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Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...

Idén, 2013. április 6-án, szombaton 10.30 órakorkor
tartotta meg szokásos évi közgyûlését az „Add a ke-
zed” Mozgássérültek Egyesülete a mártélyi Faluház-
ban.
Az egyesület 100 fõs létszámából 68-an jelentek meg.
Vendégként eljöttek, Mártély Önkormányzata képvise-
letében Balogh Jánosné polgármester asszony, a társ-
egyesületek részérõl, a „Segítõ kéz” MSE Mindszent
képviseletében Bozó Istvánné elnök, Antal Istvánné és
Kis Lászlóné tagok. A Máltai Szeretetszolgálat képvi-
seletében Kovácsné Kulik Emese, a Mártélyi Olvasókör
képviseletében Apró Lajosné. A Mártélyi Gondozási
Központ részérõl Farkasné Szilárd Ágnes, a Mártélyi
Sportkörtõl Hajdú Lászlóné.
Szabó Lajosné levezetõ elnök megnyitotta a közgyû-
lést, majd átadta a szót Arnóczky Györgynének, aki kö-
szöntötte az egyesület tagságát, a megjelent vendége-
ket, és felkérte a közgyûlést, hogy egy égõ gyertya
lángja mellett egy perces néma felállással tisztelegje-
nek azon tagjaik emléke elõtt, akik már nem lehetnek
közöttünk. Ez után bejelentette, hogy a napirendtõl el-
térve, elõre hozzák a kulturális blokkot, amelyben elõ-
ször egy vers hangzott el Gyovai Istvánné elõadásá-
ban, az után az Õszi Rózsa népdalkör dalcsokra Kóti
Pálné vezetésével, majd újra próza, amelyben Szabó

Összefogás és szeretet
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Lajosné Nagy Katalin mondta el saját gondolatait,
majd ismét az Õszi Rózsa népdalkört hallhattuk, befe-
jezésül pedig egy szép verset Molnár Józsefné elõadá-
sában.

A mûsort követõen, Szabó Lajosné levezetõ elnök fel-
kérte Arnóczky Györgynét, hogy tartsa meg visszate-
kintését az egyesület elmúlt 10 évi mûködésérõl és be-
számolóját a 2012-es év gazdálkodásáról, és ismertes-
se a 2013-as gazdasági, pénzügyi és kulturális tervet,
valamint az egyesület közhasznúsági jelentését.
A tagság, és a megjelentek ezek után még meghallgat-
ták Szabó Istvánné könyvelõ beszámolóját az Egyesü-
let 2012. évi pénzügyi gazdálkodásáról, aki a 2013-as
évi pénzügyi tervet is ismertette, valamint Nagyné
Szentirmai Annát az Ellenõrzõ Bizottság vezetõjét, aki
megtartotta az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóját.

Szabó Lajosné
levezetõ elnök
megköszönte a
beszámolókat,
majd felkérte a
tagokat és a
megjelent ven-
dégeket, hogy
az elhangzott
beszámolókhoz
szóljanak hoz-
zá, tegyenek ja-
vaslatot, mond-
ják el vélemé-
nyüket.
Balogh Jánosné:
– Szeretettel kö-
szöntöm a ven-
dégeket, kö-
szöntöm az
egyesület tagsá-

gát, vezetõségét, és külön köszöntöm Arnóczkyné Ma-
rika nénit az egyesület elnökét!

Gratulálok a szervezõknek, akik összehozták ez a mai
szép délutánt, összejövetelt, ebéddel együtt, hisz ez
nem mindennapi egy egyesület éltében, hogy mindig
vendégül tudja látni a meghívott vendégeket és az
egyesület tagságát is. Tulajdonképpen minden évben
ámulva hallgatom azt, hogy Marika nénivel az élen,
ilyen kitartó akarattal egy jó kis csapattal körülvéve,
milyen temperamentumosan, milyen aktivitással, oda-
figyeléssel, figyelmességgel, és anyagilag is a lehetõ
legtöbbet kihozva a lehetõségekbõl, mennyi mindent
megvalósítanak. Ez valóban hihetetlen. Nagyon-na-
gyon õszintén és szívbõl gratulálok Marika néninek, és
az egész egyesületnek és a külsõ segítõknek az elért
munkához és eredményekhez. Mert tudjuk mindannyi-
an, hogy mindezt csak úgy lehet elérni, megvalósítani,
ha ilyen lelkes csapat áll Marika néni mögött, akirõl
tudjuk, hogy milyen energikus, fiatalos – és nem is di-
csérem tovább –, s hogy mindez csak közös munkával
megy.
Pár szóval szeretném felvázolni a jövõt, mert azért
annyit mégis csak jó tudni, hogy annyira változó, moz-
gó világban élünk, hogy szinte követni is alig lehet az
átalakuló viszonyokat. Erre jó példa az, hogy január 1-
e óta nincs önálló Polgármesteri Hivatala Mártélynak.
Ezért is nagyon fontos, hogy összetartsunk mi falube-
liek, attól függetlenül, hogy milyen egyéni gondokkal
küzdünk, mint sajnos ennek az egyesületnek a tagjai
is, mert úgy tûnik, ez, az összefogás jelenti a jövõt. Az
ilyen civil egyesületek. A szerepük felértékelõdik a jö-
võben. A közös hivatal mûködését tanuljuk, de úgy tû-
nik, s ehhez sok segítséget kaptunk, mûködik, helyben
is lehet bizonyos ügyeket intézni, és Vásárhelyen is. A

beletanulás után remélhetõleg alig éreznek meg ebbõl
az átalakulásból valamit is a mártélyi emberek.
Nagyon örülök annak, hogy, ha nem is olyan sok már,
mint egykor, de van még néhány civil szervezet, amely
mûködik itt Mártélyon, amelynek sok oka van. Van
anyagi oka is, mert egyre kevesebb az elérhetõ közpon-
ti támogatás, pályázati lehetõség, de sajnos emberi ol-
dala is, mert egyre kevesebb olyan aktív fiatal van az

(folytatás az elõzõ oldalról)
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ilyen egyesületekben, akik közül néhányan tovább él-
tetnék, továbbvinnék a dolgokat. Ezért is gondolko-
dom el sokszor, hogyan is lehetne, mit kéne tenni ab-
ban az ügyben, hogy valahogy ilyen irányban is akti-
vizáljuk Mártély fiatalságát.
Most, hogy itt van ez a megújult Faluház, talán ez is
egy új lehetõség erre. Új neve lett, mert most már az az
elnevezése, hogy Integrált Közösségi Szolgáltató Szín-
tér. Ennek az a lényege, hogy ebben az épületben össz-
pontosuljon azoknak a szolgáltatásoknak az összessé-
ge, amelyekre a falu mûködéséhez szükség van, legyen
az a különbözõ szolgáltatók kirendeltségi formában
mûködõ helyszíni elérhetõsége, vagy éppen egy Ifjúsá-
gi Pont kialakítása, amely a fiataljaink megtartását,
értelmes szabadidõ eltöltését, szórakozását is lehetõvé
teszi, megtartva ezek mellett azokat a jól bevált funk-
ciókat, amelyek a Faluház mûködését jellemzik. Ha
egy falu „elengedi” a fiatal generációját, a település el-
öregszik, s mi itt maradottak egyedül fogunk maradni,
s ez senkinek nem jó.
Végezetül kérem, engedjenek meg néhány személyes
gondolatot. Jövõre 20 éve, hogy polgármester vagyok.
Sokszor magam sem hiszem el. Hosszú idõ, és hálás
vagyok a sorsnak, hogy ilyen közösségnek lehettem a
vezetõje, de nagyon szeretném ezt átadni egy fiatal-
nak. Úgy, hogy arra kérek mindenkit, próbáljunk meg
közösen gondolkodni, ki lehetne az a fiatalember itt a
faluban, aki kellõ erõvel, lendülettel, temperamentum-
mal, legalább ilyen agilitással, mint Marika néni, csak

egy pár évtizeddel fiatalabban, vinné a falu ügyeit,
akinek átadhatnám a feladatot, mert nem mindegy ki
vezeti a települést. Bízok benne, hogy marad a polgár-
mester, a képviselõ-testület, és lesznek még ilyen egye-
sületek, mint az „Add a kezed” Mozgássérültek Egye-
sülete, akik megfelelõen végzik közösségmegtartó
munkájukat, s akkor nem lesz probléma a falu jövõjé-
vel kapcsolatban. 
Én mindenkinek jó egészséget kívánok, mert talán ez a
leges-legfontosabb. Összetartást, kitartást és az elkö-
vetkezõ évekre is legalább ilyen szép eredményeket,
mint ahogy ez az elõzõ években is volt. Köszönöm szé-
pen, hogy itt lehettem, sokat tanultam.
Még két hozzászólás hangzott el, amelyekben szintén
méltatták az együtt elvégzett munkát, majd Szabó
Lajosné levezetõ elnök a napirendi pontok megtárgya-
lása és elfogadása után a közgyûlést bezárta.
A közgyûlést az ÁMK konyhásai által fõzött finom
ebéd elfogyasztása, majd tombola ajándékok kisorso-
lása, jó hangulatú beszélgetés, és közös éneklés zárta.
Az Egyesület köszönetét fejezi ki a tombolatárgyakat
adományozóknak: Papp család, Szabó Lajosné Sajtos
Katalin, Farkas Sándorné, Vida Józsefné, Szûcs
Imréné, Nagy Sándorné, Kulik Emese (Máltai Szeretet-
szolgálat), Markó Károlyné, Bereczné Marton Irén,
Tóth György és neje, Horváth Pálné, Kamilla Patika,
Somodi István Vendel és családja, Garbó Kft., Dr. Pad-
ló, Safarik Gábor és munkatársai.

Szerk.

A mártélyi „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesületének
Közhasznúsági jelentése

Az egyesület közhasznú szervezetté válását a
Pk.60.056/1997/8 sz. végzésével minõsítette és a Pk:
60.056/1997/15 sz. határozatával a jelenlegi vezetést
elismerte a Csongrád Megyei Bíróság.
Az Egyesület az Alapszabályban foglaltakat igyekszik
betartani. Politikai tevékenységet nem folytat, pártok-
tól független. Célja: az egészség megõrzés, gyógyító re-
habilitációs tevékenység útjának keresése, valamint
szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak támo-
gatása, hátrányos helyzetû csoportok társadalmi
esélyegyenlõségének, tagjai összetartozásának elõse-
gítése. Az Egyesület nem gyûjt adományt, nem zaklat
senkit. A gazdálkodásunk során elért eredményt nem
osztjuk fel. Ennek nagy részét tagjaink javára és az
egyesület mûködésére fordítjuk. Tagjaink munkájukat
kizárólag térítés nélkül végzik. Adósságunk nincs.

Év végi pénzkészletünk:
Bank: 1.144.371,-Ft
Pénztár: 52.001,-Ft
Elkülönített betét 71.882,-Ft

1.268.254,-Ft

Bevételünk:
Tagdíjból: 102.000,-Ft
Tagkönyvbõl 8.600,-Ft
Tagjainktól 50.720,-Ft
Mártélyi Önkormányzattól: 240.000,-Ft
Emberi Erõforrástól: 250.000,-Ft
1 %-ból: 21.415,-Ft
MEOSZ-tól 86.950,-Ft
Banki kamat 4.933,-Ft

Kiadásaink kizárólag bérleti díjra, mûködésre és tagja-
ink rendezvényeire és segítésére lettek fordítva. A
2012. évben 1 %-os támogatásból befolyt összeget
Egyesületünk regisztrációra és a bankköltségeink fe-
dezésére fordította.

Mártély, 2013. március 20.

Arnóczky Györgyné
Elnök
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Testületi ülés
2013. április 24-én 14 órai kezdettel tartotta rendes
ülését Mártély község önkormányzati Képviselõ-testü-
lete.
A napirend ismertetése és elfogadása után elsõként a
testület úgy határozott, hogy a 2012. évi költségvetés
zárszámadásáról egy rendkívüli testületi ülés kereté-
ben fognak tárgyalni, majd megvitatták és jóváhagy-
ták a 2012. évi belsõ ellenõrzési jelentést.
Az egyebek tárgyalása során elfogadták a CSVKM be-
számolóját, majd Korom István a Szentes Víz Kft. mû-
szaki vezetõje ismertette az elmúlt év tapasztalataira
alapuló beszámolóját, valamint a 2013. évi üzleti ter-
vet. Elmondta, hogy az alig fél éves üzemeltetési ta-
pasztalatok alapján, hozzávetõleg nullszaldós volt a
mûködésük, némi hátralék felhalmozódása mellett,
amelyet azonban a szolgáltató nem kíván érvényesíte-
ni. A csatornahálózat és annak mûszaki berendezései
elérték a 7 éves kort, melynek következtében sajnos
törvényszerûen és sorra jelentkeznek olyan kisebb-na-
gyobb meghibásodások, amelyek állandó munkákat
adnak a szolgáltatónak, mint a vákuum-házak, a tisz-
títómû egyes berendezéseinek cseréje, javítása, ám
ezek a szolgáltatás minõségét nem befolyásolják. Na-
gyobb fennakadás nem volt sem az ivóvíz szolgáltatás-
ban, sem a csatornahálózat üzemeltetésében. Elvégez-
ték a szükséges javításokat, felújításokat, és a klórgáz
adagolás is megoldódott. Benkõ Sándor képviselõ kér-
déseket tett fel a beszámolóval kapcsolatban. Elsõ-
ként, hogy az aktuális hálózat felújítások az önkor-
mányzatot terhelik-e, másodikként, hogy léteznek-e
pályázati források az ilyen munkálatokra? Korom Ist-
ván válaszában elmondta, hogy a jelenlegi szabályo-
zás szerint a hálózat felújítási munkák az önkormány-
zatoknak kerülnek leszámlázásra, amelyeket azok a
bérleti díjból fizetnek. Pályázati lehetõségek nem csak
az ivóvíz javító program keretében léteznek, hanem
lesznek másfajta pályázatok is, ezért folyamatosan ke-
resni kell az ilyen lehetõségeket, fõként nagyobb volu-

menû felújításhoz, mûtárgyak cseréjéhez. A testület a
Kft. beszámolóját elfogadta.
Szintén az egyebekben tárgyalta a testület a Tiszapart
Kemping, és a benne mûködõ büfé bérleti díjáról, vala-
mint mindkettõre vonatkozó új pályázat kiírásáról. A
testület figyelembe véve, hogy a majdani szerzõdés
mindkét félnek elõnyös legyen, 5 éves idõtartamban
határozta meg a bérlet idõtartamát, azzal a fenntartás-
sal, hogy részletes üzleti tervet nyújtsanak be a pályá-
zók, amelynek megvalósulását ellenõrizni fogják.
Részletekrõl a testület szeptemberi ülésén tárgyalnak.
A következõkben a mártélyi belterületi utak rossz álla-
potára való tekintettel az elodázhatatlan kátyúzás ke-
rült terítékre. Az elkészült felmérés szerint a legsürgõ-
sebb munkálatok elvégzéséhez mintegy 1 millió 200
ezer forint szükséges, a további munkálatokhoz, árok-
partok, útszélek gréderezése, rendbetétele, új útalapok
megépítése, egyes új beépítésû részeken útburkolatok
létesítésére pedig olyan jelentõs összeg, amely jelenleg
nem áll az Önkormányzat rendelkezésére. A testület
ezért úgy döntött, hogy a legszükségesebb munkálatok
megindítása mellett, folyamatosan keresi a lehetõsé-
geket a további beruházások megvalósításához.
Tárgyalt a testület a Mártélyi Sportkör, Rosmarin Kft.
segítségével építendõ öltözõ ügyérõl is. Mint Hajdú
Lászlóné elmondta, az elkészült tervek alapján elég te-
temes összeget emésztene fel az építés, ezért ismét fel-
vetette azt az ötletet, s egyben azt a kérést intézte a
testülethez, hogy támogassák a kemping meglévõ vi-
zesblokkjához történõ csatlakozást, amellyel nagyban
csökkennének az épület bekerülési költségei. A testület
szándéknyilatkozattal támogatja az öltözõ hozzáépíté-
sének lehetõségét.
A testület ezeken kívül lejárt határidejû határozatok-
ról, a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet
elfogadásáról, majd zárt ülésen szociális ügyekrõl tár-
gyalt.

Ebek veszettség elleni oltása

Értesítjük a mártélyi kutyatulajdonosokat, hogy a 2013-ban esedékes veszettség elleni oltás a következõ
idõpontokban és helyszíneken lesz:

2013. május 6-án Béke u. - Tornyai u. sarok 8-9 óráig
Kossuth u. (Tûzoltó szertár elõtt) 9-10 óráig
Dózsa Gy. u. (pálinkafõzde) 10-10. 30 óráig
Tsz. Major 10.30-11 óráig
Bütyök Csárda 11-12 óráig
Önkormányzat 13-14 óráig

2013. május 11-én Zrínyi u. közepe 8-9 óráig
Kinizsi u. közepe 9-10 óráig
Fõ utca (Lángossütõ) 10-11 óráig
Bütyök Csárda 11-12 óráig
Önkormányzat 13-15 óráig

Pótoltás 2013. május 18. Önkormányzat 13-15 óráig
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Kaláris: - Milyen munkák történtek az elmúlt idõszak-
ban, és mi változott meg a munkák eredményeként -
kérdeztük Sajti Imréné könyvtárvezetõt.
Sajti Imréné: - Az egész beruházás az Integrált Közös-
ségi Színtér pályázatnak köszönhetõ, amelyet még
2010-ben indítottak el. A megvalósulás, úgy tudom, a
közbeszerzési eljárások nehézkessége miatt húzódott
el ilyen sokáig, de most, hogy már elkészült nagy
örömmel vettük birtokba.
Kaláris: - Nagyon látványos változások vannak itt a
könyvtárban.
Sajti Imréné: - Az egész Integrált Közösségi Színtér a
könyvtárra épül. A könyvtár alapterületileg is bõvült.
Ez azt is eredményezte, hogy sokkal több könyv van
polcokon, mint az átalakítás elõtt. Az eddigi belsõ rak-
tár helyett mostantól az egykori edény- és egyéb kész-
lettároló kis helyiséget tudjuk használni, itt õrizzük a
Juhász Sándor által festett freskót is, amelyet még a
hetvenes években készített. Ennek a megmaradásához
mindenképpen ragaszkodtunk, mert nem csak emlék,
de érték is egyben. Megszûnt a kis elõtér is, oda kike-
rült egy új fal, és amint látható, megtörtént a Faluház
felõli bejárat akadálymentesítése is. Nyílászárók lettek
cserélve, e mellett a Faluház hátsó része is átalakult,
megújult, végre van egy minden elvárásnak megfelelõ
tálalókonyha, amelyben lehetõség van melegítésre,
mosogatásra, és új tányérok, poharak, evõeszközök,
egyéb felszerelések segítik, hogy még zökkenõ mente-
sebb legyen a rendezvények lebonyolítása. Megújultak
a vizesblokkok is.
Kaláris: - Van itt egy hátsó ajtó, amely eddig alig tûnt
fel, s talán nem is volt használva.
Sajti Imréné: - Igen, ez régen is megvolt, csak nem
használtuk, de most már lehetõvé teszi, hogy a gyere-
keknek ne kelljen körbe kerülniük, ha órára jönnek,
vagy könyvtár-, számítógép használatra, hanem köz-
vetlenül az iskolaudvaron át be tudnak jönni. A hátsó

kis udvart is nagyon szépen kiburkolták, így rossz idõ
esetén sem hordanak be vizet, sarat a nebulók. Tervez-
zük, hogy jó idõben mûanyag asztalokat, székeket te-
szünk ki, és akkor lehet a szabadban olvasni, beszél-
getni, játszani, amelyre ez a kis átriumszerû udvar na-
gyon jó lehetõséget biztosít.
Kaláris: - De mintha mindenbõl több volna itt, mint ez-
elõtt.
Sajti Imréné: - Igen. Új számítógépeket kaptunk, fény-
másolót, nyomtatót. Így most már 12 gép üzemel a
könyvtárban, amelyek egyrészt az iskolai informatika
tantárgy oktatását szolgálják, másrészt tanítási idõn
kívül mindenkinek a rendelkezésére állnak. Mindegyik
internetkapcsolattal rendelkezik, mindrõl lehet nyom-
tatni, és a régi szolgáltatások, fénymásolás, nyomta-
tás is ugyanúgy mûködik, mint korábban. Új kényel-
mes ülõgarnitúránk van az olvasósarokban, új aszta-
lok, székek, tehát igazán kulturált körülményekkel
tudjuk fogadni a hozzánk látogatókat.

Kaláris: - Hány informatika óra van a könyvtárban?
Sajti Imréné: - Heti 5 informatika óra van, hétfõn és
pénteken, a fennmaradó idõ a falu lakóié. Jelenleg a
költözés miatti állományellenõrzés folyik, ettõl függet-
lenül a mártélyi lakosoknak igyekszünk minden szol-
gáltatásunkat biztosítani. Tehát minden visszaáll egy
jobb, de megszokott kerékvágásba. A nyelvtanfolyam-
ok is itt lesznek megtartva, sajnos Mártélyon most
nem indítottak új tanfolyamot, de akinek regisztráció-
ja van, az megnyugodhat, hogy jövõ szeptemberig
részt vehet a képzésben. Lehet jelentkezni számítás-
technikai tanfolyamra is ugyan így a TÁMOP kereté-
ben, erre is adtunk be tanfolyami igényt.
Kaláris: - Látom, több új polc is van, s azok is telis-te-
le könyvekkel.
Sajti Imréné: - Valóban, ezek egy része új, a gyermek
könyvek végre kimondottan nekik méretezett polcokra
kerültek, nem magasak, de a magasabb könyvek is
szépen állva helyezhetõk el, a felnõtt könyvek és az if-
júsági irodalom színben is eltérõ tárolókban vannak,
sõt a régi, nagyon jó, tömör fából készült polcokat is
lefesttettük. Új képek is vannak, és egyre több szép ré-
gi kerámia. Öröm ilyen szép új környezetet ismét be-
lakni, és ide várni a falu apraja-nagyját!

Kellemes meglepetés éri a betérõt az átalakult
könyvtárban, és magában a Faluházban is, most,
hogy elkészültek azok az átalakítások, felújítá-
sok, amelyek már - ahogy mondani szokás - rá-
fértek az intézményre, a mostani állapotok iga-
zán emberi, barátságos és praktikusan használ-
ható terek kialakulásával szolgálhatják a falu la-
kóit.

A könyvtár az új Integrált Közösségi Színtér egyik alapja 
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Alapítványi bál
Az elmúlt évektõl kissé eltérõen idén a báli szezon
után, április 13-án rendeztük meg a hagyományos
Szülõk-Nevelõk bálját. Az idõpontválasztás oka termé-
szetesen nem a formabontó naptárkezelés, hanem a
megújuló Faluház átadásának idõpontja volt. Így a
már említett szombati napon nemcsak vigadni érkezett
a vendégsereg, hanem hogy tanúja legyen a szép új
épület hivatalos átadásának is.
A bál napját hosszas elõkészület elõzte meg. A sok-sok
telefon, utánajárás, személyes ráhatások eredménye a
rengeteg tombolatárgy, az árverésre felajánlott festmé-
nyek és fotók, és természetesen szülõi segítség a terí-
téshez, a tombolák csomagolásához, a pogácsák szag-
gatásához, és a buli utáni romeltakarításhoz.
A Faluház nemcsak hogy mûszaki renováláson esett

át, de a bál napján gyönyörû tavaszi dekorációban
pompázott. A parketta ragyogott, csak arra várt, hogy
a táncos lábú hölgyek, urak koptassanak rajta egy ki-
csit. Erre nem is kellett sokat várni mert ahogyan fel-
csendült a Moonlight Duo muzsikája táncra perdült a
vendégsereg.
A vacsora elejétõl a végéig finomra sikeredett, a fel-
szolgálás hibátlan volt, a táncos bemutatók lenyûgö-
zõek, a padló lakkozásának tesztelése pedig kora haj-
nalig tartott.
Az est folyamán megtapasztalhattuk újra, milyen az,
amikor a komoly szervezés, összmunka, idegeskedés,
gyûjtés, osztás-szorzás, kivitelezés beérik és tökélete-
sedik.
A közel 250 résztvevõnek hála iskolánk alapítványa is-
mét segíthet majd az arra rászoruló gyerekeken.

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta

Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásával, munkájá-
val hozzájárult az est sikeréhéhez!

A 3. osztálynak, Adó-mester 2011 Kft, Agrofil Kft,
Ambrus Péter és családja, Annus Roland és családja,
Aradi Roland és családja, ATEV, Baranyi Hûtéstechnika
Kft, Bereczné Marton Irén, Berényi Zsolt és családja,
Biacsi Elizabet és családja, Bodó Ferenc és családja,
Boldog Ágnes, Bordás Györgyné, Boszorkány ABC, Buj-
dosó Tiborné, Citrohód Kft, Csacsa fordászat, Csatlós
Pálné, Csera Vendéglõ, Csilla bolt, D. Nagy Antal, D.
Nagy Antalné, Dékány-Lantos Anikó, Denty System Kft

Szentes, Dr. Cseszkó Ferenc és családja, Dr. Horváth
Gábor, Dr. Tordai Sándor és családja, Éden Zöldség ke-
reskedés Mártély, Fazekas Istvánné, Fény Modul Kft,
Garbo Gmk., Gilicze Magdolna, Gilicze Tamás, Hajdú
Nikolett és családja, Hajdú Lóránd, Hajdú Zsolt Vencel
és családja, Hód-Mezõgazda Zrt., Hódi Tünde, Horváth
Csaba és családja, Hunor Coop, István Noémi, Kamilla
Patika Mindszent, Kecskeméti László, Kérdõ Bence és
családja, Kérdõ Sándorné, Kis Antal és családja, Kis-

Gyöngyösi Ildikó, Kispál Róbert és családja, Kiss Albert
István, Kiss Éva, Knyúr Géza, KR Kerámia Kft., Kovács
Mihály és családja, Kucsera István, Kulcsár Zsuzsanna
és családja, Kurunczi Róbert, Kusz Levente és család-
ja, Lantos Sándorné, Májer család, Maczelka Tibor,
Máltai Szeretetszolgálat Mártélyi Csoport, Mártélyi
Agro Kft, Mártélyi Vadászok Egyesülete, Mészáros
András és családja, Metalucon Kft, Metrisoft Kft.,
Micro-meat Kft, Nagy Andrásné, Nagyné Szentirmai
Anna, Napfényfürdõ Szeged, Olaszné Szél Edit, Öko-
centrum, Õz Levente és családja, Pápai kerámia, Pótári
Mihály, Puskás Antal és családja, Pusztai Sándorné,
Rárósi Máté és családja, Rónasági Kft, Rozsnyai Éva,
Safarik Gábor és családja, Sajti Imre és családja, Sebõk
Krisztina, Sipos Ágnes, Szabó László és családja, Szél
Sándorné, Szemerédi Mária, Szõke és Társa Kft.,
Szuromi család, Takács Béla, Te-Di Trade Kft., TOSI Ka-
rosszérialakatos, Tóth Ferenc, Tóth Ibolya, Török Fe-
renc és családja, Vitamin Plus Kft., Zsadányi Lászlóné.
Aki véletlenül kimaradt, attól elnézését kérünk!

Iskolai farsang
A 2013-as év Mártélyi Általános Iskola farsangja idén
április 5-én került megrendezésre a felújított Faluház-
ban. A megnyitót követõen bemutatkoztak az egyéni
jelmezesek, és az alsós csoportos produkciók.
Idén az elsõ és második osztályos tanulók egyéni jel-
mezesei közül az 1. helyen Kiss Eliot: Kalóz, 2. helyen

Szabó Balázs: Bergendy a zenész, és a 3. helyen Tordai
Maja: Múmia jelmeze végzett.
A harmadik és negyedik osztályos tanulók egyéni jel-
mezesei közül az 1. helyen Biacsi Elizabet: A maki fõ-
vezér - Julien király, 2. helyen Szalai Szilvia: Gombán
ülõ törpe, 3. helyen Dabis Edina: Indiai lány jelmeze
végzett.
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Lovashírek
Beindult a versenyszezon a mártélyi Benkõ csapat há-
za táján. Április 28-án Balástyán a Leon Cavallo lovas-
centrum Gyermek- és Szabadidõs versenyén vettünk
részt. Török Viktória élete elsõ hivatalos versenyén in-
dult. Kmetykó Angéla Kezdõlovas kategóriában bronz-
érmet szerzett. Mindkét versenyzõ a Tiara nevû lóval
indult. Benkõ Noémi  a szabadidõs kategóriában gyõ-
zedelmeskedett. Campestrin Eleonóra a „Nagy ló” ka-
tegóriában kiírt versenyszámot utcahosszal nyerte.
Nyílt kategóriában szoros küzdelemmel, de itt is meg-
szerezte az elsõséget.
A balástyai Bajnoki pontokkal az Országos ranglistán
is 272 ponttal átvette a vezetést.

A csoportos produkció kategóriában az 1. helyen a 4.
osztály: Afrika sztárjai, míg a 2. helyen az 1. osztály:
Egy zsák bolha, és a 3. helyen a 3. osztály: Disco-sokk
címû elõadása végzett.
Tátikás kategóriában a 7. osztály lépett fel, Bad girls
and boys- címû produkciójával.

A Mártélyi Általános Iskola és Diákönkormányzata ez-
úton mond köszönetet a szülõknek, gyerekeknek, pe-
dagógusoknak, mindenkinek, aki segített a rendez-
vény megszervezésében és kivitelezésében, továbbá a
felajánlóknak, akik hozzájárultak a rendezvényünk
színvonalának emeléséhez. Köszönjük!

És mi van, ha nem játék? – Beszélgetés Somodi István Vendellel a
mártélyi pénzrablásról

Kaláris: - Kedves István! Mondhattam volna Soma,
mert, hogy faluszerte így ismer mindenki. A lap elõzõ
számában már röviden ismertettük az eset körülmé-
nyeit, amelynek során ketten elfogtatok és a rendõrök

kiérkezéséig
helyben tar-
tottátok azt
a rablót, aki
kirabolta a
Szegvár és
Vidéke Ta-
ka r é k s z ö -
vetkezet he-
lyi fiókját.
Én most ar-
ra lennék kí-
v á n c s i ,
hogy mikor
az ember vé-
letlenül arra
jár, mond-
hatni épp
ott van,
amikor egy
ilyen szo-

katlan, váratlan és normálisan nem tervezhetõ ese-
mény történik, mi játszódik le az emberben? Van-e idõ
mérlegelni a kérdést, hogy lépek, cselekszem, vagy
mindez annyira ösztönös, hogy gondolkodás nélkül
hozzálát a megvalósításhoz. Már, persze, aki olyan.

Somodi I.: - Ez ösztönösen jön, mint a levegõvétel. Egy
pillanatig sem gondolkodtam. Utána egy pár órával
kezdtem el csak törni a fejem, hogy mi lett volna ha.
Ha tényleg egy igazi fegyver van nála, s ha használja
is. Nyilván másképp alakultak volna a dolgok. De ott
abban a pillanatban, ahogy az ott dolgozó hölgy
mondta mi történt, valóban csak ösztönbõl rohantam
az elkövetõ után és kiabáltam. Ha jól emlékszem, a fel-
háborodástól szépeket és csúnyákat egyaránt. 
Kaláris: - Akkor mikor utánaeredtél, tudtad, hogy van
nála fegyver?
Somodi I.: - Nem. A hölgy csak utánam kiabált, hogy
fegyver van nála, de az igyekezetben – talán érthetõen
– nem hallottam. Az, hogy volt egy másik ember, aki
vette a lapot és szintén a férfi után eredt, nagyban
megkönnyítette az elfogását.
Kaláris: - Úgy hallottam, a rablónak a közelben volt az
autója.
Somodi I.: - Igen, a nagy bolt elõtt állt, de érdekes mó-
don lassítás nélkül rohant el mellette. Szerintem pá-
nikban volt õ is. Teljesen nyugodtan jött ki a takarék-
ból, sétálva, azután elfordult tõlem balra, és csak ak-
kor vette fel a nyúlcipõt, amikor rákiáltottam.
Kaláris: - A szatyrot, amelyben a pénz volt, hol dobta
el?
Somodi I.: - Nem eldobta, hanem a dulakodás közben
esett ki a kezébõl. A fegyver, vagy, hát mint utólag ki-
derült fegyverutánzat is ott volt mellette a járdán, állí-

(folytatás a következõ oldalon)
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tólag kés is volt nála, de az szerencsére a zsebében
maradt, nem tudta elõvenni, és volt rajta egy mû-

anyagkesz-
tyû, amelyet
érthetetlen
igyekezettel
próbált le-
húzkodni a
kezérõl. És
nagyon kel-
lett a másik
mártélyi se-
gítsége (ne-
vezzük Ist-
v á n n a k ,
tiszteletben
tartva sze-
m é l y i s é g i
jogait), aki
hathatósan
m û k ö d ö t t
közre nagy
hátizsákjá-

val. Úgy is mondhatnám, lecsapta, mint vak a poharat.
Ami nem éppen szép hasonlat, de az adott helyzetben
nagyon is helyénvaló és célszerû cselekedet volt.
Kaláris: - Azt lehet-e tudni, mennyi volt valójában a
rabló zsákmánya?
Somodi I.: - Pontosan mi sem tudjuk. Feltételezhetõen
néhány százezer forint.
Kaláris: - És most jön, az igazán szerencsés végkifejle-
ten kívül egy örömteli hír. Értesültünk, hogy az ügyben
játszott szerepetek, önzetlen segítségnyújtásotok méltó
elismerésre talált, méghozzá nem is akármilyen szin-
ten és formában.

Somodi I.: - A rendõri adatfelvétel és meghallgatás
után, talán másnap telefonhívást kaptam, hogy „jele-
nésünk van” az Országos Rendõr Fõkapitányság Teve
utcai székházában. Gyors átszervezést követelt, hogy
meg tudjunk felelni ennek a meghívásnak, de sikerült.
Ott azután megtudtuk, hogy Papp Károly vezérõrnagy
a negyedévente megrendezett ünnepségen, ahol az ak-
tuális kitüntetések, díjak átadására kerül sor, bennün-
ket, civileket is elismerésben kíván részesíteni. Megha-
tó és felemelõ élmény volt. Emléklapot kaptunk, és egy
nagyon exkluzív „POLICE” márkájú karórát.
Kaláris: - Gratulálunk az elismeréshez. Igazán megér-
demeltétek. Bátor tett volt. Gondolom, a pénzintézet is
hasonlóképpen gondolkodik az ügyrõl, akinek beavat-
kozásotoknak köszönhetõen a kára szinte azonnal
megtérült, vagy is, nem is keletkezett. Itt a faluban ter-
mészetesen hosszú napokig beszédtéma volt egy ilyen
ritkán elõforduló váratlan esemény. Az emberek azt ta-
lálgatták, vajon az önfeláldozó közbelépésetekért ré-
szesültök-e valamiféle köszönetben, netán, mint az
ilyenkor szokásos, méltányos pénzjutalomban. Kapcso-
latba lépett-e veletek a Szegvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezet vezetése, vagy valamelyik munkatársa ez ügy-
ben?
Somodi I.: - Nem kerestek egyikünket sem telefonon,
sem levélben. De igazság szerint nem is várunk sem-
mit. Ennyi idõ után talán már nem is kell. Az õ részük-
rõl nyilván ezzel „nyugvópontra” jutott az ügy. Szerin-
tem, ha úgy adódik, más is megtesz hasonlót, de az
igazsághoz tartozik, hogy az elismerés tényleg jól esik. 
Kaláris: - Minden esetre, hogy pont az nem köszönte
meg egyelõre, aki nektek köszönheti, hogy nem keletke-
zett kára, vesztesége, az kissé furcsa. Igaz, nem a mi
dolgunk megítélni.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)

Focihírek
A remek õszi idény után négy stabil kezdõjátékosunk
vállalt külföldön munkát, ezért gyengült a csapatunk.
Emellett a szerencse sem állt eddig mellénk, valamint
a rossz idõjárás miatt nem tudtuk megrendezni a ha-
zai meccseinket. Nagyon szépen szeretném megkö-
szönni a Polgárõrök munkáját, akiknek a segítségével

sikerült a pályánkon lévõ nagy mennyiségû vizet leszi-
vattyúzni. 

Tavaszi eredményeink:
Szentesi Kinizsi - Rosmarin Zrt Mártély 3-2

Gólszerzõ: Hegyi (2), 
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A Csongrád Megyei Tûzmegelõzési Bizottság közleménye
a szabadtéri tüzek megelõzéséért

A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a ta-
vasz beköszöntével Csongrád megyében is ugrásszerû-
en megnõ a szabadtéri tûzesetek száma. Hétvégéken, a
kellemes idõben sokan választanak szabadtéri progra-
mot. Fõznek, kerti munkát végeznek, esetleg elszáradt
növényi hulladékot égetnek. A szeles idõjárás azonban
hozzájárul a szabadtéri tüzek kialakulásához, melyek
a korábbi években, megyénkben több ezer hektárnyi te-
rületet perzseltek fel. Tavaly 1175 tûzesethez vonultak
a megyei tûzoltók, ebbõl 712 volt szabad területen ke-
letkezett tûz.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
és a Csongrád Megyei Tûzmegelõzési Bizottság
ezért fokozott odafigyelést kér a lakosságtól!
Mindenki legyen tekintettel az esetlegesen érvényben
lévõ tûzgyújtási tilalomra és a tûzgyújtási szabályok-
ra! A tûzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani,
amennyiben nincs tûzgyújtási tilalom.
A jogszabályi elõírások szerint (306/2010. /XII.23./

kormányrendelet a levegõ védelmérõl) a tarlóégetés
TILOS! (Kivételt jelent a növény-egészségügyi hatósá-
gi elrendelés. Azonban ebben az esetben is be kell tar-
tani a jogszabályi elõírásokat:
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat értelmében a ter-
vezett égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a meg-
kezdés elõtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos
tûzoltó-parancsnokságságnak írásban be kell jelente-
ni. A tarlót szabályos égetésnél körül kell szántani, fá-
sításoknál védõsávot kell biztosítani. A tarlóégetés
idõtartamára tûzoltásra alkalmas eszközökrõl kell
gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszí-
nen kell készenlétben tartani. A tarló- vagy a növényi
hulladékégetés célját szolgáló tüzet õrizetlenül hagyni
tilos, és veszély (például élénkülõ szél) esetén, vagy ha
a tûzre már szükség nincs, azonnal oltani kell. Az ége-
tés befejeztével a helyszínt gondosan át kell vizsgálni,
hogy ne maradjon parázslás, vagy izzás.
A tûzvédelemrõl szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint
az, aki a beavatkozást igénylõ eseményt szándékosan
okozta, köteles a tûzoltással, mûszaki mentéssel kap-
csolatosan keletkezett költségek megtérítésére. Aki pe-
dig szabálytalanul éget tarlót, és ennek nyomán a hi-
vatásos tûzoltóság beavatkozása szükséges, tûzvédel-
mi bírsággal sújtható.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a tûzoltással, mûszaki mentéssel kapcsolatosan ke-
letkezett költségeket minden esetben megtérítteti,
ha bebizonyosodik, hogy a tüzet szándékosan okoz-
ták. 

Az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység szabályai
az OTSZ 567., 568. és 569. § alapján:
Tûzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységet – ha az alka-
lomszerû tûzveszélyes tevékenységet végzõ magánsze-
mély azt saját tulajdonában lévõ létesítményben, épü-
letben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli
meghatározása nem szükséges – elõzetesen írásban
meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A fel-
tételek megállapítása a munkát elrendelõ feladata.
A külsõ szervezet vagy személy által végzett tûzveszé-
lyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerin-
ti létesítmény vezetõjével vagy megbízottjával egyez-
tetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosság-
nak megfelelõ – tûzvédelmi elõírásokkal köteles kiegé-
szíteni.
Az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységre vonatko-
zó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység idõ-
pontját, helyét, leírását, a munkavégzõ nevét és – tûz-
védelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a
bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tûzvédel-
mi szabályokat és elõírásokat.
A tûzveszélyes környezetben végzett tûzveszélyes te-
vékenységhez a munka kezdésétõl annak befejezéséig
a munkát elrendelõ – szükség esetén mûszeres – fel-
ügyeletet köteles biztosítani.
A tûzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelõ az
ott keletkezhetõ tûz oltására alkalmas tûzoltó felszere-
lést, készüléket köteles biztosítani.
A tûzveszélyes tevékenység befejezése után a munka-
végzõ a helyszínt és annak környezetét tûzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan kö-
rülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A szabad-
ban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak
úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanás-
veszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és az
üzemeltetett tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem
lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tü-
zet azonnal el kell oltani. Szabadban a tüzelés, a tüze-
lõberendezés használatának helyszínén olyan eszkö-
zöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a
tûz eloltható.
Az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség szükség
esetén a fentiekben szereplõ tûzvédelmi jogszabályi
elõírások megtartását ellenõrzi.

Rosmarin Zrt Mártély - Szõreg 1-1
Gólszerzõ: Hegyi, 

Rosmarin Zrt Mártély - Sándorfalva II 0-6,
Gyálarét - Rosmarin Zrt Mártély 1-0, 
Rosmarin Zrt Mártély - Zsombó 0-2, 
Makó II - Rosmarin Zrt Mártély 3-1

Gólszerzõ: Mihály,
Rosmarin Zrt Mártély - Csengele 2-2

Gólszerzõ: Kis, Mihály.

Ifjúsági csapatunk eredményei: Szentesi Kinizsi -
Rosmarin Zrt Mártély 4-1, Gsz: Tódor, Rosmarin
Zrt Mártély - Szõreg 11-2 Gsz: Tódor 6, Paku 2,
Béres 2, Daraki. Rosmarin Zrt Mártély -
Sándorfalva II 6-1 Gsz: Tódor, Zsombó -
Rosmarin Zrt Mártély 3-5 Gsz: Tódor 4, Dzadik,
Makó II - Rsomarin Zrt Mártély 6-0. Õszrõl elma-
radt mérkõzésen Deszk - Rosmarin Zrt Mártély 3-
2 Gsz: Tódor, Ménesi.
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06-án Véradás a Gondozási Központban
13:00 órától

09-én Író-olvasó találkozó; Dabis István
versei 10 órától

10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
16-án Kalendáriumi események 10.órától
23-án Pünkösdi mulatság 10:00
28-án Fehérnemûvásár, 9:00

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 hé-
ten.

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 gyógyszerigényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja májusi programja

A központi Statisztikai Hivatal
tájékoztatója

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Mártély településen a KSH
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket végez 2013. május 1-24-ig.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Program szerinti nyilvántartási száma és neve:

„2003 Felmérés a háztartások információs és
kommunikációs technológiai (IKT) eszközök
használatáról”

Az összeírási munkát megbízási szerzõdéssel ren-
delkezõ, igazolvánnyal ellátott kérdezõbiztosok
végzik.
A 62/623-800-as telefonszámon a Szegedi fõosz-
tály munkatársai készséggel adnak tájékoztatást
a lakosság részére.

Végh Zoltán
fõosztályvezetõ

Meghívó
A mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület 2013. június 8-án rendezi meg

„Jótékonysági Tûzoltó baráti estjét”.

Jegyek elõvételben kaphatók az egyesület vezetõ-
ségénél 3000 Ft-os áron. Várjuk szeretettel régi és
új vendégeinket, támogatóinkat.

Tisztelettel: Az egyesület vezetõsége

Zsebpénz a mamának, új játék a babának!

Ha van padlásra számûzött felnõtt-
és gyermekruhája, cipõje, játéka,

sporteszköze, hozza el a Civilházba
2013. május 10-én, június 14-én,

vagy július 12-én, és
adja, vegye, csereberélje kedve szerint.

Minden hasznos lehet valakinek!
Mártélyi Vendégvárók Egyesülete

Részletekrõl érdeklõdni a
06-70/510-4355-ös telefonszámon.

Emlõszûrés

Értesítjük a Mártélyon élõ 45 és 60 év közötti höl-
gyeket, hogy 2013. május 10-én a szokásos he-
lyen (Hunor Coop üzlet elõtti parkolóban) ismét
emlõszûrést végeznek a szûrõbuszban, 8-15
óráig. Minden érintett névre szóló értesítést kap.
A szervezõk kérik, hogy mindenki saját érdeké-
ben jelenjen meg!

FELHÍVÁS
Vidéki termelõk, gazdák termékeinek bemuta-
tása – minõségtanúsítási rendszer

Az „Alföldi tanyai termékek értékesítésének
segítése” projekt (megnyert pályázat révén) in-
gyenesen segíti hozzá a tanyai, vidéki termelõ-
ket, gazdákat, hogy bemutassák – az erre specia-
lizált, minõség tanúsítási rendszerrel rendelkezõ
honlapon – önmagukat, termékeiket és ez által
potenciális vásárlóik könnyebben eljuthassanak
hozzájuk.
A honlap központi célja az alföldi tanyai termé-
kek után érdeklõdõk és az azokat termelõk/érté-
kesítõk egymásra találásának elõsegítése, illetve
információcseréjük támogatása. Tekintettel a fõ-
leg növényi, illetve az állati eredetû termékek-
re, élelmiszerekre, késztermékekre.

Érdeklõdni: Veritas Kulturális Egyesület (Békés),
telefon: +36202346421,
E-mail: tanya@intuicio.hu

Rövid hírek
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Íjász hírek
A Magyar Íjász Szövetség 3D szakága  2013. április 6.-
án Tápiószentmártonban rendezte évadnyitó verse-
nyét, a Kincsem Lovasparkban.
Az idõjárás kegyes volt hozzánk, elállt az esõ és a ta-
vaszi nap is megmutatta 1-2 órára sugarait.  
Egyesületünkbõl 12 sportoló indult a versenyen, heten
dobogós helyezést értek el.

Eredmények:
Barebow kategóriában:
Férfi felnõtt: Fülöp István III.

Oláh Sándor VI.
Nõi felnõtt: Dr. Szabó Rózsa II.
Férfi ifjúsági: Nagy Arnold III.
Férfi serdülõ: Gardi Erik I.

Bodó Borostyán II.
(összevont kategória volt)

Kis Attila III.
Szabó Dénes IV.
Nagy Richárd V.
Rozsos Zsolt VI.

Vadászreflex kategóriában:
Nõi felnõtt: Berényi Beáta V.
Férfi serdülõ: Szabó Lajos II.
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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

Impresszum

Kiadja: Mártély Község Önkormányzata. Szerkeszti: Lupus Design Bt.
Híranyagokat, közleményeket a település intézményeinek munkatársai, egyesületei,
alapítványai, civil szervezetei és magánszemélyek juttatnak el a szerkesztõségbe.

Balázs Jánosné egykori tiszteletbeli munkatárs, a mártélyi újság megálmodója, elindítója emlékére.
Szerkesztõség: Mártély, Tiszai u. 14. Tel: 228-556, E-mail: lupuska@invitel.hu. – ISSN 2062-1361

Nyomdai elõkészítés: Tóth Zsolt. Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda – Hódmezõvásárhely, Ferenc u. 18-20.

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.

Házasságot kötött:
Sárvári Beáta (Mártély, Fõ u. 44.)

és Szûcs Attila Imre (Mártély, Fõ u. 44.)


