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Jelenleg folyamatban, a bíróság előtt van. Nekem úgy tűnik a Jelenleg folyamatban, a bíróság előtt van. Nekem úgy tűnik a 
bíróság intézkedéseiből, hogy ők ezt valamilyen módon sze-bíróság intézkedéseiből, hogy ők ezt valamilyen módon sze-
retnék befejezni, akár jogerősen is olyan időben, hogy ez a retnék befejezni, akár jogerősen is olyan időben, hogy ez a 
szeptemberi iskolakezdésig eldőljön.szeptemberi iskolakezdésig eldőljön.
Akkor jól értem, hogy van esély arra, hogy szeptemberben Akkor jól értem, hogy van esély arra, hogy szeptemberben 
kinyisson az iskola?kinyisson az iskola?
Abban az esetben, ha pozitív döntés születik a bíróságon az Abban az esetben, ha pozitív döntés születik a bíróságon az 
ügyben. De én azt gondolom, hogy mivel itt a szülőket is meg ügyben. De én azt gondolom, hogy mivel itt a szülőket is meg 
kell arról győzni, hogy egy ilyen törvénytelenség még egyszer kell arról győzni, hogy egy ilyen törvénytelenség még egyszer 
nem történhet meg, így reálisnak a jövő szeptemberi iskola-nem történhet meg, így reálisnak a jövő szeptemberi iskola-
nyitást látom.nyitást látom.
Jól veszem ki a szavaiból, hogy Ön meg van győződve ar-Jól veszem ki a szavaiból, hogy Ön meg van győződve ar-
ról, hogy nem volt törvényes az iskola bezárása?ról, hogy nem volt törvényes az iskola bezárása?
Hogy egészen pontosak legyünk, a helyzet az, hogy az Okta-Hogy egészen pontosak legyünk, a helyzet az, hogy az Okta-
tási törvény nem határozza azt meg konkrétan, hogy milyen tási törvény nem határozza azt meg konkrétan, hogy milyen 
esetben lehet egy iskolát megszüntetni. Azt meghatározza a esetben lehet egy iskolát megszüntetni. Azt meghatározza a 
falusi iskolák esetében, hogy a szülők milyen esetben kérhe-falusi iskolák esetében, hogy a szülők milyen esetben kérhe-
tik az iskola felállítását, fenntartását, ezeknek a feltételek-tik az iskola felállítását, fenntartását, ezeknek a feltételek-
nek Mártély eleget tesz. A nemzeti közoktatási törvény 89. nek Mártély eleget tesz. A nemzeti közoktatási törvény 89. 
szakasza kimondja, hogy amennyiben van 8 alsó tagozatos szakasza kimondja, hogy amennyiben van 8 alsó tagozatos 
gyerek, aki az adott településen rendelkezik lakóhellyel és a gyerek, aki az adott településen rendelkezik lakóhellyel és a 
szülők ezt igénylik, akkor kérhetik az államtól az alsótago-szülők ezt igénylik, akkor kérhetik az államtól az alsótago-
zat működtetését általános iskola keretében. Tehát amennyi-zat működtetését általános iskola keretében. Tehát amennyi-
ben van 8 olyan gyermek, akinek szülője ezt lenyilatkozza és ben van 8 olyan gyermek, akinek szülője ezt lenyilatkozza és 
feltételezhető, hogy ez a szám legalább három éven keresztül feltételezhető, hogy ez a szám legalább három éven keresztül 
fennmarad, akkor az állam köteles itt, Mártélyon is iskolát fennmarad, akkor az állam köteles itt, Mártélyon is iskolát 
működtetni, mégpedig az illetékes tankerületi központ köteles működtetni, mégpedig az illetékes tankerületi központ köteles 
gondoskodni az oktatás ellátásáról.gondoskodni az oktatás ellátásáról.
Ha feltételezzük azt, hogy valóban törvénytelen volt az Ha feltételezzük azt, hogy valóban törvénytelen volt az 
iskola bezárása, akkor felelősségre lesz-e vonva emiatt a iskola bezárása, akkor felelősségre lesz-e vonva emiatt a 
hibás döntés miatt valaki?hibás döntés miatt valaki?
Ilyen felelősségre vonásról nehéz beszélni ebben a konkrét Ilyen felelősségre vonásról nehéz beszélni ebben a konkrét 
esetben, mivel a minisztérium kezdeményezte ezt a döntést, esetben, mivel a minisztérium kezdeményezte ezt a döntést, 
tehát voltaképpen az alperes az maga az Emberi Erőforrások tehát voltaképpen az alperes az maga az Emberi Erőforrások 
Minisztere. Amennyiben megállapítják, hogy nem volt tör-Minisztere. Amennyiben megállapítják, hogy nem volt tör-
vényszerű a határozat, akkor a bíróság azt semmisnek fogja vényszerű a határozat, akkor a bíróság azt semmisnek fogja 
tekinteni. tekinteni. 
Én csak azt nem értem, hogy az iskola újraindításának Én csak azt nem értem, hogy az iskola újraindításának 
feltétele ennek a határozatnak a semmissé tétele? Ameny-feltétele ennek a határozatnak a semmissé tétele? Ameny-

MIKOR NYITHAT ÚJRA AZ ISKOLA?MIKOR NYITHAT ÚJRA AZ ISKOLA?
  

Mint az ismeretes, tavaly tavasszal Balázs József, a hódme-Mint az ismeretes, tavaly tavasszal Balázs József, a hódme-
zővásárhelyi KLIKK vezetője egyik pillanatról a másikra zővásárhelyi KLIKK vezetője egyik pillanatról a másikra 
egy olyan, sokak szerint megalapozatlan döntést hozott, egy olyan, sokak szerint megalapozatlan döntést hozott, 
hogy a Varga Tamás Általános Iskola tagintézményeként hogy a Varga Tamás Általános Iskola tagintézményeként 
üzemelő Mártélyi Iskolának nincs helye a közoktatás-üzemelő Mártélyi Iskolának nincs helye a közoktatás-
ban. Tette ezt úgy, hogy az öt érdekelt félből 4 ellenezte ban. Tette ezt úgy, hogy az öt érdekelt félből 4 ellenezte 
az intézmény megszüntetését. Tette ezt úgy, hogy kedden az intézmény megszüntetését. Tette ezt úgy, hogy kedden 
a polgármesterasszony a Varga Tamás igazgatónőjével a polgármesterasszony a Varga Tamás igazgatónőjével 
egyeztetett a jövőről, megbeszélték, hogy minden rendben egyeztetett a jövőről, megbeszélték, hogy minden rendben 
van, majd ugyanazon a héten pénteken (!!!!!) jött a szülők van, majd ugyanazon a héten pénteken (!!!!!) jött a szülők 
részéről az értesítés az önkormányzat felé, hogy szeptem-részéről az értesítés az önkormányzat felé, hogy szeptem-
bertől be akarják zárni az iskolát. Mintha ez már eldön-bertől be akarják zárni az iskolát. Mintha ez már eldön-
tött tény lenne. Valószínűleg az is volt. Hogy Balázs József tött tény lenne. Valószínűleg az is volt. Hogy Balázs József 
nem szakmai alapokon nyugvó döntést hozott, az egészen nem szakmai alapokon nyugvó döntést hozott, az egészen 
biztos, de hogy a KLIKK vezetője törvénytelenül zárta-e biztos, de hogy a KLIKK vezetője törvénytelenül zárta-e 
be az iskolánkat, azt majd a Szegedi Bíróság hamarosan be az iskolánkat, azt majd a Szegedi Bíróság hamarosan 
eldönti, hiszen az iskola ügye a TASZ jogsegély szolgálat-eldönti, hiszen az iskola ügye a TASZ jogsegély szolgálat-
hoz, és annak képviselőjéhez, Dr. Mészáros Milánhoz ke-hoz, és annak képviselőjéhez, Dr. Mészáros Milánhoz ke-
rült. Vele beszélgettünk, őt kérdeztük arról, hogy hogyan rült. Vele beszélgettünk, őt kérdeztük arról, hogy hogyan 
áll most községünk iskolájának ügye.áll most községünk iskolájának ügye.

Mi is tulajdonképpen a TASZ és hogyan került hozzájuk, Mi is tulajdonképpen a TASZ és hogyan került hozzájuk, 
azután pedig Önhöz iskolánk bezárásának esete?azután pedig Önhöz iskolánk bezárásának esete?
A TASZ a Társaság a Szabadságjogokért rövidítése és egy A TASZ a Társaság a Szabadságjogokért rövidítése és egy 
jogvédő, jogfejlesztő nonprofit szervezet, mely elsősorban az jogvédő, jogfejlesztő nonprofit szervezet, mely elsősorban az 
Alaptörvényben és a Nemzetközi Egyezményekben deklarált Alaptörvényben és a Nemzetközi Egyezményekben deklarált 
alapvető jogok és jogelvek érvényesülését tűzte ki célul. Erre alapvető jogok és jogelvek érvényesülését tűzte ki célul. Erre 
összpontosítja a tevékenységét, különösen azokon a jogterüle-összpontosítja a tevékenységét, különösen azokon a jogterüle-
teken, ahol a jogsértések gyakoriak és sok kiszolgáltatott hely-teken, ahol a jogsértések gyakoriak és sok kiszolgáltatott hely-
zetben lévő ember van.zetben lévő ember van.
Hogyan került hozzájuk az iskola ügye?Hogyan került hozzájuk az iskola ügye?
Úgy, hogy én a Dél-Alföldi régióban látok el jogi képviseletet, Úgy, hogy én a Dél-Alföldi régióban látok el jogi képviseletet, 
melyre már meglévő ügyekkel kapcsolatban kérnek fel és ez is melyre már meglévő ügyekkel kapcsolatban kérnek fel és ez is 
olyan jellegű ügy, ahol mi úgy érezzük, hogy jogsértő módon olyan jellegű ügy, ahol mi úgy érezzük, hogy jogsértő módon 
szüntette meg a minisztérium az iskolát. Igaz, hogy nem ma-szüntette meg a minisztérium az iskolát. Igaz, hogy nem ma-
gánszemélyről van szó, hanem az Önkormányzatról, de olyan gánszemélyről van szó, hanem az Önkormányzatról, de olyan 
szempontból magánszemélyek érdekeltek az ügyben, mint az szempontból magánszemélyek érdekeltek az ügyben, mint az 
itt iskolába kívánni járó gyerekek és szüleik, akiket érintett itt iskolába kívánni járó gyerekek és szüleik, akiket érintett 
ez az átszervezésnek nevezett intézkedés, amely valójában az ez az átszervezésnek nevezett intézkedés, amely valójában az 
iskola megszűntetését jelentette.iskola megszűntetését jelentette.
Hogy áll most az ügy?Hogy áll most az ügy?

A 2020. június 28-án tartott civil megmozdulás, A 2020. június 28-án tartott civil megmozdulás, 
ahol gyertyát gyújtottak a falubeliek abban a reményben, ahol gyertyát gyújtottak a falubeliek abban a reményben, 

hogy megmenekülhet még az iskola.hogy megmenekülhet még az iskola.
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nyiben ott vannak a szülői nyilatkozatok, ha jól tudom, nyiben ott vannak a szülői nyilatkozatok, ha jól tudom, 
több is, mint 8, akkor miért nem indul egyszerűen újra az több is, mint 8, akkor miért nem indul egyszerűen újra az 
iskola szeptembertől?iskola szeptembertől?
Ez egy nagyon jó kérdés, a szülői nyilatkozatok ott vannak. Ez egy nagyon jó kérdés, a szülői nyilatkozatok ott vannak. 
Erre is majd a per fog választ adni, hiszen a szülők megtették Erre is majd a per fog választ adni, hiszen a szülők megtették 
a nyilatkozatot, ők kérték az iskolát. Közben jogerősen úgy a nyilatkozatot, ők kérték az iskolát. Közben jogerősen úgy 
döntött a minisztérium, hogy itt nincs helye az iskolának, hi-döntött a minisztérium, hogy itt nincs helye az iskolának, hi-
szen nem megfelelő a létszám és az oktatás minősége sem. Ez szen nem megfelelő a létszám és az oktatás minősége sem. Ez 
alapján a két ok alapján hozta meg az EMMI a döntést, és mi alapján a két ok alapján hozta meg az EMMI a döntést, és mi 
ezt a két okot nem tartjuk megalapozottnak.ezt a két okot nem tartjuk megalapozottnak.
Felmerül bennem a kérdés, hogy ezek szerint az Emberi Felmerül bennem a kérdés, hogy ezek szerint az Emberi 
Erőforrások Minisztériumában nem ismerik a törvényt? Erőforrások Minisztériumában nem ismerik a törvényt? 
Nincsenek tisztában azzal, hogy amennyiben egy telepü-Nincsenek tisztában azzal, hogy amennyiben egy telepü-
lésen 8 alsótagozatú korú gyermeknek igénye van a hely-lésen 8 alsótagozatú korú gyermeknek igénye van a hely-
ben tanulásra, akkor azt az illetékes KLIKK köteles biz-ben tanulásra, akkor azt az illetékes KLIKK köteles biz-
tosítani?tosítani?
Ilyet nyilván nem lehet mondani, hogy nem ismerik a tör-Ilyet nyilván nem lehet mondani, hogy nem ismerik a tör-
vényt, hiszen ők részt vettek a törvény kidolgozásában, vényt, hiszen ők részt vettek a törvény kidolgozásában, 
amennyire én tudom. Mivel a megszüntetés mikéntje nincs amennyire én tudom. Mivel a megszüntetés mikéntje nincs 
szabályozva, ezért ők belekapaszkodnak abba, hogy ők diszk-szabályozva, ezért ők belekapaszkodnak abba, hogy ők diszk-
recionálisan eldönthetik, hogy egy iskola mikor szűnik meg.recionálisan eldönthetik, hogy egy iskola mikor szűnik meg.
Azt, hogy ki, mikor és miért adta ki az utasítást, hogy a Azt, hogy ki, mikor és miért adta ki az utasítást, hogy a 
mártélyi gyermekek iskolája megszűnjön voltaképpen nem mártélyi gyermekek iskolája megszűnjön voltaképpen nem 
is számít már. Mint megtudtuk, a megszűnést, de még a fe-is számít már. Mint megtudtuk, a megszűnést, de még a fe-
lelősségre vonást egy elhibázott döntésért sem szabályozza lelősségre vonást egy elhibázott döntésért sem szabályozza 
törvény, önként pedig nem vállalja senki. Pláne nem az az törvény, önként pedig nem vállalja senki. Pláne nem az az 
ember, aki azóta más hibás döntéseiért már távozott a be-ember, aki azóta más hibás döntéseiért már távozott a be-
osztásából. Hogy kér-e valaki bocsánatot azoktól a szülők-osztásából. Hogy kér-e valaki bocsánatot azoktól a szülők-
től és gyerekektől, akiknek sok álmatlan éjszakát okoztak? től és gyerekektől, akiknek sok álmatlan éjszakát okoztak? 
Szerintem ők sem ábrándoznak már ilyenről. Egy nagyon Szerintem ők sem ábrándoznak már ilyenről. Egy nagyon 
fontos kérdés van itt mindenki számára: Hogy a mártélyi fontos kérdés van itt mindenki számára: Hogy a mártélyi 
gyerekeknek mikortól lesz újra lehetősége a községben járni gyerekeknek mikortól lesz újra lehetősége a községben járni 
iskolába?iskolába?

PADOKAT KÉSZÍTETTEK PADOKAT KÉSZÍTETTEK 
A KÖZFOGLALKOZTATOTTAKA KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
  

A mártélyi közfoglalkoztatásban dolgozóknak köszönhető-A mártélyi közfoglalkoztatásban dolgozóknak köszönhető-
en 2 új paddal bővült az újfalusi játszótér. A padokhoz hasz-en 2 új paddal bővült az újfalusi játszótér. A padokhoz hasz-
nált betont egy régebbi, használaton kívüli padból vették elő, nált betont egy régebbi, használaton kívüli padból vették elő, 
míg a faanyagot újonnan vásárolták, lefestették, ezt az Ön-míg a faanyagot újonnan vásárolták, lefestették, ezt az Ön-
kormányzat finanszírozta. Egyelőre csak ez a két pad készült kormányzat finanszírozta. Egyelőre csak ez a két pad készült 
el, de még több helyre tervbe van véve további ülőalkalma-el, de még több helyre tervbe van véve további ülőalkalma-
tosságok elkészítése és kihelyezése.tosságok elkészítése és kihelyezése.

EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG, EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG, 
EGY DÖNTETLEN A MÁRTÉLY SK EGY DÖNTETLEN A MÁRTÉLY SK 

MÚLT HAVI MÉRLEGÉNMÚLT HAVI MÉRLEGÉN
  
GYŐZELEM A MÁGOCS ELLEN: Április 24-én a szombati GYŐZELEM A MÁGOCS ELLEN: Április 24-én a szombati 
ebéd helyett a Nagymágocsot fogadtuk a vásárhelyi műfüves ebéd helyett a Nagymágocsot fogadtuk a vásárhelyi műfüves 
pályán. A tartalékos keret ellenére kötelező volt a győzelem pályán. A tartalékos keret ellenére kötelező volt a győzelem 
a sereghajtó vendégek ellen. Nehezen tört meg a jég, hiszen a sereghajtó vendégek ellen. Nehezen tört meg a jég, hiszen 
az első gól előtt háromszor is a kapufa mentette meg a má-az első gól előtt háromszor is a kapufa mentette meg a má-
gocsi kapust. A rengeteg helyzet ellenére csak 6 gólt sikerült gocsi kapust. A rengeteg helyzet ellenére csak 6 gólt sikerült 
szerezni. Tisztelet a vendégeknek, hogy becsülettel végig szerezni. Tisztelet a vendégeknek, hogy becsülettel végig 
küzdötték a mérkőzést, aminek a végén meg is lett az ered-küzdötték a mérkőzést, aminek a végén meg is lett az ered-
ménye, kialakítva a 6-1-es végeredményt.ménye, kialakítva a 6-1-es végeredményt.
Gólszerzőink: Papp Ernő 3, Brizik István 2, Badi Roland 1Gólszerzőink: Papp Ernő 3, Brizik István 2, Badi Roland 1

BALÁSTYÁN MARADTAK A PONTOK: A munka ün-BALÁSTYÁN MARADTAK A PONTOK: A munka ün-
nepén a Balástya fogadott minket ezúttal már nézők előtt. nepén a Balástya fogadott minket ezúttal már nézők előtt. 
A hazaiak már rögtön a mérkőzés elején agresszívan letá-A hazaiak már rögtön a mérkőzés elején agresszívan letá-
madtak, próbálták nyomás alá helyezni a védelmünket. En-madtak, próbálták nyomás alá helyezni a védelmünket. En-
nek ellenére Papp Enci ballal eleresztett bombájával sikerült nek ellenére Papp Enci ballal eleresztett bombájával sikerült 
megszereznünk a vezetést. A gólt követően folytatódtak a megszereznünk a vezetést. A gólt követően folytatódtak a 
balástyai rohamok, aminek köszönhetően meg is tudták for-balástyai rohamok, aminek köszönhetően meg is tudták for-

dítani az eredményt. A 2. félidő elején egy véleményes bün-dítani az eredményt. A 2. félidő elején egy véleményes bün-
tetővel tovább növelte előnyét a vendéglátó. Erre viszonylag tetővel tovább növelte előnyét a vendéglátó. Erre viszonylag 
gyorsan sikerült reagálni egy újabb Papp Enkó góllal. Saj-gyorsan sikerült reagálni egy újabb Papp Enkó góllal. Saj-
nos, egy eladott labdát követően újra 2 gólosra nőtt a hát-nos, egy eladott labdát követően újra 2 gólosra nőtt a hát-
rány. A hátralévő fél órában küzdöttünk becsülettel, akadt rány. A hátralévő fél órában küzdöttünk becsülettel, akadt 
pár helyzetünk is, viszont gólt nem sikerült szerezni.pár helyzetünk is, viszont gólt nem sikerült szerezni.

DÖNTETLEN A MAKÓ II. ELLEN: Május 9-én, délután DÖNTETLEN A MAKÓ II. ELLEN: Május 9-én, délután 
a Makó második számú csapatát fogadtuk a bajnoki hajrá-a Makó második számú csapatát fogadtuk a bajnoki hajrá-
ban. A vendégek fiatal játékosai támadó szellemben kezdték ban. A vendégek fiatal játékosai támadó szellemben kezdték 
a találkozót. Ez nem zavarta meg csapatunkat, hiszen papp a találkozót. Ez nem zavarta meg csapatunkat, hiszen papp 
Ernő találatával sikerült megszerezni a vezetést. Nem sokkal Ernő találatával sikerült megszerezni a vezetést. Nem sokkal 
később egy legurítást követően Brizik István pókhálózta ki később egy legurítást követően Brizik István pókhálózta ki 
a bal felsőt. A félidő vége előtt egy gólosra csökkent az elő-a bal felsőt. A félidő vége előtt egy gólosra csökkent az elő-
nyünk.nyünk.
A második félidő is izgalmasra sikeredett. Először szabad-A második félidő is izgalmasra sikeredett. Először szabad-
rúgásból egyenlített a Makó, majd pár perccel később egy rúgásból egyenlített a Makó, majd pár perccel később egy 
kiállítást követően 10-en maradtak a vendégek. A félidő kö-kiállítást követően 10-en maradtak a vendégek. A félidő kö-
zepén egy hazai les gól borzolta a kedélyeket. Ugyan a lesen zepén egy hazai les gól borzolta a kedélyeket. Ugyan a lesen 
lévő mártélyi játékos nem ért a labdába, viszont mozgásával lévő mártélyi játékos nem ért a labdába, viszont mozgásával 
zavarta a makói portást. A meccs végén ismét Brizik bom-zavarta a makói portást. A meccs végén ismét Brizik bom-
bázott szabadrúgásból, sajnos ez a lövés a lécen csattant. bázott szabadrúgásból, sajnos ez a lövés a lécen csattant. 
A makóiak sem maradtak helyzet nélkül, ők is eltalálták a A makóiak sem maradtak helyzet nélkül, ők is eltalálták a 
kapufát, illetve többször bravúrral védett Molnár Milán. A kapufát, illetve többször bravúrral védett Molnár Milán. A 
mérkőzés utolsó perceiben Kovács Ádám is a kiállítás sorsá-mérkőzés utolsó perceiben Kovács Ádám is a kiállítás sorsá-
ra jutott. Összességében igazságos döntetlen született.ra jutott. Összességében igazságos döntetlen született.

Hajrá Mártély!Hajrá Mártély!

Forrás: Mártély SK Facebook oldalaForrás: Mártély SK Facebook oldala

A közfoglalkoztatottak által összeszerelt egyik padA közfoglalkoztatottak által összeszerelt egyik pad
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VALAMIT VISZ A VÍZ – II.VALAMIT VISZ A VÍZ – II.
  

Az előző lapszámban ott hagytam abba, hogy a mérgező ci-Az előző lapszámban ott hagytam abba, hogy a mérgező ci-
anidos szennycsóva megérkezett Csongrád megyébe. A víz-anidos szennycsóva megérkezett Csongrád megyébe. A víz-
ügy felkészült a védekezésre, felhajóztak a tiszaugi hídig – az ügy felkészült a védekezésre, felhajóztak a tiszaugi hídig – az 
igazgatóság északi határáig – délen a szerb határig tart az igazgatóság északi határáig – délen a szerb határig tart az 
illetékességi terület. A szakaszmérnökségek, védelmi osztag illetékességi terület. A szakaszmérnökségek, védelmi osztag 
készen álltak a kárelhárításra. Nyolc napjuk volt az első ér-készen álltak a kárelhárításra. Nyolc napjuk volt az első ér-
tesítéstől a szennyezés február tizedikei érkezéséig a felké-tesítéstől a szennyezés február tizedikei érkezéséig a felké-
szülésre. Mai napig nem múló tisztelettel tekintek a vízügyé-szülésre. Mai napig nem múló tisztelettel tekintek a vízügyé-
rekre, kubikosra, gátőrre, laborosokra, a védelmi szolgálat rekre, kubikosra, gátőrre, laborosokra, a védelmi szolgálat 
vezetésére. Nélkülük kiáradt volna a szennyezett víz a hul-vezetésére. Nélkülük kiáradt volna a szennyezett víz a hul-
lámtérre kiirtva a kubikok, holtágak élővilágát. Több, mint lámtérre kiirtva a kubikok, holtágak élővilágát. Több, mint 
negyven fokot töltöttek el Mártélynál: a körtvélyesi Tűfarki negyven fokot töltöttek el Mártélynál: a körtvélyesi Tűfarki 
fokot, a Dékány fokot, zárták a zsilipeket. A megyei Tisza fokot, a Dékány fokot, zárták a zsilipeket. A megyei Tisza 
szakaszon Csongrádnál a fahídnál, a mindszenti kompnál szakaszon Csongrádnál a fahídnál, a mindszenti kompnál 
és a harmadik a tápéi kompnál volt zárás, amikor a medret és a harmadik a tápéi kompnál volt zárás, amikor a medret 
keresztbe állított uszályokkal rekesztették el ahol a halászok keresztbe állított uszályokkal rekesztették el ahol a halászok 
szedték ki a felszínen sodródó haltetemeket. Az elpusztult szedték ki a felszínen sodródó haltetemeket. Az elpusztult 
halak nagy részét elmerülve vitte a víz.halak nagy részét elmerülve vitte a víz.
A mártélyi, vásárhelyi halászok Mindszentnél voltak be-A mártélyi, vásárhelyi halászok Mindszentnél voltak be-
osztva, a halászaink „ünneplős munkaruhában” frissen bo-osztva, a halászaink „ünneplős munkaruhában” frissen bo-
rotváltan várták a bevetést. A mártélyi történésekről bőveb-rotváltan várták a bevetést. A mártélyi történésekről bőveb-
ben lehet olvasni a helyi könyvtárban, a Forrás c. kecskeméti ben lehet olvasni a helyi könyvtárban, a Forrás c. kecskeméti 
havilap 2000 júniusi számában A haldögöket konténerben havilap 2000 júniusi számában A haldögöket konténerben 
gyűjtöttük össze, minden a Szamos torkolat alatt élő halfaj-gyűjtöttük össze, minden a Szamos torkolat alatt élő halfaj-
ból találtunk, zömmel ponty, keszegfélék, ragadozókból fő-ból találtunk, zömmel ponty, keszegfélék, ragadozókból fő-
leg süllő, kevésbé csuka és harcsa. Védett halfajokból széles leg süllő, kevésbé csuka és harcsa. Védett halfajokból széles 
és selymes durbincs, magyar bucó. Gyakori volt a menyhal, és selymes durbincs, magyar bucó. Gyakori volt a menyhal, 
amelyik a hideg, téli vizekben aktív. A hazai Tisza szakaszon amelyik a hideg, téli vizekben aktív. A hazai Tisza szakaszon 
1240 tonna volt a „kihalászott” hal mennyisége, megyénk-1240 tonna volt a „kihalászott” hal mennyisége, megyénk-
ben is közel a száz tonnához.ben is közel a száz tonnához.
A halotti menet negyven órán át vonult a folyón, az első el-A halotti menet negyven órán át vonult a folyón, az első el-
pusztult halakat február 10-én hajnali ötkor észlelték Csong-pusztult halakat február 10-én hajnali ötkor észlelték Csong-
rádnál, a tiszaszigeti határszelvénynél 13-án délelőtt tízkor rádnál, a tiszaszigeti határszelvénynél 13-án délelőtt tízkor 
már nem volt szennyezett a víz. 11-én a levegőből szemlét már nem volt szennyezett a víz. 11-én a levegőből szemlét 
tartottunk a Tisza fölött, sehol nem tört be a víz a hullámtér-tartottunk a Tisza fölött, sehol nem tört be a víz a hullámtér-
be! Az elrendelt halászati, horgászati tilalmat június köze-be! Az elrendelt halászati, horgászati tilalmat június köze-
pén oldották fel, szép fogási eredmények voltak. Látványos pén oldották fel, szép fogási eredmények voltak. Látványos 
volt a kérész rajzás is, tehát nem is történt semmi?!volt a kérész rajzás is, tehát nem is történt semmi?!
A nagyméretű busákat nem hiányolom, de a szaporodni A nagyméretű busákat nem hiányolom, de a szaporodni 
képes nemeshalak pusztulása a következő szaporulatban képes nemeshalak pusztulása a következő szaporulatban 
jelentkezik. Az alacsonyabb rendű szervezetek közül a nö-jelentkezik. Az alacsonyabb rendű szervezetek közül a nö-
vényi és az állati planktonok 100 %-a elpusztult a szennye-vényi és az állati planktonok 100 %-a elpusztult a szennye-
zésben. Jelentősen visszaesett a tiszai vízi és falusi turizmus, zésben. Jelentősen visszaesett a tiszai vízi és falusi turizmus, 
a mérhető, dokumentált közvetlen kár 29 milliárd forintot a mérhető, dokumentált közvetlen kár 29 milliárd forintot 
éri el!éri el!
Alig múlt el a cianid szennyezés hullámverése, máris jött Alig múlt el a cianid szennyezés hullámverése, máris jött 
egy újabb, nem látványos, de roppant alattomos szennyezés egy újabb, nem látványos, de roppant alattomos szennyezés 
2000. márciusban újra a felső Tisza felől. Beszterce-Naszód 2000. márciusban újra a felső Tisza felől. Beszterce-Naszód 
megyében, Nagy-Magyarország északkeleti határán Órad-megyében, Nagy-Magyarország északkeleti határán Órad-
nán, Borsabányán, Újradnán az Árpád kor óta mára már nán, Borsabányán, Újradnán az Árpád kor óta mára már 
részben bezárt ezüstbányák működnek. A meddőkőzetet részben bezárt ezüstbányák működnek. A meddőkőzetet 
-elvileg-nem fenyegeti a bemosódás a patakokba, majd to--elvileg-nem fenyegeti a bemosódás a patakokba, majd to-
vább a Visó és az Iza folyókba, onnan Máramarosszigettől vább a Visó és az Iza folyókba, onnan Máramarosszigettől 
már a Tiszába. Itt is az esőzések miatt átszakadtak a gátak, már a Tiszába. Itt is az esőzések miatt átszakadtak a gátak, 
megcsúszott a meddőhányók rézsűje. A március 11-én ér-megcsúszott a meddőhányók rézsűje. A március 11-én ér-
kezett nehézfém szennyezés, amelyet még 15-én két kisebb kezett nehézfém szennyezés, amelyet még 15-én két kisebb 
szennyhullám követett, a meddőkből ólom, réz, cink és ezüs-szennyhullám követett, a meddőkből ólom, réz, cink és ezüs-

Néhány mondat a helyi szennyezésekről is, amiről nem a tá-Néhány mondat a helyi szennyezésekről is, amiről nem a tá-
voli bányák, hanem bizony mi, helybéliek tehetünk. Három voli bányák, hanem bizony mi, helybéliek tehetünk. Három 
kiragadott történet következik.kiragadott történet következik.
A volt hullámtéri kemping fölötti nyarast az erdészet a A volt hullámtéri kemping fölötti nyarast az erdészet a 
nyolcvanas évek derekán termelte ki. Az erdőfelújítás során nyolcvanas évek derekán termelte ki. Az erdőfelújítás során 
felszántották a vágásterületet és egy jókora foltban, vagy fél felszántották a vágásterületet és egy jókora foltban, vagy fél 
méter vastagon került elő a kemping többévi szemete, kon-méter vastagon került elő a kemping többévi szemete, kon-
zervdobozok, üvegek, műanyag zacskók keveréke. Közis-zervdobozok, üvegek, műanyag zacskók keveréke. Közis-
mert, hogy nejlon nem bomlik, csak aprózódik a napfény mert, hogy nejlon nem bomlik, csak aprózódik a napfény 
hatására, a konzervdoboz meg rozsdás lesz.hatására, a konzervdoboz meg rozsdás lesz.
A másik „zsákmányom” még 1974-ből való, amikor a Tö-A másik „zsákmányom” még 1974-ből való, amikor a Tö-
rök-rampánál az erdőben vegyes háztartási szemét került rök-rampánál az erdőben vegyes háztartási szemét került 
elő. A lovas kocsival kiszállított halomban szerencsére isko-elő. A lovas kocsival kiszállított halomban szerencsére isko-
lás kislányok füzetei, benne nevükkel nevezték meg a kupac lás kislányok füzetei, benne nevükkel nevezték meg a kupac 
gazdáját.gazdáját.
Frissebb történet a vízhúzó fölött, a hullámtérre, a gát lábá-Frissebb történet a vízhúzó fölött, a hullámtérre, a gát lábá-
tól öt-hat lépésre leöntött szemétrakás históriája. Amit a rest tól öt-hat lépésre leöntött szemétrakás históriája. Amit a rest 

töt mosott ki. A fémtartalom a víz lebegőanyagához kötődve töt mosott ki. A fémtartalom a víz lebegőanyagához kötődve 
eredményezte az V. osztályú, erősen szennyezett vízminő-eredményezte az V. osztályú, erősen szennyezett vízminő-
séget. A folyó sodrása miatt a kiülepedés következtében a séget. A folyó sodrása miatt a kiülepedés következtében a 
tiszabecsi határszelvénybe érkezett réz még száznyolcvan tiszabecsi határszelvénybe érkezett réz még száznyolcvan 
szorosan haladta meg a határértéket, ez Mártélyra jutva szorosan haladta meg a határértéket, ez Mártélyra jutva 
„csak” tizenhatszoros értékű lett. A többi fémre is ugyanez „csak” tizenhatszoros értékű lett. A többi fémre is ugyanez 
volt jellemző, de az akkori áradás miatt jelentős volt a hul-volt jellemző, de az akkori áradás miatt jelentős volt a hul-
lámtéri kiülepedés.lámtéri kiülepedés.

Borsabánya, ahonnan a nehézfémszennyezés elindultBorsabánya, ahonnan a nehézfémszennyezés elindult

A vásárhelyi horgászok önkéntes szemétszedő csapata. A vásárhelyi horgászok önkéntes szemétszedő csapata. 
Ekkor a holtágon úszó szemét összeszedésére került sorEkkor a holtágon úszó szemét összeszedésére került sor
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HARMINC ÉVES HARMINC ÉVES 
A MÁRTÉLYI OLVASÓKÖRA MÁRTÉLYI OLVASÓKÖR
  

Ünnepi évfordulóra készül a Mártélyi Olvasókör. Az Apró Ünnepi évfordulóra készül a Mártélyi Olvasókör. Az Apró 
Lajosné által vezetett társaság megalakulásának nem keve-Lajosné által vezetett társaság megalakulásának nem keve-
sebb, mint harmincadik évét ünnepli. „1991. június 18-án sebb, mint harmincadik évét ünnepli. „1991. június 18-án 
alakult újjá, így mondjuk.” – tudtuk meg az elnöktől. Ez alakult újjá, így mondjuk.” – tudtuk meg az elnöktől. Ez 
nem az első a sorban, hiszen Mártélyon a legelső olvasókört nem az első a sorban, hiszen Mártélyon a legelső olvasókört 
1892-ben alapították. Nekem, mint Olvasókörök terén lai-1892-ben alapították. Nekem, mint Olvasókörök terén lai-
kus egyénnek –szégyen, nem szégyen- fel kellett tennem a kus egyénnek –szégyen, nem szégyen- fel kellett tennem a 
kérdést, hogy voltaképpen milyen célból alakultak ezek az kérdést, hogy voltaképpen milyen célból alakultak ezek az 
olvasókörök és mi volt a szerepe? „Ezeknek az olvasókörök-olvasókörök és mi volt a szerepe? „Ezeknek az olvasókörök-
nek az volt a jelentősége és legfontosabb szerepe, hogy akko-nek az volt a jelentősége és legfontosabb szerepe, hogy akko-
riban az emberekhez nem járt újság, TV pláne nem volt, az riban az emberekhez nem járt újság, TV pláne nem volt, az 
olvasókörökben ellenben volt újság, oda eljártak az emberek, olvasókörökben ellenben volt újság, oda eljártak az emberek, 
ott az újságot valaki felolvasta és így értesültek a hírekről. ott az újságot valaki felolvasta és így értesültek a hírekről. 
Volt egy pár darab könyv is, amikből lehetett elvinni. A ha-Volt egy pár darab könyv is, amikből lehetett elvinni. A ha-
zafias ünnepeket például az Olvasókörök tartották meg, ők zafias ünnepeket például az Olvasókörök tartották meg, ők 
emlékeztek a nemzeti ünnepeken.”emlékeztek a nemzeti ünnepeken.”

VÁRJA ÚJ VENDÉGEIT VÁRJA ÚJ VENDÉGEIT 
AZ ÁMK KONYHÁJAAZ ÁMK KONYHÁJA
  

Hétről hétre ínycsiklandóbb menükkel örvendezteti meg a Hétről hétre ínycsiklandóbb menükkel örvendezteti meg a 
lakosságot a mártélyi Általános Művelődési Központ kony-lakosságot a mártélyi Általános Művelődési Központ kony-
hája és annak kis csapata. A jól megszokott minőség mellett, hája és annak kis csapata. A jól megszokott minőség mellett, 
a mennyiség is kiadós, az ára egy adagnyi menünek pedig a mennyiség is kiadós, az ára egy adagnyi menünek pedig 
800.- forint. Ezért levest, bőséges másodikat és néha még 800.- forint. Ezért levest, bőséges másodikat és néha még 
egy kis desszertet is csempésznek az ételhordóba a lányok. egy kis desszertet is csempésznek az ételhordóba a lányok. 
Mint Kuzma Csillától, az élelmezési vezetőtől megtudtuk, a Mint Kuzma Csillától, az élelmezési vezetőtől megtudtuk, a 
kolléganőkkel mindig megbeszélik a következő heti menüt, kolléganőkkel mindig megbeszélik a következő heti menüt, 
figyelembe véve azt, hogy mi van raktáron, milyen ételek figyelembe véve azt, hogy mi van raktáron, milyen ételek 
voltak régen, és melyek a vendégek kedvencei. Mint hang-voltak régen, és melyek a vendégek kedvencei. Mint hang-
súlyozta, bárki, akár Mártélyra látogatók is rendelhetnek a súlyozta, bárki, akár Mártélyra látogatók is rendelhetnek a 
konyháról, mindössze annyi a kérés, hogy előtte levő nap konyháról, mindössze annyi a kérés, hogy előtte levő nap 
érkezzen be az igény. A klasszikus favoritok, a milánói ma-érkezzen be az igény. A klasszikus favoritok, a milánói ma-
karóni, a pörköltek és az ovisok kedvencei, a krémlevesek karóni, a pörköltek és az ovisok kedvencei, a krémlevesek 
mellett számos más falusi kedvenc is megtalálható a kínálat-mellett számos más falusi kedvenc is megtalálható a kínálat-
ban. A heti menük minden héten a könyvtár és a Mártélyi ban. A heti menük minden héten a könyvtár és a Mártélyi 
Hírek oldalra is felkerülnek, innen csemegézhet bárki, hogy Hírek oldalra is felkerülnek, innen csemegézhet bárki, hogy 
melyik napon van fogához való, vagy akár az egész heti me-melyik napon van fogához való, vagy akár az egész heti me-
nüt megrendelheti. nüt megrendelheti. 

tulaj a kukába betenni, pláne szelektív hulladéknak gyűjte-tulaj a kukába betenni, pláne szelektív hulladéknak gyűjte-
ni, az mind reprezentálta a trehány szemétgazdát. A csúcs-ni, az mind reprezentálta a trehány szemétgazdát. A csúcs-
nyeremény egy ballábra való kidobott műláb volt a szemét-nyeremény egy ballábra való kidobott műláb volt a szemét-
ben! A számos papírszemét között találtam banki értesítést ben! A számos papírszemét között találtam banki értesítést 
is, be nem fizetett csekkek mellett, nem volt nehéz kideríteni is, be nem fizetett csekkek mellett, nem volt nehéz kideríteni 
a tettes nevét és /vásárhelyi/ lakcímét…a tettes nevét és /vásárhelyi/ lakcímét…
Illő arról is szólni, mi lett a leírtak következménye.Illő arról is szólni, mi lett a leírtak következménye.
A cianid szennyezés miatti kártérítési per jogászi trükkök A cianid szennyezés miatti kártérítési per jogászi trükkök 
miatt ellapult, végül az ausztrál-román vegyesvállalatot el-miatt ellapult, végül az ausztrál-román vegyesvállalatot el-
adták, az új tulaj csődbement, az ügynek vége. Ismerős va-adták, az új tulaj csődbement, az ügynek vége. Ismerős va-
lahonnan.lahonnan.
A lovaskocsis szemét gazdájának szóltam vette az adást, a A lovaskocsis szemét gazdájának szóltam vette az adást, a 
szemét hiánytalanul eltűnt az erdőből. A kidobott műlábas szemét hiánytalanul eltűnt az erdőből. A kidobott műlábas 
lerakat tulajdonosa a „valaki elvitte a szemetet” mesével nem lerakat tulajdonosa a „valaki elvitte a szemetet” mesével nem 
nyert, a városháza ötvenezer forinttal bírságolta meg.nyert, a városháza ötvenezer forinttal bírságolta meg.
A számos károsult közül a halászokat sem kártalanította A számos károsult közül a halászokat sem kártalanította 
senki. A cianid katasztrófa után tizenhárom évre született senki. A cianid katasztrófa után tizenhárom évre született 
meg az új halászati törvény, amelyben megszüntették a ter-meg az új halászati törvény, amelyben megszüntették a ter-
mészetes vizek halászatát, egy ősfoglalkozás így ért véget…mészetes vizek halászatát, egy ősfoglalkozás így ért véget…
Ki fogja ki majd a haldögöket a jövőben, mert a Tisza ide Ki fogja ki majd a haldögöket a jövőben, mert a Tisza ide 
hozza felűről akár Máramarosban, Besztercében vagy az hozza felűről akár Máramarosban, Besztercében vagy az 
Aranyos mellett lesz katasztrófa.Aranyos mellett lesz katasztrófa.

Somodi IstvánSomodi István

A Mártélyi Olvasókör a jelenlegi tűzoltószertárnál műkö-A Mártélyi Olvasókör a jelenlegi tűzoltószertárnál műkö-
dött, ott lesz egy tábla felavatva a történelmi információk-dött, ott lesz egy tábla felavatva a történelmi információk-
kal és egy nyilvános díszközgyűlés június 19-én, melynek a kal és egy nyilvános díszközgyűlés június 19-én, melynek a 
dátuma még a vírushelyzet miatt változhat. Az Olvasókör dátuma még a vírushelyzet miatt változhat. Az Olvasókör 
tevékenységét egyébként az elmúlt egy évben nagyban befo-tevékenységét egyébként az elmúlt egy évben nagyban befo-
lyásolta a pandémiás helyzet, hiszen tagjaik nagy része 60-lyásolta a pandémiás helyzet, hiszen tagjaik nagy része 60-
70 éven felüli. A társaság lényege éppen az, hogy összehozza 70 éven felüli. A társaság lényege éppen az, hogy összehozza 
az emberek és a közösséget még tovább erősítse, ezt sajnos az emberek és a közösséget még tovább erősítse, ezt sajnos 
az elmúlt egy évben nem tudták megtenni. „Tavaly január-az elmúlt egy évben nem tudták megtenni. „Tavaly január-
ban és februárban még tudtuk a vetélkedőt tartani, de utána ban és februárban még tudtuk a vetélkedőt tartani, de utána 
beszüntettünk mindent. Az elmaradt rendezvényeket egy beszüntettünk mindent. Az elmaradt rendezvényeket egy 
1000.- forint feletti élelmiszercsomag kiszállításával igye-1000.- forint feletti élelmiszercsomag kiszállításával igye-
keztünk kárpótolni. Az elnökség bízik abban, hogy most keztünk kárpótolni. Az elnökség bízik abban, hogy most 
már a vírus és a szigorítások enyhülésével lesz lehetőségük már a vírus és a szigorítások enyhülésével lesz lehetőségük 
programok szervezésére. „A Magyar Falu programban van programok szervezésére. „A Magyar Falu programban van 
egy pályázatunk, amely forrásból szeretnénk egy rendhagyó egy pályázatunk, amely forrásból szeretnénk egy rendhagyó 
vetélkedőt a Sófalvi Kút környékére, ahova az Olvasókörök vetélkedőt a Sófalvi Kút környékére, ahova az Olvasókörök 
Szövetségéből is hívnánk meg tagokat, hiszen az ország szá-Szövetségéből is hívnánk meg tagokat, hiszen az ország szá-
mos pontján léteznek ilyen Olvasókörök és mi magunk is a mos pontján léteznek ilyen Olvasókörök és mi magunk is a 
szövetség tagjai vagyunk és tevékenyen részt veszünk a mű-szövetség tagjai vagyunk és tevékenyen részt veszünk a mű-
ködésben 1994 óta.”ködésben 1994 óta.”

Az Olvasó Kör által szervezett egyik aratóbálAz Olvasó Kör által szervezett egyik aratóbál
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INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLATRA INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLATRA 
LESZ LEHETŐSÉG A POLGÁRMESTERI LESZ LEHETŐSÉG A POLGÁRMESTERI 

HIVATALBANHIVATALBAN
Minden hónap második péntekén délelőtt a mártélyi Minden hónap második péntekén délelőtt a mártélyi 
polgároknak lehetőségük lesz jogsegély szolgálatot polgároknak lehetőségük lesz jogsegély szolgálatot 
igénybe venni. A szolgáltatás számítógépen keresz-igénybe venni. A szolgáltatás számítógépen keresz-
tül fog történni, előzetes regisztráció szükséges az tül fog történni, előzetes regisztráció szükséges az 
időkeret szűkössége miatt. A jogsegély szolgáltatást időkeret szűkössége miatt. A jogsegély szolgáltatást 
dr. Mészáros Milán ügyvéd nyújtja és általános jogi dr. Mészáros Milán ügyvéd nyújtja és általános jogi 
ügyekben fog tudni segíteni a mártélyi lakosoknak ügyekben fog tudni segíteni a mártélyi lakosoknak 
problémájuk megoldásában.problémájuk megoldásában.

SZEMÉTSZEDÉS SZEMÉTSZEDÉS 
A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓLA FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL
  

Április 22. a Föld Világnapja, ebből az alkalomból április Április 22. a Föld Világnapja, ebből az alkalomból április 
24-én, szombaton ismét önkéntesek szedtek szemetet, fát 24-én, szombaton ismét önkéntesek szedtek szemetet, fát 
ültettek és kerítést festettek községünkben. Az eseményen ültettek és kerítést festettek községünkben. Az eseményen 
nemcsak mártélyiak vettek részt, Csongrád-Csanád megye nemcsak mártélyiak vettek részt, Csongrád-Csanád megye 
számos más településéről is érkeztek emberek. A Fiatalok számos más településéről is érkeztek emberek. A Fiatalok 
Mártélyért Egyesület leendő vezetői, Nagy Gergely és Szabó Mártélyért Egyesület leendő vezetői, Nagy Gergely és Szabó 
Teréz Dorina szervezésének köszönhetően valósult meg az Teréz Dorina szervezésének köszönhetően valósult meg az 
egész nap tartó aktív munka, ahol a HunPénzügyi Tervező egész nap tartó aktív munka, ahol a HunPénzügyi Tervező 
Kft. képviseletében egy kisebb csapat, a Mártély SK. focistái Kft. képviseletében egy kisebb csapat, a Mártély SK. focistái 
és helyi önkéntesek valósították meg a terveket. Nagy Ger-és helyi önkéntesek valósították meg a terveket. Nagy Ger-
gellyel, a Németországból frissen hazaérkezett lokálpatriótá-gellyel, a Németországból frissen hazaérkezett lokálpatriótá-
val beszélgettünk az Egyesület terveiről és jövőjéről.val beszélgettünk az Egyesület terveiről és jövőjéről.

Mi vitt Téged arra, hogy egy olyan Egyesületet hozz lét-Mi vitt Téged arra, hogy egy olyan Egyesületet hozz lét-
re, ami a fiatalokat összefogva a településünk fejlődéséért re, ami a fiatalokat összefogva a településünk fejlődéséért 
tesz? tesz? 
Ahogy Németországban kint laktam, megtapasztalhattam Ahogy Németországban kint laktam, megtapasztalhattam 
azt, hogy ott a fiatalok között hogyan működik az összefogás. azt, hogy ott a fiatalok között hogyan működik az összefogás. 
A hosszú távú együttműködésnek hála azok a fiatalok is visz-A hosszú távú együttműködésnek hála azok a fiatalok is visz-
sza-visszatérnek, akik esetleg elkerültek a településről, szóval sza-visszatérnek, akik esetleg elkerültek a településről, szóval 
az ötlet alapvetően Németországból származik.az ötlet alapvetően Németországból származik.
Kik vettek részt a Föld Napja alkalmából rendezett ese-Kik vettek részt a Föld Napja alkalmából rendezett ese-
ményen? ményen? 
Számos mártélyi fiatal is részt vett, a focicsapat és a Hun Számos mártélyi fiatal is részt vett, a focicsapat és a Hun 
Pénzügyi Tervező Kft. Szegedi irodájának alkalmazottjai Pénzügyi Tervező Kft. Szegedi irodájának alkalmazottjai 
képviselték magukat. A Tisza-parton a nagy 120 literes zsá-képviselték magukat. A Tisza-parton a nagy 120 literes zsá-
kokból 6-8-at sikerült összeszedni. Ráadásul igyekeztünk sze-kokból 6-8-at sikerült összeszedni. Ráadásul igyekeztünk sze-
lektíven gyűjteni a szemetet, hogy újrahasznosításra kerüljön lektíven gyűjteni a szemetet, hogy újrahasznosításra kerüljön 
és ne pedig a szemétdombot gyarapítsa.és ne pedig a szemétdombot gyarapítsa.
Szeretnétek-e rendszeressé tenni az ilyen alkalmakat? Szeretnétek-e rendszeressé tenni az ilyen alkalmakat? 
Mindenképpen szeretném, hogy az Egyesület keretében rend-Mindenképpen szeretném, hogy az Egyesület keretében rend-
szeresen megmozduljunk. Ez nem minden esetben lesz sze-szeresen megmozduljunk. Ez nem minden esetben lesz sze-
métszedés, de más közhasznú tevékenységet szeretnénk végez-métszedés, de más közhasznú tevékenységet szeretnénk végez-
ni.ni.
Milyen konkrét elképzelések vannak az Egyesületet ille-Milyen konkrét elképzelések vannak az Egyesületet ille-
tően?tően?
Harmad magammal fogjuk alapítani az egyesületet, hiszen a Harmad magammal fogjuk alapítani az egyesületet, hiszen a 
szék is akkor a legstabilabb, ha három lába van. Szabó Teréz szék is akkor a legstabilabb, ha három lába van. Szabó Teréz 
Dorina és Vacsi Irén lesz az alapításban és működésben nagy Dorina és Vacsi Irén lesz az alapításban és működésben nagy 

A Tisza-parton is szemetet szedtekA Tisza-parton is szemetet szedtek

Nagy Gergely ez év elején települt haza több évnyi kintlét Nagy Gergely ez év elején települt haza több évnyi kintlét 
után Németországból. A szíve húzta haza, de hozta magával után Németországból. A szíve húzta haza, de hozta magával 
lokálpatriotizmusát és a német közösségépítő tapasztalataitlokálpatriotizmusát és a német közösségépítő tapasztalatait

Putz Anita, polgármesterasszony is Putz Anita, polgármesterasszony is 
kivette a részét a munkábólkivette a részét a munkából

segítségemre. Ők is éltek Németországban és látták az ottani segítségemre. Ők is éltek Németországban és látták az ottani 
rendszert, tudják, hogy mi az, amit itthon is szeretnék meg-rendszert, tudják, hogy mi az, amit itthon is szeretnék meg-
valósítani.valósítani.
Kik csatlakozhatnak?Kik csatlakozhatnak?
Igazából bárki. Nagyon szeretném, ha már az ovisoknak is Igazából bárki. Nagyon szeretném, ha már az ovisoknak is 
tudnánk programokat szervezni és egész pici kortól kezdve tudnánk programokat szervezni és egész pici kortól kezdve 
megmutatni nekik, hogy két kézzel az ember micsoda csodá-megmutatni nekik, hogy két kézzel az ember micsoda csodá-
kat tud megalkotni illetve, hogy csapatban, összefogva mire is kat tud megalkotni illetve, hogy csapatban, összefogva mire is 
vagyunk képesek.vagyunk képesek.
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Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Széll Ádám:

Szolgálati időben:  (20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:  112

Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi önkormányzat:  62/528-062, (30) 638-2086,
  Fax: 62/528-063
Óvoda:  62/228-035
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Házi orvosi rendelő- Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Orvosi ügyelet- Hmvhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
Idősek klubja:  62/228-038
Posta:  62/528-010
ÁMK:  62/228-450
ÁMK intézményvezető:  (20) 823-2918
Közvilágítás hibabejelentő: 62/565-881
Halőr:  (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat: 06-80-922-333/6636 
  (ingyenes)
Lomtalanítási igény bejelentése: (30) 625-2454

Sajti Imréné:  (30) 637-3288
Pótári Mihály:  (20) 823-2918
Mészáros István:  (20) 550-7324
Nagyné Szentirmai Anna Mária: (30) 627-4019
Kulcsár Renáta:  (30) 359-1024

ISTEN ÉLTESSEN, DRÁGA FÖLD!ISTEN ÉLTESSEN, DRÁGA FÖLD!
  

Szívesen mutatnék egy képet a születésedről, de sajnos ak-Szívesen mutatnék egy képet a születésedről, de sajnos ak-
koriban még nem léteztek fényképezőgépek, hogy megörö-koriban még nem léteztek fényképezőgépek, hogy megörö-
kítsék ezt a történelmi pillanatot. Micsoda élet van eddig kítsék ezt a történelmi pillanatot. Micsoda élet van eddig 
mögötted! Milyen fantasztikus és kalandokkal teli 4 mil-mögötted! Milyen fantasztikus és kalandokkal teli 4 mil-
liárd 543 millió és ki tudja pontosan hány százezer év!? liárd 543 millió és ki tudja pontosan hány százezer év!? 
Belegondolni is szédületes! Nah, nem azért, mintha olyan Belegondolni is szédületes! Nah, nem azért, mintha olyan 
nagyon öreg lennél, bocsáss meg, nem akartalak megbán-nagyon öreg lennél, bocsáss meg, nem akartalak megbán-
tani! A Mars és a Nap például egész biztosan öregebb nálad, tani! A Mars és a Nap például egész biztosan öregebb nálad, 
az univerzumról nem is beszélve, az legalább kétszer olyan az univerzumról nem is beszélve, az legalább kétszer olyan 
idős, ha lehet hinni a Nagy robbanás elméletnek és annak az idős, ha lehet hinni a Nagy robbanás elméletnek és annak az 
Einstein nevű fickónak. Nem ismered? Nem baj, ő már úgyis Einstein nevű fickónak. Nem ismered? Nem baj, ő már úgyis 
rég kihunyt. Nem úgy, mint Te! Nem is akarok ma másról rég kihunyt. Nem úgy, mint Te! Nem is akarok ma másról 
beszélni, csak Rólad, hiszen Te vagy ma a fontos és, mint beszélni, csak Rólad, hiszen Te vagy ma a fontos és, mint 
minden április 22-én, ma is Téged ünneplünk. Meg kell em-minden április 22-én, ma is Téged ünneplünk. Meg kell em-
lítenünk a születésedet megelőző pillanatokat, amikor még lítenünk a születésedet megelőző pillanatokat, amikor még 
csak egy halom sziklaként, csillagporként és planetáris köd-csak egy halom sziklaként, csillagporként és planetáris köd-
ként keringtél a Nap körül. Oxigén nem létezett a felszíne-ként keringtél a Nap körül. Oxigén nem létezett a felszíne-
den és folyton csak meteorok csapódtak beléd. Nem is csoda, den és folyton csak meteorok csapódtak beléd. Nem is csoda, 
hogy életed első 100 millió évében csak egy izzó, olvadozó hogy életed első 100 millió évében csak egy izzó, olvadozó 
planétaként forogtál tovább. A nehezebb dolgok lesüllyed-planétaként forogtál tovább. A nehezebb dolgok lesüllyed-
tek, a könnyebbek a felszínre kerültek, egy pár alkotóele-tek, a könnyebbek a felszínre kerültek, egy pár alkotóele-
med elkezdett párologni, melynek köszönhetően létrejött a med elkezdett párologni, melynek köszönhetően létrejött a 
földmag, a köpeny, a kőzetburok, a kéreg és az atmoszféra, földmag, a köpeny, a kőzetburok, a kéreg és az atmoszféra, 
mely megvédi a rajtad élő lényeket a Nap káros sugaraitól. mely megvédi a rajtad élő lényeket a Nap káros sugaraitól. 
Hát nem isteni csoda a létezésed és a rajtad kialakult élet? Hát nem isteni csoda a létezésed és a rajtad kialakult élet? 

Márciusi anyakönyvi hírek
SZÜLETETT:

„ Száz közt, százezer közt, azon hirtelen, akármi a próba, 
megismertem volna: Ezt küldték nekem! Itten vagy Te 
otthon most és mindenkoron, itt bontja ki minden érté-
kedet Isten, drága csomagom!”

Juhász Gyula: Újszülött
Köszöntsük szeretettel 

a 2039-es érettségiző osztály legújabb tagjait! ?
•  Báthory Boglárka, 2021.03.03., 

(Báthory András és Dávid Dóra Éva) Szalay F. u. 6.
•  Palócz Gergő, 2021.03.05., 

(Palócz Roland és Gáspár Renáta) Alkotmány u. 7.
•  Bányai Barka, 2021.03.07., 

(Bányai Andor és Verók Hajnalka) Rákóci tér 18.
•  Bugyi Benedek, 2021.03.29., 

(Bugyi Sándor és Grexák Magdolna) Tanya 60.
•  Papp Olívia Anna, 2021.03.29., 

(Papp Krisztián és Mészáros Jennifer) Sóvirág u. 5.
•  Farkas Hanna Zoé, 2021.04.07., 

(Pap Krisztián és Farkas Vivien) Táncsics M. u. 7.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Szívből gratulálunk a friss házasoknak!

„ Azt mondják, a szerelem vak. Nem értek egyet. A 
rajongás vak. A szerelem mindent lát és mégis mindent 
elfogad.”

•  Balog Imre és Virágh Emese, 2021.03.20.
•  Rada Zsolt és Gede Jenifer, 2021.04.17.

Közel 1 milliárd éves voltál, amikor társadul szegődött a Közel 1 milliárd éves voltál, amikor társadul szegődött a 
Hold, majd lehűltél annyira, hogy kialakulhatott rajtad az Hold, majd lehűltél annyira, hogy kialakulhatott rajtad az 
első szuperkontinens. Pár száz millió évvel később pedig első szuperkontinens. Pár száz millió évvel később pedig 
megjelentek az első fotoszintetikus életformák és elkezdték megjelentek az első fotoszintetikus életformák és elkezdték 
oxigénnel dúsítani az atmoszférát. ÉLJEN AZ ÉLET! Persze, oxigénnel dúsítani az atmoszférát. ÉLJEN AZ ÉLET! Persze, 
most végig mehetnénk a jégkorszakon, a dinoszauruszokon most végig mehetnénk a jégkorszakon, a dinoszauruszokon 
és az összes kihalási hullámon, amin át kellett esned, de ki és az összes kihalási hullámon, amin át kellett esned, de ki 
akar emlékezni ezekre a rettenetes eseményekre ezen a jeles akar emlékezni ezekre a rettenetes eseményekre ezen a jeles 
napon? napon? 
2121-et írunk. 21-21. Micsoda jeles év! Az élet a felszíneden 2121-et írunk. 21-21. Micsoda jeles év! Az élet a felszíneden 
virágzik. A 100. évét ünnepeljük annak is, hogy az emberi-virágzik. A 100. évét ünnepeljük annak is, hogy az emberi-
ség a tudatára ébredt, hogy mértéktelen fogyasztása elé kell ség a tudatára ébredt, hogy mértéktelen fogyasztása elé kell 
helyezni a Bolygónk jövőjét. Végre beláttuk: a Te jövőd, a helyezni a Bolygónk jövőjét. Végre beláttuk: a Te jövőd, a 
gyermekeink jövője is egyben. Betiltottuk az egyszer hasz-gyermekeink jövője is egyben. Betiltottuk az egyszer hasz-
nálatos műanyagokat. Az emberek vállalták, hogy húsmen-nálatos műanyagokat. Az emberek vállalták, hogy húsmen-
tes napokat tartanak. Korlátoztuk az egyének éves szinten tes napokat tartanak. Korlátoztuk az egyének éves szinten 
megtehető földi és légi közlekedését, ezzel a pandémiák megtehető földi és légi közlekedését, ezzel a pandémiák 
kialakulásának veszélyét is csökkentettük. Ezért ezt most kialakulásának veszélyét is csökkentettük. Ezért ezt most 
a számunkra is oly kedves egészségedre iszom, drága Föld! a számunkra is oly kedves egészségedre iszom, drága Föld! 
Kívánok Neked további sok millió évekkel teli életet és egy Kívánok Neked további sok millió évekkel teli életet és egy 
szép, hosszú és boldog életet! szép, hosszú és boldog életet! 
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A pandémiás helyzet miatt bő hónapig zárva tartottak az A pandémiás helyzet miatt bő hónapig zárva tartottak az 
óvodák és iskolák. Április 19-ével azonban újra visszatérhet-óvodák és iskolák. Április 19-ével azonban újra visszatérhet-
tek az ovisok a mártélyi óvoda falai közé. „Örömmel vették tek az ovisok a mártélyi óvoda falai közé. „Örömmel vették 
a szülők a nyitást, gyakorlatilag majdnem minden kisgyer-a szülők a nyitást, gyakorlatilag majdnem minden kisgyer-
mek jött egyből, orvosi papírhoz nem volt kötve a gyerme-mek jött egyből, orvosi papírhoz nem volt kötve a gyerme-
kek óvodába hozatala. Azon szülők gyermekeinek, akiknek kek óvodába hozatala. Azon szülők gyermekeinek, akiknek 
dolgozniuk kellett a pandémiás időszak alatt is biztosítottuk dolgozniuk kellett a pandémiás időszak alatt is biztosítottuk 
a felügyeletet. Az ebédet elhordhatták azok is, akik otthon a felügyeletet. Az ebédet elhordhatták azok is, akik otthon 
voltak, ezt államilag biztosították. A kellő intézkedéseket, voltak, ezt államilag biztosították. A kellő intézkedéseket, 
melyeket egyébként is tartottunk, hogy például hőmérsékle-melyeket egyébként is tartottunk, hogy például hőmérsékle-
tet mérünk vagy amennyiben az udvaron vagyunk, a gyer-tet mérünk vagy amennyiben az udvaron vagyunk, a gyer-
mek már a kapuban átadásra kerül, az első az, hogy kezet mek már a kapuban átadásra kerül, az első az, hogy kezet 
mosunk, tartottuk és most is tartjuk.mosunk, tartottuk és most is tartjuk.

A hagyományokkal ellentétben teljesen máshogy szerveztük A hagyományokkal ellentétben teljesen máshogy szerveztük 
az Anyák napját, erre pedig kifejezetten büszkék vagyunk, az Anyák napját, erre pedig kifejezetten büszkék vagyunk, 
mert úgy hallottuk, hogy a legtöbb oviban elmaradt ennek a mert úgy hallottuk, hogy a legtöbb oviban elmaradt ennek a 
jeles napnak a megünneplése. Sajnos tavaly nálunk sem ke-jeles napnak a megünneplése. Sajnos tavaly nálunk sem ke-
rült megrendezésre, mert teljesen zárva voltunk. Idén cso-rült megrendezésre, mert teljesen zárva voltunk. Idén cso-
portonként minden kisgyermek tanult verset, készítettünk portonként minden kisgyermek tanult verset, készítettünk 

ajándékot, az SZMK-tól vi-ajándékot, az SZMK-tól vi-
rágot kaptunk és a két tera-rágot kaptunk és a két tera-
szon külön-külön berendez-szon külön-külön berendez-
tünk két meghitt sarkot. Az tünk két meghitt sarkot. Az 
ovisok meghívót készítettek ovisok meghívót készítettek 
az Anyukáknak, arra kérve az Anyukáknak, arra kérve 
őket, hogy aznap ők érkez-őket, hogy aznap ők érkez-
zenek a gyermekért, majd zenek a gyermekért, majd 
érkezési sorrendben egyesé-érkezési sorrendben egyesé-
vel engedtük be őket. Az első vel engedtük be őket. Az első 
érkezőktől, déltől, egészen érkezőktől, déltől, egészen 
zárásig jöttek az Édesanyák. zárásig jöttek az Édesanyák. 
Első lépésként a berende-Első lépésként a berende-
zett fotósarokban minden zett fotósarokban minden 
Anyukáról kép készült a Anyukáról kép készült a 
gyermekével, melyet utána gyermekével, melyet utána 
a zárt Facebook csoportban a zárt Facebook csoportban 
megkaptak a szülők. Ugyan-megkaptak a szülők. Ugyan-
itt meghitten, négyszemközt itt meghitten, négyszemközt 
minden kisgyerek megkö-minden kisgyerek megkö-
szöntötte az Anyukáját, el-szöntötte az Anyukáját, el-

GYERMEKNAPOT TARTANAK GYERMEKNAPOT TARTANAK 
MÁJUS 29-ÉNMÁJUS 29-ÉN
  

Az Általános Művelődési Központ szervezésében ismét Az Általános Művelődési Központ szervezésében ismét 
együtt lehetnek szabadtéren a családok Gyereknap alkalmá-együtt lehetnek szabadtéren a családok Gyereknap alkalmá-
ból. Május 29-én, szombaton 9 órától várják a szórakozni ból. Május 29-én, szombaton 9 órától várják a szórakozni 
vágyókat a szokásos helyszínen, az Erdei Iskola játszóterén vágyókat a szokásos helyszínen, az Erdei Iskola játszóterén 
és annak környékén. Kisebbeknek és kicsit nagyobbaknak és annak környékén. Kisebbeknek és kicsit nagyobbaknak 
lesz ugráló vár. Közben Benkő Sándornak köszönhetően lo-lesz ugráló vár. Közben Benkő Sándornak köszönhetően lo-
vas kocsizásra is lesz lehetőség. Az iskolánál 9.30-kor fogjuk vas kocsizásra is lesz lehetőség. Az iskolánál 9.30-kor fogjuk 
azt a táblát felavatni, ami az ott dolgozó pedagógusoknak azt a táblát felavatni, ami az ott dolgozó pedagógusoknak 
állít emléket. Tíz különböző baráti társaság fog bogrács-állít emléket. Tíz különböző baráti társaság fog bogrács-
ban főzni, amihez evőeszközt, tányérokat biztosítunk, ne-ban főzni, amihez evőeszközt, tányérokat biztosítunk, ne-
kik köszönhetjük a szabadszedéses ebédet. A desszert pedig kik köszönhetjük a szabadszedéses ebédet. A desszert pedig 
palacsinta lesz. Kézműves foglalkozásra, gyöngyfűzésre és palacsinta lesz. Kézműves foglalkozásra, gyöngyfűzésre és 
élő csocsóra is adódik majd alkalom és lehetőség lesz egy élő csocsóra is adódik majd alkalom és lehetőség lesz egy 
színházi előadást, Mátyás az igazságos-t is megtekinteni. színházi előadást, Mátyás az igazságos-t is megtekinteni. 
Természetesen a rendezvény csak a pandémiás helyzet függ-Természetesen a rendezvény csak a pandémiás helyzet függ-
vényében kerül megrendezésre.vényében kerül megrendezésre.
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!

Az ajándékok, melyeket az ovisok Az ajándékok, melyeket az ovisok 
az Édesanyák részére készítettekaz Édesanyák részére készítettek

A fotósarok, amit az óvónők A fotósarok, amit az óvónők 
rendeztek be az Anyukáknak rendeztek be az Anyukáknak 

és csemetéiknekés csemetéiknek

mondta a saját kis versét és így mentek utána haza. Nekünk mondta a saját kis versét és így mentek utána haza. Nekünk 
ez olyan pozitívnak tűnt, annyira meghittnek, hogy azon ez olyan pozitívnak tűnt, annyira meghittnek, hogy azon 
gondolkozunk, hogy ezek után csak így fogjuk megtartani gondolkozunk, hogy ezek után csak így fogjuk megtartani 
az Anyukák köszöntését, ha lesz vírus, ha nem. az Anyukák köszöntését, ha lesz vírus, ha nem. 
Az elképzelés az, hogy június 11-én tervezzük az udvaron Az elképzelés az, hogy június 11-én tervezzük az udvaron 
az évzárót megtartani, de a vírus helyzetre tekintettel csak az évzárót megtartani, de a vírus helyzetre tekintettel csak 
a nagy és középsős csoportoknak, a kicsiknek pedig az idén a nagy és középsős csoportoknak, a kicsiknek pedig az idén 
nem tartunk évbúcsúztatót. Ez az időpont is a vírushelyzet nem tartunk évbúcsúztatót. Ez az időpont is a vírushelyzet 
miatt még képlékeny.” –tudtuk meg Csatlósné Szűcs Erzsé-miatt még képlékeny.” –tudtuk meg Csatlósné Szűcs Erzsé-
bet óvónőtől.bet óvónőtől.


