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Zuhanórepülés

Sose gondoltam volna, hogy pusztán az ember kinéze-
te tükrözheti a társadalom állapotát. És azt sem, hogy
amit most leírok, egyszer velem fordul elõ. De higgyék
el, a mai világban már ezen sem igen lehet csodálkoz-
ni…
Történt, hogy visszavonult életmódom miatt, már,
hogy bemennék a „városba” valamiért, vagy ilyesmi,
idõnként erõsen hanyagolom a borotválkozást. Falu-
helyen ez nem szembeszökõ hiányossága a higiéniá-
nak és a férfiszépségnek. Van, hogy egy hét is eltelik
anélkül, hogy lerántanám arcom bõrérõl a sertéket, és
feleségem ezt elég jól tûri. Ötven felett ez azt eredmé-
nyezi, hogy az iromba szõrzettõl az ember gyereke
konkrétan úgy néz ki, mint egy hajléktalan. Fõleg a
februári télben, ahogy ácsorog valamelyik szupermar-
ket parkolójában, mert egyáltalán nincs kedve a csalá-
di bevásárlás gyötrelmeit odabenn végigélni, pedig ott
fûtenek.
Szóval, álltam februárban a derékmagasságú hóbuc-
kák között a bevásárlókocsi tárolóban egy késõ dél-
után, várva az asszony megérkezését, otthoni, mond-
hatni „játszós” ruhában. Magas szárú téli cipõ, kosz-
lott tollkabát, mackómelegítõ, bolyhosodó kötött sap-
ka erõsen homlokba húzva, amikor odalép hozzám egy
kedves mosolyú idõsödõ hölgy, és felém nyújt egy szá-
zast. Hirtelen nem tudtam mit mondani. Nem értettem,
mirõl van szó. Fogalmam sem volt, mit akar. Csak néz-
tem rá, és nem tudom, benne volt-e a tekintetemben a
megvertség és kilátástalanság szokásos üressége,
vagy nem, de eléggé kitartó volt. Tartotta a pénzt jó
ideig, s a szemembe nézett sajnálattal. És, mikor azt
mondta végül: fogadja el! Még a kocsit sem kell vissza-
tolni – azonnal rájöttem a dolog karitatikus valóságá-
ra. Beugrott a lényeg.
Egyáltalán nem tudtam mit válaszolni. Pedig talán
meg kellett volna köszönnöm, mondanom akármit,
bármit, szabadkozni, magyarázkodni, még ha személy
szerint nem is nekem szólt a gesztus. 

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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Március 15.
Gyönyörû verõfényes tavaszi idõben tartotta meg
Mártély község önkormányzata és a falu lakói az
1848-as Forradalom és Szabadságharc tiszteletére ren-
dezett emlékünnepségét.
A program délelõtt 10 órakor vette kezdetét a Faluház-
ban, ahol a Himnusz közös eléneklése után Albert Ti-
bor alpolgármester Úr mondott köszöntõ beszédet.

Bevezetõjé-
ben Teleki
Pált idézte:
„Jobb lenne,
ha a napi
hírek és az
újságok he-
lyett több
történelmet
olvasnánk”.
E gondolat
ma is
ugyanazt je-
lenti, mint
Teleki korá-
ban – mon-
dotta –, a
nemzet tör-
ténelmének
i s m e r e t e
nélkülözhe-

tetlen mindannyiunk számára, hiszen ismernünk kell
a múltat ahhoz, hogy a jövõt építeni tudjuk. Megismer-
ni és tanulni pedig a történelem lapjairól lehet. A bul-
várhírek és szenzációk világában fontos tudnunk mik
az igazi értékek, kik az igazi példaképek.
„Lázadásokat lehet csinálni, forradalmakat soha. Azok
nem csináltatnak, hanem csinálódnak.” – fogalmazott
egykor Kossuth -, Petõfi visszaemlékezései között pe-
dig azt olvashatjuk, hogy míg õ a 12 pontot fogalmaz-
ta, addig felesége nemzeti szín fõkötõt készített magá-
nak, amelyen a piros az erõt, a fehér a hûséget, a zöld
a reményt jelképezte. Erõ, hûség, remény. Erre emléke-

zünk ma, kokárdákkal a hajtókánkon. A hõsökre, akik
tettek a hazáért a szabadságért a függetlenségért.

Kövessük mis is a 48-as eszméket. Legyünk követõi a
márciusi ifjaknak, a szabadság harcosainak. Mutassuk

meg a mindennapokban, hogy mindig azoknak van
igaza, akik hisznek, remélnek és bíznak abban, hogy a
világ megváltoztatható. Tegyünk érte! – zárta beszé-
dét.

Kezem mereven a kabátzsebben, és a tõlem telhetõ leg-
nagyobb szégyenkezéssel fordultam félre. Egy darabig
tartotta az érmét elém, azután elment.
Biztosan megbántottam õt. Pedig nem akartam. Ha vé-
letlenül olvassa e sorokat, ezúton köszönöm a valóban
rászorulók nevében segítõkészségét, emberségét, jósá-
gát. De higgye el: nem azért maradtam szótlan, mert
nem tudok az élet hasonló dolgairól, hanem, mert so-
se gondoltam volna, hogy pusztán egy slendrián öltöz-
ködés, egy borotválatlan arc, egy tétovának tûnõ
ácsorgás a kissé ugyan lefelé süllyedõ középosztálybe-

li mivoltomat egyszeriben a hajléktalanság látszatába
taszítja. Pedig ez van. Ez történt, ez volt.
Ha jobban meggondolom, nem is csoda. Én voltam a
hibás. Vagy nézz úgy ki, mint amit magadról gondolsz,
és a társadalom társadalmi hovatartozásod kifejezése-
ként elvárhat, vagy ne menj emberek közé. Mert még
az is elõfordulhat, hogy indokolatlanul megsajnálnak.
És ez, a megsajnálókra, önzetlenül adakozókra nézve
rendkívüli módon értékelendõ szamaritánizmus! Bár –
meggyõzõdésem – nem az õ dolguk lenne…

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Ezt követõen az általános iskola diákjai adtak színvo-
nalas ünnepi mûsort. A mûsort Körtvélyessyné Rácz-
Balog Renáta szerkesztette és tanította be.
A gyerekek fellépését követõen felcsendülõ Szózat
hangjai után a jelenlévõk megkoszorúzták a Fõtéren

található 1848-as emlékmûvet. Elhelyezték a megem-
lékezés virágait, koszorúit óvodás és iskolás gyerme-
keink, a falu intézményeinek, civil szervezeteinek kép-
viselõi és magánemberek.

Húsvéti gondolatok
Krisztus születésének misztériuma: a szeplõtelen fo-
gantatás, az üldöztetés nehéz és szegény körülményei
között való megszületés, a gyermeki tisztaság. A világ,
a keresztény világ legnagyobb ünnepe a Megváltó eljö-
vetele.
A karácsony misztériuma: a tiszta szeretet misztériu-
ma.
A húsvét üzenete: az ember, a felnõtté vált ember fele-
lõssége földi életében. Nekünk, embereknek a minden-
napi életre való felkészülés: a meg nem értés, a kikö-
zösítés, a keresztút és a keresztre feszítés földi életünk
szimbóluma.
Minden ember, minden e világra született ember a Jóis-
tentõl megkapja a legnagyobb kegyelmet: a választás
lehetõségét. Minden nap minden perce az egyént vá-
lasztás elé állítja. Indulhat a jó irányba, és indulhat a
rossz irányba.
A XXI. század zaklatott, veszélyekkel terhes idõszaká-
ban sokan azt mondják, nagyon nehéz megkülönböz-
tetni a rosszat a jótól. Pedig mi sem könnyebb ennél:
Isten törvényeihez kell alkalmazkodnunk!
Akkor viseli jól magát az ember, ha mindent a jóért és
mindenkinek javára cselekszik, mert akkor veszi figye-
lembe Isten törvényeit.
Istentõl azért kaptuk az alkotó emberi képességet, az
értelmet, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz
között.
Jézus azt mondta nekünk: „Azt vegyétek számba, mit
szeretnétek, hogy nektek tegyenek mások, és mit nem

szeretnétek. Ebben rejlik minden. Ennek alapján nem
tévedhettek.”
Senki ne ámítsa magát, a jóért mindennap meg kell
küzdeni. Mindennap le kell mondani a hiúságról, az
önzésrõl, a bosszúvágyról, a kapzsiságról, és minden-
nap keresni kell az isteni mértéket: meddig teszek a
magam javára úgy, hogy mások kárát nem okozom.
Krisztus avégett jött a világra, hogy életével, keresztút-
jával, halálával példát adjon, hogy megváltsa az embe-
riséget.
A tízparancsolat tiltó törvényeit egyetlen szóban fog-
lalta össze: „Szeress!” Szeress annyira, hogy akár éle-
tedet is föláldozd másokért, mások testi-lelki üdvéért.
Aki a krisztusi elvek szerint kíván élni, nem kerülheti
el a saját keresztútját. Minden testi szenvedést kárpó-
tolhat az a lelki öröm (csak az kárpótolhatja), amelyet
akkor érünk el, ha saját önzõ érdekeinkrõl lemondunk
más ember(ek) javára, a közösség javára, az emberiség
javára.
Földi létünk nem csak szenvedés. A fájdalmak és örö-
mök egymást váltogatják, mint ahogy a sötétséget fel-
váltja a fény, és a fényt a sötétség. Van azonban egy ál-
landó fény a sötétségben is: amikor tekintetünket a
földrõl az égre emeljük, ahol a csillagok fényében is Is-
ten világosságát találjuk meg.
Nem volt hiábavaló Krisztus keresztútja. Nem hiábava-
ló mindennapi keresztutunk.

Szerzõ: Dr. Papp Lajos, szívsebész orvos,
a pécsi egyetem professzora.

ÁMK hírek
Büszkeségeink

2012 év elején számos versenyen vettünk részt isko-
lánk tanulóival. Együtt örülünk velük és nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy alapos fölkészülésüknek meg-
lett az eredménye. Íme a verseny- és helyezéslista:
Részt vettünk a hódmezõvásárhelyi Arany János Balla-
damondó Versenyen 2 tanulóval. Rostás Enikõ a 6.
osztályosokat képviselte, míg Nagy Dorottya a 8. osz-
tályosok mezõnyében indult. Õ negyedik helyezést ért
el, és így továbbjutott a megyei fordulóba.
Nagy Dorottya a XXVI. Petõfi Szavalóversenyen 7-8.
osztályos kategóriában, Kovács Blanka és Palócz Péter
az 5-6. osztályos kategóriában a döntõbe jutott. Do-
rottya és Blanka szavalatát a zsûri különdíjjal jutal-
mazta.

Palócz Péter nemcsak versmondásban ügyeskedett, ha-
nem történelem tantárgyból is szép eredményt ért el.
Bejutott a Mozaik Tanulmányi Verseny döntõjébe.
Kis Zoltán 8. osztályos tanulónk a reáltantárgyakból
bizonyított a nagyvilág elõtt. Eredményei a követke-
zõk: Bejutott a Mozaik tanulmányi verseny döntõjébe
matematikából és kémiából. A Zrínyi Ilona Matemati-
kaversenyen XIV. helyezést ért el. (Ez az ország legnép-
szerûbb matematikaversenye. Az elmúlt évben az in-
dulók száma több mint 65000 volt.) A Meleg István Ké-
miaversenyen a döntõben II. lett. A Hevesy György Ké-
miaverseny területi fordulójában elsõ, míg a megyei
fordulóban 6. helyezést ért el.
Gratulálunk! És csak így tovább, gyerekek!

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta
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Óvodai farsang
Fergeteges télûzõ mulatságon vettünk részt március
10-én délután 2 órától a Faluházban, amit hosszú ké-
szülõdés elõzött meg. Itthon már hetekkel ezelõtt ké-
szültek a gyermekeink jelmezei. Ezzel párhuzamosan
az óvó nénik is szorgalmasan készítették az apróságok
fellépõ ruháit. Rengeteg tombola ajándékot gyûjtöt-
tünk össze, miközben a szemünk láttára egyre több,
szebbnél szebb dekorációk kerültek ki az óvó nénik ke-
zei közül. Szombat reggel szorgos kis szülõi csapat
gyülekezett az óvodában, hogy délutánra elkészülje-
nek a finom szendvicsek. Majd a Faluházban elõkészí-
tettük a helyszínt a gyerekeknek. Délutánra már hatal-
mas óriásbohócok álltak a színpadon, a nagyterem át-
rendezve, és tomboláktól roskadozva várta a farsangi
sokaságot. A szervezés hibátlanságát bizonyítja, hogy

az óvoda dolgozói a lebonyolítás minden mozzanatát
magukra vállalták. Így nekünk, szülõknek délutánra
már csak a kikapcsolódás, a gyermekeinkkel való ön-
feledt szórakozás maradt. Elõször a gyerekek jelmezes
felvonulását láthattuk. A sok szép jelmez között voltak
ismert mesehõsök, klasszikus királylányok, és felso-
rolni is nehéz azt a színes forgatagot, ami a színpadon
megjelent. A jutalom sem maradt el: minden jelmezes
gyerkõc egy-egy Kinder tojást és hatalmas tapsot ka-
pott a szereplésért. A mulatság második részében meg-
tekinthettük a nagycsoportosok Bogárbál címû zenés-
táncos mûsorát, amit Erzsike és Éva óvó nénik tanítot-
tak be a gyerekeknek. Ezután a kiscsoportosok Ibolya
óvó néni irányítása mellett színes ruhákba bújva, ver-
sekkel, dalokkal és hangos csörömpöléssel végleg el-
ûzték a telet. Ezután aki akart, részt vehetett a vidám
táncolásban, vagy csak gyönyörködhetett a kedves
gyermekarcokban, az óvodások örömében egy-egy fi-
nom sütemény, üdítõ, vagy szendvics mellett. Meglepe-
tés volt mindenkinek, hogy az óvó nénik egy fergete-
ges tánc produkcióval is készültek: egy vidám boszor-
kánytáncot adtak elõ, amit hatalmas tapssal jutalma-
zott a nézõ közönség. Szintén újdonság volt a csoki
szökõkút, ahol minden gyermek ingyen kaphatott a

gyümölcsös vagy habcukros finomságokból. Egy fény-
képészt is szerveztek az óvó nénik, aki profi minõség-
ben megörökítette a kedves arcokat és a vidám pillana-
tokat a színpadon és a fotósarokban egyaránt. És hogy

a meglepetésekbõl ne legyen hiány, még egy fantaszti-
kus bûvészmûsort is végig nézhettünk, ahol többek kö-
zött a tüzes kehelybõl galambot, a cilinderbõl nyulat
varázsolt elõ a fellépõ mûvész. A tombola során szinte
mindenki tömérdek ajándékot nyert, majd táncolha-
tott, ehetett, ihatott, beszélgethetett, szórakozhatott

kedve szerint. A gyerekeink boldogan, új élményekkel
gazdagodva tértek haza, és a szép emlékek hatása
alatt mi, szülõk is várjuk a következõ, hasonlóan ma-
gas színvonalon megrendezett óvodai eseményt. A ren-
dezvény bevételét – ami nem kevés összeg, hiszen
százezer forintot gyûjtöttünk össze a belépõ, a büfé és
a tombola bevételekkel- hagyományainkhoz hûen a
gyermekek tavaszi kirándulására, kültéri játékokra, a
húsvéti kézmûves nyílt napra, valamint a gyermekna-
pi, az anyák napi és az évzáró illetve a ballagási ünne-
pély színvonalasabbá tételére költi a pedagógusokkal
együttesen az óvoda szülõi közössége.

(Fotók: Kiss-Albert Gergely)

Hoffer Anett szülõ
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Altenahri küldöttség látogatása
Mártély község képviselõ testülete immár sokadszor
látta vendégül az Altenahri Települések Szövetsége
küldöttségét, akik most kerek évforduló megünneplé-
sére érkeztek hozzánk. Éppen 15 évvel ezelõtt született
meg az a partnerkapcsolati szerzõdés, a barátság és a

népek közötti megértés szellemében, amelynek ünne-
pélyes megújítására került sor március 17-én a Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében. Ünnepi testületi ülés
keretében emlékeztek az 1997 óta tartó együttmûkö-
désre, amely töretlenül mûködik, sikeresen biztosítva
a települések közötti önkormányzati és ifjúsági csere-
kapcsolatokat. Az ünnepi ülés a két nép himnuszainak
meghallgatásával vette kezdetét, Majd Balogh Jánosné
Mártély polgármestere mondott köszöntõt és tartotta
meg visszaemlékezését elsõként német, majd magyar

nyelven. Altenahr polgármestere, Achim Haag sem ma-
radt el udvariasságban, mert hasonló tartalmú beszé-
dét szintén magyarul mondta el elõször, majd anya-
nyelvén, a németajkú küldöttség számára is érthetõvé
téve mondandóját.
Az általános iskola tanulói aranyos mûsorral lepték
meg a vendégeket, német dalokkal és mondókákkal

szórakoztatva a megjelenteket. Meghatóan énekelt egy
szép magyar népdalt az ünnepi mûsor záró számaként
Kisalbert Trisztán, Sófalvi Anna tanárnõ hegedûkísére-
tével. A gyerekek kiemelkedõ teljesítményük elismeré-
seként polgármesteri dicséretben részesültek.
A délután legfontosabb momentuma annak az oklevél-
nek az aláírása volt, amely a települések közötti 15
éves együttmûködés emlékére készült, s amely feljogo-

sít arra a reményre, hogy ez az élõ együttmûködés, s
az egységes Európai Unió tagországai közötti jó kap-
csolatok fennmaradnak, s tovább építik a népek barát-
ságát. Látogatásuk alatt, péntektõl vasárnapig sûrû el-
foglaltsággal teltek a napok. Közös munkaértekezleten
vettek részt Mártély képviselõivel, intézményvezetõi-
vel, meglátogatták a falu intézményeit, és utolsó nap
még belefért egy hódmezõvásárhelyi piaclátogatás és
szegedi városnézés is a programba.

A találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult, majd a ven-
dégek itt tartózkodásuk utolsó állomásaként ellátogat-
tak az esti Íjász bálra, ahol, mint díszvendégek vettek
részt.
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Közmunkaprogram
Talán még soha nem volt annyira szükség valamiféle
közmunka lehetõségre, mint ezekben az idõkben, ami-
kor sajnos rekordokat döntöget a munkanélküliség,

amely körülmény sok-sok munkaképes embertõl vonja
meg az aktív munkavégzés lehetõségét, és az annak
eredményeként létrejöhetõ anyagi biztonságot és egy-
általán a túlélés, boldogulás lehetõségét.
Mártélyon a szerencsére folytatódó közmunka prog-
ram keretében jelenleg 30 fõ részesül közfoglalkozta-
tásban. Hagyományos közfoglalkoztatási programban
9 fõ, míg a Start Mintaprogram keretében háromféle
projektben. Mezõgazdasági projektben 7 fõ (március-
tól-decemberig), belvíz elvezetési programban 9 fõ
(márciustól-novemberig), míg a mezõgazdasági föld-

utak rendbetételén, karbantartásán két turnusban 5 fõ
(március-áprilisban, és szeptember-október hónapok-
ban). Amint azt a képek is tanúsítják, van dolguk bõ-
ven. Közterületek rendbetételével, csapadékvíz elveze-
tõ csatornák
kitakarítá-
sával, és
sok egyéb
m u n k á v a l
telnek nap-
jaik, ame-
lyek mind-
mind a falu
és környéke
szebbé, él-
hetõbbé té-
telét szol-
gálják, és –
bár messze
az elvárható
k e r e s e t i
szinttõl –,
mégiscsak
ad némi biz-
tos jövedel-
met azok
s z á m á r a ,
akik e nélkül a lehetõség nélkül a még ennél is kisebb
összegû segélyre lennének szorulva, vagy éppen min-
denféle jövedelem nélkül lennének kénytelenek élni
mindennapjaikat.

Sürgõsségi osztály nyílt a hódmezõvásárhelyi
Erzsébet Kórház- Rendelõintézetben

2012. február 16-án nyitották meg a hódmezõvásárhe-
lyi Erzsébet Kórház – Rendelõintézet új sürgõsségi osz-
tályát, amely az új Széchenyi Terv keretében készült el,
közel 280 millió forintos beruházásként. A projekt az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg. Az osztály, amely a mártélyi betegek
területi ellátását is végzi, február 20-tól fogadja a rá-
szorult betegeket. 
Mint emlékezetes, egy az elõzõ kormány által hozott
rendelkezés szerint a logikus utat elkerülve, eddig
minden sürgõsségi ellátásra szoruló Szegedre került,
ahol a vizsgálatok után – általában egy éjszakás meg-
figyelést követõen – a betegek, ha állapotuk nem kí-
vánt azonnali ellátást valamely szegedi egészségügyi
intézményben, visszakerültek a hódmezõvásárhelyi
Kórház illetékes osztályára. Most, hogy a lehetõség
megteremtõdött, nem kell a mentõknek „feleslegesen”
beszállítaniuk a betegeket a megyeszékhelyre. Az új
osztályon három vizsgálót alakítottak ki, a súlyos élet-
veszélyes állapotban lévõ betegeket az úgynevezett
sokktalanítóban látják majd el. A hatágyas kórterem

mellett rendelkezésre áll két egyágyas elkülönítõ szo-
ba is, ahol a betegek 24 órás megfigyelésére nyílik le-
hetõség. Az új sürgõsségi osztályt egy folyosó köti ösz-
sze a kórház „A” épületszárnyával, hogy minél elõbb
elvégezhessék a szükséges diagnosztikai vizsgálato-
kat.

Költözik a könyvtár
Az ÁMK Könyvtára az Integrált Közösségi Szintér ki-
alakítása miatt 2012. március 27-tõl megkezdi költö-
zését az Idõsek Klubjába. Több mint 10 ezer könyv át-
költöztetése történik meg. Az átköltözés után, várha-
tóan április 2-tõl lesz nyitva. A nyitva tartás annyiban
változik, hogy hétfõn és pénteken csak 1/2 1-tõl várjuk
a látogatókat.
A szolgáltatások árai nem változnak. A továbbiakban
is lesz lehetõség fénymásolásra, nyomtatásra, spirálo-
zásra. 
Továbbra is várom régi és új olvasóimat!

Sajti Imréné könyvtáros
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Íjász bál
Március 17-én este, a Mártélyi Terep- és Vadászíjász
Sportegyesület a tavalyi évhez hasonlóan idén is meg-
rendezte a mártélyi Faluházban, a most már hagyomá-
nyosnak tekinthetõ Jótékonysági Íjászbálját. A bálra
íjász kellékekkel díszítették fel a termet, sõt az est fo-
lyamán projektor segítségével képeken mindenki meg-
ismerhette az egyesület versenyzõit, illetve a megjelen-

tek láthatták, hogy merre jártak az elmúlt évben. A re-
mek hangulatú és marhapörköltben és más finomsá-
gokban bõvelkedõ bálon a hangsúly a nevébõl adódó-
an természetesen a jótékonyságon volt, mert mint azt
Váczi Erika, az egyesület elnöke elmondta, versenyzõ-
ink az egyes helyszínekre évente 8000 kilométert utaz-
nak és a bál teljes bevétele a költségek egy részének
kompenzálását szolgálja. A nagyrészt vásárhelyi és
mártélyi pártolókból, ismerõsökbõl és persze család-
tagokból álló bálozókhoz idén egy tíztagú német dele-
gáció is csatlakozott. A Mártélyon vendégeskedõ
Altenahri Települések Szövetségének képviseletében itt
tartózkodó küldöttség tagjai. A két polgármester a bál
napján, a délutáni órákban erõsítette meg aláírásával
a 15 éves testvér települési kapcsolatot. 
A 2010 decemberében alakult, a vásárhelyi „nagy test-
vérbõl” kivált mártélyi székhelyû egyesület 30 ver-

senyzõvel mûködik. Eddigi eredményeink igencsak fi-
gyelemre méltóak, hiszen versenyzõink például a tava-
lyi Országos Íjász Terembajnokságon, barebow kategó-
riában több dobogós helyezést értek el. Szintén tavaly
Váczi Erika Európa bajnoki címet szerzett. Jelenleg is
30 versenyzõvel az április elején kezdõdõ 5 versenybõl
álló Grand Prix sorozatra készülünk, remélhetõleg a
2011-es év sikereinek megismétlésével.

Dr. Szabó Rózsa

Társadalmi munka az iskoláért
2012. március 24-én,
szombaton lelkes ön-
kéntes szülõk felvág-
ták és helyére hord-
ták az iskola udva-
rán felhalmozott tû-
zifát, amely remélhe-
tõen még a követke-
zõ télre is elegendõ
lesz az épület fûtésé-
re. Köszönet érte!

Focihírek
Egy fárasztó kupameccsel a lábakban is magabiz-
tos gyõzelmet arattunk Kübekházán.

Kübekháza - Rosmarin Kft. Mártély 0-3 (0-1).
Kübekháza 50 nézõ. Vezette: Cser (Kádár Németh, Szil-

ágyi).
Kübekháza: Madaras (Jaszovics) - Hódi, Gombos (Far-

kas), Kövesi (Körmendi), Juhász- Viszmeg, Both
(Bocsik), Hajnal, Sándor - Lakatos, Constantinov
(Takács).

Rosmarin Kft Mártély: Király - Arany, Szabó A., Fekete,
Dencsi - Szabó Á., Kovács, Borbás, Vízhányó -
Kis, Hegyi.

Gól: Kis L (2), Kovács V. 
Sárga lap: Hódi illetve Szabó Á.

Kora nyári melegben utazott csapatunk Kübekházára,
ahol a legfontosabb a 3 pont megszerzése volt. Hiába
a sok hó az operett faluban is porzott a pálya a száraz-
ságtól. Ez nem tette lehetõvé a folyamatos játékot. Az
elsõ játékrészben a lelkes hazaiak a biztos védekezés
mellett gyors kontrákkal operáltak, míg a Mártély pon-
tos rövid passzokkal próbálta zavarba hozni ellenfelét.
A rossz pálya, a fáradtság azonban rányomta a bélye-

(folytatás a következõ oldalon)
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4-én Fényterápia 9.órától
5-én Névnapozás (Sándor József)
11-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
12-én A Költészet napja, Kedvenc versek

felolvasása 10.00-tól
19-én Sóterápiáról szóló elõadás 10.00-tól
24-én Fehérnemû vásár 9.00-tól
26-án Tavaszköszöntõ nótázás

Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit vá-
runk!

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 hé-
ten

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

Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet reg-
gel 7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás
után fogyasztható!

A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja 2012. április havi programja

gét a játékra. A Mártélynak tulajdonképpen egy hely-
zetbõl sikerült gólt elérnie. Egy szögletet Kovács Vince
fejelt vissza a hosszú oldalról, Szabó Ákos kapura fe-
jelt, amit Kis László továbbított a hálóba. 0-1.
A második félidõben kipukkadtak a hazaiak, így a
Mártély egyre-másra alakíthatta ki a helyzeteit, de
ezek nagy részét el is rontotta. A 49. percben Hegyi és
Kis vezette egy védõre a labdát és a ziccert Kis László
váltotta gólra. Közben cserékkel próbált meg frissíteni
mindkét csapat. A fiatal Daraki elõtt három helyzet is
adódott, de egyszer sem tudta eltalálni a kaput...
A 87. percben Kovács Vince zúdította a kapuba a lab-
dát 13 méterrõl. 0-3. Említést érdemel még Vízhányó
kapufája, amit szabadrúgás után ért el. Végül maga-
biztos gyõzelem lett a mérkõzés vége, ami azért is jó,
mert az utánunk lévõ csapatok egytõl-egyig vereséget
szenvedtek.
Folytatás jövõ szombaton a HFC III ellen.

Büntetõkkel maradt alul a csapatunk a 3 osztály-
lyal magasabban jegyzett HFC ellen.

Rosmarin Kft. Mártély - HFC 0-0 Tizenegyesekkel 5-6. 
Mártély 300(!) nézõ, vezette: Orosz (Bánáthy, Cseh).
Rosmarin Kft. Mártély: Király - Papp, Szabó A, Barta,
Fekete - Szabó Á, Kovács, Borbás, Vízhányó (Miski) -
Hegyi, Tóth (Dencsi).
HFC: Máté - Huszár, Kavaric, Antal, Marton - Boros,
Kökény Horváth, Varga - Domonkos (Juhász II), Lékó
(Molnár).
Sárga lap: Kovács, Barta illetve Máté, Boros, Piros lap:
Marton

Nagy várakozás elõzte meg az NB III-as HFC vendégjá-
tékát Mártélyon. Szép számmal jöttek is a szurkolók a
meccs kezdetére valamint a Mártély történetében elõ-
ször élõ online közvetítés is zajlott a mérkõzésrõl. Az
elsõ helyzet Tóth Ernõ elõtt adódott, de a fejese mellé
szállt. Ahogy telt az idõ, úgy próbálta a Vásárhely át-
venni a kezdeményezést, de a labdabirtokláson kívül,

mást nem tudott elkönyvelni. A legnagyobb helyzetü-
ket is Papp hozta össze, aki egy szabadrúgás után a
saját kapufájára fejelte a labdát. A második játékrész-
ben már elõjött az edzettségi állapotban való különb-
ség, amit a Mártély szívvel próbálta ellensúlyozni. Kö-
kény lövését védte Király, majd a felszabadítás csú-
szott le Szabó Attila lábáról, ami veszélyesen közele-
dett a kapuhoz, de csak oldalháló lett. Az utolsó per-
cekben már csak arra figyeltünk, hogy kihúzzuk ka-
pott gól nélkül, de a támadásban már nem volt erõ. A
meccs vége egy kicsit paprikássá vált, de a végsõ síp-
szó megnyugtatta a kedélyeket. Ha a 2000-es évek kö-
zepén járnánk, akkor itt már boldogok lehettünk vol-
na, mert akkoriban az alacsonyabb osztályú csapat
döntetlennel továbbjutott volna. Most azonban jöhet-
tek a büntetõk: A HFC kezdte, Varga, Juhász II belõtte,
míg a másik oldalon Szabó Ákos és Miski értékesítette
a maga tizenegyesét. Ezután négy hiba következett:
Huszár, Papp, Boros és Borbás hagyta ki a büntetõt.
Ezek után mindkét csapat úgy állt oda, hogy aki hibá-
zik, az veszít. Végül a 8. sorozatban Szabó Attila lövé-
sét védte Máté, aminek következtében síri csend ala-
kult ki a pályán, de csak addig, amíg meg nem törte a
vastaps, ami bizony nagyon kijárt a Mártélynak. Egy
kicsi szomorúság volt az öltözõben, mert olyan rész-
ben kaptunk ki, amikor már nem az számított, hogy ki
fut többet vagy gyorsabban, de így is minden dicsére-
tet megérdemel a Mártély és kellõ önbizalommal fut-
hat neki a bajnokság alapszakaszából hátralévõ mér-
kõzéseknek.
(Lapzártakor zajlott a Rosmarin Kft. Mártély és a Hód-
mezõvásárhely FC. III. mérkõzése, amelynek a végered-
ménye 1:1 lett. A góllövõk Barta Á. -Mártély, Mészáros
Z. Hmv. FC.III. – Szerk.)

Elindult hivatalosan is a mártélyi focisták honlapja:
www.martelysk.hu

Hajdú László

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Az üzlet hosszított nyitva tartása április 2-tól:
hétfõtõl péntekig: 6.30-19,

szombat: 6.30-17, vasárnap: 7-15-ig

Figyeljék aktuális akcióinkat!

Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!

Itt a tavasz, vakít a napfény.

Ne vegyen bóvlit!
Megérkeztek a 2012-es év új napszemüvegei.

Keresse kollekciónkat!

MÓRITZ OPTIKA – a tökéletes látásért.

Hódmezôvásárhely, Deák F. u. 2.
Telefon: 62/534-640



Kaláris10. oldal 2012. március

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

Szolgálati idõben: (20) 209-5336
Szolgálati idõn kívül: 535-960

Polgárõrség: 228-043
Polgármesteri Hivatal: 528-062
Iskola: 528-060
Óvoda: 228-035
Idõsek Klubja: 228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet: 228-450
Posta: 528-010
Kórház-rendelõintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelõ – Mártély: 228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezõvásárhely: 474-374
Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

Közérdekû telefonszámok
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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

Elhunyt:
Varga Ádámné (született: Horváth Rozália)

Mártély, Petõfi u. 4.

Rostás János Mártély, Kisgazdakör dûlõ 1065.

A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.
Minden kedden délelõtt 9 órától várjuk az Istennel
beszélgetni vágyókat a templomba, kötetlen együtt
imádkozásra, közbenjáró imára.
Nagyböjt minden péntekén délután 5 órakor keresztúti
elmélkedésre várunk minden érdeklõdõt.

Az egyházak hírei

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

melyre várják a gyülekezet tagjait.


