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FELAVATTÁK A MÁRTÉLYI FELAVATTÁK A MÁRTÉLYI 
OLVASÓKÖR EMLÉKTÁBLÁJÁTOLVASÓKÖR EMLÉKTÁBLÁJÁT
  

Ünnepélyes keretek között június 19-én felavatták a Már-Ünnepélyes keretek között június 19-én felavatták a Már-
télyi Olvasókör emléktábláját. Ebből az alkalomból Sajti télyi Olvasókör emléktábláját. Ebből az alkalomból Sajti 
Imréné alpolgármester elmondott szavait idézzük:Imréné alpolgármester elmondott szavait idézzük:
„Az olvasóköröknek olyan szerepe volt a valamikor az itt élő „Az olvasóköröknek olyan szerepe volt a valamikor az itt élő 
parasztság életében, amely a mai modern világban fel nem parasztság életében, amely a mai modern világban fel nem 
fogható. Hatalmas szerepe volt ugyanis ezeknek az egyesüle-fogható. Hatalmas szerepe volt ugyanis ezeknek az egyesüle-
teknek az akkori parasztság társadalmi tudatának, politikai teknek az akkori parasztság társadalmi tudatának, politikai 
törekvéseinek és műveltségének formálásában. Egy korabeli törekvéseinek és műveltségének formálásában. Egy korabeli 
megfogalmazás szerint célja nem volt más, mint „a társas megfogalmazás szerint célja nem volt más, mint „a társas 
szórakozás, szellemi önmívelés, a társas élet előmozdítása, szórakozás, szellemi önmívelés, a társas élet előmozdítása, 
közszellem ébresztése...”. Hiszem azt, hogy mindannyiunk közszellem ébresztése...”. Hiszem azt, hogy mindannyiunk 
nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy ezek az esz-nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy ezek az esz-
mék –modern világ ide vagy oda- még mindig megállják a mék –modern világ ide vagy oda- még mindig megállják a 
helyüket. helyüket. 
Kijelenthetjük, hogy az olvasókörök a központjai voltak a Kijelenthetjük, hogy az olvasókörök a központjai voltak a 
helyi jelentőségű ügyeknek és nélkülük a kulturális élet ma helyi jelentőségű ügyeknek és nélkülük a kulturális élet ma 
Mártélyon egészen biztosan nem ott tartana, ahol. Támasza Mártélyon egészen biztosan nem ott tartana, ahol. Támasza 
volt az embereknek és összetartozást kovácsolt a könnyebb volt az embereknek és összetartozást kovácsolt a könnyebb 
és nehezebb időkben egyaránt. Mi sem példázza ezt jobban, és nehezebb időkben egyaránt. Mi sem példázza ezt jobban, 
minthogy a világháború utáni években nehezen indult meg minthogy a világháború utáni években nehezen indult meg 
az élet a kizsigerelt Magyarországon, itt nálunk, Mártélyon az élet a kizsigerelt Magyarországon, itt nálunk, Mártélyon 
az emberveszteség mellett a gazdaságot is sok kár érte. Egy az emberveszteség mellett a gazdaságot is sok kár érte. Egy 
korabeli újság azonban a Mártélyiak optimizmusára hívja korabeli újság azonban a Mártélyiak optimizmusára hívja 
fel a figyelmet:fel a figyelmet:
„Mártély nem volt, hanem lesz” jelszóval újra megindult az „Mártély nem volt, hanem lesz” jelszóval újra megindult az 
olvasóköri élet, a kulturális pezsgés, a kiút keresése a nehéz olvasóköri élet, a kulturális pezsgés, a kiút keresése a nehéz 
időszakból. időszakból. 
Álljon itt e tábla emlékül azoknak a lelkiismeretes mártélyi Álljon itt e tábla emlékül azoknak a lelkiismeretes mártélyi 
polgároknak a tiszteletére, akik a községünkért ily módon polgároknak a tiszteletére, akik a községünkért ily módon 

ÚJRA KINYITOTT A LÁNGOSOZÓ ÚJRA KINYITOTT A LÁNGOSOZÓ 
A FŐTÉRENA FŐTÉREN
  

Ismét frissen sült lángos illata lengedezi be a főteret és an-Ismét frissen sült lángos illata lengedezi be a főteret és an-
nak környékét. Kulik Edina, egy helyi fiatal vállalkozó dön-nak környékét. Kulik Edina, egy helyi fiatal vállalkozó dön-
tött úgy, hogy bérbe veszi és megnyitja az éhes érdeklődők tött úgy, hogy bérbe veszi és megnyitja az éhes érdeklődők 
számára a főtéri lángosozót. Lángos, hamburger, palacsinta, számára a főtéri lángosozót. Lángos, hamburger, palacsinta, 
mini fánk, turmixok, van itt minden, mi szemnek és szájnak mini fánk, turmixok, van itt minden, mi szemnek és szájnak 
ingere. Hétfőtől-csütörtökig 5-18 óráig, péntek-vasárnap ingere. Hétfőtől-csütörtökig 5-18 óráig, péntek-vasárnap 
5-20 óráig várják a vendégeket szeretettel.5-20 óráig várják a vendégeket szeretettel.

Az olvasókörök táblája a tűzoltószertár előtt találhatóAz olvasókörök táblája a tűzoltószertár előtt található

Fotó: Kulik EdinaFotó: Kulik Edina

áldozatos munkájukkal és részvételükkel segítették az olva-áldozatos munkájukkal és részvételükkel segítették az olva-
sókörök létrejöttét, fennmaradását, működését. sókörök létrejöttét, fennmaradását, működését. 
Külön köszönet illeti meg Apró Lajósnét, aki az elmúlt év-Külön köszönet illeti meg Apró Lajósnét, aki az elmúlt év-
tizedekben a Mártélyi olvasókörnek a mozatórugója volt tizedekben a Mártélyi olvasókörnek a mozatórugója volt 
és aki nélkül ez az olvasókör bizonyosan nem tudott volna és aki nélkül ez az olvasókör bizonyosan nem tudott volna 
ilyen aktívan működni és ennyi embert bevonni a helyi kö-ilyen aktívan működni és ennyi embert bevonni a helyi kö-
zösségi és kulturális életbe.”zösségi és kulturális életbe.”

Sajti Imréné alpolgármesterSajti Imréné alpolgármester
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JUBILÁLTAK TESTVÉR-TELEPÜLÉSI JUBILÁLTAK TESTVÉR-TELEPÜLÉSI 
KAPCSOLATAINKKAPCSOLATAINK
  

25 éves lett a Nyárádremetei és 10 éves az Oromhegyesi 25 éves lett a Nyárádremetei és 10 éves az Oromhegyesi 
testvér-települési kapcsolat. E havi lapszámunkban a vaj-testvér-települési kapcsolat. E havi lapszámunkban a vaj-
dasági kapcsolatról emlékezünk meg, míg a következő dasági kapcsolatról emlékezünk meg, míg a következő 
lapszámban erdélyi barátságunk történetét idézzük fel.lapszámban erdélyi barátságunk történetét idézzük fel.
Oromhegyessel, a közel 1800-as lélekszámú településsel Oromhegyessel, a közel 1800-as lélekszámú településsel 
szinte évente van közös megmozdulás és a kerek évszám szinte évente van közös megmozdulás és a kerek évszám 
örömére most felidézzük a megalapítás körülményeit és az örömére most felidézzük a megalapítás körülményeit és az 
azt követő éveket.azt követő éveket.
A testvér-települési kapcsolat 2010-ben született meg. Az A testvér-települési kapcsolat 2010-ben született meg. Az 
akkori képviselőtestület Balogh Jánosné polgármester ve-akkori képviselőtestület Balogh Jánosné polgármester ve-
zetésével kötötte meg, mely egy településbiztonsági pályázat zetésével kötötte meg, mely egy településbiztonsági pályázat 
kapcsán jött létre. Térfigyelő kamerákat kapott volna mind-kapcsán jött létre. Térfigyelő kamerákat kapott volna mind-
két település. Sajnos a pályázat nem nyert, a kapcsolat meg-két település. Sajnos a pályázat nem nyert, a kapcsolat meg-
maradt. Az elmúlt tíz évben Balla Lajos volt az oromhegyesi maradt. Az elmúlt tíz évben Balla Lajos volt az oromhegyesi 
polgármester. A kapcsolatot tartottuk, időnként delegáció polgármester. A kapcsolatot tartottuk, időnként delegáció 
ment és jött is. Volt közös mesemondó verseny, melyet egy ment és jött is. Volt közös mesemondó verseny, melyet egy 
mártélyi leányzó, Kovács Blanka nyert. Az 5 éves évfordulót mártélyi leányzó, Kovács Blanka nyert. Az 5 éves évfordulót 
itt, Mártélyon ünnepeltük, akkor a polgármester főzött le-itt, Mártélyon ünnepeltük, akkor a polgármester főzött le-
vest. Német testvértelepülésünkkel, Altenahr-ral ellentétben vest. Német testvértelepülésünkkel, Altenahr-ral ellentétben 
diákcserékre nem volt lehetőség.diákcserékre nem volt lehetőség.
A mostani, 10 éves évfordulóról is csendesen emlékeztünk A mostani, 10 éves évfordulóról is csendesen emlékeztünk 
meg. Egy delegáció jött Oromhegyesről, akikkel részt vet-meg. Egy delegáció jött Oromhegyesről, akikkel részt vet-
tünk az olvasóköri táblaavatáson, majd megtekintettük a tünk az olvasóköri táblaavatáson, majd megtekintettük a 
trianoni, „Összetartozunk” műsort a Döme Házban talál-trianoni, „Összetartozunk” műsort a Döme Házban talál-
ható górészínházban. A járvány miatt igyekeztünk minden ható górészínházban. A járvány miatt igyekeztünk minden 
programot a szabadba szervezni. A közös ebéd után az ön-programot a szabadba szervezni. A közös ebéd után az ön-
kormányzat épületében ültünk le a képviselőkkel, ahol meg-kormányzat épületében ültünk le a képviselőkkel, ahol meg-
ajándékoztuk egymást. Beszélgettünk, mindkét település el-ajándékoztuk egymást. Beszélgettünk, mindkét település el-
mondta, hogy milyenek a hétköznapok, hogyan működünk. mondta, hogy milyenek a hétköznapok, hogyan működünk. 
Szeretne Oromhegyes ősszel rendezni egy falunapot, amely-Szeretne Oromhegyes ősszel rendezni egy falunapot, amely-
re szeretettel várnak bennünket is.re szeretettel várnak bennünket is.

Sajti ImrénéSajti Imréné

MEGÚJULT A KÖZSÉG MEGÚJULT A KÖZSÉG 
TURISZTIKAI SZÓRÓLAPJATURISZTIKAI SZÓRÓLAPJA
  

Mi itt élünk, nekünk ez a természetes. De vannak olya-Mi itt élünk, nekünk ez a természetes. De vannak olya-
nok, akik ide kirándulnak, mert számukra a mi falunk és nok, akik ide kirándulnak, mert számukra a mi falunk és 
az, amit nyújt jelenti a kikapcsolódást. Ezért hosszú évek az, amit nyújt jelenti a kikapcsolódást. Ezért hosszú évek 
után az Önkormányzat ismét újra kiadja a községről szóló után az Önkormányzat ismét újra kiadja a községről szóló 
turisztikai szórólapot. A kiadvány célja az ide látogató és turisztikai szórólapot. A kiadvány célja az ide látogató és 
Mártélyon megszálló turisták tájékoztatása és a jövőbeni Mártélyon megszálló turisták tájékoztatása és a jövőbeni 
vendégek idecsalogatása.vendégek idecsalogatása.
„Ha a Tisza hullámterének legszebb részét szeretnénk meg-„Ha a Tisza hullámterének legszebb részét szeretnénk meg-
nézni, a Mártélyon található holtágat keressük fel: romanti-nézni, a Mártélyon található holtágat keressük fel: romanti-
kus filmbe illő, vadregényes tiszai táj, kiépített tanösvények kus filmbe illő, vadregényes tiszai táj, kiépített tanösvények 
és egy népszerű strand várja itt a természet szerelmeseit. A és egy népszerű strand várja itt a természet szerelmeseit. A 
holtág a Tisza bal partja mentén mintegy tíz kilométer hosz-holtág a Tisza bal partja mentén mintegy tíz kilométer hosz-
szan húzódó Mártélyi Tájvédelmi Körzet északi részén ta-szan húzódó Mártélyi Tájvédelmi Körzet északi részén ta-
lálható. A nagyrészt erdővel borított természetvédelmi terü-lálható. A nagyrészt erdővel borított természetvédelmi terü-
let a Ramsari egyezmény védelme alatt áll.” – részlet Mártély let a Ramsari egyezmény védelme alatt áll.” – részlet Mártély 
turisztikai szórólapjából, amely a Tisza menti útikalauzból turisztikai szórólapjából, amely a Tisza menti útikalauzból 
idéz.idéz.
Nem ismeretlen a falubeliek számára az, hogy Mártély mek-Nem ismeretlen a falubeliek számára az, hogy Mártély mek-
kora népszerűségnek örvend az egész megyében. Sokan kora népszerűségnek örvend az egész megyében. Sokan 
Hódmezővásárhelyről, Mindszentről biciklivel látogatnak Hódmezővásárhelyről, Mindszentről biciklivel látogatnak 
ki a Tisza partra és a Mártélyi strandra, sok Szegedi és tá-ki a Tisza partra és a Mártélyi strandra, sok Szegedi és tá-

volabb lakó pedig autóval választja akár egy napos kirándu-volabb lakó pedig autóval választja akár egy napos kirándu-
lásra, akár hosszabb tartózkodásra községünket. Az időseb-lásra, akár hosszabb tartózkodásra községünket. Az időseb-
bek még emlékeznek arra, amikor a ’80-as években tömve bek még emlékeznek arra, amikor a ’80-as években tömve 
volt a part és megmozdulni nem lehetett az idelátogatóktól. volt a part és megmozdulni nem lehetett az idelátogatóktól. 
Legyen akár szó a tanösvény bejárásáról, csónakázásról, Legyen akár szó a tanösvény bejárásáról, csónakázásról, 
strandolásról, Mártély népszerű úti cél a Csongrád-Csanád strandolásról, Mártély népszerű úti cél a Csongrád-Csanád 
megyeiek körében. Az új turisztikai kiadvány ezt hívatott se-megyeiek körében. Az új turisztikai kiadvány ezt hívatott se-
gíteni és népszerűsíteni: hogy az idelátogatók megtapasztal-gíteni és népszerűsíteni: hogy az idelátogatók megtapasztal-
ják mindazt, amit érdemes itt, a mi kis falunkban csinálni. ják mindazt, amit érdemes itt, a mi kis falunkban csinálni. 
Honnan érdemes indítani egy mártélyi sétát; hol található a Honnan érdemes indítani egy mártélyi sétát; hol található a 
mártélyi vasútállomás, amelynek a szarvasi Mini Magyar-mártélyi vasútállomás, amelynek a szarvasi Mini Magyar-
ország Makettpark is emléket állít; hol töltötte nyarait Csete ország Makettpark is emléket állít; hol töltötte nyarait Csete 
György vagy Makovecz Imre; honnan lehet csónakot, bicik-György vagy Makovecz Imre; honnan lehet csónakot, bicik-
lit vagy sup-ot bérelni.lit vagy sup-ot bérelni.

Éld át, érezd át

Mit és hol?

Coop Hunor Fő u. 49.
Csilla Bolt Kinizsi u. 15.
Kisboszorkány ABC Községház u. 26.
Piac Fő u. 54-56. (szombatonként 7-11-ig)

Ingyenes internetezési lehetőség a könyvtárban van, 
fogyasztás ellenében pedig a Hullámtér Vendéglőben.
Mise: Szent Adorján templom vasárnap 11.00-kor
Istentisztelet: Református Imaház vasárnap 11.00-kor
Orvosi rendelő: +36 62 211 885
A strandon a fürdőzés és a parkolás is ingyenes, 
nyári szezonban vízimentő vigyázza a fürdőzők épségét.
A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai rendszeresen 
tartanak vezetett túrákat a környéken.
Érdeklődni: Albert András +36 30 481 2887
További információ: Mártélyi Polgármesteri Hivatal
www.martely.hu +36 62 528 062

 1. Strand
 2. Művész-domb
 3.  Boldogasszony 

Házacska
 4. Posta
 5. Vasútállomás
 6. Református Imaház
 7. Faluház és Könyvtár
 8.  Szent Adorján 

templom
 9. Főtér
 10. Erdei Iskola

 11. Orvosi rendelő
 12. Gyógyszertár
 13. Polgármesteri Hivatal
 14. Késmárki szélmalom
 15. Kalandpark
 16. Hédi Söröző
 17. Hullámtér Vendéglő
 18. Lángosozó
 19.  Bodnár Bertalan 

Oktatóközpont
 20.  Sup kölcsönzés 

(A strandon)

Bodnár Bertalan Oktatóközpont +36 62 228 583
Könyvtár +36 30 637 3288

Bodnár Bertalan Oktatóközpont
Erdei Iskola
Hédi Söröző
Hullámtér Vendéglő

A holtág strandján +36 70 314 4613

Döme Ház Fő u. 11
+36 30 596 2496
domevendeghaz@gmail.com
Erdei Iskola és Faluház Fő u. 45.
+36 20 823 2918
martely.konyvtar@gmail.com
Hotel Mártély Rákóczi u. 25.
+36 30 177 8821
szep.ferenc1970@gmail.com
Soma Ház Rákóczi u. 19.
+36 20 334 5715
somahaz.martely@gmail.com

Vásárlás

Szállás

Kerékpárkölcsönzés
Hasznos lehet

Csónakkölcsönzés

SUP kölcsönzés
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Keresse a könyvtárban és a boltokbanKeresse a könyvtárban és a boltokban
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A HETEDIK HELYEN ZÁRTA A HETEDIK HELYEN ZÁRTA 
AZ IDÉNYT A MÁRTÉLY SKAZ IDÉNYT A MÁRTÉLY SK

  
Brizik István, a Mártély SK februárban kezdett edzője ér-Brizik István, a Mártély SK februárban kezdett edzője ér-
tékeli az elmúlt fél évet, melyet a csapat a 9. helyen kezdett, tékeli az elmúlt fél évet, melyet a csapat a 9. helyen kezdett, 
majd a 7. helyen fejezett be.majd a 7. helyen fejezett be.

A második félév első részében a csapat kiemelkedő teljesít-A második félév első részében a csapat kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott, az első 5 meccsen veretlenek voltunk, aztán ményt nyújtott, az első 5 meccsen veretlenek voltunk, aztán 
minket is utolért a vírushelyzet, játékosok estek ki, volt egy minket is utolért a vírushelyzet, játékosok estek ki, volt egy 
kis visszaesés, mely a teljesítményen is érezhető volt. Egy ki-kis visszaesés, mely a teljesítményen is érezhető volt. Egy ki-
sebb hullámvasúton utaztunk, egyszer fent, egyszer lent. A sebb hullámvasúton utaztunk, egyszer fent, egyszer lent. A 
lelkesedése töretlen volt a csapatnak. A következő szezon-lelkesedése töretlen volt a csapatnak. A következő szezon-
nak is pozitívan vágunk neki. Úgy gondolom, hogy a csapat nak is pozitívan vágunk neki. Úgy gondolom, hogy a csapat 
most összeért egy erős kemény maggá. A csapatszellem az most összeért egy erős kemény maggá. A csapatszellem az 
régen is és most is elég erős volt. A következő bajnokságon is régen is és most is elég erős volt. A következő bajnokságon is 
az a cél, hogy a dobogón végezzünk. A sereghajtó csapatok az a cél, hogy a dobogón végezzünk. A sereghajtó csapatok 
ellen kaptunk ki sajnos, akkor amikor a játékosok egy része ellen kaptunk ki sajnos, akkor amikor a játékosok egy része 
beteg volt. Szeretném megköszönni a mártélyi szurkolóknak beteg volt. Szeretném megköszönni a mártélyi szurkolóknak 
a türelmüket, mivel nem tudtunk a pályarongálás miatt so-a türelmüket, mivel nem tudtunk a pályarongálás miatt so-
káig nem tudtunk itthon edzeni vagy hazai közönség előtt káig nem tudtunk itthon edzeni vagy hazai közönség előtt 
játszani. Az utolsó meccseken viszont nagyon jó volt látni, játszani. Az utolsó meccseken viszont nagyon jó volt látni, 
hogy mennyien kilátogattak és támogatták jelenlétükkel a hogy mennyien kilátogattak és támogatták jelenlétükkel a 
csapatot. Szeretnénk megköszönni a Mártély SK elnökségé-csapatot. Szeretnénk megköszönni a Mártély SK elnökségé-
nek, hogy minden támogatták a csapatot, s szponzoroknak nek, hogy minden támogatták a csapatot, s szponzoroknak 
is a támogatást illetve a csapattagoknak, a fiúknak hogy szí-is a támogatást illetve a csapattagoknak, a fiúknak hogy szí-
vüket-lelküket beletették a játékba.vüket-lelküket beletették a játékba.

Brizik IstvánBrizik István

MÁRTÉLY ADTA MÁRTÉLY ADTA 
A BAJNOKSÁG GÓLKIRÁLYÁTA BAJNOKSÁG GÓLKIRÁLYÁT
  

A mártélyi Ifj. Papp Ernő lett idén a bajnokság gólkirálya. A mártélyi Ifj. Papp Ernő lett idén a bajnokság gólkirálya. 
A Csongrád-Csanád megyei II. osztályban játszó Mártély A Csongrád-Csanád megyei II. osztályban játszó Mártély 
SK ifjú titánja 29 góllal lett a legjobb és végzett a dobogó SK ifjú titánja 29 góllal lett a legjobb és végzett a dobogó 
legfelső fokán.legfelső fokán.

Most akkor 29 vagy 30 gólt lőttél? Most akkor 29 vagy 30 gólt lőttél? 
Hivatalosan 29, a jegyzőkönyvben ennyi szerepel. Én és a Hivatalosan 29, a jegyzőkönyvben ennyi szerepel. Én és a 
csapat, tudjuk, hogy az egyik meccsen eggyel többet rúgtam, csapat, tudjuk, hogy az egyik meccsen eggyel többet rúgtam, 
de a bíró másnak írta be a gólt. Én sosem voltam első ed-de a bíró másnak írta be a gólt. Én sosem voltam első ed-
dig a bajnokságban, az ideiben különösen kevés meccset is dig a bajnokságban, az ideiben különösen kevés meccset is 
játszottam, mert nem tudtam sajnos menni és le is voltam játszottam, mert nem tudtam sajnos menni és le is voltam 
maradva nagyon sokkal. A második felében a szezonnak maradva nagyon sokkal. A második felében a szezonnak 
kezdtem el rugdosni a gólokat és jöttem szépen fel, végül az kezdtem el rugdosni a gólokat és jöttem szépen fel, végül az 
utolsó meccsig nyitott volt, hogy ki lesz a gólkirály, egy má-utolsó meccsig nyitott volt, hogy ki lesz a gólkirály, egy má-
sik játékossal holtversenyben 29 góllal végeztünk az élen, de sik játékossal holtversenyben 29 góllal végeztünk az élen, de 
mivel én kevesebb meccsen játszottam, ezért hivatalosan én mivel én kevesebb meccsen játszottam, ezért hivatalosan én 
lettem a gólkirály.lettem a gólkirály.
Mióta rúgod a bőrt?Mióta rúgod a bőrt?
Gyerekkorom óta, Vásárhelyen 8 éves korom óta játszott, Gyerekkorom óta, Vásárhelyen 8 éves korom óta játszott, 
majd felváltva játszottam Mártélyon és Vásárhelyen. A Már-majd felváltva játszottam Mártélyon és Vásárhelyen. A Már-
tély felnőtt csapatát immáron 5 éve erősítem. Apukám is, a tély felnőtt csapatát immáron 5 éve erősítem. Apukám is, a 
tesóim is itt játszottak, nem volt nehéz a döntés, hogy én mi-tesóim is itt játszottak, nem volt nehéz a döntés, hogy én mi-
lyen sportágat válasszak.lyen sportágat válasszak.
Mik a tervek a jövőre nézve?Mik a tervek a jövőre nézve?
Nem tudok tervezni, nyilván nagyon szeretnék focizni, nem Nem tudok tervezni, nyilván nagyon szeretnék focizni, nem 
szeretném, hogy ez valaha kimaradjon az életemből, az, szeretném, hogy ez valaha kimaradjon az életemből, az, 
hogy a munka mit enged meg az egy más kérdés. Ki tudja, hogy a munka mit enged meg az egy más kérdés. Ki tudja, 
hogy mit hoz a jövő.hogy mit hoz a jövő.
Eseménydús év áll mögöttetek. Edzőváltásotok is volt, 9. Eseménydús év áll mögöttetek. Edzőváltásotok is volt, 9. 
helyen fordultatok és végül a 7. helyen végeztetek a bajnok-helyen fordultatok és végül a 7. helyen végeztetek a bajnok-
ságban.ságban.
Nekünk egész jó kis csapatunk van, a megye III.-ból felhoz-Nekünk egész jó kis csapatunk van, a megye III.-ból felhoz-
tuk a csapatot a megye II, ahol most a második idényünk tuk a csapatot a megye II, ahol most a második idényünk 
volt ez. Az előző szezonban újoncként a 3. helyen végeztünk, volt ez. Az előző szezonban újoncként a 3. helyen végeztünk, 
ami hatalmas teljesítmény volt. Ez az idei szezon egy picit ami hatalmas teljesítmény volt. Ez az idei szezon egy picit 
döcögősebbre sikerült, nem úgy jöttek az eredmények, mint döcögősebbre sikerült, nem úgy jöttek az eredmények, mint 
az előző évben, befutott 1-1- vereség. Jól kezdtük a második az előző évben, befutott 1-1- vereség. Jól kezdtük a második 
felét a szezonnak, 5 meccsig veretlenek voltunk, a jó csapato-felét a szezonnak, 5 meccsig veretlenek voltunk, a jó csapato-
kat vertük, akik mögöttünk voltak a tabellán, azokkal pedig kat vertük, akik mögöttünk voltak a tabellán, azokkal pedig 

Papp Enci lett a bajnokság gólkirálya. Fotó: Jesenszki DóraPapp Enci lett a bajnokság gólkirálya. Fotó: Jesenszki Dóra

Brizik István februárban vette át a csapat vezetését Brizik István februárban vette át a csapat vezetését 
Fotó: Jesenszki DóraFotó: Jesenszki Dóra

nehéz meccseket vívtunk, ellenük veszítettük a pontokat, nehéz meccseket vívtunk, ellenük veszítettük a pontokat, 
igazából ezen múlt a dobogó, amely a célunk volt és amely igazából ezen múlt a dobogó, amely a célunk volt és amely 
azt gondolom továbbra is a fő cél marad. Megvan hozzá a azt gondolom továbbra is a fő cél marad. Megvan hozzá a 
csapat és megvan hozzá a tudás, csak meg kell mutatni a pá-csapat és megvan hozzá a tudás, csak meg kell mutatni a pá-
lyán.lyán.
Mik a jövő évi tervek, lesz-e a csapatban változás? Mik a jövő évi tervek, lesz-e a csapatban változás? 
Változás egész biztosan lesz, lesznek távozók és érkezők is. Változás egész biztosan lesz, lesznek távozók és érkezők is. 
Már a nyáron elkezdjük az alapozást és az edzőmeccsek Már a nyáron elkezdjük az alapozást és az edzőmeccsek 
után ismét élesben játszunk. Én mindig úgy megyek fel a pá-után ismét élesben játszunk. Én mindig úgy megyek fel a pá-
lyára, hogy minden mérkőzést meg kell nyerni, ha minden lyára, hogy minden mérkőzést meg kell nyerni, ha minden 
meccset megnyerünk, akkor a bajnokság végén bajnokok meccset megnyerünk, akkor a bajnokság végén bajnokok 
leszünk. Mindenkinek ez a célja és meg is van rá a lehető-leszünk. Mindenkinek ez a célja és meg is van rá a lehető-
ségünk.ségünk.
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VASÚTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS NYÍLT VASÚTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS NYÍLT 
AZ ÁLLOMÁSONAZ ÁLLOMÁSON
  

A „Nyitott Kapuk” rendezvény keretén belül a magyaror-A „Nyitott Kapuk” rendezvény keretén belül a magyaror-
szági vasúti közlekedés 175. évfordulója és a 71. vasutas-szági vasúti közlekedés 175. évfordulója és a 71. vasutas-
nap alkalmából a mártélyi vasútállomás váróterme újra nap alkalmából a mártélyi vasútállomás váróterme újra 
kinyílt és egészen szeptemberig nyitva is marad. A Vas-kinyílt és egészen szeptemberig nyitva is marad. A Vas-
úttörténeti Alapítvány titkára, Nagy József nyugalmazott úttörténeti Alapítvány titkára, Nagy József nyugalmazott 
MÁV főtanácsos, eredeti MÁV relikviákkal rendezte be a MÁV főtanácsos, eredeti MÁV relikviákkal rendezte be a 
várótermet. Az érdekesség fokozása érdekében itt kerül-várótermet. Az érdekesség fokozása érdekében itt kerül-
tek először bemutatásra Lapis András szobrász különle-tek először bemutatásra Lapis András szobrász különle-
ges színes rajzai. Ezek a rajzok az egykori magyar vasúti ges színes rajzai. Ezek a rajzok az egykori magyar vasúti 
járművek – legfőképp gőzmozdonyok – grafikai megörö-járművek – legfőképp gőzmozdonyok – grafikai megörö-
kítései. Ez a műfaj Magyarországon csaknem ismeretlen, kítései. Ez a műfaj Magyarországon csaknem ismeretlen, 
így ez a kiállítás az eredetiség újdonságával is rendelkezik. így ez a kiállítás az eredetiség újdonságával is rendelkezik. 
A műfaj elnevezése: műszaki realizmus. A lényege: olyan A műfaj elnevezése: műszaki realizmus. A lényege: olyan 
alkotások létrehozása amelyek a mostohán kezelt Magyar alkotások létrehozása amelyek a mostohán kezelt Magyar 
Mozdonyokat valósághűen örökítik meg.Mozdonyokat valósághűen örökítik meg.

A bemutatott művek alapvetően kétfélék: egyrészt a szí-A bemutatott művek alapvetően kétfélék: egyrészt a szí-
nes-ceruzával megrajzolt látványos járművek, másrészt az nes-ceruzával megrajzolt látványos járművek, másrészt az 
olyan bronzból készült domborművek, amelyeknek végcélja olyan bronzból készült domborművek, amelyeknek végcélja 
egy vert éremsor létrehozása. Ennek kivitelezője és értékesí-egy vert éremsor létrehozása. Ennek kivitelezője és értékesí-
tője a Magyar Pénzverő Zrt. A kiállítás tervezése és elkészí-tője a Magyar Pénzverő Zrt. A kiállítás tervezése és elkészí-
tése közben derült ki, hogy Lapis Andrásnak több évtizeddel tése közben derült ki, hogy Lapis Andrásnak több évtizeddel 
ezelőtt fontos kapcsolata volt Mártéllyal. A Magyar Kép-ezelőtt fontos kapcsolata volt Mártéllyal. A Magyar Kép-
zőművészeti Főiskolán mestere, Szabó Iván Hódmezővásár-zőművészeti Főiskolán mestere, Szabó Iván Hódmezővásár-
helyen hozott létre a főiskolások részére nyári művésztelepet. helyen hozott létre a főiskolások részére nyári művésztelepet. 
Az egy hónapos időszakokban nem voltak kötött feladatok, Az egy hónapos időszakokban nem voltak kötött feladatok, 
így került Lapis András Mártélyra, ahol kinn a legelőn meg-így került Lapis András Mártélyra, ahol kinn a legelőn meg-
mintázta Péter Bélát, a mártélyi juhászt, akinek az eredeti mintázta Péter Bélát, a mártélyi juhászt, akinek az eredeti 
aláírása is hitelesíti az arckép valódiságát. A nagyméretű aláírása is hitelesíti az arckép valódiságát. A nagyméretű 
plakett hátoldala olyan plasztikai játék, amelyen rajta van plakett hátoldala olyan plasztikai játék, amelyen rajta van 

A látogatóknak lehetőségük volt beöltözni korhű ruhákbaA látogatóknak lehetőségük volt beöltözni korhű ruhákba

az évszám: 1973. A kapcsolat itt nem ért véget, mert két év az évszám: 1973. A kapcsolat itt nem ért véget, mert két év 
múlva – már a Főiskola elvégzése után – kapott megbízást múlva – már a Főiskola elvégzése után – kapott megbízást 
egy plakettre, az Ifjúsági Képzőművész Tábor tizedik évfor-egy plakettre, az Ifjúsági Képzőművész Tábor tizedik évfor-
dulójára. Évszám: 1975. Ez a bronz plakett örökre megőrizte dulójára. Évszám: 1975. Ez a bronz plakett örökre megőrizte 
a Tisza holtágának hangulatos, teliholdas éjszakáit. Vissza-a Tisza holtágának hangulatos, teliholdas éjszakáit. Vissza-
térve a mostani kiállításra, többen rákérdeztek Lapis András térve a mostani kiállításra, többen rákérdeztek Lapis András 
vasút iránti érdeklődésére. Erről néhány szót: az édesapja, vasút iránti érdeklődésére. Erről néhány szót: az édesapja, 
néhai Lapis Péter, kultúrmérnöki végzettséggel a MÁV al-néhai Lapis Péter, kultúrmérnöki végzettséggel a MÁV al-
kalmazottja volt. A családja midig „vágány közeli” szolgálati kalmazottja volt. A családja midig „vágány közeli” szolgálati 
lakásban lakott. Ennek következtében Lapis Andrásnak már lakásban lakott. Ennek következtében Lapis Andrásnak már 
a bölcsőtől kezdve természetes közege lett a vasút. A mozdo-a bölcsőtől kezdve természetes közege lett a vasút. A mozdo-
nyok látványa hamarabb rögzült, mint az anyanyelve.nyok látványa hamarabb rögzült, mint az anyanyelve.
Az évek folyamán soha nem szűnt meg a magyar vasút iránti Az évek folyamán soha nem szűnt meg a magyar vasút iránti 
affinitása, miközben volt néhány olyan pont, amely azt segí-affinitása, miközben volt néhány olyan pont, amely azt segí-
tette, hogy műszaki érdeklődése (és végzettsége) segítségével tette, hogy műszaki érdeklődése (és végzettsége) segítségével 
rászánja magát ennek közkinccsé tételére. A képzőművészeti rászánja magát ennek közkinccsé tételére. A képzőművészeti 
műfajok közül azt a kettőt választotta ki, amelynek a segítsé-műfajok közül azt a kettőt választotta ki, amelynek a segítsé-
gével sok emberhez juttatható el az a tudás, amely különben gével sok emberhez juttatható el az a tudás, amely különben 
elveszne. Mind a két műfajnak a lényege az ismeretterjesztés. elveszne. Mind a két műfajnak a lényege az ismeretterjesztés. 
Ezt segíti elő a színes grafikai sor, és az egyébként hazánkban Ezt segíti elő a színes grafikai sor, és az egyébként hazánkban 
népszerű vert éremsorozat. A színes grafikák folyamatosan népszerű vert éremsorozat. A színes grafikák folyamatosan 
készülnek, a vert-érmek első nyolc darabja pedig lassan már készülnek, a vert-érmek első nyolc darabja pedig lassan már 
elfogy, de a következő nyolc érem gipszmintája is készen van elfogy, de a következő nyolc érem gipszmintája is készen van 
már. A végső, teljes sorozat, még kétszer hat darabot tartal-már. A végső, teljes sorozat, még kétszer hat darabot tartal-
maz, amelynek az elkészítése szintén a végéhez közeledik. maz, amelynek az elkészítése szintén a végéhez közeledik. 
Összességében ötvenhat mozdonyról lesz szó. Ezen a kiál-Összességében ötvenhat mozdonyról lesz szó. Ezen a kiál-
lításon vitrinben láthatók az első mozdonysorozat darabjai. lításon vitrinben láthatók az első mozdonysorozat darabjai. 
Az érmek csomagolása inkább könyvespolcra kívánkozik, Az érmek csomagolása inkább könyvespolcra kívánkozik, 
mint fiókba. A „füzetbe” csomagolt érmek mellett nagyon mint fiókba. A „füzetbe” csomagolt érmek mellett nagyon 
tömören olvasható az adott mozdony technikai- és kortör-tömören olvasható az adott mozdony technikai- és kortör-
ténete. Remélhetően az utánunk jövő nemzedékeknek sem ténete. Remélhetően az utánunk jövő nemzedékeknek sem 
marad nyitott kérdése a gőzmozdonyokkal kapcsolatban. marad nyitott kérdése a gőzmozdonyokkal kapcsolatban. 
Az pedig természetes lesz, hogy Kandó Kálmán zsenialitá-Az pedig természetes lesz, hogy Kandó Kálmán zsenialitá-
sát hamarabb ismerték fel Olaszországban és Amerikában, sát hamarabb ismerték fel Olaszországban és Amerikában, 
mint Magyarországon. Az ismeretterjesztés lényege: tö-mint Magyarországon. Az ismeretterjesztés lényege: tö-
mören és érthetően elmondani és bemutatni azt a Magyar mören és érthetően elmondani és bemutatni azt a Magyar 
technikatörténeti múltat, amely nagyon ritkán kerül a kö-technikatörténeti múltat, amely nagyon ritkán kerül a kö-
zérdeklődés középpontjába. Ez a kiállítás a közös elképze-zérdeklődés középpontjába. Ez a kiállítás a közös elképze-
lések és erőfeszítések eredménye, amelynek vannak esélyei, lések és erőfeszítések eredménye, amelynek vannak esélyei, 
hogy a folyamatosan bővülő grafikák állandó kiállítása le-hogy a folyamatosan bővülő grafikák állandó kiállítása le-
gyen. Lapis András nagyon örül ennek a lehetőségnek, mert gyen. Lapis András nagyon örül ennek a lehetőségnek, mert 
a Vasúttörténeti Alapítvánnyal és a színezett grafikákkal az a Vasúttörténeti Alapítvánnyal és a színezett grafikákkal az 
elkövetkező években az egész épületet élővé, látogathatóvá elkövetkező években az egész épületet élővé, látogathatóvá 
lehet tenni.lehet tenni.
Következő havi számunkban górcső alá vesszük a kiállított Következő havi számunkban górcső alá vesszük a kiállított 
relikviákat és Nagy Józseffel is beszélgetünk.relikviákat és Nagy Józseffel is beszélgetünk.

Gondi KláraGondi Klára

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a háziorvosi 
szolgálat rendelési ideje a következőképpen módosul:

minden hétköznap 8-11 óráig, 
11-12 óra között: prevenciós fogadóóra. 

Ez a rendelési idő visszavonásig érvényes.
A gyógyszertár a nyári szabadságolások miatt hétfőn, 
szerdán és pénteken 9-12 óráig tart nyitva.
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DESZKÁRA FEL, HOLTÁGRA BEDESZKÁRA FEL, HOLTÁGRA BE
  

Aki az elmúlt 1 hónapban járt a Tisza-parton különös Aki az elmúlt 1 hónapban járt a Tisza-parton különös 
eszközökre figyelhetett fel. A leginkább szörfdeszkákra eszközökre figyelhetett fel. A leginkább szörfdeszkákra 
emlékeztető járműveken a vízen állva kell egyensúlyoz-emlékeztető járműveken a vízen állva kell egyensúlyoz-
va megmaradni és magunkat evezővel hajtani az előrébb va megmaradni és magunkat evezővel hajtani az előrébb 
jutás érdekében. Ezek a SUP-ok (ejtsd: száp) és egy angol jutás érdekében. Ezek a SUP-ok (ejtsd: száp) és egy angol 
mozaikszóból a Stand Up Paddle-ből jön, amelyet állva mozaikszóból a Stand Up Paddle-ből jön, amelyet állva 
evezésként lehetne a legegyszerűbben lefordítani. A Már-evezésként lehetne a legegyszerűbben lefordítani. A Már-
télyi holtágon már 2000.- forintért lehet egy órára köl-télyi holtágon már 2000.- forintért lehet egy órára köl-
csönözni. Szőke Sándorral, a múlt hónapban Mártélyon csönözni. Szőke Sándorral, a múlt hónapban Mártélyon 
megnyílt Suprenter tulajdonosával beszélgettünk a már-megnyílt Suprenter tulajdonosával beszélgettünk a már-
télyi holtág partján, miközben tőlünk nem messze ekkor télyi holtág partján, miközben tőlünk nem messze ekkor 
is sokan igyekeztek állva evezni a vízen.is sokan igyekeztek állva evezni a vízen.

Kiknek ajánljátok ez a sportot?Kiknek ajánljátok ez a sportot?
Bárkinek, kortól és nemtől függetlenül. Fontos az, hogy tud-Bárkinek, kortól és nemtől függetlenül. Fontos az, hogy tud-
jon úszni az az illető, aki vízre száll.jon úszni az az illető, aki vízre száll.
Miért különleges ez a fajta vízre szállás?Miért különleges ez a fajta vízre szállás?
Amellett, hogy sportértéket nyújt maga az evezés, amellett Amellett, hogy sportértéket nyújt maga az evezés, amellett 
egy nagyon meditatív kikapcsolódási lehetőség azoknak, egy nagyon meditatív kikapcsolódási lehetőség azoknak, 
akik szeretik a természetet, a természet közeli dolgokat, a vi-akik szeretik a természetet, a természet közeli dolgokat, a vi-
zet. És így könnyedén megismerkedhetnek a vízi élővilággal, zet. És így könnyedén megismerkedhetnek a vízi élővilággal, 
természettel és magával a mártélyi holtággal, amely mind-természettel és magával a mártélyi holtággal, amely mind-
annyian tudjuk, hogy milyen gyönyörű.annyian tudjuk, hogy milyen gyönyörű.
Miért pont Mártélyon nyitottátok meg a SUP bérléseteket?Miért pont Mártélyon nyitottátok meg a SUP bérléseteket?
Alapvetően mi hódmezővásárhelyiek vagyunk, ide jártunk Alapvetően mi hódmezővásárhelyiek vagyunk, ide jártunk 
ki nyaranként, és ismerjük, tudjuk, hogy milyen művészek ki nyaranként, és ismerjük, tudjuk, hogy milyen művészek 
járnak a csodájára ennek a helynek. Gyönyörű, egész egysze-járnak a csodájára ennek a helynek. Gyönyörű, egész egysze-
rűen ezért döntöttünk Mártély mellett.rűen ezért döntöttünk Mártély mellett.
Mik a tapasztalatok az elmúlt egy hónap alapján, van-e Mik a tapasztalatok az elmúlt egy hónap alapján, van-e 
igény rá, mert ránézésre határázottan az az érzése az em-igény rá, mert ránézésre határázottan az az érzése az em-
bernek, hogy szinte mindig van egy állva evező ember a víz bernek, hogy szinte mindig van egy állva evező ember a víz 
felszínén?felszínén?
Azt nem tudjuk, hogy a mi érdemünk-e, hogy beevezték, Azt nem tudjuk, hogy a mi érdemünk-e, hogy beevezték, 
felfedezték Mártélyt és annak szépségeit, de az a tapaszta-felfedezték Mártélyt és annak szépségeit, de az a tapaszta-
latunk, hogy egyre több SUP-os van, nem csak hétvégén, de latunk, hogy egyre több SUP-os van, nem csak hétvégén, de 
hétköznap is. Nemcsak a mi deszkáinkkal látni embereket, hétköznap is. Nemcsak a mi deszkáinkkal látni embereket, 
hanem az ország számos pontjáról jönnek ide vízre szállni.hanem az ország számos pontjáról jönnek ide vízre szállni.
Meddig tervezitek a szezont. Szezonális-e ez a sport egyál-Meddig tervezitek a szezont. Szezonális-e ez a sport egyál-
talán vagy lehet egész évben csinálni?talán vagy lehet egész évben csinálni?

Természetesen lehet egész évben. Sokan úgy gondolják, Természetesen lehet egész évben. Sokan úgy gondolják, 
hogy ez szezonális és csak a nyarat fedi le. Mi úgy gondoljuk, hogy ez szezonális és csak a nyarat fedi le. Mi úgy gondoljuk, 
hogy ez nem így van. Mi evezünk ősszel is, természetesen hogy ez nem így van. Mi evezünk ősszel is, természetesen 
nagyon hidegben, télen nem, de ahogy kezdődik a fagypont nagyon hidegben, télen nem, de ahogy kezdődik a fagypont 
feletti hőmérséklet, azonnal vízre pattanunk és több évszak-feletti hőmérséklet, azonnal vízre pattanunk és több évszak-
ban, tavasszal és ősszel is megcsodáljuk Mártélyt. Sokaknak ban, tavasszal és ősszel is megcsodáljuk Mártélyt. Sokaknak 
természetesen ez továbbra is csak egy nyári kikapcsolódás természetesen ez továbbra is csak egy nyári kikapcsolódás 
marad.marad.

Terveztek-e vagy vannak-e már vezetett túráitok?Terveztek-e vagy vannak-e már vezetett túráitok?
Igen, voltak már túráink, villásreggelivel egybekötve, nap-Igen, voltak már túráink, villásreggelivel egybekötve, nap-
lementés túráink, járunk Szarvasra, a Tisza-tóra, a Duna és lementés túráink, járunk Szarvasra, a Tisza-tóra, a Duna és 
Tisza holtágaira. Megpróbáljuk az ország összes olyan pont-Tisza holtágaira. Megpróbáljuk az ország összes olyan pont-
ját beevezni, amelyet érdemes.ját beevezni, amelyet érdemes.
Mennyire fontos, hogy állóvíz legyen alattunk?Mennyire fontos, hogy állóvíz legyen alattunk?
Kezdőknek mindenképp az állóvíz ajánlott. Akik már kicsit Kezdőknek mindenképp az állóvíz ajánlott. Akik már kicsit 
rutinosabbak, azok folyóvízen is kipróbálhatják magukat, rutinosabbak, azok folyóvízen is kipróbálhatják magukat, 
de természetesen kötött a dolog, hiszen lefelé könnyű cso-de természetesen kötött a dolog, hiszen lefelé könnyű cso-
rogni, felfelé evezni pedig nehéz. rogni, felfelé evezni pedig nehéz. 
Van-e most fix nyitvatartásotok?Van-e most fix nyitvatartásotok?
Hétköznaponként telefonos bejelentkezés szükséges, hétvé-Hétköznaponként telefonos bejelentkezés szükséges, hétvé-
gente pedig itt vagyunk reggel 10-től este 6-7-ig. Rossz idő gente pedig itt vagyunk reggel 10-től este 6-7-ig. Rossz idő 
esetén nem vagyunk nyitva. A viharos szél és eső az, ami esetén nem vagyunk nyitva. A viharos szél és eső az, ami 
akadályozza a vízre szállást.akadályozza a vízre szállást.

Vezetett SUP-túra a mártélyi holtágon. Fotó: SuprenterVezetett SUP-túra a mártélyi holtágon. Fotó: Suprenter

Hétköznap telefonos egyeztetés után, hétvégente délelőtt Hétköznap telefonos egyeztetés után, hétvégente délelőtt 
10-től várják a SUP bérlőket a parton. Fotó: Suprenter10-től várják a SUP bérlőket a parton. Fotó: Suprenter

Anyakönyvi hírek

SZÜLETETT:

„ Azért, mert szerettek jöttem a világra, 
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága!”

•  Papp Ádám, 2021. június 8., 
(Sajti Kata és Papp Dávid)

•  Megyes Noémi, 2021. június 23., 
(Daraki Csenge és Megyes József)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Szívből gratulálunk a friss házasoknak!

„ Ami fél, azt el ne fogadd, 
egészet akarj és egészet adj.”

•  Börcsök Dávid Zoltán és Bálint Zita
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Idén sem sikerült…július 7.-én egy forró délután üldögé-Idén sem sikerült…július 7.-én egy forró délután üldögé-
lünk kilencen a mindszenti strandon és várjuk a kérész-lünk kilencen a mindszenti strandon és várjuk a kérész-
rajzás kezdetét. Másfél órai eredménytelen leskelődés rajzás kezdetét. Másfél órai eredménytelen leskelődés 
után feladjuk, vissza Mártélyra.után feladjuk, vissza Mártélyra.
Mire is voltunk kíváncsiak? Mártélyon három-négy termé-Mire is voltunk kíváncsiak? Mártélyon három-négy termé-
szeti jelenség érdemel figyelmet, ami más vidéken sokkal szeti jelenség érdemel figyelmet, ami más vidéken sokkal 
nagyobb érdeklődésre tart számot, mint itt, mert ez termé-nagyobb érdeklődésre tart számot, mint itt, mert ez termé-
szetes és itt van. A téli jégzajlás, a kérészek kirajzása / a ti-szetes és itt van. A téli jégzajlás, a kérészek kirajzása / a ti-
szavirágzás/ az augusztus-szeptemberi fekete gólya vonulás szavirágzás/ az augusztus-szeptemberi fekete gólya vonulás 
az ártérben és az október végi-novemberi daru vonulás. Ez az ártérben és az október végi-novemberi daru vonulás. Ez 
mondhatni megszokott, együtt élünk ezekkel a természeti mondhatni megszokott, együtt élünk ezekkel a természeti 
csodákkal, amiért mások még ki is mozdulnának az ottho-csodákkal, amiért mások még ki is mozdulnának az ottho-
nukbólnukból
De mit is kellenék látnunk és csudálnunk június-július me-De mit is kellenék látnunk és csudálnunk június-július me-
leg napjaiban a folyó partján úgy esti hat és nyolc között? leg napjaiban a folyó partján úgy esti hat és nyolc között? 
Hát kérem szépen a tiszavirág kirepülését, rajzását ami csak Hát kérem szépen a tiszavirág kirepülését, rajzását ami csak 
a Tisza és mellékfolyói. a Kőrösök és a Maros vizein látható. a Tisza és mellékfolyói. a Kőrösök és a Maros vizein látható. 
Hazánkban három kérészfaj él, a tiszavirág, a dunavirág és Hazánkban három kérészfaj él, a tiszavirág, a dunavirág és 
a rajnai faj. ez  utóbbit az ötvenes évek végén sikerült meg-a rajnai faj. ez  utóbbit az ötvenes évek végén sikerült meg-
menteni kipusztulástól a németeknek, de a mi őshonos ro-menteni kipusztulástól a németeknek, de a mi őshonos ro-
varjainknak is bizonytalan volt a sorsa.varjainknak is bizonytalan volt a sorsa.
Arisztotelész írt először a kérész rajzásról, majd a Tisza Arisztotelész írt először a kérész rajzásról, majd a Tisza 
egyik török idők utáni térképezője, Marsigli  hadmérnök egyik török idők utáni térképezője, Marsigli  hadmérnök 
említette. A hatvanas évek végéig megszokott volt a tömeges említette. A hatvanas évek végéig megszokott volt a tömeges 
rajzás, az újszegedi strandon nem lehetett úszni a sodródó, rajzás, az újszegedi strandon nem lehetett úszni a sodródó, 
elpusztult kérész tetemektől.elpusztult kérész tetemektől.

A tiszavirág lárvája három évig él a meredek partfalakban, A tiszavirág lárvája három évig él a meredek partfalakban, 
közben nagyjából hússzor vedlik és szerves törmelékkel táp-közben nagyjából hússzor vedlik és szerves törmelékkel táp-
lálkozik. Élete végén egy fülledt nyári délutánon előbújik lálkozik. Élete végén egy fülledt nyári délutánon előbújik 
a meredek partfalból, előbb a hímek, majd a nőstények. A a meredek partfalból, előbb a hímek, majd a nőstények. A 
hímek egy utolsó vedléssel alakulnak át repülő rovarrá és hímek egy utolsó vedléssel alakulnak át repülő rovarrá és 
csapatosan repülve a víz felett várják a nőstények érkezését. csapatosan repülve a víz felett várják a nőstények érkezését. 
Persze más érintettjei is vannak a rajzásnak, sirályok, fecs-Persze más érintettjei is vannak a rajzásnak, sirályok, fecs-
kék, halak is gyűlnek össze a zsákmány reményében. A pár-kék, halak is gyűlnek össze a zsákmány reményében. A pár-
zás után, amikor 8-10 hím is próbálkozik az utód nemzéssel zás után, amikor 8-10 hím is próbálkozik az utód nemzéssel 
a hímek rövidesen elpusztulnak, a nőstények pedig 7-8000 a hímek rövidesen elpusztulnak, a nőstények pedig 7-8000 
petét engednek a vízbe, ahol újra indul a körforgás. A párzás petét engednek a vízbe, ahol újra indul a körforgás. A párzás 
és a peterakás után mindkét nem elpusztul, vízbe hullik. A és a peterakás után mindkét nem elpusztul, vízbe hullik. A 
kirepülés után csak a repülést vezénylő szervek és az ivar-kirepülés után csak a repülést vezénylő szervek és az ivar-
szervek működnek, de az emésztőrendszer már nem…szervek működnek, de az emésztőrendszer már nem…

A hazai kérész fajok mind védettek, régebbi időben kedvelt A hazai kérész fajok mind védettek, régebbi időben kedvelt 
horgász csali volt a kérész lárva –az iszapból „bányászva” de horgász csali volt a kérész lárva –az iszapból „bányászva” de 
az elpusztult rovarokat megszárítva csalinak használták, de az elpusztult rovarokat megszárítva csalinak használták, de 
disznókkal is etették.disznókkal is etették.
A nagymérvű vegyszerhasználat, vízszennyezések miatt a A nagymérvű vegyszerhasználat, vízszennyezések miatt a 
hetvenes-nyolcvanas években megritkult a tiszavirág állo-hetvenes-nyolcvanas években megritkult a tiszavirág állo-
mánya. 1997 és 1998-ben  biztató rajzásokat láttunk és jött mánya. 1997 és 1998-ben  biztató rajzásokat láttunk és jött 
a 2000. évi cianid szennyezés! Semmi bizakodás nem volt a a 2000. évi cianid szennyezés! Semmi bizakodás nem volt a 
természetvédőkben, de ennek ellenére gyönyörű rajzás volt természetvédőkben, de ennek ellenére gyönyörű rajzás volt 
a tiszai vízrendszerben! Az általam is hiteles magyarázat, a tiszai vízrendszerben! Az általam is hiteles magyarázat, 
hogy az előző évi rekord csapadék miatti talajvíz nyomás hogy az előző évi rekord csapadék miatti talajvíz nyomás 
nem engedte „betörni” a cianidos vizet a kérészek járatai-nem engedte „betörni” a cianidos vizet a kérészek járatai-
ba. Abban az évben a szolnoki Tisza Klub szervezésében ba. Abban az évben a szolnoki Tisza Klub szervezésében 
felmértük a tiszai tenyészőhelyeket és rendszeres a rajzások felmértük a tiszai tenyészőhelyeket és rendszeres a rajzások 
nyilvántartása, ami évente változó és van mikor el is marad.nyilvántartása, ami évente változó és van mikor el is marad.
Az idei sikertelen kérész nézés estéjén szegedi kollégám Al-Az idei sikertelen kérész nézés estéjén szegedi kollégám Al-
győ alatt látott két nőstény lepkét, én pedig Mindszentnél győ alatt látott két nőstény lepkét, én pedig Mindszentnél 
három hímet, hát ez kevés sikerrel bíztat a 2024-es szaporu-három hímet, hát ez kevés sikerrel bíztat a 2024-es szaporu-
lat reményével, de július 4-   én nagy volt az „örömködés” a lat reményével, de július 4-   én nagy volt az „örömködés” a 
tiszavirágoknál.tiszavirágoknál.
Mártélynál sikeres lehet a megfigyelés a Mártélyi foknál, Mártélynál sikeres lehet a megfigyelés a Mártélyi foknál, 
Sasérnél és Mindszentnél a „nudista” parton és a komp kör-Sasérnél és Mindszentnél a „nudista” parton és a komp kör-
nyékén.nyékén.

Az agyagos szakadó partok a kérész lárvák élőhelyei.Az agyagos szakadó partok a kérész lárvák élőhelyei.
Fotó: Somodi IstvánFotó: Somodi István

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - 
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátri-
án, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántal-

mazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), 
hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!

Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN KEZELÜNK!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól 
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 

témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN KEZELÜNK!
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KINYITOTTAK A KINYITOTTAK A 
RÁKÓCZI UTCAI KAPUKRÁKÓCZI UTCAI KAPUK
  

Július 10-én immáron 8. alkalommal rendezték meg a Rá-Július 10-én immáron 8. alkalommal rendezték meg a Rá-
kóczi utcában a Nyitott Kapuk Fesztivált. Szinte minden kóczi utcában a Nyitott Kapuk Fesztivált. Szinte minden 
háznál volt kirakodás, vásárfia, zenebona. A Mártélyi Va-háznál volt kirakodás, vásárfia, zenebona. A Mártélyi Va-
dászok Egyesülete és a Vasútállomás is csatlakozott a ren-dászok Egyesülete és a Vasútállomás is csatlakozott a ren-
dezvényhez, utóbbi egy vasúttörténeti kiállítással, mely dezvényhez, utóbbi egy vasúttörténeti kiállítással, mely 
szeptemberig lesz megtekinthető. A vásárhelyi veterán szeptemberig lesz megtekinthető. A vásárhelyi veterán 
autók is kijöttek és emelték a nap színvonalát.autók is kijöttek és emelték a nap színvonalát.

A reggel kilenc órási kapunyitást izgatottan várták mind a A reggel kilenc órási kapunyitást izgatottan várták mind a 
tulajdonosok, mind pedig a Mártélyra kilátogatók. Az első tulajdonosok, mind pedig a Mártélyra kilátogatók. Az első 
vendégek az utcában külföldiek voltak. Hogy véletlenül ke-vendégek az utcában külföldiek voltak. Hogy véletlenül ke-
veredtek-e pont ide, vagy a Nyitott Kapuk Fesztivál volt a veredtek-e pont ide, vagy a Nyitott Kapuk Fesztivál volt a 
célja a látogatásuknak, nem derült ki, de láthatóan nagyon célja a látogatásuknak, nem derült ki, de láthatóan nagyon 
jól érezték magukat ezen a családias hangvételű rendezvé-jól érezték magukat ezen a családias hangvételű rendezvé-
nyen.nyen.
Az egyik háznál csodaszép kézműves termékekből lehetett Az egyik háznál csodaszép kézműves termékekből lehetett 
szemezgetni, volt itt mesterségek udvara, a hosszabb hajjal szemezgetni, volt itt mesterségek udvara, a hosszabb hajjal 
rendelkezők hajfonásban vehettek részt, reneszánsz fegyver rendelkezők hajfonásban vehettek részt, reneszánsz fegyver 
bemutató, régiségek, kerámiák, zeneudvar, kutyabemutató, bemutató, régiségek, kerámiák, zeneudvar, kutyabemutató, 
retró plakátok és telefonok, lovaskocsikázás, mikrozöldsé-retró plakátok és telefonok, lovaskocsikázás, mikrozöldsé-
gek, krémek, szappanok, köcsögös bab, fröccsöde, néptánc gek, krémek, szappanok, köcsögös bab, fröccsöde, néptánc 
és zene, zene, zene! A teljesség igénye nélkül ez jellemezte és zene, zene, zene! A teljesség igénye nélkül ez jellemezte 

a fesztivált, ahol nem volt olyan látogató, aki ne találta vol-a fesztivált, ahol nem volt olyan látogató, aki ne találta vol-
na meg az érdeklődési körének megfelelő programot vagy na meg az érdeklődési körének megfelelő programot vagy 
kincseket. Nem lehetett úgy végigmenni az utcán, hogy az kincseket. Nem lehetett úgy végigmenni az utcán, hogy az 
ember ne fusson bele egy-egy néptáncoló fiatal párba, vagy ember ne fusson bele egy-egy néptáncoló fiatal párba, vagy 
összeverbuválódott zenészekbe, akik épp örömzenélésbe összeverbuválódott zenészekbe, akik épp örömzenélésbe 
kezdtek.kezdtek.
Idén a Mártély Feketehalmi Földtulajdonosok is kitelepül-Idén a Mártély Feketehalmi Földtulajdonosok is kitelepül-
tek, a Mártélyi Vadászok Egyesülete trófea kiállítással csat-tek, a Mártélyi Vadászok Egyesülete trófea kiállítással csat-
lakozott a rendezvényhez és a felújított vasútállomás is csat-lakozott a rendezvényhez és a felújított vasútállomás is csat-
lakozott egy időszakos, vasúttörténeti kiállítással, melynek lakozott egy időszakos, vasúttörténeti kiállítással, melynek 
megnyitója is ezen a napon volt és előreláthatólag szeptem-megnyitója is ezen a napon volt és előreláthatólag szeptem-
berig lesz megtekinthető. berig lesz megtekinthető. 
A tavalyi évben a pandémia miatt elmaradt a fesztivál, de A tavalyi évben a pandémia miatt elmaradt a fesztivál, de 
idén még olyan kapuk is kinyíltak, amik az elmúlt évek-idén még olyan kapuk is kinyíltak, amik az elmúlt évek-
ben zárva maradtak. A szervezést az idén is, mint mindig, ben zárva maradtak. A szervezést az idén is, mint mindig, 
most is a „Hogy életük legyen” alapítvány vette a hátára. most is a „Hogy életük legyen” alapítvány vette a hátára. 
Szép hagyománnyá kezd válni az is, hogy egyes házaknál Szép hagyománnyá kezd válni az is, hogy egyes házaknál 
bográcsban főtt finomságokkal vendégelik meg a kilátoga-bográcsban főtt finomságokkal vendégelik meg a kilátoga-
tókat. Olyan is volt, aki lóháton érkezett, majd távozott az tókat. Olyan is volt, aki lóháton érkezett, majd távozott az 
eseményről. Egy nagyszerű kezdeményezés ez, mely párját eseményről. Egy nagyszerű kezdeményezés ez, mely párját 
ritkítja nem csak a megyében, de az egész országban is, le a ritkítja nem csak a megyében, de az egész országban is, le a 
kalappal a szervezők és segítőik előtt! Kívánunk nekik sok kalappal a szervezők és segítőik előtt! Kívánunk nekik sok 
hasonló, sikeres megmozdulást!hasonló, sikeres megmozdulást!

Somodi ÁgnesSomodi Ágnes

Volt, aki lóháton érkezett és távozott a rendezvényről.Volt, aki lóháton érkezett és távozott a rendezvényről.
Fotó: Fekete RóbertFotó: Fekete Róbert

Csodaszép kézműves termékek közül lehetett válogatni.Csodaszép kézműves termékek közül lehetett válogatni.
Fotó: Fekete RóbertFotó: Fekete Róbert

Rotyog a köcsögös bab. Fotó: Fekete RóbertRotyog a köcsögös bab. Fotó: Fekete Róbert


