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Lezárult a vizsgálat a mártélyi iskolabusz balesetével
kapcsolatban. A hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitány-
ság 2011. június 5-ei végzésében az ittas vezetés gya-
nújában indult vizsgálat során nem, más közlekedési
szabályok megsértéséért azonban elmarasztalta Tóth
Mihály iskolagondnokot. A jogerõre emelkedéstõl szá-
mított nyolc nap után bevonták a jogosítványát 3 hó-
napra, valamint 75. 000,- forint pénzbírság megfizeté-
sére kötelezték. Az indoklás szerint, a büntetés kisza-
bására egyrészt a szállítható személyeket egy fõvel
meghaladó utas szám, a biztonsági öv használatának
mellõzése, 1 tanuló nyolc napon belül gyógyuló köny-
nyû testi sértettségének figyelembe vétele, valamint a
KRESZ elõzésre vonatkozó szabályainak megsértése
miatt került sor. Tóth Mihály a végzést nem fellebbez-
te meg.
Eddig a száraz tények. Mellettük pedig a dolgok embe-
ri oldala. A szülõk jogos felháborodása az azonnali ér-
tesítés elmulasztásáért, és egy komoly rágalmazás,
amely a busz vezetõjét érinti. Utóbbiban elsõsorban
egy a Délvilágban megjelent ominózus „üvegnyakát

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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A Dél-alföldi Ha-
gyományõrzõ Kos-
suth Társaság ál-
tal meghirdetett,
„Fakanál lovagjai-
nak hõsi diadala”
elnevezésû fõzõ-
versenyén, ame-
lyet immár IV. al-
kalommal rendez-
tek meg, 9 lelkes

csapat indult, akik már a reggeli órákban elfoglalták a
Tiszai utca szá-
mukra kijelölt fõ-
zõhelyeit. A fõzõ-
verseny mottója,
mi is lehetett vol-
na egyéb, mint:
„Ízek és zamatok a
történelmi múlt-
ból”. Ennek megfe-
lelõen számtalan

féle ételt fõztek, sütöttek, bográcsban, sütõlapon, de
az egyik helyi csapat még mobilkemencében készült fi-
nomságokkal is elkápráztatta a többieket és a felké-
szült zsûrit.
Míg a fõzõk készülõdtek, nem sokkal 9 óra után az au-
tentikus ruhában
pompázó huszárok
koszorúztak az
öreg temetõben,
majd a majorettek
felvezetésével vé-
gig vonultak a Fõ
utcán, és a meg-
újult Fõ térnél
hallgatták meg a
többi érdeklõdõvel
együtt a rendez-
vény megnyitóját, amelyet Balogh Jánosné polgármes-
ter tartott. Innen a menet a focipálya és a Camping kö-

zötti területre vo-
nult, ahol elkezdõ-
dött a lovasok
ügyességi, tereplo-
vaglási versenye.
Már zajlott az új
ravatalozó felszen-
telése az új teme-
tõben, miközben a
közönség a huszá-
rok karusszel-be-

Ezzel az elnevezéssel rendezte meg a Dél-alföldi
Hagyományõrzõ Kossuth Társaság,  a Benkõ Lo-
vas-tanya, a „Hogy életük legyen” Alapítvány, a
Falumegújító  Pályázat projektzárójával egy idõ-
ben azt a Közösségi Civilnapot, amely az idei év
talán eddigi legszínesebb programjaival várta az
érdeklõdõket.

„Mártély örök”

szorongatós” cikk, és a terjengõ helyi pletyka a ludas,
elõbbiben a megkönnyebbülés, hogy nem történt na-
gyobb baj. Tóth Mihály elmondása szerint, amelyet
munkatársai is alátámasztanak, azon a napon reggel
8.30 és 13 óra között a Városi Stadionban tartózko-
dott, mint sofõr, ezért aztán nem is lett volna módjá-
ban a cikkíró által a délelõtti italozást oly szemlélete-
sen körülíró cselekedetre a mártélyi mûintézményben.
Ma már nagyon bánja, hogy nem kérte önként a meg-
szondáztatását, mert azzal elejét vehette volna az effé-
le rágalmazásoknak. Kérdésemre, honnan vehették az
emberek ezt az információt, õ is egyértelmûen az em-
beri rosszindulat megnyilvánulásának tartja a vádat,
mindamellett azt is felvállalja, hogy mint minden em-
berrel, vele is elõfordulhatott, hogy a munkaidején kí-
vül, szívesen megivott egy üveg sört, ezt nyilván egye-
sek láthatták, s bár nem volt errõl biztos tudásuk, a
baleset napjára vonatkoztatva, konkrét tényként, álta-
lánosítva kezelték.
Tóth Mihály õszintén sajnálja a történteket, s bár
számtalan álmatlan éjszakán keresztül azon gondol-
kodott, mekkora baj is történhetett volna, a rendõrségi

végzésben szereplõ elmarasztalásokon kívül nem érzi
magát hibásnak. Munkáját a legjobb tudásának meg-
felelõen ezen túl is elvégzi, s õszinte hálával gondol
azon munkatársaira, ismerõseire és barátaira, akik e
nehéz helyzetben, s e súlyos vád ellenére kiálltak mel-
lette. Igaz ezek az emberek egészen közelrõl ismerik, s
talán ezért sem tartották elképzelhetõnek, hogy valaki
igyon, mielõtt egy gyermekekkel teli iskolabusz volán-
ja mögé ül.
Sajnos olyan hírek is eljutnak az emberhez, amelyek
szerint egyesek „haragszanak” a Kalárisban korábban
megjelent cikk miatt, mert nem domborította ki eléggé
a szülõk aggodalmát, s nem dorongolta le vérbe már-
tott tollal Tóth Mihályt és az iskola vezetését. Tudom,
„mindenkinek” megfelelõ újságot írni-szerkeszteni ne-
héz. De ha néhányan úgy gondolják, hogy a saját újsá-
gunknak az a dolga, hogy sikerorientált bulvárhevület-
tel, szenzációéhes badarságokkal keverje meg a Már-
télyiak fejét, pletykaszintû rágalmakkal hadakozzon, s
nem éppenséggel a béketeremtõ objektív hír- és véle-
ményközlés és a tisztánlátás elõsegítése az alapvetõ
cél – hát nagyot tévednek.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)
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mutatójában gyö-
n y ö r k ö d h e t e t t ,
amelyben mind a
lovasok, mind a lo-
vak tanúbizonysá-
got tettek fegyel-
mezettségükrõl és
a csoportban, zárt
alakzatokban tör-
ténõ együttes
munka szépségé-
rõl. Nem volt hiá-

bavaló a Benkõ Lovas-tanya doyenjének, Benkõ Sán-
dornak türelmes és sok kitartást igénylõ betanító mun-
kája, egyedülálló produkció részesei lehettek, akik
megtekintették a bemutatót, amelyet a gyakorlatnak
megfelelõen a föld-
rõl, mint hatodik –
ahogy Õ mondta –
„gyaloghuszár”
vezényelt le. 
Feltétlenül meg
kell említenünk a
lovas alakzatban
résztvevõket név
szerint, egyedülál-
ló teljesítményük
elismeréseként. Huszárok: Baráth Gábor, Szalay Krisz-
tián, Nagypál Tibor, R. Balogh Sándor, Korcsik János és
Benkõ Sándor. Párjaik, a mártélyi Benkõ Lovas-tanya
lovasai: Benkõ Noémi, Campestrin Eleonóra, Sajti Fan-
ni, Szalai Szilvia, és Tóth Erika. (Ugyanezzel a karusz-
szel formációval egyébként nagy sikert arattak a lova-

sok a „Kéktói Fesztivál”
rendezvényén, 2011. júni-
us 25-én.)
Az egymást jórészt fedõ
programok közül kiemel-
kedõ helyet érdemel a 100
éves katolikus templom
évfordulós ünnepség soro-
zatának keretében megtar-
tott ünnepi Szentmise,
majd az azt követõ rajz- és
fotópályázat díjkiosztással
egybekötött megnyitó ün-
nepsége, amely 11 órakor
vette kezdetét. A háromta-

gú zsûri 22 rajzpályázó, és 6 fotópályázó munkáiból
válogatott. Közel 100 alkotásból született meg az ered-
mény. Zsûritagok: Szepsy Szûcs Levente fotómûvész,

Szepsi Szûcs Mária festõmûvész, rajztanár, B. Kovács
Emõke képzõmûvész.
Köszönjük Kovács Emõke és Farkasné Bakonyi Ildikó
kiemelkedõ munkáját a kiállítás létrejöttének elõsegí-
tésében.
Déli 12 óra körül már a finisben rotyogtak a fõzõver-
seny ételei, miközben a Tiszai utcán az érdeklõdõ gye-
rekek Rácz Róbert fazekasmester irányításával bele-
kóstolhattak a ko-
rongozás rejtelmei-
be, vagy éppen szí-
nes krétával ké-
szíthettek tetszõle-
ges témájú aszfalt-
rajzot. A majorett
felvonulást, a rög-
tönzött lovas pá-
lyán voltizs- (lovas
torna) bemutató
követte, majd a
nap egyik leglátványosabb lovas programját, díjugra-
tási bemutatót nézhettek végig az érdeklõdõk. Az idõ-
járásra senkinek nem lehetett panasza, így azután a
háromtagú szakértõ zsûri egy árnyas fa alatt látott

hozzá az elkészült ételek
bírálatához. Az ítészeket
helyi fõzõmesterünk, D.
Nagy Anti bácsi is segítet-
te hozzáértésével. Az éte-
lek többsége valamilyen
pörköltféle volt, készült
marhából, sertésbõl, szar-
vasból, és harcsából is, de
különlegességek is képvi-
seltették magukat a ver-
senyben, mint vegyes sül-
tekbõl és különféle rafi-

nált köretekbõl összeállított tálak, vagy éppen a ke-
mencében sült kenyérlángos, és pacalos pizza. A kevés
számú csapat szinte kivétel nélkül jól teljesített, így a
zsûri bronz, ezüst és arany fokozattal ismerte el fõzõ-
tudományuka t ,
különféle ajándé-
kokkal és a kate-
góriának megfelelõ
színûre festett fa-
kanállal jutalmaz-
va a díjazottakat.
Ezt követõen ter-
mészetesen a meg-
fõzött ételek jóízû
elfogyasztása vette
kezdetét, barátok, ismerõsök körében.
Az ebéd alatt sem unatkozhattak az érdeklõdõk. Elõ-
ször az „Õszirózsa Népdalkör”, késõbb Takács Béla és
fiai szórakoztatták a hallgatóságot.

Rajz pályázat díjazottjai:
1. Krumesz Ewald 14 éves
2. Papp Vidor 8 éves
3. Papp Kende 8 éves

Fotó pályázat díjazottjai:
1. Szabó István
2. Bújdosó Tamás
3. Návai Réka



Lapunk megkereste ez ügyben Balogh Jánosnét, a falu
polgármesterét, aki e kérdéssel kapcsolatban a követ-
kezõ információkat adta:
Mint ismert, sajnos a szegvári Önkormányzat egyéb
tervei miatt, rövidesen megszûnik a Szegvár-Mártély
ÁMK társulás. Ennek tudatában 9 településsel vettük
fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy továbbra is
egy kistérségi társulás kertében tudjuk mûködtetni az
intézményeket. A Fábiánsebestyénnel kezdetben bízta-
tó tárgyalások végkifejlete nem hozott számunkra jót.
Az ottani testület is úgy döntött, nem társul velünk,
más módon képzelik el náluk az oktatás és az intézmé-
nyek mûködtetésének feladatait. Ebben a szinte már
kilátástalan helyzetben nyújtott segítõ kezet a Refor-
mátus Egyház. Volt ezzel kapcsolatban egy szülõi érte-
kezlet, ahol az óvodások, iskolások szülei is ott voltak,
kifejthették véleményüket, elképzelésüket, s szerencsé-
re azt mondhatom, 100 %-ban támogatták azt, hogy a

mártélyi iskola egyházi kezelésbe kerüljön. Részletek-
kel még nem szolgálhatok, folynak az egyeztetések. A
szükséges iratokat határidõre beadtuk, s így joggal re-
mélhetjük, hogy július 5-én megkapjuk a mûködési en-
gedélyt. A pontos részletekrõl idõben nyújtunk majd
tájékoztatást az érdekelteknek.
Itt el kell mondanom még, hogy egyes vádaskodások-
kal ellentétben, nem távoztak és nem távoznak gyer-
mekek „tömegestõl” a mártélyi iskolából. Két gyermek-
nek kerestek a szülõk a képességeiknek, tehetségük-
nek leginkább megfelelõ iskolatípust, amely részükrõl
érthetõ, s a gyerekek jobb boldogulását biztosíthatja. E
mellett örömteli tény, hogy Hódmezõvásárhelyrõl 26
diákot járatnak ide a szüleik, ami azért pontosan az el-
lenkezõjét bizonyítja azoknak a híreszteléseknek, ame-
lyekre utaltam.
Az Önkormányzat, a Képviselõ Testület, az iskolaveze-
tés eddig, és ez után is mindent megtesz annak érde-
kében, hogy amíg annak reálisan megvalósítható mód-
jai vannak, helyben tartsa az oktatást. Ez napi mun-
kánk egyik nagyon fontos része, amely meggyõzõdé-
sünk szerint az egészséges faluközösség megmaradá-
sának a záloga is.

Még épp, hogy véget ért az idei tanév, s elbúcsúz-
tatták az iskola végzõs diákjait, a falu vezetését,
az iskolás gyerekeket, szülõket, tanárokat is egy
kérdés foglalkoztatja: mi lesz a mártélyi iskola
sorsa.

Mi lesz a mártélyi iskola sorsa?
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Lovas Sikerek
Újabb szép sikereket köny-
velhetnek el a mártélyi
Benkõ lovas-tanya lovasai
és tanítványai. A Dél-alföl-
di Lovas-udvar által meg-
rendezett „Szabadidõs Lo-
vasverseny” elnevezésû
számban díjugratásban
Campestrin Eleonóra IV.
míg Baranyi Lili V. helyen
végzett, Benkõék „Tiara”
nevû lovának nyergében.
Ugyanennek a kategóriá-
nak a Zsombón megtartott
versenyén, 36 induló kö-

zött hibátlan pályalovaglással Sajti Fanni az V. legjobb
helyezést érte el összetettben, „Szellõ” hátán.
Gratulálunk a sikerekhez!

Tanévzáró és ballagási ünnepség
Idei tanévzáróját és ballagási ünnepségét 2011. június
18-án tartotta a mártélyi Általános Iskola. Az évzárón,
kiváló tanulmányi eredményéért, jó magatartásáért,
kiemelkedõ közösségi és sport tevékenységéért 46 ta-
nuló vehetett át könyvjutalmat. A 13 végzõs diák
mindegyike tovább tanul. Négyen gimnáziumban, né-
gyen szakközépiskolában, négyen szakmunkásképzõ-

ben, míg egy diák szakiskolában folytatja a tanulmá-
nyait.
Az intézmény eredményes munkáját elõsegítõ szülõk-
nek emléklappal köszönte meg az iskola önzetlen
munkájukat. A szülõi munkaközösség és az iskola dol-
gozói külön köszönetét fejezte ki a nyolcadikos gyer-
mekek szülei közül azoknak, akik több éven keresztül

Értesítjük a lakosságot, hogy a védõnõi feladatokat
2011. június 01-tõl augusztus 31-ig Kovács Tivadarné
látja el. A tanácsadás idõpontja változatlan.
Tanácsadáson kívüli idõpontban, a 70/216-79-08-as
telefonon szíveskedjenek keresni.

Értesítés

Június 26-tól, négy napon át az altenahri testvértele-
pülés 34 fõs ifjúsági csoportja vendégeskedik Mártély-
on, amelynek keretében olyan programokon vesznek
részt, amit a mártélyi fiatalok szerveztek meg és készí-
tettek elõ. Megtekintik a vásárhelyi Zsinagógát és a
Holokauszt Múzeumot, részt vesznek szegedi városné-
zésen, Mórahalomra látogatnak el egész napos prog-
ram keretében a fürdõbe, kerékpártúrán, lovas kocsi-
kázáson vesznek részt.

Altenahri ifjúsági küldöttség
Mártélyon
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Óvodai évzáró
2011. június 04-én hagyományos évzárómûsorral bú-
csúztattuk a 2010-11-es tanévet.
A ballagó nagycsoportosok beköszöntõje után röviden
beszámoltunk a tanév legfontosabb eseményeirõl. Eb-

ben az évben nem
csak a ballagóktól
vettünk búcsút, el-
köszöntünk Hor-
váth Pálné, Jutka
nénitõl, aki év köz-
ben elkezdte meg-
érdemelt nyugdíjas
éveit, és megkö-
szöntük Szabó
Lászlóné Rózsiká-

nak a több éves vezetõi munkáját is, aki még tovább
segíti munkánkat.  Az évzárómûsort az angolszakkö-
rösök kezdték, ahol igény szerint a kicsik és nagyob-
bak is tanulhattak egész évben. Nagy sikert aratott a

zenés összeállítás, amit Józsa Enikõ tanított be. A kis-
csoportosok állatóvodát varázsoltak az óvoda udvará-
ra Fülöp Andrásné segítségével, majd a középsõsök
hagyományos falusi vásárba invitálták a nézõket.
Természetesen a délelõtt legfontosabb eseménye a bal-
lagók fellépése volt, Pünkösdölõ mûsoruk segítségével
számot adtak énekes, táncos, verses tudásukról. A kö-
zépsõsöket és a ballagókat Csatlós Pálné tanította be.
Az évzárómûsor betanításánál Szabó Lászlóné óvó né-
ni és Bordás
Györgyné dajka
néni segített mind
két csoportnak.
Megható pillana-
tokkal zárult a dél-
elõtt, amikor az
égbe szálltak a
gyerekek lufijai.

Emlékezetes napok, színes programok
Így jellemezhetnénk leginkább azokat a mártélyi gye-
rekekkel együtt eltöltött szép napokat, amelyek során

részük volt az
Altenahrból érke-
zett 30 fõs csoport-
nak, akiknek a
szervezõk sok szí-
nes programot állí-
tottak össze. Volt a
programban isko-
lalátogatás, foga-
dás a Polgármeste-
ri Hivatalban, lo-

vas délután és sportdélután az Olasz tanyán, lovas ko-

csikázás, lovaglás, játék, gyöngyfûzés, agyagozás, es-
te szalonnasütés és tábor-
tûz, éjszakai túra, városlá-
togatás Szegeden, a Dóm
és a Somogyi könyvtár
megtekintése, látogatás a
Sziksóstó kalandparkban,
egész napos program
O r o s h á z a - G y o p á r o s -
fürdõn, sok-sok szabad-
program, disco, baráti be-
szélgetések, közös étkezé-
sek, játék, móka, ismerke-
dés.

végeztek aktív munkát az iskola és a gyermekek érde-
kében: Hízó Zoltánnénak, Kisalbert Szilviának és Tóbi-
ás Ferencnének.
Nagy öröm, hogy 17 leendõ elsõ osztályos várja, hogy
megkezdhesse tanulmányait szeptembertõl.
A Mártélyi Iskoláért Alapítvány több éves hagyomá-
nyához hûen, idén is ebbõl az alkalomból adta át pénz-

jutalommal járó alapítványi díját azon továbbtanuló
diákjainak, akikre az itt töltött éveik alatt valamennyi-
en büszkék lehettek. Az idei díjazottak: Hízó Ildikó,
Sajti Fanni, 8. osztályos tanulók, Demcsák Dorina,
Menczel Renáta, és Török Viktória 6. osztályos tanu-
lók.

A szülõk, érdeklõdõk nagy számban tekintették meg a
S.M.I. évzáró vizsga bálját a Faluházban 2011. június
3-án 18 órától.
Az iskola növendékei, osztályonként és vegyes csopor-
tokban változatos koreográfiák szerint standard és la-
tin-amerikai tánctudásukból adtak ízelítõt. Nagy sikert
aratott a tánc szakkörösök-, versenytáncosok külön

bemutatója, amelynek során Vékony Vanesszát, Hajdú
Renáta Virágot, és Kisalbert Trisztánt, valamint Juhász
Csabát csodálhatták meg a nézõk. Külön tetszést ara-
tott a tanulók tánctanára, versenytáncos, Scwarz Péter
és csinos partnerének bemutatója, amely elérendõ cél-
ként lebeghet a táncoktatásban részt vevõ tanulók
elõtt.

A „Silver” Mûvészeti Iskola vizsga bálja
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A megnyitó elõtt a csapatok tagjai dedikáltak egy Fra-
di-mezt, melyet a késõbbiekben jótékony célra árverez-
nek el. Szintén dedikáltak egy Bütyök Csárda Mártély
mezt, amely a találkozó emlékére a csárdában lesz ki-
állítva. 

A sporteseményt Balogh
Jánosné Mártély polgár-
mestere nyitotta meg. Kö-
szöntötte a résztvevõ csa-
patokat, a meghívott ven-
dégeket, és minden már-
télyi focirajongót. Örömét
fejezte ki, hogy egy ilyen
rangos sporteseménynek
Mártély adhatott helyet.
Minden ilyen találkozó lé-
nyege az ismerkedés, kap-
csolatok kialakítása, és
természetesen a közös

sportélmény. Megköszönte a szervezésben közremûkö-
dõknek, a „Hogy életük legyen” alapítványnak, Pótári
Mihálynak és a Bütyök Csárda tulajdonosának a ren-

dezvény létrejötté-
ben való lelkes és
önzetlen közremû-
ködését.
Ez után Nógrádi
Tibor a Csongrád
megyei Labdarúgó
Szövetség elnöke
köszöntötte a csa-
patokat, és abbéli
örömének adott
hangot, hogy a mártélyi labdarúgás újra felfelé ívelõ
pályára került, amely reményt ad arra, hogy a helyi
labdarúgás ismét régi, vagy még annál is nagyobb fé-
nyében ragyoghasson. Gratulált az elért sikerhez, s to-
vábbi kitartó munkára bíztatva a csapatot, ezzel zárta

szavait: Hajrá Magyaror-
szág, Hajrá Mártély.
Deutsch Tamás Európa
Parlamenti képviselõ kez-
dõrúgásként kapura pró-
bálta emelni a labdát, ám
talán az erõs ellenszél és
az ünnepi utcai viselet al-
kalmatlansága miatt nem
sikerült egészen eredmé-
nyesen a mozdulat. A kö-
zönség lelkes tapssal ju-
talmazta a mosolygó pró-

A 100 éves mártélyi katolikus templom jubileumi
rendezvénysorozatának következõ állomásaként
szívmelengetõ sportesemény lebonyolítására ke-
rült sor a sportpályán, amelyet már a meccs meg-
kezdése elõtt váratlanul nagy számú érdeklõdõ
állt körül.

Szent Adorján Kupamérkõzés Mártélyon

Emléktábla avatás
A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület 2010. év végén hozott vezetõségi határoza-
tot, amely szerint a rendszerváltás után elhalálozott

aktív mártélyi
önkéntes tûzoltók
emlékére emlék-
táblát kíván elhe-
lyezni a Polgárõr
és tûzoltóház
falán. A Kossuth u.
1/a. szám alatt
lévõ épület hom-
lokzatán elhe-
lyezett, Tóth

Mihály kõfaragó mester által elkészített emléktábla
avatására 2011. május 28-án 9 órai kezdettel került
sor. Az ünnepségen megjelentek: a mártélyi Önkor-
mányzat részérõl Albert Tibor alpolgármester és Dr.
Tarics Csilla jegyzõ, a Hódmezõvásárhelyi Tûzoltó
parancsnokság képviseletében Csuka Attila százados,
parancsnok helyettes, és Krám István a Csongrád
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hód-
mezõvásárhelyi kirendeltség vezetõje. Az avató ünnep-

ség Rózsa Szilveszter egyesületi elnök köszöntõjével
vette kezdetét, majd a Himnusz elhangzása után Dávid
István emlékezett meg a mártélyi Önkéntes Tûzoltó
S z e r v e z e t
múltjáról, és az
emléktáblán szere-
plõ személyekrõl.
Albert Tibor alpol-
gármester ünnepi
b e s z é d é b e n
kiemelte az önkén-
tesen végzett
munka méltó elis-
merését, amiért a
társadalom és az emberek egyként hálásak lehetnek
minden olyan társuknak, akik szabadidejüket feláldoz-
va tesznek szûkebb és tágabb közösségükért. Rózsa
Jánossal, az egyesület örökös, tiszteletbeli tagjával
leleplezték az emléktáblát, amelyet a jelenlévõk
megkoszorúztak, alá virágokat helyeztek el.
Az emléktáblán olvasható nevek: Albert Lajos (1946-
1993), Tóth István (1958-2000), Nagy Imre (1959-
2010).
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bálkozót. Az „Öreg Fradi” – Gyulai Akadémia és a
„Mártély Öregfiúk” – Bütyök Csárda vegyes csapatai
mérték össze erejüket. Az „Öreg Fradi” csapatát kapu-
védõként Kiss-Rigó László Szeged – Csanádi Megyés-
püspök erõsítette. Csöngetõ Endre játékvezetésével, és
ifj. Tóth Sándor, valamint Varga Zoltán partjelzõk köz-
remûködésével, valamivel 11 óra után vette kezdetét a
váratlanul tempós mérkõzés, amelynek elsõ félidejé-
ben három gólt lõtt a mártélyi csapat.

A két félidõ közötti szünetben Nógrádi Tibor egyesével
átadta a megye III.-ban harmadik helyen végzett Bü-
työk Csárda Mártély játékosainak a bronzérmet, és is-
mét további küzdelmes és eredményes szereplésre buz-
dította õket.
A második
félidõben rá-
erõsített az
ellenfél ruti-
nos gárdája,
így a végered-
mény 7:4-re
alakult, az
„Öreg Fradi”
csapata javá-
ra. A Szent
Adorján ván-
dorkupát Balogh Jánosné Mártély polgármestere adta
át a gyõztes csapatnak.
A sportesemény a résztvevõ csapatok, szakvezetõk és
szervezõk részvételével, közös ebéddel és jó hangulatú
beszélgetéssel zárult a Faluházban.

FELHÍVÁS
Számlálóbiztosi munka

A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén a természetes személyekrõl
és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. Az összeírás
2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8.
között történik. A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokra van szükség.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvõképes személy lehet. Létszámukat a kialakított számlálókör-
zetek száma és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb. 110-140 cím tartozik. A számlálóbiz-
tosok toborzásáról a települési népszámlálási felelõs gondoskodik, kiválasztásukat a KSH által meg-
adott szempontok alapján végzi.
A jelentkezõk a www.nepszamlalas.hu oldalon tájékozódhatnak a számlálóbiztos feladatairól, vala-
mint letölthetik a „Számlálóbiztosi jelentkezési lapot”, melyet 2011. július 31-ig kitöltve Mártély Köz-
ség Jegyzõjéhez, mint népszámlálási felelõshöz kell eljuttatni, aki a számlálóbiztosok kiválasztásáról
a KSH által megadott szempontok alapján gondoskodik. Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatalban
is igényelhetõ.
A feladat elvégzéséhez a biztosított tananyag elsajátítása otthoni felkészüléssel, és a számlálóbiztosi
képzésen való részvétellel lehetséges. A képzés kötelezõ! Az elõzetes jelentkezést követõen, a KSH ál-
tal megadott szempontok alapján kiválasztott számlálóbiztos-jelölteket írásban értesítjük. Szerzõdés-
kötésre csak azzal a számlálóbiztossal kerül sor, aki a kötelezõ képzésen megfelelõ minõsítést szer-
zett.

dr. Tarics Csilla
jegyzõ

Tájékoztatjuk Mártély lakóit, hogy községünkben a
körzeti megbízotti feladatokat Szin Dániel fõtörzsõr-
mester látja el.

Elérhetõsége:
szolgálati idõben: 30/591-39-88
szolgálati idõn kívül: 62/535-960

Közlemény
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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: 6.30-19, Sz: 6.30-17, V.: 7-15-ig

Tisztelt Társulati tag!

Tájékoztatom, hogy ebben az évben lezárul a csatorna-
beruházás pénzügyi része. Ennek keretében szakaszo-
san kiutalásra kerülnek a lakástakarék-pénztári meg-
takarítások, így a tegnapi nap folyamán Ön tájékozta-
tást kapott a Fundamenta Lakáskassza Zrt-tõl lakás-
elõtakarékossági szerzõdés kiutalásáról. A megküldött
levél a Fundamenta Lakáskassza Általános Szerzõdési
Feltételei szerint egy általános formanyomtatványon
került kiküldésre, ezért annak értelmezéséhez az aláb-
bi segítséget szeretném nyújtani: A szerzõdés a vízi
közmû társulat javára zárolva van, így a teljes egyen-
leg a társulat részére kerül kifizetésre. Ennek alapján
maradványérték a szerzõdésen nincs, így Önnek ma-
radványértékrõl nem kell rendelkeznie, maradványér-
téket nem kap kézhez. 

Ön azonban élhet a kedvezményes lakáskölcsön lehe-
tõségével, ehhez a továbbiakban a társulatnak semmi
köze nincs, hiszen a betét és a hitel kifizetése elkülö-
nül egymástól. Ehhez vissza kell küldeni a nyilatkoza-
tot, ami alapján a hitelt a Fundamenta Lakáskassza
Zrt. külön intézi.
Felhívom a figyelmét továbbá, hogy a 2.500,-Ft-os
hozzájárulást továbbra is fizetni kell a futamidõ vé-
géig, ahogyan Ön azt vállalta, kivéve, ha egy ösz-
szegben befizette. Kérem továbbá, amennyiben el-
maradása van, haladéktalanul rendezze, ellenkezõ
esetben végrehajtásra kerülhet sor. Az ügyben meg-
értését kérem, amit elõre is megköszönök. 

Mártély, 2011. május 12.

Tisztelettel: Balogh Jánosné Elnök

Tájékoztató

Felhívjuk a közúton, vasúton utazók figyelmét, hogy
égõ cigaretta csikket és dohány nemût ne dobjanak ki
a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt árokpartokon,
vasúti töltéseken keletkezett tüzek legtöbb esetben
közvetlenül veszélyeztetik az erdõ- és mezõgazdasági
területeket. Felhívjuk továbbá az erdõbe kirándulók,
valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók figyel-

mét a tûzmegelõzés fontosságára. Kérjük, az esetlege-
sen észlelt tüzet a lehetõ legrövidebb idõn belül jelez-
zék a tûzoltóságnak a 105-ös, illetve a 112-es segély-
kérõ hívószámon.
Köszönjük, hogy felhívásunkat megszívlelve, megértõ
magatartásukkal segítenek a tûzkárok megelõzésében!

A Tûzoltóság felhívása

Megérkezett a vakáció és a nyár. Gyermekeink szívesen
pancsolnak, játszanak, úsznak ilyenkor a nagy meleg-
ben, de vajon ellen tudnak-e állni a környezõ szabad
vizek csábításának? Nagyon veszélyesek a bányagöd-
rök, csatornák, holtágak, élõ vizek nem strandolás cél-
jára kijelölt, és megfelelõen képzett felügyelõk nélküli
partszakaszok. Ügyeljünk, hogy gyermekeink csak az
arra kijelölt vizekben és partszakaszokon hódoljanak a
nyári fürdés örömeinek. Lehetõleg csak felnõtt kísére-
tében látogassanak idegen, ismeretlen helyeket. Felhe-
vült testtel, vagy közvetlenül étkezés után ne engedjük
vízbe csemetéinket! Elõzzük meg a bajt. A víztõl félni
nem kell, de tisztelni igen!
Iskolaszünetben is nagyon ügyeljünk, hogy a gyerekek
betartsák a közlekedési szabályokat. Alkonyattájt kü-
lönösen fontos észben tartani a közlekedés egyik leg-
alapvetõbb jelmondatát: „Látni és látszani”! Ezért is
viseljenek a kerékpározó, túrázó gyermekek láthatósá-
gi mellényt.

Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi
Közhasznú Egyesület tagjai

Óvjuk, védjük gyermekeinket a
szünidõben is
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Május 6-án Fényterápia 9 órától
7-8-án Térítési díj befizetése pénztári órákban
14-én „Pöttyös-party” – beszélgetés,

nótázás, 13.30 órától
20-án A kánikula hatásai – védekezés, Bánfi

Éva elõadása 10 órától
27-én Ruha és fehérnemû vásár 9 órától
28-án Úti-élmény beszámoló, Olaszország,

Görögország 10 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 júliusi programja

Helyt álltak a mártélyi Önkéntes Tûzoltók.
A hódmezõvásárhelyi Tûzoltóság híradó ügyeletesétõl

kapott értesítést a
mártélyi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület
2011. június 13-
án, reggel fél 7
után pár perccel,
hogy a Bütyök
Csárda tetõszerke-
zete teljes terjede-
lemben lángol. Az
ügyeletes telefon

jelzése után, a mártélyiak rövid idõ alatt a helyszínre
vonultak 5 fõvel, és segítséget nyújtottak a vásárhelyi
illetve a szentesi hivatásos tûzoltók munkájában.

Újabb sikerek a Földeákon rendezett tûzoltó-
versenyen

A XVI. alkalommal megrendezett Földeáki Falunapok
keretében megrendezett tûzoltó szakmai versenyen, a
Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület önkéntes tûzoltói egy I., egy II. és egy V. he-
lyezéssel gazdagították trófeagyûjteményüket.

Leégett a Bütyök Csárda
tetõszerkezete Az egyéb, szükséges falurendezési és szépítési mun-

kák mellett, kiemelkedõ fontossággal tisztítják és te-
szik rendbe közmunkásaink a falu vízelvezetõ árkait.
E munkák során most alaklom adódik azoknak a be-
ton elemekkel még nem bélelt árkoknak az újranyesé-
sére, megfelelõ lejtési szögének kialakítására, amelyek
nagyobb esõzés kapcsán nem vezették le megfelelõen
a csapadékvizet. Képünk a Községház utcán készült,
ahol már jórészt elkészültek a munkálatok, s amelye-
ket szükség szerint a jövõben is, rendszeresen falu-
szerte folytatnak.

Mûködik a közmunka-program



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

Szin Dániel:
Szolgálati idõben: (30) 591-3988
Szolgálati idõn kívül: 535-960

Polgárõrség: 228-043
Posta: 528-010
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

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

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

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁS
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíj-
biztosítási Igazgatóság ügyfélfogadási rendje
Hódmezõvásárhelyen 2011. május 16-tól az

alábbiak szerint változik:

Hétfõ 8-13 óráig
Kedd 8-13 óráig
Szerda 8-17 óráig

Csütörtök nincs ügy-
félfogadás

Péntek 8-12 óráig.


