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„Jelzöm”

A hatalom csalóka mámorában
Meg vagyok döbbenve, hogy még egy ilyen kis faluban
is mint a miénk, most a választások elõtt mintha
megint egymásnak fordulni látszanának az emberek.
Az indulók, és a bennmaradni kívánók, meg a szava-
zóképes lakosság is. Tudom is az okát. A hatalom igé-
zete veszi el az emberek józan ítélõképességét idõn-
ként. Mert talán nem tudják, hogy a mai viszonyok kö-
zött sem polgármesternek, sem önkormányzati képvi-
selõnek lenni nem olyan nagyon hálás dolog, de sem-
miképpen nem „kifizetõdõ”. Mégis furcsa oldalpillan-
tásokkal elegyes ellenséges hangulat érzõdik a levegõ-
ben, mert itt ember indul ember ellen, s nem a jó ügyért
megy a harc, mint rendesen kellene.
Régen egy-egy közösség lehetõleg a legtalpraesettebb,
szerintük legbölcsebb tagjait bízta meg az ügyeinek in-
tézésével. Most nem. Már megint nem, és még mindig
nem. Ismét a pártok, érdekszövetségek, baráti klikkek,

csalárd suttogások, egyéni, vagy kollektív sértettsé-
gek, elégedetlenségek vezérlik az emberek tetteit. Nem
az alapvetõ és eredendõen nemes feladat, hogy önzet-
lenül szolgálja a közösséget. Nem az egyén alka-
lmassága, mint alapvetõ kritérium, vagy mondjuk az
élet jobbá tételének a nép bizalmából elnyert magasz-
tos felelõssége, hanem a „siker”, a bejutás, a
gyõzelem, a hatalomba kerülés hamis illúziója. Pedig
aki csupán a kispályás hatalomgyakorlás csalóka
törökmézét szeretné nyalogatni az elkövetkezõ ciklus-
ban, vagy éppen egzisztenciális indíttatás vezérli és
nem a földijeit akarja szolgálni szakértõen és
odaadóan, annak kár volt indulni. Még akkor is, ha
véletlenül, vagy jobb híján megválasztják. Mert
„nyerni” az egy dolog. De igaznak, embernek maradni
mindig, mindenáron, az azt hiszem az embernek
veleszületett tulajdonsága kellene hogy legyen. Ha van
még ilyen – egyáltalán.

Farkas Csamangó Zoltán

Két jó nap, némi idõjárási gondokkal…
Nem is lehetne bosszantóbb így utólag, mint hogy a
két napos rendezvényt szinte végig áztató esõ után,
verõfényes hétfõ reggelre ébredtünk Mártélyon, ha
nem tudnánk: ember tervez, az égiek végeznek.

Önkormányzatunk sikerrel pá-
lyázott 2009-ben egy nagyobb
helyi rendezvény létrehozásá-
ra. Ez a mostani, afféle „kis
Kavalkád”-ként vonult be a
köztudatba, s bár az eredeti el-
határozásoknak megfelelõen
sem más települések tömegével
idelátogató érdeklõdõit, hanem
saját magunkat szerettük vol-
na együtt jól érezni, a célt ma-
radéktalanul elértük. Az erede-

ti tervek szerint, több helyszínen zajlottak volna az
események és programok, de már szombat reggel lát-
szott, hogy kollektív
könyörgésünk nem ta-
lált meghallgatásra. Bi-
zony felázott talaj,
szinte folyamatosan
szemerkélõ esõ kény-
szerített be bennünket
a Faluházba, ahol a
délelõtt 10 órai meg-
nyitó után, amelyet Balogh Jánosné polgármester tar-
tott, helyi emberek, vállalkozók termékeit ismerhettük
meg és kóstolgathattunk mindenféle finomságokat. El-
sõsorban felmelegíthettük testünket a „Királylányok
Kft” pálinkás standjánál, ahol – talán tényleg csak a
zegernye idõjárásnak köszönhetõen – állandó és erõs

érdeklõdés mutatkozott. Mellette rögtön sült törpehar-
csát ehettünk Kovács Mihály halász és családja jóvol-

tából, de csipegethet-
tünk finom libasültet
Szélék asztalánál, hur-
kát, kolbászt a D. Nagy
család táljairól, sajto-
kat, túrót Nagypál
Ferencék asztaláról,
friss péksüteményt, pe-
recet Takács Béláék

szemet gyönyörködtetõ kínálatából, sõt a hölgyek rövi-
dített sminktanfolyamon és kozmetikai termékbemu-
tatón is részt vehettek
Szabóné Katika jóvoltá-
ból. Ha valakinek kicsit
több ideje volt, szép új
körmöket varázsolt ne-
ki Gilicze Magdolna, és
Deák Sándor pedikûrös
lábápolási tanácsain is
okulhattunk. Jártunk-
ban-keltünkben megcsodálhattuk Lantos Jánosék gyü-
mölcseit, Radics Józsefné meglepõ méretû diótermését,
Tábori Istvánné hagyományos, kézzel készült csiga-

tésztáját, Czirok Mihály
méhész termékeit,
Bánfi László zöldség
k ü l ö n l e g e s s é g e i t ,
Szûcs Imréné gyü-
mölcs, zöldség, befõtt
bemutatóját, Farkas
Jánosné savanyúsága-
it. Sok szép kézimun-

Mártélyi Forgatag
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kát is kiállítottak a mártélyiak.
Berényi Ferencné, Imolya
Ferencné, Arnóczky Györgyné,
Apró Lajosné, Simon Lajosné,
Szkurákné Bánfi Szilvia és
Otlokán Sándorné hozta el vá-
sárhelyi, kalocsai és más stílu-
sú hímzéseit, gobelinjeit, folt-
mozaik kompozícióit. A nagyte-
rem színpad felöli végben
Biacsiné Fazekas Andrea mu-
tatta meg a gyakorlatban is kü-

lönleges gyöngyfûzéseit, mellette Návai Réka tanítgat-
ta az érdeklõdõket a marcipánformázás fortélyaira. Ha
valaki a virágkötészet, asztali dísz, és csokorkészítés
szakmai fogásaival kívánt megismerkedni, felkeres-
hette az elõtérben a virágkötõ lányok lelkes csapatát,
ahol Sándor Klára, Kakuszi Judit, és Olaszné Szél Edit
segítségével maguk is megpróbálkozhattak e szemet
gyönyörködtetõ foglalatossággal. Bemutatkoztak helyi
vállalkozóink, kézmûveseink is. Sajti Imre standjánál
az autófestés, és más festési módok eszközei mellett,
érdekességként a mini szórópisztolyos kontúrfestés is
bemutatásra került, egy szakavatott kolléga közremû-
ködésével. A Baranyi Fûtés – Hûtéstechnika bemutató-
helyén részletesen tájékozódhattunk a legmodernebb
ez irányú mûszaki megoldásokról, árakról, technikai
részletekrõl. „Faipari részlegünk” is teljes számban

képviseltette magát.
Szabó Laci szép bútora-
it mutatta be a Faluház
elõtt, Sirokmán Ferenc
praktikus kerti és lak-
berendezési termékeit,
Békési Sanyi míves fa-
faragásait, fajátékait,
Sándor Tamás asztalos-

ipari munkáit pedig a nagyteremben állította ki. És
mert, hogy szó szerint minden talpalatnyi hely foglalt
volt, Borsodi Kati néni, és B. Kovács Emõke már a köz-
lekedõ folyósón agyagozott az ifjúsággal, Rácz Robi
pedig a rendszerint pörköltfõzésre használatos féltetõ
alatt az udvaron forgatta a korongot, és készítette
szebbnél-szebb edényeit, dísz-, és használati tárgyait.
Odabenn a nagyteremben egész nap a Nagy István

Egyesület Árendás Néptánc-
együttes tagjai tartottak zenei
aláfestéssel, vetítéssel egybe-
kötött ismertetõt életükrõl, te-
vékenységükrõl.
A délelõtt jelentõs eseménye
volt annak a kiállításnak a
megnyitója, amelynek a szerve-
zõk nagyon autentikusan, a
„Mártély mûvész szemmel” cí-
met adták. A kiállítást Albert
Tibor alpolgármester nyitotta

meg. Minden kiállító emléklapot vehetett át a szerve-
zõk köszönetéül. A falakon és paravánokon, poszta-
menseken Szalay Fe-
renc, Erdõs Péter, Bako-
nyi Ildikó, Bozsér Zsolt,
B. Kovács Márta, B. Ko-
vács Katalin, B. Kovács
István, B. Kovács Emõ-
ke, Somogyi Emõke,
Kovács Kata, Szepsy
Szûcs Mária, Szepsy
Szûcs Levente, Kurunczi Róbert, Benkõné Sánta Kata-
lin, Borsodi Katalin, Joó Károly, ifj. Joó Károly, Mikola
Zoltán, Szabó Beáta, Deák Sándor, és Tatár András al-
kotók festményeiben, grafikáiban, fotóiban kerámiái-
ban és szobraiban gyönyörködhettünk. Horász Tünde
és Zsótér István különleges ötvösmunkáikkal vettek
részt a kiállításon.
A délelõtt folyamán sor került egy bensõséges ünnep-

ségre is, amelynek keretein be-
lül a  Mártélyi Polgárõr, Tûz- és
Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület alapító tagjainak ed-
digi munkáját megköszönve,
Mártély önkormányzatának
Képviselõ Testülete nevében
Balogh Jánosné adott át emlék-
plaketteket Nagy Sándor, Al-
bert Tibor, Rózsa Szilveszter,
Hízó Zoltán, ifj. Rózsa János és
Rózsa János polgárõröknek.

Batiz István a Csongrád Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetségének elnöke az Országos Polgárõr Szövetség
Elnöksége nevében a „Polgárõr Érdemkereszt” bronz
fokozatát adományozta Ferenczi László körzeti megbí-
zottnak, a polgárõri munka segítéséért. Dávid István a
mártélyi egyesület nevében a 15 éves munka elismeré-
séül egy-egy ajándékcsomaggal köszönte meg az alapí-
tó tagok önzetlen, a közrend és tûzvédelemben, ifjú-
ságvédelem, bûnmegelõzés, környezetvédelem során
végzett térítésmentesen végzett, önkéntes munkáját.
Délelõtt 10 órától került volna sor a meghirdetett
strandröplabda bajnokságra, amely az ismert körülmé-
nyek miatt az iskola tornatermében került megrende-
zésre. A részt venni szándékozók valószínûleg vissza-
riadtak a rossz idõtõl, ezért csak egyetlen lelkes csapat
jelentkezett, akik ellen a helyi testnevelõ tanárnõ és a
férje küzdöttek meg a gyõzelemért. A gyõztesek aján-
dékcsomagot – édességet – kaptak.
Már a délelõtt folyamán sorra érkeztek a „Nagyik süti-
börzéje” elnevezésû nemes vetélkedés indulói, sütemé-
nyeikkel együtt. Mintegy 32 induló volt a versenyben.
A sütemények felszeletelés és némi díszítõ tálalás után
2 óra körül bekerültek a nagyterem közepén húzódó
hosszú asztalokra, majd vezényszóra süteményért be-

(folytatás a következõ oldalon)
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nyúló kezek erdeje lepte el a tálcákat. A közönség sza-
vazatai alapján I. díjat kapott Demcsákné Soós Adri-
enn, II. helyezett Szurominé Lantos Alexandra lett,
míg a III. díjat Tóthné Komlósi Sára érdemelte ki ízle-
tes süteményével. A verseny nagy sikerrel és a sütemé-
nyek ütemes és kitartó elfogyasztásával ért véget.
Az élet persze nem állt meg, mert a hátsó kijárat elõt-

ti féltetõ alatt, és a hirtelen al-
kalmazkodóképesség iskolapél-
dájaként sebtében felállított
sátrak alatt is megindult a
nagy esti közös vacsorára való
készülõdés. D. Nagy Anti bácsi
és több fõs, erõsen felkészült
segítõcsapata gyújtogatta a
gázégõket a 200 kiló marha-
hústól elnehezült bográcsok
alatt.
Öt óra körül indult a táncosok

menete Takács Béla és zenekara felvezetésével. A vi-
zes, sáros úton táncolni ugyan nem lehetett, de patto-
gós zeneszóra sétáltak egy jót
a Faluházig a hozzájuk csatla-
kozó „civilek” kíséretében.
Odabenn aztán minden csoport
bemutatkozott, és parádés mû-
sorral örvendeztette meg a kö-
zönséget. Igazán kitett magá-
ért, és hangos sikert aratott a
Kankalin Néptánc Együttes, a
Szegvár-Mártély ÁMK Lajtorja
csoportja, a Bóbita és Kalamaj-
ka csoport, az Erdélybõl érke-
zett Nyárád menti táncosok, és az Árendás Néptánc
együttes. Este 7 órától a rendezvény sztárvendégeként
a „For 4 Dance” 4 fõs fiúcsapata kápráztatta el a jócs-
kán megtelt nagyterem közönségét vérpezsdítõ ritmu-
sokkal és kitûnõ koreográfiával tûzdelt profi elõadásá-
val.
Sajnos az eredetileg a focipályára tervezett tábortûz el-
maradt, a táncház pedig a nagyteremben zajlott, de vi-
gasztaló – mert azok akik ettek belõle állítják -, hogy a
D. Nagy Anti bácsi ve-
zényletével fõzött mar-
hapöri valami feledhe-
tetlen volt. Mintegy
megkoronázta az elsõ
nap estéjét. Talán azért
is fogyott el olyan gyor-
san, mint a gondolat.
Másnap reggel a már-
télyi emberek és fõleg a szervezõk sajnos megint nem
arra ébredtek amit vártak, s miközben magunkban ta-
lán az „Egy esõs vasárnap…” címû örökzöldet dúdol-
gattuk bánatosan, jobb híján ismét improvizálni kel-

lett. A focipálya melletti térségre tervezett lovasbemu-
tató és verseny elmaradt (késõbbi idõpontban lesz
megtartva, lásd a lapban lejjebb), és a „Halat-vadat, s
mi jó falat” címmel meghirdetett családi fõzõverseny
résztvevõi is megint a faluház összes létezõ esõmentes

helyére, oldaltetõk, sör-
sátrak alá, sõt még a
polgárõrök közösségi
épületének féltetõje alá
is szorultak, de ez sem
vette el a kedvüket,
hogy jobbnál jobb éte-
leket fõzzenek. Ki gáz-
égõvel, ki jó illatú fával

tüzelt a bogrács, tárcsa, üst alá és nagy gonddal és
szakértelemmel rakosgatta bejéjük megfelelõ sorrend-
ben a kellõ hozzávalókat. A kitartóan szemerkélõ esõ-
ben sok érdeklõdõ sétálgatott, barátkozott, beszélge-
tett a fõzõhelyek között, s a nyirkos idõben mindenki-
nek jól esett a szinte mindenfelé kínálgatott hazai pá-
linka, vagy éppen – igaz, hogy „bóti” – sör, bor. Ahogy
mondani szokás: volt itt minden, mint Karácsonykor.
Sültek a különféle húsok tárcsán, fõtt pörkölt kakas-
ból, õzbõl, vaddisznóból, lúdból, pacalból, de volt ha-
lászlé, húsleves, gulyás, papirkás krumpli, sõt, a kony-
hás lányok töltött káposztája is. Közben szépen megte-
rítve várták a hosszú asztalok a családokat, baráti tár-
saságokat a nagyteremben, hogy esõmentes helyen,
kulturált környezetben fogyaszthassák el közösen a
megfõtt ételeket. Ebédnél Takács Béla és zenekara ját-
szott, sõt délután is, egészen a nap zárásáig szórakoz-
tatták a megjelenteket. Amint a fõzõk elkészültek, a
zsûrié lett a fõszerep az étkek elbírálásában. Név nél-
kül kerültek eléjük a fõzõmesterek alkotásai, s szoros
pontszámokkal született meg végül a nehéz döntést
hozó végeredmény. A nyertes és a sorban pontszám
szerint „utolsó” étel között mindössze 5 pont volt a kü-
lönbség. Elsõ helyezett lett a Hajdú Zsolt és barátai ál-
tal fõzött kakaspörkölt, második Kovács András kör-
mös-pacalja, és azonos pontszámmal holtversenyben
szintén második a „SZÉNA” fantázianevû csapat gerc-
si-pörköltje. Minden fõ-
zõcsapat emléklapot
kapott a szervezõktõl.
Az ételek azután helye-
zéstõl függetlenül igen
szépen fogytak a terem-
ben, s ha valaki kért
valamibõl, a „tulajdo-
nos” nagyon szívesen
megmerítette a tányérját – amíg volt mibõl -, ahogyan
az egy ilyen jó hangulatú közös összejövetelen termé-
szetes is. A 20 induló bíztató kezdet a jövõre nézve, sõt
biztosak lehetünk benne, hogy jó idõ esetén, szabad-
ban sokkal többen vállalták volna az ízek megmérette-
tését. De hát, jövõre veletek ugyanitt – de reméljük –
már a focipályán! 

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Beszélgetés Balogh Jánosné polgármesterrel.
Kaláris: - Miért érezhetik úgy
egyesek, miért van az a szó-
beszéd, hogy 4 évig nem igen
történt a faluban semmi?

Balogh Jánosné: - Valóban,
az elmúlt 4 év nem arról ne-
vezetes, hogy eget rengetõ
események történtek volna.
Azért ne feledjük, hogy példá-
ul a csatorna beruházás eb-
ben a ciklusban valósult meg,
és az azért nem mondható
„semminek”. De ha vissza-

kérdezhetnék: az ország és a családok életében történ-
tek-e jelentõs, változások, nagy dolgok? Ez a 4 év az
egész országban a megszorítások idõszaka volt, és mi
örülhetünk annak, hogy az eddigi értékeinket, élet-
színvonalunkat egyáltalán fenn tudtuk tartani. Gondo-
lok itt arra, hogy országos szinten, hasonló méretû te-
lepüléseknél körjegyzõségek alakultak, intézményeket
zártak be, és jelentõs adóemelések történtek.
Egy politikus azt mondta, hogy a szabadság olyan,
mint a levegõ. Ha van, akkor természetes, de ha nincs,
akkor a hiányát azonnal megérezzük. Nekünk itt Már-
télyon természetes, hogy még van iskola, óvoda, Idõ-
sek Klubja, hogy az ivóvíz díja nem magasabb, mint
bármely környezõ városban, hogy tudunk adni tan-
könyv és ösztöndíj támogatást például a „Bursa
Hungarica” programba bekerülõknek, hogy volt élelmi-
szer segély, étkezéstérítési támogatás, nyári gyermek-
étkeztetés, és karácsonyi csomag, hogy nem bõvült és
az országos átlag alatt van a helyi adók mértéke. Hogy
az önkormányzat 2010-ig teljes egészében átvállalta a
70 év felettiek szemétszállítási díját, utána csak a fe-
lét, mert milliós nagyságrendû kiadás volt. A 60 év fe-
letti életkorú lakosok viszont nem fizetnek kommuná-
lis adót.

Arra tehát, hogy „semmit nem csináltunk” az a vála-
szom, hogy ezek mellett és a települési alapfeladatok
mellett rengeteg alkalommal pályáztunk, sok sikeres
pályázaton vagyunk túl, amelyek eredményeként sok-
sok fejlesztést tudunk majd tavasszal megvalósítani.
Ez talán nem olyan látványosan érzékelhetõ az embe-
reknek, mint például egy létesítmény avatása, de
mind-mind olyan lépések és eredmények, amelyre
mindannyian méltán lehetünk büszkék.

Kaláris: - Hódmezõvásárhellyel, még finoman fogal-
mazva sem volt felhõtlen a kapcsolat. Sokak szerint ez
személyes meg nem értéseken nyugszik. Baloghné –
Lázár ellentétként is emlegetik.

Balogh Jánosné: - Az utóbbi 4 évben egyszer sem volt
olyan érzésem, hogy hátrányos megkülönböztetés ért
volna bennünket, holott sok közös ügyben kellett
együtt dolgoznunk Vásárhellyel, a kistérségi együtt-
mûködés keretein belül. Közös kistérségi pályázatként
Hódmezõvásárhellyel együttmûködve valósult meg a
Mártély-Mindszent kerékpárút, a fedett buszmegállók,
és a közmunkaprogram. Ennél több közös pályázatban
sem Székkutas, sem Mindszent nem vett rész Vásár-
hellyel.
A mindenkori polgármesternek és az országgyûlési
képviselõnek kötelessége együtt dolgozva segíteni a
kistérségben lakók boldogulását. Én, mint polgármes-
ter arra esküdtem fel, hogy az itt élõk érdekeit védjem,
és szolgáljam. Ha például egy az én településemnek
nyilvánvalóan elõnytelen csereügylet kapcsán ki kel-
lett állnom a saját érdekeinkért – gondolkodás nélkül
megtettem. Én azt inkább tartottam erénynek, mint a
kiszolgáltatottság érzésébe belenyugodva látszatbehó-
dolással elherdálni a falu értékeit. Ez, persze, hogy
konfliktust szülhet. De ez nem két ember személyes
konfliktusa, hanem a közösség képviseletére kapott
felhatalmazás végrehajtásának eredménye. Bízom
benne, hogy Mártélynak mindig olyan polgármestere

Õszinte kérdések, kertelés nélküli válaszok

(folytatás a következõ oldalon)

Kora délután a nagyterem színpadán sokféle produkci-
ót láthattak még az érdeklõdõk. Volt aerobik és
majorett és népdalköri bemutató is. Játszóház a gyere-

keknek, ahol ismét le-
hetett agyagozni, kéz-
mûveskedni, batikolni.
Bátor vállalkozók még
a karaoke fortélyit is
kipróbálták – lelkesen.
Nem sokkal négy óra
elõtt kezdett elfogyni a
lendület, ami nem cso-

da, hisz annyi izgalom, átszervezés és munka után
már nem csak a szervezõk, de a résztvevõk is elfárad-
tak a két nap eseményeinek forgatagában.

Köszönet illet mindenkit. Felsorolásuk szinte lehetet-
len. Kihagyni sem szeretnénk senkit, nehogy ez sértõ
legyen. Ez pedig figyelmetlenségbõl is elõfordulhat.
Ezért meg sem próbáljuk. Aki ott volt látta az esemé-
nyeket. Aki szervezõ volt, versenyzõ, tudja, hogy róla
is szó van. Mindenki érzékelte a lelkes és fáradságot
nem kímélõ szervezõk munkáját, és minden megjelent
mártélyi örömét, akik talán mindannyian két tartal-
mas és jó, baráti hangulatban eltöltött nap emlékeivel
várják majd a jövõ évi „Forgatagot”, ahol a mostani ta-
pasztalatokra építve biztosan még inkább nekünk va-
ló, igazán mártélyi közös programokon vehetünk részt.
Már csak az idõjárás miatt kell kissé aggódnunk, de
azt nem árt jó elõre. Igaz: hol van még a jövõ év?!
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lesz, aki minden körülmények között hajlandó kiállni
a falujáért, az itt élõ emberekért, még akkor is, ha ez-
zel egyesek szemében nem is tud „jó fiú” lenni. Szerin-
tem ez egy településvezetõ egyik fõ feladata.

Kaláris: - Mi a véleménye a képviselõi munkáról.
Igaz-e az a közkeletû vélemény, hogy a testület úgy-
mond „bólogatójánosokból” áll?

Balogh Jánosné: - Egy település, de akár egy család
életét is a békesség viszi elõre. A jó szándékú, ám ha-
sonló irányba mutató véleménykülönbség elõrevivõ le-
het, de a veszekedõ-acsarkodás semmiképpen nem
használ. Látunk erre példákat sok településen. Szó
nincs és nem is volt szó bólogatásról. Minden döntést
bizottsági ülések elõznek meg, ahol olyan részletes
szakmai megbeszélések, néha persze jobbító szándékú
viták is lehetnek, amely után a testület elé egy szinte
megalapozott állásfoglalás kerül. Ott ezt a képviselõk
ismét megvitatják közösen. Több képviselõtársammal
hosszú évek óta folyamatosan dolgozunk együtt. Al-
bert Tibor, Sajti Imre, Benkõ Sándor immár 16 éve tag-
jai a testületnek. Közösen indítottuk el a Kavalkádot,
a falufejlesztési programokat, a Németországi és Erdé-
lyi testvértelepülés kapcsolatokat, és iskola megõrzési
céljaink is közösek. Azt is mondhatnám, már ismerjük
egymás gondolatait. Tizenkét évvel ezelõtt került a tes-
tületbe Szél Sándorné, és Tóth Mihály. Majd 2002-tõl
Borsos József és Nagyné Szentirmai Anna. Õk – érté-
kelve a mi addigi munkánkat, egyetértve távlati célja-
inkkal – bekapcsolódtak a közös jövõépítésbe. A leg-
utóbbi választásokkor került a testületbe ifj. Somodi
István és Takács Béla. Ez, a most leköszönõ képviselõ
testület, nem kell, hogy szégyenkezzen bármi miatt is.
Sõt. Büszke lehet arra, hogy mindig a mártélyiak érde-
keit szem elõtt tartva hozták meg a döntéseiket. Ne fe-
ledjük el, hogy jórészt nekik köszönhetjük, hogy a csa-
tornázással kapcsolatos helyes döntéseik következmé-
nyeként udvarainkon nem úszott az esõtõl kiöntött de-
rítõk vize.
Visszatérve az ülések lefolyására, a legtöbbször tartóz-
kodó, illetve más véleményt kinyilvánító képviselõtár-
sunk egyébként ifj. Somodi István volt. Mindezt érez-
hetõen jobbító szándékkal és tisztelettudó hangnem-
ben tette. Tehát vele is jó munkakapcsolatban lehetett
együtt dolgozni. 

Kaláris: - Most milyen fejlesztések, pályázatok vannak
folyamatban, és mik az Önkormányzat további tervei.

Balogh Jánosné: - A szerbiai Oromhegyessel beadott
és el nem bírált pályázatunk térfigyelõ kamerák kiépí-
tése a település fõbb pontjain. A Mártélyi Vendégváró
Egyesülettel közösen csónakház létrehozása a holtág
partján található „beton épület” átalakításával. Ezzel
együtt csónakkikötõ, stég is kialakításra kerül, és csó-
nakok, kajakok, kenuk vásárlása is szerepel az elkép-

zelésekben. A Faluvédõ és Szépítõ Egyesület és Önkor-
mányzat közös kezdeményezése a régóta tervezett Fa-
lumúzeum megvalósítása az egykori Papp iskola épü-
letébõl.
Pályáztunk az iskolai, és az újfalusi játszótér teljes fel-
újítására, bõvítésére, és a Polgármesteri Hivatal mel-
lett egy kalandpark létesítésére, amelynek a használa-
ta természetesen nem csak a Mártélyiaknak lesz majd
ingyenes. 
Nagyon örülünk, hogy három olyan nyertes pályázat
birtokában vagyunk, amelyek kivitelezését akár már
lehetne is kezdeni, de a józanész azt diktálja, hogy a
munkákkal várjuk meg a tavaszi jó idõt. 
Csak felsorolás szerûen: falumegújítás, ravatalozó épí-
tés, a Faluház környéki aszfaltos parkoló rendbe hozá-
sa, útba igazító táblák kihelyezése, a Fõtér tereprende-
zése, új szabadtéri bútorok, szemetesek elhelyezése,
40 millió forintból. 
Erdei Iskola teljes átépítése, felújítása, fûtés korszerû-
sítése, vizesblokk modernizálása. Az erre fordítható
összeg 80 millió forint.
A harmadik nagy vállalkozás a Faluház átépítése és
felújítása. A hátsó udvar beépítésével új tálaló konyha
kialakítása, a vizesblokk és a hátsó közlekedõfolyosó
teljes átépítése, felújítása, mintegy 50 millió forint rá-
fordításával. Ez együttesen több mint 150 millió forin-
tot jelent. A három pályázatból kettõ 100 % -ban finan-
szírozott (csak az ÁFA-t kell állnia az önkormányzat-
nak), az Erdei Iskola esetében a bruttó beruházás érté-
kének a 10 %-a az önrész.

Kaláris: - Mi a helyzet a csatornázás ügyével? Hol tart
a bírósági procedúra? Lezárult -e már ez a megalázó
történet?

Balogh Jánosné: - Elõször is szeretném leszögezni,
hogy nagyon büszke vagyok képviselõtársaimmal
együtt, hogy Mártély község belterületén megvalósítot-
tuk a csatornahálózatot és az önálló szennyvíztisztí-
tót. Nap, mint nap, de fõleg esõs idõszakban elõjönnek
azok az emlékeim, amikor a kiöntött derítõ vize miatt
nem gyõztük hívni a szippantó autót. Köszönjük azok-
nak a mártélyi lakosoknak a támogatását, akik megér-
tették ennek a fontosságát, és kiálltak velünk együtt a
hálózat megépítése mellett. A mindenkori képviselõ
testület határozza meg az ivóvíz, csatornadíj mértékét,
ami eddig még soha nem volt magasabb, mint bármely
környezõ településen. Kisebb problémák természetesen
néha elõadódhatnak az üzemeltetésében, de bízom
benne, hogy mindannyiónk örömére még sokáig tud-
juk zökkenõmentesen használni ezt a rendszert. A fize-
tési feltételeknek megfelelõen, azoknak, akik nem egy
összegben fizették be a csatornázás árát, rendszeres
befizetés mellett 2011 novemberében szûnik meg a fi-
zetési kötelezettsége. Sajnos e tekintetben vannak el-
maradások.
Annyi sok cirkusz, bírósági feljelentés és nehezítõ aka-
dály ellenére lezárultak a vizsgálatok, és megszületett

(folytatás az elõzõ oldalról)



Szeretné pénzügyeit sorbanállás és várakozás
nélkül, helyben intézni?

Fontos Önnek, hogy egy olyan pénzintézethez
tartozzon, ahol valóban Ön a legfontosabb?

Szeretne kiemelkedõ kamatot elérni
megtakarításai után?

Kedvezõ díjakkal kíván számlát vezetni?

És még számos érv, hogy Önt is
Ügyfeleink között üdvözölhessük!

Udvarias kiszolgálással, családias környezetben
várjuk minden kedves Mártélyi Ügyfelünket.

Gyõzõdjön meg róla Ön is!!!

„Bizalom és Biztonság”

FONTANA Credit Takarékszövetkezet
6636 Mártély, Fõ u. 64. (62/228-049)

A régió legnagyobb magyar pénzintézete!
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a bírósági döntés. Ezúton szeretnék elnézést kérni
azoktól a lakosoktól, akiket, Szegedre, vagy késõbb ide
a Civilházba citáltak és egyesével hallgattak ki. 
A szegedi Városi Ügyészség 2007. november 20-án
megszüntette a nyomozást, mivel „a nyomozás adatai
alapján nem állapítható meg bûncselekmény”. A hatá-
rozat ellen benyújtott panaszt a Csongrád Megyei Fõ-
ügyészség elutasította, és további jogorvoslatnak nem
adott helyt. Ez azt jelenti, hogy csatornázás ügyben
tisztának és törvényesnek ítélték meg tevékenységün-
ket. Annak a feltételezésnek, gyanúnak, mely szerint a
képviselõk, vagy én mint polgármester a beruházás ki-
vitelezõitõl bármiféle személyes juttatást kaptunk vol-
na, a leghalványabb árnyéka sem vetõdött fel. 
Személy szerint sokszor megalázónak és igazságtalan-
nak tartottam ezeket az alaptalan támadásokat képvi-
selõtársaimmal együtt, de sajnos nekünk is tudomásul
kellett vennünk, hogy az országban lezajlott efféle be-
ruházásoknál bizony visszaélések is történtek. Mi ak-
kor és most is tudjuk, hogy a lelkiismeretünk és a ke-
zünk tiszta. A sikeres és mûködõ beruházás tükrében
ma már ezt is kevesebb indulattal vagyunk képesek ke-
zelni, mint akkoriban.

Kaláris: - Napok választanak el bennünket a válasz-
tástól. Hogy érzi magát ezzel kapcsolatban, így a ne-
gyedik négy esztendõ után, amit a falu szolgálatában
eltöltött? Mi motiválja, hogy ötödik alkalommal is vál-
lalja a megmérettetést?

Balogh Jánosné: - Felajánlottam Albert Tibor alpolgár-
mesternek, hogy amennyiben õ indulni kíván polgár-
mesterként, én visszavonulok. Most még nem vállalta
ezt a megmérettetést, pedig õt maximálisan alkalmas-
nak tartom e tisztség betöltésére. Tehát arra a kérdés-
re, hogy miért vállalom ötödik alkalommal is a kam-
pányt – egyrészt ez a válaszom.

Másrészt, mert szeretem a munkámat, szeretem a falut
és az itt élõ embereket. Igazi otthonomnak érzem, ahol
majd olyan környezetben szeretném felnevelni az uno-
káimat ahol a békesség, a nyugalom és a helyi értékek
védelme a fontos. Mert valóban sok támadás, csaló-
dás, de a sikeresen elvégzett munkák öröme is része
volt az eltelt éveknek. Én úgy gondolom, minél jobban
bántják azt a kis közösséget, ami nekem fontos, annál
inkább kötelességem megvédeni és további fejlesztése-
ket megvalósítani. 
Én egyszer úgy adnám át szívem szerint a polgármes-
teri stafétát, hogy egy fiatal, kreatív, széles látókörû,
Mártély iránt hûen elkötelezett, az itt élõk érdekeit
szem elõtt tartó és szakmailag is hozzáértõ utódom ke-
zébe kerüljön, aki emberileg is példamutató személyi-
ség.

F.Cs.Z.

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
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A szervezõk értesítik Mártély lakossá-
gát, hogy a rossz idõ miatt elmaradt lo-
vasverseny 2010. október 2-án, szomba-
ton délelõtt 9 órakor kerül megrendezés-
re a focipálya melletti füves területen.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Lovasverseny

Rövid telefonbeszélgetés Makovecz Imre Kossuth-díjas
építésszel.

F.Cs.Z.: - Sokan tudják, látják, van itt egy szép üdülõ-
je a parton. Arra lennék kíváncsi, miért pont ide építet-
te ezt a különleges házat?

Makovecz I.: - Azért mert évtizedekig itt voltunk a
holt-Tiszánál, és Mártélyt nagyon megszerettük. Meg-
szerettük az ittlétet, és úgy gondoltuk, hogy itt jó lesz
nekünk. Akkor még nem volt pénzünk, a Mûvésztelep-
re jártunk, aztán késõbb egy kicsit lett, és akkor az
egész családnak építettem egy házat, úgyhogy a gyere-
kek és az unokák oda tudnak jönni. Egyre nem számí-
tottam, hogy megváltozik az idõjárás. Mert a száz éves
maximális árvízszint plusz egy méter volt a kikötés,
ahova a házat lehet építeni. Tehát én dombra építettem
a házat, és miután megépült az épület, a következõ év-
ben az alsó szint vízzel volt tele. S erre nem számítot-
tunk, úgyhogy a fiókokban az evõeszközök közül is az
iszapot kellett kiszedegetni. Minden évben kirámoljuk
az egész házat, és a dolgainkat felvisszük az iskolába,
vagy valahova máshova. Most is bejött a víz, hatvan
centi volt benne, penészes falak mellett voltunk, de
szeretünk itt lenni és továbbra is ide fogunk jönni.

F.Cs.Z.: - Milyen kapcsolatban vannak a mostani már-
télyi vezetéssel, Mártéllyal, a mártélyi emberekkel? 

Makovecz I.: - Hát elõször is, a Baloghné Jutkát sze-
retjük. Úgy ahogy van. Mert normális, tisztán látja,
hogy mi a dolga, s elvégzi, amit neki a faluban el kell

végezni. Mártélyon jó néhány embert ismerünk, és sze-
retjük õket, mert jó velük lenni. Tudja, minél messzebb
megy az ember Budapesttõl, annál közelebb jut a ha-
zájához.  

F.Cs.Z.: - Úgy tudom, közvetlen kapcsolatban van a
mártélyi faluvezetéssel.

Makovecz I.: - Igen, idõnként. Annyi most is van, hogy
ott a kanyarban, ahogy jövünk a töltés felé, már régóta
beszéltünk Jutkával arról, hogy egy kis Mária-házacs-
kát kéne építeni, hogy mielõtt átérünk a Tisza árterére,
lenne ott egy õrzõ Mária. És én ezt meg is rajzoltam
természetesen a falunak és az is természetes, hogy
nem kértem érte pénzt. Ott van a kiviteli terv a falunál,
és hogyha összeszedik magukat sikerül. Ez egy csepp
kis ház, de kell bele egy szobor. Gondoltam, hogy a
Tóth Mihály, a falunak a kitûnõ mûköves mestere, aki
nálunk is tett-vett, dísz kutat csinált, meg ezt, azt, meg
tudná csinálni a Szûz Mária szobrot, meg, még ami ott
van, és akkor ez nem is lenne rossz.

F.Cs.Z.: - Utolsó, kicsit általánosabb, messzebb mutató
kérdésem: hogyan látja most az ország helyzetét, jövõ-
jét?

Makovecz I.: - A Fideszbõl egy magyar párt lett. Orbán
Viktorból pedig egy kitûnõ magyar ember. A magyar-
ság keleti nép. Ha nincs vezére, akkor egymást zabál-
ja. Ha van vezére, akkor megy utána. Én azt ajánlom
mindenkinek, hogy esküdjön fel a Viktorra, és nyomás!
Nincs más alternatíva. Most kritizálhatnánk a máso-
dik vonalat, meg a harmadik vonalat, meg mondhat-
nánk azt, hogy a szocialisták között is vannak nagy-
szerû emberek, igen van ilyen. De most ez a menet. És
kétharmaddal megnyerték a választást, ami azt jelen-
ti, hogy nem csócsálják a semmit a parlamentben, ha-
nem amit elhatároz a vezér, azt végig kell csinálni. Úgy
gondolom, hogy ennek a légkörnek az egész országban
valahogy létre kéne jönni. Hát, körülbelül erre ezt tu-
dom mondani.

F.Cs.Z.: - Nagyon szépen köszönjük!

Makovecz I.: - Nagyon szívesen uram.

Farkas Csamangó Zoltán

Miért éppen Mártély?
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Közlemény
Dr. Borka Attila kerületi fõ
állatorvos Mártély Község
közigazgatási területén tar-
tott lovakra vonatkozóan
vérvizsgálat elvégzését  ren-
delte el.

1. Vérvizsgálat alá kell von-
ni minden 6 hónapnál idõ-
sebb lovat, amelynek vér-
vizsgálati eredménye egyál-

talán  nincs, vagy 1 évnél régebbi. 

2. A vérvizsgálat helyszínén a tulajdonjogot és a
lovak adatait hitelt érdemlõ módon kell igazolni.

3. A vizsgálat költségei a tulajdonost terhelik.

4. A vizsgálat alól elvont lovakra forgalmi korláto-
zás rendelhetõ el, tulajdonosa ellen szabálysértési
eljárás kezdeményezhetõ.

5. A lótulajdonosok az ellátó állatorvosukkal ve-
gyék fel a kapcsolatot.

6. A vérvizsgálat elvégeztetésének határideje:
2010. október 31.

Minden kedves érdeklõdõtõl elnézést kérünk a
„Keszegölõ” 2010. szeptember 18-ra meghirde-
tett idõpontjának megváltoztatásáért. Az idõpont
módosításra azért volt szükség, mert a támogató
részérõl adminisztrációs feladatok álltak elõ, és
az idõjárás sem volt kedvezõ a szabadtéri rendez-
vény megvalósítására. 

Mártélyi Keszegölõ
Új idõpont: 2010. október 16.

Helyszín a mártélyi
Tiszapart Camping

Program:

8.00 órától mártélyi pálinka, és sült hal
kóstoló különféle apró finomságok. 

9.00-10.00 Halfõzõ csapatok nevezése a jur-
táknál.

9.00-18.00 Kézmûves sátrak:

Hagyományos halászati eszközök szabadté-
ri kiállítása és bemutatója. hálókötés,
evezõfaragás.  Bemutatók: Kosárfonás,
fafaragás, agyagozás, virágtûzés, csuhé-
báb készítés, gyöngyfûzés.

10.00-tól Fõzõhelyek elfoglalása, fõzés és
kóstolás.

12.00 - Zsûrizés, majd a remekmûvek elfo-
gyasztása.

12.30-14.00 Ebédszünet

14.00-15.00 Halászati, íjász néptánc bemu-
tató.

15.00-17.00 Mártélyi Hétpróba népi játékok
vetélkedõje, ügyességi ladikverseny a
holt Tiszán. Nevezés 14.30-tól.

18.00- órától „Halratopogó” Bál.

A Fõ utcai Abc dolgozói kellemes környezetben,
széles termékválasztékkal, gyors kiszolgálással,

folyamatos akciókkal várják kedves vásárlóikat a
hét minden napján! Az üzletben törzsvásárlói

rendszer mûködik, mely komoly kedvezményeket
biztosít a törzsvásárlói kártyával rendelkezõ

vásárlóink részére! Találkozzunk minden nap!
Nyitva tartás: H-P: 6.30-17, Sz: 6.30-13, V.: 7-11 -ig
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Tisztelt Választópolgárok!

Közeledik a polgármester és a települési képviselõk választása, amelyre 2010. október
3-án, vasárnap  fog sor kerülni. A választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a
következõk:

Érvényesen szavazni legfeljebb 1 polgármesterjelöltre és legfeljebb 6 képviselõjelöltre
lehet. Kevesebb képviselõjelöltre lehet, többre nem lehet érvényesen szavazni.

Szavazókörök:

Mártély, 001. szavazókör: 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. (Községháza)
Mártély, 002. szavazókör: 6636 Mártély, Fõ u. 47. (Általános Iskola)

A lakóhelytõl távol történõ szavazás lehetõsége szûkebb a helyhatósági választásokon,
mint az országgyûlési képviselõ választáson volt. Igazolást az a választópolgár kérhet, aki
2010. június 16-ig állandó lakcíme mellett tartózkodási helyet is létesített és október 3-án
ott kíván szavazni.

Az igazolás kérésének 3-féle módja lehetséges:
1./ személyesen október 1-jén 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban,
2./ meghatalmazott útján október 1-jén 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban,
3./ postai úton ajánlott levélben, úgy, hogy az legkésõbb szeptember 28-án a Hivatalhoz 
megérkezzen.

Igazolás faxon vagy e-mailben nem kérhetõ!

Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást megelõzõen a Választási irodánál,
a szavazás napján a Szavazókörben kérheti írásban, mozgóurna kiszállítását. 

A választási feladatok biztonságos ellátása mellett, az okmányiroda a választást
megelõzõ 2010. október 2. napján és a szavazás napján, 2010. október 3-án - választási
feladatok végrehajtásától jól elkülönített - ÜGYELETI nyitva tartásával nyújt lehetõséget
ideiglenes személyazonosító igazolvány és/vagy a lakcímigazolvány kiállítására és
átadására, valamint az okmányirodai átvétellel kért állandó személyazonosító igazolvány,
útlevél vagy kártya típusú vezetõi engedély átadására.
Ügyeleti nyitva tartás: 8.00-tól - 16.00-ig.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni
az alábbi telefonszámokon: 62-es körzet: 528-062. Fax: 62-es körzet: 528-063
A Választási Iroda vezetõje: dr. Tarics Csilla 
A Választási Iroda címe: 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.

Mártély, 2010. szeptember 17.

dr. Tarics Csilla
HVI vezetõ

06/30-545-9580
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Nyílt levél
Szeretném ezúton megköszönni a szervezõknek, lebo-
nyolítóknak a munkáját, hogy egy rendkívül színvona-
las rendezvényt szerveztek meg a falu aprajának és
nagyjának.
A programok az esõ ellenére nagyon jól sikerültek,
mindenki jól érezhette magát. A két nap nagyon jó
volt.
Itt szeretnék a falu lakosságához szólni, ha Ön is azok
közé tartozik, akik nem tudtak vacsorázni szombaton
este, az nem a szervezõkön múlott. Véleményem sze-
rint a 10 bogrács pörkölt elegendõ 500 embernek, de itt
csak kb. 300-an voltunk.
Tisztelt Lakosság! Tudják-e hogy hol a többi pörkölt?
Azoknál, akik a pörköltet tálastól vitték el. Legalább a
tálat szeretnék a rendezõk visszakapni.
Ahogy a falu egyik része gusztustalanul vitte a pörköl-
tet hazafele, a másik része, akik a mûsort (amiért ide
jött) végignézte, nem tudott vacsorázni. 
Az is jellemzõ volt, hogy a lopósak nagy része jól szi-
tuált családokból került ki. Volt olyan is, aki a hazapa-
kolás után másnap szemrebbenés nélkül véleményez-
te, zsûrizte az esõben fõzõ emberek munkáját. Én sze-
mély szerint többedmagammal néztem végig a rabló-
gazdálkodást, hogy felnõtt emberek ennyire primitív
módon tudnak viselkedni. Ezt a két napos rendezvényt
nem azért szervezték, hogy valakik két hónap múlva is
D. Nagy Antal féle falunapi pörköltön éljenek. Nekem
is vannak idõs szüleim, sõt sokaknak, azoknak is jól
esett volna a pörköltbõl.
A felnõtt embernek meg kell elégednie azzal, hogy egy
rendezvényen jóllakásig vendégül látják, de gondolnia
kell azokra is, akik még nem ültek asztalhoz. Ettõl le-
szünk felelõsségteljesek, egy közösséghez tartozóak,
egymásra figyelõek.

Tisztelettel: Imolya Ildikó Mártély, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Mártélyiak!
Sajnos hozzám is eljutottak azok a hírek a 2010. szep-
tember 18-i pörköltvacsorával kapcsolatban, amelyrõl
a fenti nyílt levél szól. Természetesen a jelenlévõk meg-
kérdezésével én is utánajártam a dolognak. Voltak,
akik szóltak a szervezõknek, vagy a vacsorát osztók-
nak és vittek otthon lévõ idõs, beteg, vagy nehezen
mozgó családtagjaiknak, hozzátartozóiknak egy-egy
adaggal. Ez természetes és jó szívvel küldtük, és ez
nem is okozott volna jogos felháborodást azok részé-
rõl, akiknek egyáltalán nem jutott. Mint ahogyan az
sem volt probléma, ha ki-ki egyéni kapacitásának meg-
felelõen helyben jól lakott Anti bácsi paprikásából. Az
azonban tényleg elgondolkodtató, hogy egyesek „ipari
mennyiségû” adagot vittek el az ÁMK táljaiban, vagy
éppen mûanyag szatyorban, ételhordóban, vagy két-
három mûanyag tányérban. A vállalkozók által fel-
ajánlott ingyen vacsora nagylelkû gesztus volt. Ugyan-
akkor le kell vonnunk a következtetéseket minderrõl.
Ez ügyben én is hibásnak érzem magam. Nehezen le-
hetett felmérni, hogy hányan leszünk. Különösen úgy,
hogy a vásárhelyi néptáncos gyerekeket is vendégül
láttuk, kísérõikkel. De azt kell mondanom, hogy így se
voltunk többen, mint 500 fõ. A paprikásnak pedig a
krumplival együtt elégnek kellett volna lennie kb. 600
fõre.
Ezúton kérek elnézést mindazoktól a lelkesen munkál-
kodó szervezõktõl, segítõktõl, fellépõktõl, a mûsorokat
érdeklõdéssel végignézõ emberektõl, akiknek aznap
este nem jutott a közös vacsorából. Ki fogjuk találni,
hogyan oldjuk ezt meg legközelebb, hogy még a lehe-
tõségét is kiküszöböljük egy hasonló, az egész közös-
ségben ellenérzést keltõ esetnek.
(Kérjük azokat, akiknél a fehér tálak vannak, minden-
féle számonkéréstõl való félelem nélkül, akár az éj lep-
le alatt juttassák vissza azokat a polgármesteri hivatal
lépcsõjére, vagy a Faluház elé.)

Köszönettel: Balogh Jánosné polgármester

Olvasók írták

Mártély község képviselõ testülete közmeghallgatást
tartott 2010. szeptember 22-én 18 órai kezdettel a Fa-
luházban, fehér asztalok mellett, Takács Béla pékmes-
ter péksüteményeivel, és a konyhás lányok finom teá-
jával. 
Az esemény szívmelengetõ momentuma volt, hagyo-
mányteremtõ szándék elindításaként a 2010. Januárja
után született kisbabák és szüleik köszöntése.
Mártély község közrendjérõl adott tájékoztatást
Ferenczi László körzeti megbízott, vendég volt Szabó
Zsolt Közrendvédelmi Osztályvezetõ, a hódmezõvásár-
helyi Rendõrkapitányságról.

Balogh Jánosné polgármester tartott beszámolót az ön-
kormányzat és intézményeinek 2006 és 2010 közötti
tevékenységérõl.
A közmeghallgatás lakossági kérdések, felvetések
megválaszolásával zárult.

Közmeghallgatás
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A megye III. bajnokság eddigi eredményei:
Kómlósi Trans Baktó - Mártély 0 - 6

Gólszerzõk: Borbás P. Kovács V. (2), Kis L. (2), Miski E.
Mártély - Forráskút 4 -0

Gólszerzõk: Kis L. Krizsán T. Barna Z. Kovács V.
Mártély - Tiszasziget 1 - 0

Gólszerzõk: Borbás P.
Öttömös - Mártély 0 - 2

Gólszerzõk: Kis L. Borbás P.
Mártély - Ruzsa 0 - 2

Gólszerzõk Kis L. Kovács V.
MAGYAR KUPA
Elsõ forduló:
Mártély - Fábiánsebestyén (megye II.) 1 - 0

Gólszerzõ: Kis L.
Második forduló:

Mártély - Tömörkény (megye II.) 2 - 0
Gólszerzõk: Kovács V. Kis L.
A TABELLA ÁLLÁSA AZ 5. FORDULÓ UTÁN:

1. Sándorfalva II. 15 pont
2. Bütyök Csárda Mártély 15 pont
3. IKV Alsóváros 13 pont
4. Csongrád II. 12 pont
5. Domaszék 11 pont
6. HFC III. 9 pont
7. Ruzsa 7 pont

8. Csengele 6 pont
9. Pusztamérges 6 pont

10. Röszke II. 6 pont
11. Makó III. 6 pont
12. Tiszasziget 4 pont
13. Deszk 4 pont
14. Algyõ II. 3 pont
15. Forráskút 2 pont
16. Öttömös 2 pont
17. Komlósi Trans Baktó 1 pont
18. Kübekháza 0 pont
A következõ fordulók idõpontjai:
7. Szept. 25. 16 óra Mártély - IKV Alsóváros
8. Okt. 3. 15 óra Csengele - Mártély
9. Okt. 9. 10 óra Mártély - Sándorfalva
10. Okt. 16. 14 óra 30 Algyõ II. - Mártély
11. Okt. 23. 14 óra 30 Mártély - Csongrád II.
12. Okt. 30. 14 óra 30 Kübekháza - Mártély
13. Nov. 6. 13 óra 30 Mártély - Pusztamérges
14. Nov. 13. 13 óra 30 Makó III. - Mártély
15. Nov. 20. 13 óra Mártély - Domaszék
16. Nov. 27. 13 óra Röszke II. - Mártély
17. Dec. 4. 13 óra Mártély - Deszk
A Magyar Kupa III. fordulójában, 2011. áprilisában a
mártélyi csapat a megye I.- ben szereplõ Nagymágocs
együttesével játszik.

Jól rajtolt a Bütyök Csárda Mártély!
A 2010-11-es bajnokságot a megye III-ban kezdte a
Mártély csapata. A Legenda-kupát a bizonytalan hely-
zet miatt hagytuk ott. A Legenda végül elindult 14 csa-
pattal, amiben már 3 Bács-Kiskun megyei csapat is ta-
lálható. Csak megköszönni tudjuk azt a 4 évet, amit ott
töltöttünk, mert nélkülük valószínûleg megszûnt vol-
na a foci Mártélyon.
Idén fejest ugrottunk az ismeretlenbe, ugyanis a volt
Legendás csapatokon kívül egy csapatot se ismertünk
a megye III-ban. Az átigazolási szezon jól sikerült. Ér-
kezett hozzánk Borbás Péter a megye I-es bajnok
Csongrádból, Gulyás Attila a megye II-es Székkutasból.
Rajtuk kívül mártélyi fiatalokkal töltöttük fel a keretet
(Miski Endre, Kasza Norbert, Berényi Tamás). Távozó
is volt: Molnár Milán a Mindszentnél folytatja, Szûcs
Tamás pedig családi okok miatt fejezte be (reméljük
csak ideiglenesen) a pályafutását. A bajnokság elõtt
azt a célt fogalmaztuk meg a csapatnak, hogy az õszi
szezont az elsõ ötben kell zárni, a Magyar-kupában pe-
dig sorsolás függvényében minél eredményesebben
kell szerepelni.
A csapat morálja nagyon jó, erõs a közösségi szellem,
ezt bizonyítják az eredmények is. A bajnokságban az 5.
forduló után a második helyen állunk. Csongrád me-
gyében az egyetlen csapat voltunk, aki még nem ka-
pott gólt! (Sajnos a sorozat megszakadt: HFC III- Bü-

työk Csárda Mártély 2-0). A Magyar-kupában a 3. for-
dulóban vagyunk a legjobb 16 csapat között úgy, hogy
eddig két megye II-es csapatot (Fábiánsebestyént és
Tömörkényt) vertünk ki.
A csapat anyagi helyzete stabil. Ezt meg kell köszönni
névadó szponzorunknak a Bütyök Csárdának. Sokat
segített a Rosmarin Kft is. Külön meg szeretnénk kö-
szönni azoknak a magánszemélyeknek és vállalkozók-
nak a segítségét, akik támogatják a sportkört, illetve
adójuk 1%-át felajánlották nekünk, aminek köszönhe-
tõen nem kevés pénz gyûlt így össze.
Reméljük a bajnokság folytatásában is eredményesen

szerepelünk, és számítunk szurkolóink támogatására. 
Zengjen-zúgjon továbbra is a HAJRÁ MÁRTÉLY! 

Hajdú László
technikai igazgató

Sportkör
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Október 11-én szerdán 16 órától Szepsy Szûcs Leven-
te tart Mártély múltjáról elõadást.
Október 7-én „Gazdálkodik a család” rendezvényen a
Fontana Credit munkatársa tart elõadást.
Október 8-án az egészséges család programban ingye-
nes vércukor és vérnyomás mérésre kerül sor.
Mindkét napon az elõadás 16 órakor kezdõdik.

Ehhez a programhoz kapcsolódóan, de elfoglaltsága
miatt csak november 9-én kedden 16.30-tól tud a ven-
dégünk lenni Schäffer Erzsébet a Nõk lapja fõmunka-
társa.
Már kölcsönözhetõ Kiss Jánosné: A sorsok útjai c. kö-
tete, melynek bemutatójára még az idén sor kerül.

Sajti Imréné

Könyvtár

Az ülés napirendje a következõ volt:
1. Mártély Községi Önkormányzat 2010. évi költségve-

tésérõl és annak végrehajtásáról, a költségvetési
gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló
1/2010. (II. 24.) Ök. rendelet módosítása  

2. Tájékoztató a 2010. évi költségvetési gazdálkodás I.
féléves tapasztalatairól

3. Szegvár-Mártély ÁMK 2010. évi költségvetése módo-
sításának megtárgyalása

4. Tájékoztató Szegvár-Mártély Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gaz-
dálkodásának I. féléves tapasztalatairól

5. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszerben való részvételrõl 
7. A szociálisan rászoruló felsõoktatásban résztvevõ

hallgatók támogatásáról szóló Ök. rendelet megal-
kotása

8. Földhaszonbérleti díjak felülvizsgálata
9. Az egyebekben mobilszolgáltatók kérelmeinek, ma-

gánszemélyek beadványainak, a mártélyi Sportkör
támogatási kérelmének elbírálásával, valamint a le-
járt határidejû határozatokról szóló beszámoló elfo-
gadásával záródott az ülés. A nyílt ülést követõen a
testület egyedi szociális tárgyú kérelmek ügyében
zárt ülés keretében döntött. 

Sándorné János Mária

Mártély Község Önkormányzati Képviselõ-testü-
lete 2010. szeptember 15. napján (szerda) 14.00
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácster-
mében rendes ülést tartott.

Testületi ülés

Az új pálinka törvény értelmében
szeptember 27-én indul a fõzés a

mártélyi Szeszfõzdében.
Várjuk régi és új ügyfeleinket!

Az új fõzési díj: 700Ft/liter
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Impresszum

Kiadja: Mártély Község Önkormányzata. Szerkeszti: Lupus Design Bt. Munkatársak: Farkas Csamangó Zoltán szerkesztõ.
Híranyagokat, közleményeket a település intézményeinek munkatársai, egyesületei,

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

Mentõ: 241-680 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendõrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: (20) 2095-336
Polgárõrség: 228-043
Kórház-rendelõintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelõ – Mártély: 228-020
Polgármesteri Hivatal: 528-062
Iskola: 528-060
Óvoda: 228-035
Idõsek Klubja: 228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet: 228-450

Közérdekû telefonszámok

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
fél 11-kor várja a híveket községünk
templomába.

Jövõre a mártélyi templom 100 éves lesz. Kiadványt
szeretnénk szerkeszteni az elmúlt évszázad történetérõl.
Kérünk mindenkit, akinek bármilyen jellegû emléke,
fényképe, története van, ossza meg velünk az informá-
ciókat.

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

melyre várják a gyülekezet tagjait.

Az egyházak hírei

Elhunyt:

Tolnai János - Mártély, Béke u. 6.

Anyakönyvi hírek

Született:

- Szemerédi Mária és Kiss Krisztánnak Mártély,
Rákóczi u. 18. 2010. 05. 02-án - Kis Bianca Patrícia 

- Munkácsi Éva és Tótok Ádámnak M, Rákóczi tér 22.
2010. 05. 24-én Tótok Virág Emese

- Kulik Emese és Kovács Endrének M, Fõ u. 33/A.
2010. 08. 29-én Kovács Krisztián Viktor

- Szabó Erika és Lengyel Lászlónak M, Fõ u. 84.
2010. 09.09-én Lengyel Zsófia

nevû gyermeke.

Európai Kulturális Napok
Mártélyon a Faluházban

2010. október 5-én 9 órától
A programban Budapesti és helyi elõadók, a Magyar
Kultúra Lovagjai tartanak elõadásokat és vitatják meg
a magyar kultúra helyzetét és jövõjét.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szokásos rendezvényét tarja az Idõsek Klubja a Falu-
házban 2010. október 8-án, délután 14 órától. Idén
szeptember 23-án volt fennállásuk 25. évfordulója.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk.

Idõsek Napja


