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AZ AVARÉGETŐKET AKÁR AZ AVARÉGETŐKET AKÁR 
3.000.000.- FORINTOS BÍRSÁGGAL 3.000.000.- FORINTOS BÍRSÁGGAL 
IS SÚJTHATJÁKIS SÚJTHATJÁK

  
A január 1-én életbe lépett levegő, és a természet védel-A január 1-én életbe lépett levegő, és a természet védel-
méről szóló törvény értelmében komoly pénzbüntetés is méről szóló törvény értelmében komoly pénzbüntetés is 
kiszabható arra, aki nem tartja be a jogszabályt és azzal kiszabható arra, aki nem tartja be a jogszabályt és azzal 
ellentétesen avart éget.ellentétesen avart éget.
Nem csak a környezetünk, a bolygónk, de még a saját és Nem csak a környezetünk, a bolygónk, de még a saját és 
adott esetben a szomszéd tulajdona vagy mások testi épsége adott esetben a szomszéd tulajdona vagy mások testi épsége 
sem érdekli azokat, akik a jogszabályokra fittyet hányva, „az sem érdekli azokat, akik a jogszabályokra fittyet hányva, „az 
rám nem vonatkozik” felkiáltással avar égetésbe fognak. Az, rám nem vonatkozik” felkiáltással avar égetésbe fognak. Az, 
hogy a saját portáján valaki törvényellenes viselkedést tanú-hogy a saját portáján valaki törvényellenes viselkedést tanú-
sít nem magánügy. Pláne, ha ezzel másokat is veszélyeztet. A sít nem magánügy. Pláne, ha ezzel másokat is veszélyeztet. A 
2021. január 1-vel hatályba lépett rendelkezés szerint TILOS 2021. január 1-vel hatályba lépett rendelkezés szerint TILOS 
AZ AVAR ÉGETÉSE! Vagyis: nem szabad. És ez alól senki AZ AVAR ÉGETÉSE! Vagyis: nem szabad. És ez alól senki 
sem kivétel. Erre már a tisztelt lakosság figyelmét az áprilisi sem kivétel. Erre már a tisztelt lakosság figyelmét az áprilisi 
lapszámunkban felhívtuk, de sajnos a tapasztalat azt mutat-lapszámunkban felhívtuk, de sajnos a tapasztalat azt mutat-
ja, hogy vannak emberek, akiket nem érdekel még az óriási ja, hogy vannak emberek, akiket nem érdekel még az óriási 
pénzbüntetés sem.pénzbüntetés sem.

Áprilisban írtuk:Áprilisban írtuk:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 
törvény és a természet védelméről szóló törvény mó-
dosításával 2021. január 1-től eltörölték azt a rendel-
kezést, amely alapján az önkormányzatok rendelet-
ben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá 
válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet 
alapján a tilalom az egész országban.
A módosítás célja a levegő minőségének javítása, 
ezáltal a lakosság egészségének védelme. A levegőmi-
nőség alakulásában pedig a lakossági fűtés mellett 
kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulladék égeté-
sének.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az avar égetése a 
község egész területén szigorúan tilos és büntetést von 
maga után.

Már pici korunkban megtanultuk: a tűzzel nem játszunk. Már pici korunkban megtanultuk: a tűzzel nem játszunk. 
Nem csak nyáron, száraz időszakban nem, hanem semmi-Nem csak nyáron, száraz időszakban nem, hanem semmi-
lyen körülmények között. „Láthattuk az utóbbi hetekben, lyen körülmények között. „Láthattuk az utóbbi hetekben, 
hogyan lángolt a határ Székkutasnál, pár napja Szeged alatt, hogyan lángolt a határ Székkutasnál, pár napja Szeged alatt, 
majd Hódmezővásárhely mellett is. Muszáj lenne megérte-majd Hódmezővásárhely mellett is. Muszáj lenne megérte-
nie az embereknek, hogy a törvényeket a saját védelmük ér-nie az embereknek, hogy a törvényeket a saját védelmük ér-
dekében hozzák és be kell tartani mindenkinek, senki sem dekében hozzák és be kell tartani mindenkinek, senki sem 
áll felette.” – mondta megkeresésünkre Rózsa Róbert a Pol-áll felette.” – mondta megkeresésünkre Rózsa Róbert a Pol-
gárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély gárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély 
elnöke.elnöke.
Kérjük a tisztelt lakosságot, amennyiben törvényellenes ava-Kérjük a tisztelt lakosságot, amennyiben törvényellenes ava-
régetést tapasztalnak a falu területén bárhol, jelentsék azt a régetést tapasztalnak a falu területén bárhol, jelentsék azt a 
tűzoltóknak a 105-ös, vagy az egységes 112-es segélyhívón. tűzoltóknak a 105-ös, vagy az egységes 112-es segélyhívón. 
A tűzvédelmi szabály megszegése akár 3.000.000.- forintos A tűzvédelmi szabály megszegése akár 3.000.000.- forintos 
büntetési tételt is vonhat maga után.büntetési tételt is vonhat maga után.

ELINDULTAK AZ ERZSÉBET TÁBOROKELINDULTAK AZ ERZSÉBET TÁBOROK
  
Az idén is megrendezésre kerülnek az Erzsébet táborok a Az idén is megrendezésre kerülnek az Erzsébet táborok a 
Faluházban és az iskolában, ahol lehetősége van a márté-Faluházban és az iskolában, ahol lehetősége van a márté-
lyi és környéki gyermekeknek öt héten keresztül különbö-lyi és környéki gyermekeknek öt héten keresztül különbö-
ző tematikájú táborok programjain részt venni.ző tematikájú táborok programjain részt venni.
Immáron negyedik éve kerülnek megrendezésre pályázati Immáron negyedik éve kerülnek megrendezésre pályázati 
forrásból az Erzsébet táborok Mártélyon. Kékfény, történe-forrásból az Erzsébet táborok Mártélyon. Kékfény, történe-
lem, cserkész, művész és ősmagyar táborokba jelentkezhet-lem, cserkész, művész és ősmagyar táborokba jelentkezhet-
tek idén is a gyerekek. Hetente harminc lurkót tudnak fo-tek idén is a gyerekek. Hetente harminc lurkót tudnak fo-
gadni, az idén még túljelentkezés is volt, ezért nem árt minél gadni, az idén még túljelentkezés is volt, ezért nem árt minél 
hamarabb jelentkezni. hamarabb jelentkezni. 
Minden héten hétfőtől péntekig, reggel 8-tól délután 4 óráig Minden héten hétfőtől péntekig, reggel 8-tól délután 4 óráig 
várják a gyerekeket színesebbnél színesebb programok. Na-várják a gyerekeket színesebbnél színesebb programok. Na-
ponta négyszer étkezés is biztosítva van számukra, mindez ponta négyszer étkezés is biztosítva van számukra, mindez 
egy jelképes 500.- forintért hetente, vagyis 100.- forint na-egy jelképes 500.- forintért hetente, vagyis 100.- forint na-
ponta. Az önkormányzat pályázott a forrásokra, míg lelkiis-ponta. Az önkormányzat pályázott a forrásokra, míg lelkiis-
meretes pedagógusok a lebonyolításban segítenek. „Minden meretes pedagógusok a lebonyolításban segítenek. „Minden 
héten szerdán máshova kirándulunk, ezeken a napokon is héten szerdán máshova kirándulunk, ezeken a napokon is 
természetesen minden ingyen van, étteremben ebédelünk a természetesen minden ingyen van, étteremben ebédelünk a 
gyerekekkel és, amennyiben szeretnének, a szülők is velünk gyerekekkel és, amennyiben szeretnének, a szülők is velünk 
tarthatnak, ők értelemszerűen maguknak fizetik a részvéte-tarthatnak, ők értelemszerűen maguknak fizetik a részvéte-
li díjat. Voltunk már az Agórában, Szegeden, a Vadnyugati li díjat. Voltunk már az Agórában, Szegeden, a Vadnyugati 
városban, Csongrádon, Makón, a kalandparkban, Szabad-városban, Csongrádon, Makón, a kalandparkban, Szabad-
kígyóson is a Kastélyban. Van minden héten medencézés, kígyóson is a Kastélyban. Van minden héten medencézés, 
kézműves és sportfoglalkozások. A tábor tematikájának kézműves és sportfoglalkozások. A tábor tematikájának 
megfelelően vannak meghívott előadók. A kékfény táborban megfelelően vannak meghívott előadók. A kékfény táborban 
például rendőrök voltak nálunk, akik egy közlekedési bemu-például rendőrök voltak nálunk, akik egy közlekedési bemu-
tatót tartottak, egy kresz pályát felállítottak a beton pályán tatót tartottak, egy kresz pályát felállítottak a beton pályán 
és bicikli ügyességi versenyen vehettek részt a gyerekek. és bicikli ügyességi versenyen vehettek részt a gyerekek. 
Sokat meséltek a munkájukról és bemutatták a felszerelésü-Sokat meséltek a munkájukról és bemutatták a felszerelésü-
ket. A művész táborunkba Beke Mari képzőművész szokott ket. A művész táborunkba Beke Mari képzőművész szokott 
jönni, aki kézműves foglalkozásokat tart délután és bevon-jönni, aki kézműves foglalkozásokat tart délután és bevon-
juk a parton az alkotótáborba érkező felnőtt művészeket is. juk a parton az alkotótáborba érkező felnőtt művészeket is. 
Vannak olyan gyerekek, akik a kezdetek óta, már negyedik Vannak olyan gyerekek, akik a kezdetek óta, már negyedik 
éve visszajárnak a táborba.” – tudtuk meg Cseszkóné Locs-éve visszajárnak a táborba.” – tudtuk meg Cseszkóné Locs-
kai Éva tanítónőtől, aki lányával együtt a kezdetektől segíte-kai Éva tanítónőtől, aki lányával együtt a kezdetektől segíte-
nek a táborok lebonyolításában. Zömében mártélyi gyerekek nek a táborok lebonyolításában. Zömében mártélyi gyerekek 
vannak a táborokban, ami nagyszerű lehetőség a helyi gye-vannak a táborokban, ami nagyszerű lehetőség a helyi gye-
rekeknek, hogy iskola híján szorosabb barátságok szövőd-rekeknek, hogy iskola híján szorosabb barátságok szövőd-
jenek. A táborba sok vásárhelyi és környébeli gyerek is jár, jenek. A táborba sok vásárhelyi és környébeli gyerek is jár, 
van, aki már a kezdetek óta. A kilenc éves, mártélyi Somodi van, aki már a kezdetek óta. A kilenc éves, mártélyi Somodi 
Emese Csillának az idei volt az első tábora. Minden nagyon Emese Csillának az idei volt az első tábora. Minden nagyon 
tetszett neki, de legjobban a kavicsfestést élvezte - meséli tetszett neki, de legjobban a kavicsfestést élvezte - meséli 
Mesi, aki mindemellett büszkén mutatja, hogy megtanulta Mesi, aki mindemellett büszkén mutatja, hogy megtanulta 
hieroglifákkal is leírni a nevét. A programokat az Általános hieroglifákkal is leírni a nevét. A programokat az Általános 
Művelődési Központ állítja össze, és változatosabbnál válto-Művelődési Központ állítja össze, és változatosabbnál válto-
zatosabb élményekkel gazdagodnak a gyerekek. Hatalmas zatosabb élményekkel gazdagodnak a gyerekek. Hatalmas 
lehetőség, hogy helyben ilyen táborokban vehetnek részt a lehetőség, hogy helyben ilyen táborokban vehetnek részt a 
gyerekek, ezúton is hálás köszönet jár a megteremtéséért és gyerekek, ezúton is hálás köszönet jár a megteremtéséért és 
megszervezéséért az ÁMK dolgozóinak és az elhívatott pe-megszervezéséért az ÁMK dolgozóinak és az elhívatott pe-
dagógusoknak.dagógusoknak.

Somodi ÁgnesSomodi Ágnes
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VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS VOLT VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS VOLT 
A FALUHÁZBANA FALUHÁZBAN

  
A Faluház nagytermét betöltő terepasztalt állított ki a A Faluház nagytermét betöltő terepasztalt állított ki a 
Vasúttörténeti Alapítvány Vasútmodellező Baráti Köre. Vasúttörténeti Alapítvány Vasútmodellező Baráti Köre. 
A hatalmas és látványos makettet július 30-tól augusz-A hatalmas és látványos makettet július 30-tól augusz-
tus 1-ig volt lehetősége megcsodálni az érdeklődőknek. A tus 1-ig volt lehetősége megcsodálni az érdeklődőknek. A 
több, mint 20 éves múltra visszatekintő  egyesület alapító-több, mint 20 éves múltra visszatekintő  egyesület alapító-
ja és vezetője, vitéz Lőcsei Dezső válaszolt a kérdéseinkre.ja és vezetője, vitéz Lőcsei Dezső válaszolt a kérdéseinkre.

Honnan jött a kezdeményezés?Honnan jött a kezdeményezés?
Én kezdeményeztem a rendezvény létrehozását,  mert több Én kezdeményeztem a rendezvény létrehozását,  mert több 
alkalommal voltam Mártélyon rendezvényeken: Trianon alkalommal voltam Mártélyon rendezvényeken: Trianon 
Emlékmű avatás, Volt Iskola tábla avatás. És megnéztem a Emlékmű avatás, Volt Iskola tábla avatás. És megnéztem a 
Faluházat, amit alkalmasnak találtam a rendezvény lebo-Faluházat, amit alkalmasnak találtam a rendezvény lebo-
nyolítására. Önkormányzat és a Faluház vezetője is a ren-nyolítására. Önkormányzat és a Faluház vezetője is a ren-
dezvény mellé állt.dezvény mellé állt.
Honnan indult ez a szenvedély?Honnan indult ez a szenvedély?
Az én Vasút iránti szenvedélyem Nagyapámtól ered, mert Az én Vasút iránti szenvedélyem Nagyapámtól ered, mert 
ő is MÁV dolgozó volt Szegeden, és én is a MÁV-nál dolgo-ő is MÁV dolgozó volt Szegeden, és én is a MÁV-nál dolgo-
zom. Innen ered a vasút iránti szenvedély.zom. Innen ered a vasút iránti szenvedély.
Milyen gyakorisággal állítanak ki különböző helyszíneken?Milyen gyakorisággal állítanak ki különböző helyszíneken?
Évente 4-5 kiállítás szokott lenni van, amire minket meg-Évente 4-5 kiállítás szokott lenni van, amire minket meg-
hívnak kiállítóként. Olyan is van, hogy mi szervezünk ki-hívnak kiállítóként. Olyan is van, hogy mi szervezünk ki-
állításokat, de a vírus helyzet miatt minden rendezvényünk állításokat, de a vírus helyzet miatt minden rendezvényünk 
elmaradt. A Baráti Kör Magyarországon többször kiállított elmaradt. A Baráti Kör Magyarországon többször kiállított 
Veszprémben, Veresegyházon, Budapesten, Békéscsabán, de Veszprémben, Veresegyházon, Budapesten, Békéscsabán, de 
még Belgiumban és Felvidéken is volt kiállításuk. még Belgiumban és Felvidéken is volt kiállításuk. 
Mekkora a makett? Mekkora a makett? 
A Baráti Körnek modelljei vannak, azaz működő járművek, A Baráti Körnek modelljei vannak, azaz működő járművek, 
és a Modul rendszerünk: 1:87 méretarányú, aminek a hossza és a Modul rendszerünk: 1:87 méretarányú, aminek a hossza 
60 méter. Javarészt mi a Magyar tájat modellezzük meg, de 60 méter. Javarészt mi a Magyar tájat modellezzük meg, de 
van Hollandiai rész is megmodellezve. Van Ausztriai tanya van Hollandiai rész is megmodellezve. Van Ausztriai tanya 
részlet is, az utóbbi években már a Nagy Magyarországi jel-részlet is, az utóbbi években már a Nagy Magyarországi jel-
legzetes tájakat modellezünk meg. Erdély Gyimesbükk 30-legzetes tájakat modellezünk meg. Erdély Gyimesbükk 30-
as Őrházat, vagy DÉDA Állomást, Fiumei Vasútvonalról a as Őrházat, vagy DÉDA Állomást, Fiumei Vasútvonalról a 
Zorgai teraszt. Ehhez még tartozik 8 méter hosszú kisvasúti Zorgai teraszt. Ehhez még tartozik 8 méter hosszú kisvasúti 
modul elemek.modul elemek.

KIHELYEZÉSRE KERÜLTEK AZ OKOS-KIHELYEZÉSRE KERÜLTEK AZ OKOS-
PADOK ÉS AZ ÉRTÉKMEGŐRZŐPADOK ÉS AZ ÉRTÉKMEGŐRZŐ

  
Furcsa kinézetű, szinte futurisztikus paddal találkozhatnak Furcsa kinézetű, szinte futurisztikus paddal találkozhatnak 
a Rákóczi téren járók. A jelenség nem véletlen, hiszen kihe-a Rákóczi téren járók. A jelenség nem véletlen, hiszen kihe-
lyezésre került az első okospad a községben, mely az Önkor-lyezésre került az első okospad a községben, mely az Önkor-
mányzat közelében került telepítésre, amelyet hamarosan mányzat közelében került telepítésre, amelyet hamarosan 
követni fog még egy, mely a Faluházhoz kerül. Ugyanígy egy követni fog még egy, mely a Faluházhoz kerül. Ugyanígy egy 
értékmegőrző is létesült a parton, az üdülőterület parkoló-értékmegőrző is létesült a parton, az üdülőterület parkoló-
jának a közvetlen közelében, ahol kisebb vagyontárgyakat jának a közvetlen közelében, ahol kisebb vagyontárgyakat 
lehet elhelyezni, amíg fürdőzni vágyunk.lehet elhelyezni, amíg fürdőzni vágyunk.

A Vidékfejlesztési Program Települési szintű kulturális A Vidékfejlesztési Program Települési szintű kulturális 
vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kap-vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kap-
csolódó közösségi fejlesztések elnevezésű felhívására pályá-csolódó közösségi fejlesztések elnevezésű felhívására pályá-
zott sikerrel a község Önkormányzata, melynek keretében zott sikerrel a község Önkormányzata, melynek keretében 
4.999.994,-Ft összértékben létesítenek három különböző 4.999.994,-Ft összértékben létesítenek három különböző 
ponton objektumokat. Ezekből kettő okospad, egy pedig a ponton objektumokat. Ezekből kettő okospad, egy pedig a 
már említett értékmegőrző. Nem hétköznapi objektumok már említett értékmegőrző. Nem hétköznapi objektumok 
ezek: az okospadok vezetékes és vezetéknélküli töltési le-ezek: az okospadok vezetékes és vezetéknélküli töltési le-
hetőséggel rendelkeznek, beépített, ingyenes Wi-fi elérhe-hetőséggel rendelkeznek, beépített, ingyenes Wi-fi elérhe-
tőségük is van, és ráadásul napenergiával töltődnek, vagyis tőségük is van, és ráadásul napenergiával töltődnek, vagyis 
teljesen függetlenek az áramhálózattól. Az értékmegőrző teljesen függetlenek az áramhálózattól. Az értékmegőrző 
biztonságos megőrzési lehetőséget biztosít kisebb méretű biztonságos megőrzési lehetőséget biztosít kisebb méretű 
eszközeinknek, valamint az idő alatt, amíg ezeket bizton-eszközeinknek, valamint az idő alatt, amíg ezeket bizton-
ságban tudjuk, tölteni is van lehetőségünk őket. ságban tudjuk, tölteni is van lehetőségünk őket. 

Somodi ÁgnesSomodi Ágnes

A Faluház nagytermét betöltő makettet A Faluház nagytermét betöltő makettet 
10 órán keresztül építették10 órán keresztül építették

Értékeinket nem csak biztonságban tudhatjuk, de közben Értékeinket nem csak biztonságban tudhatjuk, de közben 
töltőre is van lehetőségünk csatlakoztatni őkettöltőre is van lehetőségünk csatlakoztatni őket

Mennyi idő a felépítése egy ekkora makettnak?Mennyi idő a felépítése egy ekkora makettnak?
Amit elvittünk Mártélyra, annak a felépítése 10 órát vett Amit elvittünk Mártélyra, annak a felépítése 10 órát vett 
igénybe, de ha több modul elemet viszünk akkor annak az igénybe, de ha több modul elemet viszünk akkor annak az 
építési ideje is sokkal több, de ahhoz még több tagnak kell építési ideje is sokkal több, de ahhoz még több tagnak kell 
jelen lennie.jelen lennie.
Az idei kiállításon megtekinthető volt a mártélyi állomás Az idei kiállításon megtekinthető volt a mártélyi állomás 
makettje is, egy kisebb falurészlettel. A szervezők szívesen te-makettje is, egy kisebb falurészlettel. A szervezők szívesen te-
remtenek egy szép hagyományt és látogatnak vissza jövőre is remtenek egy szép hagyományt és látogatnak vissza jövőre is 
hozzánk egy hasonló makettel. A három nap alatt a kiállítás hozzánk egy hasonló makettel. A három nap alatt a kiállítás 
megközelítőleg 1500 látogatót vonzott.megközelítőleg 1500 látogatót vonzott.
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SZUVENÍR BOLT NYÍLT SZUVENÍR BOLT NYÍLT 
A HOLTÁG PARTJÁNA HOLTÁG PARTJÁN

  
Sok szeretettel vár minden kedves kirándulni vágyót, itt élőt Sok szeretettel vár minden kedves kirándulni vágyót, itt élőt 
és átutazót Mártély új ékszerdoboza, a Csilla Világa, mely és átutazót Mártély új ékszerdoboza, a Csilla Világa, mely 
megtalálható a Tisza parton. Sok éve már tervezgetem, hogy megtalálható a Tisza parton. Sok éve már tervezgetem, hogy 
végre valóra váltom az álmom, és megnyitom a saját kis aján-végre valóra váltom az álmom, és megnyitom a saját kis aján-
dék- és dísztárgy boltomat. Mártély igazi szerelem volt már dék- és dísztárgy boltomat. Mártély igazi szerelem volt már 
első találkozásunkkor is, így nem is volt kérdés, hol legyen első találkozásunkkor is, így nem is volt kérdés, hol legyen 

ez a csodálatos kis boltocska. Szeretet övezi az építés pillana-ez a csodálatos kis boltocska. Szeretet övezi az építés pillana-
tától a mai percig is. A hét minden napján 9-től 7-ig várjuk tától a mai percig is. A hét minden napján 9-től 7-ig várjuk 
a kedves érdeklődőket, akik kedvükre választhatnak a meg-a kedves érdeklődőket, akik kedvükre választhatnak a meg-
annyi Mártélyos illetve egyedi ajándéktárgyaink közül. Ha annyi Mártélyos illetve egyedi ajándéktárgyaink közül. Ha 
véletlen mégis zárva lennénk rajtunk kívül álló okok miatt, véletlen mégis zárva lennénk rajtunk kívül álló okok miatt, 
mindenki megtalál minket a facebook oldalamon: Csilla Vi-mindenki megtalál minket a facebook oldalamon: Csilla Vi-
lága, ahol rengeteg egyedi ajándéktárggyal tudjuk meglepni. lága, ahol rengeteg egyedi ajándéktárggyal tudjuk meglepni. 
Termékeink nagy részét mi magunk, én és a kislányom ké-Termékeink nagy részét mi magunk, én és a kislányom ké-
szítjük otthon, illetve sok kézműves keresett már meg, hogy szítjük otthon, illetve sok kézműves keresett már meg, hogy 
kiállítsuk az általuk készített kézműves tárgyakat is. Szaba-kiállítsuk az általuk készített kézműves tárgyakat is. Szaba-
didőnkben táborokban és kézműves foglalkozások keretein didőnkben táborokban és kézműves foglalkozások keretein 
belül adjuk át a tudásunkat kicsiknek és nagyoknak. Bízom belül adjuk át a tudásunkat kicsiknek és nagyoknak. Bízom 
benne, hogy Mártély hírnevét tovább tudják vinni a nálunk benne, hogy Mártély hírnevét tovább tudják vinni a nálunk 
vásárolt apróságokkal. Termékeink között vannak gravíro-vásárolt apróságokkal. Termékeink között vannak gravíro-
zott poharak, hűtőmágnesek, bögrék. Termékkínálatunk zott poharak, hűtőmágnesek, bögrék. Termékkínálatunk 
folyamatosan bővül, ezért érdemes újra és újra betérni hoz-folyamatosan bővül, ezért érdemes újra és újra betérni hoz-
zánk, ahol mindig mosollyal fogadunk mindenkit!zánk, ahol mindig mosollyal fogadunk mindenkit!

Kuzma CsillaKuzma Csilla

A Csilla világa kézműves termékeivel A Csilla világa kézműves termékeivel 
a parton várja az érdeklődőketa parton várja az érdeklődőket

Júliusi anyakönyvi hírek

SZÜLETETT:
„ Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat 
örömét, szemében meglátjuk a holnap ígéretét, 
érintésében megérezzük a szeretet csodáját.”

•  Hebők Szilárd, 2021. július 5., (3450g) Tanya 8., 
(Szülők: Hebők Emil és Zombori Anna)

•  Balog Imre, 2021. július 12., (2580g) Petőfi u. 5., 
(Szülők: Balog Imre és Virágh Emese)

•  Kiss Blanka Karolina, 
2021. július 14., (2880g) Fő u. 52., 
(Szülők: Kiss Krisztián és Szemerédi Mária Anna)

•  Forrai-Szalai Zerind, 
2021. július 28., (2520g) Liliom u. 19., 
(Sz.: Forrai Krisztián és Forrai-Szalai Henrietta)

ELHUNYT:
„ Lelkünknek teljességes 
S vágyott békességét 
Adja meg az Isten.”

(Ady Endre)
•  Reith Imre (Liliom utca)
•  Gémes Pál (Béke utca)

A kikapcsolódni vágyókat szeptember 11-én várják A kikapcsolódni vágyókat szeptember 11-én várják 
izgalmas programokkal a szervezőkizgalmas programokkal a szervezők

ŰZZÜK EL ISMÉT A SZÚNYOGOKATŰZZÜK EL ISMÉT A SZÚNYOGOKAT
  

Ha szeptember, akkor szúnyogűzés. Tudja ezt már min-Ha szeptember, akkor szúnyogűzés. Tudja ezt már min-
denki, hiszen hosszú évek hagyománya teremtődik ilyen-denki, hiszen hosszú évek hagyománya teremtődik ilyen-
kor újra és újra.kor újra és újra.
A „Hogy életük legyen” Alapítvány önkénteseinek a szer-A „Hogy életük legyen” Alapítvány önkénteseinek a szer-
vezésében van lehetősége a mártélyi és környékbeli csalá-vezésében van lehetősége a mártélyi és környékbeli csalá-
doknak évről évre eltölteni egy kellemes napot a Holt-Tisza doknak évről évre eltölteni egy kellemes napot a Holt-Tisza 
partján a régi fajátszótér mellett.partján a régi fajátszótér mellett.
Az idén sem lesz ez másként. Szeptember 11-én már 10.00 Az idén sem lesz ez másként. Szeptember 11-én már 10.00 
órától várják a rendezvény szervezői mindazokat, akik egy órától várják a rendezvény szervezői mindazokat, akik egy 
hangulatos családi nap részesei kívánnak lenni és részt ven-hangulatos családi nap részesei kívánnak lenni és részt ven-
ni a számos színes programlehetőségek egyikén vagy akár ni a számos színes programlehetőségek egyikén vagy akár 
mindegyikén. Lesz családi akadályverseny, kézműveskedés mindegyikén. Lesz családi akadályverseny, kézműveskedés 
és természetesen a kisebbek kedvence, az ugrálóvár sem ma-és természetesen a kisebbek kedvence, az ugrálóvár sem ma-
radhat el. Délután, az akadályverseny kihirdetése után báb-radhat el. Délután, az akadályverseny kihirdetése után báb-
színházi előadást élvezhet az összegyűlt publikum 14.30-tól. színházi előadást élvezhet az összegyűlt publikum 14.30-tól. 
A különleges, egész nap tartó fegyverbemutatót és íjászatot A különleges, egész nap tartó fegyverbemutatót és íjászatot 
az Ete Népe Történelmi Egyesület biztosítja. az Ete Népe Történelmi Egyesület biztosítja. 
Minden kedves érdeklődőt és szúnyogűzőt várnak szeretet-Minden kedves érdeklődőt és szúnyogűzőt várnak szeretet-
tel a szervezők.tel a szervezők.
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VASÚTI RELIKVIÁKKAL TELT MEG VASÚTI RELIKVIÁKKAL TELT MEG 
AZ ÁLLOMÁS VÁRÓTERMEAZ ÁLLOMÁS VÁRÓTERME
  

Július 10-i megnyitójával az érdeklődők részére is elér-Július 10-i megnyitójával az érdeklődők részére is elér-
hetővé vált a méltóképpen felújított vasútállomásunk vá-hetővé vált a méltóképpen felújított vasútállomásunk vá-
rótermében megrendezett Vasúttörténeti kiállítás, mely rótermében megrendezett Vasúttörténeti kiállítás, mely 
várhatóan szeptemberig látogatható. Nagy Józseffel, a várhatóan szeptemberig látogatható. Nagy Józseffel, a 
Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkárával beszél-Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumi titkárával beszél-
gettünk.gettünk.

Honnan jött a kezdeményezés a kiállításhoz?Honnan jött a kezdeményezés a kiállításhoz?
A 2020-as év végén Hódmezővásárhely és Szentes közötti A 2020-as év végén Hódmezővásárhely és Szentes közötti 
vasútvonalon áttértek egy modernebb közlekedésszabályo-vasútvonalon áttértek egy modernebb közlekedésszabályo-
zási rendszerre, ezért a közbenső kis állomásokon a vasutas zási rendszerre, ezért a közbenső kis állomásokon a vasutas 
szolgálat szükségtelenné vált, akárcsak a mártélyi állomá-szolgálat szükségtelenné vált, akárcsak a mártélyi állomá-
son, így a vasút most december-januárban az állomáson son, így a vasút most december-januárban az állomáson 
található teljes berendezést kiköltöztette. Ettől függetlenül található teljes berendezést kiköltöztette. Ettől függetlenül 
persze a közlekedés nem szűnt meg, a vonatok továbbra is persze a közlekedés nem szűnt meg, a vonatok továbbra is 
járnak, de a vasútállomás váróterme megüresedett. A MÁV járnak, de a vasútállomás váróterme megüresedett. A MÁV 
kívülről és belülről is nagyon szépen rendbe hozta az épü-kívülről és belülről is nagyon szépen rendbe hozta az épü-
letet, az önkormányzattal összefogva pedig azt találtuk ki, letet, az önkormányzattal összefogva pedig azt találtuk ki, 
hogy ebben a helyiségben egy kiállító termet rendezünk be. hogy ebben a helyiségben egy kiállító termet rendezünk be. 

Kik bocsátották rendelkezésre a kiállított tárgyakat és műve-Kik bocsátották rendelkezésre a kiállított tárgyakat és műve-
ket?ket?
A Vasúttörténeti Alapítvány természetesen örömmel bocsá-A Vasúttörténeti Alapítvány természetesen örömmel bocsá-
tott rendelkezésre relikviákat. És a szegedi ill. szatymazi kö-tott rendelkezésre relikviákat. És a szegedi ill. szatymazi kö-
tődésű híres szobrász és grafikus művésszel, Lapis András-tődésű híres szobrász és grafikus művésszel, Lapis András-
sal közösen nyitottunk kiállítást, aki ezer szállal kötődik a sal közösen nyitottunk kiállítást, aki ezer szállal kötődik a 
vasúthoz. Munkái között vannak vasúti jellegűek, gyönyörű vasúthoz. Munkái között vannak vasúti jellegűek, gyönyörű 
rajzai, grafikái szólnak a magyar mozdonyokról és a vasút rajzai, grafikái szólnak a magyar mozdonyokról és a vasút 
történetéről. A szegedi székhelyű alapítványunknak ugyan történetéről. A szegedi székhelyű alapítványunknak ugyan 

a kiállított relikviák csak egy töredéke, hiszen a Dél-Alföl-a kiállított relikviák csak egy töredéke, hiszen a Dél-Alföl-
dön 10 másik helyszínen is vannak hasonló kiállításaink. dön 10 másik helyszínen is vannak hasonló kiállításaink. 
Honnan kerülnek Önökhöz ezek a tárgyak?Honnan kerülnek Önökhöz ezek a tárgyak?
1993-ban, több vasutas illetve vasutat szerető hobbistával 1993-ban, több vasutas illetve vasutat szerető hobbistával 
hoztuk létre ezt a civil, önkéntes szervezetet. Hagyatékok-hoztuk létre ezt a civil, önkéntes szervezetet. Hagyatékok-
ból, felajánlásokból jutottunk hozzá,  illetve mint vasutas ból, felajánlásokból jutottunk hozzá,  illetve mint vasutas 
könnyebben megtaláltak engem a leselejtezett és kidobott könnyebben megtaláltak engem a leselejtezett és kidobott 
vasúti eszközök, szerszámok, papírok és ezeket mind össze-vasúti eszközök, szerszámok, papírok és ezeket mind össze-
gyűjtöttük, raktározzuk. Az elmúlt 50 év gyűjteményéből gyűjtöttük, raktározzuk. Az elmúlt 50 év gyűjteményéből 
születnek most ezek a kiállítások. születnek most ezek a kiállítások. 
Milyen jellegű vasúti relikviákat kell elképzelnie a kilátoga-Milyen jellegű vasúti relikviákat kell elképzelnie a kilátoga-
tóknak?tóknak?
Kurblis telefon kipróbálásától kezdve, a vasutas egyenruhák Kurblis telefon kipróbálásától kezdve, a vasutas egyenruhák 
felhúzásán keresztül, a vasúti jelzőeszközöket is lehet mű-felhúzásán keresztül, a vasúti jelzőeszközöket is lehet mű-
ködtetni. Van egy dioráma a kiállítási tárgyak között, mely ködtetni. Van egy dioráma a kiállítási tárgyak között, mely 
a mártélyi vasútállomást ábrázolja és egy miniatűr makett a mártélyi vasútállomást ábrázolja és egy miniatűr makett 
állít emléket ennek a gyönyörű, ékszerdoboz épületnek.állít emléket ennek a gyönyörű, ékszerdoboz épületnek.
Egész augusztusban lehetőség van megtekinteni a vasúti Egész augusztusban lehetőség van megtekinteni a vasúti 
relikviákat és Lapis András szobrász műveit. Előzetes beje-relikviákat és Lapis András szobrász műveit. Előzetes beje-
lentkezés a Faluház telefonszámán szükséges +36 62 228 450, lentkezés a Faluház telefonszámán szükséges +36 62 228 450, 
a kiállítás megtekintése ingyenes.a kiállítás megtekintése ingyenes.

Lapis András grafikái is gazdagítják a kiállítástLapis András grafikái is gazdagítják a kiállítást

A látogatók a vasutas egyenruhát is felölthetikA látogatók a vasutas egyenruhát is felölthetik

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 r. főtörzsőrmester:

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
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JÁRJUK BE A HOLTÁGAT ÉS KÖR-JÁRJUK BE A HOLTÁGAT ÉS KÖR-
NYÉKÉT KENUVAL ÉS GYALOGOSANNYÉKÉT KENUVAL ÉS GYALOGOSAN

  
Az idén sem maradunk túra lehetőség nélkül a mártélyi Az idén sem maradunk túra lehetőség nélkül a mártélyi 
holtágon és környékén. Augusztus 28-án először kenuval holtágon és környékén. Augusztus 28-án először kenuval 
majd gyalogosan is lehetőség lesz bejárni és megcsodálni majd gyalogosan is lehetőség lesz bejárni és megcsodálni 
a természetet közvetlen közelről.a természetet közvetlen közelről.

Kenus túra és gyalogtúra MártélyonKenus túra és gyalogtúra Mártélyon
A nyár utolsó szombatján hagyományosan egy kisebb duat-A nyár utolsó szombatján hagyományosan egy kisebb duat-
lonra várja az érdeklődőket a KNPI: a délelőtti kenus vízi-lonra várja az érdeklődőket a KNPI: a délelőtti kenus vízi-
túrán a holtág vizén evezve madarászunk ezt követően egy túrán a holtág vizén evezve madarászunk ezt követően egy 
rövid ebédszünet után gyalogtúrával folytatjuk a programot rövid ebédszünet után gyalogtúrával folytatjuk a programot 
és a mártélyi Tisza vadregényes ösvényein túrázunk. Így két és a mártélyi Tisza vadregényes ösvényein túrázunk. Így két 
oldalról, vízről és szárazföldről is felfedezhetjük a holtág oldalról, vízről és szárazföldről is felfedezhetjük a holtág 
madárvilágát a kétszer két órás programon. Természetesen, madárvilágát a kétszer két órás programon. Természetesen, 
ha valaki csak az egyiken szeretne részt venni, arra is van le-ha valaki csak az egyiken szeretne részt venni, arra is van le-
hetőség. Mivel a túrákat korlátozott létszámú csoportoknak hetőség. Mivel a túrákat korlátozott létszámú csoportoknak 
tartjuk meg, érdemes jó előre jelentkezni. tartjuk meg, érdemes jó előre jelentkezni. 
Találkozó a kenus túrához 08.28. szombat 9.00 a Bodnár Találkozó a kenus túrához 08.28. szombat 9.00 a Bodnár 
Bertalan Oktatóközpont előtt a mártélyi holtág partján; a Bertalan Oktatóközpont előtt a mártélyi holtág partján; a 
gyalogtúrához ugyanezen a helyen délután 13.30-kor. gyalogtúrához ugyanezen a helyen délután 13.30-kor. 

Kenus túra:Kenus túra:
Találkozó:Találkozó: 9:00 óra, Mártély, Bodnár Bertalan Oktatóköz- 9:00 óra, Mártély, Bodnár Bertalan Oktatóköz-
pont előttpont előtt
Részvételi díj:Részvételi díj: felnőtt jegy 2200 Ft/fő, kedvezményes jegy  felnőtt jegy 2200 Ft/fő, kedvezményes jegy 
(gyerek, diák, MTSZ tag, MME tag) 1600 Ft/fő(gyerek, diák, MTSZ tag, MME tag) 1600 Ft/fő
Mentőmellényt a kenus túrához minden résztvevőnek biz-Mentőmellényt a kenus túrához minden résztvevőnek biz-
tosítunk.tosítunk.

Gyalogtúra:Gyalogtúra:
Találkozó:Találkozó: 13:30, Mártély, a Bodnár Bertalan Oktatóköz- 13:30, Mártély, a Bodnár Bertalan Oktatóköz-
pont előttpont előtt
Részvételi díj:Részvételi díj: felnőtt jegy 1500 Ft/fő, kedvezményes (gye- felnőtt jegy 1500 Ft/fő, kedvezményes (gye-
rek, diák, MTSZ tag, MME tag) 1000 Ft/fő, családi (2 felnőtt, rek, diák, MTSZ tag, MME tag) 1000 Ft/fő, családi (2 felnőtt, 
max. 5 gyerek) 4000 Ftmax. 5 gyerek) 4000 Ft

Információ, jelentkezés:Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297,  Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, 
abrahamk@knp.huabrahamk@knp.hu

MÁRTÉLYON RENDEZTÉK MEG MÁRTÉLYON RENDEZTÉK MEG 
A DANKÓ PISTA GÁLÁTA DANKÓ PISTA GÁLÁT

  
Június 19-én az V. Kárpát-medencei magyar nóta – nép-Június 19-én az V. Kárpát-medencei magyar nóta – nép-
dal és „Ki tud többet a magyar nótáról, ezen belül Dankó dal és „Ki tud többet a magyar nótáról, ezen belül Dankó 
Pistáról három percben” szuperdöntőt rendeztek a Falu-Pistáról három percben” szuperdöntőt rendeztek a Falu-
házban. A rendezvény szervezője, Fejes Ernő osztotta meg házban. A rendezvény szervezője, Fejes Ernő osztotta meg 
velünk gondolatait.velünk gondolatait.
A rendezvény már reggel 7 órakor elkezdődött, a résztvevők A rendezvény már reggel 7 órakor elkezdődött, a résztvevők 
lovaskocsin vonultak végig a falun és nótákkal ébresztették lovaskocsin vonultak végig a falun és nótákkal ébresztették 
a mártélyiakat. Az évekig tartó szervezés után egy nagyon a mártélyiakat. Az évekig tartó szervezés után egy nagyon 
igényes, sok embert bevonzó eseménynek lehettünk része-igényes, sok embert bevonzó eseménynek lehettünk része-
sei. A versenyzők három kategóriában mérettettek meg. sei. A versenyzők három kategóriában mérettettek meg. 
„Kötelező volt a versenyzőknek két magyar nótát énekelni, „Kötelező volt a versenyzőknek két magyar nótát énekelni, 
melyből egynek Dankó nótának kellett lennie. Dankóról kö-melyből egynek Dankó nótának kellett lennie. Dankóról kö-
rülbelül 500 nótát írt, ebből 80-90 nóta maradt sajnos csak rülbelül 500 nótát írt, ebből 80-90 nóta maradt sajnos csak 
fent. Ezekből kellett a résztvevőknek egyet választani és elé-fent. Ezekből kellett a résztvevőknek egyet választani és elé-
nekelni. A másik egy szabadon választott magyar nóta lehe-nekelni. A másik egy szabadon választott magyar nóta lehe-
tett. A másik kategória a magyar népdal volt, két szabadon tett. A másik kategória a magyar népdal volt, két szabadon 
választott művel, a harmadik kategóriában pedig prózában választott művel, a harmadik kategóriában pedig prózában 
lehetett előadni, hogy ki tud többet Dankó Pistáról és a ma-lehetett előadni, hogy ki tud többet Dankó Pistáról és a ma-
gyar nótáról három percben. Szeretnénk a magyar nótát és gyar nótáról három percben. Szeretnénk a magyar nótát és 
dalokat népszerűsíteni, hiszen a műfaj veszélyben van, nincs dalokat népszerűsíteni, hiszen a műfaj veszélyben van, nincs 
meg az utánpótlás. Szeretnénk, hogy amikor újra indul az meg az utánpótlás. Szeretnénk, hogy amikor újra indul az 
iskola Mártélyon, akkor egy gyermekkórus megalapítását iskola Mártélyon, akkor egy gyermekkórus megalapítását 
segítve biztosítsuk ezeknek a népdaloknak a fennmaradá-segítve biztosítsuk ezeknek a népdaloknak a fennmaradá-
sát. Jó lenne egy igényfelméréssel kezdeni, mely egy meg-sát. Jó lenne egy igényfelméréssel kezdeni, mely egy meg-
hirdetett nyíltnap lenne, ahol a szülőkkel és az érdeklődő hirdetett nyíltnap lenne, ahol a szülőkkel és az érdeklődő 
gyerekekkel lenne lehetőség megismerkedni és az elképzelé-gyerekekkel lenne lehetőség megismerkedni és az elképzelé-
seinket megosztani. Ezt a rendezvényt is a 200 éves Magyar seinket megosztani. Ezt a rendezvényt is a 200 éves Magyar 
nóta fennmaradása érdekében szerveztük meg.” Az Egyesü-nóta fennmaradása érdekében szerveztük meg.” Az Egyesü-
let már több településen is sikeresen vont be gyermekeket, let már több településen is sikeresen vont be gyermekeket, 
fiatalokat a kórus alapításba. A következő ehhez hasonló fiatalokat a kórus alapításba. A következő ehhez hasonló 
rendezvényük az erdélyi Kisiratos-on lesz, Arad mellett.rendezvényük az erdélyi Kisiratos-on lesz, Arad mellett.
„Külön köszönet illeti meg a Polgármesterasszonyukat, Putz „Külön köszönet illeti meg a Polgármesterasszonyukat, Putz 
Anitát és az Általános Művelődési Központ vezetőjét, Pótári Anitát és az Általános Művelődési Központ vezetőjét, Pótári 
Mihályt a közreműködésükért.” – hangsúlyozta zárásképp Mihályt a közreműködésükért.” – hangsúlyozta zárásképp 
Fejes Ernő. Mi pedig reméljük, hogy sokszor lesz még alkal-Fejes Ernő. Mi pedig reméljük, hogy sokszor lesz még alkal-
munk helyszínt biztosítani ilyen remek alkalmakhoz.munk helyszínt biztosítani ilyen remek alkalmakhoz.

ÉN KIS KERTEM SZÉPSÉGVERSENY
Mártély Község Önkormányzata a tavalyi évhez hason-
lóan ismét meghirdeti előkert szépségversenyét. Várják 
szeretettel minden olyan mártélyi lakos jelentkezését, aki 
úgy érzi, hogy kiskertje méltó lenne a „Mártély legszebb 
kertje” cím elnyerésére. 

Nyeremények:
1. helyezett: 15.000.- forint értékű palánta csomag
2. helyezett: 10.00.- forint értékű palánta csomag
3. helyezett: 5.000.- forint értékű palánta csomag

Eredményhirdetés október 9-én az Oktoberfeszten.

A résztvevők kenuval járhatják be a túra során a holtágatA résztvevők kenuval járhatják be a túra során a holtágat
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NEGYED ÉVSZÁZADOS NEGYED ÉVSZÁZADOS 
NYÁRÁDREMETEI BARÁTSÁGNYÁRÁDREMETEI BARÁTSÁG
  

Huszonöt esztendős lett erdélyi testvértelepülésünkkel, Huszonöt esztendős lett erdélyi testvértelepülésünkkel, 
Nyárádremetével a barátság. Az elmúlt esztendőkre és a Nyárádremetével a barátság. Az elmúlt esztendőkre és a 
sok közös kirándulásra és élményre emlékezünk vissza.sok közös kirándulásra és élményre emlékezünk vissza.
1995-ben már több éve fogadtunk a Református Egyház köz-1995-ben már több éve fogadtunk a Református Egyház köz-
reműködésével gyerekeket Erdélyből. Ezt akkor Joó Károly reműködésével gyerekeket Erdélyből. Ezt akkor Joó Károly 
fogta össze, szervezte, intézte. Ekkor jött létre az Erdélyi fogta össze, szervezte, intézte. Ekkor jött létre az Erdélyi 
Szövetség. Felvetődött, hogy a két önkormányzat is lépjen Szövetség. Felvetődött, hogy a két önkormányzat is lépjen 
kapcsolatba egymással, így született meg Mártély első test-kapcsolatba egymással, így született meg Mártély első test-
vértelepülési kapcsolata. Az erről szóló alapító okiratot Ba-vértelepülési kapcsolata. Az erről szóló alapító okiratot Ba-
logh Jánosné, akkor polgármester és Birtok György írták alá logh Jánosné, akkor polgármester és Birtok György írták alá 
1995 októberében Mártélyon. Ezekben az években kölcsö-1995 októberében Mártélyon. Ezekben az években kölcsö-
nös volt a gyerekek és családok cserekapcsolata. nös volt a gyerekek és családok cserekapcsolata. 

HA AUGUSZTUS...HA AUGUSZTUS...
  

Ha Augusztus akkor 2 dolog jut eszünkbe. Az egyik Au-Ha Augusztus akkor 2 dolog jut eszünkbe. Az egyik Au-
gusztus 20. István királyról való megemlékezés. Tisztelettel, gusztus 20. István királyról való megemlékezés. Tisztelettel, 
főhajtás... A másik a hagyományos Horgászversenyünk. A főhajtás... A másik a hagyományos Horgászversenyünk. A 
vírus előtt már januárban tudtuk a pontos idejét. Most au-vírus előtt már januárban tudtuk a pontos idejét. Most au-
gusztus 27-re tűztük ki a dátumot, hogy a Sándorfalvi bará-gusztus 27-re tűztük ki a dátumot, hogy a Sándorfalvi bará-
tainkkal közösen megtartsuk.tainkkal közösen megtartsuk.
Most 9-én nem tudjuk mit hoz a holnap... Ha lesz vírus, nem Most 9-én nem tudjuk mit hoz a holnap... Ha lesz vírus, nem 
lesz Horgászverseny, mert távolságtartás a parton lehetsé-lesz Horgászverseny, mert távolságtartás a parton lehetsé-
ges, de az idős beteg embereknek és a Sándorfalviaknak a ges, de az idős beteg embereknek és a Sándorfalviaknak a 
Kultúrházban tartott „Kultúr-blokk” és egymásra figye-Kultúrházban tartott „Kultúr-blokk” és egymásra figye-
lő beszélgetésnél már nem. A vezetőség mindent megtesz lő beszélgetésnél már nem. A vezetőség mindent megtesz 
azért, hogy ez a szép hagyomány ne tűnjön el, de már tény-azért, hogy ez a szép hagyomány ne tűnjön el, de már tény-
leg a Jó Isten döntésétől függ. Tagságot-vendégeinket kitenni leg a Jó Isten döntésétől függ. Tagságot-vendégeinket kitenni 
a bizonytalanságnak nem lehet mégis úgy számolunk...a bizonytalanságnak nem lehet mégis úgy számolunk...
Augusztus 27-én Horgászverseny a mi szeretett Tiszánk Augusztus 27-én Horgászverseny a mi szeretett Tiszánk 
partján. partján. Tagoknak, vendégeknek, kívülállóknak. Tagoknak, vendégeknek, kívülállóknak. Jelentke-Jelentke-
zést várjuk Augusztus 23-ig!zést várjuk Augusztus 23-ig!

Arnóczky Györgyné Arnóczky Györgyné 
elnökelnök

Állampolgársági eskütétel 2012-benÁllampolgársági eskütétel 2012-ben

Közös kirándulás erdélyi barátainkkal ÓpusztaszerenKözös kirándulás erdélyi barátainkkal Ópusztaszeren
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HASTÁNC TANFOLYAM
Megfelelő számú érdeklődő esetén kezdő 
hastánc tanfolyam indul Mártélyon 

minden korosztály részére.

Érdeklődni, jelentkezni: +36 20 242 8866

sőt önkormányzati és iskolai szervezés nélkül is gyakoriak sőt önkormányzati és iskolai szervezés nélkül is gyakoriak 
a látogatások.a látogatások.
Ezt a kerek évfordulót azonban tavaly a pandémia miatt Ezt a kerek évfordulót azonban tavaly a pandémia miatt 
nem tudtuk, és az idén is legfeljebb később lehet megünne-nem tudtuk, és az idén is legfeljebb később lehet megünne-
pelnünk, mivel nyárádremetei barátaink nem tudtak annyi-pelnünk, mivel nyárádremetei barátaink nem tudtak annyi-
an hozzánk utazni. Nem csak páran szerettek volna jönni, an hozzánk utazni. Nem csak páran szerettek volna jönni, 
hanem sokan, de oltás nélkül ez nem volt lehetséges a közö-hanem sokan, de oltás nélkül ez nem volt lehetséges a közö-
sen megállapított időben. Ősszel, ha minden a tervek szerint sen megállapított időben. Ősszel, ha minden a tervek szerint 
alakul, akkor megtartjuk a közös nagy ünneplést.alakul, akkor megtartjuk a közös nagy ünneplést.

Sajti ImrénéSajti Imréné

A 25 év alatt nagyon sok közös rendezvény valósult meg. A 25 év alatt nagyon sok közös rendezvény valósult meg. 
Rendszeres vendégek voltak a kavalkádon, ahol több alka-Rendszeres vendégek voltak a kavalkádon, ahol több alka-
lommal is kiállítást rendeztek és elmondhatjuk, hogy életre lommal is kiállítást rendeztek és elmondhatjuk, hogy életre 
szóló barátságok köttettek.  szóló barátságok köttettek.  

Volt állampolgári eskütétel, szüreti mulatság, székely lako-Volt állampolgári eskütétel, szüreti mulatság, székely lako-
dalom, tűzoltó verseny, iskolai cserekapcsolat, Nyárádre-dalom, tűzoltó verseny, iskolai cserekapcsolat, Nyárádre-
metén áfonya fesztivál, falunap, partner-találkozók, ballon metén áfonya fesztivál, falunap, partner-találkozók, ballon 
fesztivál, batyus buli a teljesség igénye nélkül. fesztivál, batyus buli a teljesség igénye nélkül. 
Minden közös rendezvényük emlékezetes, hisz annyira el-Minden közös rendezvényük emlékezetes, hisz annyira el-
mélyült barátságok alakultak ki, hogy ha csak szimplán ta-mélyült barátságok alakultak ki, hogy ha csak szimplán ta-
lálkoznánk, az is végtelen örömmel töltene el bennünket, lálkoznánk, az is végtelen örömmel töltene el bennünket, 
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RETTENETES ÁRVÍZ SÚJTOTTA RETTENETES ÁRVÍZ SÚJTOTTA 
NÉMET TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKETNÉMET TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKET
  

Altenahr és 11 másik településből álló közössége Európa Altenahr és 11 másik településből álló közössége Európa 
elmúlt 50 évének legnagyobb természeti katasztrófájának elmúlt 50 évének legnagyobb természeti katasztrófájának 
áldozatává vált. A Hollandiát, Belgiumot és Németorszá-áldozatává vált. A Hollandiát, Belgiumot és Németorszá-
got, azon belül is Észak-Rajna-Vesztfáliát és Rajna-Vi-got, azon belül is Észak-Rajna-Vesztfáliát és Rajna-Vi-
dék-Pfalzot sújtó esőzések, majd áradások nem kímélték dék-Pfalzot sújtó esőzések, majd áradások nem kímélték 
a pont ennek a két tartománynak a határán húzódó Ahr a pont ennek a két tartománynak a határán húzódó Ahr 
folyó völgyét, és testvértelepülésünk, Altenahr lakóit sem.folyó völgyét, és testvértelepülésünk, Altenahr lakóit sem.

A július közepén Nyugat-Európát sújtó heves és hirtelen A július közepén Nyugat-Európát sújtó heves és hirtelen 
esőzések eredményeként a mindössze 90 kilométeres Ahr esőzések eredményeként a mindössze 90 kilométeres Ahr 
folyó, amely a Rajna egy mellékfolyója pár óra leforgása alatt folyó, amely a Rajna egy mellékfolyója pár óra leforgása alatt 
több méter magasra duzzadt. Életeket sodorva magával.több méter magasra duzzadt. Életeket sodorva magával.
Volt szerencsém nekem is és a legtöbb mártélyi fiatalnak Volt szerencsém nekem is és a legtöbb mártélyi fiatalnak 
megtapasztalni német barátaink vendégszeretetét és látni megtapasztalni német barátaink vendégszeretetét és látni 
azokat a természeti és épített csodákat, amelyek az Ahr folyó azokat a természeti és épített csodákat, amelyek az Ahr folyó 
völgyét és testvértelepüléseinket gazdagítja. A szőlővel beül-völgyét és testvértelepüléseinket gazdagítja. A szőlővel beül-
tetett meredek dombok között kanyarog az út, a vasút és hol tetett meredek dombok között kanyarog az út, a vasút és hol 
alatta, hol pedig mellette az Ahr. Emlékszem alig pár évvel alatta, hol pedig mellette az Ahr. Emlékszem alig pár évvel 
ezelőtt a térdig érő, csendes folyóban gyűjtöttük az élénk kék, ezelőtt a térdig érő, csendes folyóban gyűjtöttük az élénk kék, 
apró Marien-köveket. Elképzelhetetlen számomra, hogy az apró Marien-köveket. Elképzelhetetlen számomra, hogy az 
az alig 30 centis folyó ekkora rombolásra képes. És mégis. az alig 30 centis folyó ekkora rombolásra képes. És mégis. 
Emberek, ismerőseink, barátaink veszítették el pár óra le-Emberek, ismerőseink, barátaink veszítették el pár óra le-
forgása alatt minden ingóságukat, otthonukat, megélhetési forgása alatt minden ingóságukat, otthonukat, megélhetési 
lehetőségüket. Így járt a mártélyi születésű Nagy Zsuzsanna lehetőségüket. Így járt a mártélyi születésű Nagy Zsuzsanna 
is. Július 15-én 7 hónapos kislányával kellett menekülnie a is. Július 15-én 7 hónapos kislányával kellett menekülnie a 
családi házból, egy fentebb fekvő településen, a párja család-családi házból, egy fentebb fekvő településen, a párja család-
jánál találtak menedéket. Másnapra a házuk felét elmosta a jánál találtak menedéket. Másnapra a házuk felét elmosta a 
víz, szinte mindenük odalett. Az Ahr-völgyi áradás mintegy víz, szinte mindenük odalett. Az Ahr-völgyi áradás mintegy 
42.000 családot érintett Bad-Neuenahr-Ahrweiler régióban 42.000 családot érintett Bad-Neuenahr-Ahrweiler régióban 
a halottak száma eléri a 160-at, majd 800-an megsérültek és a halottak száma eléri a 160-at, majd 800-an megsérültek és 
még mindig több embert eltűntként tartanak nyílván. még mindig több embert eltűntként tartanak nyílván. 
Az ár levonulása után már másnap megkezdődtek a menté-Az ár levonulása után már másnap megkezdődtek a menté-
si és helyreállítási munkák, a német haderő teherautókkal si és helyreállítási munkák, a német haderő teherautókkal 
vonult fel és megindult a törmelék hegyek eltakarítása és az vonult fel és megindult a törmelék hegyek eltakarítása és az 
utak helyreállítása. Hihetetlen összefogás valósul meg, de utak helyreállítása. Hihetetlen összefogás valósul meg, de 
szakértők szerint a katasztrófa a német politika klímastra-szakértők szerint a katasztrófa a német politika klímastra-
tégiájára is hatással lesz.tégiájára is hatással lesz.

Dr. Putz Anita polgármester és Sajti Imréné alpolgármester Dr. Putz Anita polgármester és Sajti Imréné alpolgármester 
nem sokáig tétlenkedtek, a borzalmas hírek hallatán gyűj-nem sokáig tétlenkedtek, a borzalmas hírek hallatán gyűj-
tésre ösztönözték a mártélyi lakosokat is. Elsősorban pénz-tésre ösztönözték a mártélyi lakosokat is. Elsősorban pénz-
beli adományokra lenne szükség testvértelepülésünk meg-beli adományokra lenne szükség testvértelepülésünk meg-
segítésére a segítésére a Mártély Községi Önkormányzat Takarékbank Mártély Községi Önkormányzat Takarékbank 
Zrt. 57400262-18983766-os számlaszámáraZrt. 57400262-18983766-os számlaszámára. Hideg élelmi-. Hideg élelmi-
szer csomag is érkezett már, a Szegedi Paprika Zrt. 5 mázsa szer csomag is érkezett már, a Szegedi Paprika Zrt. 5 mázsa 
konzervvel támogatta a kezdeményezést.konzervvel támogatta a kezdeményezést.
Több tízezer tudós és kutató szajkózza évek óta, hogy az em-Több tízezer tudós és kutató szajkózza évek óta, hogy az em-
beri tevékenység és mértéket nem ismerő fogyasztás hama-beri tevékenység és mértéket nem ismerő fogyasztás hama-
rosan szélsőséges időjárási anomáliákhoz fog vezetni. Eny-rosan szélsőséges időjárási anomáliákhoz fog vezetni. Eny-
he telek, hirtelen esőzések, árvizek elé nézünk. Több, mint he telek, hirtelen esőzések, árvizek elé nézünk. Több, mint 
11.000 tudós írta alá 2019-ben azt a tanulmányt, amely arra 11.000 tudós írta alá 2019-ben azt a tanulmányt, amely arra 
figyelmeztet, hogy amennyiben nem vagyunk képesek gyö-figyelmeztet, hogy amennyiben nem vagyunk képesek gyö-
keresen megváltoztatni az életmódunkat, akkor nemcsak keresen megváltoztatni az életmódunkat, akkor nemcsak 
gyakoribbak, de még szélsőségesebb és rettenetesebb időjá-gyakoribbak, de még szélsőségesebb és rettenetesebb időjá-
rás vár ránk. Ezek a tudósok mind egy klíma vészhelyzet rás vár ránk. Ezek a tudósok mind egy klíma vészhelyzet 
kihirdetését sürgetnék a világ országainak kormányainak, kihirdetését sürgetnék a világ országainak kormányainak, 
akik azonban lassan reagálnak a sokszor népszerűtlen dön-akik azonban lassan reagálnak a sokszor népszerűtlen dön-
tések meghozatalára. Tudnunk kell viszont, hogy mi is na-tések meghozatalára. Tudnunk kell viszont, hogy mi is na-
gyon sok mindent tehetünk, a változást már az otthonunk-gyon sok mindent tehetünk, a változást már az otthonunk-
ban elkezdhetjük.ban elkezdhetjük.
1.  Fogjuk vissza a fogyasztásunkat. Ne vásároljunk, csak 1.  Fogjuk vissza a fogyasztásunkat. Ne vásároljunk, csak 

azért, mert valami olcsó, vagy mert megtehetjük, vagy azért, mert valami olcsó, vagy mert megtehetjük, vagy 
mert nekünk, vagy a gyereknek rossz a kedve. Mérlegel-mert nekünk, vagy a gyereknek rossz a kedve. Mérlegel-
jünk, hogy az adott dologra valóban szükségünk van-e? jünk, hogy az adott dologra valóban szükségünk van-e? 
Gondoljunk bele abba, hogy előbb-utóbb, amit ma meg-Gondoljunk bele abba, hogy előbb-utóbb, amit ma meg-
veszünk, az a szeméttelepen fogja végezni. veszünk, az a szeméttelepen fogja végezni. 

2.  Igyekezzünk hulladékmentesen vásárolni (ezekre a pia-2.  Igyekezzünk hulladékmentesen vásárolni (ezekre a pia-
cokon történő vásárlás és a helyi kisboltokba magunkkal cokon történő vásárlás és a helyi kisboltokba magunkkal 
vitt vászon táska és műanyag edények tökéletesen megfe-vitt vászon táska és műanyag edények tökéletesen megfe-
lelnek). Részesítsük előnyben a helyi és szezonális árukat.lelnek). Részesítsük előnyben a helyi és szezonális árukat.

3.  Ha muszáj műanyagba csomagolt terméket vennünk, ak-3.  Ha muszáj műanyagba csomagolt terméket vennünk, ak-
kor figyeljük az alján lévő számra: az 1-es és 2-est lehet kor figyeljük az alján lévő számra: az 1-es és 2-est lehet 
újrahasznosítani. Természetesen ezeket gyűjtsük szelektí-újrahasznosítani. Természetesen ezeket gyűjtsük szelektí-
ven (összenyomva). ven (összenyomva). 

4.  Igyekezzünk kevesebb húst fogyasztani. Miért? Mert a 4.  Igyekezzünk kevesebb húst fogyasztani. Miért? Mert a 
haszonállatok össztömege most már meghaladja az összes haszonállatok össztömege most már meghaladja az összes 
ember és vadon élő állat tömegét. Miért baj ez? Mert a ha-ember és vadon élő állat tömegét. Miért baj ez? Mert a ha-
szonállatok metánkibocsátása hozzájárul az üvegházha-szonállatok metánkibocsátása hozzájárul az üvegházha-
tású gázok koncentrációjához a Föld légkörében, és ha ez tású gázok koncentrációjához a Föld légkörében, és ha ez 
tovább nő, akkor felhőfajták tűnhetnek el örökre az égről, tovább nő, akkor felhőfajták tűnhetnek el örökre az égről, 
amelyek a Föld hűtését szolgálnák.amelyek a Föld hűtését szolgálnák.

5.  Vegyük igénybe a tömegközlekedést. Az autózás elképesz-5.  Vegyük igénybe a tömegközlekedést. Az autózás elképesz-
tő mennyiségű széndioxidot termel. 200 kilométer alatt tő mennyiségű széndioxidot termel. 200 kilométer alatt 
képesek vagyunk annyi széndioxidot elautózni, ami egy képesek vagyunk annyi széndioxidot elautózni, ami egy 
kifejlett fa éves CO2 elnyelési képessége.kifejlett fa éves CO2 elnyelési képessége.

A kérdés továbbra is az, hogy képesek vagyunk-e tanulni a A kérdés továbbra is az, hogy képesek vagyunk-e tanulni a 
barátainkat ért tragédiából és nemcsak odáig eljutni, hogy barátainkat ért tragédiából és nemcsak odáig eljutni, hogy 
tudomásul vesszük és nem tagadjuk a klímaváltozást, de te-tudomásul vesszük és nem tagadjuk a klímaváltozást, de te-
szünk is ellene. szünk is ellene. 

Somodi ÁgnesSomodi Ágnes

Német barátainkat súlyos károk érték az esőzések Német barátainkat súlyos károk érték az esőzések 
következtében kialakult hirtelen árvízbenkövetkeztében kialakult hirtelen árvízben

Forrás: commons.wikimedia.org, fotó: Martin SeifertForrás: commons.wikimedia.org, fotó: Martin Seifert
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