
VI. évf. 9. szám – 2012. szeptember

„Jelzöm” 1-2. oldal
A parazitákról

Beszámoló Testületi ülésrõl 2-3. oldal

A járásokról 3. oldal
Kérdéseinkre Dr. Tarics Csilla,
mártély jegyzõje válaszol

Szúnyogûzõ nap 4. oldal
Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta
beszámolója

Rövid hírek 5. oldal

Német festõk látogatása Mártélyon 5. oldal

Részletes focihírek 6-8. oldal

Íjász hírek 9. oldal

Idõsek Klubja programja 9. oldal

Anyakönyvi hírek 9. oldal

„Semmi sem nehezebb, mint embernek lenni emberek között.” (Gárdonyi Géza)

Errõl olvashatnak

Kaláris  
NEWS

Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...

A parazitákról

Van egy fogalom, amely a más lényeken élõsködõk
gyûjtõfogalmaként vált ismertté: parazitizmus.
Az embernek is számtalan parazitája van, kezdve a
hasznos és haszontalan baktériumoktól, amelyek az
egész emberi testet elárasztva segítik, vagy éppen gá-
tolják annak mûködését, egészen a belsõ szervekbe
magukat befészkelõ többméteres férgekig, amelyek el-
vonva a bevitt táplálékot, kóros lesoványodást ered-
ményeznek. Mindezeknél azonban sokkal-sokkal ve-
szélyesebbek azok az emberi paraziták, akik manap-
ság oly mértékben elszaporodni látszanak, amely már-
már kisebb és nagyobb közösségeink együttélését és
testi-lelki békességét is aláásni látszanak. Ez a fajta
emberi parazita nem faj specifikus, nem rasszfüggõ.
Nem feltétlenül az a fõ jellemzõjük, hogy cigányok,
zsidók, arabok, hitetlenek, vagy keresztények, fehérek,
feketék, vagy sárgák, hanem azon közös jellemvoná-
suk, hogy mások kihasználására, a környezetük le-
pusztítására, embertársaik becsapására, megfélemlíté-
sükre, sakkban tartására rendezik be életüket. Másik
fõ jellemvonásuk, hogy mint a patkányok, sáskák,

„Jelzöm”

(folytatás a következõ oldalon)
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egerek, és egyéb invazív fajok, a felélt, lepusztított te-
rületet elhagyva, új életteret keresve, elölrõl kezdik az
egészet.
Legfõbb táptalajuk az emberi hiszékenység, s a tör-
vény azon alapos ismerete, amely következtében na-
gyon pontosan tudják, hogy tetteikért csak megfelelõ-
en bizonyított és megalapozott eljárás végén kell felel-
niük, amely, mármint a jogos rendõrségi és bírósági el-
járások megindításának alapvetõ kiindulópontja pél-
dául a tettenérés tényállása kell, hogy legyen. Azzal is
tisztában vannak, mi minõsül szabálysértésnek, és mi
bûncselekménynek. Ezért is vigyáznak oly nagyon,
hogy a komoly büntethetõség határmezsgyéjén egyen-
súlyozva lavírozzanak, miközben lehetõleg mindenféle
fárasztó és idõt rabló effektív munkavégzés nélkül élik
néha nem is rossz életüket.
És hogy mi marad utánuk? Egy elképedt, tehetetlen
közösség, sokszázezer forintnyi anyagi kár, és a féle-
lem, hogy visszatérnek. Vagy, hogy jönnek újak, má-
sok, szállásépítõk, fürkészek, villogó szemûek, betölt-
hetetlen étvágyúak, gátlástalanok, erõszakosak, meg-
félemlítõk, minden kínálkozó lehetõséget kihasználók,
minden mozdíthatót elmozdítók, embereket, közössé-
get egymásnak fordító – újabb paraziták.
Pedig, egy egészséges lelkületû közösség ennek elejét
tudná venni. Ha meg már van egy ilyen egyszeri, de ta-
nulságos tapasztalata, mint nekünk, meg tudja elõzni
egy ilyen mini invázió újbóli bekövetkeztét. Csak any-

nyit kell tenni, hogy elõvigyázatosságból nem ad sen-
ki nekik szállást. Nem ad hitelt, nem ad kölcsönt, és
nem dõl be mézes-mázos beszédüknek, önsajnáltató
könyörgésüknek, nem ijed meg a fenyegetésektõl, ha-
nem összefog. Összefog, és ellehetetleníti az élõsködõ
életmódot, már azzal, hogy nem fogadja be az ilyen be-
vándorlókat.
A mártélyi közösség eléggé összetett. Vannak a magu-
kat tõsgyökeres Mártélyinak vallók, és vannak a be-
vándorlók. Utóbbiak csak abban az esetben válhatnak
hosszú idõ után elfogadott, befogadott tagjaivá a tele-
pülésnek, ha betartva a helyi egyszerû életmódi szoká-
sokat, jó esetben észrevétlenül élve, még jobb esetben
hasznára válva a falunak, beolvadnak a közösségbe.
Minden más irányú bevándorlás és itt lakás csak ku-
darcra ítélt kísérlet, amely legalább annyira szükségte-
len intermezzo Mártély életében, mint pedofil találko-
zót rendezni hagyományteremtõ szándékkal. Bár ez
utóbbi, talán pont extrémitásából adódóan jelentõs tu-
risztikai bevételt hozna, gyomrunk, mindennapi erköl-
csi normáink azonban – nem véletlenül – erõsen tilta-
koznak egy efféle rendezvény megtartása ellen.
Tiltakozzanak hát józan meggondolásaink is ugyanígy,
hogy még egyszer parazitákat fogadjunk magunk kö-
zé.

Farkas Csamangó Zoltán

Testületi ülés
Szeptember 19-én délután 14 órai kezdettel tartotta
soros ülést Mártély Község Önkormányzati Képviselõ
Testülete.
A napirendi pontok ismertetése és elfogadása után,
Balogh Jánosné polgármester számolt be a nemrég tör-
tént Németországi külszolgálatról, annak eseményei-
rõl, tapasztalatairól. Kinn tartózkodása idején jóté-
konysági futóversenyt rendeztek, amelynek bevételét
az Altenahri iskola javára kívánták fordítani. Kellemes
meglepetésként az ottani szervezõk, a partner kapcso-
latban régóta résztvevõk úgy döntöttek, hogy a befolyt
összeg felét elküldik a mártélyi iskolának, támogatás-
ként. A díszes borítékot, amelyben mintegy 1. 500
Eurós összeg volt, örömmel mutatta meg a testület
tagjainak, és a jelenlévõknek.
Javaslatot tett, hogy a testület írásban fejezze ki jókí-
vánságait Almási Istvánnak, Hódmezõvásárhely új
polgármesterének, valamint gratulációjukat Risztov
Évának, a londoni Olimpián szerzett aranyérméért.
Elsõ napirendi pontban a Mártélyi ÁMK 2011-2012.
tanévi munkájáról szóló beszámolót vitatták meg és
fogadták el a képviselõk. Giliczéné Molnár Irén szóbe-
li kiegészítésében elmondta, hogy minden tekintetben
nehéz évet zárnak, ám ismételten kifejezte köszönetét
az iskola dolgozóinak, szülõknek, szimpatizánsoknak,
akik felmérhetetlen segítséget nyújtottak a nehézségek
legyõzésében. Az iskolában jelenleg 127 diák tanul, az

iskola él, létezik, de az elkövetkezõ idõkben olyan vál-
tozások várhatók, amelyek ismét bizonytalanná tehe-
tik a jövõt. Ettõl függetlenül bizakodnak abban, hogy
zökkenõmentesen eredményesen folyhat továbbra is
az oktató-nevelõ munka.
Második napirendi pontként a Gondozási Központ
szakmai programjának és tervének módosítására tett
intézkedésekrõl adott tájékoztatást Zoltai Csaba az in-
tézmény vezetõje. A módosításokat a testület tudomá-
sul véve, elfogadta a beszámolót.
A következõ napirendi pontokban a testület a 2011.
évi pénzmaradvány felosztásáról, a 2012. évi belsõ el-
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Kaláris: - Mikortól várhatók a járások kialakításának
gyakorlati lépései? 
Dr. Tarics Csilla: - A járási hivatalok 2013. január 1-jén
fognak létrejönni.
Kaláris: - Hogyan érinti a Mártélyiakat az ügyintézés-
ben a változás? 
Dr. Tarics Csilla - A járási hivatalhoz átkerülõ állam-
igazgatási ügyeket már nem a jegyzõ fogja intézni, ha-
nem a járási hivatal. 
Kaláris: - Mely ügyek maradnak önkormányzati hatás-
körben, és melyek miatt kell utazniuk? 
Dr. Tarics Csilla: -  A 174/2012. (VII. 26.) Korm. rende-
let a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításá-
ról szóló jogszabály határozza meg azokat az ügyeket,
amelyeket a járási hivatal fog intézni. Kiemelendõ kö-
zülük a szociális ügyek, gyermekvédelmi ügyek, gyám-
ügyek intézése. A Járási Hivatal helyben szeretné biz-
tosítani az ügyfélfogadást, így elvileg nem kell utazni.
Ez vagy úgy lesz, hogy a Polgármesteri Hivatalban he-
lyet kell biztosítani mindennap, vagy pedig meghatá-
rozott idõben lesz ügyfélfogadás, de mindenképpen
helyben.
Kaláris: - Mi lesz a sorsa a jelenlegi munkatársaknak?
(polgármester, jegyzõ, alkalmazottak, stb.)
Dr. Tarics Csilla: - Mivel az önkormányzatok nem szûn-
nek meg, a polgármester és a képviselõ-testület a he-
lyén marad. A képviselõ-testületet eddig kiszolgáló
önálló polgármesteri hivatalból közös önkormányzati
hivatal lesz, mivel a 2000 fõ alatti lélekszámú telepü-
lések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt. Ennek vég-
sõ határideje 2013. január 1. napja, illetve – amennyi-
ben az átadás-átvétel ezt szükségessé teszi – 2013.
március 1. napja. 
A jelenleg itt dolgozó kollégák – amennyiben sikerül
ebben megállapodni – a járási hivatal vagy a közös ön-
kormányzati hivatal állományába kerülnek át. Ameny-

nyiben a járási hivatal vagy a közös önkormányzati hi-
vatal vagy a dolgozó a továbbfoglalkoztatást nem vál-
lalja, a polgármesteri hivatal átszervezése miatt a köz-
tisztviselõi jogviszony megszûnik. 
Kaláris: - Milyen formában érinti a közelgõ helyható-
sági választásokat ez a rendszer? (lesz-e képviselõ tes-
tület, jegyzõ, polgármester?)
Dr. Tarics Csilla - Ez a kérdés korai, ugyanis a válasz-
tási rendszerrõl szóló jogszabályok vitája még folyik a
parlamentben.
Kaláris: - Hány „régi” ügyintézõ maradhat az Önkor-
mányzatnál? 
Dr. Tarics Csilla: - A járási hivatal szóban azt jelezte,
céljuk, hogy a „régi” ügyintézõk maradjanak. A képvi-
selõ-testület szándéknyilatkozatot fogadott el, misze-
rint a közös önkormányzati hivatalt Hódmezõvásár-
hely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával sze-
retné kialakítani. Ebben a szándéknyilatkozatban
megfogalmazásra került, hogy a mártélyi köztisztvise-
lõk kerüljenek átvételre a közös hivatalba. A szándék-
nyilatkozatot a napokban postázzuk Hódmezõvásár-
hely Polgármesterének és várjuk az ügyben a válaszát.

(Szerk.)

Hónapok óta hallunk a híradásokban, olvasuk a
lapokban a járási rendszer újbóli kialakításával
kapcsolatos társadalmi vitákról, véleményekrõl
szóló híreket, amelyek szerint egyesek az egész
procedúrát felesleges átszervezések sorozatának
és a kormány álságos megtakarítás „mániájá-
nak” tudnak be, megint mások az Európához iga-
zodó közigazgatási normák realizálódásának.
Dr. Tarics Csillát, Mártély jegyzõjét kerestük meg
felmerülõ kérdéseinkkel.

A járásokról

lenõrzési terv módosításáról, valamint az ivóvízminõ-
ség javító konzorcium önerõ elõlegérõl hozott döntést.
Az egyebekben a testület megtárgyalta a Polgárõrséget
ért nagy nyilvánosság elõtt tett rágalmazás ügyét. Ja-
vaslatukra minél hamarabb közös egyeztetésre és bé-
kéltetõ megbeszélésre kerül sor az érintett felek között.

Továbbiakban a testület határozott a Szegvár és Vidé-
ke Takarékszövetkezet kérelmérõl, valamint a lejárt
határidejû határozatokról.
Végül a testület zárt ülés keretében szociális ügyekrõl
tárgyalt és döntött.

(Szerk.)

Közlemény
A 2012. augusztus 18-án Mártélyon rendezett futball
mérkõzésen történtek kapcsán Zsadányi Lászlóné az
érintettekkel való megbeszélés után a következõ nyi-
latkozatot juttatta el a lap szerkesztõségébe:
Sajnálom azt a kijelentésemet, amellyel – talán kissé
átgondolatlanul – önkéntelenül megsértettem a már-
télyi polgárõröket. Nem kívántam õket rossz színben
feltüntetni, sem olyasmivel megrágalmazni, amit nem
követtek el. Felháborodásom, és több jelenlévõ nemtet-
szését az váltotta ki, hogy a mérkõzés közben gépjár-
mûvel, motorkerékpárral behajtók közül néhány em-
bert megállítottak, másokat pedig nem. Úgy gondo-
lom, a szabályoknak mindenkire egyformán kellene
vonatkozniuk.
Mint az emberek többségének, nekem sem volt tudo-
másom arról, hogy a sportkörnek a bajnokság lebo-
nyolítási szabályainak megfelelõen rendezõgárdát kell
biztosítani, ezzel kapcsolatban nem kaptunk tájékoz-
tatást, és csak most értesültem. Kijelentésemért elné-
zést kérek.

(Szerk.)



Emlékszem arra a hat évvel ezelõtti szombati napra,
amikor szájhagyomány útján, de eljutott hozzánk a hír,
hogy szúnyogûzés szervezõdik a mártélyi parton. Kí-
váncsiak voltunk, milyen ez a rendezvény, kik a bolon-
dos és játékos kedvû moszkitóûzõk, ezért úgy gondol-
tuk, semmiféleképpen nem maradunk ki belõle. Ami-
kor odaértünk, nem ért csalódás minket: mosolygós ar-
cok, játékos feladatok, finom zsíros kenyér és termé-
szetesen vérszívó egy szál sem. Olyannyira belelkesül-
tünk ettõl a hangulattól, hogy azóta is minden évben
kíváncsian várjuk az adott év aktuális Szúnyogûzõ
napját.

Idén szeptember 15-ére esett a „Hogy életük legyen”
Alapítvány az Ifjúságért  közösségformáló napja. A
kezdeti felhõs ég keltette riadalom után szép õszi nap
kerekedett, így mi is úgy terveztük, hogy kifulladásig
hessegetjük a hessegetnivalót. A fogadtatás a régi volt:
kedves köszöntés, barátságos invitálás, itt egy pala-

csinta, ott egy szörp, amott a sarkon egy pálinka. Csak
hogy mindenki erõt gyûjthessen a nagy próbatételhez. 
Az Alapítvány tagjai és a lelkes segítõik most sem
okoztak csalódást a családi csapatverseny szerelmese-
inek. Nekünk sem, akik minden évben a három 7 éven
alulira bízzuk a feladatok megoldását. Az izgalmas ka-

landtúránk vége idén is: kellemes fáradtság, kipirult,
vidám arcok, elégedett és nyugodt szülõk. Ráadásul
mindezek lezárásaként még egy jó nagy adag halászlé-
vel is megtölthettük a pocakunkat.

Persze a nap nem csak a játékról szól, hanem arról is,
hogy legyünk kicsit együtt. Ismerkedjünk, beszélges-
sünk: a gyerekeinkkel, barátainkkal, a szomszéddal,
egy másik mártélyi anyukával, apukával, és persze az
utódaink is tegyék ugyanezt. Ezen a szombaton szám-
talan lehetõség adódott erre: akár egy kis
kézmûveskedés mellett a játszótéren, a kenyeres és
szörpös asztal környékén, vagy akár a lovas kocsiká-
zás során. 
Fél négy körül sült a hal a bográcsban, lehetett lova-
golni és persze záróra kijelölése nélkül játszhattak is a
jelenlévõk.
A mi aprónépünk elfáradt, így a jövõ évi szúnyogûzõs
terveinkkel, célkitûzéseinkkel (legközelebb közelebb
leszünk az elsõ helyhez, mint az utolsóhoz), indultunk
haza 4 óra körül.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzátett valamit ahhoz,
hogy jól érezzük magunkat!

Körtvélyessyné Rácz-Balog Renáta
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Rövid hírek

Könyvtár

Az Országos Könyvtári Napok keretében október
9-én 11 órától Endrei Judit televíziós személyi-
ség, író lesz a vendégünk a Gondozási Központ-
ban.

Szintén az Országos Könyvtári Napok keretében
„Mozgalmas idõskor, fókuszban az egészség”
címmel október 10-én 10 órától Vörös Virág vé-
dõnõ elõadása a Gondozási Központban.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Szervezõk

Az Anya- és Csecsemõvédõ Tanácsadás új idõ-
pontjai

2012. szeptember elsejétõl megváltoznak a védõ-
nõi fogadóórák idõpontjai.
Fogadóórák: csecsemõ tanácsadás keddenként 10-
12 óráig, terhes tanácsadás csütörtökönként 10-12
óráig.

Vörös Virág
védõnõ

Dióverõ Nap

A mártélyi ÁMK Óvodája, Szülõi Munkaközössége
és Nevelõtestülete 2012. október 6-án szombaton
rendezi meg a szokásos Dióverõ Családi Nap prog-
ramjait. A jótékonysági rendezvényre a szervezõk
szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Óvoda dolgozói

Tisztelt Mártélyiak!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége
szerint, természetbeni és pénzbeli adományokat
gyûjt, hogy azokat közcélokra fordítsa. Közvetle-
nül segélyezik a rászorulókat, illetve segítik az
õket ellátó intézményeket.
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a tagok és a segí-
tõk önkéntes munkát végeznek, ezért semmiféle
anyagi juttatást nem kapnak.

A téli idõszakban Mártély, Fõ utca 33/A szám
alatt tartjuk fogadó óráinkat, hétfõnként 9-11
óráig.

A helyi csoportunk köszönetet mond Mindazok-
nak, akik önzetlenül segítik munkánkat!

Kulik Emese +3630/3248954
A mártélyi Magyar Máltai
Szeretetszolgálat vezetõje

Tót Mihály elismerése

Tót Mihály kõfaragó mestert, 2012. szeptember
22-én, Fóton, a Horthy Miklós által alapított Vitézi
Rend tagjává választották. Gratulálunk!

Az Altenahri kistérségbõl érkezett alkotótáborozni
négy neves németországi festõ Mártélyra az elmúlt hó-
napban.
A mûvészek, akik Szabó Károly birtokán egy vendég-
házban laktak, bejárták a környéket, és mûveikben
megörökítették az õket megragadó természetet, jelleg-
zetes épületeket. Az alkotótábor kis házi kiállítással
zárult, ahol az érdeklõdõk megtekinthették az itt tar-
tózkodásuk alatt készült alkotásokat.

Német festõk alkottak Mártélyon
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Az elsõ pont után elsõ gyõzelmét is megszerezte a
Rosmarin Kft Mártély csapata. Az ellenfél a Tanár-
képzõ volt.

Rosmarin Kft Mártély - Universitas SE 2-0 (1-0)

Mártély, 100 nézõ. Vezette: ifj. Csányi (Szeri, Abonyi)

Rosmarin Kft Mártély: Király - Papp (Arany), Szabó A.
(Dencsi), Fekete, Sági (Miski) - Kovács (Szabó
Á.), Borbás, Baranyi, Kis - Hegyi (Tóth E.), Barta

Universitas SE: Dr. Bánki - Vizsnyiczai, Módra, Kószó,
Molnár - Fehérvári (Szõke), Dr. Vizi (Dr. Röst),
Türk (Seres), Tóth M. (Orvos) - Huszár (Bázsa),
Lukács.

Gól: Hegyi, Kis

Sárga: Módra

Jók: Király, Barta, Kovács illetve Dr. Bánki, Kószó, Mol-
nár, Vizsnyiczai

Elsõ gyõzelméért szállt harcba a Rosmarin Kft Mártély
labdarúgó csapata. Az ellenfél az a Tanárképzõ volt,
akik a mérkõzés elõtt álltak csak össze. A vendégek ve-
zetõje Dr. Miskolczi József volt, akinek neve egybeforrt
a Tanárképzõvel. 
A mérkõzés úgy indult mint egy álom. A 2. percben Kis
iramodott meg a jobb oldalon, majd a vendég védõ a ti-
zenhatoson belül buktatta. 11-es. A labda mögé Hegyi
állt és az elvetõdõ Dr. Bánki mellett a kapu közepébe
lõtt. 1-0.
A félidõ elsõ felében továbbra is a Mártély maradt tá-
madásban, de a befejezések nem sikerültek, vagy a
szerencse pártolt el tõlünk. Hegyi parádés lövése a ka-
pufáról pattant kifelé. A félidõ végén kiszabadult a
szorításból az ellenfél, de ez igazi gólhelyzetben nem
mutatkozott meg.
A második félidõben lassan teltek a percek igazi gól-
helyzet nélkül. A 68. percben Kis tette magabiztossá a
vezetést. A Tanárképzõ teljesen elkészült az erejével, a
hazai csapat pedig egyre-másra alakította ki helyzete-
it. A frissen beállt Tóth elõbb kapufát fejelt, majd egye-
dül törhetett kapura, de Dr. Bánki védett.
Magabiztos gyõzelmet aratott a Mártély, aki esélyt sem
hagyott hazai pályán az Universitasnak. Ez minden-
képp biztató a jövõre nézve. Meg kell említeni a bíró-
kat. Fantasztikusan vezették az egyébként sportszerû
találkozót. Bár mindig ilyen játékvezetés lenne!

Hétközi kupameccs: Dóc - Rosmarin Kft Mártély
0-5 (0-2)

Gól: Hegyi (3), Baranyi, Barta.

A mérkõzés egy jó edzésnek felelt meg. A lelkesen ját-
szó hazaiak nem tudták megnehezíteni a Mártély dol-
gát. Az 5 gól mellé 5 kapufát is jegyeztünk. Következõ

forduló: október 23. , az ellenfél hazai pályán a
Zsombó lesz.

Nagyarányú vereséget szenvedett a Rosmarin Kft
Mártély csapata Sándorfalván.

Sándorfalva II - Rosmarin Kft Mártély 4-0 (1-0)

Sándorfalva 60 nézõ (30 mártélyi!). Vezette Cseh
(Kószó, Bánáti)

Sándorfalva II: Kertész - Kordás, Mihalkó (Szabó), Bá-
lint, (Erdei G.) Varga (Sebõk) - Táborosi, Körmen-
di, Antal, Kiss (Erdei A.) - Péter (Csúri), Horváth.

Rosmarin Kft Mártély: Király - Papp, Fekete, Sajti,
Dencsi - Baranyi (Kovács), Borbás, Barta (Miski),
Sági - Hegyi (Czibere), Kis (Mihály).

Gól: Varga (2), Csúri, Sebõk.

Sárga: Kordás, Antal, Péter, Szabó illetve Sajti, Kovács,
Hegyi, Dencsi.

Jók: Mindenki illetve senki.

Magabiztos gyõzelem után szeretett volna további
pontokat gyûjteni a Rosmarin Kft Mártély. A hazai csa-
pat háza tájáról olyan pletykák láttak napvilágot, hogy
belsõ feszültség van. A bajnokságot sem kezdték túl
jól: 3 meccs 0 pont.
Az összeállításból már láthattuk, hogy a hazai csapat
teljes. A Mártélynál hiányzott Szabó Attila sérü-
lés/munkahelyi elfoglaltság miatt.
A mérkõzés tapogatózással kezdõdött. Egyik csapat
sem tudott mezõnyfölényt kialakítani. Helyzet sem
volt. Megfigyelhetõ volt, hogy a hazaiak elõszeretettel
feküdtek a mûfüvön, a bíró pedig vevõ volt a fetrengés-
re. Ennek eredményeképpen a 30. percig igen jól kör-
belövette a vendég kaput. A 30. percben egy 25 méte-
res szabadrúgás a felsõ lécrõl pattant a gólvonal elé
(?), de Varga eszmélt leghamarabb, így szinte helyzet
nélkül vezetett a Sándorfalva II. Nem telt el két perc
Papp eresztett el sistergõs bombát jó 30-ról. Kertész a
meccs védését mutatta be.
A második félidõben cserékkel próbált frissíteni a
Mártély. Egy darabig úgy tûnt, hogy sikerül is irányíta-
ni, de igazi gólhelyzet nem alakult ki. Ebben az idõ-
szakban már nem lehetett pontosan tudni, hogy a bíró
mit miért és merre fújt le. Több fault volt, mint egy
kézimeccsen! A 78. percben egy újabb szerencsétlen
gól következett. Egy oldalról jövõ beívelés után Dencsi
ért szerencsétlenül a labdába, azaz a kapufára, onnan
a hazai játékos elé pattant, aki két méterrõl nem hibá-
zott. 2-0. A Mártélyt megfogta ez a gól, hiába ûzte haj-
totta a lelkes vendégtábor (lehettek 30-an!!!). A ven-
dég csapat ment elõre, majd ahogy lenni szokott kont-
rából újabb gólt kapott. Csúri lépett ki a védõk közül és

Focihírek
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a tizenhatosig kijövõ Király felett nagyszerû mozdulat-
tal pörgette át a labdát 3-0.
A 89. percben Sajtit rúgták meg, aki a földön maradt.
Általános megdöbbenésre a bíró nem fújt, majd a ha-
zaiak kontrája után újabb gólt kaptunk. Sebõk volt a
gólszerzõ. 4-0.
A Mérkõzés összképe alapján az eredmény mindenkép-
pen túlzó. A hazai gyõzelem azonban teljesen megér-
demelt, mert nem tudtunk változtatni a játékunkon a
bekapott gólok után, illetve nem igazán tudtunk gól-
helyzetet kialakítani. A bírói felfogás is nehezítette a
dolgunkat.
Szombaton mindenféleképpen javítani kell a Gyálarét
ellen.
1999 után, 13 év elteltével újra ifjúsági meccset ví-
vott a Mártély. Az ellenfél a Sándorfalva II volt. A
mérkõzésen meglátszott, hogy míg a mártélyi csa-
pat 4 hónapja dolgoznak együtt, addig a hazaiak 10
éves koruk óta.

Sándorfalva II U-19 - Rosmarin Kft Mártély U-19 8-0
(7-0)

A Mártély az Ürmös - Pap D., Tóbiás, Marsovszki,
Zsótér B., Ménesi, Zsótér D., Rácz, Daraki -
Bacsa, Tódor összeállításban kezdett. Cserék vol-
tak: Pap B., Dzadik, Balázs, Gajda, Hochwart.

Az eredmény csalóka, mert a hazai csapatnak minden
összejött, míg nekünk semmi. A következõ meccsen
biztos sokkal jobban, kevésbé megilletõdötten fogunk
játszani. Az ellenfél a Zsombó lesz.
Egy osztállyal feljebb, de ugyanúgy mártélyi gyõze-
lem született a hétvégi fordulóban a Gyálarét ellen.

Rosmarin Kft Mártély - Gyálarét  4-1 (3-0)

Mártély, 100 nézõ. Vezette: Nagy G. (Dósa-Rácz, Ko-
vács)

Rosmarin Kft Mártély: Király - Papp, Szabó, Sajti
(Dencsi), Fekete - Baranyi (Borbás), Barta, Mi-
hály (Miski), Sági - Kis (Tódor), Czibere (Hegyi).

Gyálarét: Kadnár - Csobán R., Csányi, Rabi, Csobán K.
- Csobán Z., Antal, Káity, Olajos - Magony, Kõvá-
ri.

Gól: Czibere, Mihály, Kis, Tódor illetve Kõvári

Sárga: - illetve Csányi

Jók: Mihály, Kis, Papp illetve Antal, Rabi, Magony.

Osztálytalálkozóra készült a Rosmarin Kft Mártély csa-
pata a Gyálarét ellen. A tavalyi szezon utolsó forduló-
jában már sikerült gyõzni, most is erre vágyott a hazai
csapat.
A kezdõcsapatban az elmúlt heti Sándorfalvi fiaskó
után több változás történt.
A mérkõzés úgy indult, ahogy minden hazai szurkoló
várta. A hazai pálya megtréfálta a gyálaréti védõt,

Czibere csapott le a labdára, kicselezte a kapust és a
hálóba lõtt: 1-0.
A hazai nyomás tovább tartott. A 13. percben Kis fu-
totta le Csányit, aki egy visszahúzós csel után a tizen-
hatoson belül felrúgta. 11-es! A labda mögé Mihály
állt és nagy erõvel a kapu bal oldalába lõtt. Kadnár
csak beleérni tudott. 2-0.
A 27. percben Papp végzett el nagy bedobást, Kis
Kadnár feje fölött a hálóba fejelte azt 3-0.
Az egész elsõ félidõben tetszetõsen játszott a Mártély,
míg a Gyálarét erejébõl csak pár veszélytelen akcióra
telt.
A második félidõben aztán a cserék hatására megvál-
tozott a játék képe. A Gyálarét még mindig nem tudott
komolyabb veszélyt kifejteni, de a hazai támadások is
pontatlanná váltak.
A 69. percben Kõvári bolondította meg a hazai védõket
és 16 méterrõl középrõl nagy erõvel a léc alá bombá-
zott. 3-1.
Feltámadt a vendégcsapat, de a hazai védõk állták a
sarat.
A 80. percben eldõlt a találkozó. Tódor indult a saját
térfelérõl kicselezte Kadnárt és higgadtan az üres ka-
puba lõtt. 4-1.
A Rosmarin Kft Mártély csapata maximálisan kihasz-
nálta a hazai pálya elõnyeit és magabiztos olyakor tet-
szetõs játékkal gyõzte le a tavalyi megye III-as bajno-
kot, aki csak keresi régi önmagát. Folytatás Zsombón.
Cél: az elsõ vendégsiker!

Hétvégi fordulóban: Zsombó - Rosmarin Kft Mártély 1-
3 (1-0)

Gólszerzõk: Hegyi (2), Baranyi K.

Ifjúsági: Zsombó - Rosmarin Kft Mártély 9-5 (5-2)

Gólszerzõk: Tódor (3), Pap B., Dzadik.

Tisztelt Szurkolók!

A hazai mérkõzéseken tapasztalt atrocitások miatt
szeretnék egy pár dolgot tisztázni a helyi újság ha-
sábjain.
A 2012-13-as idényben, a megyei másodosztályban
szereplõ csapatok otthoni mérkõzésein 10 rendezõ
megjelenése kötelezõ, akik nevük, lakcímük és sze-
mélyigazolvány számuk leadásával felelõsséget vál-
lalnak a sportesemény biztosításáért, ezért adott
esetben számon kérhetõk! A bírók, a rendezõk hiá-
nyos létszáma esetén nem kezdhetik el a mérkõzést.
A pályahitelesítési jegyzõkönyv ezen felül további
két rendezõ közremûködését írja elõ, akik a bírók
biztonságára felügyelnek, mivel az öltözõ messze he-
lyezkedik el a pályától. A bírókat autóval kell szállí-
tani a mérkõzés helyszínére és vissza. Csak ezen kö-
telezettségek teljesítése mellett lehetett vállalni a

(folytatás a következõ oldalon)
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hétfõtõl péntekig: 6.30-17.30,
szombat: 6.30-13, vasárnap: 7-11-ig

Figyeljék aktuális akcióinkat!

Jót, jó áron,
a jó szomszédtól!

magasabb osztályban való szereplést (e szabályok
nagy része már tavaly is meg volt határozva). Ezek-
re a feladatokra logikusan a legoptimálisabb szemé-
lyek a polgárõrök voltak és lesznek. Nekik van kellõ
tapasztalatuk a rend fenntartásában. 
Ezúton is szeretném megköszönni eddigi önzetlen
munkájukat és remélem a jövõben is sikeresen tu-
dunk együttmûködni!
Néhány új, a 2012.09.29-i mérkõzésen életbe lépõ
változásról: Mint azt tapasztalhatták, ez után a Ti-
szai utca, a pálya teljes hosszában le lesz zárva táb-
lával és szalaggal. A lezárt területre csak kerékpárral
lehet behajtani. Az autókat a Camping melletti füves
részen lehet leparkolni. A pálya két végén rendezõk
fogják az autósokat útba igazítani.
Remélem, azon szurkolók, akik hangadók szoktak
lenni a mérkõzéseken, megértik, hogy felelõtlen ma-
gatartásukkal (szitkozódás, bírókat szállító autó in-
zultálása, stb.), egyértelmûen Mártély labdarúgó
csapatát büntetik, a falu közösségét minõsítik és
rossz hírünket keltik. Azokat bántják tehát viselke-
désükkel, akik annyi örömet okoztak nekik játékuk-
kal. 

Tisztelettel: dr. Hajdú László
sportkör elnöke

(folytatás az elõzõ oldalról)
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2012. október hónapban
3-án Fényterápia 9 órától
9-én Vendégváró Endrei Judittal 11 órakor
10-én „Mozgalmas Idõskor – fókuszban az

egészség” – Vörös Virág védõnõ
elõadása 10 órától.

12-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
19-én Idõsek Napja a Mártélyi Általános Iskola

Tornatermében 14 órai kezdettel (aki
süteményt szeretne hozni, 18-ig a
Klubba szíveskedjen hozni másnap
kerül feltálalásra)

30-án Fehérnemû vásár 9 órától
Minden hétfõn 14 órától torna, amelyre mindenkit
várunk!

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

rés, 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 forralás után
fogyasztható!

A gyógyszer igényeket mindenki hozza magával
7 órára.
A könyvtár továbbra is változatlan nyitva tartással
várja kedves olvasóit az Idõsek Klubja hátsó termei-
ben.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja programja2012. szeptember 30-án volt 10 éve, hogy elhunyt
Hajdú László a mártélyi foci atyja, aki évtizedekig
szervezte, vezette lelkesen és önzetlenül a mártélyi
fiatalok és idõsebbek labdarúgó életét.
Emléke elõtt tisztelegve családja és a sportkör tag-
jainak kérésére álljon itt egy idézet:

„A mélybe csak tested merült el,
csak õ tûnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezerfelé szóródva is
köztünk maradt.”

Házasságot kötött:
Horváth Mária Magdolna és Kovács László Ady E. u. 
Sándor István és Kis Erzsébet Mártély, Erdei F. u. 5.

Elhunyt:
Papp Tibor volt Mártély, Rákóczi u. 21.

Lantos Veronika volt Mártély, Alkotmány u. 9. 
Molnár András Mártély Tornyai u. 5.

Moravszki Ernõ Jánosné (Szûcs Etelka)
volt Fõ u. 9. sz. alatti lakos

Molnár Sándorné (Molnár Jusztina)
Széchenyi u. 25. 

Gál Sándor volt mártélyi lakos
Apró Lajosné (Hevesi Eszter)
volt Fõ u. 34. sz. alatti lakos
Simon Tibor mártélyi lakos

Bánfi János Mártély, Szántó K. J. u. 17.

3D íjászati szakág évadzáró versenyének eredmé-
nyei:
A Magyar Íjász Szövetség szeptember 22-23-án a Sal-
gótarján melletti Eresztvényben  rendezte meg a 3D
szakág évadzáró versenyét és éves díjkiosztó bankett-
jét, melyen részt vettek a Mártélyi Terep és Vadász-
íjász Sport Egyesület versenyzõi is. 
Az elsõ versenynap végén, díjkiosztó bankett keretében
hirdették ki az éves összesített eredményeket és adták
át az ezért járó díjakat.
A verseny során az MTVSE színeiben induló mind a 8
versenyzõ érmet szerzett.

Eredmények:
Barebow kategóriában:
Felnõtt nõ: Dr. Szabó Rózsa II.
Felnõtt férfi: Oláh Sándor I.
Serdülõ leány: Bodó Borostyán I.
Serdülõ fiú: Gardi Erik I., Nagy Arnold II.
Gyermek fiú: Olasz Dániel I., Szabó Dénes II.
Vadászreflex kategóriában:
Gyerek fiú: Szabó Lajos I.

3D Grand Prix sorozat 2012. éves összesített ered-
ményei  barebow kategóriában:
Nõi: Dr. Szabó Rózsa II.
Férfi: Oláh Sándor III.
Serdülõ leány: Bodó Borostyán I.
Serdülõ fiú: Nagy Arnold I.
Gyermek fiú: Gardi Erik I., Szabó Dénes II., Nagy Ri-
chárd III.

Dr. Szabó Rózsa

Íjász hírek
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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.

Az egyházak hírei

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet

az imaházban, melyre várják
a gyülekezet tagjait.


