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Mi is a békesség záloga?

Csendes kis falu a miénk. Amúgy. Ahogyan értesülhet-
nek majd a testületi ülésrõl szóló rendõri beszámoló-
ból, még statisztikailag is nagyon elenyészõ nálunk a
bûnelkövetések száma. Súlyos bûncselekmény pedig
szerencsére nem is történt már jó régen Mártélyon. Van
azonban néhány dolog, amellyel egyesek megkeserítik
mások életét, ellehetetlenítik nyugodt pihenésüket, be-
törnek intim világukba, sokszor elviselhetetlenné téve
nem csak az éjszakákat, de a nappalokat is. Több jel-
zést kaptam, hogy egyes családok, emberek, többszöri
udvarias felszólítás ellenére sem hajlandók változtatni
közösségellenes életmódi szokásaikon, sõt, mintha a
kulturált véleménynyilvánítás még inkább olaj lenne a
tûzre, és mintha sportot ûznének mások állandó zak-
latásából, nyugalmának megzavarásából. Ebbe a kör-
be tartozik a hangos zenehallgatás, bûzt árasztó anya-
gok égetése, hangoskodás, a testi erõszak, a garázda-
ság, amelyek mind egészségkárosító hatásúak, sõt
erõsen beletartoznak azon közösségellenes magatar-
tásformák fogalmába, amelyet a törvény szerint bün-
tetni kell. Bár lehet, hogy egyeseknek majd megint
nem fog „tetszeni” amit írok, de az emberi együttélés
írott és íratlan szabályai mindenkire minden idõben
egyformán vonatkoznak. Mert például, hogy rend le-
gyen az ember körül, az nem elsõ sorban anyagi kér-
dés. Kell hozzá elhatározás, és néhány egyszerû szer-
szám, mint söprû, lapát, és máris nem állati környe-
zetben élhet az ember. Hogy azután a fejekben történõ
rendrakáshoz elegendõ-e a környezet rosszallása, ne-
tán egy komoly pénzbüntetés, hogy az eredendõ, vele-
született, genetikailag, családilag sújtott hátrányos
helyzetet jóra váltva belsõ igénnyé váljon egyszer a kö-
zösségellenes életmódot folytatók agyában az alkal-
mazkodás képessége, az kérdéses.
Régen az ilyen családokat, embereket egy a miénknél
nagyobb igazságérzettel bíró és vehemensebb lakosság
minden bizonnyal kikísérte volna a falu határáig, és
ilyen-olyan módon kifejezte volna határozott kívánsá-
gát, hogy ha jót akarnak, be ne tegyék ide a lábukat
többé. Ma – sajnos – kissé már bonyolultabb a helyzet.

„Jelzöm”
Pedig a közösség gyors és kellõ erõvel lezajló erõszak-
mentes ráhatása talán eredményesebb néha, mint ki-
várni a törvény lassú és szövevényes gépezetének
megmozdulását. Mert bizonyára törvénytisztelõ a
mártélyi emberek javarésze, de mi lesz, ha egyszer
megelégelik a fennálló helyzetet? Ezt majd a közeli jö-
võben – megtapasztaljuk.

Farkas Csamangó Zoltán
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Testületi ülések
Két alkalommal is ülésezett Mártély Község Önkor-
mányzat Képviselõ Testülete a múlt hónapban.
Az elsõ ülésre 2012. május 31-én került sor 15 órai
kezdettel – amelyrõl a lap aznapi megjelenése miatt
nem tudtuk tájékoztatni a tisztelt Olvasókat -, a máso-
dik ülésre pedig 2012. június 20-án 14 órától került
sor.
Az elsõ ülés napirendjének elfogadása után elsõként
az ÁMK átszervezésérõl tárgyalt a testület. Több szó-
beli kiegészítés után, melyek lényege, hogy az iskolák
várható állami kézbe kerülésével, teljesen megváltoz-
nak azok fenntartási, mûködési feltételei, szükséges a
több intézményt magába foglaló mártélyi ÁMK átszer-
vezése oly módon, hogy az általános iskola kikerüljön
onnan, és önálló vezetõt kijelölve folytassa munkáját a
megváltozott feltételeknek megfelelõen. Az ÁMK többi
tagintézménye, mint a köznevelés célfeladatot ellátó
Óvoda és Erdei Iskola, valamint a közmûvelõdési fel-
adatokat ellátó intézmények, mint a Községi Könyvtár
és a Faluház, továbbra is egy egységet alkotva, szintén
önálló vezetéssel mûködjön. A testület elfogadta a be-
terjesztett javaslatot, és a két intézmény élére megbí-
zást adott a kiválasztott vezetõknek. Az általános is-
kola igazgatásával Sófalvy Anna pedagógust, míg az
ÁMK vezetésével Giliczéné Molnár Irént bízta meg egy
évre.
Második napirendi pontban a mártélyi víz- és szenny-
vízkezelési közszolgáltatás átszervezésérõl hallhattak
tájékoztatót a képviselõk, a Szentesi Víz- és Csatorna-
mû Kft. képviselõjétõl, amelyben gyakorlatilag a máju-
si lapszámban közölt változtatásokról beszélt, és re-
ményét fejezte ki a zökkenõmentes átállást és szolgál-
tatást illetõen. A testület elfogadta a beszámolót.
Harmadikként egyes tiltott, közösségellenes magatar-
tásformákról szóló rendelet megalkotására került sor.
Az új rendelet szövegében tulajdonképpen megegyezik
a korábbival, és a szabálysértések helyébe lép, jegyzõi
hatáskörbe utalva azokat. Az egyes közösségellenes
magatartásformákat büntetõ törvények alapján ki-
szabható büntetési tétel 50 ezer forintban maximálja a
kiszabható pénzbírság mértékét.
A testület e havi második ülését június 20-án tartotta
14 órai kezdettel.
Elsõként Dr. Rádi Norbert Hódmezõvásárhely Városi
Rendõrkapitánya tartott rövid beszámolót és értékelést
Mártély közrendjének, közbiztonságának helyzetérõl,
az elmúlt év tapasztalatairól, eredményeirõl. Beszámo-
lóját örömteli bejelentéssel kezdte: Mártélyon az el-
múlt idõszakban nagyon kevés bûncselekmény történt.
Egyébként is sokkal kevesebb volt, mint az ország
más, bûnözés szempontjából „fertõzöttebb” területein,
sõt a magyarországi átlaghoz képest is elenyészõ szá-
mú. Ez, mint mondta, nem egyedül a rendõrség dicsõ-
sége. Közös munka eredménye, amely reményt ad ar-

ra, hogy a bûnelkövetések száma még kevesebb lehet,
köszönhetõen az új körzeti megbízott munkájának és a
helyi polgárõrökkel való szoros kapcsolatnak. Kitért a
bûnmegelõzés és ismeretterjesztés fontosságára,
amely segíthet mindenkinek megismerni a rendõrség
munkáját, és saját lehetõségeit a bûnelkövetõk elleni
védekezésben. Jó példának említette, hogy a vásárhelyi
kapitányság munkatársai rendszeresen részt vesznek
mártélyi programokon, rendezvényeken, mint például
az óvodai „Dióverõ” nap, vagy az iskolai programok,
ahol a gyerekek megismerkedhetnek a rendõrökkel,
kérdéseket tehetnek fel, és „kipróbálhatják”, megte-
kinthetik a gépjármûveket és egyéb felszereléseket. De
ide tartozik az a „Diákzsaru” program is, amelynek a
keretében két mártélyi diák vett részt képzésen.
A helyi körzeti megbízott, Szín Dániel munkáját jónak
értékelte, aki szolgálati beosztásának megfelelõen
szinte nap, mint nap a településen van, tevékenységét
lelkesen és szorgalommal látja el, remélhetõleg a
mártélyiak megelégedésére, mert a mellett, hogy min-
denki elvárásainak úgy sem lehet maradéktalanul
megfelelni, a statisztikai eredmények és a napi tapasz-
talatok ezt igazolják.
Balogh Jánosné hozzászólásában a problémás gyerme-
kek számának növekedésérõl szólt, ami talán annak is
köszönhetõ, hogy a mártélyi iskolába járó gyermekek
egy harmada nem mártélyi, de annak is, hogy valami-
ért elharapózni látszik a feltûnési vágyból adódó reni-
tens viselkedés. Mint legfontosabb megelõzési módot,
kiemelte a folyamatos kapcsolattartást és kölcsönös
tájékoztatást a tantestület és a rendõrség között, s
adott esetben a látható rendõri jelenlétet, amely min-
den bizonnyal visszatartó erõvel bír, s az egyszerû di-
ákcsíny szintjére csökkenti az idõnként kezelhetetlen
magatartású tanulók cselekedeteit.
Rózsa Róbert a Polgárõrség vezetõje szintén eredmé-
nyesnek és sikeresnek ítélte meg az elmúlt év közös
munkáját, és bár a támogatások mértékéke állandóan
csökken, reményét fejezte ki, hogy ugyanannyi idõtar-
tamban tudnak majd szolgálatot ellátni az elkövetke-
zendõ idõszakban is, mint eddig.
Benkõ Sándor képviselõ szintén a megelõzés fontossá-
gáról szólt, és a rászorulók, fõleg a tanyákon élõk se-
gítésérõl, akiknek, mint az elmúlt télen is, jelentõs
gondot okozott a nagy hó miatti elzártság. Ennek meg-
oldása azonban az elmúlt évekhez hasonlóan, önkén-
tes munkában többek összefogásával rugalmasan és
sikeresen megoldódott.
Pusztai Sándorné az Általános Iskola nevében mon-
dott köszönetet a rendõrség és a polgárõrség együtt-
mûködõ segítségéért, amely maximálisan jó kapcsola-
tot eredményezett és sokban segítette a pedagógusok
munkáját.
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Második napirendi pontban a hódmezõvásárhelyi Kap-
csolat Központ vezetõje tartott beszámolót a családse-
gítõ szolgálat mûködésérõl. Mártély ilyen szempontból
nagyon szerencsés – mondta -, mert „egy ügyû” telepü-
lés, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy jelenleg egyet-
len család segítése van folyamatban, s a gyermek jól-
léti ügy is igen kevés. E jó hírek mellett kitért azonban
a problémás gyermekek kérdéskörére is. Tapasztalata-
ik szerint a bûnözési hajlandóság a családon belül dõl
el. Az életmód, a család rendezettsége, anyagi helyze-
te, mûveltsége, mind befolyásoló tényezõk. Ezért a
megelõzés alappillére a rendezett családi helyzet kiala-
kításának elõsegítése. A jelenlegi helyzetet lehet ünne-
pelni, azonban most, hogy törvényhozási szinten is
felérték ésszel, miszerint egyedül a büntetésnek és a
kedvezmények megvonásának van visszatartó ereje, e
törvény betartatásának következtében, várható, hogy
megnõ az estek száma, amikor a szolgálatnak be kell
avatkoznia. Ebben sokat segíthet az önkormányzattal
és az iskolával való napi kapcsolattartás és együttmû-
ködés.
A következõ napirendi pontban a Gondozási Központ
vezetõjének, Zoltai Csabának a beszámolóját vitatta
meg a testület. A mintegy 80 oldalas anyagot, amely
tartalmazza az új szakmai programot, a Szervezeti és

Mûködési Szabályzatot, a munkaköri leírásokat, s a je-
lenleg érvényben lévõ jogszabályoknak megfelelõen
foglal magában mindent, ami az intézmény mûködésé-
nek követelménye, elõzetesen megkapták a képviselõk.
A testület megköszönve az új vezetõ lelkiismeretes
munkáját, elfogadta a beszámolót.
A mártélyi civil szervezetek elmúlt évi munkájáról szó-
ló beszámolót vitatta meg és fogadta el a testület ez
után, majd a belsõ ellenõri pályázat elbírálására került
sor, amelyben Dr. Nagy Melindát bízta meg a testület
egy évre a belsõ ellenõri teendõk elvégzésével. Végül a
Képviselõ Testület 2012 második félévi munkatervét
hagyták jóvá egyhangúan.
A rendes ülés utolsó napirendi pontjában Balogh Já-
nosné számolt be a Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kis-
térségi Társulás elsõ féléves tevékenységérõl. Mint a
jelenlévõk értesülhettek, a társulás ülésein az elsõ fél-
évben Mártélyt érintõ kérdés nem volt.
Az egyebekben az „Add a kezed” Mozgássérültek Egye-
sületének támogatási kérelmét bírálta el a testület,
kedvezõ eredménnyel, majd a lejár határidejû képvise-
lõ-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
molót fogadták el.
A testület ezek után zárt ülésen szociális ügyeket tár-
gyalt meg.

A szeretet erejével
Egész napos programokkal látta vendégül a mártélyi
„Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete és a Papp
család 2012. június 21-én reggeltõl a szegedi József At-
tila Általános Iskola bõrdíszmûves tagozatának tanu-
lóit és tanáraikat Mártélyon.

Mint már az elmúlt években többször, idén is a faluban
vendégeskedtek a szegedi iskola diákjai és kísérõtaná-
raik, hogy amolyan szakmai kirándulásként, össze-
kössék a kellemeset a hasznossal. Utóbbi a mostani ki-
rándulás alapötlete, mely szerint a bõr felhasználásá-
val, azon belül is a lószerszámok, felszerelések kinéze-
tével, eredetével, készítésük módjaival ismerkedhesse-
nek meg, nagy sikert aratott.

A vendégek fogadása és a Papp családnál elköltött bõ-
séges reggeli után az érdeklõdõ kis csapat a Benkõ lo-
vas-tanyán vett részt programokon, ahol ismeretséget
kötöttek a lovakkal, a lovaglás alapjaival, lovas kocsi-
ra ülhettek, ahol a gyeplõ szakértõ kezekben volt, ami
– hogy maradjunk a szakmánál – szintén bõrbõl ké-
szült. 
Az ebédet már, és a délutáni programokat a gyerekek
és kísérõik a holt-Tisza parton élvezhették a Makovecz
család nagylelkû meghívásának köszönhetõen, akik a
csoport rendelkezésére bocsátották vízparti házukat.
Makovecz Anna és férje látta vendégül õket, és kedves
ajándékokkal is kedveskedtek. A gyerekek nagy öröm-
mel fogadták azt a
kis naplót, amelyben
lejegyezhetik emlé-
keiket, valamint egy
egyedi könyvjelzõt,
és a B. Kovács Emõ-
ke képzõmûvész ál-
tal készített halacs-
kát ábrázoló kerámi-
ából készült hûtõ
mágnest, amelyek mind-mind erre a szép, közösen el-
töltött napra emlékezteti majd õket. A vendégek sem
maradtak „adósok”, hiszen saját készítésû dísz-és
ajándéktárgyakat adtak át vendéglátóiknak és a szer-

(folytatás a következõ oldalon)
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vezésben, lebonyolításban résztvevõnek. Elõadást
hallgattak meg a bõrrõl, az emberiség talán legrégeb-
bi, napi szinten, széles körben használt alapanyagáról,

annak felhasználási
területeirõl, a bõr-
mûvesség történeté-
rõl, mai szerepérõl.
Hogy a játékos fog-
lalkozások se ma-
radjanak ki a nap-
ból, Pótári Misi bácsi
vezetésével különfé-
le szabadidõs játé-

kok, vetélkedõk tarkították a napot, amelyet természe-
tesen csak a finom ebéd szakított meg idõlegesen.
Ezen a napon egyébként sem maradt senki lelki és tes-
ti táplálék nélkül, mert a vendéglátók figyelmességé-
nek és kedvességének köszönhetõen bõven jutott inni-
való üdítõ és ízletes nassolnivaló végig a programok

alatt. A gyermekek és tanáraik autóval történõ ide és
visszaszállításáról szintén a vendéglátók gondoskod-
tak.
Az egyesület és a vendégek köszönetüket fejezik ki
Makovecz Annának és férjének, hogy rendelkezésükre
bocsátották házukat. Külön köszönet a Papp család-
nak, Kóti Pálnénak és mindazoknak, akik segítettek és
tevékenyen közremûködtek e kirándulás feledhetetlen-
né tételében! Az egyesület tervezi, hogy még ebben az
évben, hasonlóan a mostani eseményhez, a hódmezõ-
vásárhelyi Aranyossy Ágoston Általános Iskola tanuló-
it is vendégül látják egy egynapos kirándulásra.

Az egyesület, hagyományaihoz hûen, június 30-án is-
mét megtartja a „Mindenki névnapja” elnevezésû ren-
dezvényét a Civilházban. A rendezvényt az Önkor-
mányzat segíti, a gyakorlati tennivalókban pedig az
egyesület tagjain kívül a közmunkások is részt vesz-
nek. Mindezért köszönetüket fejezik ki!

(Szerk.)

(folytatás az elõzõ oldalról)

Június elsõ szombat délelõttjén az égiek megkegyel-
meztek a gyerekeknek, így az udvaron tartották meg a
tanév utolsó rendezvényét az óvodában. Elõször a kis-
csoportosok mutatták meg, hogy mi mindent tanultak

az év során. A 3 évesek, „A répa” címû mesét játszot-
ták el. A megjelent szülõk és hozzátartozók nagy taps-
sal jutalmazták a piciket, hiszen nem kevés gyakorlás,
bátorság és figyelem kellett ahhoz, hogy ilyen sok em-
ber elõtt ki merjenek állni az apróságok szerepelni. A
kiscsoportosok ezután még egy másik elõadással lep-
ték meg a nézõ közönséget: „A kiskakas gyémánt fél
krajcárja” címû mesét játszották el. Szó szerint meg-
lepték a jelenlévõket, hiszen a szövegmondásban, az
átélésben, és a humorban egyaránt jeleskedtek. A
gazdasszony szép éneklése, a mesélõ ügyessége, a kis-
kakas határozottsága, vagy a török császár hangos jaj-
gatása hol meghatottságot, hol nevetést csalt a közön-
ség arcára. A színvonalas mûsort Enyedi Ibolya, a cso-

port óvodapedagógusa irányításával gyakorolták és ta-
nulták meg a gyerekek.
Ezután következtek a nagy- és a középsõcsoportosok,
akik énekes-verses évszakjátékkal örvendeztették meg
a megjelenteket. Itt már komoly egymásra figyelést,
együttmûködést láthattak, akik figyelték a gyerekek
játékát. Ezt a mûsorszámot Csatlósné Erzsike óvó néni
állította össze. Végül az igazán nagyok álltak ki a
nagyérdemû elé egy mesedramatizálással. Az arany ta-
rajos kiskakas történetét játszották el ügyesen, fegyel-
mezetten. Mintegy ezzel a produkcióval búcsúzva a
gondtalan, vidám óvodai évektõl. Õket Fülöpné Éva
óvó néni tanította be. 

Ezután a búcsúzás megható pillanatai folytatódtak. A
nagyok vállukra vették a tarisznyájukat, elmondták a
búcsúversüket, majd a még óvodában maradó gyere-
kek is egy kedves verset mondtak a ballagóknak. Az
ovis éveket jelképesen egy-egy színes lufi elengedésé-

Tanévzáró és ballagási ünnepély az óvodában
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztálya és
Mártély Község Polgármesteri Hivatala közösen par-
lagfû-mentesítési akciónapot szervez, melyre az ér-
deklõdõ lakosságot szeretettel várjuk 2012.07.03-án
kedden délelõtt 9.30-kor a Polgármesteri Hivatal
mögötti területen. Kesztyût, szemetes zsákot Intéze-
tünk biztosít a résztvevõk számára. A legtöbb gyökere-
sen eltávolított parlagfüvet összegyûjtõ értékes juta-
lomban részesül.
A parlagfû 1920 óta terjed hazánkban, jelenleg a legel-
terjedtebb mezõgazdasági gyomnövényünk. A gyom-
növény agresszív terjedésének több oka is van. Az
egyes növények átlagosan 3000-4000 csíraképes ma-
got érlelnek, de mértek már 60 ezer darabos egyedi
maghozamot is. A mélyebb rétegekbe került beszántott
magvak csírázóképességüket akár 30-40 évig is meg-
õrzik. Télen a magvak nyugalomban vannak, majd
amikor a napi középhõmérséklet eléri a 10°C- t, csírá-
zásukat megkezdik. Virágpora nagyon allergén a többi
növény pollenéhez viszonyítva. Virágzási periódusa
több hónapig tart, virágporát 100 km-re is elfújhatja a
szél. A gépkocsik, kerékpárok, mezõgazdasági gépek
kerekeire, alvázára tapadva, és a mezõgazdasági ter-
ményekkel messzire eljutnak az utak mentén, ahol
újabb fertõzõ gócok alakulhatnak ki. Leggyakoribb el-
szaporodási helye, az elhanyagolt parlagon hagyott
földek, ipari területek, utak, lakótelepek, árokpartok,

vasúti töltések, valamint nagyberuházások és építke-
zések megbolygatott talajú területei. Az allergiás be-

tegségek megelõzése érdekében fontos késõ õszig a ka-
szálás, a gyommentesítés a dûlõutaktól a fõútvonala-
kig egyaránt. Javasolt a betakarítás utáni megfelelõ
tarlókezelés is.

Tegyünk együtt a gyommentes egészséges és szép kör-
nyezetünkért!

Tóth Erika
egészség-fejlesztõ

Tegyünk együtt parlagfû-mentes egészséges és szép környezetünkért!

vel zárták le, hosszasan nézve a távolodó léggömbök
után. Mielõtt a gyerekek és a családtagjaik hazaindul-
tak, még egy meglepetés várta õket: a tanév során, az
óvodai eseményeken, kirándulásokon, vagy a minden-
napok során készített sok száz fényképfelvételt min-
den gyermek megkapta egy-egy cd-n, amit ha a késõb-
biekben elõvesznek, újra és újra átélhetik a közös él-
ményeiket, emlékezetes pillanataikat. Reméljük, szere-
tettel emlékeznek az óvodára, amelynek kapui, és az
óvó nénik szíve mindig nyitva áll a „fészekbõl kirepült
fiókáink”, az immár iskolás nagyjaink elõtt. 

Enyedi Ibolya

Vannak idõpontok az életünkben, amelyekre nagyon
várunk. Születésnap, házassági évforduló, a lakáshitel
utolsó törlesztõ részletének kifizetése, és ha gyerekek
vagyunk: a ballagás és tanévzáró ünnepély. Az iskolá-
ban hetek óta csak azt számoljuk, hány napot kell még
tanulni-tanítani, hány meleg órát kell a tantermekben
eltölteni, és hogy mikor érkezik el végre a hõn áhított,
rajongásig szeretett vakáció.

Mártélyra 2012. június 23-án köszöntött be. A tanárok
és gyerekek egy kis része a korai óráktól kezdve azon
munkálkodott, hogy pompás díszítéssel lepje meg az
aznap arrafele tévedõket. Margaréta, fehér gerbera,
friss borostyán, jó illatú rózsaszirom, nos, mi ezekkel
búcsúztattuk a végzõseinket. Az iskola szép lett, na-
gyon szép.

Ballagás és tanévzárás a mártélyi iskolában

(folytatás a következõ oldalon)
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A nagy melegre való tekintettel a ballagás 9-kor kezdõ-
dött. A 14 búcsúzó diák az utolsó osztályfõnöki óra
után Búzás Éva tanárnõvel az élen kivonult a várako-
zó családtagok elé. A hagyományokhoz hûen az alsóbb
osztályok képviselõi verssel, énekkel, búcsúbeszéddel
köszöntötték a végzõsöket és utánuk a nyolcadikosok
is elmondták utolsó jó tanácsaikat az iskolában mara-
dóknak. A tanárok nevében Giliczéné Molnár Irén igaz-
gató asszony emlékezett a közösen eltöltött minden-
napokra, örömökre, bánatokra, eredményekre. Az isko-
lában zajló tanító és tanuló munka nem teljes a szülõk
nélkül. A ballagó diákok egy szál virággal, puszival és
öleléssel mondtak köszönetet nekik az eddigi munká-
jukért és segítségükért. 
A megható pillanatok után hirtelen mindenki fõszerep-
lõ lett, hiszen elkezdõdött a tanévzáró ünnepség. Az

intézmény vezetõje, az "Igazgató néni" értékelte az
egész éves közös munkát, kiosztotta a jutalomkönyve-
ket (melyek az iskola alapítványának jóvoltából kerül-
hettek a boldog kezekbe), megköszönte a szülõk áldo-
zatos és számunkra sokat érõ munkáját, majd a jövõre
nézve annyit közölt a hallgatósággal, hogy szeptem-
bertõl az iskolát Sófalvy Anna igazgatja majd.
A mûsort az elsõs és negyedik osztályos tanulók mû-
sora zárta. 
Az izgatott és szabadidõre éhes gyereksereg a villám-
gyors bizonyítványosztás után hátra se nézve távolo-
dott az iskola kapujától. Remélem, egy izgalmas könyv
várja õket otthon.
Kellemes nyarat mindenkinek!

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

(folytatás az elõzõ oldalról)

Idén több más település mellett, Mártélyra esett a vá-
lasztás, hogy a Hunor Coop üzletlánc szokásos
Roadshow-jának egyik állomásaként 2012. június 14-
én 14 órától nálunk is kedveskedjenek a mártélyi gye-
rekeknek. Mint azt Baranyi Ágnes a Hunor Coop jelen
lévõ és igencsak elfoglaltan sürgölõdõ képviselõje el-

mondta, a Hunor Coop ZRt. az elmúlt pár évben már
több alkalommal szervezett Roadshow-t a gyerekek-
nek, mely évrõl évre más és más bolt elõtt került meg-
rendezésre.
Mártélyra is sorsolás útján esett a választás, ennek kö-
szönhetõen, kötõdve a gyermeknaphoz, ide is eljött az
a lelkes csapat, akik szervezik, és „levezénylik” a prog-
ramokat, hogy a gyerekek egy kellemes közösségi dél-
utánt tölthessenek együtt a bolt dolgozóival, és szüle-
ikkel.
A Coopé délutánok alkalmával az üzlet elõtt felállított
sátorban ingyenes arcfestéssel, zenével, a bátrabbak-
nak karaokéval, különféle ügyességi játékkal, vetélke-
dõkkel várjuk a gyerekeket. Minden alkalommal hirde-
tünk rajzversenyt a résztvevõ gyerekek között, amelye-
kért természetesen apróbb díjakat, ajándékokat adunk

át. (Az elkövetkezõ héten az összes rajzot meg lehet te-
kinteni a boltban.) Ezen kívül mindenféle finomságok-
ból kapnak kóstolót a gyerekek és az õket elkísérõ szü-
lõk. 

Ez a rendezvény annál is örömtelibb, mert a mártélyi
üzlet egyre dinamikusabban mûködik. Az új boltveze-
tõ és csapata az üzlet választékát a mártélyi lakosok
igényeinek megfelelõen alakítja ki, ezáltal a helyiek bi-
zalommal és megelé-
gedéssel fordulhatnak
hozzánk napi vásárlá-
si igényeik kielégítésé-
re. Mi a továbbiakban
is, mint minden üzle-
tünkben, széles vá-
lasztékkal, a legjobb
szakmai tudásunkkal
és elõzékeny kiszolgá-
lással várjuk kedves
vevõinket.

(Szerk.)

Coopé-nap Mártélyon, roadshow a gyerekeknek
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Örömmel tudatjuk
Önökkel, hogy a Ma-
gyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület kis

településünkön megnyitja kapuit minden rászoruló
elõtt.
A Szolgálat feladata, hogy segítséget nyújtson a szük-
ségben lévõknek, betegeknek, öregeknek, fogyatékkal
élõknek, hátrányos helyzetûeknek, hajléktalanoknak,
menekülteknek, zarándokoknak, valamint katasztró-
fák és háborús események áldozatainak, amelynek ér-
dekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek ki-
elégítésére irányuló, az Alapszabályban részletesen
rögzített cél szerinti tevékenységeket végzi. Munkáját
önkéntesen tevékenykedõ és alkalmazotti jogviszony-
ban lévõ személyek összefogásával végzi, akik a római
katolikus vallás és a Máltai Lovagrend szellemében
együttmûködnek e feladatok teljesítésében. A társadal-
mi szolidaritás, a felebaráti szeretet, mint evangéliumi
fõparancs az adományban ölt konkrét formát, mind
tárgyi, mind erkölcsi, szellemi és lelki értelemben. Az

adományozás teljes mértékben az önkéntesség elvét
fejezi ki. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a céljait és
a feladatait hazai és külföldi adományozók – magán-
személyek, testvérszervezetek, vállalatok, intézmé-
nyek, állami szervek, államok – által ajándékozott ja-
vak révén tudja teljesíteni.
Helyi szervezetünk személyes megkeresés céljából a
következõ helyen érhetõ el.
Fogadóórák a Civil házban. Hétfõ: 9-11 óra, és 14-16
óra között.
Adományok gyûjtése és szétosztása szeptembertõl a
Pap Iskolában Fõ utca 47. 
A hét bármely napján, telefonon is kereshetnek a rá-
szorulók bennünket.
Helyi csoportvezetõ: Kovácsné Kulik Emese +36 70
216 1800, +36 30 324895
Csoportvezetõ helyettes: B. Kovács Emõke +36 20
9712640
Lelki vezetõ: Tatárné Kapus Éva

Tisztelt Mártélyi Lakosok!

2012. június 2 és 9 között iskolánk 21 diákja és 5 kí-
sérõje látogatást tett településünk partnerközségében,
Altenahrban.
Szombaton kora este indultunk és egy hosszú, kimerí-
tõ utazás után vasárnap délben érkeztünk meg. A ven-
déglátók süteménnyel, kávéval és nagy örömmel fo-
gadtak bennünket. Megismertük leendõ pótszüleinket,
a délután további része pihenéssel telt.
Hétfõn iskolába mentünk, ahol köszöntöttek bennün-
ket majd részt vettünk a délelõtti órákon. Délután hi-
vatalosan üdvözölte csoportunkat a kistérségi fõpol-
gármester Achim Haag úr.
A hét további részében délelõtt iskolába jártunk, a dél-
utánt általában a „családunkkal” töltöttük. A családok

igyekeztek minél érdekesebb, változatosabb programo-
kat kitalálni.
Közös program volt még a keddi túra a hegyen (egy ki-
csit belehaltunk), a szerdai grill parti, a pénteki sza-
badidõ park és bobozás.
Péntek este sajnos elérkezett a búcsú ideje. A helyi bo-
rász szövetség központjában búcsú party-t rendeztek
újonnan szerzett barátaink. Mindenki felidézte a hét
eseményeit és megkönnyezte az elválást. Sok emlékkel
és ajándékkal útra keltünk hazafelé. Szombat délután
értünk haza. Új barátságok kötõdtek és már most vár-
juk a jövõ évet, amikor nálunk köszönthetjük német
barátainkat.

Zsótér Bianka Zsuzsanna, Palócz Erzsébet, Szûcs Dávid,
Papp Ernõ, Tóth Roland, Horváth Csaba, Hajdú Renáta

Altenahri utazás
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Íjász hírek
7 induló - 7 érem az MTVSE sportolóinak!
A Magyar Íjász Szövetség 2012. június 16.-17.-én
Nyíradonyban rendezte meg a 3D szakág második,
országos Grand Prix fordulóját. A Mártélyi Terep- és
Vadászíjász Egyesületbõl Váczi Erika edzõ vezetésével
heten vettek részt ezen a versenyen és mind a hét
sportoló éremmel térhetett haza.
Valamennyien barebow kategóriában indultak, mely-
ben a következõ eredmények születtek:
Felnõtt nõi: Dr Szabó Rózsa I. hely
Felnõtt férfi: Oláh Sándor III. hely
Serdülõ leány: Bodó Borostyán I. hely
Serdülõ fiú: Nagy Arnold I. hely
Gyermek fiú: Gardi Erik I. hely

Szabó Dénes II. hely
Nagy Richárd III. hely.

Dr Szabó Rózsa

Foci hírek – szezonzárás a labdarúgó idényben
Egy fantasztikus év végén fantasztikus gyõzelmet ara-
tott a Rosmarin Kft Mártély csapata.
Rosmarin Kft Mártély - Gyálarét 3-2 (2-1)
Mártély, 100 nézõ. Vezette: Csuka (Forgó, Kõhalmi)
Rosmarin Kft Mártély: Somodi - Dencsi (Arany), Szabó

A., Fekete, Krizsán - Baranyi (Tódor), Kovács
(Papp), Borbás, Miski (Szabó Á.) - Kis (Tóth), He-
gyi.

Gyálarét:  Molnár - Vér, Illés, Rabi (Sztanojev), Szõri
(Rácz) - Antal, Barna, Csala (Kónya), Mangó (Kõ-
vári) - Virág, Magony.

Gól: Krizsán, Borbás, Kis illetve Mangó, Kõvári
Sárga: Kovács, Kis illetve Vér, Illés, Rabi, Szõri, Virág.
A visszavágás reményében és a rájátszás harmadik he-
lyéért szállt harcba a Rosmarin Kft Mártély csapata a
már bajnok Gyálaréttel szemben. A mérkõzés negyed-
órás csúszással kezdõdött, mert a vendégek nem töl-
tötték ki idõben a jegyzõkönyvet. A Mártély kezdte job-
ban az összecsapást, de egy kapitális hiba miatt - Ko-
vács adott középre egy labdát - a Gyálarét szerzett ve-
zetést. A góllövõ Mangó (ki más?) volt. Ez még jobban
felpaprikázta a hazai csapatot. Az egyenlítés sem vá-
ratott sokáig magára. Krizsán lövése pattant meg, és a
már elmozduló Molnár mellett a kapuba vándorolt a
labda. 1-1. A félidõ változatos játékot hozott, hol az
egyik, hol a másik kapu volt veszélyben. A 35. percben
Borbás nem túl erõs lövése talált utat a kapuba és már
vezetett is a Mártély! 2-1. A második félidõ 6. percében
Hegyi ment el a baloldalon, majd középre centerezett,
ahol Kis váltotta gólra a helyzetet. 3-1. Arról, hogy ne
nyugodhassunk meg, Kõvári gondoskodott, aki egy
precíz kontra végén közelrõl helyezett a kapuba 3-2. A
mérkõzés hátralévõ részében a Gyálarét minden követ
megmozgatott az egyenlítésért, de a masszívan küzdõ
Mártély ellen nem volt sanszuk.

A Rosmarin Kft Mártély csapata a 2011-12-es bajnoki
évadban is a megye III. osztályban szerepelt. Az elõzõ
idény harmadik helye után megvolt a lehetõség az osz-
tályváltásra, de sem gazdaságilag nem álltunk készen,
sem az utánpótlás-kérdést nem lehetett megoldani két
nappal az átigazolási határidõ vége elõtt. Az idei éva-
dot úgy kezdtük, hogy a bajnokság megnyerése és ez-
zel együtt a megye II-be való feljutás volt a cél. A baj-
nokság két részbõl állt: Egy 12 csapatos alapszakasz-
ból, majd a helyezések alapján 6 és 4 csapatos csopor-
tokba osztották a résztvevõket, akik oda-visszavágós
alapon, rájátszásban küzdöttek meg a bajnoki helyezé-
sekért. Az alapszakaszt 15 gyõzelemmel 5 döntetlen-
nel és 2 vereséggel a második helyen zártuk. A ráját-
szásba 5 pontot sikerült vinnünk. Az itteni mérleg: 6
mérkõzés, 4 gyõzelem, 2 vereség. A bajnokság végén a
csapat - tavalyi eredményét megismételve - a harmadik
helyen végzett 24 csapatból. Az összteljesítmény: 28
mérkõzésbõl 19 gyõzelem, 5 döntetlen és 4 vereség. A
megszerezhetõ pontok 73%-át gyûjtöttük be. Mérkõzé-
seinken 101 gólt lõttünk és 37-et kaptunk. Alapsza-
kaszbeli csoportunk gólkirályát is mi adtuk Hegyi Nor-
bert személyében. Mérkõzéseinket átlagban 100 nézõ
látta. A jövõ évi céljaink közt szerepel utánpótlás csa-
patok szervezése: az ifjúsági csapattal már közel egy
hónapja dolgozik Mészáros István, valamint iskolai
keretek között is szeretnénk indítani három korosz-
tályt. Ide várjuk a 2001.01.01 és 2005.01.01. között
született lányok és 2002.01.01. és 2006.01.01. között
született fiúk jelentkezését. Jelentkezni Hajdú László-
nál és Baranyi Bélánál lehet.

Hajdú László
sportkör vezetõje
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Az üzlet hosszított nyitva tartása április 2-tól:
hétfõtõl péntekig: 6.30-19,

szombat: 6.30-17, vasárnap: 7-15-ig

Figyeljék aktuális akcióinkat!

Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!

július 4-én Fényterápia 9. órától
12-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
19-én Arató napi Nótázás az Õszirózsa

Népdalkörrel közösen 13.órától
26-án Júliusi Népszokások 10.órától
31-én Fehérnemû vásár 9 órától

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 hé-
ten

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

Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet reg-
gel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás
után fogyasztható!

A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.
A könyvtár továbbra is változatlan nyitva tartással
várja kedves olvasóit az Idõsek Klubja hátsó ter-
meiben.

Klubvezetõség

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

Szolgálati idõben: (20) 209-5336
Szolgálati idõn kívül: 535-960

Polgárõrség: 228-043
Polgármesteri Hivatal: 528-062
Iskola: 528-060
Óvoda: 228-035
Idõsek Klubja: 228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet: 228-450
Posta: 528-010
Kórház-rendelõintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelõ – Mártély: 228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezõvásárhely: 474-374
Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

Közérdekû telefonszámok
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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 római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.
Minden kedden délelõtt 9 órától várjuk az Istennel
beszélgetni vágyókat a templomba, kötetlen együtt
imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egyházak hírei

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

melyre várják a gyülekezet tagjait.

Elhunyt:
Papp Tibor - Mártély, Rákóczi u. 21.

Született:
Kis Imre és Tóth Editnek – Kis Máté 

Czirok Mihálynak és Vacsi Ágnesnek – Czirok Lara
Gémes Pál és Török Andreának – Török Panna


