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A kutya teremtésit!
Így kezdõdik, helyesebben ez a címe annak a kéz-
zel írott levélnek, amelyet kedves postáskisasz-
szonyaink dobtak be postaládámba, elõzetes be-
szélgetés és egyeztetés után. Egyikük korábban
panaszkodott a mártélyi kutyahelyzetre – errõl
egyébként érdemes és kell is beszélni, mert soka-
kat bosszant –, hát, íme változtatás nélkül közre-
adom levelüket. Olvassa mindenki tanúságként.

„Jelzöm”

Tisztelt Ügyfelek! Játsszanak velünk egy kicsit. Képzel-
jék el, hogy helyettünk dolgoznak egy hónapig a pos-
tán, mint kézbesítõk. Most képzeljék el azt is, hogy
minden nap, minden utcán egy kutya megkergeti Önö-
ket. Hogy reagálnának erre a helyzetre? Az elsõ perc-
ben talán mentenék a saját bokájukat. Az elsõ héten
talán elfogadnák a helyzetet, a második és harmadik
héten már elég idegesek lennének egy kutya láttán is,
a negyediken pedig betelne a pohár és minden kutya-
tulajdonost, akinek a kutyája az utcán van, feljelente-
nének a helyi jegyzõnél.
Nem tagadom, mi is eljátszottunk már ezzel a gondo-
lattal, de úgy gondoltuk, inkább beszéljünk a problé-
máról, mint hogy egymás orra alá törjünk borsot.
Sajnos volt rá példa, hogy az ügyfél kinevetett bennün-
ket a hír hallatán (Szántó Kovács J. u.). Olyan eset is
elõfordult, hogy a tisztelt lakos személyes sértésnek
vette, hogy „meggyanúsítottam” a kutyáját (Fõ u.).
Higgye el nyugodtan, hogy igazat mondtam.
Ez egy olyan helyes kis falu. Szeretünk Önök között
dolgozni, de ne legyen már itt is (ebben az ügyben –
szerk.), a közöny és nemtörõdömség a fõ mentalitás.
Ha nem miértünk, akkor legalább a gyermekeinkért te-
gyék meg azt, hogy nem engedik kutyáikat az utcákra.
Mert mi lesz akkor, ha egy kisgyerek esik e rossz gon-
dolkodásmód áldozatává?
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Eddig a levél. Azt hiszem, hûen érzékelteti a lényeget.
Dicséretére legyen mondva, írója úri hangnemet hasz-

(folytatás a következõ oldalon)
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nál, pedig tehetné durvábban is. Mert valóban felhábo-
rító dolgok ezek, s mint az már annyiszor bebizonyo-
sodott rendszerint nem is a kutyák, hanem a gondat-
lan, a problémát hányaveti módon kezelõ, elfogult,
hozzá nem értõ gazdi tehet az országszerte döbbenetet
keltõ, egyre szaporodó kutyatámadásokról. Még egy
felnõtt sem ellenfél egy nagyobb testû agresszíven tá-
madó kutyának, hát még egy idõs, mozgásában korlá-
tozott ember, vagy épp kisgyerek.
A kutya falkaállat. Alapvetõen egy rangsorra épülõ kö-
zösségben élõ ragadozó, aki magányosan is hajlamos
területének és falkatagjainak védelmére, ha azonban
többen csatangolnak együtt, ez az ösztönük felerõsö-
dik. Minden kutyatulajdonos tudja, hogy egy-egy tüze-
lõ szuka messze földrõl odavonzza a szerelmes kóbor-
lovagok kisebb-nagyobb csapatait, akik várakozó he-
verészéssel, vagy éppen jóízû verekedésekkel múlatják
az idõt a házak elõtt a bejutásban reménykedve, mi-
közben meg-megfenyegetik, vagy épp támadják a járó-
kelõket, de még a ház tulajdonosát is. A mi utcánkban
is (Tiszai u.) van néhány kutya, akik csapatba verõdve
riogatják az óvodába jövõ-menõ anyukákat, akik –
nem egyszer láttam, sõt közbe is kellett lépnem – cse-
metéjüket a bicikli kisülésén egyensúlyozva rúgások-
kal próbálják meg elriasztani a rájuk vadászó ebeket.
Többen már a körbevezetõ hosszabb utat választják,
mert arra nincsenek ilyen támadó kutyák. Ilyenkor len-
ne kedve az embernek belépni a puskáért, és kipattin-
tani ezeket a korcsokat ebbõl az árnyékvilágból, ha ez
a cselekedet törvényes lenne, s ha az ember, aki még az
elõtt is értetlenül áll, ha egyesek madarakra lõdöznek
teljesen értelmetlenül, nem idegenkedne a gyilkolás
minden formájától.
Száz szónak is egy a vége. Tegyen mindenki legjobb
belátása szerint arról, hogy kutyája ne tudjon megtá-
madni senkit. Nem olyan nagy fáradság végignézni a
kerítésalját, van-e rajta lyuk, ahol kedvencünk kifér,
nem olyan nagy odafigyelést igénylõ dolog csukva,
vagy ha a kutyánk tudottan megbízhatatlan, támadó,
agresszív, pláne zárva tartani a kaput, s nem olyan
nagy energia befektetés odafigyelni egymásra.  A pos-
tásokra meg, akiket oly annyira várunk, amikor szív-
hez szóló levelet, pénzt, vagy más egyéb fontos külde-
ményt hoznak nekünk – hát szerintem végképp nem.
Tiszteljük meg a munkájukat, amit a mi érdekünkben
végeznek azzal, hogy változtatunk a hozzáállásunkon.
Mert tényleg van arra mód, hogy feljelentsük azt, aki
megérdemli, s ha más megoldás nem látszik egyesek
észre térítésére, meg is kell tenni, de mennyivel egy-
szerûbb a békés, emberi megoldások keresése, mint a
feljelentõsdi, vagy épp az önbíráskodás. 
Kíváncsi lennék egyébként, benne lenne-e minden ke-
reskedelmi csatorna esti hírmûsorában, és mit szólna
az „én kutyám senkit se bánt” sértõdött kijelentéssel
önigazoló mártélyi polgár, ha a postáskisasszony, miu-

tán rendesen átadta a nyugdíjat, meg a leveleket, letá-
masztaná a szolgálati kerékpárját, nyakából kiakasz-
taná azt a rémségesen nagy és nehéz táskát, s kis mor-
gás után rárontana a tulajra a háza elõtti kiskapuban,
és megharapná? Tudniillik a kutyatulajdonost, mert
például rossz napja van. (Már, hogy fordítsuk meg a le-
hetõségeket, mert eredetileg minden valamirevaló ódi-
vatú újságíró iskola elsõ leckéje az volt: nem az a hír,
ha a kutya megharapja a postást, hanem az, ha a pos-
tás harapja meg a kutyát.) Mivel a postások a legrit-
kább esetben harapnak meg kutyát és embert egy-
aránt, félretéve a viccet, reménykedjünk benne, hogy e
kis közös írásunk eredményeképpen minden érintett
mártélyi elgondolkodik és tesz is annak érdekében,
hogy kedvence soha, senkit ne támadhasson, vagy ha-
raphasson meg.
Ha aztán éjszaka bemászik az udvarba, mondjuk he-
veny tolvajlás céljából valaki? Az kérem más. Mert ak-
kor, és ott a kutyának az a „dolga”. Egyébként meg fe-
küdjön csak a háztövén napozgatva, s ne riogasson
senkit, legfeljebb a saját bolháit. Mert voltak ugyan
kutya hidegek, amikor a mondás szerint még a kutyát
sem zavarta volna ki szívesen az ember, de most már
nem sok dobása lehet a télnek. Megállíthatatlanul jön
a jó idõ, a tavasz, a meleg és a fény, amikor a szívek-
be is békesség költözik talán, s a lelkek is fogékonyab-
bak lesznek a jóra.

Farkas Csamangó Zoltán

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

(folytatás az elõzõ oldalról)
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A Tûzoltó Szertár és Közösségi Ház kistermében Rózsa
János köszöntötte a megjelenteket. Balogh Jánosné
polgármestert, Dr. Tarics Csilla jegyzõt, Dr. Rádi Nor-
bert Hódmezõvásárhely rendõrkapitányát, Molnár Pé-
ter tûzoltó parancsnokot, szintén Hódmezõvásárhely-
rõl, Batiz Istvánt a Csongrád Megyei Polgárõr Szövet-
ségek elnökét, Darázs Sándort a Csongrád Megyei Tûz-
oltó Szövetség elnökét, és Krám Istvánt a polgárvédel-
mi kirendeltség kerületi vezetõjét és az Egyesület meg-
jelent tagjait.

Ezt követõen a jelenlévõk egy perces néma felállással
tisztelegtek az egyesület nemrég elhunyt tagjának,
Nagy Imrének az emléke elõtt.
A közgyûlés levezetõ elnöke Dávid István, javaslatot
tett a napirendet illetõen.
Az egyesület tagjai elõzetesen kézhez kapták a 2010
évrõl szóló éves beszámolót, és közhasznúsági jelen-
tést, amelyhez Rózsa János elnök fûzött szóbeli kiegé-
szítést. Mondandóját történelmi visszatekintéssel
kezdte. Mártélyon, akkoriban még nem lévén rendõri
szolgálat a faluban, 1994-ben kezdték meg néhány lel-
kes önkéntes részvételével a polgárõrség megszervezé-
sét. A következõ évben meg is alakult a helyi egyesü-
let, majd 1988-ban a tevékenység kiegészült a helyi
önkéntes tûzoltóság életre keltésével. Eleinte nagyon
nehéz technikai körülmények között végezték a mun-
kát, majd köszönhetõen Dávid István németországi
kapcsolatainak, be tudtak szerezni tûzoltóautót, men-
tõ gépjármûveket, és egy kisbuszt is, amely sok évig
szolgálta a helyi iskola diákjainak szállítását, és a ci-
vil szervezetek ez irányú segítését. Az egyesületnek so-
káig saját helye sem volt, majd egy lerobbant kis épü-
letbõl, amely a jelenlegi közgyûlésnek is helyt ad, tár-
sadalmi összefogással és sok-sok saját munkával ki-

alakításra került az a Közösségi Ház, amely bázisa,
tûzoltó szertára, raktára is egyben az egyesületnek.
Egy másik épületben került kialakításra az a temperált
autógarázs, amelyben a tûzoltó autó áll.
Az egyesület mindig a lakosság érdekeinek és a köz-
rend, közbiztonság védelmének megfelelõen végezte
tevékenységét. Ez egy teljességében önkéntes szolgá-
lat, amelyet olyan emberek látnak el, akiknek a rendes
életvitel mellett, a napi munkájuk mellett is fontos,
hogy õrködjenek a közösség élet- és vagyonbiztonsága
felett, nem sajnálva szabadidõt, fáradságot, amelyért
csak köszönet illeti õket.
Az egyesület tevékenysége nem csak a szorosan vett
szakmai feladatok és elvárások teljesítésére terjed ki,
de rendszeresen részt vesznek egyéb önkéntes társa-
dalmi munkákban, sõt egyes önkormányzati feladato-
kat is átvállalnak. Rendszeresen szállítják a külterüle-
ten élõ betegeket, gyógyszert, s ha kell az orvost, keze-
lés, vizsgálat, vagy a körzeti nõvért vérvétel céljából. A
belvízvédelem feladatait jórészt önállóan látják el,
csak elhanyagolható esetben kellett e célra segítségül
hívni a hivatásos tûzoltókat. Társszervezeteikkel a
kapcsolat kiváló. Ezt az a sokfelõl érkezett elismerés is
jól mutatja,
a m e l y b e n
az Egyesü-
let, s annak
tagjai az el-
telt idõben
részesültek.
A 2010-es
év beszámo-
lóját és a
közhasznú-
sági jelen-
tést a köz-
gyûlés elfo-
gadta. Ezt
követõen a
2011. évi
fõbb felada-
tok és a
költségvetés
megtárgya-
lása és elfogadása szerepelt a napirenden, majd Hízó
Zoltán ismertette röviden a Felügyelõ Bizottság beszá-
molóját, a 2010. évi munkával kapcsolatban.
Kérdések és hozzászólások következtek. Darázs Sán-
dor és dr. Rádi Norbert gratulált az eddigi munkához,
és kiemelték a mártélyi egyesület és a társszervek jó
munkakapcsolatát. Dr. Rádi Norbert elmondta, 2010-
ben is kevés bûncselekmény történt Mártélyon, és sze-
rencsére azok is kis súlyúak voltak. Mintegy 40 vált is-

(folytatás a következõ oldalon)

2011. február 12.-én szombaton tartotta meg
szokásos évadnyitó közgyûlését a Mártélyi Pol-
gárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesü-
let.

Évadnyitó közgyûlés és tisztújítás a Polgárõröknél
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mertté. Ez nagyon jó értéknek számít országos vi-
szonylatban is. Lopás bûntette miatt volt eljárás 28
esetben, és 5 betörés kapcsán. Kiemelte a közösen
megszervezett és lebonyolított tanyaprogramot,
amelynek során felmérték a tanyákon élõk számát, az
építmények pontos helyét, és telefonszámokat adtak a
kinn élõknek, amelynek segítségével a lehetõ legrövi-
debb idõ alatt jelezhetnek, és segítséget kérhetnek baj
esetén. Hódmezõvásárhely tûzoltóparancsnoka, Mol-
nár Péter megköszönte a mártélyi önkéntes tûzoltók
segítségét, amellyel a hivatásos állomány tehermente-
sítésben nyújtottak, a belvízi- és árvízi védekezésben,
s a további jó együttmûködés reményében munkájuk-
hoz sok sikert és kitartást kívánt.
Az Egyesület 2010-ben, újonnan alapított díjának át-
adására került ezután sor. Elsõként Rózsa Szilveszter
Róbert vehette át az „Év Polgárõre” kitüntetõ címet. A
mártélyi Egyesület pedig kiemelkedõ munkájáért elis-
merõ oklevelet vett át a Csongrád Megyei Polgárõr Szö-
vetségek Elnökségétõl. Átadásra kerültek az évfordu-
lós elismerések is. A 10 éves szolgálatért Szuromi Er-
nõ, a 15 éves szolgálatért Albert Tibor, Hízó Zoltán,
Nagy Sándor, Rózsa János, ifj. Rózsa János és Rózsa
Szilveszter Róbert polgárõrök vettek át emléklapot.
A közgyûlés hivatalos hangnemében oldódást hozó
momentum volt, amikor Rózsa János elnök virágcso-
korral köszöntötte Balogh Jánosnét és Dr. Tarics Csilla
jegyzõt, és megköszönte az egyesület munkájához
nyújtott segítségüket, támogatásukat. A polgármester
asszony egy nagy népi kerámia tányért is kapott a le-
köszönõ elnöktõl, sok-sok éves együttmûködésük em-
lékére.
A közgyûlés második részében tisztújításra került sor.
Rózsa János eddigi elnök lemondott az egyesület veze-
tésérõl. Ezt a szolgálati idõ után az egyesületi alapsza-
bályzat is lehetõvé teszi, másrészt, mint a leköszönõ
elnök elmondta, korára való tekintettel is át kívánja
adni feladatait a fiataloknak.
A Jelölõ- és Választási Bizottság megtette személyi ja-
vaslatait. Felolvasták a jelöltek névsorát, majd a köz-
gyûlés tagjai nyílt szavazáson, kézfeltartással fejezték
ki akaratukat. Ennek eredményeként a további idõ-
szakra Rózsa Szilveszter Róbertet választották meg a
Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület elnökévé. A szintén leköszönõ titkár, Dávid
István helyett Nagy Anita fogja ellátni e tisztséget. A
vezetõség tagjai Nagy Sándorné, Albert Tibor, és Hízó
Zoltán lettek.
Az Ellenõrzõ Bizottság elnökének Sándor Tamást, tag-
jainak Nagy Sándort és ifj. Nagy Imrét választották.
A tisztújítás után, Balogh Jánosné polgármester búcsú-
zott Rózsa János leköszönõ elnöktõl és Dávid István le-
köszönõ titkártól. Elérzékenyüléstõl sem mentes bú-
csúztatójában a következõket mondta:

Tisztelt egybegyûltek! Minden önkormányzat mûködé-
séhez szükség van az összefogásra, a civil szervezetek-
kel való együttmûködésre. Különösen igaz ez a kistele-
pülésekre, ahol kevés számú dolgozó áll rendelkezésre
a kötelezõ önkormányzati feladatok mellet az egyéb te-
endõkre. Ezért is öröm, ha az egyesületekkel egymás
munkáját tudjuk segíteni a falu lakosságának érdeké-
ben.
1995-ben nem volt rendõr Mártélyon, ezért fontosnak
tartottuk Rózsa Jani bácsival és néhány lelkes segítõ-
vel, hogy a lakosság értékeinek védelmében és a köz-
rend biztosítása érdekében megalakuljon a Mártélyi
Polgárõr Egyesület. Akkor még nem is gondoltuk, hogy
milyen sok területen fog tudni segíteni az Önkormány-
zatnak ez az egyesület. 
Rózsa János elnök odaadó munkájának és a tagság el-
kötelezettségének tudható be, hogy napjainkban az
egyesület munkája már szerteágazó: biztosítják a falu
közrendjét, közbiztonságát, állami és önkormányzati
ünnepeinket, a választásokat, az általános iskolások-
nak rendszeresen szerveznek rendvédelmi napokat, jár-
ják a tanyavilágot, a helyi tûzeseteknél azonnal vonul-
nak, hogy segítsenek, és mindehhez pályázatokkal biz-
tosítják a mûködést és az eszközbeszerzést. 
Az elmúlt években a legnagyobb segítséget a belvízvé-
dekezésnél kaptuk. 
Jani bácsi
h ihete t l en
odaadással,
r e n g e t e g
munkaórát
eltöltve dol-
gozott a kö-
zösségér t ,
korán reggel
és késõn es-
te a hideg-
ben húzta a
szivattyút,
hozta a tûz-
oltó autót és
közterületen
éppen úgy,
mint a ma-
gánházaknál, fáradhatatlanul mentette az értékeket. 
Azt nem lehet és nem is tudom meghálálni, hogy pol-
gármesterként bármikor szóltam neki, hogy baj van,
azonnal indult egy zokszó nélkül! Azt nem lehet meg-
köszönni, hogy mindenféle térítés nélkül, önkormány-
zati feladatok végrehajtásánál, segítségére volt a hiva-
talnak! Azt a szakmai tapasztalatot, azt a körültekin-
tõ, mindenre odafigyelõ, és azonnali segítõkészséget
nem lehet szavakkal megköszönni, nem lehet ajándék-
kal kifejezni, amivel én személy szerint, de az egész fa-
lu tartozik neki.
Ezért hát jókívánságokkal fejezem ki a hálámat: kívá-

(folytatás az elõzõ oldalról)
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2011. február 5-én 2 órakor rendeztük meg hagyomá-
nyos óvodai farsangi mulatságunkat.
A rendezvényt többnapos elõkészület elõzte meg, ami-
ben sok segítséget kaptunk a szülõktõl.
A kis- és kis középsõ csoportban Farsangi témahetet
szervezett az óvó nénijük. Egész héten a farsangra ké-
szültek, vizuális tevékenység során kalapokat, szem-
üvegeket festettek, farsangi dalokat, verseket, meséket
hallgattak, már az óvodában jelmezekbe öltöztek, hogy
ismerkedjenek a farsangi szokásokkal. A nagycsopor-
tosokat vidám farsangi vetélkedõre invitálták, ahol
minden gyermek jól szórakozott.
Természetesen a nagycsoportosok is készültek, õk már
koruknak megfelelõen más tevékenységgel, délelõttön-
ként szülõk segítségével farsangi süteményeket sütöt-
tek, zsákbamacskát készítettek, segítettek a tombola-
tárgyak becsomagolásában.
Mindkét csoport lázasan tanulta a farsangi mûsorát
már hetek
óta.
A szervezõ,
e lõkészí tõ
munkában
segített az
ó v o d a i
SZMK tag-
sága is,
amit köszö-
nünk.
S z o m b a t
d é l e l õ t t
a n y u k á k -
kal, apu-
kákkal elké-
szítettük a
szendvicse-
ket, feldíszí-
tettük a Fa-
luházat, be-

rendeztük a büfét.
A nagyterem 2 órakor megtelt. Nagyon sokan eljöttek
a gyerekeket megnézni. Nagy örömünkre 38 jelmezes
vonult fel a színpadon. Bemutatkoztak a modern és
klasszikus mesék hõsei, és több foglalkozást is megje-
lenítettek a gyerekek. Természetesen a lányok körében

a hercegnõk voltak a legnépszerûbb jelmezek, a tavasz
közeledtét a katicabogarak jelezték.
A jelmezeseket nem rangsoroltuk, hogyan is lehetett
volna dönteni, hiszen minden gyermek jelmeze nagyon
ötletes volt, mindenki bátran és büszkén viselte a saját
jelmezét. Természetesen ebben a korban még mindenki
magát tartotta a legszebbnek, ezért mindenkit egy-egy
Kinder tojással jutalmaztunk.
A farsangi felvonulást nagy tapssal jutalmazta a kö-
zönség. Egy kis zene és tánc után következett a gyere-
kek farsangi mûsora. A kiscsoportosok átváltoztak
masinisztává, egy színes, nagy papírvonat segítségé-
vel utazták körbe a világot, hangos versmondással,
énekléssel.
Mivel a héten a hagyomány szerint kijött a medve a
barlangjából és napfényt nem látva kint is maradt, a

Ovis-farsang

nok boldog nyugdíjas éveket, kívánok nagyon jó egész-
séget és kívánom, hogy még nagyon sokáig vegyen
részt Mártély közéletében, tiszteletbeli elnökként. Kívá-
nom, hogy azt a sok segítséget, amit a mártélyi lako-
soknak nyújtott, szeretet és megbecsülés formájában
kapja vissza, mint a közösség nagyra becsült, köztisz-
teletben álló tagja. Kívánom, hogy a jövõben több idõt
töltsön szeretteivel, unokáival, akik továbbvihetik a
közösség iránti felelõsség és szeretet érzését, amit a
nagypapától tanulhatnak.
Rózsa János mindannyiónknak példa lehet, hogyan
szeressük a falunkat, hogyan figyeljünk a szomszédra,
a barátainkra, erre a kis közösségre!
Jani bácsi! Az egész falu nevében hálásan köszönöm az
elmúlt 16 évben nyújtott segítségedet!

Ezek után egy a tûzoltószertár épületét ábrázoló fest-
ményt adott át Rózsa Jánosnak, hogy úgymond „haza
vihesse” otthonába, és emlékeztesse a munkás évekre
és e kis egyesület önzetlen összefogására, majd neki,
és Dávid Istvánnak is egy díszes oklevéllel köszönte
meg Mártély Község Önkormányzatának nevében az
odaadó, több évtizedes munkát.
A közgyûlés végén Rózsa János javaslatot tett egy em-
léktábla létrehozására és elhelyezésére a Közösségi
Ház homlokzatán, amelyre az 1990 óta aktív szolgála-
tot teljesítõ, s idõközben elhunyt egyesületi tagok ne-
vei kerülnének fel, kegyelet teljes megemlékezésként.
A közgyûlés baráti beszélgetéssel, és a múlt felidézésé-
vel ért véget.

(folytatás a következõ oldalon)
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Nagy-nagy örömmel szervezzük meg minden évben
alapítványi bálunkat. Az alapítvány számos programot
koordinál a faluban. Egy kis közösség akkor a legerõ-
sebb és legkisugárzóbb, ha tagjai együtt tudnak dol-
gozni. Ez így történt ebben az évben is. A kuratórium
tagjai, a tantestület és a szülõknek sikerült sok-sok tá-
mogatót szerezni mid a tombola mind az ételek terén.
Ebben az évben ahogy lehetett is látni a dekorációból,
próbáltunk farsangi hangulatot varázsolni a Faluház-
ba.
Változatos ételekkel, programokkal csalogatjuk min-
den évben ide kedves vendégeinket. A hagyományos
marhapörkölt után házi süteményeket szolgáltak fel a
8. osztályosok. Éjfélkor két helyen rendkívül változa-
tos hidegtálakból válogathattak az itt lévõk. Kiszin
László zenéjére ropták a táncot, míg a képaukció el

nem kezdõdött. Az árverés utáni rövid táncot meghí-
vott sztárvendégeink szakították félbe, 40 perces mû-
sorukkal szórakoztatták a vendégeket. 
A tombolán értékes nyereményeket sorsoltak ki, a fõ-
nyeremények a DVD lejátszó, 20 kg vetõmag-kukorica
és egy étkészlet. A bál hajnal 4 óráig tartott rendkívül
jó hangulatban.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a szer-
vezõknek, kollegáknak, szülõknek és támogatóknak,
akik bármilyen segítséget nyújtottak illetve jelenlétük-
kel is hozzájárultak az est jó hangulatához. Az Önök
segítségével ebben az évben is tudjuk támogatni az
úszás-oktatást, a versenyek nevezési díjainak átválla-
lását, a tanulmányi kirándulásokat, az év végi könyv-
jutalmak átadását.

A kuratórium tagjai

Alapítványi bál a jótékonyság jegyében

nagycsoportosok egy hagyományra épülõ medvetán-
coltatást mutattak be.
Minden gyermek a saját plüssmedvéjét kérte táncra, de
volt egy „igazi”, jelmezes medvéjük is, aki igen riogat-
ta a közönséget, de a mûsor végére táncos, békés med-
vévé változott.

A mulattság tombolahúzással ért véget, a nyereménye-
ket a szülõk ajánlották fel.
Minden óvodást egy ingyen tombolával jutalmaztunk,
ami a saját jelét ábrázolta, és evvel a tombolával min-
den gyermek nyert egy szép, nagy, sárga labdát. Így a
tombolahúzás nem végzõdhetett egy óvodásnak sem
kudarccal, sírással, ha a neves tombolával esetleg nem
is nyert, egy ajándékot biztos kapott.
Köszönjük a támogatást mindenkinek, aki eljött, és be-
lépõ, tombolavásárlással támogatta a rendezvényün-
ket, fogyasztott a büfében, hisz a bevételt nyár elején
vadasparki kirándulásra szeretnénk fordítani, ahol
minden kis óvódás részt vesz.

Köszönjük a szülõknek a sok segítséget és hozzájáru-
lást a farsanghoz!

Az óvodások és az Óvoda dolgozói

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Balogh Jánosné polgármester ismertette a napirendet,
amelyet a testület egyhangúan elfogadott.
Elsõként az Önkormányzat és a Szegvár – Mártély
ÁMK 2011. évi költségvetésérõl és annak végrehajtásá-
ról tárgyalt a testület. Baloghné szóbeli kiegészítésé-
ben kiemelte, hogy az elõzõ évhez képest 7 millió fo-
rinttal kevesebb központi támogatással számolhat az
Önkormányzat, ami azt jelenti, hogy más hiányokkal
együtt, hozzávetõleg 24 millió forint hiányzik a költ-
ségvetésbõl. Ezt nehezíti az is, hogy a pályázati beru-
házások önrésze is terheli az Önkormányzatot. Ez a
helyzet, ahogyan azt az elõterjesztést megtárgyaló
Pénzügyi Bizottság véleménye is alátámasztja, csak a
legfontosabb, ütemezett kiadásokat teszi lehetõvé.
Giliczéné Molnár Irén, az ÁMK intézményvezetõje el-
mondta, hogy a megnyert pályázatok eredményeként
betervezett felújítások és átalakítások az ütemtervek-
nek megfelelõen kezdõdnek, s remélhetõleg idõben el
is készülnek, mind a Faluház, mind az Erdei Iskola te-
kintetében.
A testület elfogadta az intézmények 2011. évi költség-
vetési gazdálkodás tervezetét.
Második napirendi pontban bérleti díjak felülvizsgálat-
ára került sor.
A Faluház nagy terem bérleti díjára Giliczéné Molnár
Irén új javaslatot tett, annak könnyebb és vonzóbb ér-
tékesítési lehetõségét figyelembe véve. Az eddigi
1.000,-Ft/fõ tarifával ellentétben, amely egy több száz
fõs rendezvény esetében nagyon megterhelõ volt a bér-
lõknek, a terem bérleti díjának egységesen 90.000,-Ft-
ban történõ meghatározását javasolta. E bérleti díj a
civil szervezeteknek 40.000,-Ft lesz. A többi intéz-
mény, Gondozási Központ, Civilház, volt Takarék Szö-
vetkezet épülete és az Erdei Iskola tekintetében a bér-
leti díjak változatlanok maradnak, míg a holtág part-
ján lévõ, közszájon csak „beton”- ként emlegetett épü-
let havi bérleti díja 300 ezer forint lenne. A testület a
Pénzügyi Bizottság támogatásával elfogadta a megvi-
tatott javaslatot, és az új díjtételeket.
Harmadik napirendi pontban a Polgárõr Tûz- és Va-
gyonvédelmi Közhasznú Egyesület 2010. évi beszámo-
lóját tárgyalta a testület, és döntött az egyesület támo-
gatásáról.
Rózsa János elnök rövid szóbeli kiegészítésében szólt
arról a nehéz helyzetrõl, amelyet a központi támogatás
felére csökkenése okoz az egyesület munkájában, ami
a mai üzemanyagárak és javítási költségek mellett azt
eredményezi, hogy szó szerint fillérekbõl kell kigazdál-
kodniuk az egész éves mûködést, ami nem menne
nagylelkû támogatók és önkéntes segítõk, valamint az
Önkormányzat segítsége nélkül. Kiemelte, hogy sze-

rencsére minden társszervvel kiemelkedõen jó kapcso-
latok alakultak ki, s hogy munkájukkal országos szin-
ten is meg vannak elégedve. Reményét fejezte ki, hogy
a falu lakossága is hasonlóképpen gondolkodik a pol-
gárõrök és az önkéntes tûzoltók munkájáról.
Balogh Jánosné a testület nevében is megköszönte az
egyesület munkáját, és sajnálatát fejezte ki, hogy a
mindenkit egyformán szorító gazdasági helyzetben
csak jelképes összeggel tudják a polgárõrséget támo-
gatni.
A továbbiakban önkormányzati rendeletek felülvizsgá-
latával, a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4/2003.
(III. 25.) Ök. rendelet módosításával, valamint a helyi
iparûzési adóról szóló Ök. rendelet megalkotásával
foglalkozott a testület.
A családi események díjairól szóló rendelet megalkotá-
sa során, tekintettel arra, hogy 2011. január 1-tõl egy
új szabályozás kötelezõ jelleggel elõírja az Önkor-
mányzat hivatalos helyiségén és munkaidõn kívül vég-
zett anyakönyvvezetõi tevékenység elvégzése során bi-
zonyos közremûködõi díj felszámítását, a testület fi-
gyelembe véve a környezõ településeken bevált gyakor-
latot, az ilyen anyakönyvvezetõi tevékenységek ese-
tenkénti díjazását 15.000,-Ft+Áfa összegben határoz-
ta meg.
Az egyebek tárgyalása során elsõként a Mártélyi Terep
és Vadászíjász Sportegyesület támogatásáról, és egy
közfoglalkozást szervezõ munkakörre történõ pályázat
beadásáról döntöttek a képviselõk.
Megvitatták annak az Önkormányzatok részére kiírt
pályázatnak a lehetõségeit, amelynek keretében Már-
tély pályázhatna egy új gyalogos átkelõre, amely a
Községház utca végét és a vasút mellett futó kerékpár-
utat kötné össze, állandó sárga fénnyel villogó figyel-
meztetõ, elõrejelzõ táblákkal a menetirány mindkét ol-
dalán. E mellett a pályázat részét képezi még 2 db se-
besség meghatározó, a megengedettnél gyorsabban
hajtókat „lassíts”, villogó fényfelirattal figyelmeztetõ,
napelemmel mûködtetett tábla is, a falu két frekventált
pontján. (Hasonló táblákkal több környékbeli települé-
sen, például Szegváron is találkozhat az átutazó. –
Szerk.)
A testület mérlegelve a lehetõségeket, a pályázat be-
adása mellett döntött, azzal a megkötéssel, hogy
amennyiben a megnyerhetõ pályázati összegben fog-
lalt szolgáltatások hátrányosak, nem kielégítõek, a te-
lepíthetõ táblák száma nem elegendõ, vagy a pályázat
pénzügyi feltételei teljesíthetetlenek, az Önkormányzat
elállhat a pályázat realizálásától.
Soron következõ téma, a Zrínyi és Liliom utcák közöt-
ti útszakasz három villanykarójára a közvilágítás ki-
építésére, valamint a templom kivilágítására beadott
pályázat volt. A mûszaki elõadó beszámolója alapján
egy a szolgáltató és az Önkormányzat között érvény-

Ez évi elsõ rendes ülését tartotta a Polgármeste-
ri Hivatal tanácstermében Mártély Község Önkor-
mányzati Képviselõ Testülete 2011. február
14-én 14 órától.

Testületi ülés

(folytatás a következõ oldalon)
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Tájékoztatom a Tisztelt Mártélyi Adózókat, hogy a 2011. évi adó befizetésére az alábbi bevallási- és befizetési
határidõk vonatkoznak:

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a www.martely.hu honlapon a „Letölthetõ nyomtatványok” menüpontból
letölthetõ, illetve a Polgármesteri Hivatalban átvehetõ. 

dr. Tarics Csilla jegyzõ

ben lévõ szerzõdés kedvezõ eredményeként, az eredeti-
leg horribilisnek tûnõ költségek helyett mindössze
80.000,-Ft+Áfa lesz a két beruházás bekerülési költsé-
ge. A testület ebben a formában jóváhagyta a tervezett
kivitelezést.
Az úgynevezett „Vis maior” pályázatról, amely a bel-
vízzel sújtott települések eseti kártalanítására ad mó-
dot, a polgármester elmondta, a pályázat be lett adva,
annak kimenetelérõl azonban még korai lenne beszél-
ni, fõként találgatásokba bocsátkozni. Reményét fejez-
te ki, hogy az elnyerhetõ támogatás legalább részben
kompenzálja majd a tetemes belvízi károkat, amelyek
már érték a települést, s amelyek még elõttünk állnak.
Jórészt azoknak, a csatornarendszer egyes elemeit ká-
rosító idõjárási és a belvíz helyzetbõl adódó meghibá-
sodásoknak a megtárgyalásával folytatódott az ülés,
amely képviselõi bejelentés folytán került napirendre.
A fagyos idõjárás, a sok csapadék miatt meg-
növekedett talajvíz és belvíz károkat tett egyes vá-
kuum-aknákban, és a vákuum gépházakban is. Az ak-
nák tekintetében, amelyek közül néhánynak a fala be-
nyomódott, elrepedt, vagy el is tört, és helyenként tö-
mítési hiányosság is fellépett, ezért beszivárog az esõ-
víz, az Önkormányzat ügyintézõje felvette a gyártóval
a kapcsolatot. A beruházás mûszaki felelõsével szin-
tén felvették a kapcsolatot, akinek feladata az esetle-
ges kivitelezési hibák felderítése és meghatározása.
Addig is, míg ezek realizálásra kerülnek, az Önkor-
mányzat megtesz minden szükséges lépést a hibák ki-
javítására és a nagyobb károsodás elkerülésére. A csa-
tornarendszer ettõl függetlenül ellátja feladatát, mû-

ködését azonban nagyban befolyásolja az idõjárás és
azok a talajmozgások, amelyek a föld alatti elemek el-
mozdulását eredményezhetik. Ennek további elkerülé-
sére felmerült az aknák peremének megemelése, vala-
mint egyfajta védõ szarkofág készítése betonból az ak-
nák köré, amely mûszaki megoldások szakvéleménye-
zése után részletes költségkimutatás szükséges.
Ugyanehhez a témakörhöz kapcsolódóan a testület
megtárgyalta a be nem fizetett víz- és csatornadíjak
kapcsán kialakult helyzetet, amelynek következtében,
folyamatosan, mintegy 4 millió forint díjjal tartoznak
a mártélyi lakosok és gazdálkodó szervezetek, intéz-
mények. E tartozások a több százezrestõl, a néhány 10
ezer forintig terjednek, és több mint 50 ingatlantulaj-
donost érintenek. Ennek a tarthatatlan állapotnak a
megszüntetésére a testület egyhangú határozattal
úgy döntött, hogy mind magánszemélyek, mind in-
tézmények tekintetében, 40.000,-Ft-os tartozás, il-
letve/vagy kétszeri leolvasás be nem fizetett díjá-
nak felhalmozódása esetében (ez 4 havi tartozást
jelent!), egy felszólító levél kerül kézbesítésre az
érintetteknek. Ezt követõen 30 nappal – amelyben
az Önkormányzat idõpontot egyeztet a fogyasztóval
–, ha az adós nem rendezi tartozását, elrendeli és
végrehajtja a vízkorlátozást lehetõvé tevõ szûkítõ
csonk beszerelését az adott ingatlan mérõóra elõtti
szakaszára, amelynek költségét, és a tartozás ren-
dezésekor a leszerelési díját is a fogyasztónak kell
fizetnie. A határozat megalkotásától lép hatályba.
Utolsóként az Önkormányzat lejárt határidejû határo-
zatairól, végül zárt ülésen szociális ügyekrõl tárgyalt a
testület.

(folytatás az elõzõ oldalról)

Tájékoztatás
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A 2011. évi programok sok ponton csatlakoznak egy-
máshoz, ami nem véletlen. Egy ilyen kis közösség ere-
je az összefogás és egymás segítése, a programok kö-
zös szervezése és lebonyolítása lehet.
Csak felsorolás szerûen, az egyes civil szervezetek
program elképzeléseirõl: 

A Mártélyi Olvasókör idén ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját. E jubileum megünneplését egy egynapos
tartalmas rendezvény megtartásával tervezik május
21-én, mikor is ebéddel egybekötött beszélgetés, emlé-
kezés keretében idézik fel az elmúlt évtizedeket meghí-
vott vendégeik körében.

Az ÁMK könyvtára, megszokott és rendszeresen meg-
rendezett programjain kívül, bekapcsolódik a templom
100. éves évfordulójának megünneplésébe, valamint
egyik fõ elõkészítõként, a második alkalommal meg-
rendezésre kerülõ Kistérségi Hagyományõrzõ Nap
programszervezõjeként vállal oroszlánrészt a rendez-
vény sikeres mártélyi lebonyolítása érdekében. Terveik
szerint a Fõtér és környéke, a focipályán elhelyezett
színpad, valamint a Tiszai utca sátrakkal berendezett
területein kapnának lehetõséget Mindszent,
Székkutas, Hódmezõvásárhely és Mártély települései a
bemutatkozásra. A rendezvény idõpontja június 5.

Az Idõsek Klubja a kötött és szabadon választható
programok biztosítása mellett, idén is megünnepli az
Idõsek Világnapját, Ez évben két alkalommal tartanak
véradást, amelyre minden önkéntest szeretettel vár-
nak, aki ezzel is segíteni kíván embertársain. Az intéz-
ményben mûködõ „Optimista Csoport” pedig az elmúlt
évekhez hasonlóan szívesen tesz eleget más szerveze-
tek meghívásainak, felkéréseinek.

Az „Õszirózsa Népdalkör” sajnos kissé megcsappant
létszámú szép hangú kórusának programjai minden
évben attól függnek, hova és mikor kapnak meghívást.
Szoros kapcsolatban vannak 4-5 hasonló együttessel,
akikkel kölcsönösségi alapon mûködõ rendszeres ta-
lálkozásaik az egyedüli biztos események az életük-
ben. Ezek a találkozók 130-150 ember összejöveteleit

jelentik, ami egy ilyen kis egyesületnek megterhelõ
elõkészítõ munkát és anyagi kiadást jelentenek, de ed-
dig még mindig eleget tudtak tenni ennek az önként
vállalt kötelezettségnek. A szokásos népdalköri talál-
kozót valamikor õsszel fogják megrendezni, addig is
várják a meghívásokat a fellépésekre, amelyeket
egészségi állapotuktól függõen szívesen és lelkesen
teljesítenek.

A Mártélyi Vendégváró Közhasznú Egyesület is be-
kapcsolódik a lehetséges programokba, a süteményes
klub létrehozása mellett olyan nyitott, vendégváró ud-
varok létrehozásán gondolkodnak, amelyek például
reggeliztetéssel, vágott baromfi, füstölt áruk, tojás, sü-
temény kóstolás és vásárlási lehetõséggel állnának a
Mártélyi programokra látogatók rendelkezésére. Terve-
zik, hogy összegyûjtik, értesítik és meghívják azokat a
házaspárokat, akik annak idején, a Mártélyi Kavalkád
keretein belül a holtágon kötöttek házasságot. Ez egy
egynapos találkozó, emlékezés, nosztalgiázás lenne,
megfelelõ gasztronómiai és egyéb keretek között.

A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület a már megszokott módon, továbbra
is végzi a rendezvények felügyeletét, biztosítását, tûz-
védelmi megelõzését. Ehhez a tevékenységhez is szo-
rosan kapcsolódó tervük, hogy az egyesület tagjainak
reanimációs (újraélesztési) tanfolyamot szerveznek,
hogy bármilyen váratlan rosszullét esetén helyes szak-
mai ismeretek birtokában be tudjanak avatkozni a
mentõk megérkezéséig. Ismét részt vesznek a Megyei
Tûzoltó Versenyen, iskolakezdés után megrendezik a
Rendvédelmi Napokat. Emléktáblát kívánnak állítani
az egyesület 1990. óta elhunyt aktív tagjainak emléké-
re, még a tavasszal.

A Mártélyi Terep és Vadászíjász Sport Egyesület fia-
tal egyesülete a falunak. Fõ tevékenységeik, a sport-
versenyeken, íjászbemutatókon történõ részvétel és
szereplés. Céljuk ennek az õsi sportnak, egykor félel-
metesen hatékony harci fegyvernek a megismertetése,
ezért szívesen tartanak bemutatókat azokban az idõ-
pontokban, amikor nem kell versenyeken részt venni-
ük. Legfontosabb programjuk a 2011. március 12-én, a
mártélyi Faluházban megrendezésre kerülõ jótékony-
sági bál, amelynek összes bevételét az egyesület spor-
tolóinak versenyszereplésére és mûködésre fordítják
majd.

A Mártélyi Sportkör focistái márciusban kezdik a sze-
zont, amelynek részleteirõl egyelõre nincs informáci-
ónk, de annyit azért lehet tudni, hogy amennyiben az
idõjárás is engedi, remélhetõleg szép élményekben lesz
részük a mártélyi focirajongóknak egészen július végé-
ig.

Év eleji megbeszélést tartottak február 17.-én 16
órától az Önkormányzat tanácstermében az ön-
kormányzat és a civil szervezetek 2011. évi ter-
vezett programjairól.
Megjelentek a Mártélyi Olvasókör, az ÁMK könyv-
tár, az Idõsek Klubja, az Õszirózsa Népdalkör, a
Vendégvárók Egyesülete, a Mártélyi Polgárõr Tûz-
és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület, a Már-
télyi Terep és Vadászíjász Sport Egyesület, a
Sportkör, a „Hogy életük legyen” Alapítvány, az
Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesület, az
„Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete, az Ön-
kormányzat és az ÁMK vezetõi, képviselõi.

Önkormányzati és civil szervezetek programismertetõ megbeszélése

(folytatás a következõ oldalon)
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A „Hogy Életük Legyen” Alapítvány, mintegy 16
programot szervez ez évben. A már február 6-án elkez-
dõdött ünnepségsorozaton kívül, amely a templom
100. éves fennállásának emlékére tartanak, március
25-27-én a „Tesz-vesz Tavasz” keretében tölgyfát ültet-
nek a templomkertben, és sort kerítenek az újfalui ját-
szótérfestésre is. Május 1.-én a szokásos Egyházközsé-
gi Majálissal folytatódnak a programok a „Soma” ta-
nyán. Június 11-19-ig gyermek rajz- és fotókiállítás
lesz a templomban, a kiírt pályázatra beérkezõ mun-
kákból. Június 25-én a Szent Adorján Focikupa, július
17-én L. Kecskés András lantmûvész hangversenye.
Valamikor júliusban ismét megrendezik a „Bütyök Na-
pokat” a templomi évforduló jegyében, augusztus
19-én fotó és képzõmûvészeti kiállítást rendeznek a
Mártélyi Szabadiskola mûvészeinek részvételével.
Szeptember 10-én Búcsú, szentmise a hõsi halottakért
a temetõben, s ugyanezen a napon kiállítás Szanka Jó-
zsef világháborús gyûjteményébõl. A szokásos „Szú-
nyogûzõ Nap” idén szeptember 17-én lesz a Tisza par-
ton, templomtörténeti „akadályokkal”. Október a „Kö-
zösségi lábnyomok Mártélyon” címû könyv bemutató-
jával indul, s terveik szerint még ugyanebben a hónap-
ban meghívott vendégük Eperjes Károly színmûvész
lesz, aki egy kötetlen beszélgetésen, hitérõl ad tanú-
ságtételt. November az ünnepi készülõdés jegyében te-
lik majd ismét, 18-án adventi kézmûves foglalkozással
kezdõdik, és a december 17-ei „Falukarácsony” közös
megünneplése teszi fel rá a koronát. Végezetül, eddig
még pontosan meg nem határozott idõpontban a 100.
éves mártélyi templom és egyházközség történetét fel-
dolgozó könyvnek a bemutatója is sorra kerül, amely
sok önkéntes segítõ lelkes munkájával, és Nagy Vera
szerkesztésében fog napvilágot látni.

Az Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesület idén a
tavalyi gyér érdeklõdésre és a közelgõ tisztújításra va-
ló tekintettel nem rendezi meg a „Keszegölõ”-t, de na-
gyon szívesen részt vesznek más programokba bekap-
csolódva a falu eseményeibe, és mindenféle karbantar-
tási akcióban.

Az Önkormányzat legnagyobb tervezett rendezvénye
a 2010-ben elsõ ízben megtartott „Mártélyi Forgatag”,
amellyel kapcsolatban Balogh Jánosné elmondta, a
Képviselõ Testület elvi hozzájárulását adta, s a szerve-
zõk is „ugrásra készen” várnak a lehetõségre, megfele-
lõ pályázati lehetõség híján azonban olyan megállapo-
dás született az érintettek között, hogy a konkrét szer-
vezési és elõkészítési munkákra csak akkor érdemes
visszatérni, ha meglesz, tisztázódik a rendezvény
anyagi háttere.

Az ÁMK igazgatónõje elmondta, hogy a Faluház és az
Erdei Iskola felújítási munkálatai június és szeptember
között nem teszik lehetõvé például a nagyterem igény-

bevételét, ezért erre a programok szervezésénél figye-
lemmel kell lenni. Az intézmény programjaival kapcso-
latban kiemelte a németországi jó testvérkapcsolat
eredményeként mûködõ csereüdültetést, amelynek ke-
retében most Mártély lát majd vendégül Német gyere-
keket, akiket családoknál szállásolnak el. Ugyanebben
a formában kerül sor a nyárádremetei diákok meghívá-
sára is. Az intézmény és dolgozói egyébként ugyanúgy
bekapcsolódnak szervezéssel és munkával a rendezvé-
nyekbe, mint eddig.

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete janu-
árban kezdte programjait. A Magyar Kultúra Napján
összejövetelt tartottak január 22-én, ahol az egyesület
tagjainak elõadásában verseket hallgattak meg. Febru-
árban részt vettek a mártélyi katolikus templom évfor-
dulóján, ahol egy 1887-es kiadású imakönyvet ajándé-
koztak az egyházközségnek. Márciusban részt vesznek
a 15-ei ünnepi megemlékezésen. Áprilisban 9-én tart-
ják szokásos évi Közgyûlésüket, valamint összefogás-
sal rendbe teszik a Civilház környékét, növényeket, vi-
rágokat ültetnek, ápolják a környezetet. Májusban a
költségkeret adta lehetõségek szerint országjárást ter-
veznek, ha mód van rá, gyógyfürdõzéssel egybekötve.
Júniusban a szegedi Anna fürdõ meglátogatását sorol-
ták a programok közé, és még kicsengetés elõtt a vá-
sárhelyi Aranyossy Ágoston és a szegedi József Attila
Általános Iskola diákjainak fogadását. Júliusban a
mártélyi Tisza parton rendeznek a saját tagjaik és társ
egyesületek tagjai részére közös egész napos progra-
mot, amelynek keretében, sikeres pályázat esetén újra
megrendezik a kedvelt horgászversenyt. Augusztusban
István királyról emlékeznek, az ünnepségen fellép az
„Õszirózsa Népdalkör” és a versmondók is. Szeptem-
berben kerül sor a „Szeretet mindent elfogad” elneve-
zésû rendezvényre Szentesen, amelyre az egyesület
30-35 fõs csoportja utazik, hogy részt vegyen egy jól
szervezett, élménydús „fogyatékos napon”. Október-
ben részt vesznek az állami ünnepségen, és az Idõsek
Napja alkalmából rendezett megemlékezésen, összejö-
vetelen. Novemberben a Szociális Munkások Napján
képviseltetik magukat, december adventi ünnepséget
tartanak a Civilházban, ahol kiosztásra kerülnek az
1.000,-Forintos ajándékutalványok. Egész évben idõ-
rõl-idõre megtartják és megünneplik a tagok névnap-
ját, rendszeresen tartanak csoportfoglalkozásokat, se-
gítik tagjaikat, társas összejöveteleket szerveznek.
Legfontosabb alapelvük, összetartani az egyesületet.

Az egyeztetõ megbeszélés azzal ért véget, hogy a prog-
ramszervezõk szoros kapcsolatban maradnak egymás-
sal a rendezvények minél színvonalasabb és tartalma-
sabb lebonyolítása érdekében.
A soron következõ programok idõpontjainak ismerteté-
sérõl, a meghívók, felhívások közzétételérõl, s az ese-
ményekrõl történõ beszámolókról a „Kaláris” folyama-
tosan gondoskodik.

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Meghívó

A Mártélyi Terep- és Vadászíjász Sport Egyesület
meghív minden tisztelt érdeklõdõt a

2011. március 12.-én tartandó

Íjász Jótékonysági Báljára

a Faluház nagytermébe.

Élõ zene, Büfé, tombola

Vacsora: D. Nagy Anti bácsi marhapörköltje,
éjfélkor gyümölcstál.

Jegyek 2.500,-Forintos áron igényelhetõk
Berényi Beátánál,

Hízóné Farkas Ilonánál,
és Váczi Erikánál.

A Sportegyesület a bál teljes bevételét
a fiatalok versenyeztetésére fordítja.

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

Köszönet
A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi
Közhasznú Egyesület ezúton mond köszö-
netet mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-val támogatták munkájukat
2010-ben. A befolyt összeget, amely
98.738,-Ft volt, az Egyesület mûködésére
fordítottuk.
Továbbiakban is várjuk nagylelkû adomá-
nyaikat az alábbi adószámra:

18455106-1-06.

Köszönettel: az Egyesület Vezetõsége

Ismét eltelt egy év. 2010. decemberében nagy örömmel
készülõdtünk az adventi napokra. Az iskolások mûsor-
ral, a szülõk és nagyszülõk összefogással. Ennek ered-
ményeként megvendégeltük a mûsor után a
gyerekeket és a felnõtteket különbözõ süteményekkel.
Ez úton szeretném megköszönni Sajti Imrénének az
elõkészületekben nyújtott segítségét. Mindenkinek,
aki fáradságot nem kímélve süteményeket sütött, még
azoknak is, akik a rossz idõre való tekintettel nem
tudták eljuttatni finomságaikat az iskolai adventre.
Fel szeretném hívni mindazok figyelmét, akik
szeretnének csatlakozni a "Nagymamák Süteményes
Klubjához", hogy jelentkezzenek ez ügyben Tóth
Ibolyánál személyesen, vagy a 06-30/322-5617-es
mobiltelefonszámon.

Mártélyi Vendégvárók Egyesülete
Tóth Ibolya

(Az alábbi hír a Kaláris januári számából saját
feledékenységem miatt maradt ki, amiért ezúton
kérek elnézést minden érintettõl – Szerkesztõ.)

Süti klub
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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

Március 2.-án Elõadás a fényterápia jótékony
hatásairól 10 órától

7-8-án Térítési díj befizetése a pénztári
órákban

10-én Farsangi Mulatság 13.30 órától
16-án Bánfi Éva elõadása 10 órától
24-én Tavaszváró versek 10 órától

a klubtagok részvételével
30-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 márciusi programja


