
VII. évf. 5. szám – 2013. május

„Jelzöm” 1-2. oldal
Te Deum - iskolasirató

Kevés a diák Mártélyon 2-3. oldal
Vásárhelyre kell járniuk a felsõ tagozatosoknak

Aláírásgyûjtés 3-4. oldal
A szülõk levele

Testületi ülés 5. oldal

Hunor Coop roadshow 5. oldal

Szoboravató, fotópályázat 6. oldal
A 80 éve született Nagygyörgy Sándorra

emlékezünk

Vadászmajális 6-7. oldal

Rövid hírek, fehívások 7-8. oldal
(A.S.A. – lomtalanítás)

Német gyerekek Mártélyon 8. oldal

Nyílt pályázat a mártélyi kemping és büfé
üzemeltetésére 9. oldal

„Soha ne szállj harcba olyan emberért, aki nem tenné meg érted ugyanezt…”

Errõl olvashatnak

Kaláris
NEWS

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

Te Deum

Hát bevégeztetett.
Az volt az érzésem, amikor a mártélyi Faluházban le-
zajlott összevont szülõi értekezleten végighallgattam
Tóthné Kecskeméti Katalin tankerületi vezetõ tájékoz-
tatóját, mintha Bacsó Péter Tanú címû filmjének ko-
losszális jelenetét láttam volna leperegni szemeim
elõtt. Emlékeznek? Azt, mikor az áradó Duna ártéri fá-
jának tetejérõl elõkerített koronatanúnak Virág elvtárs
az állami ítéletvégrehajtó által elvégzett kényszerû bo-
rotválás közben a tanúvallomása helyett véletlenül a
jól elõkészített koncepciós per ítéletének szövegét adja
oda átismétlésre.
Nos, itt is kész tények elé voltak állítva a mártélyi szü-
lõk. A várható, elõre kiszámítható bekebelezés végsõ
stádiumába érkeztünk, amikor már nincs mit tenni,
nincs apelláta, nincs kiút. Minden elõre ki volt mun-
kálva. Ahogy az lenni szokott. Kormányzati szintû
döntés, mi több törvényalkotás elõzte meg e központo-

„Jelzöm...”

(folytatás a következõ oldalon)
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sítási törekvések rémálmainkban sem elõjövõ betelje-
sülését. Alá volt támasztva.
Ez a folyamat nem most kezdõdött. Akkor indult útjá-
ra a gyönyör, mikor honatyáink legokosabbjai a taka-
rékoskodás jegyében, amit közkeletû szóval racionali-
zálásnak neveznek, kitalálták, hogy teljesen fel kell
kavarni a közigazgatás valamennyire mûködõ rend-
szerét, melynek legdrasztikusabb lépéseként a nem
megfelelõ egyedszámú kistelepülések hivatalai kény-
szerûségbõl beolvadtak, finomabban fogalmazva csat-
lakoztak, vagy integrálódtak egy-egy környékbeli na-
gyobb település polgármesteri hivatalába. És ebben
sem volt, lehetett szerepe a helyi érdekeknek, elképze-
léseknek, véleményeknek, a településvezetõknek, kép-
viselõ testületeknek, mint oly sok más ügyben. Abban
a pillanatban maradtunk személyes ismeretségeken,
emberközeli kapcsolatokon alapuló valódi képviselet
nélkül. Ekkor a tapasztaltabbak már elõre sejthették
mi fog még következni. Mártély és a hozzá hasonló kis
települések ezen túl nem csak az eddigi örökös lebe-
csültség és másodrendûség érzésével kell, hogy szá-
moljon, hanem a lassan halódó települések számát is
fogja gyarapítani. Nem klasszikus alvó falu lesz csu-
pán, ahonnan mondjuk eljárnak ugyan dolgozni az
emberek, de esténként és hétvégenként hazajárnak, és
így, ha csak lakóhelyként is, de mégiscsak élõ telepü-
lésként funkcionál, hanem az életerõs és természetes
módon törekvõ fiatalok elköltözésével egy rohamosan
elöregedõ, magára maradott emlékhely lesz csupán. És
higgyék el, ez nem vészmadárkodás. Csupán a realitá-
sok számbavétele. Mert meddig van egy településen

posta, takarékszövetkezet, vonat és buszjárat, boltok,
kocsmák, mûvelõdést szolgáló és szociális intézmé-
nyek? Ameddig igény és szükség van rá. Csak-, hogy
ameddig a vidéki emberek létezését nem az õ igényeik
határozzák meg, hanem olyan kormányzati intézkedé-
sek, amelyek helyettük eldöntik hogyan is kell élniük,
soha nem lesz újra haladás, fejlõdés és jövõ. Csak vis-
szafelé lépegetés, és hanyatlás. Pedig hátrafelé nem le-
het a jövõbe menni. Közismert tény, és mégis. Mintha
nekünk ez fixa ideánk lenne állandóan. És ez, s ezt na-
gyon komolyan írom, egyáltalán nem annak a függvé-
nye, hogy ki van éppen kormányon. Mindez elsõsorban
emberség kérdése, empátia kérdése, az élni, és élni
hagyni elv megvalósíthatóságának kérdése, amelynek
egy ideje híján vagyunk ebben az országban. 
Most látom, nem is könyörgõ ima ez. Inkább sirató-
ének. Egy olyan rekviem, amely Mártély legújabb kori
történetének lezárultát siratja, a szomorúság mellett is
abban reménykedve, hogy akiknek mindezek jó lépés-
nek és értelmes, eredményes átszervezésnek tûntek,
nagyon meg vannak magukkal elégedve.
Végsõ soron azonban abban a meggyõzõdésben kerül-
hetünk csak nyugvópontra, hogy a történelem rendsze-
rint, és elõbb-utóbb felülírja az ilyen embertelen, rossz
intézkedéseket. Ez, mondjuk ad némi vigaszt. Csak
hogy, közben mi itt maradunk. Röghöz kötõdõ, meg-
alázott, alulértékelt, öregedõ, lassan teljesen elnyomo-
rított emberek, akiknek nem marad más, mint a tehe-
tetlenség alatt pislákoló remény, s ez azért – akár hon-
nan nézzük is – megalázó.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)

„Köszöntöm a kedves szülõket! Lassan azt mondha-
tom, hogy az elmúlt idõszakban mindig úgy zártuk a
tanévet, hogy nem tudtuk, azon gondolkodtunk, ho-
gyan tovább. Az eltelt idõben nagyon sok erõfeszítés
volt arra vonatkozóan, hogy hogyan mentsük meg a
mártélyi iskolát. Volt itt olyan, hogy ingyen telek osz-
tás, sokgyermekes családok befogadása, társulás

Szegvárral, meg olyan is, hogy megint csak itt marad-
tunk egyedül és azon kellett aggódnunk, hogy gyõz-
zük-e a kis létszámú iskola fenntartását. De meg kell,
hogy mondjam, valahogy mindig sikerült megolda-
nunk a dolgokat, és a mártélyi gyerekeket megóvni at-
tól, hogy már kiskorukban bekerüljenek egy nagy isko-
lába, a helyett hogy ilyen családias légkörben és körül-
mények között tanulhassanak a saját településükön,
illetve, hogy ez a tantestület együtt maradhasson. Kö-
szönhetõ volt ez rengeteg támogatónak, a szülõk és a
kollégák sok-sok munkájának, de az elmúlt öt évben
már mindannyian tudtuk, hogy itt lebeg a fejünk fölött
Damoklész kardja, mert nagyon kicsi a gyereklétszám.
Azt is tudomásul kell vennünk Mártélyiaknak, hogy
ebben az iskolában a tanuló létszámnak körülbelül a
kétharmada volt mártélyi, a többi gyerek más telepü-
lésrõl jött ide tanulni. És azt is tudomásul kell ven-
nünk, hogy ebben az országban változások vannak.
Gondolok itt konkrétan arra, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal ez év január 1-vel megszûnt, és a továbbiakban
a Hódmezõvásárhellyel közös hivatal szolgálja ki majd

Röviden így lehetne összefoglalni a jelenlegi
helyzetet, ami most Mártélyon forrong, és amely
az általános iskola megmentésére irányuló törek-
vések hosszú kálváriájának végére tehet szomorú
pontot. A napi sajtó és a faluban errõl keringõ hí-
rek miatt talán nincs értelme minden apró rész-
letre kiterjedõen felidézni ezt a hosszú esemény-
sort, de a lényeget jól összefoglalja Balogh János-
né azon bevezetõje, amelyet 2013. május 7-én
mondott a szülõknek és jelenlévõknek a Faluház-
ban azon az összevont szülõi értekezleten, ahol a
Klebelsberg Tankerület vezetõje tájékoztatta õket
a lehetõségekrõl, és a törvényi elõírások kötelezõ
betartásából adódó változásokról.

Kevés a diák Mártélyon, Vásárhelyre fognak járni a felsõ tagozatosok
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a Mártélyiakat, ami nyilvánvalóan az integrációt mu-
tatja. És azt is tudtuk ennek tükrében, hogy amikor az
iskolánkat az állam átvette mint fenntartó, valamiféle
változás várható, s hogy úgy mondjam, ebbe olyan túl-
ságosan nagy beleszólásunk nincs is. Azt azért mind-
annyiunknak tudomásul kell venni, és bízom benne,
hogy ez a jövõben is egy fontos szempont lehet, hogy
ez az iskola gyûjtõhelye volt azoknak a problémás gye-
rekeknek, akik nem nagyon tudták elviselni a nagyobb
létszámú osztályokat, s azoknak a szülõknek adott
egy bizonyos fogódzót, akik szerették volna, hogy ha
épp ezért, vagy más nevelési nehézség miatt, kis lét-
számú osztályokba járnak a gyerekeik. Pont egy ilyen
kis iskolába, amelyrõl mindig is azt mondhattuk, hogy
családias jellegû, vidéki stílusú, s amely egyben a va-
rázsát is adta ennek az intézménynek. Mint már
mondtam az imént, mikor az állam átvette az iskola-
fenntartást, várható volt, hogy szeptembertõl változá-
sok lesznek. Ez elõtt állunk most. Igazgató asszony
megkeresett (Tóthné Kecskeméti Katalin – szerk.), és
elmondta, hogy a mostani törvényi szabályozás mi-
lyen jogszabályokat tartalmaz, mit ír elõ, s ennek alap-
vetõ kritériuma a gyermeklétszám, amirõl tudjuk, hogy
sajnos Mártélyon mindig-mindig pengeélen táncolt, és
most sincs meg az elõírt gyermeklétszám. Azt is el-
mondta, hogy nagyon sokat gondolkodtak, és próbál-
tak olyan megoldást találni a problémánkra, hogy an-
nak ellenére, hogy nem felelünk meg a törvényi elõírá-
soknak, az mégis csak egy humánus megoldás legyen,
s az itteni gyerekek érdekeit vegye figyelembe, úgy
ahogy lehet, s hogy próbálják megoldani az itteni ta-
nárok sorsát is. Én próbálom mindezt értelmezni, és
érzelemmentesen elmondani, és azt sugallni, hogy va-
lóban olyan megoldási javaslat született, ami jelen kö-

rülmények között csak lehetséges, és amit meg kell
próbálnunk tudomásul venni és elfogadni. Vélemé-
nyem szerint más lehetõségünk nincs. Végül ez úton is
szeretném megköszönni, hogy megpróbálták ezt az
egész átmenetet úgy megoldani, hogy nagyon nagy tö-
rést ne okozzon a gyerekeinknek, habár, s ezt mind-
annyian tudjuk, az ilyesmit nemigen lehet törõdés-
mentesen megvalósítani. Én már jó pár éve mindig úgy
álltam ide, és azt mondtam, hogy ez a település csak
addig él és létezik, ameddig iskolája van – ezt egyéb-
ként Nagy Pista bácsi, egykori szeretett alpolgármeste-
rünk mondta mindig, és a lényege máig igaz –, s ezt
mondanom most nagyon nehéz. Polgármesteri Hivatal
már nincs. S úgy látszik, tényleg tudomásul kell ven-
nünk, még ha nem is könnyû, hogy ebben a mai világ-
ban a kistelepülések hivatalostól, iskolástól, emberes-
tõl be kell, hogy integrálódjanak egy közösségbe.
Olyan, mintha Hódmezõvásárhely külterülete, üdülõ
terülte lennénk, és azzá válnánk. Most, ez a tendencia.
Hogy mit hoz a jövõ, senki sem tudja.”
Tóthné Kecskeméti Katalin Tankerületi vezetõ ismer-
tette a tervezett részleteket, amelynek lényege, hogy az
alsó tagozat egyelõre marad a falu iskolájában, a 5-8.
osztályosok pedig a vásárhelyi Varga Tamás Általános
Iskolába járnak szeptembertõl. Mint mondta, a leendõ
nyolcadik osztályosokat nem szeretnék az utolsó év-
ben szétszedni, ezért mártélyi osztályfõnökükkel
együtt külön tanulócsoportként tanulhatnának a vá-
sárhelyi iskolában. A megjelent szülõk a gyermekek
utazásával, étkezésével, tanrendjével kapcsolatos kér-
déseket tettek fel, amelyekre a tankerületi vezetõ kime-
rítõ részletességgel válaszolt. A szülõi értekezlet hall-
gatag csalódottsággal zárult.

Szerk. 

Aláírásgyûjtés a felsõ tagozat megmentésére
A mártélyi iskola felsõ tagozatába járó szülõk, bár ki-
elégítõ és részletes válaszokat kaptak az összevont
szülõi értekezleten a feltett kérdésekre, talán érthetõ
módon nem nyugodtak bele, hogy csak ez az egyetlen
megoldás létezhet az iskola és gyermekeik jövõjével
kapcsolatban. Ezért önálló kezdeményezésként levelet
írtak, majd több mint 200 aláírást gyûjtve és mellékel-

ve elküldték az Emberi Erõforrások Minisztériumába
Balogh Zoltánnak, Soltész Miklós. szociális és család-
ügyért felelõs államtitkárnak, valamint Dr. Hoffmann
Rózsa köznevelésért felelõs államtitkárnak.
A lap megjelenésének idõpontjáig a levélírók nem kap-
tak választ.

Szülõk levele
Tisztelt Miniszter/Államtitkár Úr! (Tisztelt
Hoffmann Rózsa!)

Mi, a Mártélyi Általános Iskola tanulóinak szülõi a kö-
vetkezõ kéréssel fordulunk Önhöz. Kérem, mielõtt dön-
tést hozna iskolánk sorsáról, vegye figyelembe leve-
lünket. A Hódmezõvásárhelyi Tankerület vezetõjétõl
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy javasolják Önnek a
felsõ tagozat megszûntetését. Tudjuk, hogy országunk
nehéz gazdasági helyzetben van, és ez mindenki szá-
mára megszorításokat jelent, de kérem, döntése meg-

hozatalakor ne csak a gazdasági szempontokra legyen
figyelemmel, hanem az emberekre is.
Mi, szülõk az elmúlt években nagyon sokat kaptunk
ettõl az iskolától, melynek különleges mivoltát pont a
most „problémát jelentõ” alacsony létszám adta. Nem-
csak a mártélyi szülõk lehettek biztosak abban, hogy a
kis létszámú osztályokból adódóan gyermekeik külön-
leges, egyéne szabott bánásmódban részesülnek, ha-
nem egyre több hódmezõvásárhelyi és mindszenti szü-

(folytatás a következõ oldalon)
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balihoho: Vajon melyik vásárhelyi szülõ tartaná elfo-
gadhatónak, hogy gyermekének másik településen kel-
lene akarata ellenére iskolába járnia, kitéve az ezzel
járó plusz kellemetlenségeknek? És mi garantálja azt,
hogy a felsõs, bejáró diákok nem élnek majd a város
nyújtotta csavargási lehetõséggel, például a tanulás
után? Van még egy probléma, az eljutás! A Holló utcai
iskolát egyetlen helyközi autóbusz járat sem érinti!
Hogy könnyebben elérhetõ legyen, módosítani kell a
buszok útvonalát, vagy külön iskolabuszt kell beállíta-
ni, de ki viseli ennek plusz költségét, és egyáltalán
megéri-e?
KapitányRoger: Nem értem miért akadékoskodnak a
mártélyiak, Hódmezõvásárhely legjobb és legmoder-
nebb iskolájában tanulhatnak, más örülne, ha ilyen le-
hetõséget kapna. A Varga Tamás Általános iskola diák-
jai sorra nyerik a tanulmányi és sportversenyeket. Ma-
guk a vásárhelyiek is irigykedve néznek azokra a sze-
rencsés családokra, akik az iskola körzetében laknak.
Sõt, hallottam már olyan családról, akik kifejezetten
azért vásároltak házat a környéken, hogy oda járhas-
son a gyermekük.
48as: Az a baj, hogy a jelenlegi hatalom sorra hozza a
döntéseket anélkül, hogy az érintettekkel egyeztetne.
Ez az arrogancia jellemzi leginkább a kormányt. Azt
meg tudjuk, hogy „jóakarónk” még a térképrõl is letö-
rölné Mártélyt.
Drukkolok a szülõknek, és Mártély minden lakosának,
hogy sikerüljön a település falusi jellegét megõrizni, de
minden szükséges intézmény, szolgáltatás mellett. 

Sajnos a remény nagyon kevés rá, mert ez a hatalom
nem képes kompromisszumra, nem belátható a dönté-
sek sora, hogy hová vezetnek.
Mályva: Én mondjuk azért azt is megkérdezném, hogy
vajon a Varga Tamásba járó vásárhelyi gyerekek szülei
mit szólnak ahhoz, hogy e miatt 32 fõs osztályokba
fognak majd járni az õ gyerekeik is? Mert nem új osz-
tályokat indítanak ám, hanem szétosztva berakják a
Mártélyiakat a vásárhelyiek közé.
eva63: Tóthné Kecskeméti Katalin mire alapozza,
hogy a mártélyi gyerekeknek jobb lesz egy családias is-
kolából egy „zárt betonba” bekerülni? Mire alapozza,
hogy itt ebben a csendes kisfaluban nem jó a gyermek-
nek egészséges környezetben felnõni, egy kis létszámú
osztályban, ahol van esély, hogy a pedagógus jobban
oda tud figyelni a gyerekre, mint egy nagy létszámú
zsúfolt osztályban. Õ mondja, hogy a törvényt be kell
tartani, pont Õ, aki behódolt a felkapaszkodott tör-
vényalkotónak nevezett valakinek? És úgy kukorékol
ahogy fentrõl fütyülnek. EZ NEM TÖRVÉNY BETAR-
TÁS, ez behódolás! Miért kell egy jó kis közösséget
szétrobbantani, vagy a kis létszámú közösségeket, fal-
vakat lehetetlenné kell tenni???
booo: Klebelsberg Kunó nevét emlegeti, használja a Fi-
desz ma az oktatásban! A Klebelsberg leszármazottai
pedig két kézzel tiltakoznak. Klebelsberg Kunó politi-
kája az volt, hogy nem a gyerekeket kell az iskolába
vinni, hanem az iskolákat a gyerekhez! 
Valóban erõsen elgondolkodtató, hogy a gyerekek
utaztatását ki fogja finanszírozni! Én nem tartom ezt
egészséges megoldásnak! Ez nem a gyerekek érdekeit
szolgálja!
Megjegyzem, ha a felsõsöknek Vásárhelyre kell bejár-
niuk erõsen érdemes elgondolkodni a 8 osztályos gim-
náziumon!
Én is és sok ismerõsöm vitte el a gyerekét a Bethlenbe
vagy a Németh Lászlóba!

Forrás: delmagyar.hu

Érdemes a mártélyi olvasókkal megismertetni a
delmagyar.hu internetes oldalon megjelent hoz-
zászólásokból néhányat. Ezek visszakereshetõ,
valódi bejegyzések. Tanúságosak egyrészt, mert
viszonylag kevés mártélyi látogat el erre az ol-
dalra, másrészt mert egyes véleményeket nagyon
õszintén, mi több kíméletlen egyszerûséggel ír-
nak meg a téma iránt érdeklõdõ, bár álnevek mö-
gé bújó emberek. Az igazság pedig általában
ilyen egyszerû.

Az emberek véleménye a delmagyar.hu internetes oldalon

lõ is ide íratta gyermekét, akik valamiért nem tudtak
boldogulni a nagy létszámú, városi osztályokban. Az
iskola az elmúlt évek során egyfajta presztízst vívott ki
magának ezeknek a gyerekeknek a nevelésével-oktatá-
sával kapcsolatban. Hisszük, hogy jó néhány olyan di-
ák végzett itt (és tanulmányait folytatva majdan érté-
kes munkaerõ-piaci szereplõként jelenik meg), aki
máshol nem végezte volna el a nyolc általánost (sem).
Az utóbbi néhány évben az iskola többfajta szervezeti
felépítésben mûködött, de mindig tanúbizonyságot tett
élni akarásáról, és arról, hogy mennyire elkötelezett a
tanulói iránt. Úgy hisszük, ezzel a falu továbbélését is
szolgálja. Félünk, hogy a felsõ évfolyamok megszûné-

sével rövidesen az alsó tagozat sem maradhat életké-
pes, és ezzel párhuzamosan a fiatalok elköltöznek a
faluból, és településünk ún. alvó, halódó faluvá válik.
Bízunk benne, hogy Ön és a felelõs vezetõk, akik min-
dig fontosnak tekintik az egyszerû embereket, most
sem feledkeznek meg rólunk.
Megértését és segítségét elõre is köszönjük, gyermeke-
ink nevében is.

Tisztelettel: A Mártélyi Általános Iskola tanulóinak
szülõi

Mártély, 2013. május 12.

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Hunor Coop Roadshow
Immár második alkalommal rendezi meg cégünk Már-
télyon ezt a különleges napot – mondja kérdésünkre
Battancs István értékesítési menedzser, a borult eget,
bizonytalan idõjárást szemlélve –, amikor személyesen
találkozunk a vevõinkkel és gyermekeikkel, akiknek
speciális programokkal és meglepetésekkel készülünk.
Hoztunk gyerekjátékokat, lesz ügyességi és rajzver-
seny, amelyekbõl a legjobb alkotások ki is lesznek ál-

lítva, lesz
ezen kívül
arcfestés, és
finom fris-
sen sült
kóstolóval
is készü-
lünk, meg
ajándékok-
kal, hogy a
je lenlévõk
ezeken ke-
resztül is
megismer-
kedjenek a
Coop termé-
kekkel, vá-
lasztékunk-
kal. Lesz ze-
ne, és mehet

a közös játék is kifulladásig, ha az idõjárás kegyes lesz
hozzánk, és nem mossa el ezt a kellemesnek ígérkezõ
délutánt a májusi esõ.
(Külön büszkeségre okot adó öröm, hogy a mártélyi
Hunor Coop bolt vezetõje, Safarik Gábor az idei Hunor
Gála elnevezésû vállalati rendezvényen, bronz okleve-
let és jutalmat vehetett át munkája elismeréseként. Az
érintett, bár hosszan nem akart nyilatkozni errõl, sze-
rényen hozzátette, kollégái nélkül nem érhette volna
ez az elismerés, s hogy ez úton is köszöni lelkiismere-
tes munkájukat.)

Szerk.

Testületi ülés
2013. május 29-én 14 órai kezdettel, rendhagyó hely-
színen, a megújult könyvtárban tartotta soros ülését
Mártély Község Önkormányzat Képviselõ Testülete. A
napirendek elfogadása után dr. Rádi Norbert, Hódme-
zõvásárhely Rendõrkapitányának tájékoztatóját hall-
gatták meg Mártély közrendjének, közbiztonságának
helyzetérõl. A Kapitány úr elmondta, hogy az elmúlt
idõszakban is elenyészõ számú bûncselekményt tör-
tént a faluban, és egy meghiúsított rabláson kívül, a
lopások, lakásfeltörések száma is stagnál, így az or-
szágos átlaghoz képest is kiemelkedõen jó a mártélyi
közbiztonság. Kiemelte, hogy az új Körzeti Megbízott,
a helyi Polgárõrség és a Rendõrkapitányság egyedülál-
lóan jó kapcsolatából adódó együttmûködés, és az em-
berek egymásra figyelésének közös eredménye ez a jó
mutató. Minden érintettnek köszönetét fejezte ki. Eh-
hez kapcsolódóan Rózsa Róbert Szilveszter a Polgárõr-
ség vezetõje számolt be röviden az egyesület munkájá-
ról, majd Rózsa János tiszteletbeli elnök tett javaslatot
egy olyan pályázaton való részvételre, amely eredmé-
nyeként a település több pontjára figyelõ kamerákat le-
het telepíteni. Szóba kerültek még a mártélyi közleke-
dési gondok, amelyeknek sokrétûségére tekintettel egy
külön ülésen fogja azokat tárgyalni a testület.

Ezek után Kocsis László a Szentes Víz kft. ügyvezetõ
igazgatója tájékoztatta a testületet, hogy a törvényi
szabályozásnak megfelelõen egy a követelményeknek
megfelelõ szolgáltató fogja ezen túl a mártélyi víz- és
csatornaszolgáltatást végezni (a Békés megyei Alföld
Víz Zrt.). Meghallgatták és elfogadták a képviselõk
ezeken túl a Gondozási Központ, a mártélyi Civil szer-
vezetek beszámolóit az elmúlt évi munkáról. Utóbbi
beszámolókban rendre felmerültek az egyre csökkenõ
támogatások és pályázati lehetõségek miatt egyre in-
kább háttérbe szorulni látszó civilszféra közös gondjai.
A hódmezõvásárhelyi Kapcsolat Központ megjelent
munkatársai beszámoltak az 1998 óta tartó jó együtt-
mûködésrõl, s hogy szerencsére Mártélyon kevés dol-
guk akad, köszönhetõen a közösség összetartó erejé-
nek. Az egyebekben tárgyalták és elfogadták az Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetését és zárszámadását, a
vagyongazdálkodási beszámolót, a 2013. évi költség-
vetés módosítását, a közép, és hosszú távú vagyongaz-
dálkodási tervet, és a módosításra került Szervezeti és
Mûködési Szabályzatot.
Végezetül zárt ülésen szociális ügyekben döntött a tes-
tület.
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Vadászmajális
„A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre
fogékony szívvel járj! Ne hagyj mást magad után, csak
a lábad nyomát, és ne vigyél el mást, csak az emléke-
ket.”
E szép gondolattal kezdte köszöntõjét Balogh Jánosné
2013. május 25-én délelõtt 10 órakor a Polgármesteri
Hivatal elõtti tölgyfás emlékhelyen, ahol a szokásos
tavaszi Majálisra gyûlt össze a Mártélyi Vadászok
egyesületének tagsága, és családtagjaik. Igazán szép
elõadásban hallhatták a jelenlévõk az „Õz a terítéken”
kürtjelet, amellyel a vadászok a tölgyfaágakból gondo-
san kialakított

utolsó ágyán kiterített õzbak elõtt tisztelegtek - levett
kalappal. 
A kissé szeszélyes tavaszi idõ nem tántoríthatta el az
elegáns díszruhákba öltözött edzett vadászokat, hogy
megünnepeljék a tavasz eljövetelét, a természet ébre-
dését, a fákat, erdõket, s a bennük élõ vadakat, mada-
rakat, no meg örüljenek egymás társaságának, annak,
hogy megint együtt lehetnek egy felhõtlennek ígérkezõ
szép nap közösen megélt eseményein, a barátság és a
közös szenvedély embereket közösséggé kovácsoló va-
dászmajális színhelyén.
A vadászok sok kincset õriznek egész évben. Környeze-
tüket és a vadállományt óvják, gondozzák, ha kell,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

80 éve született Nagygyörgy Sándor (1933-1993), nemzetközileg elismert fotómûvész. 
A Nemzetközi Természetfotós Szövetség alelnöke volt, a magyar állam Balázs Béla és Érde-
mes Mûvész díjjal tüntette ki munkásságát.
Élete és tevékenysége szorosan összefonódott Mártéllyal, a mártélyi tájjal, a mártélyi embe-
rekkel.
Halála 20. évfordulóján emlékezik meg Mártély, valamint a mûvész családja Nagygyörgy Sán-
dorról. Ez alkalomból leánya, Nagygyörgy Ágnes szobrászmûvész emlékszobrot készített,

amely Mártélyon, a Faluház elõtt kerül átadásra 2013. július 20-án.
Az ünnepi alkalom keretében kiállítást is rendez a Faluház Nagygyörgy Sándor mártélyi témájú fotóiból, va-
lamint fotópályázatot hirdet a család. A pályázaton résztvevõk szintén kiállíthatják majd munkáikat a ki-
állítás keretében.

A pályázaton való részvétel feltételei:

Téma: Mártély, mártélyi táj.

Részvétel: amatõr fotográfusok (életkori megkötés nincs).

Technikai részletek: Fekete-fehér, illetve színes fotó (maximum 7 darab). A kiállításon a hely adottságai
miatt maximum 30 fotó mutatható be, így a résztvevõk számától függ, hogy személyenként hány kép
állítható ki. A fotók elõkészítése (nagyítás, nyomtatás, passe-partout, keret), a fotográfust terheli.

Zsûri: A fotók értékelését Nagygyörgy Ágnes szobrászmûvész és férje, Filip van Kerckhoven belga fes-
tõmûvész végzi.

Leadási határidõ: 2013. július 1.

A leadás helye: Mártély, Faluház, ahol Sajtiné Imréné könyvtárvezetõ veszi át a képeket.

Eredményhirdetés: 2013.július 20. délután 5 óra.

Díj: A pályázat elsõ díjasa 10.000 -, Ft jutalomban részesül, melyet a július 20-i ünnepélyes szoboravató
alkalmával adunk át.

Sok sikert és inspirációt kívánunk a munkához!  Várjuk jelentkezésüket!

Nagygyörgy Ágnes
Filip van Kerckhoven

Balogh Jánosné, polgármester
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gyérítik, szabályozzák. Ez a szenvedély a vad szerete-
tén alapszik, és a természet iránti alázaton, amely sok
áldozatot és idõt igényel a vadászoktól. Ebben nem a
vad elejtése a döntõ momentum, bár ez is része a va-
dászatnak, hanem elsõsorban a vad és a természet
szeretete, tisztelete és a jó vadászati kultúra hagyomá-
nyainak avatott továbbvitele és megõrzése.

„A mártélyi gazdák, földtulajdonosok és vadászok fi-
gyelnek a vadállományra, és nem engedik a kártékony
dúvadak elszaporodását sem. Ezzel is segítik az itt
élõket a sikeres gazdálkodásban. Mindannyiunknak
fontos, hogy ilyen szempontból is jó kezekben legye-
nek a Mártély környéki földterületek. A mártélyi vadá-
szok igazi jó gazda módjára végzik önként vállalt kö-
telezettségüket, amelynek csak az lehet az eredménye,

hogy egy szép és egészséges természeti környezetet,
gazdálkodást és vadállományt hagyhatunk gyermeke-
inkre, unokáinkra. Mártély község Önkormányzata és
a magam nevében szeretettel köszöntöm az egyesület
tagjait, nagyon sok sikert kívánok a további munká-
jukhoz, és kellemes szórakozást kívánok a mai nap-
hoz.”

E mondatokkal zárult a polgármesteri köszöntõ, majd
Szabó István az egyesület elnöke üdvözölte a megje-
lent vadászokat, érdeklõdõket, s meginvitálta õket a
majális további eseményeire.
Az ünnepség hivatalos részét búcsú kürtszó zárta,
majd az ünneplõk késõ délutánba nyúlóan múlatták az
idõt a jó barátság jegyében, jó hangulatban.

(Szerk.)

Köszönet és jutalom a bátorságért
Szinte a lapzárta pillanatában kaptuk a hírt, hogy
a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet elisme-
résben és jutalomban részesítette azt a két már-
télyi fiatalembert, akik bátor fellépésükkel meghi-
úsították a pénzintézet helyi fiókjának kirablását.
Somodi István Vendel és Székely István egy-egy
két személyre szóló, Gyula városában eltölthetõ
wellness hétvégére kapott beutalót. Megérdemel-
ték, gratulálunk!

Biztosításközvetítõi és pályázati
tanácsadás az Integrált

Közösségi Tér új szolgáltatása

Május 29-tõl, minden héten szer-
dán 10-17 óráig a Faluházban.
Biztosításközvetítõi tevékenység:
Generali-Providencia Biztosító Zrt., Nagygyörgy
Judit tanácsadó. Élet-, lakás-, ház-, termény-,
mezõgazdasági-, baleset-, jogvédelmi-, felelõs-
ség-, KGFB, CASCO biztosítások, kárbejelentés,
tanácsadás.

Pályázati tanácsadás: PROFITVADÁSZ koordiná-
ciós iroda képviseletében Nagygyörgy Judit Pá-
lyázati tanácsadó
Állami finanszírozású, vissza nem térítendõ
pályázati lehetõségek megismertetése
mindenkinek.

Tel.: 06-20/241-2500.
E-mail: hmvh31@freemail.hu

Rövid hírek

Meghívó
A mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület 2013. június 8-án rendezi meg

„Jótékonysági Tûzoltó baráti estjét”.

Jegyek elõvételben kaphatók az egyesület vezetõ-
ségénél 3000 Ft-os áron. Várjuk szeretettel régi és
új vendégeinket, támogatóinkat.

Tisztelettel: Az egyesület vezetõsége
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A Polgárõrség felhívása
Tisztelt Mártélyiak!

A bûnestek gyakorisága azt mutatja, hogy a környezõ településeken sajnálatos módon el-
szaporodtak a besurranásos tolvajlások, fõként a mezõgazdasági gépekbõl történõ üzem-
anyaglopások, valamint az aprójószágok eltulajdonítása. Ezért a mártélyi Polgárõrség a
Körzeti Megbízottal együtt arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek az ingatla-
nok telekhatárain lévõ kiskapuk, nagykapuk, valamint a bejárati ajtók zárására, és lakóingatlanaik, gazda-
sági épületeik felügyeletére. Fokozottan kísérjék figyelemmel azon ismeretlenek mozgását, akik esetlegesen
terepszemle céljából jelennek meg a település bel- és külterületén. Amennyiben módjukban áll, nagy segít-
séget nyújthatnak az ismeretlen jármûvek rendszámainak felírásával, annak közlésével a hatóságok felé.
Minden rögzített adat nagy segítség lehet a bûntények felderítésében. Bejelentéseiket megtehetik a Kaláris
hátsó oldalán található közérdekû telefonszámok bármelyikén. (Körzeti Megbízott, Polgárõrség, Rendõrka-
pitányság.)

Segítsen, hogy segíthessünk! Figyeljünk egymásra, hogy senki ne legyen áldozat!

Mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület

A.S.A. tájékoztató

Az A.S.A. Köztisztasági Kft. tájékoztatja Mártély lakosságát, hogy a
szokásos tavaszi

LOMTALANÍTÁSI NAPOK
megtartására a rendszeres szemétszállítással egyidejûleg, 2013. jú-
nius 6-án (csütörtökön) kerül sor.

Mivel a lom elszállításának feltétele a hulladékszállítás közszolgál-
tatás igénybevétele, ezért kérjük, a lomok mellé a hulladékgyûjtõ
edényeket kihelyezni szíveskedjenek.

Minden ingatlantulajdonos a saját ingatlana elé, a hulladékgyûjtõ edényzete mellé helyezheti ki a rendsze-
res hulladékszállítás során el nem szállítható lomot.
A lomtalanítás keretén belül elszállításra azok a hulladékok kerülnek, melyek a hulladékgyûjtõ edény mé-
reteit meghaladják, így a rendszeres hulladékszállítás során el nem szállíthatók. (Pl.: nagyobb méretû be-
rendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezések, készülékek.)
Az akció során nem kerül elszállításra kommunális hulladék, veszélyes hulladék, trágya, föld, építési tör-
melék, építési anyag, gumiabroncs, akkumulátor, mérgezõ, tûz- és robbanásveszélyes anyagok, a szelektí-
ven gyûjthetõ hulladékok, továbbá állati tetem és minden olyan hulladék, melyek a begyûjtést végzõ sze-
mélyek testi épségét veszélyezteti.
Az akció során elszállított hulladékért külön díjat nem kell fizetni, viszont a megjelölt idõponton kívül ki-
helyezett hulladékok, csak külön térítés ellenében kerülnek elszállításra.

Német gyermekküldöttség Mártélyon
Altenahrból, Mártély németországi testvértelepülésérõl
érkezett 20 fõs gyermekcsoport kísérõtanárokkal má-
jus 26-án, vasárnap a délutáni órákban több napos lá-
togatásra. A küldöttséget a Faluházban fogadták, majd
a köszöntés és a leendõ programok számbavételét kö-
vetõen a vendéglátó családok vendégszeretetét élvez-
ték a fárasztó út után. A gyerekek az elkövetkezendõ

napokban órákat látogatnak az iskolában, kirándulá-
sokon, városnézésen, a mártélyi gyerekekkel közös, já-
tékos programokon vesznek részt, ismerkednek, barát-
ságokat kötnek, amelyek továbbviszik a már eddig is
kiválóan mûködõ testvér települési együttmûködést a
két település és lakói között.



Kaláris2013. május 9. oldal

Lovas hírek
Tovább a sikerek útján a Benkõ csapat.
Az elmúlt hétvégén Balástyán megrendezett versenyen
az alábbi lovasok indultak:
Campestrin Nóri: mindkét számában, a „Nagy ló” és a
„Nyílt” kategóriában élvonalbeli helyezéseivel tovább

növelte bajnoki pontjainak számát, így toronymaga-
san továbbra is vezeti az Országos ranglistát.
Török Viktória a „Kezdõ lovas” kategóriában élete elsõ
hibátlan pályáját teljesítette, ami 6 egész minõsítõ
pontot eredményezett számára.

Focihírek
A tavaszi botladozásból a szezon második felére sike-
rült kilábalni és a gyõzelmek is megjöttek a mártélyi
focistáknak, így két fordulóval a bajnokság vége elõtt
a 8. helyen áll a Rosmarin Zrt. Mártély csapata. 

Eredmények:
Tiszasziget - Rosmarin Zrt. Mártély 6-1 Gsz: Hegyi, 
Rosmarin Zrt. Mártély - Üllés 1-2 Gsz: Czibere, 
Balástya - Rosmarin Zrt. Mártély 2-7 Gsz: Miski (2),

Czibere (2), Hegyi (3), 
Rosmarin Zrt. Mártély - Csanytelek 4-0 Gsz: Hegyi

(2), Czibere, Kis. 
Székkutas - Rosmarin Zrt. Mártély 10-0, Rosmarin

Zrt. Mártély - Fábiánsebestyén 4-1 Gsz: Hegyi
(2), Miski (2).

Eközben csapatunk továbbjutott a megyei magyar-ku-
pa selejtezõjében is: Rosmarin Zrt. Mártély -

Zsombó 3-2 Gsz: Hegyi (2), Czibere. A követke-
zõ ellenfél az NB III-as Tisza Volán gárdája lesz.

Ifjúsági eredmények: 
Tiszasziget - Rosmarin Zrt. Mártély 11-3 Gsz: Tódor,

Béres, 
Rosmarin Zrt. Mártély - Üllés 2-4 Gsz: Paku, Bacsa, 
Balástya - Rosmarin Zrt. Mártély 3-3 Gsz: Paku (2),

Béres, 
Rosmarin Zrt. Mártély - Csanytelek 4-3 Gsz: Tódor

(3), Paku. 
Székkutas - Rosmarin Zrt. Mártély 4-2 Gsz: Pap B.,

Pap D. 
Elmaradt mérkõzés: Rosmarin Zrt. Mártély - Szentesi

Kinizsi 2-8 Gsz: Tódor (2).

Íjász hírek
A Magyar Íjász Szövetség a Hajdú-Bihar megyei
Nyíradonyban rendezte meg a 3D szakág elsõ kétna-
pos, országos Grand Prix minõsítõ versenyét, 2013.
május 4.-5.-én. 
Az egyesület versenyzõi zömmel Barebow kategóriá-
ban indultak, hárman a vadászreflex kategóriában. 
A következõ eredmények születtek:

Barebow kategóriában:
Férfi felnõtt: Oláh Sándor V.

Fülöp István VII.
Nõi felnõtt: Dr. Szabó Rózsa II.
Férfi gyerek: Szabó Dénes Zsolt I.

Férfi ifjúsági: Gardi Erik I.
Férfi serdülõ (összevont kategória - fiúk+lányok):
Bodó Borostyán I.
Kis Attila II.
Rozsos Zsolt III.

Vadászreflex kategóriában:
Felnõtt férfi: Székely Szabó Sándor V.
Felnõtt nõ: Berényi Beáta II.
Férfi-gyerek: Szabó Lajos Attila I.
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06-án Júniusi népszokások 10:00 órától
10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban
13-án 2013. évi elsõ klubtaggyûlés
14-én Rózsák Napja
20-án Juhász Sándorné versei – felolvasás,

Nyári versek 10:00 órától
25-én Fehérnemûvásár, 9:00

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 hé-
ten.

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 júniusi programja

Mártély Község Önkormányzat Nyílt pályázati felhívása
A mártélyi kemping és büfé üzemeltetésére

A pályázat tárgya:
Mártély 183/2 hrsz. és Mártély 183/11 hrsz. alatti táborhely megnevezésû terület felépítményekkel és fel-
szerelési tárgyakkal valamint az ott található Büfé.

A pályázat tartalma:
1./ A fenti ingatlanok idegenforgalmi célú hasznosítása, mûködtetése.
2./ A kemping népszerûsítése, fejlesztése.
3./ Idegenforgalmi, turisztikai ellátás színvonalának növelése.
4./ Felépítmények állagmegóvása, karbantartása.
5./ Zöldterületek karbantartása.

Szükséges, hogy a pályázó a fentiek alapján részletes idegenforgalmi hasznosítási, fejlesztési
elképzeléseket valamint üzleti tervet dolgozzon ki.

A pályázók köre:
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások.
A pályázónak a tevékenység folytatására vonatkozó engedélyekkel rendelkeznie kell.

A pályázó díjajánlata:
A pályázat tartalmazza a pályázó által megajánlott bérleti díjat (minimum 1.300.000,-Ft), amelynek
befizetése adott év július 31. napjáig esedékes egy összegben.

A bérbeadás idõtartama:
2014. január 01. napjától, 2018. december 31. napjáig. A bérlet idõtartama közös megegyezéssel meghossz-
abbítható.

A pályázat benyújtásának határideje, helye:
2013. július 31. (szerda), 16 óra, Mártély, Rákóczi tér 1.

A pályázatokat Mártély Község Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el, a 2013. szeptember havi ren-
des ülésén. 

A pályázat összeállítása:
A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban, zárt borítékban, a „Mártélyi Kemping és Büfé
üzemeltetése” felirattal ellátva, cégszerûen aláírva személyesen vagy postai úton kell benyújtani a pol-
gármesternek címezve.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.
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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!
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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.

Házasságot kötött:
Nagy Anita (Mártély, Petõfi utca 11.)

és Szalai István (Mártély, Petõfi u. 11.)

Elhunyt:

Varga Magda Piroska (Mártély, Tanya 192.)


