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Noórmális? Avagy mindennapi bosszúságaink…

Besenyõ Pista bácsi szokta mondani ezt idõnként, ke-
zét jelentõségteljesen a homloka elõtt húzogatva, ami-
kor azt akarja kifejezni, hogy abnormális dologra buk-
kant.
Úgy is mondhatnám, azokról a dolgokról lesz szó,
amelyek ha nem is személy szerint érintenek, de idõ-
rõl-idõre megdöbbentenek, elgondolkodtatnak, és
bosszantanak bennünket. No, nem mindenkit, általá-
ban csak a szenvedõ alanyokat, azokat, akik e bosszú-
ságokat okozzák, legkevésbé.
Itt van mindjárt a Fontana Credit Takarékszövetkezet
helyi kirendeltségének a bezárása. A tényrõl a szóbe-
széden kívül az érintettek, tehát akik eddig ügyfelei
voltak a pénzintézetnek, egy hivatalos levélben kaptak
kategorikus tájékoztatást. Erre azt is mondhatnánk:
korrekt. Az azonban már kevésbé, hogy hiába kereste
meg a község polgármestere és a lap szerkesztõje is az
ügyvezetõ igazgatót, kéréseikre, kérdéseikre a mai na-
pig nem érkezett válasz. Baloghné azt kérte, legyenek
partnerek egy lakossági fórum közös megtartásában,
ahol a Takarékszövetkezet képviselõje elmondaná az
érdeklõdõknek, mi az oka, háttere a mártélyi fiók be-
zárásának, amely másik két kirendeltséget is érint. A
pénzintézet vezetõsége ettõl azonban elzárkózott. A
lap, néhány egyszerûen megválaszolható kérdést inté-
zett, szintén a valódi okok kiderítésére az ügyvezetõk-
höz, azonban ezekre a kérdésekre sem érkezett több
mint két hét elteltével, semmilyen válasz. Nyilván le-
het sejteni, hogy mi a valódi ok. Egy ekkora kis telepü-
lésen nem biztos, hogy van akkora ügyfélszám, olyan
forgalom és pénzmozgás, ami feltétlenül megérné a to-
vábbi üzemeltetést. Ezt indokként minden értelmes
ember el tudja fogadni. De azt, hogy egy komoly pénz-
intézet vezetése, akik ha jól megnézzük, a mûködésük
alatt a mártélyi emberek számlavezetése, ki- és befize-
tései, átutalásai, hitelügyletei után szedett sápból is
tartották fenn magukat, elzárkózik az emberek tájé-
koztatásától, és még pár egyszerû kérdés megválaszo-
lására sem hajlandó, nehéz megérteni. Még akkor is,
hogyha tudjuk, hogy idõnként a gyõztes hadvezérek is
ugyanolyan szégyenteljesen és toprongyosan hagyják
el csatateret, mint az, akit a hivatalos történetírás
vesztesnek kiált ki…
Aztán itt van az a réges-régen megoldandó dolog, hogy
idõnként, vagy a saját hibájából, tehát gyorshajtás mi-
att, vagy mint most legutóbb a tél utolsó rohamában
kissé figyelmetlenül vezetõ, szerencsétlen buszsofõrrel
elõfordult, a jármûvek lerohannak, lecsúsznak a Fõ ut-
ca bolttal szemközti kanyarjában. Több baleset, köztük
emberéleteket követelõ tragédia is történt már ugyan-
itt, de mindeddig hathatós megoldás nem született. Az
Önkormányzat saját erõbõl ezt képtelen megoldani. Az
út kezelõje, meg úgy látszik, nem akarja. Sem úgyne-
vezett lassító sziget beiktatásával a Mindszent felõl a
faluba érkezõ jármûvek vezetõit a sebességkorlátozó
táblán kívül fizikai akadállyal is rákényszerítve a las-

sításra, sem egy erõs szalagkorlát létesítésével az omi-
nózus kanyarban. Most senki sem sérült meg. Szeren-
csére. A fa villanykarót, persze mint gyufaszálat törte
ki a busz, a környéken lakók hatalmas csattanást hal-
lottak, és villámszerû fényjelenséget láttak, amint a
villanyvezetékek összecsapódtak. A sofõr elmondása
szerint az irányíthatatlan jármû a jobb oldali kerekei-
vel az árokba csúszott, amit részint a betonelemekbõl
álló árokalja, részint a partján álló csenevész gyü-
mölcsfák fogtak meg. Egy nagyobb sebességgel kisod-
ródó kamion, vagy busz, talán egészen a lakóházakig
behatol, sõt képes beszakítani a falat, így aztán nem
csoda, ha a saroktól számítva négy-öt házban ott la-
kók állandó félelemben élnek, mikor ront a házukba
egy elszabadult gépezet. Arról nem beszélve, hogy po-
tenciálisan emberéletek vannak veszélyben, amíg ezen
a helyzeten nem változtatnak. Ez is olyan fajta érdek-
telenségre utal, amely bosszantja az embert. Mert úgy
látszik, jobban megéri új villanykarókat állítani a ki-
törtek helyére idõnként, mint a probléma okát meg-
szüntetve, a jelenlegi helyzetet orvosolni, és a minden
bizonnyal bekövetkezõ nagyobb tragédiának elejét
venni. Ha a megoldásért felelõs ember az említett út-
szakaszon lakna, nem vagyok benne biztos, hogy ne
lenne megoldva pillanatok alatt a mostani állandó ve-
szélyhelyzetet magában rejtõ állapot.
Kutyafronton sem igen változott a helyzet. Aki gyalo-
gosan, kerékpárral közlekedik a faluban, tapasztalhat-
ja, hogy az utcákon kódorgó kutyák száma nem, hogy
csökkent volna, de inkább nõtt. A postáskisasszonyok
beszámolója szerint, ezek a kóbor állatok sikeresen
szaporodtak is, így mire a gólyák is megjöttek, örven-
detesen megugrott a mártélyi kutyapopuláció száma
is. Kontrollálatlanul, mondhatni vadon szaporodnak.
Sem errõl, sem arról, hogy az utcán kóborolnak, nem a
kutyák tehetnek, hanem mi emberek, a gazdák, akik
átmeneti, vagy végleges gazdátlanságra kényszerítjük
az ember leghûségesebb társát, barátját. Egyet azon-
ban nem árt észben tartani: az ember mellett szociali-
zálódott kutya magára hagyva, falkába verõdve azon-
nal hajlamos elfeledni a domesztikáció (háziasítás)
elõnyeit és az idomítás során belénevelt szokásrendet,
és rendkívül rövid idõ alatt „visszavadul”. Ennek kö-
vetkeztében újra megjelenik viselkedésük alapmotívu-
maként a társas vadászat és az önvédelmi harci szel-
lem, aminek végeredményeként rendre bekövetkeznek
azok a kutyatámadások, amelyekrõl nap, mint nap ol-
vashatunk. Ezt majd megint csak addig tûri el a közös-
ség, ameddig nem történik valami visszavonhatatlan
tragédia, itt Mártélyon is. Akkor aztán majd talán min-
denki jobban figyel a kutyájára, vagy rá lesz kénysze-
rítve, akár ténylegesen kiszabott pénzbüntetéssel is,
hogy figyeljen. Szerencsére, mint ahogy azt majd len-
tebb a lapban olvashatják, az Önkormányzat lépett az
ügyben. Nagyon helyesen, és talán még idejében.

Farkas Csamangó Zoltán

„Jelzöm”
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Deutsch Tamás: Újjá kell építenünk a nemzetet
szolgáló államot

„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, ke-
gyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak tör-
ténelmére s történetalkotó alakjaira.”

Mi lehetett az
oka annak,
hogy Jókai Mór,
két nappal
1848. március
15 után, bizo-
nyos volt ab-
ban, hogy törté-
nelmi tettet haj-
tottak végre? S
miért lett iga-
za? Amikor an-
nak a nevezetes
napnak a regge-
lén a Pilvaxból
elindultak, alig
voltak csupán
egy tucatnyian.
Aztán csatla-

koztak hozzájuk az egyetemisták, s néhány óra múlva
Pesten soha nem látott, többtízezres tömeg hömpöly-
gött az utcákon. Mindenki kokárdát tûzött, kibontot-
ták a nemzeti színû zászlókat, s az a sok-sok ember
szinte észrevétlenül egymásra talált. Egymásra talált a
mindenkinek egyformán járó közös jogok, a közös sza-
badság keresése, követelése közben. Nem csak a polgá-
rok tízezrei, de egy nemzet érezte és értette meg azon
a napon, hogy ha együtt mozdul, hatalmas dolgokra
képes. Új irányt tud szabni a dolgok folyásának, és
esélyt tud teremteni magának arra, hogy a dolgokat
megváltoztathassa. Ettõl lett történelmi ez a nap. S
ezért lehet erre a napra büszkén emlékeznünk. 
„Történelem nélkül a nép olyan lenne, mint a gyermek,
aki nem tudja, mi történt vele tegnap. Létének nagyobb
részét, múltját vesztené az ily nemzet, nem volna egy
nemzet többé, s minden emberöltõvel kihalna, mint az
egynapos pillangó. Az emberi öntudat alapja az emlé-
kezet: a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Ma
senki sem él azokból, akik 200 éve éltek e hazában: de
ugyanaz a nép vagyunk, mert emlékezünk. A jelent

csak a múltból lehet megérteni: a jövõt csak a múlt
alapján felépíteni. Megemlékezéseink összekötnek
bennünket. Összekötnek bennünket azokkal a nemze-
dékekkel, akik mindennél többre tartották a magyar
szabadság szent ügyét. És összekapcsol bennünket,
mai emlékezõket is egymással. Mindannyian tudjuk,
hogy milyen rendkívül nagy bajban van ez az ország,
a hazánk. Nekünk itt és most a minket gúzsba kötõ
adóssággal kell szembeszállnunk a gazdasági szabad-
ságunkért. Ezért ma az összefogás, a kitartás ahhoz
kell, hogy legyõzzük ezt a nyomasztó terhet, amely
láncra ver bennünket. Nem tudjuk magunkat szabad-
nak érezni, mert lépten-nyomon beleütközünk lehetõ-
ségeink korlátaiba. Abba, hogy a tengernyi adósság
törlesztése miatt nincs pénz az egészségügyre, nincs
pénz az oktatásra, munkahelyteremtésre és annyi min-
den másra. A megelõzõ nyolc esztendõ felelõtlensége
miatt óriásira nõtt adósságunk most már nem csak a
következõ nemzedékek jövõjét veszi el, hanem a ma
élõk mindennapjait teszi kilátástalanná. 
Ez így nem mehet tovább! Magyarországnak ki kell
szabadulnia az adósságcsapdából, vissza kell szerez-
nie gazdasági függetlenségét. A mi nemzedékünk fel-
adata, hogy húsz évvel a rendszerváltoztatás után vég-
re új fejezetet nyissunk Magyarország történelmében.
Le kell zárnunk egy korszakot, és új fejezetet is kell
nyitnunk, amelyben újjáépítjük a nemzetet szolgáló ál-
lamot” – zárta ünnepi beszédét Deutsch Tamás.
Ez után az ÁMK általános iskolásainak kiemelkedõen
magas szintû mûsora következett, amelyben vetített
háttérrel, sok mozgással, zenei kísérettel, dalokkal,
katona indulókkal, szinte élõkép szerûen mutatták be
az 1848-as forradalmi napok eseményeit. A mûsort
Benkõ Brigitta tanárnõ rendezte, hegedûn közremûkö-
dött Sófalvi Anna tanárnõ, a dekorációt Farkasné Ba-
konyi Ildikó készítette.
Az ünnepséget követõen a résztvevõk átsétáltak a falu
fõterére,
ahol a
g y e r e -
kek, civil
szerveze-
tek kép-
v i s e l õ i ,
valamint
Deutsch
T a m á s
európa i
p a r l a -
m e n t i
képviselõ, Balogh Jánosné polgármester, és Albert Ti-
bor alpolgármester társaságában elhelyezték a meg-
emlékezés virágait a település központjában lévõ
1848-as kopjafánál.

2011. március 15-én délután 14 órai kezdettel
rendezte meg Mártély önkormányzata és lakos-
sága az 1848-49-es Szabadságharc hõseire való
megemlékezését a Faluházban.
Az egybegyûlteket Balogh Jánosné polgármester
köszöntötte, majd Deutsch Tamás európai parla-
menti képviselõ, a megemlékezés meghívott dísz-
vendége mondta el ünnepi beszédét.

Március 15. – Ünnepelt a falu
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Kaláris: - Folytatódik Mártélyon a közmunkaprogram.
Egyre több embert látni a faluban és környékén, akik a
környezet szépítésén, vagy más munkálatokon dolgoz-
nak.
Balogh jánosné: - Igen, örömteli fejlemény, hogy a Ti-
sza - Maros Szögi Vízgazdálkodási Társulat sikeres
közmunka program pályázatának köszönhetõen, Már-
tély község lehetõséget kapott, hogy felvegyen embere-
ket, akik eddig munkanélküliként, vagy minimális se-
gélybõl tengõdtek.
Kaláris: - Hány embert érint ez, és mennyit tudnak így
a családnak hazavinni?
Balogh jánosné: - Összesen 16-an jelentkeztek ebbe a
közmunkaprogramba, és nagy örömünkre mindenki-
nek tudtunk állást adni. Napi nyolc órában dolgoznak,
ami azért is külön kiemelendõ, hiszen a Munkaügyi
Központok csak 4 órás alkalmazást tudnak nyújtani,
mint lehetõséget. A közmunkában résztvevõk keresete
a minimálbért jelenti, ez most 78 ezer forint. Nem nagy
összeg, de ha azt is figyelembe vesszük, hogy nem kell
utazniuk a munkavégzés helyére, és hogy a magukét,
a saját falujukat építik, szépítik a munkájukkal, talán
érthetõ, hogy ez a foglalkoztatási forma sokkal kedve-
zõbb a számukra, mint egy minimális segély, vagy a
napi 4 órás munkavégzés. Örülünk, hogy ezzel ennyi
ember napi megélhetési gondjain tudunk segíteni.
Kaláris: - Mik a tapasztalatok? Mi mindenben tudnak
a település és a közösség hasznára lenni a közmunká-
sok ezzel a megnövekedett létszámmal?
Balogh jánosné: - Az Önkormányzat meg van eléged-
ve a munkájukkal, amely mindig attól függ, mire van
aktuálisan nagyobb szükség. Részt vesznek a vízelve-
zetõ árkok tisztításától kezdve, az erdõk aljának kita-
karításán keresztül a parkosításig, gondozásig, virág-
ültetésig, mindenféle közterületi munkában.
Kaláris: - Bezárja mártélyi kirendeltségét a Fontana
Credit Takarékszövetkezet.
Balogh jánosné: - Sajnos, igen. Ez pontosan nem tud-
ni hány embert érint, akik eddig ott intézték pénzügye-
iket, de mindenkit váratlanul ért. Az érintettek egy hi-
vatalos levélben kaptak tájékoztatást, mi azonban, a
falu vezetése a részletekrõl is tájékozódni szerettünk
volna, ezért megkértem dr. Szecskó Mihályt, a pénzin-
tézet ügyvezetõ igazgatóját, hogy egy közös lakossági
fórumon tájékoztassa a mártélyi ügyfeleket a bezárás
okairól, a Takarékszövetkezet vezetése azonban elzár-
kózott ettõl a felkéréstõl. Annyit lehet tudni, hogy 3 ki-
rendeltséget érint ez a beolvasztás, amelynek nagy va-
lószínûséggel gazdasági okai vannak. Rákérdeztem az
ATM szolgáltatás meghagyásának lehetõségére is,
hogy legalább az automatából való készpénzfelvétel
lehetõségével legyünk segítségére az embereknek, de
azt a választ kaptam, hogy a kirendeltség bezárása

után ez a szolgáltatás nem megoldható. Más helyre va-
ló telepítése pedig, amelyet felajánlottam, nagyon költ-
séges.
Kaláris: - Hogyan tovább „pénzügyileg”? Van-e re-
mény, hogy nem kell a Mártélyiaknak Vásárhelyre,
Mindszentre rohangálniuk, hogy ilyen irányú teendõi-
ket elintézzék?
Balogh jánosné: - Április végéig még mûködik a már-
télyi kirendeltség, de már tárgyalások folynak másik
két megyei pénzintézettel, akik nyitottnak tûnnek va-
lamiféle mindkét félnek hasznos és gyümölcsözõ meg-
oldásra. Személy szerint is azon vagyok, hogy legyen
helyben egy pénzintézet, ahol mi Mártélyiak intézhet-
jük a pénzügyeinket. Azt szeretném, és azon munkál-
kodok erõsen, hogy májustól, lehetõleg zökkenõmen-
tes váltás eredményeként ez megvalósuljon. Addig is,
megnyugtatásul, például a csatorna érdekeltségi hoz-
zájárulás havi 2.500-, forintos befizetését mindenki
megteheti a Társulat házi pénztárában, a Polgármeste-
ri Hivatalban, ahol csekk is kapható, a postai befize-
téshez. Bárhogy is lesz, nem áll meg az élet.
Kaláris: - Mi a helyzet belvíz ügyben?
Balogh jánosné: - Voltak kritikus helyzetek, de az ön-
kéntesek munkájával, amelyért köszönet illeti meg
õket a falu egész lakossága részérõl, és részünkrõl is,
valamint a közmunkások közremûködésével, úgy gon-
dolom, most a nehezén már túl vagyunk. Ebben sokat
segített az is, hogy van szennyvízelvezetõ csatorna-
rendszerünk, mert ilyenkor láthatjuk csak, mi a kü-
lönbség a mostani állapotok, és aközött, amikor udva-
rainkon még a kiöntött derítõk leve keveredett a belvíz-
zel, esõvízzel.
Kaláris: - Néhány hete elindult a falumegújítási pro-
jekt. Csak emlékeztetõül, miket is foglal ez magában?
Balogh jánosné: - Igen. Végre, bár a csapadékos idõjá-
rás és a felázott talaj némileg hátráltatja a kivitelezést,
elindult ez a munka. A teljes és „hivatalos” elnevezé-
se, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. ten-
gely, Falumegújítás és fejlesztés célterület, Mártélyi fa-
lumegújítás címû pályázat. Helyszínei, és sorrendje
szerint magában foglalja az Új temetõ, a régi, vagy Ó
temetõ, a Fõtér, a Faluház és környezetének rendbeho-
zatalát és felújítását, a kerékpárút korlátjainak kiala-
kítását, útbaigazító táblák, szemetesek kihelyezését. A
munkák pontos ütemezés szerint, felelõsök, határidõk
megjelölésével folynak, és reményeink szerint a kitû-
zött határidõre elkészülnek. Ez is nagy eredmény lesz
a falu életében, hiszen nem csak esztétikai változáso-
kat hoznak ezek a felújítások, új beruházások, de a kö-
zösség és az idelátogatók által használt közösségi te-
rek megszépülésével, használhatóságuk is kiszélese-
dik, végsõ soron vonzóbb és élhetõbb település lesz
Mártély.

(Beszélgetés Balogh Jánosné polgármesterrel.)

Villámkérdések - villámválaszok
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Kaláris: - Mikor kezdõdtek el a munkálatok?
Termes-Kis Gábor: - Március 15-én kezdtünk hozzá.
Sajnos, mint minden hasonló munka, ez is bontással
kezdõdött, s bár a talajviszonyok és az idõjárás nem
volt túl kedvezõ, folyamatosan, még szombati napo-
kon is végezzük a munkálatokat.
Kaláris: - Pontosan, mik ezek?
Termes-Kis Gábor: - Az új ravatalozó épületének a fel-
építése, és új belsõ utak kialakítása, amelynek elké-
szülése után, a temetõ látogatói, kivéve talán a nagy
téli havazásokat, szinte száraz lábbal közelíthetik meg
a temetõt. Bár, az elkészülõ burkolat nagyban meg-
könnyíti majd a hó eltakarítását is, és egyébként is,
sokkal könnyebb lesz a területet tisztán tartani.
Kaláris: - Láthatóan, nem túl jók a terepviszonyok. Az
építési terület körül, sõt a sírok között is áll a víz.
Mennyire hátráltatja ez a munkát?
Termes-Kis Gábor: - Valóban elég sok a víz mindenfe-
lé, de az új burkolat alá kerülõ alap magasságának kö-
szönhetõen eléggé vízmentessé tudtuk tenni azt a te-
rületet, ahol a tulajdonképpeni építés zajlik. A pályá-
zat így írta elõ a kezdés idõpontját, ezért aztán nem
azon törjük a fejünket, hogy milyen nehézségeket tá-
masztanak a körülmények, hanem hogy minél hama-

rabb és persze jó,
tartós és esztéti-
kus minõségben
készüljünk el a
beruházással.
Kaláris: - Többe-
ket bosszant az a
„dúrás”, ahogy
f o g a l m a z n a k ,
amely most a te-
metõben zajlik.
Néhányan aggód-
nak, hogy mara-
dandó nyomokat
hagy az építkezés.
Termes-Kis Gá-
bor: - Ettõl senki-
nek sem kell fél-

nie. Tény, hogy ahol nagy gépek dolgoznak ilyen fel-
ázott talajon, a munka egy bizonyos fázisában eléggé
rossz képet mutat a környezet, de mindenkit meg tu-
dunk nyugtatni, hogy a kivitelezés szerves része egy
olyan hereállítás, amely után a természet segítségével,
egy idõ után azt sem lehet majd észrevenni, hogy itt
nemrég még komoly építési munkák folytak. Erre
egyébként bennünket a projekt kiírásában ránk nézve
kötelezõen betartandó feltételek is köteleznek.
Kaláris: - Mikorra várható a befejezés, amikortól a
Mártélyiak zavartalanul látogathatják a temetõt?
Termes-Kis Gábor: - Április végére kell befejezni a
munkát. Elég
szoros határidõ,
de bízunk ben-
ne, hogy az egy-
re javuló tava-
szi idõ is segít-
ségünkre lesz
abban, hogy
minden utó-
m u n k á l a t t a l
határidõre elkészüljünk. Addig a közeli idõpontig pe-
dig mind a kivitelezõ, mind a projektért felelõsök türel-
mét kérik a lakosoknak, akiknek a munkálatok ebben
az átmeneti idõszakban zavarokat okoznak szeretteik
sírjának meglátogatásában.

Aki arra jár, vagy szerettei sírját akarja megláto-
gatni a faluba vezetõ fõút melletti Új temetõben,
tapasztalhatja, hogy igencsak látványos tempó-
ban, sokszor 16-20 ember közremûködésével
folynak azok a munkálatok, aminek során telje-
sen megújul a ravatalozó, amelyhez új, térkõvel
burkolt út vezet majd. Megszûnt a régi elavult il-
lemhely is, ami az új épület hátsó részében ka-
pott helyet. A munkálatokkal kapcsolatban kér-
deztük Termes-Kis Gábort a Maczelka és Társa
Építõipari Kft. képviselõjét, a kivitelezés felelõ-
sét.

Megújul a ravatalozó, új utak az Új temetõben 
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Hamarosan gyakorlati intézkedések történnek Már-
télyon annak a tárgyalásnak a sikeres kimenetelét kö-
vetõen, amelyet a Szeged-Algyõ székhelyû Orpheus Ál-
latvédõ Közhasznú Egyesülettel folytat az Önkormány-
zat - tudtuk meg Dr. Tarics Csilla jegyzõtõl.
Már most is vannak folyamatban lévõ ügyek, amelyek
lakossági bejelentések alapján kezdõdtek. Amennyiben
egy-egy ügyben bizonyítható a tulajdonos kiléte, vala-
mint az, hogy megszegi a kutyatartás szabályait, az
alább olvasható rendeletben szereplõ mértékû pénzbír-
sággal sújtható.

A kutyatartás szabályairól (az egyes szabálysérté-
sekrõl szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet-
bõl)

3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, illetõleg kóborolni hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen, illetõleg
vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön - vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat
segítõ kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére
vagy játszótérre - vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozot-

takat segítõ kutya kivételével - beenged, illetõleg be-
visz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyá-
ra utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát, harmincezer
forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartás-
sal másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okoz-
za, ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

A kóbor kutyák befogásának nagyon szigorú feltételei
és költséges elõírási vannak. 
Mivel a mártélyi Önkormányzatnál nem állnak rendel-
kezésre a kóbor ebek befogásának tárgyi, személyi és
törvényi feltételei, ezért az algyõi egyesülettõl kért ár-
ajánlatot a kóbor ebek befogására, és menhelyre szál-
lítására. A kutyákat befogásuk után, minimum 14 na-
pig tartják a menhelyen. Ez idõ alatt a tulajdonos meg-
felelõ térítés ellenében elviheti az ebet, ám a határidõ
letelte után az egyesület örökbefogadó családokat pró-
bál keresni a gazdátlan négylábúaknak.
A Hivatal azzal a kéréssel fordul a lakossághoz, hogy
amennyiben bizonyítható szabálysértésrõl van tudo-
másuk, tegyenek bejelentést írásban az Önkormány-
zatnál. A falugondnok fotókat fog készíteni a kóbor
ebekrõl, ezzel is segítve azonosításukat.

Megelégelte az Önkormányzat a szabadon kóborló kutyákat
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A „Hogy Életük Legyen” Alapítvány szervezésében is-
mét sor került idén arra a tavaszi rendezvényre, ahol
önkéntesek végez-
nek környezetmeg-
szépítõ munkákat
a faluban. Március
26-án délelõtt 9
órakor gyülekeztek
a résztvevõk, ásó-
val, lapáttal, ecset-
tel felszerelkezve a
templomkertben,
ahol elsõként, kö-
zös ima után a 100
éves templom jubi-
leumának tisztele-
tére egy oszlopos

tölgyfa csemetét ültettek el az épület mögötti templom-
kertben, egyházi áldás mellett. Ezt követõen a kis csa-
pat kivonult az újfalui játszótérre, ahol megkezdõdött
a fajátékok festése, és azoknak a facsemetéknek az ül-
tetése, amelyeket az akcióban résztvevõ Üdülõhely és
Faluvédõ-Szépítõ Egyesület, a szegedi „Csemete” Ter-
mészet és Környezetvédelmi Egyesület adományaként
kapott. A nap folyamán még sort kerítettek a Polgár-
mesteri Hivatal építészeti elemeinek letakarítására, a
fõtéri emlékfal, valamint a falu határán lévõ két kö-
szöntõ tábla újrafestésére is. A dolgos nap után a Bü-
työk csárdá-
ban fo-
gyasztották
el jól megér-
d e m e l t
ebédjüket ,
amit Tatár
Béla bá' fõ-
zött, min-
denki nem
kis megelé-
gedésére.
Az Önkor-
mányzat kö-
szöni min-
den önkén-
tesnek a fa-
lu szépítésé-
ben való
közremûkö-
dését.

Tesz-vesz Tavasz

Nem túlzottan nõtt a fizetési kedv

Bár, mint azt elõzõ számunkban megírtuk, mostanáig
már ki is kézbesítették azokat a felszólító leveleket az
érintett adósoknak, akik tetemes tartozást halmoztak
fel a víz-, és csatornadíjak be nem fizetésével, nem iga-
zán nõtt a fizetési hajlandóság a mártélyi adósok köré-
ben. Mindössze 140 ezer forinttal csökkent a kint lévõ
adósság állomány. Kérdésünkre Széll Erika elmondta,
hogy jelenleg egy helyen van beszerelve a vízfogyasz-
tás korlátozására alkalmas szûkítõ, s szóba kerülhet a
vízszolgáltatás végleges megszûntetése is. A közületek
jórészt teljesítik befizetési kötelezettségüket, a hozzá-
vetõleg 50 egyéni adós közül, akiknek nagy összegû,
50 ezer forint, vagy a feletti adósságuk van, nyolcan
kértek adósságrendezõ programban való segítséget.

Kéményseprési ütemterv

Mártély jegyzõje az alábbi tájékoztatást továbbította
lapunknak, a 2011. évi kéményseprési munkák üteme-
zésérõl:

Tisztelt Jegyzõ Asszony!

A korábbi éveknek megfelelõen idén is Május elsõ he-
tében kezdjük el a sorsepréseket a községben. A II. fél-
évi lejárás, augusztusban következik. 
Aki igényli, a köztes idõszakban soron kívül is meg-
rendelheti a kéményseprést, (például szabadság, la-
kásfestés, vagy egyéb okok miatt).
Elérhetõségeink:
Szekszárdi József körzeti kéményseprõ 06-30-422-
9265, Mindszent Szõlõ u. 13.
Iroda: (kéményvizsgálat, szakvélemény) 62-533-013,
20-999-5114

Üdvözlettel:
Miklós Endre

Csomifüst Plusz kft

Rövid hírek

(folytatás a következõ oldalon)
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Dr. Borka Attila kerületi fõ állatorvos 2011. április 02.
és április 15. közötti idõre ebzárlatot és legeltetési ti-
lalmat rendel el a település teljes közigazgatási terü-
letére.
Az ebzárlat és legeltetési tilalom a veszettség elleni vé-
dekezés részletes szabályairól szóló, 164/2008. (XII.
20.) FVM rend. 8§ (5) alapján kerül elrendelésre.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Kedves Nagymama!

Március 4-én, az iskolai farsangon osztályunk 1. he-
lyezett lett a Macska duett c. csoportos szerepléssel.
A Hofi-Koós zenére játszottuk el, hogy a két macska a
lakásban próbál egeret fogni, de nem tud, mert az ege-
rek túljárnak az eszükön, elbújnak a fal réseiben.
Én a jelenetben nagyon vicces macska voltam és lassú
cica vagyok. A közönség folyamatosan nevetett. Nem
csoda, hogy mi lettünk az elsõk, és vasárnap a városi
farsangon is bemutathattuk jelenetünket. Sikerült, ott
is elsõk lettünk. A legnagyobb tortát ehettük meg utá-
na, és mozijegyet is kaptunk.
Drága Mama, nagyon boldog vagyok! Nagyon hiány-
zol, örültem volna, ha látsz engem, de szerintem láttál,
a mennybõl néztél. Remélem tetszett. Sok puszit kül-
dök. Csucsu.

(Juhász Csaba 4. osztály -
Mártély, 2011. március 10.)

A mártélyi íjász csapat

Az íjászat 2007-ben lett Mártélyon ismert. Nagyon kis
csapat volt, de miután azok a diákok, akik jártak
edzésre elmondták az iskolatársaiknak, egyre több
szempár kukucskált be az ajtón. Én is így kezdtem el.
De mi is igazából az íjászat?
Nem mindennapi sport. Egy íjász nem attól jó, hogy a
legújabb felszerelése van, hanem attól, ahogy a felsze-
relésével bánik. Az emberek nem is tudják, hogy nem

csak egy fajta íj van. Nagyon sok "fajtája" létezik. Mind
más technikájú. Nem is gondolnánk, hogy egy fából
vagy fémbõl készült íjat mennyire nehéz kihúzni. Nem
könnyû dolog. Egyfolytában ellenõrizned kell a felsze-
relésed, fejben felkészültnek kell lenned, és nem sza-
bad a hétfõi dolgozatra gondolni. Csakis az íjászatra.
A mártélyiak közül is van néhány diák, aki ezt a spor-
tot ûzi. Járnak olyanok is, akik jó eredményeket értek
el, de valami miatt abba kellett hagyniuk. Viszont
utánpótlásban nincs hiány. A kezdetekkor már az is
nagy élmény volt számunkra, ha egy házi versenyen 3.
lett valaki a csapatból, és felnézhettünk rá. Egyre ma-
gasabb szintre léptünk. Most már pedig az országos
versenyeken is a dobogón vagyunk. Néhány gyerek kö-
zülünk a Magyar Válogatottba is bekerült.
Rengeteget küzdünk mi és szüleink is, hogy az ország
minden pontján megrendezett versenyekre eljussunk,
és aranyérmekkel térjünk haza. A sporttal olyan helye-
ken járunk, amelyeket, ha nem kezdjük el az íjászatot,
soha, de soha nem csodálhatunk meg.  Pl.: Harangod,
Szálka, Tahitótfalu, Écs, és még sok érdekes verseny-
helyszín.
Én nagyon szeretem az íjászatot. Sok dolgot köszönhe-
tek neki.

Írta: Hízó Ildikó 8. osztályos, Magyar Válogatott
Junior kerettag, 2011-ben EB II. helyezett

Az íjászat

Múlt év szeptemberében az iskola újra megszervezte,
hogy elkezdõdhessen az íjászat kezdõk számára is.
Örültem, mert erre már én is jelentkezhettem, felnõt-
tem hozzá.
Az edzések kétszer vannak egy héten. Az edzõink, Betti
és Erika nagyon segítõkészek és kedvesek. Amikor a
legelsõ edzésen felsorolták, hogy miket kell megvenni,
még azt sem tudtuk, mi micsoda. A régebben
íjászkodók jókat mosolyogtak rajtunk, amikor az elsõ
próbálkozásaink után a nyilaink szétszóródva hev-
ertek alig pár méterre tõlünk.
El kellett telnie egy pár hétnek, amikor már a céltáblát
is eltaláltuk. Az edzések mindig jó hangulatban telnek,
akár csak a versenyek. Már van sok jó barátom is, de
Alex és Máté a legjobbak.
Szerintem ez az egyik legjobb sport, mert fejleszti a

Gyerekszáj

Virágbolt nyílt az újfaluban

Nem kell ezután más településre utaznia annak, aki
szeretteinek, ünnepeltjeinek virággal szeretne kedves-
kedni. Somodiné Éva megnyitotta Március elején az új-
falui „Kisboszorkány” ABC- ben virágboltját, ahol ked-
vükre válogathatnak élõ-, selyem-, cserepes és szálas
virágokból. Elõrendelést felvesznek.

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Hallgatom az embereket, a társadalmi eseményekrõl
szóló híreket, Isten nagyon is közvetlen jelzéseit az
emberiség felé, szemlélem saját lelkem történéseit, és
azon gondolkodom, hogyan oszthatnám meg a böjt és
a Húsvét lényegét mindenkivel.
Valaki azt mondta nekem a napokban, hogy hülyeség,
ez az egész böjt. Mi van akkor, ha pénteken nem eszel
húst? Jobb lesz attól a világ? És te jobb leszel? Minek
nyúzzam magam ilyenekkel, hisz e-nélkül is van elég
bajom az életben! A maga módján teljesen igaza van.
Õ azt gondolja ennyi a böjt.  Nyilván nem az Õ hibája,
Õ ennyit tud róla.
Mondtam, hogy rendben van így. Kimondva valóban
súlytalannak tûnik a dolog, de ha kipróbálja, talán
másként értékeli.  Egyszerû kérdés ez. A test kívánsá-
ga uralkodik az akaraton, vagy az akarat a test kíván-
ságain (elhízás, cigi, alkohol, drog, stb.)?
Másvalaki megkeresett, épp mikor ezt a cikket írtam

(volna). Azt mondta, hívjam fel az élettársát, aki most
éppen egy vidéki anya-gyerek szállón él, és mondjam
meg neki, hogy bízzon benne, mert Õ nagyon szereti.
Ezt bizonygatta akadozó nyelvvel, talán leginkább ön-
magának, mert érezte, hogy ez a szeretet valahol nincs
rendben. A maga módján tényleg nagyon szereti? A
magunk módján hiszünk, a magunk módján szere-
tünk, a magunk módján tesszük a jót és rosszat és a
magunk módján sebeket ejtünk egymáson. Sokszor
elég egyetlen „ártatlan” szó, amely a bennünk élõ, jól
lebetonozott tudatalatti tartalmakat kirobbantja, dü-
höt, csalódottságot, bizalmatlanságot árasztva.
A hatalom és a pénz emberei is a maguk módján teszik
a jót?
A következõ, a magunk módján, számomra a böjt köz-
ponti gondolata.

Gondolatok a böjtrõl

koncentráló képességet, de egyben elég fárasztó is.
Edzés után úgy elfáradok, hogy rögtön elalszom, még
ringatni sem kell.

Írta: Palócz Péter 5. osztály

Gyerekek

Vajon mit jelent ez az egyszerû szó? Ezerféle dolog mi-
att fontos minden gyermek szüleinek, testvéreinek,
nagyszüleinek, barátoknak, állatoknak. Születése pil-
lanatától minden gyermeknek önálló egyénisége van.
Ezek az egyéniségek teszik színessé a világot, boldog-
gá szüleik életét.
Az elsõ és legjellemzõbb különbség a gyerekek között
az, hogy fiú vagy lány. A többi tulajdonság lehet közös
is: a bõrszín, hajszín, szemeik színe, magasságuk, telt-
ségük.
Ezek mind külsõ tulajdonságok. Nagyon fontosak vi-
szont a belsõ tulajdonságok, hiszen eszerint válasz-
tunk barátokat. A gyerekek lehetnek akár jók és rosz-
szak, okosak és buták, elevenek és magányosak, jól
neveltek, neveletlenek. Ilyen gyerekek járnak az én is-
kolámba is. Mindegyik más tulajdonság miatt fontos
nekem. A barátaim is sokfélék. Van, akivel szeretek fo-
cizni és pingpongozni, van olyan, akivel jókat beszél-
getünk, viccelõdünk. S vannak olyanok, akiket nem
szeretek, velük még szóba állni sem jó. Állandóan han-
goskodnak, verekednek, bajba kerülnek. Ezzel sok
gondot okoznak szüleiknek és tanáraiknak.
Még is fontosak, mert az õ tulajdonságaik engem is
megtanítanak arra, hogy mi a helyes és a helytelen.
Anyukám szerint a gyerek a legcsodálatosabb a vilá-
gon. Mindegy, hogy milyenek vagyunk, a szüleink min-
ket szeretnek a legjobban. Amíg gyerekek vagyunk,
mindenki elnézõbb velünk.
Figyelnek és vigyáznak ránk. Tanítanak és gondoskod-

nak rólunk, hogy mire felnövünk, jó emberek legyünk.

Írta: Papp Ernõ Erik 5. osztály

Napi események az iskolánkban

Az iskolába 8 órára kell beérkezni, mert pár iskolás az
iskolabusszal jár be Hódmezõvásárhelyrõl.
A diákoknak és a tanároknak negyed óra áll ren-
delkezésükre elkészülni az elsõ órára.
Az órák 45 percesek.
Az elsõ óráról 9 órakor csöngetnek ki, ilyenkor van a
tízórai, mindenki, aki tízórais, bemegy az ebédlõbe, és
ott fogyasztják el a tízórait.
Az elsõ szünet 20 perces, a szünetet játékkal, beszél-
getéssel és a következõ óra felkészülésével tölthetik el
a diákok és a tanárok.
Az órák 15-10 és 5 perces szünetek megszakításával
folytatódnak.
Mindig a 8.-osok csöngetnek ki és be.
Az ügyeletes tanárok és a 8.-osok feladata, hogy
vigyázzanak a rendre, és ha jó az idõ, akkor
kiküldenek mindenkit az udvarra, csak a hetesek
maradhatnak bent, akik rendbe rakják az osztályt. Az
órák után ebéd van. Ebéd után a hazajárósok haza-
mennek, akik napközisek, azoknak van egy kis idejük
játékra. Azután a napközibe kell menni, ahol a
gyerekek megcsinálják a házit és a következõ napra
való tanulmányokat.
A délután folyamán különbözõ szakkörök vannak pl.:
kosár, fociedzés, néptánc, s ami kötelezõ, az a gyó-
gytestnevelés. Kb. 4 órakor befejezõdik az iskolában
mindenféle foglalkozás, azután mindenki hazamegy.
Így telnek a napi események a mártélyi iskolában.

Írta: Rekett Nagy Leila 8.o. 

(folytatás a következõ oldalon)
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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

Ennek a „magunk módján” történetnek a kialakulását
írja le a Szentírás õseink, Ádám és Éva bûnbeesésének
bemutatásával.
Isten az embert úgy emelte az állatvilágban legfejlet-
tebb emlõsök fölé, hogy saját LELKÉBEN részesítette.
Ez a Lélek tette képessé az embert, hogy Istennel köz-
vetlen kapcsolatban, közös élettérben, végtelen külsõ,
belsõ szabadságban éljen. Isten elmondta az emberek-
nek mi az amit érdemes és  mi az, amit nem érdemes
tenniük és, hogy tetteik  milyen következménnyel jár-
nak. Így elegendõ információt adott a szabadságuk he-
lyes megéléséhez. Az ember azonban egy külsõ hatás-
nak engedve úgy döntött, hogy nem akar az Isten által
elmondott szabályok szerint élni. Õ akarja eldönteni
mi a jó és mi a rossz!
Az emberiség történelme azóta megírta azt, hogy mi-
lyen következménnyel jár az, ha mindenki a maga
módján teszi a jót és a rosszat.
Mindennap, de a böjtben különösen is, Isten arra hív
téged, engem, mindenkit, hogy fogadjuk el az Õ szere-
tetét, ássuk elõ a bennünk pislákoló LELKET, engedjük
meg neki, hogy Szent lelkével erõssé, éretté, vidámmá
tegye lelkünket, hogy újra élõ kapcsolatba legyünk VE-
LE. A Húsvét üzenete éppen az, hogy ez nem lehetet-
len.
Mi nem tudjuk begyógyítani azt a sok sebet, amit a

„magunk módján” való szeretéssel okoztunk mások-
nak, magunknak, és ami elválaszthat Istentõl, de Jé-
zus igen.  Add az Õ kezébe mindazt, ami nyomaszt,
aminek az emléke kínoz, a tehetetlenséged, a megalá-
zottságod, az elhagyatottságod és meg fogod tapasz-
talni, hogy Jézus gyógyít téged!  Ez a Megváltottság ta-
pasztalata. Jézus ezért jött.  Ránk néz, ismeri minden
gyengeségünket, bûnünket és azt mondja: gyere, én
tisztává teszem a szíved, hogy képes legyél befogadni
az Atya szeretetét.
Ez a megtapasztalt szeretet tesz képessé arra, hogy
mindennap szívbõl tudd kimondani: „Atyám, ki itt élsz
a szívemben, legyen meg a Te akaratod”, mert tudom,
hogy ez a legjobb nekem, embertársaimnak, orszá-
gunknak és az egész teremtett világnak.
Erre a meghívásra vár tõled választ az, aki általad
akarja építeni az Õ országát, a szeretet országát, itt a
földön.

Tatárné Kapus Éva

(folytatás az elõzõ oldalról)

Ha koratavasz, akkor böjtölés. Csodálatos az összefüg-
gés az évezredesnél is régibb hagyomány, a szakrális
böjt és a manapság oly nagyon ajánlott tisztítókúra
között. Húshagyó keddel véget ért a farsang és más-
nap, hamvazószerdán megkezdõdött a nagyböjt, amely
húsvétig tart.
A böjt eredeti értelemben az önmegtartóztatást, az ér-
zéki élvezetekrõl való teljes lemondást, újabban már
csak a bizonyos ételektõl való tartózkodást, illetve a
táplálkozás korlátozását jelenti. A kezdetleges kultúrá-
jú népeknél a tabu egyik változata, de jelen van a vilá-
gon fellelhetõ összes vallásban. Istenek ünnepei elõtt,
nemzeti gyász, bûntény, természeti csapás idején böj-
töltek a népek, a buddhisták, a muszlimok és más val-
lásrendszerek hívei a mai napig azt tartják, hogy a böj-
tölés a sikeres elmélkedés feltétele. A Bibliának, mind
az ó-, mind az újszövetségi része említi a böjtöt, hol ta-
nácsként, hol parancsképpen.
A katolikus és ortodox keresztény egyházban máig szi-
gorúak a böjti elõírások, míg a református és evangé-
likus egyház hívei számára nincs is elõírt nagyböjt, in-
kább a lelki felkészülést, megújulást tartják fontosnak
húsvét elõtt. A római katolikus egyház fegyelme is so-
kat enyhült a II. Vatikáni Zsinat, 1965 óta. De a hús-
vét elõtti negyven napos böjti idõszak megmaradt. El-
sõ napja, a hamvazószerda szigorú böjti nap, ilyenkor
elteszik, és csak húsvétkor veszik elõ a hússütõ edé-
nyeket, ezután csak olajjal, vajjal készítik az ételeket.
A templomokban a tavaly megszentelt barkának a ha-
mujával a pap keresztet rajzol a hívõk homlokára:
„Emlékezz, ember, hogy porból vagy és porrá leszel”.
Ez a szertartás az elmúlás és a megtisztulás jelképe is.
Mint ahogyan a testi-lelki megtisztulás a 40 napos
nagyböjt célja is. Hogy miért éppen 40 napos a nagy-

Nagyböjt, avagy tisztító kúra?
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A Fõ utcai Abc dolgozói kellemes környezetben,
széles termékválasztékkal, gyors kiszolgálással,

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

rendszer mûködik, mely komoly kedvezményeket
biztosít a törzsvásárlói kártyával rendelkezõ

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

A „Hogy életük legyen” Alapítvány az Ifjúságért a
mártélyi templom építésének és felszentelésének 100.
évfordulója alkalmából pályázatot hirdet a következõ
kategóriákban:
1. Ifjúsági és felnõtt: fotópályázat
2. Gyermek: rajzpályázat (szaba-

don választott technika)
A templomról készült rajzok és fo-
tók legjobbjai kiállításra kerülnek
a templomban a 2011. évi jubileu-
mi évben.
Mindkét kategória I. helyezettje
10-10 ezer Ft jutalomban része-
sül, illetve mindkét kategória elsõ
3 helyezettje ingyenes kirándulá-
son vehet részt, a szegedi Dómba,
altemplom és toronylátogatással
egybekötve.

Beadási határidõ: 2011. május 31.
A pályázat mellett könyvet tervezünk kiadni a tem-
plom és az egyházközség történetérõl. Kérünk min-
denkit, ha rendelkezik bármilyen szellemi-tárgyi
emlékkel, keresse Nagy Verát (06-62/240-248), a kiad-
vány szerkesztõjét, illetve Tatárné Kapus Évát (06-
70/702-4143) annak érdekében, hogy a történeti vis-
szatekintés igazán alapos és autentikus lehesen.
Elõre is köszönjük minden segítõ közremûködését.

Fotópályázatböjt? Leginkább annak emlékére, hogy Jézus, mielõtt
tanítani kezdett, ennyi ideig vándorolt a pusztában. De
40 napig tartott a vízözön, 40 napig vándoroltak a zsi-
dók a pusztában, és Mózes is ennyi napot töltött a
Sínai hegyen a tízparancsolat kõtáblájára várva. A má-
sodik szigorú böjti nap a nagypéntek, Jézus keresztre
feszítésének napja, amikor teljes a hústilalom. Egyéb-
ként a hústól való tartózkodás érvényes a teljes nagy-
böjtre, mint ahogy csak napi háromszori étkezést en-
gedélyez egyszeri jóllakással. Gyerekekre 14 éves kor
alatt és öregekre, 60 év felett nem érvényes a regula.
Mint ahogy kivételt tesz az úton lévõkkel is. Ebbõl a
kitételbõl erednek a humoros népi anekdoták, misze-
rint a papok nagyböjt idején igen sûrûn látogatták egy-
mást, mert az úton bûntelenül eszegethették a sarog-
lyából elõkerült kappant, csülköt, egyebet.
A mélyen vallásos katolikusok közül a zsinati enyhítés
dacára napjainkban mind többen „negyvenölést” fo-
gadnak, azaz a nagyböjt alatt naponta csak egyszer
esznek és csak húsvét vasárnapján fogyasztanak elõ-
ször húst, leginkább sonkát miután a templomban
megszenteltették azt a tormával, tojással, cipóval, bor-
ral egyetemben. Köreikben a vallásosság egészségtu-
dattal párosul.

Lévay Györgyi

A Petõfi Sándor városi szavalóversenyen döntõbe
került: Horváth Helga a 6. osztályos, Palócz Sándor a
8. osztályos, és Danicska Bettina a középiskolás
mezõnyben. A döntõben Palócz Sándor III. helyezést,
Danicska Bettina pedig II. helyezést ért el
A Kistérségi balladamondó versenyen Palócz Sándor V.
helyezett lett, és ezzel továbbjutott a megyei fordulóra.
Szeretettel gratulálunk a szép eredményekhez!

Iskolásaink sikerei

Lomtalanítás!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az

A.S.A. Köztisztasági Kft.

2011. április 21-én (csütörtök)
reggel 6 órától

lomtalanítást végez.

Kérjük, hogy a saját ingatlanuk elé
helyezzék ki a kézzel megfogható

és elvihetõ háztartási lomot.

Ömlesztett szemét, trágya, salak, veszélyes
hulladék, akkumulátor stb.

KIHELYEZÉSE TILOS!



Mentõ: 474-374 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
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Körzeti megbízott: (20) 2095-336
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Orvosi rendelõ - Mártély: 228-020
Polgármesteri Hivatal: 528-062
Iskola: 528-060
Óvoda: 228-035
Idõsek Klubja: 228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet: 228-450

Közérdekû telefonszámok

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

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

melyre várják a gyülekezet tagjait.

Az egyházak hírei
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Temetkezési Szolgálat
és Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 11
(Az Erzsébet Kórház bejáratával szemben)

Nyitva tartás:
H-P 7.30-16.00
Szo.: 9.00-12.00

Telefon: 62/238-866
Halottszállítás helyben és vidéken. Temetések

lebonyolítása, ravatalozás, sírásás, exhumálás.
Az anyakönyvezés, ügyintézés, árajánlat és

tanácsadás ingyenes!
Szállítási ügyelet: 06-30/2-447-447

(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

Április 6.-án Fényterápia – délelõtt
7.-én A "Költészet Napja" – 10 órától, ked-

venc versekkel
7-8.-án Térítési díj befizetése pénztári órákban
12.-én Termékbemutató – 10 órától
13.-án Bánfi Éva elõadása a cukor ártal-

mairól – 10 órától
14.-én „Batyus bál” – baráti beszélgetés,

nótázás 13.30-tól
20.-án Véradás – 13-16 óráig
21.-én Húsvéti szokások – 10 órától
27.-én Fehérnemû vásár – 9 órától

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit
várunk!

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

mérés, 7 és 8 óra között.
Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoport-

foglalkozása 9 órától.
Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült

felvételek megtekintése közkívánatra, minden
héten

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

Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet
reggel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak for-
ralás után fogyasztható!

A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja márciusi programja


