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Szégyen – avagy „lassúsági osztály”
Vásárhelyön…

Mikor megnyílt a vásárhelyi sürgõsségi osztály, még
gondoltam is magamban, na, amilyen szerencsém van,
záros határidõn belül meg fogom ismerni a mûködését
belülrõl is. Így is lett.
Arra készültem, hogy amint az a nevében is benne
van, ha majd oda kerül az ember valamiért, hát úgy ott
azonnal, sürgõsen, szakszerûen, emberien, gyorsan,
tétovázás nélkül segítenek, ahogy azt egy ilyen célból
létrehozott helytõl elvárná az ember. De ennek nyoma
sem volt. Csalódásomra, kicsit sem emlékeztetett a tör-
ténet a „Vészhelyzetre”, de még a bugyuta magyar kór-
házsorozat egyes „lendületesebb” részleteire sem. Ta-
lán a nem régi megindulásnak, talán a gyakorlatlan-
ságnak, vagy a valódi funkció hiányának köszönhetõ-
en, inkább nyugodt kikérdezésnek tûnõ bürokratikus
procedúrával indul a dolog, mint sürgõs segítségnyúj-
tással. Ahány stáción átesik a beteg, minden új állo-
máson, minden új ember végigkérdi ugyanazt. A dol-
gozó meg válaszol és szenved. Ki agyonlapított ujjal,
ki elviselhetetlen hasi görcsökkel várja, hogy végre va-
laki segítsen. De nem segítenek. Nem is tudnának –
egyelõre. Mert nincs diagnosztikai háttér. És míg nincs
diagnózis, nem „lehet” fájdalmat csillapítani – mond-
ják – mert elfedhet fontos tüneteket. Meg odaát van-
nak a gépek a másik épületben. Csak a komoly és rideg
beruházás lett kész, ahonnan az éppen szétverés alatt
álló alagsoron keresztül taszigálják át porban és tégla-
törmeléket kerülgetve a szépreményû delikvenseket
vacilláló kerekû, nyikorgó tolószéken, akik e tapaszta-
latok után persze sürgõsen szeretnék elhagyni még a
sürgõsségi épületét is. Aztán a fájdalmaktól elgyötört
embert talán lefektetik, hogy kivárja, amíg elkészül a
röntgen, ultrahang, labor, miegyebek, de még mindig
nem kezelik. Megfigyelik. De kérdem én, sok hasonló
tapasztalatot szerzett sorstársammal egyetemben: mit

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Egyesület közgyûlése

2012. március 31.-én délelõtt 9 órától tartotta ez évi
rendes közgyûlését a Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Va-
gyonvédelmi Egyesület, a Közösségi Házban.

A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Egye-
sület közhasznúsági jelentése 2011. évrõl

A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület bevételei a 2011. évben az alábbiak szerint
alakultak, illetve a következõ forrásokból származtak:
Mártély Község Önkormányzatától: 240.000,-Ft, tag-
díjból (28 fõ): 55.200,-Ft, az Országos Polgárõr Szövet-
ségtõl: 400.000,-Ft, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-
tõl: 25.000,-Ft, a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke
által kiírt pályázaton: 72.000,-Ft, az Országos Tûzoltó
Szövetségtõl: 400.000,-Ft, a Fontána Credinet Takarék
Szövetkezettõl: 25.000,-Ft, a banki kamatból: 23,- Ft,
illetve az adózók 1%-ából részünkre eljuttatott támo-

gatásokból: 178.185,-Ft, valamint magánszemélyek
által befizetett támogatás 45.000,-Ft volt.
Az egyesület mûködéséhez, rendezvényeihez, illetve a
mûködés anyagi-technikai biztosításához adott nem
pénzbeli juttatásokat adók:
Takács Béla pékmester és családja, Hízó Zoltán és
Hízóné Farkas Ilona, Nagy Sándor és családja, Rózsa
János és családja, Szabó István gazdálkodó, Katona
Kiss Gyula gátõr, Balogh Jánosné polgármester, Tóth
Mihály kõfaragó mester, Juhász József gazdálkodó,
Molnár és Társai Könyvelõ Iroda, Jó Étvágyat Kft.,
COOP 240-es számú élelmiszerbolt, Nagypál Ferenc
gazdálkodó, Szél Sándor és családja, Dávid István és
családja, valamint Sándor Tamás és Somodi Istvánné.
Egyesületünk a 2011. évben is, – bevételeinket tekint-
ve – mérsékelten eredményes évet zárt. Összes bevéte-
lünk az elmúlt évben nem haladta meg, a kettõmillió-

figyelnek? Hogy magától javul-e a helyzet netán, vagy,
hogy csak be kéne avatkozni már?
Ha azután úgy értékelik az arra illetékesek, kit haza,
kit illetékes osztályra, kit, más, magasabb szintû ellá-
tást nyújtani képes (e.ü.) intézménybe küldenek. És
közben az idõ telik, órák múlnak el, a fájdalom nõ, a
türelem fogy. Beteg szenved. Nem sürgõsséggel, csak
állandósuló csüggedt belenyugvással.
Tudom, nem azok az emberek tehetnek errõl, akik ott
dolgoznak. Nekik kötelezõ betartaniuk az elõírt proto-
kollt. Az lett a munkájuk, hogy mint egy elosztó köz-
pontban rangsorolják és szortírozzák a beérkezõ bete-
geket. Ez esetben megint azok hibáztak, akik valami
érthetetlen megalomániás depresszió miatt teljesen té-
vesen alakították ki ezt a rendszert. (Igaz – mióta világ
a világ -, minden politikai indíttatású látvány beruhá-
zás esetében eddig is háttérbe szorult az ésszerûség,
mint olyan.) Az ennél is nagyobb szégyen az, hogy
amint az ember felkerül a vásárhelyi kórház egyik leg-
nagyobb forgalmú osztályára, mondhatni belsõleg, e
nagy eredményként beharangozott és valakiknek bizo-
nyára nagyon fontos presztízs beruházás árnyékában
olyan állapotokba csöppen (mindig), amely ma már ta-
lán csak a legelmaradottabb balkáni térségek õsi saját-
ja. Nem világító lámpák, törött, csepegõ csapok, hiány-
zó, sürgõsen pótlandó eszközök, tartozékok, lerongyo-
lódott berendezés, bútorzat, és olyan szakadt lepedõk,
foszlott takarók, amivel a jóérzésû parasztember még
a lovát sem takarná be. És vég nélkül sorolhatnám. Ez

az igazi nagy szégyen egy városra, egy egészségügyi
kormányzatra nézve. Hogy olyan körülmények közé
kényszeríti az embereket, akik egyébként egész életük-
ben fizetik az egészségügyi hozzájárulást, amelyet sa-
ját maguknak, vagy hozzátartozóiknak elviselhetetle-
nül megalázónak, mondhatni elképzelhetetlennek tar-
tanának. De hát, hol érdekli ez azokat a döntéshozó-
kat, akik a valóságban és képletesen sem fekszenek
soha ezek alá a rongyos, szégyenletes takarók alá sem
gyógyulni, sem meghalni? Sehol. A lényeg, hogy lát-
szólag haladjunk, látványosan „fejlõdjünk”. Beruház-
zunk.
Csak hogy, nem egészen értelmes egy elavult disznóól-
hoz modern számítógép vezérlésû önetetõ rendszert ki-
építeni, csak azért, hogy elmondhassuk: optimalizál-
tuk és racionalizáltuk a munkát. Mert a nyakunkon
marad a lényegi feladat, a disznóól felújítása. Hogy
tényleg értelme legyen annak, amit felavattunk. Re-
méljük, most ez következik. Hátha egyszer beérik a
jobbító gondolat, összeérnek ezek a dolgok. A vásárhe-
lyi és környékbeli emberek megérdemelnék végre, hogy
a megépülésekor Európa egyik legszebb és legmoder-
nebb kórháza egyszer végre ismét a régi pompájában
ragyogjon, s emberi körülményekkel tudja fogadni a
rászorulókat. Mert köszönhetõen az egészségügyet ér-
tehetetlenül mindig is hátra soroló éráknak és kor-
mányzatoknak, a legszükségesebb és lehetséges átala-
kításoktól, toldás-foldásoktól eltekintve azóta is csak
folyamatosan romlik.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)
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kettõszázezer forintot. Adózó támogatóink 2011. év-
ben adójuk 1%-val, összesen: 178.185,-Ft-tal támogat-
ták egyesületünk mûködését, melyet ezúttal is köszö-
nünk.
A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület – kitûzött céljaival összhangban – 2011. év-
ben is, elsõdleges feladatának tekintette az állampol-
gárok biztonságérzetének javítását, a rend, a közbiz-
tonság, valamint a vagyonbiztonság megszilárdítását,
a bûncselekmények számának csökkentését, a növek-
võ bûnözés hatékonyabb felderítését, jelzését, illetve
megakadályozását.
Az 2011. évben is törekedtünk a település közrendjé-
nek és közbiztonságának megõrzésére, a gyermek- és
ifjúságvédelemben a kábítószer fogyasztás megelõzé-
sére, a falu közlekedés-biztonságának növelésére, to-
vábbá a tûzbiztonság növelésére.
A 2011. év során, mûködési területünkön – a község
bel- és külterületén, folyamatos járõrszolgálatot végez-
tünk. Feladatunk volt továbbá, a község rendezvénye-
in, ünnepein való közremûködés, azok biztosítása.
Egyesületünk elnöke 2011. évben is részt vett, a me-
gyei tûzoltószövetség értekezletén. Az egyesület veze-
tõségének márciusi ülésén kidolgozott határozati ja-
vaslat alapján a közgyûlés határozott, hogy az egyesü-
let tûzoltó csapata részt vesz a 2011. évben megrende-
zendõ, Csongrád Megyei Önkéntes Tûzoltó Versenyen,
ahol, a mártélyi tûzoltó csapat ismételten eredménye-
sen vett részt.
Részt vettünk a Csongrád Megyei Polgárõr Szövetség
által kiemelt rendezvényként megszervezésre került
Küldöttközgyûlés rendezvényén.
A nyári betakarítást követõ idõszak megelõzõ tûzvé-
delmi feladatait – az elmúlt évekhez hasonlóan – meg-
emelt számú járõr szolgálatokkal hajtottuk végre.
Egyesületünk az õsz idõszakában kiemelten foglalko-
zott a termést dézsmálók által okozott károk megelõ-
zésével, illetve a leendõ tetteseket a járõrszolgálatok
sûrítésével, látványos demonstrációjával igyekezett
szándékuktól eltéríteni.
A tanyán élõ emberek védelmére, támogatására, meg-
segítésére indított „Tanyaprogram” keretein belül,
2011. évben is, Szuromi Ernõ polgárõr – mint tanya-
gondnok – tartotta közvetlenül a kapcsolatot a külte-
rületen élõkkel, segítve õket gondjaik, bajaik megoldá-
sában.
Kapcsolatunk a helyi lakossággal, a polgármesteri hi-
vatallal, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitánysággal,
a körzeti megbízottal, a katasztrófavédelem Hódmezõ-
vásárhelyi Polgári Védelmi Kirendeltségével, a Csong-
rád Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségével, és a

megyei hatóságokkal, továbbá a helyi társadalmi civil
szervezetekkel, kifejezetten jó és baráti.
Polgárõreink szolgálati idejük alatt 494 esetben jár-
õröztek a település bel- és külterületein, illetve a ta-
nyák környékén, ügyelve a védendõ területek biztonsá-
gára. Lovas járõrszolgálatot polgárõreink összesen 30
óra idõtartamban végeztek.
Az elmúlt évben – kimutatásaink alapján polgárõreink
– 1020 esetben, 2020 fõ, 8554 óra járõrszolgálatot tel-
jesített, megtéve ez idõ alatt 5926 km-t. 11 estben, 47
órában, 8 fõ teljesítettek rendõrökkel közös szolgála-
tot. Polgárõreink átlagosan havi 92 óra/fõ/év voltak
szolgálatban, s járõr gépkocsink naponta, átlagosan
16,23 km-t futott.
Három alkalommal volt Mártély községben belvízvé-
delmi készültség, ahol az önkéntes tûzoltóink és pol-
gárõreink, összesen 245 fõ 1291 órában végzett víz-
kármentesítést, szivattyúzást, és a vízzel elöntött la-
kó- és gazdasági épületekben, vízmentesítést.
Környezetvédelmi Munkacsoportunk 2011. évben 43
alkalommal, illegális hulladék lerakóhely felderítésén
106 órát voltak akcióban, a település kül- és belterüle-
tén. Veszélyes hulladéknak számító gumiabroncsból
2011. évben 10,64 tonnát gyûjtöttek össze és szállítot-
tak el. Kommunális hulladékból 28,4 tonna került ösz-
szegyûjtésre és elszállításra Mártélyról.
A polgárõr lovak gondozását 2 fõ, napi 5,5 órában,
összesen 2.016 órában végezte.
Intézkedés 12 esetben, figyelmeztetés volt 16 esetben,
rendõrrel végzett közös szolgálat 11 esetben, gépkocsi
mozgásról, rendszámról és házalókról adtunk jelzést
79 esetben.
Polgárõreink 2011. évben is folyamatosan járõröztek a
község közigazgatási határán belül, illetve – az együtt-
mûködési megállapodásokban foglaltak alapján –
azon kívül. Biztosították a közrendet és felügyelték a
település közbiztonságát. (Például: lakossági kérésre,
lakodalom, hosszabb távollét esetén, fokozottan fi-
gyelték a tartósan üresen maradt lakóépületeket). Pol-
gárõreink, a település temetõjét folyamatosan felügye-
lik, valamint minden temetés alkalmával biztosítják a
temetésre érkezõ gépjármûvek védelmét és a települé-
sen fokozott járõrszolgálatot látnak el, a temetés ideje
alatt. 2011. évben a temetõkben rendkívüli esemény
nem történt. (Kocsi-feltörés, sírrongálás, viráglopás,
stb.) Halottak napi szolgálatot 16 alkalommal, 8 fõvel
128 órában teljesítettünk.
A Fontana Credit Takarékszövetkezet, valamint a Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezet épületeinek és sze-
mélyzetének biztosítására, illetve a hétvégére és a zár-

(folytatás a következõ oldalon)
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Tesz-vesz-tavasz
Idén is összegyûltek a lelkes önkéntes fiatalok és idõ-
sebbek, a már hagyománnyá váló közös tavaszi „te-
vés-vevésre” egy szép napsütéses hétvégén, Mártélyon
a focipálya mellett, hogy építsék, szépítsék a környeze-
tet.

Mint azt Pótári Mihály a rendezvény lelke elmondta,
négy évvel ezelõtt indította el a szegedi Katolikus Ifjú-
sági Alapítvány a „Tesz-vesz Tavasz” programot,
amelynek a célja, hogy a fiatalok önkéntes tevékenysé-
get folytassanak a saját településükön. Ez lehet akár
szociális, ökológiai, környezetvédelmi program, vagy
gyakorlatilag bármi. Nézzenek szét a környezetükben,
hogy milyen hiányosságok vannak, mérjék fel, milyen
lehetõségeik vannak, s ezek után oldják meg ezeket.
Fogjanak össze, szerezzenek meg minden szükséges
dolgot, keressék meg a polgármestereket, iskolaigaz-
gatókat, felajánlva a segítségüket. Takarítanak plébá-
niákat, kerteket rendeznek, fákat ültetnek, mint ahogy
itt is, Mártélyon. Nálunk a „Hogy életük legyen” Ala-
pítvány csatlakozott ehhez a programhoz. Tavalyelõtt
fákat ültettünk a bicikliút mellett, tavaly játszóteret
festettünk az újfaluban, a fõtér fa térelemeit, a faluba
vezetõ út melletti köszöntõtáblákat és letakarítottuk a
Polgármesteri Hivatal bejárati díszkapuját. Most a ki-
pusztult fákat fogjuk pótolni, és a focipálya kemping

felöli oldalához ültetünk sövényt. A növényeket Soma
Pista bácsi szerezte nekünk, amit köszönünk. Nyilván
jövõre is tervezünk munkákat, ezért ha van valakinek
ötlete, azt nagy szeretettel fogadjuk, mindig kell új cél.
Jó ötletnek tartjuk például a Székkutasiak kezdemé-
nyezését, amelyben egy tanösvény mellé szakszerûen
kiképzett madárodúkat telepítettek, hasonlón mi is
gondolkodunk. Nagyon jó érzés, hogy tavaly, a temp-
lom 100 éves jubileuma alkalmából a templomkertben
ültetett tölgyfa túlélte a telet, megfogta, így van re-
mény, hogy ennek a szép évfordulónak az emlékét
megõrzendõ valamikor egy szép terebélyes tölgy hir-
desse az egykori Mártélyiak összefogását.
Minden ilyen nap egy jó közösségi alkalom is egyben,
sok helyen a munka után sütögetnek, bográcsoznak,
beszélgetnek, barátkoznak, amely a jól elvégzett mun-
kán túl is ösztönzõ, és összehozza a fiatalokat egy-
mással, sõt még a valamivel idõsebb generációval is.

A Katolikus Ifjúsági Alapítvány egyébként végig is lá-
togatja ezeket a rendezvényeket, ahol megismerkednek
a résztvevõkkel, az elvégzett munkával, együtt tervez-
nek újabb tennivalókat. Idén mintegy 1 300 fõ csatla-
kozott az akcióhoz Csongrád és Békés megyékbõl, ami
nagyon szép dolog és szép eredmény.

va tartás idõszakára polgárõreink szolgálati idejük
alatt, folyamatosan, több esetben került sor.
A közgyûlés záróakkordjaként kegyelet teljes megem-
lékezésre került sor. A Közösségi Ház falán korábban
elhelyezett táblára sajnos új név került, Békési Sándor
önkéntes tûzoltó neve, aki nemrégen hunyt el, s több
évtizeden keresztül teljesített önkéntes szolgálatot az
Egyesületben. A közgyûlésen és a koszorúzási ünnep-

ségen megjelentek a Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, a Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége, a
hódmezõvásárhelyi Tûzoltóság és Rendõrkapitányság
képviselõi, valamint Albert Tibor alpolgármester és dr.
Tarics Csilla jegyzõ.

Mártély, 2012. március 08.

Rózsa Szilveszter
elnök

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Az Olvasókör közgyûlése
2012. április 21.-én tartotta közgyûlését a Mártélyi Ol-
vasókör, a Civilházban. A megjelent tagok tájékozta-
tást kaptak az Olvasókör elnökétõl, a 2011. év tevé-
kenységérõl.
A szervezet 2011-ben ünnepelte újjáalakulásának 20.
évfordulóját, amely alkalomból egy márványtábla el-
helyezésére került sor, amelyet tót Mihály kõfaragó ké-

szített, mint igazi lokálpatrióta és az Olvasókör alapí-
tó tagja. Mindezt ingyen és önzetlenül. amiért sok-sok
köszönet illeti. Ez az ünnepség tavaly a Faluházban
volt megtartva, ahova a vezetõség tagjai is hivatalosak
voltak, s munkájukat oklevéllel ismerték el. Volt szava-
lat, és az Õszirózsa Népdalkör mûsora.
Az Olvasókör, mint az Olvasókörök Országos Szövetsé-
gének tagja, anyagi lehetõségeihez mérten részt vesz
azokon a rendezvényeken, amelyeket a Szövetség szer-
vez, így például tavasszal és õsszel a kibõvített vezetõ-
ségi üléseken, és az országos találkozón is. Erre leg-
utóbb a határon túl, Újvidéken került sor, amelyet a
Magyar Szó címû újság egyik újságírója, Tóth Bátori

Erzsébet szervezett. Városnézés, vándorbot átadás, ha-
józás volt a program része.
Az elmúlt évben került kiadásra az Olvasókör közre-
mûködésével Baranyi Sándor: Versek a mártélyi tanya-
világból címû könyve, amelynek bemutatójára novem-
ber 11-én került sor a Civilházban, amelyen a Baranyi
család is képviseltette magát és számos érdeklõdõ je-

lent meg. (A könyv jelenleg is kapható 1000,- forintos
áron, Apró Lajosnénál Mártély, Széchenyi u. 24. szám
alatt.)
A kör pénzügyi gazdálkodásáról szóló jelentést Albert
Sándorné az Ellenõrzõ Bizottság elnöke készítette el,
amely az alábbi:
2011-ben a bevételek szerényen alakultak. Az elõzõ évi
utófinanszírozású Leader pályázat 538.303, SZJA 1%-
ból 67.000, tagdíjból 86.000, valamint a Képviselõ Tes-
tületi és egyéb támogatásokból tevõdött össze. A ki-
adások a szokásos mûködési kiadások, bérleti díjak,
rendezvények lebonyolítására fordított összegek, rész-

BBBBéééékkkkééééssss iiii     SSSSaaaannnnyyyyiiii     eeeeggggyyyy    rrrrééééggggiiii     ttttûûûûzzzzoooollll ttttóóóó----
vvvveeeerrrrsssseeeennnnyyyyeeeennnn

TTTTaaaalllláááánnnn    vvvvééééggggrrrreeee     iiii tttt tttt     aaaazzzz     iiiiggggaaaazzzziiii     ttttaaaavvvvaaaasssszzzz
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Focihírek
Egy félidõ a vendégeké, egy a hazaiaké, az ered-
mény igazságos döntetlen.

Rosmarin Kft Mártély - HFC III 1-1 (0-1)
Mártély, 150 nézõ. Vezette: Dósa-Rácz (Balázs, ifj.

Csányi)
Rosmarin Kft Mártély: Király - Dencsi, Fekete, Papp,

Barta - Szabó Á (Miski), Borbás, Kovács V., Víz-
hányó (Baranyi) - Kis, Hegyi (Tóth E.).

HFC III.: Fenesi - Replyuk, Mihály, Sajti, Tóth B. -
Török (Daraki), Szentirmai, Grezsa (Orovecz),
Mészáros - Kovács Á. (Kalmár), Sági

Gól: Barta illetve Mészáros.
Sárga: Dencsi, Baranyi, Borbás, Vízhányó ill. Mihály,

Sajti, Tóth B.

A jó idõ és az eredmények ismét szép számú nézõt
vonzottak szombat délután a Tiszai utcába.

A mérkõzést a vendégek kezdték jobban, Király több-
ször is bravúrral védett. A hazaiak játéka lassú és pon-
tatlan volt. A nyomást a 29. percig bírta a Mártély, ek-
kor egy szép kombináció végén Mészáros talált a kapu-
ba közelrõl. 0-1.
A félidõ hátralévõ részében kiegyenlített játék folyt, a
kapuk nem nagyon kerültek veszélybe.
A második játékrész elsõ lehetõsége a frissen beállt
Baranyi Krisztián elõtt adódott, de nem sikerült gólra
váltania. Az 58. percben egy kipattanó labdát Barta
Ákos vágott 25 méterrõl a kapuba. Nagyon nagy gól
volt. 1-1. A vendégek fáradni látszottak, pedig öt U19-

es játékos is erõsítette õket... A hazaiak folyamatosan
nyomtak, igaz ez ziccerekben nem mutatkozott meg. A
vendégek a pontrúgásaikban bíztak és majdnem siker-
rel. Egy oldalról belõtt szabadrúgás után két kapufáról
a gólvonal elé pattant a labda. A mérkõzés vége ideges
lett a nem mindig egyértelmû bírói döntések miatt.
Összességében az eredmény igazságosnak mondható.
A játékban azonban javulni kell a jövõ heti rangadóra,
amikor is Bakson játszunk rangadót.

Rangadónak indult, magabiztos siker lett a baksi
kiruccanásunk eredménye, aminek köszönhetõen
három ponttal többet hoztunk át a mindszenti
kompon.

Baks BSE - Rosmarin Kft Mártély 0-3 (0-2)
Baks, 50 nézõ. Vezette: Sipos (Bozóki, Jaksa)
Baks: Koós - Bereczki, Szalai R., Domokos (Rostás M),

Vincze - Kapornai, Kovács Sz, Petrovic P., Bürgés
(Rostás Cs.) - Molnár, Szalai V (Szalai L).

Rosmarin Kft Mártély: Király - Papp (Barna), Szabó A.,
Barta, Fekete (Dencsi) - Baranyi (Vízhányó), Ko-
vács V., Borbás, Szabó Á. - Kis (Tóth), Hegyi
(Miski).

Gól: Kis, Hegyi, Borbás.
Sárga: Petrovic P, Rostás Cs., illetve Fekete.

Kemény meccsre készülõdött és a visszavágás fûtötte
a Mártély csapatát a hétvégi meccs elõtt. A Baks volt
az egyetlen csapat ugyanis, akitõl kikaptunk az idei

vételi díjak, banki költségek, irodaszer és nyomtat-
ványvásárlás voltak.
A 2011-es év pénztári egyenlege 314.034,- forintot
mutat.
Az elmúlt évben ismét beadásra került egy újabb
Leader pályázat egy a határon túli és kistérségi ren-
dezvény lebonyolítása érdekében, amely 2012. július
21-én kerülne megrendezésre. Ebben lovas kocsis fel-
vonulással indulna, a testvértelepülések és a kistérség
– Mindszent, Mártély, Székkutas – bemutatkozásával
folytatódna, majd egy vacsorás bállal zárulna a kem-
pingben. Azért a feltételes mód, mert a pályázat befo-
gadásra került ugyan, de az, hogy nyerünk-e, és annak
összege egyelõre nem ismert. Ezen újság hasábjain ér-
tesítéssel leszünk az eredményrõl.
A közgyûlést jó hangulatú ebéd és beszélgetõs délután
zárta.

Apró Lajosné
Olvasókör elnöke

Közgyûlés

Évi rendes közgyûlését tartja az „Add a ke-
zed” Mozgássérültek Egyesülete 2012. ápri-
lis 28-án szombaton 10.30 órai kezdettel a
mártélyi iskola tornatermében. A közgyûlés
tervezett napirendjei között szerepel az egye-
sület 2011. évi tevékenységérõl, a pénzügyi
helyzetrõl, a közhasznúságról szóló jelentés,
valamint az Ellenõrzõ Bizottság beszámoló-
ja. A hozzászólások, vélemények meghallga-
tása, megvitatása után ünnepi mûsort tekin-
tenek meg a megjelentek, majd közös ebéd-
del, beszélgetéssel zárul a nap.

(Következõ lapszámunkban részletes beszá-
molót közlünk az eseményrõl. – Szerk.)
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bajnokságban. A szurkolók is készültek, több autóval
keltek át a mindszenti kompon.
A mérkõzés úgy indult, ahogy minden mártélyi álmod-
ta: Kovács Vince mesteri labdája után Kis László törhe-
tett egy az egyben kapura  és nem hibázott. A 4. perc-
ben 0-1. Ezután a hazaiak nagy offenzívába kezdtek.
Király azonban ihletett formában védett, amikor pedig
kipattant róla a labda, akkor Papp Dávid vagy Barta
Ákos szerelt hõsiesen. Két kapufa is jellemezte a Baks
fölényét, gólt azonban megint a Mártély lõtt. Nagyon
hasonlított a vezetõ találatra: Baranyi Krisztián kiug-
ratása után Hegyi Norbert emelte át Koós fölött a lab-
dát. 37. perc 0-2. A második játékrész szórványos ha-
zai támadással kezdõdött, de Királynak szombaton
nem lehetett gólt lõni. A mártélyiak cserékkel igyekez-
tek frissíteni és fenntartani a koncentrációt. Ez sike-
rült is a 60. perc körül teljesen elfogyott a Baks ereje
és kedve, innen kezdve egyértelmû volt a mérkõzés ki-
menetele. Az i-re a pontot Borbás Péter tette fel, aki
egy egyéni akció végén lõtte ki a jobb alsót. 77. perc 0-
3. A végén mindenki a végsõ sípszót várta.
Nehezebb mérkõzésre számítottunk, de jól kontrollál-
tuk a meccset, jókor jöttek a gólok és ha kellett a sze-
rencse is mellettünk állt. Jövõ héten pihenünk. Követ-
kezõ mérkõzés otthon a Maroslele ellen Április 14-én.

Fölényes és magabiztos gyõzelmet aratott a
Rosmarin Kft Mártély a Maroslele csapata felett. A
két csapat közt osztálykülönbség volt.

Rosmarin Kft Mártély - Maroslele  5-1 (3-1)
Mártély, 70 nézõ. Vezette: Csuka (Forgó, Szûcs)
Rosmarin Kft Mártély: Király - Arany (Szabó Á.), Sza-

bó A., Szabó I. (Borbás), Barta - Papp D., Kovács
V., (Vízhányó), Fekete, Baranyi - Kis L. (Daraki),
Hegyi (Miski).

Maroslele: Kurusa - Gajda (Németh I.) Németh R.,
Gera,  Kovács A. - Kis Zs, Papp G (Papp T.), Nagy
(Domokos), Búza - Minyó (Kõvágó), Árva.

Gól: Király, Baranyi, Hegyi, Borbás, Daraki illetve Kis
Zs.

Sárga: Papp D illetve Gajda, Kovács A.
Piros: Kis Zs.

Borongós idõben kezdõdött a mérkõzés heves hazai ro-
hamokkal. Az 1. percben Barta lövését Kurusa kapus
ügyetlenkedte lábbal a kapufára. A 2. percben már a
vezetést is megszerezte a Mártély: Kis Lászlót húzták
vissza a tizenhatoson belül, Tizenegyes! A büntetõt Ki-
rály vágta a kapuba. Neki ez már a második gólja. Ka-
pusként nem rossz! Aki ezek után Fiestát várt a csa-
pattól az tévedett. A hátvédsorban sok pontatlanság
volt felfedezhetõ és ennek eredményeképpen a 12.

percben Kis Zsolt kiegyenlített. A hazaiak görcsösen
játszottak, a Maroslele pedig kontrákra rendezkedett
be. A 24. percben Baranyi révén újra vezetéshez jutott
a Mártély. A 33. percben Kis Zsolt csúszott páros láb-
bal Papp Dávidra. A jutalma egybõl piros lap. A vendé-
gek legjobbjukat vesztették el. A hazai csapat pedig
büntetett. A 40. percben Hegyi tört be a tizenhatoson
belülre és lõtte ki laposan a hosszú sarkot. 3-1.
A második játékrészben döntõ fölényben volt a
Mártély, már csak a különbség volt kérdéses. Elõbb az
56. percben Borbás lõtt okos gólt, majd a 81. percben
átemelte a kapust, a labdát Daraki Ádám fejelte a ka-
puba. 5-1. Természetesen ezen kívül is számtalan gól-
helyzet alakult ki, de a koncentráció néha kihagyott.
Összességében megérdemelten nyert a hazai csapat,
aki már a felsõházi rájátszásra készül, ahol hat élet-
halál meccs vár rá sokkal erõsebb csapatok ellen, mint
a Maroslele volt.
Szombaton, Deszken szerepel a csapat, jövõ héten pe-
dig a Szegvár látogat hozzánk.

Hajdú László
elnök

május 2-án Fényterápia 9.órától
3-án Névnapozás (Sándor József, Ildikó,

György, Eszter nevû klubtagok
köszöntése 10 órától

9-én Véradás a Klubban 13 órától 15:30-ig.
11-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
17-én Éves Klubtaggyûlés. 10 órától.

Megjelenésükre számítunk!
24-én Pünkösdi Mulatság 13 órai kezdettel
29-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 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. május havi
programja
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P. Marton Marcell Kármelita atya:

Az édesanya

A gyermek elcsatangolt, a tilosba tévedt,
Aki megtalálta, visszahozta, az édesanyja volt.

Egyszer el is veszett - testében lelkében.
Aki megmentette, az édesanyja volt.

Aki letörölte könnyes arcát, az édesanyja volt.

Hányszor elvesztette kedvét, édes humorát, vígságát!
Aki visszacsalta arcára régi mosolyát - az édesanyja volt.

Nekiment a bolond világnak, fejjel a falnak,
Aki helyreigazította megtépett ruháját,
S fejét megmosván a jó útra terelte - az édesanyja volt.

Mikor pedig megtámadta a három vadállat,
A gõg oroszlánja, a kéj párduca, s a kapzsiság nõstényfarkasa,
Aki diadalra segítette a roppant küzdelemben - az édesanyja volt.

Aki szemmel kísérte foszladozó ruháját,
Barátainak kétes társaságát,
Aki megmentette megtámadt becsületét,
S egyenesbe hozta romlásnak indult hajdan erõs fiát,
A hit sziklájára állította egyetlen magzatát,
Ó az is, az is - az édesanyja volt.

Aki kiimádkozta leendõ életpályáját,
Aki lelkével-szívével mindig mellette volt,
S ott virrasztott halált váró betegágyánál,
Õ volt az is, Õ - az édesanyja.

Aki mindig szerette, botlásaiban, jómódjában,
Aki soha el nem ítélte,
Aki mindig csak jót akart neki, s nem tudott mást tenni:
Csak adni, mindig csak adni,
S ezért semmit nem várni!
Ez volt az õ édesanyja!

Egyetlen, de igaz, még ha fájdalmas is,
Egyetlen, de igaz boldogsága,
Hogy fiát szeretheti,
Sõt, hogy szeretni tudja…

Utószó:  Kinek a földi, kinek az égi.
Kinek a választott, kinek a mindennapi.
Csak Édes Anya legyen!
Vele ég, föld, család,
Minden ország,
Az egész világ,
Beteljen, beteljen, beteljen…

(Ámen!)
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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!

Tudósítás íjász versenyrõl
Az elmúlt hét végén – április 7-én, húsvét szombatján
– indult az idei versenyszezon a Mártélyi Terep és
Vadászíjász Sport Egyesület versenyzõi számára.
Az évadnyitó versenyt a Magyar Íjász Szövetség
Kóspallagon – a Dunakanyar fölött – rendezte meg.
Az MTVSE színeiben 14 sportoló indult és a szeszé-
lyes, esõs idõ ellenére 8 érmet sikerült szerezniük. 
A különbözõ kategóriákban a következõ eredmények
születtek:

Barebow nõi:
Váczi Erika I., Dr Szabó Rózsa III., Hízó Ildikó IV.
hely.

Barebow férfi:
Oláh Sándor VI., Szabó Zsolt VIII. hely.

Vadászreflex ifjúsági férfi:
Juhász Mihály I. hely.

Reflex gyerek:
Gardi Erik I., Nagy Arnold II., Bodó Borostyán III.,
Kiss Attila IV. hely.

Reflex mini:
Olasz Dániel II., Nagy Richárd III., Szabó Lajos IV.,
Szabó Dénes V. hely.

Az elsõ kétnapos, országos minõsítõ Grand Prix
versenyre Nyíradonyba utaznak a versenyzõk, május
19-én.

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

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

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

Közérdekû telefonszámok

Impresszum

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

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

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

Temetkezési Szolgálat
és Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

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

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

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

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

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

(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

T E M E T K E Z É S

A Mártélyi Ravatalozó
üzemeltetõje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre József u. 1.
(Bejárat: a Zrínyi u. felõl)

Teljes körû temetkezési szolgáltatás

Térítésmentes tanácsadás,
ügyintézés!

Telefon: (62) 534-985 és +36 30/606-3802

Szállítási ügyelet éjjel-nappal:
+36 30/224-4566

A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.
Minden kedden délelõtt 9 órától várjuk az Istennel
beszélgetni vágyókat a templomba, kötetlen együtt
imádkozásra, közbenjáró imára.
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.


