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Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...

Tiszta vizet a holtágba!

Na, és a fejekbe is, hogy senki ne legyen félretájékoz-
tatás önkéntelen áldozata.
Örömmel fedeztem fel az írást a Délvilág június 26-i
számában, amely arról számol be, hogy megújul a Ti-
sza-holtág Mártélyon. Jól indult a napom. Halleluja!
Ha kissé késõn is, de történik valami a nemrégiben le-
zajlott látszatkotráson kívül, mert valaki rájött végre,
hogy teljességgel dilettáns szakmai megoldás volt egy-
kor a déli (alsó) foknál szivattyúkat telepíteni, ame-
lyekkel méregdrágán megpróbálták egy természettõl
lejtõ geológiai képzõdményben felnyomni a vizet a fel-
sõ vízkivételi mûig, amely egy csatornát töltve volt hi-
vatott a nyári szárazságot sínylõ földek öntözését, no
és a friss víz utánpótlását biztosítani. A tervezett meg-
oldás, amely logikusan az élõ folyó megfelelõen magas
vízállásánál ingyen, azaz gravitációs úton tölti-cseréli
a vizet – jó. Mással van a gondom. Nevesül, a hamis
váddal és a közvélemény félretájékoztatásával. Példá-
ul, hogy senki nem vette a fáradságot, hogy egyszer is
elsétáljon az emlegetett Darvasszéki-csatorna partján,

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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és saját szemével meggyõzõdjön róla, hogy Mártély
tisztított szennyvize nem folyik be a holtágba, mert
jobbára már a csatorna falai között elszikkad. Úgy-
hogy, a többször, több helyen megfogalmazott vád,
amellyel még a köztudottan bigottan halvédõ horgá-
szokat is sikerült megetetni és sporttársi szívükben
haragot szítani a mártélyi emberekkel szemben, akik
eléggé el nem ítélhetõ módon emberi végtermékeikkel
tönkreteszik a holtág vizét, s õk ezért nem fognak ha-
lat, nem igaz. A holtág nem attól ilyen, amilyen, mert
ez a nem létezõ szennyvíz belemegy. A szerves anya-
gokkal való feldúsulás egyértelmûen a zárt derítõk kö-
telezõ elkészítését megelõzõ évtizedek és a nem meg-
felelõ vízcsere, átöblítés következménye. A „vád”, mint

az ok feltárása, a beruházás elodázhatatlanságának
indoklásaként azonban jól hangzik. És mint látható,
eredményes is, hiszen tetemes állami támogatásból
végre-valahára tényleg érdemi beavatkozás fog történ-
ni, ami megmentheti sokunk gyermekkori szerelmét,
mai barangolásaink, örömeink forrását – a mártélyi
holtágat. És akkor már senkit, engem sem fog érdekel-
ni milyen úton-módon és indoklással. De azért rosszul
esik, hogy ilyesmivel vádolnak bennünket Mártélyon
élõket. Mert a most nagyon okosak, forradalmian jót
akarók voltak azok, akik sok-sok éven át, figyelmen
kívül hagyva az aggódó féltést, figyelmeztetést és ta-
nácsokat (itt most egy illetlen szó következnék múlt
idõben) bele az egészbe…

Farkas Csamangó Zoltán

Horgászverseny – újratöltve
Az idén már sokadik alkalommal rendezte meg 2012.
augusztus 25-én, szombaton az „Add a kezed” Moz-
gássérültek Egyesülete szokásos horgászversenyét a
holt-Tisza parton, amelyre nem csak a tagságból ver-
buválódott résztvevõket várták szeretettel, de azok

családtagjait és más érdeklõdõket is. Idén sok kis gyer-
mekhorgász is szerencsét próbált, s bár a rutinos fel-
nõttek is csak küszködtek a vizet elborító zöld növény-
szõnyeg és a nyári hõhullám horgászatot megnehezítõ
körülményeivel, a már kora reggeli óráktól rekkenõ hõ-
séggel, a lehetõségekhez képest szép eredményeket ér-
tek el.
A verseny 6 órakor, a kora reggeli gyülekezõvel kezdõ-
dött a hódmezõvásárhelyi Dobó Ferenc Horgász Egye-
sület horgásztanyáján, a horgászhelyek kisorsolásá-
val. Egy órával utána a versenyzõk már nagyban etet-
tek, csaliztak, hogy horgászhelyeik környékére csalják
a pikkelyes és csupasz bõrû vízlakókat, s bár próbál-
koztak úszós, és fenekezõ készségekkel is, jórészt min-
denütt a törpeharcsa rángatta a zsinórokat, így jórészt
ebbõl is tevõdött össze a zsákmány.
Mind e közben a horgásztanyán sem állt meg az élet,
nagyban folyt a készülõdés az egész napos társas

együttlétre. Árnyékoló sátrak nõttek ki a földbõl, asz-
talok, padok, székek kerültek alájuk, fõtt a friss kávé,
és szorgos asszonykezek kenték a zsíros kenyeret, ami
egész délelõtt jól esett mindenkinek uborkával és zöld-
paprikával, míg a társaság a verseny befejezését és az
ebédet várta.
Volt közben vérnyomás és vércukorszint mérés Nagyné
Aninak köszönhetõen, szépségápolási termékekbõl
rendezett bemutató Szabóné Kati prezentálásában, és
bemutatkozott a Máltai Szeretetszolgálat helyi cso-
portja is. Az egyik asztalon, nem véletlenül mosolygott
a piros héjú Szent István napi kenyér nemzeti színû
szalaggal átkötve, hiszen néhány nappal elõtte ünne-
pelte az ország az államalapítás ünnepét. Ehhez kap-
csolódóan Arnóczky Györgyné Marika tartott megemlé-
kezést Szent István koráról, tetteirõl, az államalapítás-
ról. S mivel egy kenyér esetében nem szentségtörés az
ilyesmi - hiszen egy szép nagy házikenyér elvitathatat-

lan sorsa, hogy az emberek jó étvággyal megegyék -,
fel is lett szelve, s az ebédhez jóízûen el is lett fo-
gyasztva.
Hogy a versenyzõk se maradjanak éhesen, amíg a ha-
lakat ûzik, önkéntesek vitték le tálcán mindenkinek az

(folytatás az elõzõ oldalról)

RRRReeeeggggiiii sssszzzzttttrrrráááácccciiiióóóó

„„„„KKKKüüüüzzzzdddd””””     aaaazzzz     uuuuttttáááánnnnppppóóóótttt lllláááássss



Kaláris2012. augusztus 3. oldal

enni- és innivalót a partra, amelynek, fõleg a behûtött
ásványvíznek igen nagy keletje volt a tûzõ napon
igyekvõ halvadászok körében.
A délelõtt folyamán tiszteletét tette Balogh Jánosné
polgármester asszony is, aki leült beszélgetni és egy
kis „zsíroskenyerezésre” a jelenlévõkkel. Örömét fejez-
te ki, hogy ez az egyesület, bár tagjai jórészt súlyos be-
tegségekkel és más nehézségekkel küzdõ idõs embe-
rekbõl tevõdik öszsze, ilyen lelkesen, vidáman és fiata-

lokat megszé-
gyenítõ lendü-
lettel tart ös-
sze, és szervez
meg évente
s z á m t a l a n
olyan rendez-
vényt, amely a
k ö z ö s s é g i
együvé tarto-
zást erõsíti, s
nem utolsó sor-
ban, a tétlenség
és érdektelen-
ség helyett
minden alkal-
mat megragad
a kellemes, tar-
talmas társas
együttlétre.
Mielõtt a nap

delelõre ért, bevonultak a horgászverseny fáradt részt-
vevõi is zsákmányaikkal, és nagy izgalmak között
megtörtént a mérlegelés. A versenyben I. helyezett Ku-
lik Emese lett, a II. Tóth György, a III. pedig Szõke And-
rás. Külön díjat vehetett át Molnár József, mint az ed-
digi horgászversenyek „leghûségesebb” résztvevõje.

Az ebédet, finom rántott csirke combot, petrezselymes
krumplival, savanyúsággal, desszertnek almás kocká-
val, idén is a „Jó étvágyat” Kft. fõzte, szállította ki és
szervírozta a helyi segítõkkel. Köszönet érte! Ebéd
után „elõkerült” Takács Béla mártélyi pékmester jólel-

kû adománya, a közkedvelt perec és sós stangli, hogy
beszélgetés közben is jusson egy kis nassolnivaló az
asztalokra, sõt egy ismeretlen tisztelõ jóvoltából érett
sárgadinnye szeletekkel is nyomatékot tehetett min-
denki a tartalmas ebédre, ha éppen arra volt gusztusa.

Kisorsolták a tagság körében a Farkasné Bakonyi Ildi-
kó által készített színes könyvillusztráció bekeretezett
eredeti példányát, amely egy valódi tiszai nyurgapon-
tyot ábrázolt.
A meleg, de emlékezetesen jó nap a kora délutáni órák-
ban ért véget, mint minden ilyen rendezvény, a „nem-
szeretem” munkálatokkal, bontással, rendrakással,
mosogatással, búcsúzással.

Tisztem, hogy az egyesület és a tagok nevében min-
denkinek fejezzem ki köszönetüket, akik bármi módon
hozzájárultak a horgászverseny és társasági együttlét
létrejöttéhez, sikeréhez.
Külön köszönet illeti a halõröket, akik, mint eddig is
minden alkalommal, lelkesen segítettek a verseny le-
bonyolításában, valamint a vásárhelyi Dobó Ferenc
Horgász Egyesületet, aki lehetõvé tette ennek a ver-
senynek az ismételt megtartását, Balogh Jánosné pol-
gármestert és a mindszenti „Segítõ kéz” Mozgássérült
Egyesület elnökét, hogy részvételükkel megtisztelték a
rendezvényt.

(Szerkesztõ)
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Az olimpia minden sportjára és eredményeire büszke
nemzetnek szent ügye.
Mindig vannak azonban fanyalgók, ellenlábasok, a ká-
kán is csomót keresõk, akik a legszebb eredmények fe-
lett érzett jogos örömünket is megkeserítik nyavalygá-
sukkal. Ilyenek azok, akik fitymálóan mondják, ne le-
gyünk már elájulva ezektõl az eredményektõl, hiszen
csak (!) a 9. helyen végeztünk az éremtáblázaton. Hát
igen. Olyan ez, mint a félig töltött pohár. Hogy ugye
most félig tele van, vagy félig üres? Mert akárhonnan
nézzük, lélekszámhoz, gazdasági helyzethez, állapot-
hoz mérjük, az aktívan, azaz versenyszerûen sportolók
számához viszonyítva is igen elismerésre méltó és ki-
emelkedõ ez az eredmény. Hogyan vehetnénk fel a ver-
senyt objektíven nálunknál tízszer, hússzor nagyobb
lélekszámú, gazdaságilag is „kisportolt” országokkal,
ahol akkora pénzek mennek el egyes sikersportágak
feltételeinek megteremtésére, utánpótlás keresésre-ne-
velésre és effektív támogatására, mint nálunk az egész
ország élsportjára. És még ilyen hátrány ellenére is
csodálatos eredményeket értek el a sportolóink. Büsz-
kék lehetünk rájuk. Persze azoknak, akiknek semmi-
lyen személyes tapasztalatuk és fogalmuk sincs a
sportról, a fájdalmas felkészülésrõl, lemondásokról,
hajnali lélekölõ edzésekrõl, végsõkig fokozott lelki és
fizikai megterhelésrõl, hiába is magyaráznánk mind-
ezt. Nekik marad a behûtött sörök kortyolgatása, majd
rövid ideig való megpihentetése a sport mellõzésétõl
kitüremkedõ „erõs” pocakjukon, és az apellálás joga,
ha valamelyik magyar nem az elvárásaiknak megfele-
lõen szerepel. Erre legközelibb példa a számomra az
oly disszonánsan hangzó „mártélyi kötõdésû”-ként
emlegetett Risztov Éva esete, akit annak idején a várt
eredmény elmaradásának pillanatában leírtak, elfelej-
tettek, sõt, ahogy más sportágakba belekóstolt (egyéb-
ként tehetségesen), kárörvendõen elkallódásáról be-
széltek. Õ most megmutatta ezeknek a csak nagyszáj-
jal okoskodóknak, hogy kellõ akarattal, évek múltával
ugyan, de hozzákomolyodva és kitartóan ráedzve az

embert próbáló feladatra, meg lehet verni az egész vi-
lágot, és dicsõséget lehet szerezni annak a hazának,
amelyik annak idején lelkileg cserbenhagyta, mi több
igazságtalanul „megalázta”.
Most a legújabb vitatéma, a sportolók jutalmazása is -
idegesítõ. Vannak, akik szerint megérdemlik, vannak,
akik sokallják a több tízmilliós juttatást. Utóbbiak
nyilván nem tudják, mennyit keresnek a rémségesen
közepes színvonalon játszó focisták, vagy a jobb be-
osztásokban lévõ politikusok, kapitalista üzletembe-
rek. Mert míg ezek soha nem hoznak olyan dicsõséget
ennek a kis országnak, mint az olimpián bármilyen he-
lyezést elért sportolóink, s inkább a saját zsebük és
bankfiókjuk megtömésével vannak elfoglalva, mint a
köz-ügyeinek szenvedélyesen szakértõ intézésével, az
olimpikonoknak hatalmas szerepük van jó hírünk elvi-
telével a világban. Ezért nem kellene sajnálni azt a
pénzt, amelyet esetleg más, idétlen, méltatlan és értel-
metlen ügyek finanszírozására fordítana a kormány,
netán magánzsebekbe vándorolna furfangosan.
Csak egy valami érdekel nagyon! Mennyit kapnak va-
jon a szintén ugyanott, Londonban megrendezésre ke-
rülõ Paralimpia magyar résztvevõi, akik eleve valami-
lyen testi hátránnyal szállnak majd küzdelembe a töb-
bi nemzet hasonló sorsú versenyzõjével. Mert ha vala-
kik, hát õk igazán megérdemelnék a kiemelkedõ jutal-
mat. Égbekiáltó szükségük van rá. Hiszen nem csak
önmagukat kell legyõzniük a gyõzelemhez, jó szerep-
léshez, de valamilyen olyan testi fogyatékosság korlá-
tait is, amelyekkel egy egészséges ember elképzelhetet-
lennek tartaná - nem hogy a sportolást -, de az ember-
hez méltó életvitelt is, mint olyat - egyáltalán.
Nagyon szurkolok nekik. És várom a kormányszóvivõ,
a sportért felelõs miniszter, vagy bárki illetékes méltó
emberi bejelentését, köszönet teljes felajánlását.
Mondjuk ez - lendítene egy kicsit az országon. A jóba
vetett hit erején meg mindenképpen…
Ha még éppenséggel nem késõ.

F.Cs.Z.

Olimpia – dicsõség és balítélet

Maroslelén, 2012. augusztus 18-án jártak a Mártélyi
Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület
önkéntes tûzoltói, az elhunyt tûzoltóbajtársak emléké-
re rendezett versenyen. A csapat két versenyszámban
ért el elõkelõ helyezést. Egy II. és egy IV. helyet sikerült
szerezniük a népes mezõnyben.
Ugyan ezen a napon rendezték meg Lakitelken az I.
Országos Lovas Polgárõr Találkozót és Szemlét, ame-
lyen ügyességi verseny is volt. A mártélyi polgárõrség
vezetõje Rózsa Szilveszter képviselte az egyesületet. A
résztvevõk emléklapot és plakettet vehettek át a jó sze-
replésért és részvételért.

A Polgárõrség hírei
A HÓD-DOG Center kutya iskola megfelelõ számú ér-
deklõdõ esetén képzést indít Mártélyon engedelmessé-
gi, õrzõ-védõ, kiállításra felkészítõ területeken.
Bemutató 2012. szeptember 2-án 9 órakor az Önkor-
mányzat melletti parkban, ahol lehetõség lesz felmé-
résre és beiratkozásra.
Több éves tapasztalattal és szakértelemmel várják a
tanulni vágyó gazdikat és kutyáikat.
Érdeklõdni lehet: Kalmárné Katona Évánál a +36-30/
638-4805-ös telefonszámon.
Egyéb információt találnak a:
www.hotdogcenter.freewb.hu oldalon.

Kutyakiképzõ iskola Mártélyon
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Ki van ez csinálva, ahogy öreg barátom szokta monda-
ni, egyik kutya nem eszi meg a másikat.
Lássuk, igaza van-e?
Sokan valószínûleg észre sem fogják venni, hogy a
kormány alapjaiban forgatja fel a közigazgatás 22 esz-
tendeje megszokott rendszerét. Jövõre – napra ponto-
san harminc esztendõvel a járási rendszer megszünte-
tése után – ismét lesznek Magyarországon járások, s
az önkormányzatok államigazgatási feladatait nagy-
részt ezek veszik majd át. A legtöbb ember a hivatalo-
kat eddig is csak a lejárt személyi okmányok cseréje,
lakcímváltozás vagy gépjármû adásvétele okán kereste
fel, s ilyen esetekben továbbra is valamelyik okmány-
iroda jár majd el. Az okmányirodák viszont maradnak
ugyanott, és feladataik sem változnak.
„Államosítják” emellett a gyermekvédelem rendszerét
is, eddig gyámügyekben az önkormányzathoz kellett
menni, míg jövõre már a járási hivatal gyámhatósága
jár el az ilyen ügyekben.
Változás lesz a szociális támogatásokkal összefüggõ
ügyintézésben is. Amikor a támogatásról egyedi dön-
tést kell hozni – amelyhez ismerni kell a kérelmezõ kö-
rülményeit -, abban az esetben továbbra is a helyható-
sághoz lehet fordulni. Amennyiben viszont valamilyen
juttatás automatikusan jár – ilyen többek között az

idõskorúak támogatása -, a járási hivatal intézkedik. A
jegyzõ számos más államigazgatási hatásköre is meg-
szûnik, ezek azonban a lakosság széles körét nem
érintik.
A kormányzati ígéretek szerint a lakosságnak azonban
akkor sem kell többet utaznia, ha olyan ügyes-bajos
dolga akad, amit már nem lehet helyben elintézni. Az
okmányirodák bázisán ugyanis járási kormányablako-
kat alakítanak ki, s ott állítólag mindent megoldanak.
De – legalábbis illetékes körök ezt állítják – kirendelt-
ség vagy legalább egy, a polgárnak segíteni tudó ügy-
segéd mindenütt lesz, ahol ma polgármesteri hivatal
van.
Az önkormányzatoknál viszont alapvetõ változások
lesznek. A helyhatóság tulajdonában álló valamennyi
olyan ingatlant a járási hivatalok veszik használatba,
amelyben ma államigazgatási ügyeket intéznek. Az
okmányirodák esetében egyszerû a helyzet, mert azok
mindenütt szeparált helyen mûködnek. Az egyéb helyi-
ségeken viszont valószínûleg osztozni kell, vagyis: az
új hivatalok és az önkormányzatok „társbérletre”
kényszerülnek.
A helyhatósági ügyintézõknek mindettõl elvileg nem
kell félniük, mert a járási hivatalok mindazokat átve-
szik, akik megfelelnek a kormánytisztviselõkrõl szóló
törvényben meghatározott képesítési követelmények-
nek, s akikre a feladatok ellátásához szükség lesz. De
hogy hány emberre lesz valóban szükség, nem tudni.
Miként azt sem, hogy a hivatalvezetõk nem saját káde-
reikkel próbálják-e majd feltölteni a létszámot.

(Forrás: www.onkormanyzatiklub.hu)

A tûz közelében melegedõ és pecsenyéjüket sütö-
getõ politikusoknak már megint nem lesz rossz.
Egyes sajtóértesülések szerint, bár 2014-ben sok
parlamenti képviselõnek szûnik meg az állása a
tervezett létszámcsökkentés miatt, cserébe járási
hivatalvezetõk lehetnek, vagy más zsíros beosz-
tásokba kerülhetnek majd.

Járások, avagy mi lesz velünk emberek?

A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól
mûködõ, széleskörû társadalmi alapokon nyugvó pol-
gári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgá-
rok szervezõdésével, együttmûködésével létrejövõ, a
polgárok védelmére hivatott rendszerrõl van szó, mely
elsõsorban különbözõ katasztrófák, veszélyhelyzetek
esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, ami-
kor az esemény kezelésére rendelt szervezetek (példá-
ul tûzoltóság, rendõrség, mentõszolgálat) kapacitásai
önmagukban már nem elegendõk. Erre adott esetben
egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hi-
szen egy ilyen védekezés egyrészt idõben is elnyúlik –
a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban
nem lehet felfüggeszteni – másrészt szükségessé vál-
hat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hi-
vatásos szervek nem, vagy csak korlátozott mértékben
rendelkeznek.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének
alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek

rendszere. Ez a rendszer munkahelyi -, települési -, te-
rületi illetékességû egységekbõl (infokommunikációs,
logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egy-
ségek) áll, az adott település, terület veszélyeztetettsé-
gének figyelembe vételével.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelö-
lés alapján került feltöltésre, a megújult katasztrófavé-
delmi szabályzórendszer – 2011. évi CXXVIII. törvény
a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról – azonban lehetõséget ad ön-
kéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is. Ily
módon léteznek ún. köteles, illetve
önkéntes polgári védelmi szervezetek.
Csongrád megyében a köteles polgári védelmi szerve-
zetek állománya több ezer fõt tesz ki, de az önkéntesek
száma is dinamikusan növekszik. Önkénteseink olyan
emberek, akik vállalják, hogy szabadidejükbõl áldoz-

Emberek az emberekért – Toborzó önkéntes polgári védelmi szervezetbe

(folytatás a következõ oldalon)
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A Rosmarin Kft Mártély csapata az Algyõ II ellen ké-
szült a hét közepéig, amikor felgyorsultak az esemé-
nyek a csapat háza táján. A Kiszombor visszalépése
miatt 15 csapatos maradt a megye I. A CSLSZ felkérte
az UTC-t, akik elvállaták a szereplést, így viszont a
megye II maradt hiányos, aminek feltöltésére csapa-
tunkat kérték fel. Elvállaltuk, így az ellenfél is megvál-
tozott. A friss rivális a megye II egyik bajnokesélyese a
Szentesi Kinizsi volt.

Rosmarin Kft Mártély - Szentesi Kinizsi 0-2 (0-0)
Mártély, 150 nézõ. Vezette: Szalai (Cseh, Vereska)

Rosmarin Kft Mártély: Király - Papp, Szabó A, Sajti, Fe-
kete - Baranyi, Borbás, Kovács (Miski, Arany),
Sági (Szabó Á.) - Hegyi (Tóth E), Kis.

Szentesi Kinizsi: Szél - Lajos, Vincze, Tihanyi (Né-
meth), Boldizsár - Bordács, Páger (Polyák A.), Pá-
lyák Cs. (Szabó D.), Lekrinszki (Gránicz) - Széll
(Tóth L.), Mihály.

Gól: Lajos, Vincze
Sárga: Kovács, Kis illetve Polyák Cs.

Megszerezte elsõ „megyekettes” pontját a Rosmarin
Kft Mártély labdarúgó csapata. A mérkõzés összképe
alapján azonban több is volt a meccsben.

Szõreg RSE - Rosmarin Kft Mártély 2-2 (1-0)
Szõreg, 50 nézõ. Vezette: Cser (Brczán, Kádár-Németh)

Szõreg: Szendrei - Klupács (Szabó L.), Ali, Bosnyák,
Mityók - Székely, Markó (Buknicz), Méreg,
Maslac (Váczi) - Csikós, Néma.

Rosmarin Kft Mártély: Király - Dencsi, Szabó A.
(Barta), Sajti, Fekete - Baranyi (Miski), Kovács,
Borbás (Szabó Á.), Sági - Kis, Hegyi (Krizsán).

Gól: Néma, Bosnyák illetve Krizsán, Kis.
Sárga: Székely illetve Kovács, Sajti.
Jók: senki illetve mindenki (Forrás: DM)

Szombaton a Tanárképzõt fogadjuk. Remélhetõleg az
elsõ gyõzelmünknek is örülhetünk. 

A Rozmarin Kft.-Mártély iskolai keretek között is sze-
retne indítani három korosztályt. Ide várják a
2001.01.01 és 2005.01.01. között született lányok és
2002.01.01. és 2006.01.01. között született fiúk je-
lentkezését.

Hajdú László
sportkör elnöke

A Rosmarin Kft Mártély csapata az Algyõ II ellen
készült a hét közepéig, amikor felgyorsultak az
események a csapat háza táján. A Kiszombor
visszalépése miatt 15 csapatos maradt a megye I.
A CSLSZ felkérte az UTC-t, akik elvállaták a sze-
replést, így viszont a megye II maradt hiányos,
aminek feltöltésére csapatunkat kérték fel. Elvál-
laltuk, így az ellenfél is megváltozott. A friss ri-
vális a megye II egyik bajnokesélyese a Szentesi
Kinizsi volt.

Focihírek

A „Virágos Állomásokért” pályázat keretében meg-
újult, megszépült a mártélyi vasútállomás környezete.
A közmunkások áldozatos munkájának köszönhetõen
ismét rendezett növénytársulás pompázik az épület és
a vasúti pálya mentén, ha néhány esõs nap után kivi-

rul a kiégett gyep és megújhodnak a szomjazó növé-
nyek is. Így valóban szemet gyönyörködtetõ környezet
alakul ki, amely igazán jó benyomást kelt majd mind
az ideérkezõ mind az innen elinduló utasokban. 

Megújult az állomás környéke

nak a köz javára, illetve felajánlják erejüket és tudásu-
kat embertársaik védelme érdekében.
Említhetnénk több önkéntes tûzoltó egyesületet, vagy
éppen a MAROS Mentõcsapatot, mely  megyénk speci-
ális mentõ egysége.
Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk
számítani, más részük pedig speciális szakértelmével
járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez
(például orvos, építész, vagy éppen búvár).
Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben las-
san magunkra sincs türelmünk, örülünk, ha szûk csa-
ládunkról gondoskodhatunk, mégis valamennyien tud-
juk, hogy vannak dolgok, melyek bármelyikünkbõl
nagybetûs EMBERT varázsolhatnak: a tenni akarás, a
másokért vállalt áldozat.

Ezért döntöttünk úgy, hogy meghirdetjük az önkéntes
polgári védelmi szervezetekbe való jelentkezés lehetõ-
ségét.
Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy olyan csapat-
nak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül
segíteni a bajban!
Jelentkezni lehet személyesen, levélben vagy telefo-
non:
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini krt. 16 – 18.
Tel.: 62/621-280
e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu
Munkatársaink minden kérdésére örömmel válaszol-
nak!

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Tisztelt focikedvelõ Mártélyiak!

Gondolom, mindannyiunk számára öröm, hogy a
Mártély csapata jó szereplése miatt már a megyei II.
osztályban játssza mérkõzéseit, amely örömünkbe
azonban üröm is vegyül egyes szurkolók viselkedése,
és mások igazságtalan megjegyzései kapcsán.
A legutóbbi meccsen, amely 2012. augusztus 18-án
volt, a mártélyi polgárõrök szokásos módon biztosítot-
ták a rendet a sportkör kérésére. Ennek fõ oka, hogy a
bajnokság szabályai szerint valamilyen módon (rend-
õrségi, polgárõri, biztonsági õri, stb.) a vendéglátó csa-
patnak gondoskodnia kell a rend fenntartásáról. Ebbe
beleértendõ a hazai és vendégsportolók, játékvezetõk
biztonságának védelme, a közlekedési rend felügyele-
te, elkerülendõ a személyi sérüléssel járó baleseteket,
de a váratlan helyzetek azonnali megoldása is. (Példá-
ul a játékvezetõk kimenekítése.)
A mérkõzés közben több jármû is indokolatlanul be-
hajtott a Tiszai utcába, amelynek mindkét végén be-
hajtást tiltó tábla van, együtt a kerékpárút jelzõ táblá-
val, ami azt jelenti, hogy a lakcímkártyával igazoltan
ott lakókon kívül, kizárólag engedéllyel rendelkezõk
hajthatnak be gépjármûvel az utcába. Ennek betartá-
sát a rendõrség az utóbbi idõben többször is hatható-
san ellenõrzi. Néhányan kifogásolták, hogy a polgár-
õrök is behajtottak saját gépjármûvel, mégis megállí-
tották a Tiszai utcába behajtókat. Ennek egy hölgy,
meglehetõsen alpári módon adott hangot, amelynek
oka valószínûleg az, hogy az illetõ nincs tudomásában
annak a ténynek, hogy a mártélyi polgárõr egyesület
tagjainak 1995-tõl visszavonásig érvényes engedélye
van az Önkormányzattól a Tiszai utcába történõ behaj-
tásra. Ez azért is fontos, mert más adott esetben sem
tudnának semmiféle segítséget nyújtani a környéken
élõknek, ha nem volnának ennek az engedélynek a bir-
tokában, így a meccseket sem tudnák biztosítani. E fe-
lett, mint az egyesület nyugalmazott, tiszteletbeli el-
nöke, még szemet hunynék, hiszen ezzel, hogy jelen le-
velemben tudatom a Mártélyiakat errõl a tényrõl, ré-

szünkrõl tisztázott lesz a helyzet. Legfeljebb elgondol-
kodtató, hogy ilyenkor hogy nem jut eszébe az ilyen
hirtelen kijelentéseket tevõknek az a sok-sok segítség
és odafigyelés, önkéntesen végzett munka, amellyel a
polgárõrök és tûzoltóink télen-nyáron, esõben, hóban,
árvíz esetén, tûzesetnél, éjszakai szolgálatok alkalmá-
val a kül- és belterületen eddig is végeztek a faluért és
talán nem kicsit javították az itt lakók közbiztonság
érzetét. Talán, mert az éjszakai szolgálatok a kijelen-
tést tevõ, éjszaka valószínûleg az igazak álmát alvó-
nak nem feltûnõek, míg a nappali rendfenntartás bosz-
szantja. A következõ kijelentése, amely szerint a pol-
gárõrök nappal itt „szórakoznak” az emberekkel, éj-
szaka meg lopják a szénát, a helyett, hogy a rendre fel-
ügyelnének, már a rágalmazás fogalmát is kimeríti.
(Ha arról a szénáról van szó, amit papírokkal doku-
mentálhatóan az egyesület vágatott, rendsodróztatott,
báláztatott, és tagjai, mert, hogy idejük úgy engedte,
és a nagy melegre való tekintettel valóban az esti órák-
ban szállítottak be a polgárõrség lovai számára, az,
nyilvánvalóan nem lopott.)
Adalékként még meg kell említenem, hogy vannak
mártélyi szurkolók, akiknek viselkedése, fõleg ittassá-
gukból adódóan szégyent hoz nem csak a mártélyi fo-
cistákra, a jóérzésû szurkolókra, de az egész falura,
annak sportéletére is. Jelen esetben is elõfordult, hogy
csalódott szurkolók a meccs végeztével, kézzel verték a
játékvezetõket szállító autó tetejét és üvegét, közben
átkozódva és felmenõ nõi rokonságát szidva, holott ál-
talában nem a bírók tehetnek arról, hogy a csapat nyer,
vagy veszít, hanem, hogy ki tud több gólt rúgni. Mind-
ez nagyon elszomorító, és a jövõben elkerülendõ lenne,
hogy a játékvezetõk ne olyan elõítélettel jöjjenek a
mártélyi meccsekre, ahol elõre tudhatóan igazságta-
lan, bunkó atrocitás fogja õket érni.
Ezért is ajánlom figyelmébe Király Józsi futballszeretõ
barátomnak, és mindazoknak, akik a sportszerû szur-
kolást összekeverik a nyomdafestéket nem tûrõ beordi-
bálással, tettlegességig fajuló véleménynyilvánítással,
hogy változtassanak magatartásukon, vagy mellõzzék
a mérkõzések látogatását, elkerülendõ, hogy Mártély a
sport vonalán jogosan elítélõ vélemények céltáblája le-
gyen egy-két ilyen gátlástalan hangadó közösségelle-
nes viselkedése miatt!
Végül kérem a rágalmazást (szénalopás) megfogalma-
zó Zsadányinét (Mimit), hogy a polgárõrök hitelét és
tekintélyét romboló kijelentését vonja vissza és szep-
tember 5-ig kérjen elnézést levélben az egyesület tag-
jaitól. Ennek megtörténtérõl az egyesület fogja értesí-
teni a nyilvánosságot. Ellenkezõ esetben az egyesület-
nek kötelessége az ügyet jogi útra terelni. 

További sportszerû és eseménymentes szurkolást kívá-
nok – Hajrá Mártély!

Rózsa János
Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Egyesület

tiszteletbeli elnöke
Jókai u. 8.

Emlékeztetõül: A „Kaláris”, mint eddig is, a Mé-
diatörvényben lefektetett irányelveknek megfele-
lõen, lehetõvé téve a véleménynyilvánítás sza-
badságát, helyt ad mindazon olvasói észrevéte-
leknek, leveleknek, válaszoknak, ellenvélemé-
nyeknek, amelyek a közösséget érintõ jelentõs
ügyekben a szerkesztõségbe érkeznek és megfele-
lõen kulturált hangnemben, személyazonosság
vállalásával íródnak. A közösség nyugalma érde-
kében azonban a továbbiakban sem adunk közre
mocskolódó, felbujtó jellegû, érdektelen témájú,
vagy névtelen leveleket, észrevételeket. A közölt
olvasói levelek tartalmával nem feltétlenül ért
egyet a lap kiadója és a szerkesztõség, ám a de-
mokrácia jegyében biztosítja a szólásszabadság
jogát a fenti feltételek teljesülése esetén.

Az olvasóké a szó
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A lap elõzõ számában megjelentetett olimpiai kvízjá-
ték visszaérkezett és kitöltött kérdõíveinek kiértékelé-
se után, a következõ eredmény született:

I. helyezett: Hajdú László
II. helyezett: Bordás György
III. helyezett: Hajdú Szilvia

Gratulálunk a nyerteseknek! A szervezõk személyesen
adták át a megnyert utalványokat. 
Ezúton köszönik a felajánlott nyereményeket Katona
Istvánnak a „Hullámtér” vendéglõ tulajdonosának,
Zsadányi Lászlóné Miminek a Fõ téri lángosozó tulaj-
donosának, és Ifj. Somodi Istvánnak a „Kis boszor-
kány” élelmiszer bolt tulajdonosának.

Olimpiai kvízjáték eredménye
2012. szeptember 22-én (szombaton) 10.00 órától a
Mártélyi Civil Házban (Mártély, Rákóczi tér 1.) a volt
Mártély-feketehalmi Iskola és Olvasókörhöz bármilyen
formában kötõdõk részére találkozót rendeznek.

Jelentkezés szeptember 14-ig:
- Mohos Pálnál a 62/228-028, vagy
- Rózsa Imrénél a 30/978-50-56 telefonon.

Nosztalgiatalálkozó

Az idei tanévnyitó ünnepségre 2012. szeptember 1-én,
szombaton 9 órakor kerül sor az általános iskola ud-
varán.

Tanévnyitó

A Magyar Íjász Szövetség és a Nemzetközi Íjász Szö-
vetség szervezésében augusztus elsõ hét végéjén ren-
dezték Sopronban a 3D GP - Európa Kupa sorozat má-
sodik fordulóját, melyen a Mártélyi Terep és Vadász-
íjász Sport Egyesületbõl, Dr. Szabó Rózsa és Oláh Sán-
dor vett részt. 
Mindkét versenyzõ felnõtt barebow kategóriában in-
dult:

Elért eredmények:
Dr. Szabó Rózsa  II. hely
Oláh Sándor IV. hely.

Augusztus 18-19-én került megrendezésre a Magyar
Íjász Szövetség szervezésében a 3D íjászati szakág Or-
szágos Bajnoksága, a B.A.Z. megyei  Borsodnádasdon. 
A Mártélyi Terep- és Vadászíjász Sport Egyesületbõl 11
versenyzõ vett részt a versenyen, akik közül tízen ér-
met szereztek.
Az idei év egyik legnehezebb terepadottságú pályáit
kellett a versenyzõknek teljesíteniük (két nap alatt
összesen hármat).

A vasárnapi - harmadik - forduló után a felnõtt ver-
senyzõk egy döntõben mérték össze tudásukat. 

A következõ eredmények születtek:

Barebow kategória:
- felnõtt férfi: Oláh Sándor II.
- felnõtt nõ: Dr. Szabó Rózsa II. 
- gyerek férfi: Gardi Erik I. 

Olasz Dániel II.
Nagy Richárd III.
Szabó Dénes IV.

- serdülõ férfi: Nagy Arnold I.
Kis Attila  II.

- serdülõ nõ: Bodó Borostyán I.

Vadászreflex kategória:
- gyerek férfi: Szabó Lajos III.

A csapat készül a szeptember 22-23-án, Salgótarján-
ban megrendezendõ évadzáró versenyre.

Dr. Szabó Rózsa

Íjász hírek
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Az üzlet hosszított nyitva tartása szeptember 30-ig:
hétfõtõl péntekig: 6.30-19,

szombat: 6.30-17, vasárnap: 7-15-ig

Figyeljék aktuális akcióinkat!

Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!

Augusztus
5-én Fényterápia 9 órától
12-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
13-án (rossz idõ esetén pedig 20-án)

kirándulás a tanösvényen, erdei-tízórai
25-én Fehérnemû vásár 9 órától
27-én Névnapozás 10 órától (Klára, Rózsa,

Mária nevû tagjaink köszöntése)
Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit
várunk!

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

rés, 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 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 termei-
ben.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja programja
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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.
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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.


