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A „bunkóparasztja”

Szerintem még a saját szüleiknek is azonnal ez jutna
eszébe, ha megtudnák, hogy nemrég egy késõ esti órán
tizenéves titánok megrongálták a befejezés elõtt álló
mártélyi fõtér padjait, s hogy esetleg az õ csemetéjük
is köztük volt. Mert, hogy nem a falu hetven fölötti
munkában meghajlott hátú, tisztességben megõszült
férfinemzedéke botorkál ki esténként, hogy átszelle-
mült állapotban vandálkodjon, arra mérget veszek.
Nyelvüket a vakáció elsõ napjainak mámorító szabad-
ságkoktéljába mártó, mutáló hangú, vékonynyakú ka-
masz fiúk voltak azok, akik talán egymásnak, vagy a
„csajoknak” imponálva burkolatostól feltépték és fel-
borogatták a súlyos és tetszetõs bútordarabokat. Gyer-
meteg erõdemonstráció? Felnõttes szárnypróbálgatás?
Ki tudja. Persze, a dolgot, mint mindig most is boríté-
kolni lehetett volna. Mert mindig vannak idióták, aki-
ket zavar a rend és a szépség. Csak azon szurkolok
erõsen, hogy egyszer, talán egy távolabbi idõpontban
majd belátják: ha netán tanulásba, sportba, munkába
fektetnék mérhetetlen energiáikat, õk is, és a közösség
is jobban járna. S akkor nem kellett volna ennek a kis
írásnak azt a címet adnom – a bunkóparasztja…

Farkas Csamangó Zoltán

„Jelzöm”



Kaláris2. oldal 2011. július

Mint arról az oda látogatók meggyõzõdhetnek, a Fõ ut-
cán lévõ, régebben a Székkutas és Vidéke Takarékszö-
vetkezet által használt, s évek óta lakatlanul, kihasz-
nálatlanul álló épületet a meglévõ adottságok tudomá-
sulvételével igazán szépen, a mai kor igényeinek meg-
felelõen felújította a Szegvár és Vidéke Takarékszövet-
kezet, és közmunkásaink közremûködésével az épület
környezetét is megfelelõen rendbe tették.

Kis János, a Takarékszövetkezet elnöke ünnepi köszön-
tõjében elmondta, a mártélyi faluvezetõ kérését mérle-
gelve, nem kis fejtörést okozott a pénzintézet vezetésé-
nek eldönteni, hogy egy másik, szinte azonos profilú
takarékszövetkezet kivonulását követõen kirendeltsé-
get hozzanak létre egy kis lélekszámú településen.
Döntésüknek alapvetõen emberi okai vannak: szerinte
minden embernek jár, hogy azonos feltételek mellett
intézhesse pénzügyeit, lakjék bárhol ebben az ország-
ban. Emellett reményét fejezte ki, hogy egy idõ után, a

jó szolgál-
tatásoknak
és a lakos-
sággal, vál-
l a l ko z ó k -
kal, Önkor-
mányzattal
kialakuló jó
kapcsolatok
révén gaz-
daságilag is
megéri a ki-
rendeltség
üzemelteté-
se, s talán
nem is a tá-
voli jövõben
úgy nyug-
t á z h a t j á k
lépésüket:
ez jó döntés
volt.
Mártély Önkormányzata és lakói nevében Balogh
Jánosné polgármester fûzött hozzá néhány gondolatot
az elnök úr szavaihoz. Elõször is megköszönte, hogy
az eltelt néhány hónapot követõen, nagyon emberi
hangú, konstruktív tárgyalások, egyeztetések után ke-
rült sor a mai megnyitóra. Örömét fejezte ki, hogy
egyetlen mártélyi sem kényszerül a kirendeltség meg-
nyitását követõen más településen lévõ bankba, pénz-
intézetbe utazni, hogy pénzügyeit elintézhesse. Nagy
könnyebbség, és ebben a mostani, mindent megszün-
tetni igyekvõ világunkban nagy eredmény a falu életé-
ben, hogy ezek a szolgáltatások továbbra is helyben
megtalálha-
tók, és bár-
ki számára
elérhetõek.
Sok sikert
kívánt a fa-
lu lakóinak,
vállalkozói-
nak, intéz-
ményeinek
és a Taka-
rékszövet-
kezetnek a
kö l c sönö-
sen gyü-
m ö l c s ö z õ
együttmû-
ködéshez.

Örömteli eseményre gyülekeztek a meghívottak
és a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet veze-
tõi, dolgozói 2011. július 7-én délelõtt 10 órakor,
az új mártélyi kirendeltség megnyitásán.

Ünnepélyes megnyitó
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A jelenlegi helyzet elõzménye, hogy a mártélyi Önkor-
mányzat, az iskola vezetésével egyetértésben a törvény
adta lehetõséggel élve, 2011. május végéig, hosszú hó-
napokon át törekedett más településsel intézményi tár-
sulást létrehozni. Ezért elõször a Mártélyhoz hasonló
kisebb településekkel próbálták felvenni a kapcsolatot.
Az e téren bekövetkezett sikertelen tárgyalások és visz-
szautasítások után került csak szóba, hogy talán a Re-
formátus Egyház átvenné az iskola fenntartását, azon-
ban ismeretlen, ám sejthetõ okból ez a kezdeményezés
is meghiúsult. Utolsó mód volt a változtatásra az ok-

tatási törvény adta lehetõség, hogy annak a kistérségi
társulásnak lehet átadni az iskolát, amelyiknek az ön-
kormányzat tagja. Ezért Mártély község Önkormányza-
ta július 14-én jelezte a Vásárhelyi kistérségnek átadá-
si szándékát.
A törvényben elõírt tájékoztató, véleményezõ fórumo-
kat határidõn belül megtartották, a rendelkezésre álló
információkat részletesen ismertették és megosztották
a Szülõi Munka Közösséggel, a diákönkormányzattal
és az alkalmazotti közösséggel is. A „vásárhelyi kistér-
ségnek szándékában sem állt segíteni, mert akkor már
régen megkezdhettük volna az egyeztetéseket – mond-
ta el Balogh Jánosné – aki szerint elég szomorú, hogy
egy települést így el lehet lehetetleníteni, gazdaságilag
veszélybe sodorni és érthetetlenül büntetni, mert a
mártélyi választópolgárok októberben nem az elvárá-
soknak megfelelõen döntöttek”.

A mártélyi iskola és iskolások sorsa most a leg-
fõbb kérdés a falu lakói számára. A szülõk, gye-
rekek, pedagógusok helyben maradnának, s a
Képviselõ Testület és a Polgármester is mindent
megtett ennek érdekében, úgy látszik azonban,
más erõk és hatalmak ennek ellenkezõjére törek-
szenek.

Maradnak, vagy utaznak?

Jó hangulatú, konstruktív szülõi értekezlet a tornacsarnokban
Este 5 órára hívták össze a mártélyi iskolások szüleit
az intézmény tornacsarnokába 2011. július 29-én,
ahol Balogh Jánosné polgármester elsõként elnézést
kért a helyszín változásért, majd röviden ismertette az
iskola átadás elõzményeit, s a jelenlegi helyzetet. El-
mondta, a Kistérségi Társulás reggeli ülése elõtt össze
kellett volna ülnie az Oktatási Bizottságnak, amelyen
azonban a Mártélyiakon kívül a kistérség többi meghí-
vott képviselõje nem jelent meg. A Társulási Tanács
nyolc órakor kezdõdött ülésén nem vette napirendre a
mártélyi iskola átadásáról szóló elõterjesztést, mert a
rendelkezésre álló anyagból hiányzott a Csongrád Me-
gyei Önkormányzat véleménye. A rövid ülést követõen
nyilvánvalóvá vált, hogy Mártély nem számíthat segít-
ségre, ezért a Képviselõ Testülettel egyetértésben Ba-
logh Jánosné arra a döntésre jutott, hogy a jövõben
Mártély önállóan tartja fenn az iskolát.
A bejelentést egyetértõ moraj és lelkes taps köszöntöt-
te. Baloghné felkérte a szülõket, legyenek segítségére
az Önkormányzatnak bármilyen ötlettel, amely az is-
kola mûködtetésének racionális, takarékos voltát segí-

tené elõ. Számos ötlet vetõdött fel, amely azt mutatja,
a szülõk örömmel üdvözölték a fordulatot. Többen je-
lezték, hogy társadalmi munkát és anyagi áldozatot is
vállalnának az oktatás helyben tartásáért. Több képvi-
selõ is felszólalt, akik szintén örömüket fejezték ki,
hogy minden nehézség és akadályoztatás ellenére,
Mártély számára kedvezõ megoldás született, s ígére-
tet tettek, hogy mindenben segítséget nyújtanak az is-
kola színvonalas továbbmûködtetéséhez, még akkor
is, ha ez anyagilag terheket ró az Önkormányzat gaz-
dálkodására.
A rendkívüli szülõi értekezlet közel egy órás konzultá-
ciót követõen azzal zárult, hogy augusztus közepe tá-
ján újabb összejövetelt szerveznek, ahol a részletekrõl,
s az addig elért eredményekrõl is tájékoztatják a Tisz-
telt Szülõket.
A megkönnyebbült, jövõben reménykedõ hangulatot
egyik képviselõ elejtett mondata mutatta talán legin-
kább, amint a mindenki által ismert közmondást idéz-
te: „…a karaván halad…”.

Rendkívüli testületi ülés
Sürgõs határozathozatali kötelezettsége miatt a szülõi
értekezlet végeztével, rendkívüli ülést tartott az esti
órákban Mártély Képviselõ Testülete. Csupán néhány
napirendi pontban kellett döntést és határozatot hoz-
niuk, amely kivétel nélkül a mártélyi iskola ügyeit
érintette. Elsõként a hódmezõvásárhelyi Újvárosi Re-
formátus Zsinat kérésének megfelelõen, felbontották a
mártélyi Önkormányzat és a Református Egyház kö-
zötti megállapodásokat. Ezt követõen a Szegvár-

Mártély ÁMK közötti társulási szerzõdés megszünteté-
sérõl döntöttek, majd a kialakult helyzetnek megfelelõ-
en felülvizsgálták, s a javaslatoknak megfelelõen elfo-
gadták az ÁMK új alapító okiratát. Az így létrejött ál-
lapot változatlanul megegyezik a társulás létrejötte
elõtti állapottal. Utolsó napirendi pontként döntést
hoztak, hogy mind a Polgármesteri Hivatali, mind az
Önkormányzati számla vezetése átkerül a Szegvár és
Vidéke Takarékszövetkezethez.



Mártély eredetével elsõként Szeremlei Sámuel foglal-
kozott 1913-ban megjelent „Hódmezõvásárhely törté-
nete” címû mûvében. Az abban szereplõ, Szepsi Szûcs
Levente legújabb kutatásai szerint téves megállapítá-
sait és tényközléseit, a késõbbi interpretálók, a „Száz
magyar falu” sorozatban megjelent „Mártély” címû
könyv szerzõi is kritika és felülvizsgálat nélkül átvet-
ték. Nézzük, melyek azok az új tények és adatok, ame-
lyek alapján valós képet kaphatunk településünk múlt-
járól:

Hol állt a régi Mártély falu?

Mártély, a régi oklevelekben Szent Adorján, késõbb
Szent Adorján Mártyr, a Tisza partján, egy dombhátra
épült, valamikor a XIII. század végén. Ez a terület a
Boor-Kalán nem õsi, elsõ foglalású földje. Elsõ valós
okleveles említése a pápai tizedszedõk 1335-évi adó-
összeírásában található: („Item Johannes sacerdos de
Sancto Adriano iuratus dixit, non valere ultra II. mar-
cas.”) Lefordítva: Szent Adorján (falu) papja, János, es-
kü alatt vallja, hogy jövedelme nem több mint 2. már-
ka. (Kettõ márka jövedelem kb. 25-30 portát jelentett.
Ezért lehetett venni: 4 ökröt, vagy 8 tehenet, vagy 1
szolgacsaládot (4 fõ) 1 ekényi földet, ami kb.-120
hold).
Hogy mikor települt a falu? Nincs konkrét dátum, va-
lószínûleg a második tatárjárás után (1285) az itt bir-
tokos Szeri-Pósák telepítettek le szabad szolgálónépe-
ket. Hogy eredetileg hol álltak a falu házai? Az I. Fe-
renc császár által elrendelt II. katonai felmérés térké-
pe, amely pontos és megbízható, a falut a Tisza part-
ján, a mai Bodnár Bertalan Oktatóközpont helyén mu-
tatja. Ez a rész (volt) a környék legmagasabb, árvíz-
mentes része. Itt élt a falu lakossága több száz évig. A
falu említése régi oklevelekben mindig halastavaival
együtt szerepel, hiszen ebbõl éltek: („Predia decimas et
piscinas quorum Nomina hoc Sunt Tiscia Cum Ecclesia
Sancti Adriani.”) Azaz, a Tisza melletti, templomos
Szent Adorjánnak nevezett birtok tizedeit és halasta-
vait (adjuk még). A legtöbb fordítás halászokat említ,
de nem ez a helyes kifejezés. A piscinas egyértelmûen
halastavak adományozását jelenti, természetesen a

hozzá tartozó, halászathoz értõ szolgálónépekkel
együtt. Mi a „piscina” értelme? Olyan holtágat jelent,
mely rekesztéssel halastavakká alakítható át.
Ha megnézzük a térképen az akkori falu feletti holtág
rajzát, egy olyan holtágat mutat, melynek az élõ Tisza
felé esõ része le volt szûkítve: ez a „fok”. Az itt élõ em-
berek jól ismerték a vizek járását, alkalmazkodtak
hozzá, együtt éltek vele. Mai értelemben vett árvizek
régen nem voltak. Az igen kanyargós meder néha le-
vágta saját ívelt ágát, így holtág keletkezett. Az akko-
ri halászok ezt használták ki haltelepítésre. A tavaszi
vízemelkedés kiöntött az ártéri kaszálókra, legelõkre,
elterült, s nem emelkedett egy bizonyos szint fölé. Az
emelkedõ víz beömlött a holtágakba, magával víve az
ívásra készülõ haltömeget. A sekély, meleg vízben mil-
liószám szaporodott a hal. Mikor az árvíz elkezdett
visszahúzódni, a halászok gyékénnyel, nádpallókkal
elzárták a foknál a halak útját visszafelé, így termé-
szetes halastavak keletkeztek. A fogott halakat is ide
tették be, mesterségesen tartották, kezelték. Mikor a
földesúr (Szeri-Pósák), vagy a monostorok apátjai ha-
lat kértek a böjti asztalra, (a Pósák szeri- és ellõsi mo-
nostorai is), csak ki kellett emelni a holtágból a kért
fajtát, s mennyiséget. A holtág déli végét a mai napig
foknak nevezik az itt élõ emberek.
A falu még a török idõkben is virágzott. Az 1558-as
defterben (török adólista) 25 adózó portát írtak össze,
s fõleg hallal adóztak. A falu sorsát az 1693-as tatár
segédcsapat pusztítása pecsételte meg. A lakosok csak
a XIX. században települtek vissza. Majd jött a Tisza
szabályozását elrendelõ Vásárhelyi terv. A kanyarokat
átvágva megrövidítették a víz folyását, s a Tiszát gá-
tak közé szorították. A gát a régi Szentes-Szeged or-
szágútra épült, így a falu az ártérbe került. A költözés
a gáton kívülre 1890-95 között történt meg.
Hogy mennyire jól választották meg a falu helyét az el-
sõ letelepülõk, mutatja az a késõ-avarkori bronz övve-
ret, amelyet a helyen találtak. Ezt a szíjvéget, melyen
állat és emberalakokat látunk, a szakirodalom „már-
télyi avar szíjveret”-nek írja le. A lelet a Tisza parton
lévõ késõ-avarkori temetõbõl került elõ, mely a régi fa-
lutól délkeletre van. Ahol temetõ van, ott falunak is
kellett lenni. Valószínûleg Szent Adorján-falu, az el-
pusztult avar falu helyére épült. 

(Szepsi Szûcs Levente kutatásainak
rövidített változata.)

(Mint az valószínûleg a Tisztelt Olvasóknak is feltûnt,
cikkünkben nem írunk a kopjafaállítás pontos helyé-
rõl. Ennek sajnálatos oka, hogy bár a régi és megbíz-
ható katonai térképek egészen pontosan behatárolha-
tóan a Bodnár Bertalan Oktatóközpont területét
mutatják az õsi Mártély falu helyéül, Szepsi Szûcs

Régi terv valósul meg a közeljövõben. Szepsi
Szûcs Levente fotómûvész kitartó és részletes ku-
tatásainak eredményeként egy kopjafa állítását
vette tervbe és ennek megvalósításán munkálko-
dik egy kis létszámú baráti kör, az egykor a mai
töltésen belül elhelyezkedõ õsi Mártély település
és lakóinak emlékére. A kopjafát Békési Sándor
asztalosmester faragja, amelynek felállítására az
Önkormányzattal együttmûködve, a szükséges
engedélyek beszerzése után a holtág partján ke-
rül majd sor.

Mártély valódi története, kopjafaállítás
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Levente kitartó és türelmes kapcsolatteremtõ kísér-
leteinek ellenére sem sikerült egyetlen hód-
mezõvásárhelyi illetékessel sem tárgyalnia az ottani
elhelyezés engedélyezését illetõen. Elmondása szerint
több ízben próbált bejutni a városvezetõ fogadóórájára
is hogy kérését elõterjessze, ám eddig rendre elu-
tasításban részesült. Reményeink szerint kérésünk
elõbb-utóbb meghallgatásra talál, hiszen kár lenne
csak azért más helyen felállítanunk megemlékezésünk

kopjafáját, mert ez valakiknek „kínos”, vagy, hogy
elmondhassuk: „valahogy” mégiscsak eleget tettünk
az õsök emlékezetének. Elvileg nem lehet (ne) olyan
körülmény, amely megakadályozhatna egy jó
szándékú baráti kört és faluközösséget, hogy õsi
települése, annak egykori lakói emlékére és tiszteletére
ott állítson emléket, ahol az adott település a valóság-
ban is volt.)

Testületi ülés
Mártély község Képviselõ Testülete 2011. július 6-án,
14 órai kezdettel tartotta rendes ülését a Polgármeste-
ri Hivatal tanácstermében.
A napirend elfogadása után, elsõként a Mártélyi Olva-
sókör támogatási kérelmét vitatta meg a Testület, s
egyhangú szavazással odaítélte az igényelt támoga-
tást, amelyet az Olvasókör szokásához híven vissza-
forgat a Civilház mûködtetésébe.
Másodikként, a Csongrád megyei Kormány Hivatal tör-
vényességi észrevételeit tárgyalták, amelyek fõként a
rendeletalkotások fogalmazásbeli hiányosságaira hív-
ták fel a Testület figyelmét. A kifogásolt szövegrészek
javításra kerültek.
Az önkormányzati fenntartásba kerülõ Erdei Iskola
megváltozott státusza miatt szükségessé vált a Polgár-
mesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása, ame-
lyet a képviselõk egyhangúan jóváhagytak.

Következõkben a Gondozási Központ intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére kiírandó pályázatról szüle-
tett döntés, majd elfogadták a Képviselõ Testület 2011.
II. félévi munkatervét.
Balogh Jánosné számolt be ezt követõen a Hódmezõvá-
sárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. féléves
mûködésérõl. Elmondta, hogy a buszvárók ügyén kívül
a rendszeresen megtartott üléseken nem került fel
Mártélyt érintõ más téma.
Továbbiakban a „Mártély Községért” kitüntetés, és a
„Mártély Díszpolgára” cím alapításáról szóló rendele-
teket vizsgálták fölül, s egyhangú döntéssel, változat-
lan szövegezéssel megtartották mindkét érvényben lé-
võ rendeletet.
Az ülés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásával zárult, majd zárt ülé-
sen szociális ügyek kerültek a Testület elé.

Állampolgári eskütétel 
Mártély Község Polgármesteri Hivatalágban 2011. júli-
us 19-én a Kulcsár család, Kulcsár Zoltán és felesége
Kulcsár Katalin Irén valamint kislányuk, Kulcsár Petra
Szilvia, Balogh Jánosné polgármester asszony elõtt ün-
nepélyes keretek között letették az állampolgári esküt. 
A Kulcsár család Romániában él, Szilágyperecsen köz-
ségben.

Felmenõik magyarok
voltak, ezért tartották
fontosnak a magyar ál-
lampolgárság megszer-
zését.

A bekövetkezett lopásokra és rongálásokra való tekin-
tettel térfigyelõ kamerát helyezett el az Önkormányzat
az újfalui biciklitárolónál, a további ilyen cselekmé-

nyek megelõzésére, és a könnyebb felderíthetõség ér-
dekében.

Térfigyelõ kamera a biciklitárolónál

Nagy örömünkre, mindkét óvodai csoportszoba mesze-
lése megtörtént.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani Varga Róbert,
hódmezõvásárhelyi mesternek, aki két hétvégén in-
gyen bemeszelte a termeket. Mi csak az anyagot fizet-
tük.
A szülõk is segítettek a csoportszobák meszelés utáni
mázolásában, takarításában. Volt, aki anyagilag segí-
tett, szeretnénk ezt is megköszönni. 

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki ezen kívül bármi-
lyen formában segített, támogatott bennünket, hogy
szeptemberben szép, tiszta környezetben kezdhessük a
tanévet.
Az óvoda augusztusban zárva van, szeptember 1-én
várjuk a gyerekeket.

Óvoda dolgozói

Óvodai hírek
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Idén is sor került a szokásos
élelmiszer segélycsomagok ki-
osztására 2011. július 22-én és
23-án. A Tûzoltó Szertár mellet-
ti épületben raktározott, ado-
mányokból származó élelmisze-
reket a Képviselõ Testület és a
bizottsági tagok állították össze
és osztották ki a helyszínen, az
odaérkezõ, jogosult igénylõk-
nek. A két napon mintegy 350
csomag került átadásra.
A csomagok az Európai Unió
segítségével, a Magyar Ökume-
nikus Segélyszervezeten keresz-
tül jutottak el a rászorulókhoz.

Élelmiszer segélycsomagok osztása

Kiállítás megnyitó és ünnepi hangverseny a
Római Katolikus templomban

A 100 éves katolikus templom fennállásának tiszteletére rendezett ünnepség
sorozat keretében 2011. július 17-én este 6 órakor került sor B. Kovács Emõ-
ke Mártélyon élõ képzõmûvész, „A természet temploma” címû kiállításának
megnyitójára.
A szép számú érdeklõdõk jócskán megtöltötték a padsorokat, ami örömteli
eseménnyé emelte az összejövetelt. Megnyitójában Szepsi Szûcs Levente fo-
tómûvész méltatta B. Kovács Emõke munkásságát, felemlítve életpályájának
eddigi jelentõs állomásait, kiállításainak idõpontjait, helyszíneit, munkái el-
ismeréseként kapott kitüntetéseit. A kiállítás megnyitása után a szentendrei
Kecskés együttes adott élménydús régi zenei hangversenyt, közben bemutat-
va azokat a sokak által ilyen közelrõl csak ez alkalomból látott õsi hangsze-
reket, amelyeken az egyházi és világi zenei válogatás darabjait elõadták.
A majd egy órás koncertet követõen a jelenlévõk megtekintették a kiállított
mûveket, gratuláltak az alkotónak, s szívhez szóló bejegyzéseket írtak az er-
re az alkalomra nyitott emlékkönyvbe.
A vendégek ezután átsétáltak a templom melletti parókiára, ahol kellemes
vendéglátás közben kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel, barátkozással
múlatták az estét.
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE!
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 2011. augusztus 01-tõl az önkormányzat

számlavezetõ pénzintézete a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet.
Új bankszámlaszámaink:

Helyi adó és gépjármûadó POSTÁN 2011.08.01. NAPJÁTÓL NEM fizethetõ,
hanem az alábbi módokon teljesíthetõ:

- az adócsoport által kiadott csekken, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetben történõ befizetés-
sel (bármely kirendeltségén, Mártélyon a Fõ 45. sz. alatt)

- átutalással, lakossági folyószámlájáról eseti megbízással,
- átutalással interneten, net-bankon keresztül,
- csoportos beszedési megbízással, ha erre megbízást ad bankszámlavezetõ pénzintézetének.

A KORÁBBAN KIADOTT CSEKKEK 2011. AUGUSZTUS 1-TÕL NEM HASZNÁLHATÓAK!

A félévi befizetésekhez szükséges csekkeket az augusztus végén postázásra kerülõ egyenlegértesítõv-
el együtt juttatjuk el az adózókhoz.
Az értesítõ részletesen tartalmazza az egyes adótárgyak utáni adót, a hátralék és a túlfizetés összegét.
A második félévi adófizetés határideje: 2011. szeptember 15.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással kapcsolatban, kérjük, keresse fel
adóügyi elõadónkat, illetve a 62/528-062-es telefonszámon kérjen információt.

Megértésüket köszönöm:
dr. Tarics Csilla

jegyzõ

Magánszemélyek kommunális adója
beszedési számla

Idegenforgalmi adó tartózkodás után
beszedési számla

Iparûzési adó beszedési számla
Bírság beszedési számla

Késedelmi pótlék beszedési számla
Talajterhelési díj beszedési számla

Gépjármûadó beszedési számla
Egyéb bevételek beszedési számla
Eljárási illeték beszedési illeték

Idegen bevételek beszedési számla
Termõföld bérbeadásból származó SZJA

beszedési számla

57200172-10000056-00000000

57200172-10000063-00000000

57200172-10000070-00000000
57200172-10000087-00000000
57200172-10000094-00000000
57200172-10000104-00000000
57200172-10000111-00000000
57200172-10000128-00000000
57200172-10000135-00000000
57200172-10000142-00000000
57200172-10000159-00000000

Értesítés!
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztókat, hogy 2011. július 31. napjától a Szolgáltató (CSVKM)

bankszámlavezetõ pénzintézete megváltozik. Ettõl a naptól kezdve bankszámláinkat
a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet vezeti.

Új bankszámla szám: 57200172-10000025-00000000.

A Szolgáltató által korábban kiadott (sárga) csekkek 2011. augusztus 01. napjától
NEM HASZNÁLHATÓK FEL!

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a számla kiegyenlítésével kapcsolatban – ügyfélfogadási
idõben: kedd, csütörtök – állunk rendelkezésre.

Szolgáltató
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Habár a falu mindkét végén kinn a tábla, amelyen vi-
lágosan tudatjuk a vállalkozó szellemû üzletem-
berekkel, hogy a házaló árusítás minden formája tiltott
Mártélyon, s ráadásul még azt is fémjelezzük, hogy a
községben polgárõrség mûködik, vannak, akiket sem
ez, sõt úgy tûnik semmi sem tart vissza attól, hogy
idõrõl-idõre megkíséreljenek „nagy üzleteket” kötni a
mártélyiak rovására.
Minap is, indultamban otthonról, kiabáló, az utcában
gyalog sietõ barna bõrû emberekre figyelek fel, akik
harsány hangon ordítoznak befelé a házakhoz, hogy:
„halló, halló, fa van eladó, megrendeléseket felve-
szünk”. Három-négy mikro busszal, kisteherautóval
járták a falut ezek a spontán vállalkozók, s gondolom
„bepalizták” akit csak lehetett. Mert mindig vannak hi-
székeny emberek.
Régebben, eleinte még azt a fáradságot sem vették,
hogy a fa lemérésének „lehetõségét” biztosítsák. Tu-
dok olyanról, hogy az ellenõrzéshez érthetetlenül ra-
gaszkodó vevõ saját mázsáján történõ mérés közben
egyikük kissé rálépve a platóra, manipulálta a mû-
szert, miközben társai lelkes elõadásukkal, állandó jó-
pofáskodásukkal, mozgásukkal lefoglalták a tulajdo-
nost. Hiába, kis nyereség is nyereség. Újabban aztán,
hogy fifikásan elejét vegyék a bizalmatlan ügyfelek
ágálásának, nagy billenõ mérleget hordanak a platón,
amely természetesen többet mér, mint a valóság. Ha
ehhez még hozzávesszük, hogy képesek a feldarabolt
fát napokig locsolni, áztatni, hogy azután a szélben,
napon száradt, külsõre száraznak tûnõ tûzifa még töb-
bet nyomjon a latban, igazán nem mondhatjuk, hogy
munkakerülõ, elveszett népcsoporttal van dolgunk.
Ezúton hívjuk fel minden mártélyi figyelmét, hogy ne
vegyenek, ne adjanak fa megrendeléseket ezeknek az
embereknek. Bármilyen behízelgõen, bármilyen elõ-
nyös árat kínálva, bármilyen gyors szállítási határidõt
ajánlgatva kínálgatják kétes eredetû árujukat. Utóbbit
nem véletlenül írom, mert rengeteg esetet láthatunk a
tévécsatornákon, mikor illetéktelen fakitermelõk de-
rékmagasságban irtanak ki jobb sorsra érdemes nö-
vendék erdõket, és ezzel a lopott fával az országot jár-
va házalnak.
Még Romániából is képesek áthozni a lebukástól való
félelem miatt, az ott „közismertségük” miatt valószí-
nûleg eladhatatlan tûzifát. Bár el kell ismerni, az ár
idõnként kecsegtetõ, sõt az is, hogy feltuskózva helybe
szállítják, de ez az a tipikus eset, amikor az ember biz-
tosan többet veszít a réven, mint amennyit nyer a vá-
mon.
Száz szónak is egy a vége. Mindenkinek szíve joga, ho-
gyan, s honnan szerzi be a téli tüzelõt. De a jó érzésû
Mártélyiakat arra kérjük, bojkottálják ezt a fajta átve-
rést és a mi kárunkra történõ nyerészkedést.
Részemrõl azon az ominózus napon rögtön értesítet-

tem is a Polgárõrséget, akik szóltak a vásárhelyi rend-
õröknek. A további eredményt nem tudom, de azt igen,
hogy amikor a cifra ruhás, nagyszoknyás, kendõs asz-
szony „kiszúrta”, hogy a rendszámokat írom fel, s jobb
fülemen a telefonnal, valakivel beszélek, egybõl riadót
fújt. Olyan iramban menekültek kifelé ezután a falu-
ból, hogy öröm volt nézni.
Szóval ez az egyik és a legkézenfekvõbb megoldás. Te-
gyék Önök is ezt. Hívják az illetékeseket, írják fel a
rendszámokat, és még véletlenül se engedjék be a há-
zalókat, hivatkozzanak bár szomjúságra, éhségre,
rosszullétre, váratlan halálesetre, bárminemû elkép-
zelhetetlen indokra.
Mert ugye az sem lehetetlen, hogy faárusítás közben,
vagy annak ürügyén éppenséggel felderítést (is) végez-
nek, s kifigyelik a magányosan élõ öregeinket, vagy
azokat a házakat, ahol épp nincsenek otthon, s talán
akár van kutya, akár nincs kutya, egy pillanat alatt
surrannak be, hogy összeszedjék a kéznél lévõ értéke-
inket, s ugyanolyan pánikszerû gyorsasággal mene-
küljenek el, mint a fent említett esetben. És ilyenkor
mennyivel könnyebb a nyomozóhatóság dolga, ha
rendszám, a gépkocsi típusa, netán jó személyleírás áll
a rendelkezésükre.
Figyeljünk egymásra, hogy mások is figyeljenek ránk.
Ha ezt szem elõtt tartjuk, kissé megnyugtatóbb lehet a
saját és szomszédaink biztonsága. A közmondás is
úgy tartja: „Több szem többet lát”. Ez a faluban már
régóta mûködõ SZEM mozgalom lényege.
És még valami: soha, de soha ne hagyjuk nyitva a ka-
pujainkat, s a kulcsot se felejtsük benne. Mert: „Alka-
lom szüli a tolvajt”
Tegyünk ellene, hogy ez ne legyen így!

Farkas Csamangó Zoltán

Házaló faárusok

A mártélyi Benkõ csapat júliusban is sikereket
könyvelhetett el a különbözõ versenyeken. A „Benkõ-
tanya” versenyzõi és növendékei a következõ ered-
ményeket érték el:
Sajti Fanni, Megye B. kategóriás versenyzõ
Domaszéken 2.helyezést, Bordányban szintén 2.
helyezést ért el díjugratásban.
Szabadidõs Díjugrató versenyen
Szentesen:
Benkõ Noémi 1. hely,
Campesterin Eleonóra 2. hely,
Baranyi Lili 4. hely.
Balástyán:
Benkõ Noémi 4. hely,
Campestrin Eleonóra 6. hely.
Mispán Luca a Benkõ csapat legfiatalabb versenyzõ
tagja teljesítette élete elsõ pályáját.

Lovas hírek
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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: 6.30-19, Sz: 6.30-17, V.: 7-15-ig

Aug. 3.-án Fényterápia 9 órától
8-9.-én Térítési díj befizetése

a pénztári órákban
11.-én Pöttyös parti - beszélgetés,

nótázás 13.30-tól
25.-én Új kenyér ünnepe - tombola,

beszélgetés, nótázás 13.30-tól
31.-én Ruha és fehérnemû vásár 9 órától
31.én Bánfi Éva elõadása

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit
várunk!
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 programja

Sulikezdési AKCIÓ a
Móritz Optikában!
Augusztusban minden

gyermek szemüvegkeretbõl -30%,
felnõtt keretekbõl -20%-os

kedvezmény.
MÓRITZ OPTIKA a tökéletes

tanévkezdésért!



Mentõ: 474-374 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendõrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:

Szin Dániel:
Szolgálati idõben: (30) 591-3988
Szolgálati idõn kívül: 535-960

Polgárõrség: 228-043
Posta: 528-010
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

Közérdekû telefonszámok

A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet az imaházban,

melyre várják a gyülekezet tagjait.

Az egyházak hírei
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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

A hónap vicce

Álláshirdetésre jelentkezik egy roma, mint favágó.
- Nos uram, milyen referenciamunkát tud felmu-

tatni, hogy elnyerje az állást?
- Itt van példának okáért a kalahári erdõ…
- Uram isten, nem tudja, hogy a Kalahári az nem

erdõ, hanem sivatag?
- Hát, most mán!


