen lévõ képviselõje fûzött szóbeli kiegészí-
tést - végül a testület a következõt hagyta jóvá: A 60 li-
teres edényzet kedvezményes elszállítása 170-rõl, 180
forintra, a nem kedvezményes szállítás díja, ugyanezen
méretû szemeteskukáknál 250-rõl 265 forintra, míg a
120 literes edény ürítése 280-ról 297 forintra növeke-
dik.
Második napirendi pontként a testület meghatározta a
2006. évi munkatervét.
Ezt követõen a 2006. évi gazdálkodás elsõ III. negyed-
éves tapasztalatairól hallgattak meg beszámolókat, az
Önkormányzat, az ÁMK gazdaságvezetõitõl. A beszá-
molókat a testület egyhangúlag elfogadta.
A mártélyi Civilház üzemeltetésének tapasztalatait is
megtárgyalta a testület, és olyan döntést hozott, hogy -
bár kérelem alapján eltekint az Önkormányzat a hatá-
rozatban szereplõ bérleti díj befizetésétõl, de mivel a ci-

vilszervezetek pályázataikban szerepeltethetik e bérleti
díjat, s támogatást igényelhetnek rá - ezentúl havi 10.
000 forintos bérleti díjjal járuljanak hozzá a Civilház
üzemeltetéséhez.
Következõ napirendi pontban a kéményseprõ ipari dí-
jak felülvizsgálata került volna sorra, ám a vállalkozó
nem jelent meg a testületi ülésen. Elõterjesztésében
10.5 %- s inflációs értékkel számolva kívánja megemel-

Testületi ülés

Kedves Mártélyiak!

Fogjunk össze a Mártélyi Iskoláért!
Ha valaha fontos volt hogy a mártélyi
gyerekek Mártélyra járjanak iskolába,
akkor most még inkább az.
Állítsuk meg a tanulólétszám
csökkenését!
Tartsuk meg 1-8 osztályos iskolánkat!
Tájékozódjanak, érdeklõdjenek 528-060-
as telefonszámon és személyesen.
Információs napok: csütörtökönként 9-
16 óráig az iskolában.

A mártélyi tantestület
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Kaláris: - Hogy ne kerülgessem itt a
forró kását, s mivel „nagyjából“ is-
merem eddigi tartalmas és szakmai
sikerekben, feladatokban bõvelkedõ
életútját, rögtön azt kérdezem, mi
vesz rá egy „magafajta“ szakem-
bert, hogy hosszú idõ után egy ilyen
kis faluban vállaljon családorvosi
munkát?
Dr. M.L.: - Nem olyan különös ez,

ha elmesélem önnek, hogy egykori
fõnökömnek köszönhetõen a vég-
zés után, minden nyáron rendszere-
sen, mintegy 16 éven át két körzeti
orvost helyettesítettem falun. Ez
mintegy 8000 ember ellátását jelen-
tette két településen. Egyik
Dunavecse volt. Sok szép emlék köt
oda. Nagy gyakorlatot szerez az em-
ber, ha így kezdi a pályafutását.
Kaláris: - Hogyan folytatódott ez a
pálya?
Dr. M.L.: - Szintén az élet sûrûjé-
ben. Mentõzés, éjszakai ügyelet,
mintegy 10 éven át. Mindez - állí-
tom - nagy hasznomra volt a
késõbbi oktatói és orvosi
munkámban. A rengeteg „be-
tegtörténettel“, amellyel nap,
mint nap szembetaláltam ma-
gam a gyakorlati munkám-
ban, felbecsülhetetlen isme-
retanyaghoz juttatott. 1975-
2002-ig a SZOTE Igazságügyi
Orvostani Intézetében oktat-
tam az orvostanhallgatókat.
Itt vettem igazán hasznát elõ-
ször ennek az „életszagú“
elõképzettségemnek.
Kaláris: - Elõzetes beszélgeté-
sünkbõl, s hogy a magam szá-
mára valamennyire be tudjam
tartani, követni tudjam a sor-
rendet, amelyben mintha idõ-
beni átfedések is lettek volna,
ugye, jól tudom, közben volt
az elsõ hosszabb külföldi kin-
ntartózkodás és munkaválla-
lás is?
Dr. M.L.: - Igen. 1990-92-ig

Kiel-ben voltam Németországban,
igazságügyi orvosként. A munkám
nagyon sokrétû volt. Sok-sok bon-
colással, fõleg az erõszakos halállal
meghaltak patológiai vizsgálatával,
a kriminalisztika területeivel foglal-
koztam, ami ha egyszerûen fogal-
maznék, a nagyítóval történõ szem-
revételezéstõl a szövettani vizsgála-
tokon át a bonyolult DNS vizsgála-
tokig terjedt. De beletartozott az élõ
személyek vizsgálata is. Például
baleseti károsodás mértékének
vizsgálata, a munkahelyi ártalmak
orvos szakértõi vizsgálata és megál-

Az igazság az, hogy én már an-
nak elõtte „ismertem“ az új
mártélyi „körorvost“ - ahogy egy-
kor elõszeretettel nevezték a falu-
si körzeti, újabban családorvoso-
kat -, mielõtt találkozhattam vol-
na vele, s elkezdett volna dolgoz-
ni Mártélyon. Kedves vásárhelyi
orvos barátaimmal való beszélge-
tés kapcsán merült fel, hogy ná-
lunk már „megint“ orvosváltásra
kerül sor a faluban, s amikor ki-
mondtam a leendõ orvosunk ne-
vét, a házaspár felcsillanó szem-
mel egyöntetûen közölte velem:
Hú! Mekkora szerencsétek van,
ez (õ) az egyik legjobb „fej“ a vi-
lágon! Késõbb, e riport készítése-
kor tudtam meg, hogy az említett
orvosházaspár annak idején tu-
dományos diákköri tagként, or-
vostanhallgatóként, Dr. Mojzes
László elõadásait (is) hallgatta...
Mi sem volt természetesebb,
minthogy e számomra autentikus
vélemény birtokában felkeressem
és kikérdezzem, hol jobb, hol rosz-
szabb újságírói kérdéseimmel a
múltról, jelenrõl, jövõrõl…

Bemutatjuk Dr. Mojzes Lászlót, Mártély új családorvosát 

ni a kéményseprés díját, amelyet a testület nem hagyott
jóvá, s a vállalkozó bevonásával késõbb tér vissza az
ügyre.
Hetedik napirendi pontban a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat felülvizsgálata került sorra. A testület hatá-
rozatot hozott arról, hogy a sürgõs döntést igénylõ
ügyekben összehívandó soron kívüli ülések esetében
nem ragaszkodik az írásos meghívók kiküldéséhez, e
helyett telefonos kiértesítéssel tudatja a testületi tago-
kat az ülés összehívásáról.
Nyolcadik pontban a 2007. évi belsõ ellenõrzési terv
idõrendjét határozták meg.
Szót ejtettek a kényszerû megszorító intézkedésekrõl,
ami az Önkormányzattól kezdve az összes intézményen

át, szervezeti változtatásokat és esetenként létszám-
csökkentéseket is magával hozhat.
Határozat született a szolgálati lakások több évtizede
változatlan bérleti díjairól, amelynek következtében az
egyébként is alacsony bérleti díjakat a duplájára emel-
te a testület, azzal a megkötéssel, hogy a jövõben figye-
lembe kell venni a mindenkori infláció mértékét, vala-
mint a komfortfokozat megváltozását, a csatornabekö-
tés utáni állapotnak megfelelõen.
Szó esett még 3 építési telek árának megállapításáról -
az árakat nem emelték -, majd egyéb ügyek megtárgya-
lásával és zárt üléssel fejezõdött be a testület munkája.

- Szerkesztõ -
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lapítása. Régebben ezt „Törvényszé-
ki Orvostannak“ hívták, s így ismer-
hette a „nagyközönség“. Ebben ben-
ne foglaltatik az igazságügyi elme-
szakértés, az alkoholisták, kábító-
szer élvezõk, bûnelkövetõk szemé-
lyiségi vonásainak a vizsgálata, a
gondnokság alá helyezés kritériu-
mainak felmérése és az elrendelés
eldöntésnek véleményezése is, ami
nagyon nehéz és felelõsségteljes fel-
adat. Több szakember együttmûkö-
désének -szakmailag remélhetõleg -
legmegfelelõbb döntésének a vég-
eredménye kellett hogy legyen, s volt
ez.
Kaláris: - Közben kandidátusi cí-
met is szerzett.
Dr. M.L.: - Valóban. De ennek elne-
vezése annyira szakmai, és a riport
alaphangjától eltérõ, hogy nem ter-
helem vele az olvasókat…
Kaláris: - Említette nekem, s talán
le sem szabadna írnom így, hogy
egy idõ után - annyi idõ után egyéb-
ként nem is csoda - „elege lett a
halottakból“…
Dr. M.L.: - Tényleg így volt. Pedig az
a fajta gyakorlat nagyon sokat segít
az orvosi munkában. Hisz nem
mindegy az, ha egy orvosnak készü-
lõ medikus átmegy az anatómia
vizsgán valamilyen eredménnyel,
vagy hogy naponta, óránként bete-
kinthet az emberi test belsejébe, s
kéz-, testközelben érzékeli, meg-
vizsgálhatja a majdani élõ betegei
betegségeinek következtében létre-
jött látható elváltozásokat. Mintegy
tudja milyen az, amit diagnosztizál.
Ezek a tapasztalatok, és a megsze-
rezhetõ tudás messze felülmúlja a
még manapság is sokszor „mélyvíz-
be“ dobott kezdõ orvosok tudását,
akiknek azonban, s amit reményeim
szerint, kellõ kitartással és alázat-
tal be lehet/tudnak pótolni…
Kaláris: - Olyan 2002-nél tartot-
tunk, ha jól emlékszem, amikor
újabb Német városba és beosztásba
került.
Dr. M.L.: - Brenburg… Igazságügyi
pszichiátria. Magyarul zárt elme-
gyógyintézet. Ez 1 évig tartott. Fõ-
leg kábítószeresek és alkoholisták-
kal kellett foglalkoznom. Hasznát

vettem a német tudásomnak, és az
ezzel kapcsolatos szleng ismereté-
nek. De ez már a múlt.
Kaláris: - És akkor a családorvosi
szakvizsga, ami a jelenbe, s
Mártélyra vezet.
Dr. M.L.: - 2005 szeptemberében
tettem le ezt a szakvizsgát, mert
már - talán? Nem talán, hanem bi-
zonyosan a régi-régi körorvosi nya-
rak emlékének sürgetésére - elhatá-
rozásom véglegessé vált, hogy haza-
térünk, és körzetben szeretnék to-
vább dolgozni, lehetõleg falun…
Kaláris: - A felesége?
Dr. M.L.: - Gyógyszerész. Minden
valószínûség szerint 2007 szeptem-
beréig a szegedi Mikrobiológiai In-
tézethez „köti“ a szerzõdése, azu-
tán Õ is mártélyi lesz. Addig sajnos
a hét közbeni rendelések után, pén-
teken van egy rövid utam Szegedre,
hogy együtt legyünk. Egyébként itt
a parton ismerkedtünk meg
Mártélyon. Már csak ezért is emlé-
kezetes a falu, és egyre nagyobb kí-
váncsisággal megismerendõk szá-
momra az itteni emberek, tájak és
viszonyok…
Kaláris: - Nem könnyû az a kérdés -
sõt a mai egészségügyi „viszonyok“
ismerete mellett meg különösen
nem - , hogy mennyire tud, akar,
szeretne egy új (nevezzük így régie-
sen és tényleg a jó ízû és tartalmú
kifejezéssel), körorvos akkor is ren-
delkezésére állni, „kimönni“ a bete-
gekhez, amikor letudta a rendelést,
és már élné a saját életét, a szabad-
idejét töltené számára kedves dol-
gokkal, vagy csak úgy, egyáltalán ki
szeretné pihenni a munka fáradal-
mait?
Dr. M.L.: - Na, ez tényleg nem
egyszerû… De, s szerencsére van er-
re nézve egy személyes verzióm. A
betegeket figyelõ, fogadó, gyógyító
körzeti orvos, vagy nevezzük bár-
hogy, sokkal szakszerûbben el tud
látni egy általa ismert, s az agyába
jó anamnézissel „rögzített“ beteget,
mint például a kiérkezõ orvosi
ügyeleti kolléga, akinek nincs (és
nem is lehet) ismerete az illetõ be-
teg „elõéletével“, lezajlott, vagy ép-
pen meglévõ betegségeivel kapcso-

latban. Olyankor, s ha szükség van
rá, inkább ez a fajta segítség szá-
míthat sokat a beteg továbbirányí-
tásában, amit a „helyi“ orvos tud, s
nem a bürokrácia zûrzavarának fel-
számolása. Így szeretnék dolgozni.
Persze, s merthogy az orvos is em-
ber, ha valakinek például a hét kö-
zepén támadnak súlyos panaszai,
de csak vasárnap éjszaka próbál er-
re gyógyírt keresni, érthetõen fog-
juk átirányítani az ügyeletre, ha úgy
ítéljük meg, hogy az a legjobb mód
az állapot megszûntetésére…
Kaláris: - Ön 57 éves. Tartalmas
szakmai munkája, dolgos élete, en-
gedett-e valamiféle hobbit, szabad-
idõs tevékenységet, divatos szóval
rekreációs lehetõséget?
Dr. M.L.: - Igazából sportbarát
vagyok… Ez nagyjából ki is merült
a sportorvoslásban, amelyet a sze-
gedi atléták és birkózók megtisztelõ
köreiben tölthettem, de az igazság,
a szomorú igazság az, hogy nem is
igen volt idõ és mód másra. Nagyon
szeretek olvasni, baráti körben elbe-
szélgetni, az „ulti“ nevû magyaros
kártyajátékot tét nélküli csatákban
mûvelni, miközben a feleségek ön-
feledten beszélgetnek, s közben,
vagy elõtte fõzõcskézni, és amen-
nyire az élet dolgai, a munka enge-
dik: kikapcsolódni.
Kaláris: - El nem kerülhetem, s nem
csak azért, hogy ijesztgessük a
mártélyi betegeket, de van-e vala-
miféle „liblingje“, érzékenysége,
amirõl tudnunk kell?
Dr. M.L.: -(Mosolyog) - Talán egyet-
len hibám, hogy nem viselem el, és
nem tûröm a pletykálkodást, az in-
dokolatlan hírkeltést és vész-
madárkodást, ami például mosta-
nában az egészségügy berkein belül
megy… Az orvosnak más a felada-
ta. Gyógyítson. Vagy legalább pró-
bálja meg. A sumákolás, a hazug-
ság mindennél jobban idegesít. Én
azért jöttem és maradok Mártélyon,
amíg az életem engedi, hogy tagja
legyek a falunak. Egy embere, és az
orvosa…

Farkas Csamangó Zoltán
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A már megszokott bensõséges han-
gulatban és környezetben rendezte
meg ez évi részközgyûlését és ad-
venti ünnepségét az „Add a kezed“
Mozgássérültek Egyesülete a Falu-
házban.

Szépen megterített asztalok, rajtuk
csodálatos virágdíszek, gyertyák, a
vendéglátáshoz elõkészített sós és
édes sütemények, üdítõ várta az
egyesület tagságát és meghívott
vendégeit, hogy egy kellemes dél-
utánon megvitassák az egyesület
életének dolgait, és köszöntsék egy-
mást a közelgõ ünnepek alkalmá-
ból.
Arnóczky Györgyné megnyitó sza-
vai után, lévén a nemzet labdarugó-
jának Puskás Ferencnek a temetése,
akinek az egyesület egy tagja meg-
ható kis oltár rendezett be a szin-
háztremben, a jelenlévõk meghatot-

tan, s a Magyarság hírnevét a sport
révén leginkább öregbítõ egykori
Aranycsapat tag tiszteletére, együtt
hallgatták meg a Himnuszt.
Ezután Szkurák Lászlóné levezetõ
elnök ismertette a részközgyûlés
tervezett napirendjét, amelyet a tag-
ság egyöntetûen elfogadott.
A továbbiakban pénzügyi beszámo-
ló hangzott el az egyesület gazdál-
kodásáról, majd Balogh Jánosné
Mártély polgármestere köszöntötte
a megjelenteket, méltatta a jelenlegi
nehéz idõkben is kitartóan és szere-
tettel végzett közösségi munka és
egyesületi élet fenntartását, majd az
elnök asszonnyal együtt a köszönet
és elismerés kifejezéseként virág-
csokrokat, apró ajándékokat adott
át egyesületi tagoknak.
Az ünnepség kötetlen beszélgetés-
sel, majd a délutáni órákban filmve-
títéssel zárult.

- Szerkesztõ -

Részközgyûlés és adventi ünnepség  

Kibõvített vezetõségi ülést tartott a Mártélyi Polgárõr
Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület 200.
december 7-én 17 órától az Egyesület közösségi
házában.
Az ülés elsõ részében a 2007. januári Tisztújító
Közgyûlés elõkészítésérõl esett szó. A Vezetõség
határozatot hozott, hogy a Tisztújító Közgyûlés 2007.
január 20-án, szombaton 15 órakor lesz a
Faluházban.

A továbbiakban összegezték a 2006. év mûködési
tapasztalatait, valamint személyi javaslatot tettek az
Önkormányzat felé, az „Év Polgárõre“ cím adomány-
ozásához.
Végezetül meghatározták az Egyesület Önkéntes
Tûzoltó tagjainak segítségével végrehajtandó tûzoltó
eszközök karbantartásának napját, amelyre 2006.
december 17-én az Egyesület Házában található
tûzoltószertárban, a gépek, felszerelések, berendezések
mûszaki karbantartására, a szertár és a közösségi ház
téliesítésére, környezetének rendbetételére kerül sor.

Vezetõségi Ülés
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Tinidiszkó

Az ÁMK Általános és Alapfokú Mû-
vészeti Iskolájában december 15-én
pénteken tinidiszkót tartanak a fel-
sõ tagozatosoknak. A rendezvény 19
óráig tart.

Karácsonyi készülõdés

December 22-e a karácsonyi készü-
lõdés jegyében telik az iskolában.
A gyerekek vetélkedõn és kézmûves
foglalkozásokon vehetnek részt.
Irodalmi összeállítást hallhatnak az
alsósok elõadásában. A nap gyer-
tyagyújtással, az iskola kiskórusá-
nak ünnepi mûsorával és közös
énekléssel zárul.

Mesemondó verseny

Az iskolai mesemondó versenyen
Kovács Blanka, Palócz Péter és
Baranyi Lili elsõs, Demcsák Dorina,
Menczer Renáta, Olasz Enikõ, Török
Viktória és Sándor Nelli másodikos,
Lengyel Rózsa, Rostás Tibor és Pos-
ta Ivó harmadikos, Baranyi Máté,
Palócz Sándor, Juhász Anna, Sajti
Fanni, Hízó Ildikó, Papp Ádám, Kiss
Krisztina, Kisalbert Krisztián, Mol-
nár Anna és Tóbiás Zsolt negyedi-
kes tanuló elõadásában szebbnél
szebb kedves történetek keltek élet-
re.
Eredmények:
1-2. osztály: I. Baranyi Lili 29 p.

II. Sándor Nelli 28 p.
III. Palócz Péter 27 p.

3-4. osztály: I. Baranyi Máté 29 p.
Posta Ivó 29 p.

II. Palócz Sándor 28 p.
III. Juhász Anna 26 p.

Sajti Fanni 26 p.

Minden résztvevõ jutalomban része-
sült a diákönkormányzat jóvoltából,
a kategóriák elsõ két helyezettje a
városi versenyen is megmutatta te-
hetségét, ahol Baranyi Máté 6. he-
lyezést ért el. Gratulálunk a gyõzte-
seknek és minden résztvevõnek!

Papírgyûjtési akció

A diákönkormányzat az idén is
meghirdette az iskolai papírgyûjtési
akciót. A felhívás a tanulók széles
rétegeit mozgatta meg.
Eredmények:
1 o. 429 kg 25 kg/fõ
2. o. 209 kg 14 kg/fõ
3. o. 813 kg 90 kg/fõ I. helyezés
4. o. 410 kg 29 kg/fõ
5. o. 602 kg 40 kg/fõ III. helyezés
6. o. 369 kg 41 kg/fõ
7. o. 203 kg 15 kg/fõ
8. o. 1129 kg 56 kg/fõII. helyezés

Gratulálunk az elvégzett munkához,
köszönjük a szülõk segítségét, a
felvásárló jutalmait a helyezettek
részére. Az összegyûjtött papír ára
idén is az osztályok vagyonát gya-
rapította.

Szavalóverseny
az ötödikben
és a Tornyai
Általános Is-
kolában

A hagyományo-
san meghirdetett
városi szavaló-
versenyre idén is
nevezett isko-
lánk. 5-6 osztá-
lyos kategóriá-
ban - a jelentke-

zõk magas száma miatt: Safarik
Barbara, Baranyi Nikoletta, Aradi
Renáta, Varga Bernadett, Bálint
Andrea, Kiss Lilla - iskolai fordulót
is szervezett Benkõ Brigitta tanár
néni. A megmérettetésen Varga Ber-
nadett 5. o. nyújtotta a legjobb telje-
sítményt és Tóbiás Dóra 7. o. tanuló-
val a városi versenyen képviselte is-
kolánkat, ahol nagyon figyelemre
méltó eredmény született. Szabó
Lõrinc: Hajnali rigók versével Tóbi-
ás Dóra második lett, valamint el-
nyerte a zsûri külön díját is és már-
ciusban részt vehet a megyei verse-
nyen.

A legjobb helyesírók versenye

Az Oktatási Minisztérium verseny-
naptárában idén is szerepel a
Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny. A városi fordulóra november
22-én a Tarjáni Általános Iskolában

ÁMK hírek

A Dél- Alföldi Regionális Mentõszervezet Csongrád Me-
gyei Kirendeltségében a szolgálatvezetõi rendszer át-
alakításának második ütemének keretén belül a Hód-
mezõvásárhelyi Mentõállomás szolgálatvezetése 2006.
december 01.  07. 00. órától átirányításra kerül az újon-
nan kialakításra került Mentésirányító Központ. Ennek
megfelelõen az Önök térségébõl kért betegszállítási és

mentési feladatok a mentésirányító csoportban kerül-
nek rögzítésre. Az orvosok által rendelt betegszállításo-
kat a továbbiakban az új 62/474-374 központi telefon-
számon tudjuk fogadni, sürgõs szükség esetén a 104-es
segélyhívón tudjuk továbbra is fogadni a mentési fel-
adatokat.

Az Országos Mentõszolgálat Dél- Alföldi Regionális Mentõszervezet
közleménye

Erdei iskolánk 2 db 100 kg
körüli húsjellegû hízója
eladó. Érd.: 06-20-2587 433 

Tisztelt Támogatóink!

Ezúton is szeretnénk mindazoknak köszönetet
mondani, akik személyi jövedelemadójuk 1 % -val
támogatták az Üdülõhely és Faluvédõ- Szépítõ
Egyesületet.
A befolyt összeg 42. 696 Ft, melyet településünk
környezetének javítására, civilház fejlesztésre és
hagyományaink ápolására használunk fel.

Vezetõség
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A Kalárison keresztül tisztelettel köszönjük azoknak,
akik adójuk 1 %-át az „Alapítvány a Mártélyi Óvodáért“
alapítványnak adományozták. A befolyt összeg: 41.967,-
Ft, amelyet játékokra, fejlesztõ eszközökre fordítot-
tunk.
Ezúton szeretnénk beszámolni az Óvoda õszi báljáról,
amely nagyon jól sikerült. Bevétele 400 000 -, Ft volt
(!). Ebbõl sz összegbõl a Mikulás-ünnepségre, a csoma-
gokra, játékokra 100 000 - , Ft-ot költöttünk, a többibõl
színházi elõadást, az elkövetkezendõ ünnepek költsé-

geit, a kinti játékokat és a gyermekek kirándulását fog-
juk finanszírozni.
Köszönjük valamennyi szülõnek, egykori ovis szülõ-
nek, óvodai dolgozónak a munkáját. A bál támogatói-
nak, akik pénzadományaikkal, tombolatárgyakkal, és
egyéb módon hozzájárultak a rendezvény sikeres lebo-
nyolításához!

Hálás köszönettel:

Az óvoda Szülõi Munkaközössége

Köszönet az óvodásoktól!

Mártély testvértelepülésérõl, Altenahr-ból látogatóba
érkezett egy 3 tagú delegáció. Október 23-tól pár napon
át végiglátogatták az intézményeket, többek közt az
Idõsek Klubját is kitüntették figyelmükkel. Mivel felké-
szülésre nem sok idõ volt, villámgyorsan egy Õszi Kiál-
lítást rendeztünk be, terményekkel, gyümölcsökkel és
színes falevelekkel díszítettük fel a klubot kívül-belül.
A közös ötletek meghozták az eredményt, a kis házik-
iállítás igen szépre sikerült. Vendégeinket megleptük az
Európai Himnusz eléneklésével, amelybe végül Õk is

bekapcsolódtak, majd egy kis közös nótázás követke-
zett. A vendégeknek rövid idejük volt a látogatásra, így
hamar elköszöntek.
Másnap reggel a búcsú pillanatában egy üveg borlikõr
társaságában 50 Eurót kapott a Klub ajándékba,
amelynek felhasználását a tagsági gyûlésen döntöt-
tünk el. A tagok saját anyagi hozzájárulásával együtt,
kerti faház megépítésére és kertparkosításra használ-
juk fel.
(Bár hónapokkal ezelõtt történt, arról is tájékoztatást
kell adnunk, hogy augusztusban meglátogatták a Klu-
bot a Bojtorján együttesbõl és baráti körükbõl alakult

Idõsek Klubjának hírei

került sor. Domján Andrea 5. o, Ferenczi Bettina 6. o,
Ménesi Zoltán 7. o. és Markó Áron 8. o. diákunk részvé-
teléve. A tollbamondások és feladatlapok értékelése
még nem fejezõdött be. Bízunk a sikeres szereplésben.

Színházlátogatás

Az ÁMK Általános Iskolájának alsó tagozatos tanulói
színházi látogatáson vettek részt november 30-án. A
dzsungel könyve c. elõadást nézték meg a Szegedi
Nemzeti Színházban.

Szilveszteri Bál

Az Iskola Szülõi Munkaközössége az idén is
megrendezi a Szilveszteri bálat a Faluház
nagytermében.
Vacsora: D. Nagy Antal féle marhapörkölt,
köret, savanyúság. Hideg sült, rétes, pezsgõ,
aprósütemény.
Zenét Lakatos Kálmán, Burai Károly, és
Lászlai László szolgáltat. 
Belépõjegyek Bujdosóné Magdinál és Safarik
Gábornál igényelhetõk.
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Értesítem Önöket, hogy 2006. november 28-án a
Civilházban Tonkó Tibor Agrárkamarai szaktanácsadó
Szél Sándorné önkormányzati képviselõ segítségével
eladást tartott az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programról (ÚMVP), újból megnyitott agrár pályáza-

tokról valamit az aktuális jogszabályok módosításairól.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamit
közlemények, hirdetmények igény szerint CD lemezre
írhatók.

Szél Sándorné
Önkormányzati képviselõ

Tisztelt Mártélyi gazdálkodók!

Tisztelt Mártélyi Újság!

Deák László vagyok a Hódmezõvásárhelyi Evangélikus
Gyülekezet lelkésze.
Immár 3 éve szolgálok Vásárhelyen s eddig az idõmet a

helyi gyülekezet életének gazdagítása, és a gyülekezeti
helyiségek felújítása kötötte le. Most, hogy rendezõdtek
a dolgok, szeretném új területeken is beindítani a szol-
gálatokat. Kishomokon már tartunk keresztény köny-
nyûzenei istentiszteleteket, és most Mártélyon is sze-
retnék - talán három évtized után újra - evangélikus is-
tentiszteletet tartani.

Galambposta

2006. december 6.-án, több mint 40-en jelentek meg az
Idõsek Klubjában megrendezett Véradó Napon.
A Véradók Napja alkalmából Vöröskereszt kitüntetés-
ben részesültek a hódmezõvásárhelyi városi ünnepsé-
gen:
10. véradásért: Kérdõ Ferenc Iván, Rácz Edit, Somodi
István, ifj. Tóth Ernõ.
20. véradásért: Simon Istvánné és Somodi Istvánné.
25. véradásért: Tirla László.
30. véradásért: Kis Albert László és Bánfi János.
40. véradásért: Simon Tibor.

70. véradásért: Suti Gergely.
80. véradásért: Joóné Szalai Katalin.
100. véradásért: Sajtos Imre.

A Magyar Vöröskereszt mártélyi szervezete gratulál va-
lamennyi kitüntetettnek, és köszönetét fejezi ki ember-
társaik segítéséért!
Egyúttal köszönjük minden mártélyi lakosnak a
Véradómozgalom támogatását!

Joóné Bene Aranka
titkár

Véradó nap 

Mártélyi Olvasópáholy tagjai - mint a falu tiszteletbeli
civilszervezete -, és szintén pénzadománnyal kedves-
kedtek az Idõsek Klubjának, amelynek felhasználását
ugyancsak a klub környezetének szebbé tételére fog-
nak fordítani - Szerk.)
A támogatóknak ezúton is köszönjük a segítséget!

Joóné Bene Aranka
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Újra evangélikus istentiszteletre várjuk mártélyi testvé-
reinket. Az elsõ találkozás 2006. december 17. -én va-
sárnap 16. 00 órakor lesz a római katolikus plébánián
található hittanteremben. (Ugyanott, ahol a katolikus
miséket is tartják.) Igét hirdet: Deák László a hódmezõ-
vásárhelyi evangélikus gyülekezet lelkésze. Legyen ré-
szese egy új közösség alakulásának!
Mindenkit szeretettel várunk az istentisztelet követõ
beszélgetésre, teázásra is!

Deák László 
lelkész

Olyan mint egy álom…

Megköszönjük Farkas Csamangó Zoltánnak és nafe-
leségének, Csernai Árpádnak és munkatársainak fárad-
ságot nem kímélõ munkájukat, hogy rólunk filmet ké-
szítettek.
A film bemutatására december 9-én került sor a Falu-

házban. Köszönjük mindenkinek akik eljöttek, jelenlét-
ükkel megtiszteltek minket, hogy megnézték egy idõs
házaspár életútját a fiatal kortól, napjainkig.
Nagyon jó érzés volt látni és tudomásul venni, hogy
vannak még olyan emberek is, akik tisztelik az idõse-
ket. Köszönjük a gratulációkat, az együtt érzõ szavakat
és a szeretet megnyilvánulásait.
Könnyes a szemem, remeg a kezem ahogy e sorokat
írom, mert mi is szembesültünk a valósággal. Fiatalok
voltunk, a képeken is láttuk, az évtizedek elteltével
idõsek lettünk. Ez az élet rendje. Isten szeretet kérve
próbáljuk továbbra is élni az életünket, úgy, ahogy ed-
dig tettük: egymást segítve, megbecsülve, megértésben
és szeretetben.
Mindenkinek kívánunk Áldott Karácsonyt és békés Bol-
dog Új Évet!

Szabó Lajos és felesége

Priska Tibor:

Az Idõ Kapujánál

- Nos, Mindenség Ura, most mit tapasztaltál? 
Gunyorosan hangzott a sziszegve kiejtett mondat a fa
lombjai közül. Onnan, ahol a kerék forgott. A kövön ülõ
embert fáradtság és szomorúság nyomasztotta. Hosz-
szú, göndörödõ haja arcába, sötét szakállára hullott,
amint szeretettel nézegette saruja mellett a port, a szik-
ladarabot, a szikla résébõl kinövõ füvet. Nézésére a por
fényleni, a szikla mozdulni látszott, a fûszál pedig
mintha zöldebbé, erõteljesebbé vált volna. Nem fordítot-
ta fejét a szóló irányába, tudta, hogy most itt találkoz-
niuk kell, aki szólt, a mögötte lévõ fán éppen a kereket
forgatja. Van még a fán sok egyéb is, például egy csu-
dás, szépívû híd, aprócska, réztõl csillogó, pöfögõ gép,
karcsú repülõszerkezetek, meg ember alkotta, élõ, do-
bogó szív is.
Tehát a kérdés: mit tapasztalt most? 

*
A család ágyútûzbõl, vijjogó bombák közül menekült.
A szülõk a gyerekeket és puszta életüket tudták átmen-
teni ide, a békés vidékre. A férj fényes ház ajtaján ko-
pogtatott bebocsátást kérve. Zörgessetek és megnyitta-
tik nektek. A családlány nyitott ablakot - kiára dt a ka-
nálcsörgés, muzsika, jókedv - és közölte, a gazda nem
engedheti be õket, mert akkor nekik kevesebb marad.
Menjenek hát tovább békével. 
Messzirõl dobolás, lárma hallik.
- Ne ölj!- emelte föl kezét, látván, hogy géppisztolyos
férfi összekötözött kezû asszonyokat, öregeket, gyere-
keket lõ halomra.
- Te ki vagy? Milyen nyelven beszélsz? - így a fegyveres.
- Mert, ha nem az enyémen, odakötözlek a többi ide-
genhez. Állj! Kezeket föl! 
A dobolás, lárma, énekszó már erõsebb. 

A szakállas férfi egy szobor árnyékában pihen és nézi
a tömeget. Zászlókat lengetnek, jelszavakat skandál-
nak. Kövérkés ember kapaszkodik az emelvényre, mel-
lén hatalmas jelvény, és azt kiabálja, hogy csakis õ se-
gíthet mindenkin, amiként eddig is segített, aki nem
így gondolja, az vesszen el, pusztuljanak az idegenszí-
vûek! Pusztuljanak! - ordítja a tömeg. Vesszenek! Fe-
szítsd meg! Most pedig imádkozzunk - mondja az emel-
vényen álló és õ maga kezdi el, ég felé fordítva szikrá-
zó szemét. 
A göndör hajú, szakállas férfi a szoborra tekint, mely-
nek árnyékában pihen. A szobor királyt ábrázol, ki
egyebek között a jövevények befogadására, a többnyel-
vûség ország gyarapító erejére intette népét. Ránézett a
most emelvényen imádkozó, nagyjelvényes emberre és
látta, hogy az emelvény kisemmizett, megalázott, lé-
tüktõl megfosztott emberek halmaiból rakódott össze.
A szakállas férfi feláll és hangosan kiáltja a tömegnek:
- Nem minden, ki mondja nekem, Uram, Uram, megyen
bé a mennyországba, hanem az, ki cselekszi az én
mennyei atyámnak akaratját. Õrizzétek magatokat a
hamis prófétáktól, akik tihozzátok jönnek juhok ruhá-
jában, de belül ragadozó farkasok. Nem figyel rá senki.
Az együgyû mégis megkérdezi: 
- De hát mirõl ismerjük meg õket? 
- Az õ gyümölcsükrõl ismeritek meg õket. Nem terem-
het a jó fa hitvány gyümölcsöket, sem a megveszett fa
jó gyümölcsöket. Valamely fa nem terem jó gyümölcsö-
ket, az kivágattatik és a tûzre vettetik. 
A sípolás, a zsibongás, a lárma mind nagyobb lett, a
szakállas férfi is ment arra, amerre a tömeg sodorta.
Egyre csak jöttek, tülekedtek minden irányból valami
központi hely felé csörtetve. Hangos zenebonával, tül-
köléssel, kifestett arccal, arany karperecekkel, nõk, fér-
fiak orrában, fülében is hatalmas aranykarikák, vison-
gás, sivítás. Dobok dörömböltek, hangfalak bömböltek
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és nyomakodott elõre mindenki, csak közelebb,
közelebb valamihez. És kiért õ is a térre, ahol vakított a
színes villódzás, õrjöngésig fokozódott a rikoltozás,
vonaglás, nõk, férfiak meztelenségükkel kérkedtek, égõ
pata bûze érzõdött és kénkõ szaga.  
Az Aranyborjú körül. 
Mert ott magaslott a téren az Aranyborjú, sokkalta
nagyobb, mint ama sivatagi, amely akkor épült, míg
Mózes a Parancsolatokat átvette. Ez a borjú a magasból
tekintett le uralkodóként az õrjöngõkre, mert valóban
uralta õket, a legfõbbé, a lényeggé vált. 

*

- Ember Fia, most mit tapasztaltál? - hangzott ismét a
fa lombjai közül 
- Láttad te is. 
- Láttam. Ezért is kérdem, nincs még itt az idõ? 
- Az Idõ én vagyok. 
- Tudom - hangzott gunyorosan - , meg az Út, az
Igazság, az Élet is. Meg a Feltámadás, tehát a
Megújulás! Hát nincs még itt az ideje a Megújulásnak?
Már nem a víz, hanem kedvencem, a tûz által - hang-
zott sürgetõen a fáról, ahol egy kis szerkezet fényes vil-
lanása után gomba alakú felhõ emelkedett, közben
milliók sikolya hallatszott, de csak egy pillanatig, majd
ismét a sürgetés: Ember Fia! Láttad a világot, láttad,
mivé vált. Ezt a lényt alkottad Te saját képmásodra,
hasonlatosságodra?  Megérett a pusztulásra, mármint a
megújulásra. Tedd, amit próbaként már megtették
Szodománál, Gomoránál.
-Enyém az ítélet. 
-A tiéd. De a kiválasztott népeden kívül már
görögöknek megígérted az Aranykort, az Ezüstkort, a
Vaskort. Ez utóbbit, mint az Idõk Végét. Mikor érkezik
el a Vaskor? Amikor a gyermek már nem tiszteli
szülõjét, amikor a csecsemõk õsz hajjal születnek. A
hinduk náluknál is korábban értették meg a pusztulás
és megújulás egységét, ezért kedvelik jobban Sívát,
mint a teremtõ Brahmát, vagy a fenntartó Visnut. De az
Idõk Végét prófétálta egykori jó katonám is, kit Te a
magad oldalára állítottál. 
- Paulusról szólsz, ki az eltévelyedetteknek példa. 
- Saulusról szólok, ki engem szolgált. Õ is közzé tetté -
Pálként - az Idõk Végét. Hát én idézzem, amit Te
engedtél neki Láttatni? Íme: ,,A végsõ napokban az
emberek önzõk lesznek, kapzsik, kérkedõk, kevélyek,
szitkozódók, szüleiknek engedetlenek, hálátlanok,
istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágal-
mazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók
és fülfuvalkodottak. Az istenfélelem látszatát keltik, de
lényeget megtagadják.“ Hát mondd, Ember Fia! Nem
elérkeztek már ezek az idõk? Nem ezeket éli a Föld? A
Tudás Fáján a gombafelhõs szerkezet az egész Földet
elpusztíthatná. Új földet gyúrhatnál, kiegyenesített
tengellyel, jobban elosztva a szárazföldet, a vizet. Mi

hát a szándékod? Most sem zárod az Idõ Kapuját? 
A sötét szakállú férfi fölemelte a fejét, messzire nézett
és tekintetébõl eltûnt a szomorúság, helyébe öröm,
melegség költözött.
- Érzed? - kérdezte. 
- Érzem - nyöszörgött a hang a fáról. Már az elõbb is
éreztem, ezért sürgettelek. Érzem igen, közeleg az ass-
zony azzal a szelíd emberrel. 
- Igen, közeleg az asszony, akinek majd belemarsz a
sarkába, õ pedig eltiporja a fejedet. 
- Ez a sorsom. De majd visszatér az erõm… ha… adj
idõt. 
- Most érnek ki a városból, ahol nem kaptak szállást.
Indulnak a barlangistálló felé. Már fölragyogott ama
csillag is!
- Engedj… engedj utamra, ezt a csillagot, ezt az erõs
fényt nem bírom, elpusztít… De majd visszatérek, ha…
engedj el…
- Távozz tõlem hát, és ne kísértsd a te uradat!
A kerékkel, hidakkal, gépekkel, házakkal, bombákkal
teli Tudás Fájáról lesiklott a kígyó és eltûnt. A kövön
ülõ sötét szakállú, tiszta tekintetû férfi fölállt és áldás-
ra emelte kezét. A csillag felragyogott, fénye szétáradt
a világ minden tájára. A nehézkesen lépdelõ asszony és
támogatója most lépett be a barlangistállóba. Egészen
közel a városhoz, Betlehemhez.

Kaláris14. oldal 2006. december

5-én Nosztalgia-délután fél 2-tõl
4-5-én Térítési díjak rendezése pénztári órák alatt

6-án Véradónap du. 13-16 óráig
11-én Orvosi ellenõrzés du. 14 órától
14-én Karácsonyi Ünnep de. 10 órától, vendégeink

az Óvodások.
20-án Ajándék és ruha-vásár karácsonyra 9 órától.
28-án Ó-év búcsúztató, ünnepi ebéd (zene, tombola,

játék, nótázás).

Állandó programok:

Hétfõn  reggel 8-ig vércukormérések, vérnyomás- test-
súly-mérések, gyógyszerrendezés. Kedden de. fél 10-tõl
a kézimunkázók csoportfoglalkozása, a gyógy-
masszírozás télen szünetel.
Az idõstorna 10 órakor szerdánként. Kedden 14-15 órá-
ig Optimisták próbája, felkészülés a helyi rendezvé-
nyekre. (Karácsony, Szilveszter, Pünkösd). Új mûsort
tanulunk 2007. júniusra, a testvértelepülések 10. évfor-
dulójára.
Rendezvényeinkre tombolát, süteményt, adományt, és
egyéb hozzájárulásokat a szûkített mûködtetés miatt is
elfogadunk.

Klubvezetõség

Az Idõsek Klubjának programja
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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
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

tanácsadás ingyenes!
Szállítási ügyelet: 06-30/2-447-447

(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

Novemberi kínálatunk:

1. Jákó Vera - Könnyek nélkül élni
2. Barabás Sándor - Te vagy nékem az az asszony
3. Fényes György - Nincs már hova hazamenni
4. Fejes Imre - Tiszamenti kisfalumban
5. Kacor Ferenc - Bocsáss meg kérlek
6. Solti Károly - Csak még egyszer tudnék haza-

menni

7. Bessenyei Ferenc - A kanyargó Tisza-partján
8. Dupla Kávé - Kell hogy várj
9. Komár László - Húsz év múlva
10. Koncz Zsuzsa - Rohan az idõ
11. Korál - Homok a szélben
12. Máté Péter - Azért vannak a jó barátok
13. Szécsi Pál - Egy szál harangvirág
14. Apostol - Nehéz a boldogságtól
15. Kovács Apollónia - Nincsen még egy olyan asz-

szony
16. Lévai László - Van egy ház a Tisza-parton
17. Fonográf - Karácsonyi dal
18. Ádám és Renáta - Karácsonyi ének
19. Dolly Roll - Karácsonyi képeslap
20. Zámbó Jimmy - Szent Karácsony éj
21. Cserháti Zsuzsa - A gyertya lángja égjen
22. Edda - Ünnep
23. Bryan Adams - Christmas time
24.Bojtorján - December végén
25. Kimonwák - Gyémánt
26. Charlie - Az légy aki vagy
27. Jazz+Az - Ma jól vagyok
28.Ákos - Minden, ami szép volt
29. Zorán - Száz évig élünk
30. Omega - Csillagok útján

Zenés üdvözlet a
89.9 MHz-en

Küldje el jókívánságait szeretteinek, barátai-
nak, 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 ad-
hatják 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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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.

Hobbykert eladó. Termõ fák-
kal, pincével, szerszámossal.

Érdeklõdni: Mártély, Községház
u. 3. Tel.: 228-187.

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

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

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

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

Dióbél megrendelhetõ, 1200 ,-
forintos kilónkénti áron.
Mártély, Községház u. 3. Tele-
fon: (62) 228-187.

Vadonat új kézi hajtású rok-
kant kocsi olcsón eladó. Érdek-
lõdni a (20) 966-4198-as mobil-
számon lehet.

400 literes mélyhûtõláda eladó
20. 000 -, forintért. Érdeklõdni:
a 06 30 223 3030-as mobilszá-
mon.

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:

Tót Ernõ - Mártély, Széchenyi u. 12.
Molnár Istvánné (Pap Eszter) - Mártély, Fõ u. 14.

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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A Római Katolikus Egyház közleménye

2006. december 24-én vasárnap (Szent Este) a
Karácsonyi Ünnepi Mise - Éjféli Mise - 21 órakor
kezdõdik. 

Ajánlatokat vár az
Önkormányzat

Mártély község Önkormányzata meghirdeti
értékesítésre 1991-es évjáratú Mercedes
Benz AG gyártmányú, 124 típusú men-

tõautóját. Árajánlatokat kérik leadni 2006.
december 30-ig a mártélyi Polgármesteri

Hivatalban, Rákóczi tér 1.


