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Mártély önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
Hírek, pillanatképek Mártély életébõl...
VII. évf. 8. szám – 2013. augusztus
„A gondolkodásról való lemondás a szellem csõdje.” (Albert Schweitzer)

„Jelzöm...”
Nem a kútba, csak a szélére…
És aztán belepiszkáljuk.
Épp ez volt az érzésem annak a projektnek a lakossági tájékoztatója végén, amelyet a Kiskunsági Nemzeti
Park, és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tartott meg a napokban Mártélyon, a Bodnár Bertalan
Természetvédelmi Oktató Központban, meglepõen kevés számú érdeklõdõ elõtt.
Avatott, és nyilván a kérdéskörben kompetens szakemberek ismertették annak a rehabilitációs programnak a
részleteit, amelyektõl a mártélyi holtág – helyesen:
morotva, hiszen minden az egykori folyószabályozás
során megejtett kanyarulat levágásokat, amelyek elvesztették közvetlen kapcsolatukat az anyafolyóval
morotvának hívunk – vízminõség javulását várják. Ennek mûszaki terveit, az ennek érdekében létrehozandó
vízmérnöki mûtárgyakat, s azok mûködését is ismertették. A projekt (kedves szavam, amire mindent rá lehet húzni, vagy fordítva), bekerülési költsége, azaz, az
uniótól lehúzható pályázat összege meghaladja az 54
milliárd forintot. Ez csodálatos, és hatalmas öszszeg!
Mint az elõadók, a részleteket ismertetõk elmondták,
végre megoldódhat a – maradjunk a közkeletû meghatározásnál – holtág idõszakos vízutánpótlása.
Csakhogy, ez nem igaz! Az anyafolyó az eltelt évtizedek alatt oly annyira beleásta-mosta magát a mederbe, hogy a holtág és a Tisza folyó vízszintje között általában több méteres, mintegy 5-7 méteres szintkülönbség mutatkozik. A gravitációs vízpótlásra tehát,
amely gyakorlatilag a közlekedõ edények fizikai elvének megfelelõen csak a két vízszint azonos magasságánál kezd el „mûködni”, csupán akkor van lehetõség,
amikor az élõ Tisza vízszintje eléri, majd némileg meghaladja a holtág mindenkori, viszonylag állandó vízszintjét. Ennek a gyakorlati tapasztalatok szerint elég
kicsi az esélye. Fõleg azokban az idõszakokban, például a nagy nyári melegben, amikor a holtágnak égetõ
szüksége lenne a víz utánpótlásra. Tavasszal, mikor
rendszerint egyébként is nagy magasságú árvíz
(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
árasztja el a holtágat – mindig alulról, a Barczi-rét felõl felfolyva –, nincs, és nem is lesz szükség az egész
megépítésre szánt vízügyi rendszerre, hiszen a folyó
amúgy is mindent eláraszt. A köztes idõszakban pedig, amelyrõl kérdésre a vízügyi cég igazgatója azt válaszolta, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint,
amelyre a vízállási statisztikában található vízmérce
adatokra hagyatkozott, mintegy 50 nap az az idõtartam, amikor a mártélyi holtág friss víz utánpótlását a
létesítmény biztosítani tudja – kétségeket ébreszt.
Ez a költõien fogalmazva is sokat szenvedett holtág
már átélt egy semminek nem nevezhetõ „iszapkotrást”, amely szintén értelmetlen pénzkidobás volt csupán. Most egy olyan „rehabilitáció”, revitalizáció elõtt
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áll, amely fizikai akadályok miatt már a megvalósítás
pillanatában okafogyottá teszi a beruházás értelmességét. De mint annyi más látszatberuházás ebben az
országban, amely semmi másról nem szól, mint, hogy
az idióta európai uniós pályázatok lehetõségei kapcsán feleslegesen horribilis pénzeket költsünk el semmire nem jó beruházások létrehozására, valószínûleg
„sikerre” van ítélve. Megcsinálják. Megcsináljuk. A leves kész. Hiába próbál néhány józanul gondolkodó
„beleköpni” ebbe a politikai fakanállal kutyult löttybe,
fel fogják tálalni.
Mert – igaz, hogy csak néhány ezer ember véleménye
szerint -, de az ország: jobban teljesít.
Farkas Csamangó Zoltán

Emléktábla avatás
Ismét szomorú apropóból gyûlt össze az a néhány ember Mártélyon a Tisza töltés alatti dombnál, akik megtisztelték jelenlétükkel azt a bensõséges kis ünnepséget, amelyen két nem rég közülünk eltávozott mûvész
emlékére avatott a közösség emléktáblát.

Az ünnepség este 8 órakor vette kezdetét, a sötét beállta elõtt. A résztvevõ emlékezõk apró mécseseket gyújtottak a domb oldalában elhelyezett táblák körül, majd
a Mártélyi Képzõmûvész Táborok Baráti Köre képviseletében Bányai Béla és Lelkes István festõmûvészek

Makovecz Imre építész, és Szalay Ferenc festõmûvész
neve is felkerült immár azok közé, akik munkásságuk

emlékezett meg a két mûvészrõl. Utóbbi személyes visszaemlékezésekkel, anekdotákkal téve emberközelivé
személyes ismeretségüket, közösen megélt életeseményeiket.

Meghívó

révén, életútjuk kapcsán szorosan kötõdtek
Mártélyhoz, a holtághoz, az emberekhez és az itteni
természet szépségeihez.

A mártélyi iskola 1963.ban végzett – Pusztai
Tibor osztálya – 50 éves osztálytalálkozót
szervez 2013. szeptember 28.-ára a mártélyi
iskolában, délután 3 órára. Vacsora este 6-tól
az intézmény ebédlõjében.
Jelentkezni: Gy. Szabó Pálné Molnár
Jusztinánál a 62/234-360-as, és Apró Lajosné
Baranyi Margitnál, a 06-30/591-9262-es
telefonszámokon lehet.
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Hogy született meg a Festõk-dombja
Akik figyelemmel kísérik Mártély kulturális, mûvészeti életét, bizonyára feltûnt nekik, hogy alig
van olyan emlékhely, szobor, vagy más köztéri alkotás, amelynek létrehozásában a mártélyi lokálpatrióta Tót Mihály kõfaragó valamilyen formában ne vállalt volna részt. Így van ez a Festõkdombjával kapcsolatban is, hisz a mellett, hogy
rendre elkészíti és elhelyezi az emlékezés tábláit,
magának a dombnak a létrejöttében is nagy szerepe volt egykor.
Kaláris: - A megbeszélt találkozó után rögtön autóba
ültettél, és hazahoztál, hogy meg tudjam nézni, és
megörökíteni azt az eredeti szénrajzot, amely a mártélyi emlékhely létrehozásának alapötleteként született meg. Pontosan mikor is?

Tót Mihály: - Emlékeim szerint úgy 1988-ban, a rendszerváltás elõtt vetõdött fel ennek az emlékhelynek a
gondolata. Akkoriban alakult meg a Faluvédõ Egyesület, és mi úgy tizenegynéhányan lelkesen jártunk a
nõvéremékhez (az idõközben elhunyt Balázs Jánosné
Aranka – szerk.), ahol az összejöveteleket tartottuk.
Kajári Gyula bácsi vetette fel elõször, hogy valami emlékhelyet kellene Mártélyon kialakítani, mivel, hogy
nagyon sok festõ szereti Mártélyt. Akkoriban folyt a
csapadékvíz elvezetõ csatornák készítése, így elég sok
föld állt a rendelkezésünkre, hogy abból megépíthessük a dombot. A földtulajdonos beleegyezésével oda
lett hordva a föld. Hízó Zoli volt a megbízott mûvezetõ, és sikerült vele ezt megvalósítani. Utána néhány
évig várni kellett, hogy az egész megülepedjen, összeálljon. És akkor jöttek ott a különféle ötletek, hogy ki
hogy is képzeli el ennek a formáját, kinézetét, ki mit
szeretne. Volt olyan ötlet, hogy egy átfordítós vásárhelyi tükör legyen a szimbólum, de végül közösen a felnagyított méretû festõállvány mellett döntöttünk, amit
azután Szabó Laci asztalos készített el, hiszen elsõsorban festõk emléktábláit kívántuk elhelyezni majd a
dombon. Úgy emlékszem, ez 1995 tájékán történt. El-

sõ alkalommal három emléktábla került elhelyezésre.
Tornyai Jánosé, Endre Béláé, és Füstös Zoli bácsié.
Kaláris: - És hányadiknál tartunk ma?
Tót Mihály: - Ha jól számolom, a huszonkettediknél.
Kaláris: - Ez a dolog aztán némileg változott, hiszen
most már nem csak festõk emléktábláit találjuk meg a
domb oldalában, hanem más mûvészeti ág képviselõit
is.
Tót Mihály: - Igen. Többek között Nagy Pista bácsi fafaragóét, Nagygyörgy Sándor fotómûvészét és legutóbb Makovecz Imre építészét. Azért bõvült ki a kör,
mert úgy gondoltuk, mindazok megérdemlik, hogy itt
is emlékezzünk rájuk, akik életútjuk során vitték
Mártély jó hírét, foglalkoztak a falu dolgaival, segítségünkre voltak. Errõl különösebben megbeszélés sem
volt. Egészen természetes volt, hogy felkerüljön az emléktáblájuk.

Kaláris: - Te a kezdetektõl fogva önzetlenül, ingyen elkészíted ezeket a táblákat, mint általában mindent,
ami a faluban elhelyezésre kerül, s amelyben a te kezed munkája is benne van.
Tót Mihály: - Igen. Úgy érzem, ez egy a közösségét, lakóhelyét szeretõ embernek kötelessége is. Ha például
akkora munkáról volt szó, mint a kereszt az új temetõ(folytatás a következõ oldalon)
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(folytatás az elõzõ oldalról)
ben, akkor is csak az anyagköltséget biztosította az
Önkormányzat, a munkámat ajándékba adtam, és azóta is folyamatosan igyekszem a magam tehetsége
szerint közremûködni új, és újabb alkotások létrehozásában. Ha a mû azt kívánja, együttmûködök a szobrásszal, és a végeredmény így egy közös munka eredménye.
Kaláris: - A dombon sajnos, van még hely, de ahogy az
idõ halad, gondolom, ez az emlékhely egyszer majd
betelik…
Tót Mihály: - Adja az isten, hogy minél késõbb, és valószínûleg, nem a mi életünkben, persze, csak ha lesz,
aki folytatja majd ezt a hagyományt.
Kaláris: - A dombot, az emlékhelyet egyébként ki tartja rendben, ki gondozza?
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Tót Mihály: - Az Önkormányzat. Magát a zöldterület
rendben tartását és a festõállvány állagának megóvását is. A táblákat is fel kell újítanom idõnként, de ezt a
munkát csak egy bizonyos idõközönként lehet elvégezni, hiszen minden egyes csiszoláskor vékonyabb lesz a
felület, s ha túlzásba visszük, egy idõ után nem, vagy
alig olvashatóvá válnak a feliratok.
Kaláris: - Nincs annál felemelõbb, mint mikor egy elképzelés megvalósul, sõt hosszú ideje mûködik, bár
mindig szomorú apropót teremtve az emlékezésre.
Tót Mihály: - Igen. S ha szabad ilyet mondani, minél
ritkábban kerül erre sor, annál jobb. De, ha az élet és a
sors úgy hozza, mi biztosan nem mulasztjuk el ezt a
vállalt megtisztelõ kötelezettségünket, amíg élünk.
Farkas Csamangó Zoltán

Horgászverseny, egész napos program a Tisza parton
Na, gondoltam magamban csütörtök hajnalban, mikor
meghallottam, hogy elkezdi verni az esõ a tetõablakot,
elmossa az idõjárás az „Add a kezed” Mozgássérültek
Egyesületének szokásos horgászversenyét, és az oly
sok elõkészítéssel, szervezéssel járó egész napos programot, de reggelre megkönyörültek az égiek a szervezõkön, így idõben és rendben lezajlott minden, ami egy
ilyen napba belefér.
A vállalkozó
kedvû horgászok reggel 6 órakor
gyülekeztek
a hódmezõvásárhelyi
„Dobó Ferenc” Horgászegyesület horgásztanyáján,
ahol évek
óta megrendezésre kerül ez a
program.
Tekintettel
arra, hogy
az Ányássziget felõl
fújdogáló szél helyenként olyan széles zöld szõnyeget
varázsolt az innensõ part mellé, hogy elõre kijelölt horgászhelyeket kisorsolni nem volt értelme, a szervezõk
úgy döntöttek, hogy a 12 induló horgász ott válasszon
magának helyet, ahol a legjobbnak ítéli meg a horgászat feltételeit az adott körülmények között. Így aztán
7 órára mindenki elfoglalta a neki legszimpatikusabb
helyet, és kezdetét vette a verseny, amelyben nem csak

a zöldséggel
kellett felvenni a harcot, de az
egész délelõtt
alig
kapó halak
étvágytalanságával,
no meg a
szokásos
törpeharcsa
invázióval
is, amely,
mint a verseny végén
kiderült, fõ
alkotóelemét adta a
nem túl bravúros fogásnak. Ettõl függetlenül lankadatlan lelkesedéssel próbálkoztak, amelynek végsõ eredménye a déli mérlegelésnél derült csak ki.
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gási eredmény született, az elsõ és második hely kérdését sorhúzással döntötték el. Így a kialakult végeredmény szerint I. helyezett Molnár József lett 1.600
grammal, II. Kulik János ugyancsak 1.600 grammal, a
III. helyezett pedig Juhász Dániel 1.400 grammos fogással. A díjazottak az eredmény sorrendjében kiemelõ hálót, mû-csalis dobozt és zsinórkollekciót vehettek

Mind e közben a táborhelyen sem tétlenkedtek, avatott
kezek sörsátrakat állítottak, padok, asztalok kerültek
alájuk szépen megterítve, zsíros kenyerek kenõdtek,
amelyeken hagymakarikák fokozták az étvágyat, pogácsa, kávé, ásványvíz mellett beszélgetve, anekdotázva várták a megjelentek a horgászverseny végét.
A kissé csalódott horgászcsapat
nem sokkal
déli 12 elõtt
érkezett fel
a
zsákmánnyal a
partról, és
kezdetét
vette a mérlegelés. Három
díjat
osztottak ki
a szervezõk,
de miután
az elsõ két
helyen dekagrammra
azonos fo-

át. Külön díjat kapott Bánfi Bence Zsolt, a verseny legfiatalabb résztvevõje, aki egy etetõanyag csomaggal
lett gazdagabb.
A horgászverseny eredményhirdetését követõen került
sor a tombolasorsolásra, amelynek fõdíját, egy szép
élõ virágot Szabó Lajosné Nagy Anna Katalin nyerte
meg.
Az ebédre
várakozva a
jelenlévõk
versíró és
verskedvelõ
tagjaik elõadásában
meghallgattak
több
szép költeményt.
Rövidesen
megérkezett
az
ebéd,
amelyet
idén is a „Jó
étvágyat”
Kft. fõzött
meg és szolgálta fel a helyszínen, ízletes és tartalmas
gulyásleves, és túrós lepény formájában.
A rendezvény a kora délutáni órákban ért véget. Remélhetõleg minden jelenlévõ ugyanolyan jól érezte magát, és átérezte a közösségi együttlét értelmét és szépségét, mint az esemény krónikása.
Az egyesület mindenkinek köszönetét és háláját fejezi
ki, aki segítségével hozzájárult ez ismételten emlékezetes nap programjainak megtartásához.
(Szerkesztõ)
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Új edzõ a Rosmarin Zrt. Mártély élén
Új edzõje van a mártélyi focistáknak. Ebbõl az
apropóból kérdeztük Hajdú Lászlót és Szûcs Róbertet a csapat elõtt álló tervekrõl, elképzelésekrõl.
Kaláris: - Hogy jött ez a változás a csapat életében?
Hajdú László: - A korábbi években Baranyi Béla barátommal vittük, edzettük a csapatot, és végeztük a
szakmai munkát. Egy idõ után azonban úgy gondoltuk, hogy ideje fejlõdni ezen a téren is, és egy olyan
edzõre bízni a csapatot, aki e tekintetben komolyabb
tapasztalatokkal rendelkezik és sikereket mutatott
már fel. Több lehetséges jelölt volt, és Szûcs Robi volt
az, akiben felkeltettük az érdeklõdést a csapat iránt,
így õ vállalta el a csapat további szakmai irányítását.
Úgy is, mint régi mártélyi játékos szeretné õ is a régi
sikereket feleleveníteni, elérni, úgy, hogy hamar megtaláltuk a közös nevezõt. Most pedig együtt vágtunk
neki az új szezonnak.

Kaláris: - Ezek szerint az új edzõnek van egy komoly
foci múltja, és edzõi képesítése is.
Szûcs Róbert: - Igen. Több mint 27 évet „lehúztam”
Hódmezõvásárhelyen, ott nevelõdtem, ott nõttem fel,
és közben kis kitérõként valóban játszottam az egykori Mártély ifjúsági csapatában, mondjuk úgy nem hivatalosan, néhány mérkõzést. Ezért is ápoltam, és ápolok jó kapcsolatokat a csapattal, de magával a faluval
is, mert kis koromtól kezdve ide jártunk nyaralni, és
késõbb is sokszor kijöttem ide pihenni, regenerálódni.
Szeretem ezt a helyet. Jó volt itt a légkör akkoriban a
foci körül is, és most próbáljuk ezt visszahozni, feleleveníteni. Természetesen van „B” licences edzõi képesítésem, már hat, vagy hét éve, azóta gyakorló edzõként
foglalkoztam a legkisebbekkel, gyerek korosztállyal,
az U-17-et vittem tavaly, akikkel elég jól szerepeltünk.

Elõtte a HSC csapatánál voltam vezetõ edzõ, és most
következik az életemben ez a mártélyi állomás.
Kaláris: - Szóval, attól eltekintve, hogy minden elismerés megilleti a csapatot eddig irányítók munkáját,
egyáltalán nem mindegy, hogy megvan-e valakinek a
megfelelõ tapasztalata és képesítése.
Szûcs Róbert: - Tényleg nem. Én mindig is nagyon szívesen képeztem magam, a mellett, több mint háromszáz mérkõzést játszottam NB I-ben, II-ben, III-ban,
ami nagy gyakorlati tapasztalatot is ad az embernek,
amit az elméleti felkészültség mellett át kell tudni adni a ránk bízott csapatnak.
Kaláris: - Egy ilyen kicsi, kevés pénzbõl gazdálkodó
csapatnak, hiszen azt tudni lehet, hogy inkább a lelkesedés viszi elõre ezt az egészet, mint a jó pénzügyi
helyzet, nyilván nagyon sokat fog számítani az, ha
szakértõ irányítással fog folyni a szakmai munka, ami
elõbb-utóbb az eredményekben is megmutatkozhat. Ha
ez sikerül, véleményed szerint visszatérhetnek-e azok
a régi szép idõk, amelyeket magam is sûrûn hallok felemlegetni, mióta az újság szerkesztésének kapcsán figyelemmel kísérem a mártélyi foci helyzetét.
Szûcs Róbert: - Vannak célok. Jelen pillanatban az az
elsõdleges, hogy a meglévõ társaságot egyben tartsuk.
Ezt mindenki szeretetbõl, lelkesedésbõl csinálja, én is.
Heti három edzést úgy végig csinálni, hogy mindenki
dolgozik, nincs villanyvilágítás, és sok más elfoglaltság, probléma közbejöhet, nem olyan egyszerû. Most,
míg viszonylag sokáig világos van, még tudunk edzeni, de lesz nehéz idõszak is e tekintetben. Ahhoz, hogy
elõrelépjünk több edzés kell, és azoknak minõségi
edzéseknek kell lennie, legalább, mint az NB III-ban.
Maga az edzésmunka úgy van felépítve, hogy magasabb szintû teljesítmény elérését tegye lehetõvé a jövõben. A csapat hozzáállása nagyon jó, de vannak hiányosságok is. A változás, a teljesítmény javulása nem
egyik napról a másikra következhet be. Most elkezdtünk itt egy munkát, amely egy eleinte valószínû hullámzó teljesítmény után csúcsosodhat ki, ha minden
feltétel és körülmény adva van. Az edzést, a mellett,
hogy újra kihangsúlyozom, ezek a fiúk munka mellett
hódolnak ennek a sportszenvedélynek, meg kell szokni a szervezetnek. Ez azt jelenti, hogy át kell õket valamilyen szinten formálni, ha tényleg komolyan akarják ezt csinálni. Még akkor is, ha soha nem tudható,
mennyi súlyt emeltek meg, milyen megterhelések érték
õket a napi munkájuk során. Ezt én az edzéseken sajnos azonnal le is tudom mérni, de megkövetelem, elvárom a maximális teljesítést a saját érdekükben. Szóval,
bár ez nem a profi liga, én mégis megpróbálok profi
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hozzáállást kérni a játékosoktól, mert a focit ezen a
szinten sem lehet másképp mûvelni, csak megszállottan. Az kevés, ha csak kimegy valaki a pályára és ellabdázgat, az nem fog mûködni.
Kaláris: - Ahhoz képest, ahol most tart a mártélyi foci, reményeitek szerint mi az a szint, amit el lehet érni, ahová fel lehet fejlõdni?
Szûcs Róbert: - Itt jelenleg nem elsõsorban az osztályváltásról van szó, hanem arról, hogy ez a jelenlegi nagyon jó kis gárda minél elõrébb végezzen a bajnokságban. Megerõsödni, és felvenni a versenyt néhány jócskán feljavult csapattal. Alapvetõen ez a cél. Ha a késõbbiekben lehet erõsödni emberanyagban is, még sok
meglepetést szeretnénk szerezni a mártélyi focirajongóknak. Mert a dolog a közönség kiszolgálásáról is
szól, nem csak a saját játékszenvedélyünkrõl.
Hajdú László: - És kiegészítésként még el kell mondanom, hogy nagyon fontos célunk azoknak a gyerekeknek a beépítése késõbb a csapatba, akiket sikerül becsábítani a foci világába. Hogy legyen egy céljuk, jövõképük, értelmes elfoglaltságuk, amely még mindig
százszor jobb, mintha helyette olyan dolgokkal töltenék az idõt, amelyek haszontalanok, értelmetlenek,
netán károsak rájuk nézve.
Szûcs Róbert: - Ezzel azt is el szeretnénk érni, hogy itt
maradjanak. Ne menjenek máshová sportolni, ne költözzenek el egy idõ után, jobb lehetõségek reményében, hanem találják meg itt helyben a számításukat,
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örömüket a játékban és az elért eredményekben. És itt
nem arról van szó, hogy valaki profi futballista akar-e
lenni, hanem hogy csupán csak a mozgás, a sport szeretete miatt jöjjön a csapatba. Örömmel mondom, hogy
mivel engem elég sokan ismernek, már jelezték néhányan, hogy szeretnének jönni, például Vásárhelyrõl,
ami talán még inkább hozzásegítheti a csapatot a fejlõdéshez és a sikerhez.
Kaláris: - Hajdú Lászlótól kérdem még, melyek azok a
tervek, elképzelések az egyesület életében, amelyek
úgymond sínen vannak, vagy vannak-e újabbak, amirõl tájékoztatni szeretnénk a Mártélyiakat?
Hajdú László: - Az egyesület anyagilag stabil helyzetben van, ami azt jelenti, hogy hála istennek minden
adva van az adott szezon teljesítéséhez. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan ne kutatnánk a lehetõségeket,
hogy hogyan tudnánk pénzeket szerezni a bevételi oldalon, attól függetlenül, hogy a Rosmarin Zrt.-vel továbbra is nagyon jó a kapcsolat. Az öltözõ projekt jelenleg szünetel, de továbbra is van ígéretünk a megvalósítására. Reméljük, a terveink elõbb-utóbb megvalósulnak.
Kaláris: - Mindkettõtöknek köszönöm a tartalmas beszélgetést, a munkához lelkesedést, kitartást és jó
egészséget kívánok!
Farkas Csamangó Zoltán

Szeptemberi programok az IKSZT-ben
A tanévkezdéssel változni fog az ifjúsági klub idõpontja. Péntek délutánonként várjuk a fiatalokat 15 órától
18 óráig.
Továbbra is várjuk a kisgyerekeket 5 éves korig szüleikkel csütörtökön 9 órától.
Elkezdõdnek a tanoda jellegû foglalkozások is, az iskolás gyerekek fejlesztését célzó programmal, a konkrét
idõpontokról egyeztetünk az érintettekkel.
Író-olvasó találkozónk is lesz, ennek idõpontja és a
vendég személye egyeztetés alatt áll, szeptember 22-re
tervezzük.

Ebben a hónapban kívánjuk beindítani a „Nagyi-net
Klubot”, ahol a nagymamák számára kínálunk alkalmat az internetezéssel kapcsolatos ismereteik bõvítésére.
A LEADER-HACS szakmai vezetõje, Benkõ Zsolt nyújt
segítséget a pályázatok sikeres megvalósításához
szeptember 9-én, 14 órától.
A rendezvényekrõl folyamatosan tájékoztatjuk a település lakóit!
Horváth Tibor

Lovas hírek
Sziporkáznak a Benkõ csapat lovasai.
Július és augusztus hónapban sem tétlenkedtek a
Benkõ Csapat lovasai. Campestrin Eleonóra további diadalokat arat a gyermek díjugratás kategóriáiban és
lendületesen készül a szeptember 28-29-én Pátyon
megrendezendõ OB döntõre, kedvenc lovával, Fukarral. Török Viktória és Kmetykó Angéla még erõsödnek
a kezdõ lovas kategóriában. Benkõ Noémi Tiszagyöngyével sorra halmozza az elsõ helyezéseket a sza-

badidõs kategóriában. A versenyzõgárdánk bõvült a
10 éves gyermekversenyzõvel Totók Imolával, aki gyermekügyességi kategóriában Szegeden 18 indulóból az
elõkelõ 6-ik helyet szerezte meg.
Köszönjük a figyelmet és reméljük szeptemberben is
hasonló jó eredményekkel szolgálhatunk.
Benkõ Sándor
felkészítõ edzõ
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Tisztelt mártélyi Polgárok!
Mártély Község Önkormányzat Képviselõ testülete 138/2013. (VIII.26.) határozatával akként döntött, hogy Mártély község területén nem kíván állati melléktermék összegyûjtése érdekében települési gyûjtõhelyet létrehozni.
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet értelmében azonban az állattartó a
saját ingatlanán legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelheti az elhullott állatait az feltételek betartása mellett:
- Elhullott állatok elföldelése ott végezhetõ, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra.
- Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális
nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság
legyen.
-Az elföldelés helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolságnak kell lennie.
Egyebekben tájékoztatom a Tisztelt Mártélyi Polgárokat, hogy amennyiben a fenti feltételek nem
állnak fenn, vagy nem kívánják állatukat a saját ingatlanukon elföldelni, úgy Hódmezõvásárhelyen az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. 47-es fõút melletti gyûjtõhelyén (6801 Hódmezõvásárhely, Tanya 1232/b.) elhelyezhetik az állati tetemeket.
Mártély község közigazgatási területén az elmúlt idõszakban több alkalommal is elõfordult, hogy
az elhullott állatok elföldelése, illetve elhelyezése esetében a fenti szabályokat nem tartották be.
Ezzel összefüggésben tájékozatom a Tisztelt Mártélyi Polgárokat, hogy azzal szemben, aki az elhullott állatok elföldelése, illetve elhelyezése tekintetében a fenti elõírásokat nem tartja be, birtokvédelmi eljárás illetve szabálysértési eljárás indítható. A szabálysértési eljárás keretében akár
százötvenezer forintos pénzbírság is kiszabható.
Balogh Jánosné
polgármester

Focihírek
Egy gyõzelem, egy vereség.
Magabiztos gyõzelemmel kezdte meg az idei szezonját
az átalakult, megfiatalodott Rosmarin Zrt. Mártély
csapata.
Az elsõ ellenfél a Zsombó csapata volt. A mérkõzés elsõ félidejét Czibere foglalta keretbe. Az elején parádés
gólt lõtt, majd a végén hatalmas fájdalommal az arcán
terült el a földön. A már mûtött térde sérült meg ismét.
Visszatérése idõpontja még nem ismert.
A második félidõben Hegyi értékesítette a helyzetét,
majd Tódor emelte át a kapust, a végén a teljesen elfáradó Zsombót Papp mattolta kétszer, míg a vendégek
részérõl Katona volt eredményes. A vége 5-1 lett.
Elõzõ hét végén a tavalyi negyedik Makó II. otthonában léptünk pályára. Két hasonló játékerõt képviselõ
csapat küzdelmes mérkõzést játszott és egy borzasztóan jól eltalált szabadrúgás után kialakult az 1-0-ás
végeredmény. Bár a végén hiába nyomott a csapat,
nem sikerült az egyenlítés.

Jelentõsen megerõsített ifi csapatunk két gyõzelemmel
kezdte a szezont. Elõbb a Zsombót ütötték ki 8-2-re. A
gólokat Pap (2), Daraki Z (3), Dudás (2) és Ürmös szerezte.
A tavalyi gyõztes Makó ellen remekül kezdtünk. Dudás
szabadrúgásgóljával vezetett a Rosmarin Zrt Mártély
csapata, majd a Makó nagy nyomást gyakorolt a vendég együttesre és 3-1-re fordított. A Mártély mindent
egy lapra feltéve támadott és 7 perc alatt sikerült megfordítani az eredményt. A gólokat sorban Daraki Z.,
Papp és Dudás lõtte. A hátralévõ percekben már nem
változott az eredmény így hatalmas bravúrt végrehajtva a tavalyi gyõztest sikerült két vállra fektetni.
Továbbra is várjuk az 1998.01.01 és 2000.12.31. között született fiúk jelentkezését serdülõ csapatunkba.
Hajdú László
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Idõsek Klubja programja
Szept. 04-én
05-én
10-én
11-én

Fényterápia
Szeptemberi névnapozás
Térítési díj befizetés pénztári órákban
Sütés-fõzés a Mártélyi
Horgászegyesületnél a Tisza parton
19-én Szeptemberi népszokások 10 órától
26-én Fehérnemûvásár

Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomás-mérés, 7 és 8 óra között.
Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoportfoglalkozása 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
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TEMETKEZÉS
A Mártélyi Ravatalozó
üzemeltetôje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

Hódmezôvásárhely, Dr. Imre József u. 1.
(Bejárat: a Zrínyi u. felôl)
Teljes körû temetkezési szolgáltatás
Térítésmentes tanácsadás,
ügyintézés!
Telefon: (62) 534-985 és +36 30/606-3802
Szállítási ügyelet éjjel-nappal:

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

+36 30/224-4566
Házasságot kötött:
Szél Erzsébet (Mártély, Tanya 30.)
és Kiss Mihály (Hmvhely, Vajnai u. 13.).

Született:
Bácsván József Mihálynak és Rostás Titanilla
Katának (Mártély, Tanya 287.) JÓZSEF DENISZ
utónevû gyermeke.

Az egyházak hírei
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.
Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás ref.
lelkész tart Istentiszteletet az imaházban,
melyre várják a gyülekezet tagjait.

Közérdekû telefonszámok
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.
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