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Amikor megáll kicsit az idõ

A hír futótûzként terjedt el a Falukarácsonyi Ünnepség
után a faluban. El sem akartuk hinni. Ismerõsökkel,
barátokkal hívogattuk egymást, de a tény sajnos bebi-
zonyosodott. Nagy Imre hirtelen meghalt. Teljesen le-
taglózott bennünket. Hisz mi „haverok” még paroláz-
tunk a Faluházban, szokás szerint viccelõdtünk, hü-
lyéskedtünk, ahogy mindig is szoktuk, aztán most egy-
szerre vége. Egy pillanat mûve. Azé a pillanaté, amely
az életet a haláltól elválasztja. Azé a pillanaté, amely
bárkivel megeshet, bármikor. Mégis megdöbbentõ, ha
egy látszólag ereje teljében lévõ, mondhatni virágkorát
élõ embert ragad el a halál teljesen váratlanul. Férjet,
családapát, jó barátot, munkatársat.
A temetõ felé bandukolva megdöbbentett a csendes tö-
meg látványa. Mert nagyon sokan voltunk. Sokkal töb-
ben, mintha egy átlagos életû, a közösség számára
nem túlzottan jelentõs ember búcsúztatására gyüleke-
zett volna Mártély. Mindenki eljött végtisztességet ten-
ni, akit fõnöke elengedett a munkahelyérõl, mozgáské-
pes volt és ott akart lenni. A lehetõ legtöbben voltunk,
amit az élet megengedett. 
Ahogy zavaromban megálltam egy helyen a sírok kö-
zött, sorra vettem az ismerõsöket. A közelebb állókkal
halk szóval köszöntöttük egymást, egy kézfogással, a
távolabbiaknak csak bólintással jeleztük, hogy érzé-
keljük a másik jelenlétét és sorra vettem az általam is-
mert embereket. Majd tíz év után alig van már arc, akit
ne ismertem volna. Felsorolhatatlan fizimiska, ember,
életút, történet. Szomorúsággal telt szívvel tekintetem
a kisasztalon lévõ urnára tévedt, s a mellette állókra.
Ani, Zsuzsi, Gergõ, Anna, és Kisimi. De hol van Imrém
szálas alakja, kackiás bajsza, mosolygós arca? Hiá-
nyoltam. Aztán amikor felocsúdva én is oda bátorta-
lankodtam, hogy kifejezzem részvétem, s csak arra
maradjon erõm, hogy elõre megfogalmazott vigasztaló

szavaim helyett a kezüket megszorítva a nyakukba bo-
ruljak torkomat szorongató sírással és könnyes szem-
mel, megláttam Imre fényképét a kisasztalon, s ráesz-
méltem: itt van, s velünk is marad mindörökre, mert
csak az hal meg, akit elfelednek… S ott az idõ megállt
egy pillanatra. Csak annyi, talán az ember által fel nem
fogható pillanatra, amelyben elbúcsúzhattunk valaki-
tõl - hogy azután kíméletlenül induljon tovább, s egy-
hangúan morzsolja annak a valaminek a másodperce-
it, perceit, óráit, napjait, heteit, hónapjait, éveit, ami-
nek a neve: Élet.
Amikor ezt a kis újságot elkezdtük csinálni, õ volt az
egyik elsõ mártélyi, akivel riportot készíthettem. Na-
gyon segítõkész volt abban is. Mint az élet bármely te-
rületén. Nem volt olyan apróság, vagy nagyobb dolog,
amelyben ne segített volna. Gondolom, ezt sokan el-
mondhatják rajtam kívül is. Egy olyan jó emberünket
veszítettünk el, aki nagyon fog hiányozni. Komolysá-
ga, ha kellett harsány jókedve és egyeseknek talán kel-
lemetlen szókimondása, felhõtlen vidámságra való
hajlama, s egészséges életszeretete miatt, egyedi volt,
egyszeri és megismételhetetlen.
Imre! Bár mint kiderült most e szomorú apropóból, ná-
lam fiatalabb voltál, ha összefutottunk, mégis mindig
úgy köszöntöttél: Na, szevasz, öcsém! Mi újság? Hát,
például most már, ez is hiányozni fog nagyon…
Találj nyugalmat és lelki békét ott, ahová mentél, s lel-
ked óvó figyelme õrizze családod életét és boldogulá-
sát. A fájdalom enyhül majd, mert az élõk sorsa a to-
vábbi lét. Nekik nehéz most nagyon. De a sebeket gyó-
gyító idõ talán majd segít nekik. Emléked, életed és
mindaz, amit neked köszönhetnek, tovább él bennük.
Mert - hidd el így utólag is - a szeretet örök. Még, ha
életünkben csak néha és zavartan és ügyetlenül tudjuk
is kifejezni mindezt. Nyugodj békében!

F. Cs. Z.

„Jelzöm”

Csongrád megyében pillanatnyilag mintegy 70 hektárt
borít belvíz. Ez 37 települést érint, ahol folyamatos
küzdelmet kell folytatni a vízzel. Mártélyon mind a
bel-, mind a külterületen okoz szinte évente visszatérõ
gondot a felszaporodó pangó víz. A tanyán élõknek
ilyenkor a legnagyobb problémát a közlekedés okozza.
Aki teheti munkagéppel, terepjáróval oldja meg a napi
bevásárlást gyógyszerbeszerzést, de van, aki csak ló-
val, vagy gyalog képes megközelíteni a falut. Az embe-
rek, ha kell, összefognak és segítenek egymásnak.
Sokszor csak a falugondnok, vagy a Polgárõrség segít-
ségével lehet kijutni a tanyákra, gyógyszert vinni, vagy
épp vérvétel céljából az orvos asszisztenst kiszállítani.
A tavasz elmúltával azután rendezõdnek a dolgok, de
minden évben újra és újra beköszönt ez az áldatlan ál-

Belvízi körkép
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lapot, amely
megkeseríti
az emberek
életét.
2010. de-
cember ele-
jén I. fokú,
majd 27-tõl
napjainkig
II. fokú bel-
vízvédelmi
készültség
van érvény-
ben Már-
télyon. Ez
idõ alatt
több mint
1400 óra
v é d e k e z õ

munka kellett ahhoz, hogy a falu belterületét részben,
vagy egészében mentesíteni tudják a belvíztõl, meg-
elõzve a nagyobb károk keletkezését. A védekezésben
élen járnak a helyi önkéntesek, akik a Mártélyi Polgár-
õr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai.
Nélkülük a falu egyes helyeit már hetekkel ezelõtt el-
önthette volna a belvíz. Áldozatos munkájuk köszöne-
téül álljon itt névsoruk: Rózsa János, ifj. Rózsa János,
Rózsa Szilveszter Róbert, Rózsa Sándor Zoltán, Sán-
dor Tamás, Hízó Zoltán, Szalai István, Szalai Zsolt,
Berecz Ernõ, ifj. Nagy Imre, Nagy Anita és Bánfi Csa-
ba.
A belvízi helyzettel kapcsolatos témákban kérdeztük
Dr. Tarics Csilla jegyzõt, és Tonkó Tibor falugazdászt. 

Dr. Tarics Csilla Jegyzõ
Kaláris: Melyek a lakosok és az Önkormányzat jogai,
kötelességei a kialakult belvízhelyzetben?
Dr. Tarics Cs.: - Mások életét, testi épségét vagy va-
gyonát közvetlenül fenyegetõ és más módon el nem
hárítható veszélyhelyzetben a tulajdonos akár azt is
köteles eltûrni, hogy a veszélyhelyzet elhárításához
szükséges mértékben ingatlanát igénybe vegyék, ab-
ban kárt okozzanak (utólagos kártalanítás ellenében).
A károsult pedig a kár elhárítása, illetve csökkentése
érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott hely-
zetben általában elvárható. Ez magánszemélyre és ön-
kormányzatra is igaz. (Polgári Törvénykönyv)
Kaláris: Hogyan és mire kötelezhetõ az ingatlantulaj-
donos?
Dr. Tarics Cs.: - Az ingatlan tulajdonosa még a ve-
szélyhelyzet kialakulása elõtt köteles gondoskodni az
ingatlana elõtti nyílt árok és mûtárgyai tisztán tartá-
sáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról. (1/1986.
/II. 21./ ÉVM-EüM. együttes rendelet.)
Kaláris: Hogyan elõzhetõ meg, hogy belterületi ingat-
lanokban kárt tegyen a felgyülemlett belvíz?

Dr. Tarics Cs.: - Elsõsorban a lakóingatlan megfelelõ
alászigetelésével, illetve az ingatlan körül árok kiala-
kításával, homokzsákfal létesítésével. Homokzsákot
lehet igényelni az önkormányzattól.
Kaláris: Kap-e, és ha igen milyen nagyságrendben köz-
ponti támogatást, anyagi, netán eszköz-segítséget a
védekezéshez, kárfelszámoláshoz az Önkormányzat,
vagy csak a maga erejére és az önkéntesek munkájára
számíthat?
Dr. Tarics Cs.: - A központi vis maior keretbõl a véde-
kezési költségek 70%-ára lehet pályázatot benyújtani,
amely – nyertes pályázat esetén – utófinanszírozású.
Munka szempontjából elsõsorban magára számíthat
az önkormányzat (esetlegesen közmunkaprogram ke-
retében), illetve az önkéntesek segítségére. Segítenek
továbbá a katasztrófavédelem hódmezõvásárhelyi ki-
rendeltségének munkatársai és a hivatásos tûzoltók is,
ha szükséges.
Kaláris: Igaz-e, a sokfelé hallható, olvasható tény,
hogy a biztosítók egyáltalán nem fizetnek kártérítést
belvízkárokra? Milyen segítségben reménykedhetnek,
akiknek házuk, egyéb építményeik károsodnak?
Dr. Tarics Cs.: - Igaz. Az ár- és belvíz kárra nem köt-
nek biztosítást. Szûk körben lehetséges egy állami
alappal, a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kár-
talanítási Alappal szerzõdni éves díjfizetés ellenében.
Az Alap kezelõ szervezete a Magyar Államkincstár,
amely a szerzõdõ fél az állam részérõl.
Kaláris: Mi lenne az a „végsõ”, megnyugtató megol-
dás, amelynek eredményeként megszûnne a belvízi ve-
szélyeztetés Mártélyon?
Dr. Tarics Cs.: - A csapadékvíz-elvezetõ rendszer teljes
kiépítése. Tervben van egy ilyen tárgyú pályázat be-
adása.

Kaláris: Kihez, hová forduljanak mindazok, akiknek a
gondos védekezés ellenére mégis káruk származik a
belvíz miatt?
Dr. Tarics Cs.: - Általában nincs lehetõség a kártalaní-
tásra, kivéve, ha erre az állam külön lakossági vis
maior pályázatot ír ki, mint az történt a 2006-os árvíz,
belvíz idején.

(folytatás a következõ oldalon)
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Tonkó Tibor falugazdász, Magyar Agrárkamara ügy-
félszolgálati szaktanácsadója
Kaláris: Alapvetõen kinek a feladata a külterületi csa-
tornák rendben tartása? Állami feladat, vagy a földtu-
lajdonosé?
Tonkó T.: - A külterületi csatornák helyrajzi számmal
rendelkeznek és a Földhivatalnál be van jegyezve a tu-
lajdonos vagy a kezelõje. A jelzett csatornák vagy az
Önkormányzat vagy a TIMA kezelésében vannak. Ter-
mészetesen a Földtulajdonos sem vonhatja ki magát a
helyzet kezelésébõl. A használatában levõ földterüle-
ten található ideiglenes ún. „nem helyrajzi számos
csatorna” illetve vízelvezetõ rendben tartása a föld-
használó feladata. A Földhivatalnál bárki betekintést
kérhet a csatornák tulajdoni lapjaiba.
Kaláris: Igaz-e, hogy a gazdáknak elvileg hozzájáru-
lást kellene fizetniük a fenntartási, karbantartási
munkákért a vízügyi hatóságnak? Fizetik-e, s ha nem,
miért?
Tonkó T.: - A Vízgazdálkodási Társulatok a Földtulaj-
donosoké. A közgyûlés határozata alapján fenntartási
hozzájárulást kellett fizetni 2010. december 31-ig,
hozzávetõleg 1000,-Ft/ha összegben. Tehát eddig köte-
lezõ volt hozzájárulni a fenntartáshoz.
Kaláris: Milyen állami segítségre számíthatnak (anya-
gi, gép, eszköz, élõ munkaerõ stb.)?
Tonkó T.: - A külterületi belvízmentesítést az állam
egyedül nem tudja megoldani. A fõmûveket mûködteti
az állam, ami a befogadóba juttatja a belvizet. Odáig
eljuttatni a földhasználó, a Víztársulat és az Önkor-
mányzat közremûködésével lehet. A víztársulat és az
Önkormányzat pályázhat a felmerülõ költségek megté-
rítésére. Most indul a közmunkaprogram.
Kaláris: Hallani, olvasni, hogy egyesek beszántották a
földjüket átszelõ belvízelvezetõ árkokat, csatornákat.
Kinek a kötelessége az eredeti állapot helyreállítása,
van-e valamilyen archivált állapotrögzítõ rendszer en-
nek ellenõrzésére (térképek, nyilvántartások), amelyek
segítségével kétség kívül leellenõrizhetõk ezek a mun-
kák?
Tonkó T.: - Errõl megbízható pontossággal nem lehet

nyilatkozni, általánosítani sem szabad. Elõfordulhat,
hogy egyes gazdák a legutolsó talpalatnyi földet is be
kívánják mûvelni. A nyilvántartott helyrajzi számmal
rendelkezõ csatornák a Földhivatalnál megtalálhatók
és van is hatósági jogköre a Hivatalnak. Amennyiben
vitás kérdés van, a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága (Szeged Deák Ferenc u.
17.) tud útbaigazítást adni.
Kaláris: Létezik-e még Mártély külterületi részein meli-
orációs rendszer? Ha igen, ellátja-e még eredeti felada-
tát, vagy mára csak perforált csövek kusza rendszere
található a föld alatt?
Tonkó T.: - A meliorációs beruházások elvi élettartama
kb. 25 év.  A hatásossága attól is függ, hogy mûködte-
ti-e valaki? A dokumentáció megtalálható a Kivitelezõ-
nél, illetve a megyei (FM) Hivatalnál.
Kaláris: Milyen megoldás jöhetne szóba – a meglévõ
geológiai adottságok megváltoztatásán kívül, ami fizi-
kai lehetetlenség – az évrõl-évre ismétlõdõ belvizes idõ-
szak mezõgazdasági, életminõségbeli károkozásának
megfékezésére, megoldására? Mennyire partnerek eb-
ben a gazdálkodók, s a mindenkori magyar kormány-
zat?
Tonkó T.: - A károk enyhítése, megelõzése, mérséklése
csak együttmûködéssel oldható meg. Van Vásárhelyi
Pál Terv, csak csinálni kell. Évtizedes lemaradás van.
Kaláris: Ki, milyen hatóság ellenõrzi rendszeresen a
belvízelvezetõ mûvek állapotát, milyen szankciókkal
sújthatják a gazdákat, szervezeteket?
Tonkó T.: - A vízmûvek ellenõrzése az Alsó-Tiszavidéki
Vízügyi Igazgatóság, a Földhivatal és az Önkormány-
zat jogköre, illetve a Földmûvelésügyi Igazgatóságé at-
tól függõen, hogy ki a kezelõje a csatornának.
Kaláris: Kapnak-e a termelõk bármiféle kártérítést,
vagy jóvátételt regisztrált belvízi káraikért, kitõl, ho-
gyan és mennyit?
Tonkó T.: - Alapjában a természeti károkért nem kap
kártérítést a gazdálkodó. A nemzeti agrár-kárenyhítési
rendszer azért jött létre, hogy mérsékelje a gazdálko-
dók veszteségét. A mezõgazdasági. vállalkozóknak kö-
telezõ volt a belépés. Szántó esetén 800,-Ft/ha a hoz-
zájárulás, amit minden év június 30-ig kell megfizetni
a kincstárnak. Az õstermelõk május 15-ig léphetnek be
önkéntesen. Az állam a befizetett összeget megdupláz-
za és ebbõl az alapból lehet igényelni kártérítést min-
den év október 20-ig a Földmûvelésügyi Igazgatóság-
tól a Falugazdászon keresztül. A 2010-es év után kb.
10-15%-a várható a kárnak.
Kaláris: Mi a teendõje (joga, kötelessége) az egyéni
gazdálkodónak a belvíz megelõzésében, a kialakult ál-
lapotok felszámolásában, a kárenyhítésben?
Tonkó T.: - A Gazdálkodó köteles a kárenyhítésben
részt venni és együttmûködni a szomszédaival. Ami-
kor területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, köte-
lezettségeket is vállalt vele. Joga van segítséget kérni a
Társulattól és az Önkormányzattól is.

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Talán köztudott, hogy télen nem minden madarunk vo-
nul melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Az már
kevésbé közismert, hogy a tõlünk északabbra fekvõ,
mostohább téli klímájú területek madarai számára Ma-
gyarország jelenti a telelõ területet. Hazánk környeze-
ti állapota ma még lehetõvé teszi, hogy a ház körül
gyakori madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék
a telet. Az etetés viszont nagy könnyebbséget és biz-
tonságot jelent a környék madarainak, különösen a
nagyon hideg téli napokon, az itatással és a mestersé-
ges odúkkal együtt, de csak akkor, ha az etetést folya-
matosan, egész télen át végezzük. A madarak könnyen
megszokják és számítanak az etetõhely táplálék kíná-
latára, és évrõl-évre akár messzirõl is visszatérnek a
stabil etetõk közelébe telelni, ezért ha váratlanul abba-
hagyjuk az eleség pótlását, rengeteg madarat hozha-
tunk nehéz helyzetbe. Az etetõre járó kis testû, 6- 15
gramm (!) körüli testtömegû madarak számára -10 Cel-
sius fok alatti hõmérsékleten a túlélés gyakran arról
szól, hogy tartalékaik csak arra elegendõek, hogy át
tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem jut-
nak eleget táplálékhoz az alig 8 óra hossznyi világos
periódusban, például azért, mert nem töltöttük fel az
etetõt, könnyen elpusztulhatnak a következõ hideg éj-
szakán.

Csak télen etessünk!
Gyakori kérdés Magyarországon, hogy nyáron kell-e
etetni a madarakat? Az elmúlt évszázadban kialakult
hazai gyakorlat szerint a madáretetés a havas, ónos
esõs idõszak, tehát a tél dandárjának madárvédelmi
tevékenysége. Mára ez a tiszta kép kezd egy kissé za-
varossá válni. Nyugat-Európa egyes országainak kör-
nyezetállapot-romlása miatt az énekesmadarak állo-
mánya drámaian csökkent, ezért az ottani állatvédelmi
szemlélet a madarak egész éves etetését támogatja.
Szerencsére hazánkban továbbra sincs szükség az
egész éves etetés gyakorlatának bevezetésére, ezért a
költési idõszak kezdetével fejezzük be a kert madarai-

nak etetését. Ennek nemcsak elvi, de madárvédelmi
oka is van. Több megfigyelés is beszámol arról, hogy
egyes széncinege párok az etetõben maradó naprafor-
góval etették a fiókáikat, akik ezt nem tudván meg-
emészteni, a gyomortól a nyelõcsõig felgyülemlõ ma-
goktól megfulladtak, elpusztultak. Az ilyen szerencsét-
len eseteket kerülhetjük el, ha idõben szüntetjük be
madaraink etetését. 2011-ben éppen a széncinege lesz
az év madara.

Mivel etessünk?
A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pi-
rított, magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó.
(És a dió – írnám szívem szerint -, ha a csonthéjas nö-
vény ára nem vetekedne lassan az általunk oly ritkán
fogyasztott szarvasgombáéval, én azért lopok madara-
imnak a karácsonyi diós bejgli mennyiségének rovásá-
ra.) A szotyolába érdemes apró szemû magvakat: kö-
lest, muhart, fénymagot, lenmagot, stb. keverni. A leg-
egyszerûbb, ha a gazdaboltokban kimérve kapható,
vagy az állatkereskedésekben, barkásáruház-láncok-
ban fellelhetõ pinty és hullámos papagáj magkeveréket
vásárolunk. Ne keseredjünk el, és ne reklamáljunk, in-
kább örüljünk, ha a vásárolt napraforgó törött, „sze-
metes”! Sok madár csõre ugyanis nem elég erõs az
egész napraforgó szemek feltörésére (pl. vörösbegy,
ökörszem), e fajok csak a törött szemekbõl kihulló
magtörmeléket, a napraforgóba keveredõ gyom és
egyéb apró magvakat tudják hasznosítani.
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli etetõanyag
az állati zsiradék: a nem sós vagy kifõzött szalonna, a
faggyú, illetve a ma már szinte bármely élelmiszerbolt
állateledel kínálatában szereplõ cinkegolyó. (A cinke-
golyó drótra van felfüggesztve, ennek oka, hogy a
megfigyelések szerint madaraink könnyen belegaba-
lyodhatnak a lágy spárgába, madzagba a ráakasztott
eleség csipegetése közben, s belegabalyodva el is pusz-
tulhatnak! Használjunk tehát merev drótot, akár fél di-
ót, akár más táplálékot adunk a madarainknak e mód-
szerrel.) Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk
valamilyen vízszintes felületre, akár az etetõ sík tete-
jére, mert ezt is nagyon szeretik a madarak, különösen
a vörösbegyek.
Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett leggyak-
rabban almával etethetünk. A gyümölcsöket lehetõleg
szúrjuk fel bokorág-csonkokra, esetleg faágakra, így a
madarak hóeséskor és azt követõen is hozzáférhetnek,
míg a talajra szórt élelem mindaddig elérhetetlen szá-
mukra, amíg el nem takarítjuk a havat. Az almát gya-
korlatilag minden lágyevõ, tehát rovarokat (is) fo-
gyasztó madár kedveli, így nagy segítséget nyújthat
szokatlan módon áttelelõ madaraknak, például a
barátposzátáknak.

Téli madáretetés

(folytatás a következõ oldalon)
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Csodálom Jézus Krisztust, ahogyan a földre jön, és sa-
ját kezébe veszi a dolgokat. Nem mást küld, hogy Õ fá-
radt cinizmussal, a mennyei trónusán ülve szemlélje
és kommentálja az emberiség vergõdését. Õ közénk jött
és szembemegy az akkori világ sodrásával, az erõsza-
kos, kapzsi, lusta, élvhajhász semmittevéssel. Utat ke-
res, építkezik, társakat gyûjt, megtanítja õket csend-
ben lenni, befelé fordulva imádkozni, felfedezni a
mennyei Atya, vágyaink által szívünkbe írt álmait. Na-
ponta útra kel, bejárja a szülõföldjét, bátran nyíltan
szóba áll az emberekkel, meghallgatja õket, vigasztal,
bátorít, segít. Egyetlen kérdés, egyetlen gond se jelent
számára akadályt, lendületesen felvállalja azokat és
megoldja. Keresztelõ Szent János lefejezése, egy-egy
kudarc, nem bénítja le, duzzogva nem ül félre, hanem

kitartó szívóssággal megy a szeretet útján elõre. Nem
gyûjt kincseket, vagyont, nem áll be egyetlen politikai
irányzatba sem, szabadon száll, hiszi, hogy jósága,
szeretete az egész világot megmozgatja. Egyszóval Jé-
zus él, alkot és szeret, megy elõre! Már önmagában
ezért a tevékeny, lendületes életéért, én Jézus Krisztus
mellé állok. Olyan döbbenetes látni, hogy sok-sok em-
ber csak a saját pitiáner szórakozásáért mozdul meg.
Csak korlátolt létének a fenntartását vállalja, önmagá-
ért él, és nagyon sokan még azt is csak ímmel-ámmal
teszik...
Annyira szeretném ezeket az embereket felrázni, rá-
döbbenteni arra, hogy drága egyetlen életüket pocsé-
kolják el. Hogy lehetne az embereket a félénk, helyben
tipegõ, önzés burkában besavanyodott életükbõl ki-

Gondolatok egy új év hajnalán!

Adható a madaraknak ezen kívül fõtt rizs, fõtt tészta,
levesben fõtt zöldségek, ezeket elsõsorban a rigók és
rovarevõk fogyasztják.
Van egy örök szabály: soha ne adjunk a madaraknak
kenyeret, kenyérmorzsát, mert ezek erjedésnek indulva
gyomor- és bélgyulladást, és akár a madarak pusztulá-
sát is okozhatják.

Mibõl készítsünk egyszerûen etetõt?
A legegyszerûb-
ben mûanyag-
flakonból lehet
készíteni etetõt.
Erre a célra el-
dobható 1,5-2 li-
teres mûanyag-
flakonokat (így
a túlzott szemét-
termelést is
c s ö k ke n t j ü k )
használhatunk.
Az etetõ kialakí-
tása kreativitá-

sunk függvénye. A flakon oldalán késsel könnyedén
megejthetõ boltíves kivágással, amely elég, ha két ol-
dalon van, kényelmes hozzáférést és viszonylagosan
hó és szélvédett etetõt ügyeskedhetünk. Nagyobb ker-
tekben, szántóföld sarkában vethetünk néhány tõ nap-
raforgót, amelyek akár lábon hagyva, akár a leszedett
maggal teli tányérok formájában kerülhet kis ingyen
kosztosaink konyhájára. Kertben egyébként célszerû
az ún. dúc-etetõt használni. Ha idõnk és lehetõségünk
is van, az etetõ két szemközti oldalát üveggel fedjük
be, így a szél nem tudja elfújni a kiszórt táplálékot és
a madarak is összkomfortosabban érzik magukat. Az
etetõ kihelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a macskák
ne tudják megközelíteni. Gyakorlati tapasztalat, hogy
a felfüggesztett etetõt nem tudja „bevenni” a madará-

szás õsi ösztönétõl hajtott aranyos házi cica – amely
ösztönt egyébként semmilyen módon nem lehet „kiir-
tani”, ha csak a benti melegben kéjesen nyújtózkodó
házi kedvencbõl –, s a karvaly, e kistestû, de villám-
gyors ragadozó madár sem. A labilis felfüggesztés más
hívatlan vendégek, nagyobb testû madarak, s a galam-
bok távoltartására is jó módszer, általában jobban el-
kerülik az ilyen szélben mozgó etetõt. A verebeket
azonban többnyire ez sem zavarja az önfeledt táplálko-
zásban. Igen élelmes népség. (De hát, mint tudjuk,
ugye – a veréb is madár…)
Bár most látszólag engedett a tél a szorításból, ilyen-
kor is háláljuk meg ezeknek az ingyen napszámosok-
nak azt a mérhetetlen hasznot, amit kertjeink, földje-
ink rovar- és féregtelenítésével hajtanak nekünk, a nél-
kül, hogy tudnának róla. Ennyi kis ráfordítást megér,
hogy siránkozó keresgélésük helyett vidám dalukat
hallhassuk télen is, vagy éppen jót derüljünk civakodá-
sukon etetõnkben, abban a biztos tudatban, hogy jö-
hetnek a fagyos éjszakák, segítségünkkel túlélik a leg-
keményebb telet is.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)
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mozdítani? Felszabadítani a szeretet, az alkotás, a va-
lós létezés csodálatos szép világára? Hogy tudnám el-
mondani érthetõen, megmutatni azt a tiszta örömet,
melyet a szeretet útján, botladozva is, de elinduló em-
ber megtapasztalhat? Lehet, hogy izgalmas egy számí-
tógép elõtt ülve vezetni egy autót, szimulált hajtûka-
nyarokat bevenni, de mennyivel izgalmasabb, becsüle-
tes munkád gyümölcseként megvásárolt autódat ve-
zetve családodnak megmutatni gyermekkorod szép,
mesés tájait. Lehet bekeseredve, szárnyszegetten re-
ménytelenségben ostorozni ezt a világot, de mennyivel
jobb leülni és megfogalmazni egy verset, egy gondola-
tot, mely mint egy langyos szellõ belekapaszkodik em-
bertársad, csüggedten logó vitorlájába, és elindítja õt a
reális létezés hatalmas óceánján. Jó dolog megérezni a
kis magban feszülõ élni akarást és azt szelíden jó föld-
be tenni, a szeretõ szolgálat alázatával öntözgetni. Jó
dolog meghallani egy kisgyermek ki sem mondott pa-
naszát és egy otthon, intézményecske létrehozásával,
óvodával, gyermekvédelmi központtal válaszolni a ki-
bontakozás utáni néma vágyra. Jó dolog, mint egy lát-
hatatlan angyal e világon keresztül suhanni, itt-ott
csendesen megállva az életet szolgálni, szeretni az al-
kotás Istenét. Nagyon jó dolog élni és alkotni! Ha az Is-
ten maga mondaná, hogy nincs túlvilág, és nem tart-
ják számon a szeretetbõl adott pohár vizet, a jó szót, a
lehajló gyöngédséget, a másokért végzett munkát, én
akkor is ezen az úton mennék tovább, mert jó dolog jó-
nak lenni, alkotni, a létezés örömét megosztani ember-
társaiddal. Jó dolog a kis homokból várat építeni, a
téglából templomot az Istennek, otthont az emberek-
nek. Jó dolog a földet feltörni és tarka virágot, hatal-
mas fákat ültetni csak úgy, hogy legyenek, hogy létük-
kel tanúskodjanak az élet, a kibontakozás, a folyama-
tosan mozgásban lévõ Isten irántunk való végtelen
szeretetérõl.
Megéri? Építed, szépíted a világot és észre se veszed,
magadat építed, bontakoztatod ki, minden egyes kapa-
vágás, nemcsak a földet teszi lakhatóbbá, hanem te
magadat is. Mindennapjaid szeretetének tüzében kiégõ
tégláidból nemcsak kint a világban épül ház, otthon a
családodnak, hanem belülrõl építkezve megszületik
benned, a családjáért felelõs felnõtt, az apa, ki életet
ad. Csodálatos életet adni, gyermeket szülni, és azt be-
csülettel, türelemmel az öntudatra ébredésig felnevel-
ni, majd imádságos szeretettel az õ útját mindvégig
egyengetni, és öreg fejjel az általad ásott kútból fel-
buggyanó tiszta vízben megmosakodni. Te ástad a ku-
tat, de annak, életet adó tiszta vizét nem te teremtet-
ted, általad születik valami, ami nem te vagy, mely éle-
tet ad sokaknak, s melynek tükrében megláthatod vég-
re te is az igazi szép arcodat. Persze, hogy megéri a te-
remtõ Istennek társává válva magadat e világban ki-
teljesíteni. Semmibõl, a végtelen létbe felnõni, úgy len-
ni hatalmas fává, hogy forró nyarakban érett magvaid
ezreiben, erdõvé válsz. Minden egyes perc, óra mit Is-

ten jóságosan neked adott, s melyet te jósszándékú
munkával, alkotással nem kamatoztatsz, melyet a
semmittevés, az önsajnálat, a meddõ poénkodás, a
helyben topogás céltalan kocsonyájában töltesz, el-
vesztett, soha vissza nem térõ lehetõség. Tiszta szí-
vembõl sajnállak téged, ki évekig célozgatsz, de nem
mered meghúzni a ravaszt. Igen sajnállak téged ki
olyan szellemi, lelki, anyagi erõket gyûjtesz, melyekbõl
nem épül vers, szerelem, ház, haza, melyek csak poros
raktárrá teszik életed, s téged értelmetlen limlomjaid
õrzõjévé, egy karikás szemû, betörõktõl rettegõ éjjeli-
õrré. Mi vagy te? Egy szárnyatlan sas, a porban kapir-
gáló tyúkok között? Nem haragszom rád, csak szán-
lak, mind azt a vándort, ki balgán megáll és tikkadtan
szomjazik az életadó kút mellett. Izgalmas, érdekes az
élet, és ne azért buggyanjon ki szívedbõl a dal, mert ál-
tala unatkozó emberek sztárja lehetsz, hanem csak
azért, mert jó énekelni, társa lenni a korán kelõ pacsir-
tának, ki dalával ébreszti a hajnalt, és a vándort. Jó al-
kotni, a vásznon megragadni egy mozdulatot, egy csak
általad megsejtett hajlatát a tájnak, és azt, amit csak
egyedül te látsz, alkotó munkáddal alázatosan látha-
tóvá tenni az egész világnak.
A mozgásban lévõ Istennek szolgája vagyok. És mint a
gyermekkorod játékában, a szaladó gyermek, szeretné-
lek életadó simogatással megérinteni, hogy életed le-
gyen, és te is mozgásba lendülj, hogy merj magadba
fordulva álmokat látni, és azokat társakat keresve bát-
ran megvalósítani. Megtapasztalni azt, hogy milyen
csodálatos társa lenni a világot, tiszta szép vágyaid ál-
tal beléd írt irányban tovább teremtõ Istennek. Krisz-
tus, Isten reális válasza volt az emberiség évezredes
adventjére. Jézus léte örök válasz, nem csak a megany-
nyi miértre, hogyanra, hanem a te alapvetõ örök kér-
déseire is. Az élõ hit, az erõt adó remény válságban
van, és persze ez újabb és újabb politikai, gazdasági
kríziseket szül. Hogyan tovább? Hiszem, hogy a világ
megannyi kérdésére a válasz benned van, te magad
vagy a válasz, melyeket a benned feszülõ tiszta vá-
gyakban, álmokban találhatsz meg. A kérdés az, hogy
mersz-e magadba nézni, mered kimondani, megfogal-
mazni a végtelen utáni tiszta sóvárgásaidat? Mered
félrelökni, a kufár, csak a vagyonukat halmozni akaró
kereskedõk csillogó reklámjait, és kimondani mindazt
miért érdemes élned, dolgoznod, meghalnod? Mered
alázatos partnerségben Istennel tovább teremteni ezt a
szép világot? Mersz a gondolkodó, keresõ embertársa-
id sorába állni, hogy te is akár egyetlen dallammal
gazdagabbá tedd magadat, és társaidat? Mersz a hol-
napba nézni, és talán milliók által, a csendes adventi
imában kértekre, Isten, simogató válasza lenni?

Egyetlen dolgot kívánok az újesztendõben: Merj ezek-
re a kérdésekre bátran igent mondani!

Szeretettel, Böjte Csaba testvér Déva, 2010. dec. 30.
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Õsi, misztikus, biblikus hangulatot áraszt már a több
száz éves olajfa egyetlen példánya is. Ha egy telken él
ilyen, a házat, a villát annak jegyében tervezik, építik
meg. Kr. e. 5000-ben már sajtoltak a termésébõl olajat,
amit többféle célra használtak. Például azzal kenték fel
a királyokat. Élettani hatása páratlan.
Az egyik legrégibb kultúrnövény, a Földközi-tenger ke-
leti partvidékén, a mediterrán táj elválaszthatatlan
„díszei” az olajfaligetek, de számottevõ gazdasági té-
nyezõ Törökországban, Marokkóban, Szíriában és Tu-
néziában is. Napjainkban Olaszországban, Görögor-
szágban és Spanyolországban terem belõle legtöbb. A

sokféle – körülbe-
lül száz – fajtájú
olajfák húsz év
után fordulnak
termõre, aztán
több évszázadig
élnek és hozzák a
termésüket régió-
tól függõen no-
vembertõl januá-

rig. Örökéletûnek tartják, mert az öreg törzs elhalása
után újabb hajtások jelennek meg. Egy-egy fán átlago-
san öt-tíz kiló bogyó terem, ebbõl a mennyiségbõl pe-
dig egy-két liter olaj nyerhetõ, ez a magyarázata an-
nak, hogy miért volt mindig is méregdrága az olívaolaj.
A bogyó színe az érettségtõl függõen fakózöld, majd
barna, kékesfekete, fekete. Fogyasztás elõtt nyolc-tíz
napig vízben áztatják, hogy a fanyar ízt adó csersavak
kioldódjanak, majd sós vízben tartósítják. A gyümölcs
íze felséges, önállóan is fogyasztják, de ételekben fel-
használva még inkább, gondoljunk a görög, olasz
nemzeti eledelekre. Kitûnõ, ha csípõs paprikával, fok-
hagymával, citrommal ízesítik. Akárhogy is: a bogyó
élettani hatása nagyszerû. A belõle sajtolt zöldessárga
olajnak az emberi szervezetre gyakorolt kedvezõ hatá-
sát pedig csak közelítik a mogyorófélék, az avokádó, a
napraforgó olaja. Az olívaolaj 70-80 százalékban tar-
talmaz egyszeresen telítetlen zsírsav-észtereket, de
nyomokban fitoszterint és lecitint is. F-vitaminokat
természetes formában kizárólag az olaj tartalmaz,
ezek mesterséges bevitele extrém adagolás esetén rák-
keltõ lehet. Az olívaolaj összetevõi erõsítik az immun-
rendszert, támogatják az idegrendszert, oldják a
stresszt és gátolják az érrendszeri betegségek kialaku-
lását, erõsíti az izomsejteket. E nemes olajat általában
salátákhoz és ételek rövid idejû párolásához használ-
juk. Kozmetikai célokra is kitûnõ, ez régóta ismert, hi-
szen olívaolajjal szépítették a régi birodalmak herceg-
nõinek bõrét, haját, de a csecsemõk bõrét is. Idõnként
mi is kényeztethetjük magunkat. Például a száraz ha-
jat célszerû bekenni egy kevés felmelegített olajjal, az-
tán a fejünket mûanyag zacskóval lefedve, törülközõ-

be csavarva félóráig várni a hatásra. Ennyi idõ szüksé-
ges a zsíros bõrre készített pakoláshoz is: egy evõka-
nál olajat összekeverünk egy tojássárgájával és egy ká-
véskanál friss citromlével. Ha szálka megy az ujjunk-
ba, könnyen eltávolíthatjuk, ha elõtte meleg olajjal
kenjük be.
Az olívaolajak minõsége között óriási különbségek
vannak. A legértékesebb az extra szûz, amelyet a szü-
retelést követõ 24 órán belül mechanikus eszközökkel
sajtolnak, préselik, gyúrják, ülepítik, centrifugálják,
szûrik és palackozzák. Az eljárás során nem alkalmaz-
nak hõt, oldószert, tartósítót, így megõrzi az összes tu-
lajdonságát és antioxidánsokban gazdag mivoltát. A
sajtolás során keletkezõ maradványokból oldószerrel
kinyert anyagot nevezik sansának. Ez mindössze egy
százalékban tartalmaz extra szûz olajat, gyenge minõ-
ségû termék, az elõállító országokban nem is forgal-
mazzák, csupán exportálják. Alacsony ára miatt sokan
megveszik ott, ahol nincsenek tisztában a tartalmával,
de nem éri meg.
Sokan úgy vélik, még ma is élhetnek olyan olajfa egye-
dek a jeruzsálemi Getsemáné kertben, vagyis az Olaj-
fák hegyén, amelyek tanúi voltak Jézus elfogatásának.
Azért lehetséges, mert az elhalt törzsekbõl mindig új
hajtások nõnek. 

Lévay Györgyi

Olíva, a biblikus olaj

A Fõ utcai Abc dolgozói kellemes környezetben,
széles termékválasztékkal, gyors kiszolgálással,

folyamatos akciókkal várják kedves vásárlóikat a
hét minden napján! Az üzletben törzsvásárlói

rendszer mûködik, mely komoly kedvezményeket
biztosít a törzsvásárlói kártyával rendelkezõ

vásárlóink részére! Találkozzunk minden nap!
Nyitva tartás: H-P: 6.30-17, Sz: 6.30-13, V.: 7-11-ig
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Önkormányzat

Több jelzés, kérdés érkezett az Önkormányzat felé a te-
lepülési szilárd hulladék hetenkénti elszállításával
kapcsolatban. Az érdekeltek közül sokan azt hitték,
hogy a heti rendszerességû szállítás azt jelenti, a sze-
métszállítási díj is a duplájára nõ ezen túl. Mártély
Község Képviselõ Testülete, mint azt decemberi szá-
munkban megírtuk, 2010. december 15-ei ülésén tár-
gyalta az A.S.A Köztisztasági Kft. új ajánlatát. „A Kft.
díjjavaslatát, amely szerint nem lesz drágább a he-
ti gyakoriságú szemétszállítás az eddiginél, az inf-
lációkövetõ szokásos díjemelés tudomásul vételével
elfogadta a testület.” A hulladék hetente történõ
szállításával a díjak összesen évi 3,6 %-os emelést je-
lentenek! Indokolja mindezt, a

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet,
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsola-
tos közegészségügyi követelményekrõl.
A rendelet 5. § (2) bekezdése: A bomló szerves anyagot
tartalmazó hulladékot az országos településrendezési
és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pont-
ja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen
hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente
legalább egyszer, illetõleg szükség szerint nagyobb
gyakorisággal el kell szállítani.

A hulladékszállításról
Edényzet mérete: Lakossági/közületi

közszolgáltatás
esetén alkalmazható
egységnyi díjtételek:

60 literes (kedvezményes) 160,-Ft/ürítés
60 literes 320,-Ft/ürítés
120 literes (kedvezményes) 185,-Ft/ürítés
120 literes 370,-Ft/ürítés
240 literes 725,-Ft/ürítés
120 literes szabványzsák 376,-Ft/db

Összehasonlításul: a települési szilárd hulladék
kezelési közszolgáltatás díjai 2010-ben

Edényzet mérete: Lakossági/közületi
közszolgáltatás

esetén alkalmazható
egységnyi díjtételek:

60 literes (kedvezményes) 124,-Ft/ürítés
60 literes 249,-Ft/ürítés
120 literes (kedvezményes) 144,-Ft/ürítés
120 literes 288,-Ft/ürítés
240 literes 562,-Ft/ürítés
120 literes szabványzsák 400,-Ft/db

2011. január 1. napjától

Szolgáltatás Lakossági Közületi Zsigmondy Zrt.
díjak díjak részére

Ivóvíz 252,-Ft/m3 368,-Ft/m3 158,-Ft/m3

Szennyvíz-
elvezetés 252,-Ft/m3 368,-Ft/m3 -

és szennyvíz
tisztítás

Vízdíjak (2011. évtõl érvényes díjszabás)

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Temetési hely, illetve az újraváltás díjai 
Gyermeksírhely: 5.000,-Ft
Felnõtt egyes sírhely: 10.000,-Ft
Felnõtt kettes sírhely: 20.000,-Ft
Urnasírhely: 2.000,-Ft

A rendelkezési díjat:
- koporsós betemetés, illetve a rátemetés napjától

számított 25 év,
- sírbolt esetén 60 év,
- urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,
- urnasírbolt estén 20 év elteltével kell megújítani.

Mártély Község Önkormányzata
eladásra kínálja a tulajdonában levõ

zöld színû, benzinüzemû,
1984-es évjáratú,

9 személyes mûszaki vizsgával
rendelkezõ

Ford Transit kisbuszt

Érdeklõdni a polgármesteri Hivatalnál
hivatali idõben

a 62/528-062-es telefonon.
Árajánlatokat írásban lehet benyújtani.
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A Közkincs Kerekasztal megbeszélése 2011. január 12-
én szerdán 10 órától volt Mártélyon a könyvtárban. A
Közkincs Kerekasztal Mártélyi tagjai: az Olvasókör ré-
szérõl Apró Lajosné elnök, a „Hogy életük legyen” Ala-
pítvány az Ifjúságért részérõl Tatárné Kapus Éva kura-
tórium tag, a Könyvtár részérõl Sajti Imréné könyvtá-
ros. A megbeszélésen kijelölésre került, hogy ebben az
évben Mártély ad otthont a II. Kistérségi Hagyomány-
õrzõ napnak abból az apropóból, hogy templomunk az
idén 100 éves. A rendezvény költségeinek finanszíro-
zására közös pályázatot nyújtunk be.

Sajti Imréné

Könyvtár, Közkincs Kerekasztal
megbeszélés

Az Alapítvány a Mártélyi Általános Iskoláért az idén
2011. február 12-én rendezi meg bálját. Minden érdek-
lõdõt várunk, változatos mûsorokkal, nyitótánccal,
meglepetés sztárvendéggel, finom ételekkel. Jegyek
igényelhetõk Tokárné Nagy Anikónál és a Könyvtár-
ban.

Bál

Meghívó
„Kicsi fehér templomotokba
Most minden erõk tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

Reményik Sándor: Templom és iskola

Templomunk felszentelésének 100. éves évfordulója
alkalmából szervezett rendezvénysorozatát 2011.
február 6-án, 11órakor ünnepi Szentmisével nyitjuk
meg. 

Program:
- A Civil szervezetek egységét kifejezõ Szent Adorján
zászló megáldása
- Szentmisében, Mártély Község, Mária Oltalmába
ajánlása
- „Néma” szövetség  
- Áldás
- Himnusz

Szeretettel hívjuk és várjuk a Polgármester Asszonyt,
a Képviselõket, a Civilszervezetek képviselõit, tagjait
és nem utolsó sorban minden mártélyi lakost, bará-
taival és ismerõseivel együtt.

Szabó Zoltán Jenõ Tatárné Kapus Éva
plébános lelkipásztori munkatárs

A „Hogy életük legyen” Alapítvány az Ifjúságért a
mártélyi templom építésének és felszentelésének 100.
évfordulója alkalmából pályázatot hirdet a következõ
kategóriákban:
1. Ifjúsági és felnõtt: fotópályázat
2. Gyermek: rajzpályázat (szaba-

don választott technika)
A templomról készült rajzok és fo-
tók legjobbjai kiállításra kerülnek
a templomban a 2011. évi jubileu-
mi évben.
Mindkét kategória I. helyezettje
10-10 ezer Ft jutalomban része-
sül, illetve mindkét kategória elsõ
3 helyezettje ingyenes kirándulá-
son vehet részt, a szegedi Dómba,
altemplom és toronylátogatással
egybekötve. Beadási határidõ:
2011. május 31.
A pályázat mellett könyvet ter-
vezünk kiadni a templom és az
egyházközség történetérõl. Kérünk mindenkit, ha ren-
delkezik bármilyen szellemi-tárgyi emlékkel, keresse
Nagy Verát (06-62/240-248), a kiadvány szerkesztõjét,
illetve Tatárné Kapus Évát (06-70/702-4143) annak
érdekében, hogy a történeti visszatekintés igazán ala-
pos és autentikus lehesen.
Elõre is köszönjük minden segítõ közremûködését.

Fotópályázat

2010. december 18-án elment közölünk egy jó ember,
Nagy Imre. Élt 51 évet. A döbbenet, a fájdalom most
sem enyhült, sokan nem tudják elhinni és elfogadni.
Sokan álltak és állnak mellettünk a bajban, rokonok,
jó szomszédok, barátok, ismerõsök és munkatársak.
Szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki a végsõ
búcsúnkon gyászunkat, fájdalmunkat enyhíteni
igyekezett. 
Egy számunkra kedves ember azt mondta: „Ilyenkor
Karácsonykor szükség van az angyalokra, ezért men-
nek el a jó emberek.” December 18-a óta egy csillogó
szemû, pirospozsgás, pödrött bajszú, mackós angyal
vigyáz ránk. 

Nagyné Szentirmai Anna
és gyermekei

Köszönetnyilvánítás
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Idén is  megrendezésre került a már hagyományossá
vált pingpong  verseny a „Hogy életük legyen” Alapít-
vány az ifjúságért és az ÁMK szervezésében.
Nagyon nagy öröm, hogy évente egyre többen va-
gyunk. A 2010-es versenyen már közel 40 versenyzõ
állt az asztalokhoz. Három kategóriában indultak a
versenyzõk. Férfi, nõi és gyermek résztvevõk négy asz-
talon küzdöttek hatalmasat.
A eredményhirdetéskor a gyerekeknél a sorrend: 

1. Aczél Mátyás
2. Tóth Roland
3. Papp Ernõ

A Nõi versenyzõk küzdelme a következõ eredménnyel
zárult:
1. Joó Tímea
2. Pánczél Zsanett
3. Papp Ernõné Radics Andrea

A férfiak népes mezõnyébõl a végén a rutinos örök fi-
atalok maradtak a végén állva példátlan küzdeni tu-
dásról tanúbizonyságot téve:

Ping-pong verseny

Már visszatérõ programként szervezi meg a Benkõ csa-
lád minden év decemberében a „lókarácsony” elneve-
zésû összejövetelt, ahol – bár a hátasok és kocsi húzók
ezzel valószínûleg nincsenek tisztában – Karácsony al-
kalmából finom falatokkal, szeretgetéssel, simogatás-
sal kényeztetik a lovakat a családtagok, a náluk lova-
golni tanuló gyerekek és szüleik. Zab, kukorica, répa,
alma az ünnepi menü, s bár ezeket rendszeresen kap-
ják a lovak egész évben, nagyon szívesen fogadják bár-
mikor az efféle ínyencségeket. Talán csak a szokatlan
„tömeget” tartották furcsának, amely ez alkalommal
elözönlötte az istállót. Míg a gyerekek igyekeztek mi-
nél több simogatást és csemegét adni a kedvenceknek,
a felnõttek forró teával melengették magukat a párás,
nyirkos alkonyatban. Szép gesztus, követendõ példa,
hogy már gyermekkorban megtanítják szeretni és tisz-
telni az ember egyik legõsibb társát, amely nem csak a

történelmet befolyásolta, de évszázadokig legfõbb se-
gítõnk volt a gazdálkodásban, és megbízható partne-
rünk a sport területén.

„Lókarácsony”

1. Szabó Csaba
2. Soós Miklós
3. Tóth Mihály

Nagy élmény volt az egész nap, közösen eltöltve. Jövõ-
re is várunk mindenkit egy nagy játékra. Akik ott vol-
tak, a következõ évben is ott lesznek.

Ifj. Tatár Béla
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Temetkezési Szolgálat
és Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 11
(Az Erzsébet Kórház bejáratával szemben)

Nyitva tartás:
H-P 7.30-16.00
Szo.: 9.00-12.00

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

T E M E T K E Z É S

A Mártélyi Ravatalozó
üzemeltetõje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

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

Teljes körû temetkezési szolgáltatás

Térítésmentes tanácsadás,
ügyintézés!

Telefon: (62) 534-985 és +36 30/606-3802

Szállítási ügyelet éjjel-nappal:
+36 30/224-4566

Február 2.-án Fényterápia 9 órától
7.-8.-án Térítési díjak befizetése

a pénztári órákban
10.-én Névnapi köszöntõk

(Aranka, Zsuzsanna, Julianna)
16.-án Elõadás 10 órától - Bánfi Éva
17.-én Februári népszokások 10 órától
23.-án Ruha és fehérnemû vásár 9 órától

Március 3-án 13. 30-tól Farsangi mulatság, amelyre
jelmezesek jelentkezését várjuk.

Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomás-

mérés, 7 és 8 óra között.
Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoport-

foglalkozása 9 órától.
Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült

felvételek megtekintése közkívánatra, minden
héten

Csütörtökön közösségi rendezvény: elõadás, névnap,
születésnap, évforduló.

Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet
reggel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak for-
ralás után fogyasztható!

A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja februári programja


