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Egyenek kalácsot…

A közismert történelmi anekdota szerint 1793-ban né-
hány nappal a francia forradalom kitörése elõtt valaki
azt mondta Marie Antoinette-nek, XVI. Lajos király ne-
jének, talán mintegy óvó figyelmeztetés gyanánt: „Fel-
ség, a nép éhezik, nincs kenyere”. Mire a köztudottan
költekezõ, a népet csak mint fogalmat, arctalan töme-
get ismerõ, kicsapongásairól híres asszony lekicsinylõ
gúnnyal és gyilkos iróniával annyit válaszolt: „Ha
nincs kenyere a népnek, egyen kalácsot”! Ezek a mon-
datok motoszkálnak most bennem, ahogy ezeket a po-
litikai részrehajlás mentes gondolatokat írom, szigorú-
an a tények és az igazság mezsgyéjén haladva. 
Úgy látszik, a történelem valóban rendre ismétli ön-
magát. És a gyarló ember is, aki mintha hiú reményke-
désen alapuló hányavetiségbõl állandóan elfelejtené,
hogy a múlt hibáinak elkövetése, a múltbéli elégedet-
lenségek kiteljesedéseként a múlt forradalmait is meg-
ismételhetik a jelenben. Mert nem szívesen mondom,
de a rendszerváltás óta azt tapasztalom, hogy e tekin-
tetben sajnos, szinte mindegy ki van kormányon. A
közemberek is ugyanezt tapasztalják. Ha a szívük mé-
lyébe tekintenek, még a legelvakultabb politikai oldal-
függõk is, mert a tények, a napi megélhetés nehézsé-
gei bennünket is, és õket is egyformán sújtják. És per-
sze nem értik, hogy aktuális bálványaik miért nem lát-
ják az õ nyomorúságukat, s ha látják, miért nem segí-
tenek rajtuk. És azt sem értik, hogy azoknak, akik
akár egy nap alatt tudnak egy akkora összeget maguk-
ra, családjukra, úri jólétükre, szórakozásaikra, hobbi-
jukra költeni, mint amirõl kijelentették, hogy annyiból
ma Magyarországon meg lehet élni egy hónapig, hogy
volt képük ilyesmit mondani a saját népüknek, akiktõl
képviseletükre a megbízást kapták. De a nép nem tud
valamit. Nevezetesen azt, hogy a pénz és a hatalom bi-
zonyíthatóan elveszi az emberek józan ítélõképesség-
ét. Az anyagi javak megszerzésének hajszolása alig
enged teret a közügyek lelkiismeretes gyakorlásának.
A politikailag kedvezõtlen idõszakok túlélésére történõ
felkészülés pedig a legfõbb fixa ideájává válik a politi-
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Mártély Község Önkormányzati Képviselõ-testülete
2013. február 27-én, szerdán 14 órai kezdettel tartotta
meg soron következõ ülését.
A napirendek ismertetése és elfogadása után két napi-
rend elõtti témát tárgyalt meg a testület.
Elsõként Sófalvy Anna az általános iskola igazgatója
tájékoztatta a testületet arról, hogy a „Határtalanul”
elnevezésû pályázat keretében, amelyben az utazási
költségére nyertek pénzt, 2013. március 13-17-ig a
mártélyi iskolásoknak, kísérõkkel a falu erdélyi test-
vértelepülésére Nyárádremetére szerveznek kirándu-
lást, amelynek bekerülési költsége a pályázati támoga-
táson kívül több részbõl tevõdik össze. A csoporttal
utazó vendégek saját hozzájárulásán túl a Képviselõ-
testület támogatását kérte.
Második felszólalóként Giliczéné Molnár Irén számolt
be egy új pályázati lehetõségrõl, amely sok mártélyi
tartósan munkanélkülinek lehetne segítségére a fog-
lalkoztatásban. E pályázat lényege egy szociális szö-

vetkezet létrehozása, amely a keletkezõ nyereséget
visszaforgatja a mûködésbe, így biztosítva a remélhe-
tõleg folyamatos mûködését. A pályázat egyik alapve-
tõ feltétele, hogy a szövetkezet a tagokat 16 hónapig
köteles foglalkoztatni, majd a következõ idõszakban a
megtermelt haszon felhasználásával újabb 16 hónapig
mûködtetik a szövetkezetet. Mindehhez a pályázatot
megnyerõknek a kiírásban olyan összeget biztosíta-
nak, amely fedezi a minimálbért és a járulékokat. Java-
solta a testületnek az elképzelés átgondolását, és segí-
tõ véleményezését a pályázat beadásához.
A testület ezek után 9 önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatát és módosítását hagyta jóvá, az új önkor-
mányzati törvény elõírásainak megfelelõen. Egy napi-
rendet a májusi ülés idejére halasztott el, majd zárt
ülés keretében szociális ügyekrõl tárgyalt a testület.

(Szerk.)

Testületi ülés

kával foglalkozó, abból megélni kívánó embernek.
Igaz, nem is találkoznak a néppel. Õk sem, mint álta-
lában az uralkodók. Távol tartják magukat a szembe-
süléstõl. Nem biztos, hogy az számonkéréstõl, kritiká-
tól való félelembõl, inkább, mert így kényelmes. Más
síkon, más dimenzióban gondolkodnak és élnek. Ami-
rõl nem beszélünk, amirõl nem veszünk tudomást, az
nincs. Mégsem okulnak. Csak hatalmon szeretnek len-
ni, és túlélni akarnak.
A harmadik rend mi vagyunk. Akiknek a szavazatai
nélkül egyik oldal sem kerülhet soha hatalomra, dön-
tési lehetõségünk azonban épp oly kevés, mint a fran-
cia népnek volt egykor. Náluk az az ominózus mondás
verte ki a biztosítékot – többek között -, nálunk még
egyelõre nem tudni mi. Mert lenne még egy megoldás
a forradalmi hevületen kívül, de azt a Magyar soha
nem gyakorolta. Hogy egy közös ügy érdekében egy

nagy összefogással változtassunk a dolgainkon, idét-
len, apró kis diákcsínyes forradalmak helyett, de mi
nem. Mi megoszlunk. Éppen hatalmon lévõkre és el-
lenzékre. Mely utóbbinak minden jel szerint egyedül az
a dolga, hogy az éppen hatalmon lévõkön számon kér-
je azokat az intézkedéseket, vagy épp azok hiányát,
amelyeket annak idején õk sem tudtak, vagy akartak
megtenni. És itt be is zárul ez az ördögi kör. Mondhat-
ni évek óta a kör közepén állunk.
A legszomorúbb, hogy kalácszabáló politikusaink ígé-
retei olyanok, mint a reklámokban szereplõ elasztikus
alakformáló dresszek. Nem az okot szüntetik meg, csu-
pán a látszaton javítanak. De ha lekerülnek a beleerõ-
szakolt testrõl, azonnal elõbukkan az addig elkendõ-
zött valóság, ami mindig szörnyûbb, mint a kozmeti-
kázott illúzió.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)

Általános iskolai beíratás

Az általános iskolai beíratás Mártély beiskolázási
körzetében a 2013-2014-es tanévre 2013. április 8.-
án és 9.-én (hétfõn és kedden) 8 órától 18 óráig tart.
A beíratáshoz a következõ dokumentumok szüksé-
gesek:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata és a lak-
címet igazoló  lakcímkártya,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás, mely lehet óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettsé-
gi szakértõi vélemény, sajátos nevelési igényû gyer-
mekek esetén a megfelelõ Szakértõi Bizottság szak-
értõi véleménye.

Élelmiszersegély csomagosztás

Élelmiszer csomagosztás volt 2013. február 15-16-
án a Civilházban, pénteken és szombaton 9-16 órá-
ig. A segélycsomagokat a 18 év alatti és a 60 év fe-
letti rászorulók kapták kiértesítés alapján. 
Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszer-
segély Programot a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal szervezte. Az országos program kereté-
ben az uniós forrásból elõállított élelmiszereket
(liszt, instant tésztaétel, vaníliás karika, pirított ke-
nyérlap), az MVH-val szerzõdött segélyszervezetek
juttatták el a magyarországi rászorultak részére.
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Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. január 01-tõl kezdõ-
dõen Mártély község helyi adóztatási feladatait, Hód-
mezõvásárhely és Mártély települések közös hivatala
képviseletében, mint a hivatalt vezetõ jegyzõ látom el.
Mártély község képviselõ testülete által elfogadott he-
lyi adó rendeletek, továbbra is hatályosak, tehát ma-
radnak a már megszokott helyi adónemek (magánsze-
mélyek kommunális adója, iparûzési adó, idegenfor-
galmi adó, talajterhelési díj), és az adó mértékei sem
változtak 2013. évben.  
2013. január 01-tõl kezdõdõen a Tisztelt Adózók két
helyen is el tudják intézni a helyi adókkal illetõleg a
gépjármûadóval kapcsolatos ügyeiket. Az ügyfélfoga-
dás helye: Mártélyon a Községháza épületében (Rákó-
czi tér 1.) illetõleg Hódmezõvásárhelyen a Polgármes-
teri Hivatal (Kossuth tér 1.) földszint 16-os irodája. 
A befizetés helye sem fog változni, ugyan úgy, mint ed-
dig, a banki átutaláson túl, személyesen a Szegvár és
Vidéke Takarék Szövetkezet mártélyi kirendeltségén,
valamint Hódmezõvásárhelyen a Polgármesteri Hiva-
tal pénztárában is lehet befizetni az esedékes helyi
adókat.

A félévi helyi adó és gépjármûadó értesítõ leveleket az
Önök által megszokott idõben, február végére, március
elejére kézbesítjük.  
Felhívom figyelmüket, hogy a helyi adóbevallások el-
lenõrzése 2013. április 01-tõl megkezdõdik. A késõbbi
kellemetlenségek elkerülése végett, akinek rendezetlen
helyi adóügye áll fenn kérem, mielõbb rendezze, mivel
nem áll módomban eltérõ szabályokat alkalmazni, így
a végrehajtási eljárás során, a Hódmezõvásárhelyen
bevezetett gyakorlatot fogjuk követni, tehát amennyi-
ben az ellenõrzés, mulasztást állapít meg, az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény szerint mulasz-
tási bírságot kell kiszabnunk.  
Bízom abban, hogy a jövõben sikeresen tudunk együtt-
mûködni. Amennyiben a helyi adóztatással kapcsola-
tos problémájuk, kérdésük merülne fel, munkatársaim
állnak rendelkezésükre a fent említett helyeken, illetõ-
leg telefonon a mártélyi 528-062-es, vagy a hódmezõ-
vásárhelyi 530-100-as telefonszámon. 

Dr. Korsós Ágnes
címzetes fõjegyzõ

Hódmezõvásárhelyi Járási Hivatal címe, elérhetõségei, ügyfélfogadási rendje

Dr. Makó András Járási Hivatal Vezetõ 62/530-118 mako.andras@hmvhelyjaras.csmkh.hu
Dr. Égetõ Gábor Járási Hivatal Vezetõ-helyettes 62/530-100/215 egeto.gabor@hmvhelyjaras.csmkh.hu
Kõrösi Zoltán Okmányiroda Vezetõ 62/530-180 korosi.zoltan@hmvhelyjaras.csmkh.hu

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje
Hétfõ 8.00-17.00
Kedd 8.00-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

Járási Gyámhivatal 62/530-100 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér1
Dr. Székely Éva Járási Gyámhivatal Vezetõ 62/530-138 szekely.eva@hmvhelyjaras.csmkh.hu

Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje
Hétfõ 8.00-17.00
Kedd 8.00-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek 8.00-12.00

Települési ügysegédek:
Mártély (Sándorné János Mária) 62/528-062 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. 
Járási Építésügyi Hivatal Tel: 62/530-116 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.

Fax:62/560-154
Járási Népegészségügyi Intézet Tel: 62/241-871 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 2.
Járási Munkaügyi Kirendeltség Tel: 62/242-895 6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy u.28.

Fax: 62/244-835
Járási Állategészségügyi és Tel: 62/244-053 6800 Hódmezõvásárhely, Petõfi u. 6.

Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal Fax: 62/244-053
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Óvodai farsang
Ismét nagy izgalommal készültek a mártélyi óvodások,
óvónénik, és a szülõk a 2013. február 23-án délután
14 órától megrendezett farsangi ünnepségre, amelyet
az óvoda „összes termeiben” tartottak meg. 
A napi tevékenységek során épp elegendõnek bizonyu-
ló épület szinte zsúfolásig megtelt szülõkkel, hozzátar-
tozókkal, érdeklõdõkkel, s a lázas izgalommal készü-
lõdõ gyermekekkel.
Elsõként a kis csoportosok „Százegy kiskutya” címû
elõadása szórakoztatta a jelenlévõket, amelynek sze-
replõi aranyos kis kutyafüles jelmezben mondtak el
mondókákat, és énekeltek betanító óvónõjük, Csatlós
Pálné szakavatott segítségével. Mûsoruk nagy sikert
aratott.

Utánuk a „nagyok” következtek, egy igazi farsangi vi-
gasságot megidézve Enyedi Ibolya és Fülöp Andrásné
betanításában, egyéni és páros versmondásban jeles-
kedve, mindezt farsangi dalokkal színesítve, felszaba-
dultan beszélve és énekelve a mikrofonba, hogy a zsú-
folásig megtelt terem hátulsó részében is mindenki jól
hallhassa.
Ezek után következett a talán mindenki által nagyon
várt, s az egyik legérdekesebb mûsorszám, a jelmezes
felvonulás, amelynek során nem csak a szülõk kreati-
vitása, és a jelmezek elkészítésére fordított idõ eredmé-
nye volt változatos és üdítõ, de a gyerekek önfeledt,
néha kissé megilletõdött bemutatkozása, s a közönség
tapsa utáni megkönnyebbült meghajlás is.
Volt minden, ami csak egy igazi jelmezes felvonuláson
elképzelhetõ. A nagy és örök kedvencek, hercegnõk,
kalózok, pókemberbõl mindjárt vagy négy, és feledhe-
tetlenül egyedi jelmezek is, mint a „Tea-filter”, vagy az
igazán kimagaslóan kidolgozott „Ironman”.
A jelmezes bemutatkozás után Száraz-Nagy Tamás in-
teraktív zenés mûsorral szórakoztatta a résztvevõket
majd egy órahosszáig, ahol bárki bekapcsolódhatott
énekelni, táncolni, ahogyan nagyon sokat meg is tet-

ték. Az óvó néniknek a sok betanítás, gyakorlás, szer-
vezés mellett még arra is maradt energiájuk, hogy egy
igazán rendhagyó zenés-táncos produkcióval szóra-
koztassák a megjelenteket, amellyel emlékezetes sikert
arattak.
Tombola nélkül ma már nincs farsang. A szülõk jóvol-
tából most is hihetetlen mennyiségû, változatos tom-
bolatárgy várt kisorsolásra, amelyek természetesen
gazdára is találtak. A tombolasorsolásból befolyt ösz-
szeg a tavaszi kirándulás, és a gyermeknapi rendez-
vény sikeres és színvonalas lebonyolítását fogja szol-
gálni.

Köszönet illet mindenkit, aki e nap elõkészítésében, le-
bonyolításában az óvoda segítségére volt. Elsõ sorban
a szülõket, akik önzetlenül és lelkesen „vetették bele”
magukat a szervezésbe, elõkészítésbe, jelmezkészítés-
be, az óvoda dolgozóinak a szakértõ irányításért, és a
finomságokért, de az iskolának és az Önkormányzat-
nak is, hogy elõsegítették ennek az ismét emlékezetes
délutánnak a létrejöttét.

(Szerk.)
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Tisztelt Fogyasztók, tisztelt élelmiszer elõállítók!
A Szentes-Víz Kft., mint szolgáltató tájékoztatja a fo-
gyasztókat, hogy a szolgáltatott víz minõsége nem vál-
tozott. 
Bár az elmúlt 25 évben folyamatosan csökkent az ar-
zénra vonatkozó határérték, a mártélyi ivóvíz mindvé-
gig az aktuális határérték alá esett, teljesítve a minõ-
ségi elõírásokat. Az uniós csatlakozás idején az ivóvíz
arzén tartalmára vonatkozóan az EU-s irányelvek to-
vábbi határérték csökkentést írtak elõ, mely alól Ma-
gyarország részbeni felmentést kért. A tárgyalások
nem vezettek eredményre, ezért 2012 év végétõl az
unió legszigorúbb határértékei léptek életbe Magyaror-
szágon is.
A község területén szolgáltatott víz arzénkoncentráci-
ója nem felel meg a 201/2001. (X.25.) számú kormány-
rendeletben 2012. december 26-tól hatályba lépõ víz-
minõségi határértéknek (10 mikro gramm/liter).
Természetesen a mártélyi ivóvíz is meg fog felelni en-
nek az elõírásnak, de ehhez el kell készülnie az állami

forrásból, a község beruházásában épülõ tisztítómû-
nek. 
Az állami támogatásból épülõ mûvek kivitelezését
hosszantartó pályázati, minõségbiztosítási, közbeszer-
zési folyamat kell, hogy megelõzze, ezt éljük most. 
A tisztító mû várhatóan 2014. évben kezdheti meg a
próbaüzemét. Onnantól a hálózatban levõ víz sem fog
határérték feletti arzént tartalmazni.
Január óta a kijelölt helyen (Polgármesteri Hivatal)
mindenki megtalálhatja a Magyar Honvédség alakula-
tának munkájaként kiszállított zacskózott vizet. Ez is
szokásos csapvíz, amelyet olyan kútból nyernek, ami-
nek alacsony az arzéntartalma. 
Februárban letelepítették a Polgármesteri Hivatal mel-
lé az ideiglenes tisztító mûvet – jelenleg a beüzemelé-
se folyik -, ahonnan mindenkinek lehetõsége lesz a le-
csökkentett arzéntartalmú vízhez jutni. 

Szentes-Víz Kft

Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelõzése és az
áldozatsegítés érdekében

Megalakul a megyei Áldozatvédelmi Kabinet

Áldozatvédelmi Kabinet alakul Csongrád megyében. 
A szakmai grémium a „Nem vagyunk egyedül” címû,
három megyei konzorciumi partner által megvalósuló
összefogásnak köszönhetõen jön létre. A csoport mun-
kájába bevonják Csongrád megye azon döntési kompe-
tenciával rendelkezõ vezetõit, egyházak képviselõit,
akiknek saját szakterületükön belül érdemi feladatuk
van a Csongrád megyei áldozatvédelem, áldozattá vá-
lás megelõzése terén.
Mint ismeretes, a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság, valamint a
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Csongrád Megyei Szervezete konzorciumi
partnerek a Szegedi Tudományegyetemmel, a Szeged-
Csanádi és a Csongrádi Református Egyházmegyével
és a LÉT – Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társu-
lásával – mint együttmûködõ partnerekkel – sikeresen
pályázott a TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0023. pályáza-
ton.
A projekt fõ célja az áldozattá válás megelõzése, bûn-
megelõzés oktatással, felvilágosítással, tájékoztatás-
sal, illetve az áldozattá, sértetté vált személyek és kap-
csolati körük mielõbbi, minél hatékonyabb és minél
szélesebb körû bevonása a nem állami szervezetekkel
kiegészített áldozatsegítõ
rendszerbe. Az áldozatsegítés kiterjesztése az áldozat-
segítõ és a reintegrációs feladatokat ellátó intézmény-
rendszerek együttmûködésének javítása, az érintett in-

tézményekben dolgozó szakemberek integrációja és
képzése. A pályázat célkitûzései között a sértetté/áldo-
zattá vált Csongrád megyei lakosok érdekében egy Ál-
dozatvédelmi Kabinet elnevezésû, magas szintû szak-
mai grémium megszervezése és mûködtetése is szere-
pel.
Az Áldozatvédelmi Kabinetre azért van szükség, mert
a projektben vállalt feladatok maradéktalan megvaló-
sítása érdekében elengedhetetlen a vezetõk és a szak-
emberek közötti rendszeres tapasztalatcsere.
Az Áldozatvédelmi Kabinetbe tömörülve a konzorciumi
partnerek: a pályázatban együttmûködõ rendvédelmi,
igazságügyi, szociális és egyházi szervezetek, vala-
mint a különbözõ programok végrehajtásában közre-
mûködõk negyedévente áttekintik a megye bûnügyi
helyzetének alakulását, a bûncselekmények struktúrá-
ját és dinamikáját, a sértetti kör alakulását. A me-
nedzsment vezetésével idõrõl idõre értékelik a pályá-
zatban végrehajtott feladatokat, egyedi esetek tanulsá-
gait és stratégiai irányokat fogalmaznak meg a szak-
mai feladatok végrehajtásához.

Csongrád Megyei Kormányhivatal
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A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Egyesület közhasznúsági
jelentése a 2012. évrõl

A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület bevételei 2012-ben az alábbiak szerint ala-
kultak, illetve a következõ forrásokból származtak:

Mártély Község Önkormányzatától: 360.000,- Ft, tag-
díjból (27 fõ): 62.400,- Ft, az Országos Polgárõr Szö-
vetségtõl: 350.000,- Ft, a Csongrád Megyei Kegyeleti
Kft.-tõl: 30.000,- Ft, a banki kamatból: 37,- Ft, illetve
az adózók 1%-ából részünkre eljuttatott támogatások-
ból: 61.629,- Ft, valamint magánszemélyek által befi-
zetett támogatás 10.000,- Ft volt.
Az egyesület mûködéséhez, rendezvényeihez, illetve a
mûködés anyagi-technikai biztosításához adott nem
pénzbeli juttatásokat adók:
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, Baranyi
István, Varga Ferenc, Takács Béla pékmester és család-
ja, Hízó Zoltán és Hízóné Farkas Ilona, Nagy Sándor és
családja, Rózsa János és családja, Szabó István gazdál-
kodó, Katona Kiss Gyula gátõr, Balogh Jánosné polgár-
mester, Tóth Mihály kõfaragó mester, Juhász József
gazdálkodó, Molnár és Társai Könyvelõ Iroda, COOP
240-es számú élelmiszerbolt, Szél Sándor és családja,
Dávid István és családja, valamint  Sándor Tamás,
Somodi Istvánné. Az egyesület Lada Niva személygép-
kocsijának felújításában Varga-Dudás Norbert illetve
Sajti Imre és Rózsa Sándor Zoltán segített.
Egyesületünk a 2012. évben is – bevételeinket tekintve
– mérsékelten eredményes évet zárt. Összes bevételünk
az elmúlt évben nem haladta meg a kettõmillió-kettõ-
százezer forintot. 
A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú
Egyesület – kitûzött céljaival összhangban – 2012. 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 jelzését, felderítését, illetve
megakadályozását.
Törekedtünk a település közrendjének és közbiztonsá-
gának megõrzésére, a gyermek- és ifjúságvédelemben
a kábítószer fogyasztás megelõzésére, a falu közleke-
dés-biztonságának, továbbá a tûzbiztonság növelésé-
re. Mûködési területünkön – a község bel- és külterü-
letén, folyamatos járõrszolgálatot végeztünk. Felada-
tunk volt továbbá, a község rendezvényein, ünnepein
való közremûködés, azok biztosítása.
Az egyesület elnöke 2012. évben is részt vett a megyei
tûzoltószövetség értekezletén. Az egyesület vezetõsé-
gének márciusi ülésén kidolgozott határozati javaslat
alapján a közgyûlés határozott, hogy az egyesület tûz-
oltó csapata részt vesz a 2012. évben megrendezendõ,
Csongrád Megyei Önkéntes Tûzoltó Versenyen, ahol a
mártélyi tûzoltó csapat ismételten eredményesen sze-
repelt.

Részt vettünk a Csongrád Megyei Polgárõr Szövetség
által kiemelt rendezvényként megszervezésre került
„Küldöttközgyûlés”-en, illetve az Országos és a Megyei
Polgárõr Napokon.
A nyári betakarítást követõ idõszak megelõzõ tûzvé-
delmi feladatait – az elmúlt évekhez hasonlóan – meg-
emelt számú járõr szolgálatokkal hajtottuk végre.
Egyesületünk az õszi idõszakban kiemelten foglalko-
zott a termést dézsmálók által okozott károk megelõ-
zésével, illetve a leendõ tetteseket a járõrszolgálatok
sûrítésével, látványos demonstrációjával igyekezett
azokat szándékuktól eltéríteni.
A tanyán élõ emberek védelmére- megsegítésére-támo-
gatására indított „Tanyaprogram” keretein belül,
2012. 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.

Mártély, 2013. január 15.

Rózsa Szilveszter
elnök

Tisztelt Támogatóink!

A Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület ez úton fejezi ki köszönetét mind-
azoknak, akik 2011. évi adójuk 1 %-át az egyesület
mûködésének támogatására felajánlották 2012-
ben.
Tekintettel az egyre szûkösebb állami és önkor-
mányzati támogatásra, valamint a csökkenõ pályá-
zati lehetõségekre, a továbbiakban is kérjük és vár-
juk adójuk 1%-nak nagylelkû felajánlását, hogy
munkánkkal az eddigi évekhez hasonló színvona-
lon tudjuk segíteni Mártély közbiztonságának, vala-
mint tûz- és katasztrófavédelmének elõsegítését.
Támogatásukat elõre is köszönjük.

Tegyünk együtt nyugalmunkért és biztonságun-
kért! ADÓSZÁM: 18455106-1-06

Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi
Közhasznú Egyesület
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„Öregezés”
Új kifejezés ez a kriminalisztikában. Eredetileg az erre
szakosodott bûnözõk kezdték el használni, mint nem
túl elmés nyelvi összegzését azoknak a cselekmények-
nek, amelyeket fõként idõs emberek kárára követtek el,
váratlanul rájuk törve, szóban, vagy testi bántalma-
zással megfélemlítve õket, hogy adják át sokszor egy
élet munkájával összekuporgatott értékeiket. Több saj-
nálatos esetben életüket is kioltva. Ha mindehhez hoz-
závesszük, hogy tiszteletre méltó kort megélt asszo-
nyok olyan brutális megerõszakolása is megtörtént,
amelyet egészséges lelkületû ember el sem igen tud
képzelni, talán nem tûnik túlzásnak a vészharang
megkongatása a további hasonló cselekmények meg-
elõzése érdekében. Mártélyon – tudomásom szerint –
még nem történt eddig ilyen súlyú bûncselekmény. De
ettõl függetlenül, nem szabad azt hinnünk, hogy soha
sem fog bekövetkezni, vagy legalább is kísérletet nem
tesznek rá elvetemült bûnözõk. És nem csak az éjsza-
kai rajtaütéstõl kell tartanunk, tartaniuk az idõs embe-
reknek, hanem az ingatlanokra fényes nappal bekövet-
kezõ behatolástól is. Ezek a bûnözõk, akik többnyire
jól öltözöttek, behízelgõ modorúak, számtalan formá-
ban képesek megkörnyékezni a kiszemelt áldozatukat.
Különféle, elsõ hallásra sokszor hihetõ állításokkal,
kéréssel, vészhelyzetre, rosszullétre hivatkozva, vagy
épp egy hatóság, hivatal munkatársainak kiadva ma-
gukat kívánnak erõszak nélkül bejutni, és sokszor be
is jutnak, a gyanútlan emberek házaiba. Odabenn azu-
tán már megváltozik a helyzet. A jól szervezett figye-
lem eltereléstõl kezdve, az azonnal alkalmazott testi
erõszakig terjedõen, minden tettük arra irányul, hogy
értékesnek tûnõ tárgyat, ékszert, készpénzt megtalál-

janak, magukhoz vegyenek, és a lehetõ legkisebb fel-
tûnés mellett eltûnjenek a környékrõl. Talán hihetet-
lennek tûnik a találékonyságuk, de legújabban a ku-
tyákba kötelezõen beültetendõ chipek ellenõrzésének
meséjével jutnak be áldozataikhoz, kezükben egy telje-
sen más célra használatos, egyébként nem is mûködõ
mûszerrel, s ameddig megfogatják a kutyát a gyanút-
lan gazdával, s egyikük látszólag a készülék kijelzõjé-
nek leolvasásával bíbelõdik, és lefoglalja a háztulajdo-
nost folyamatos beszédével, társa, vagy társai jó va-
dászkopó módjára kutatják fel a kéz alatt hagyott érté-
keket odabenn. (Nyilván más a helyzet, ha a jól ismert
állatorvos jelenik meg hasonló kéréssel, bár az effajta
ellenõrzés csak meghatározott estekben fordulhat elõ.)
Ezek a bûnözõk az idõs emberek jóindulatára, hiszé-
kenységére, lelassult mozgására és sokszor magányos-
ságára építenek. Ezért fontos, és nem lehet eléggé ki-
hangsúlyozni: Soha, semmilyen körülmények között
ne nyissunk kaput olyan embernek, akit nem isme-
rünk, nem hajlandó, vagy nem tudja igazolni mely
szervezettõl, cégtõl, hivataltól és mi célból érkezett, fõ-
ként, ha többen kérnek bebocsátást. Azonnal értesítse-
nek szomszédot, családtagot, a polgárõrséget, vagy a
rendõrséget, ha gyanús emberek megkörnyékezik önö-
ket. Éjszakára engedjék szabadon a kutyát az udvar-
ban, gondosan zárják a kapukat, és ha van módjuk,
szereltessenek fel mozgásra aktiválódó riasztót.
Ne legyünk, ne legyenek áldozatok. Elõzzük meg a bajt
odafigyeléssel, és elõvigyázatossággal!

(Szerk.)

Elment a lovak festõje
Egy ideje üres már a szélmalomból átalakított mûte-
rem és lakás, ahol valaha pezsgõ társasági-mûvészélet
tanúi voltak a kerek falak. Egészsége megromlása mi-

att elõbb otthonba vo-
nult, majd sokunk szo-
morúságára 81 éves
korában elhunyt Szalay
Ferenc festõmûvész, a
malomtulajdonos, a
mártélyi puszta, a
csend, és a lovak sze-
relmese.
Talán sokan emlékez-
nek rá, amint apró
alakja kis hátizsákjával
a hátán, amúgy gumi-
csizmásan battyog a fa-

lu utcáin dolgai után sietve, s mosolyogva köszönti az
ismerõsöket, és ismeretleneket.
Mosonmagyaróváron született 1931-ben. 1951-1956-
ig a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója. Mes-
terei: Papp Gyula, Pór Bertalan, és Szõnyi István.
1958-1961-ig Derkovits-ösztöndíjas, 1962-ben Tor-
nyai-plakettet kap, 1965-ben a szegedi VI. Nyári Tárlat
nívódíját, Munkácsy-díjat, 1967-ben Koszta József-pla-
kettet, 1969-ben római ösztöndíj, 1972-ben SZOT-dí-
ját, 1975-ben a szegedi XVI. Nyári Tárlat nívódíjasa.
1988-ban érdemes mûvész. 1956-tól Hódmezõvásár-
helyen él. 1964-tõl a szegedi Tömörkény Mûvészeti
Szakközépiskola tanára, majd igazgatóhelyettese volt.
Nyugdíjazása után is ugyanott tanított. 1956 óta élt
Vásárhelyen, majd Mártély külterületén. A vásárhelyi
festõiskola kiemelkedõ képviselõje, a realista festészet

(folytatás a következõ oldalon)



07-én Farsangi Mulatság az óvodások
részvételével13:00
Szeretettel várjuk a jelmezeseket

11-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
14-én Tavaszvárás versekkel, emlékezés

Március 15-re 10:00
19-én Háziorvos bemutatkozása, egészségü-

gyi tanácsok tavaszra 10:00
21-én Névnapozás, Sándorok, Józsefek

köszöntése 10:00
26-án Fehérnemûvásár, 9:00
28-án Ortopédiai szûrõvizsgálat 14:00

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 gyógyszerigényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja márciusi programja
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egyik meghatározó alakja volt. Pályája elején stilizált
és monumentális képzetû figurális mûveket készített,
de rövidesen rátalált saját kifejezési módjára, amely-
ben a rajzos, életszerû formaképzéséhez reneszánsz
gyökerû, lírai színkezelés társult. Kezdettõl fogva az
alföldi táj, az itt élõ parasztemberek élete foglalkoztat-
ta, a jelenségek alakulása, változása érdekelte. Festé-
szetének legjelentõsebb darabjait a 60-as években hoz-
ta létre. Mûtermében akkor kivételes érzékenységgel
megfestett éleslátású képek, poétikus hangú, szimbo-
likus kompozíciók születtek. Közben egyre nagyobb fi-
gyelmet fordított a magyar parasztság történelmi lép-
tékû életforma váltására, amely leginkább a tsz-ek lét-
rehozásához, mûködéséhez kapcsolódik. Késõbb némi-
leg elõtérbe kerültek a különféle tárgy- és környezetáb-
rázolások, amelyek között kiemelt szerepet kapnak az
ablakok, asztalok, konyha- és szobabelsõk. A festészet
mellett idõnként szobrászattal is foglalkozott. 
Hódmezõvásárhely és Mártély díszpolgára volt.
Õ alkotta a mártélyi házasságkötésre is használt ta-
nácsterem homlokzati falán lévõ szép pannót.

Emléke bennünk él. Nyugodjon békében.

(folytatás az elõzõ oldalról)
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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
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Kiadja: Mártély Község Önkormányzata. Szerkeszti: Lupus Design Bt.
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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.


