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ELŰZTÜK A SZÚNYOGOKATELŰZTÜK A SZÚNYOGOKAT
  

Szeptember 11-én egész napos családi nappal készült a Szeptember 11-én egész napos családi nappal készült a 
„Hogy Életük legyen” Alapítvány. A rendezvény az idén „Hogy Életük legyen” Alapítvány. A rendezvény az idén 
21. alkalommal került megrendezésre. A közel háromszáz 21. alkalommal került megrendezésre. A közel háromszáz 
embert évről évre megmozgató eseménynek a tisza-parti embert évről évre megmozgató eseménynek a tisza-parti 
fajátszótér és mellette a sütögető ad otthont.fajátszótér és mellette a sütögető ad otthont.

IMSÉT MEGRENDEZÉSRE KERÜL 
AZ OKTÓBERFESZT

Az Önkormányzat és a Sport és Élmény Pub közös 
szervezésében ismét fesztivál hangulat lesz október 8-9-én 

Mártélyon. Várunk mindenkit szeretettel!

Reggel 10-kor veszi hivatalosan kezdetét a program. Az ug-Reggel 10-kor veszi hivatalosan kezdetét a program. Az ug-
rálóvárak már készen állnak, az időjárás nem is lehetne ke-rálóvárak már készen állnak, az időjárás nem is lehetne ke-
gyesebb, egy felhő sincs az égen, madárcsicsergés és gyerek-gyesebb, egy felhő sincs az égen, madárcsicsergés és gyerek-
zsivaj tölti be a teret. zsivaj tölti be a teret. 
Immár 21. alkalommal került megrendezésre a családi nap, Immár 21. alkalommal került megrendezésre a családi nap, 
az elsőt Tatár Béla szervezte 2000-ben, ezután pedig Pótári az elsőt Tatár Béla szervezte 2000-ben, ezután pedig Pótári 
Mihály vette át a szervezést a „Hogy Életük legyen” Alapít-Mihály vette át a szervezést a „Hogy Életük legyen” Alapít-
vánnyal karöltve. Azóta évről-évre mártélyiakat és környék-vánnyal karöltve. Azóta évről-évre mártélyiakat és környék-
belieket vonz a családi nap. Van itt kézműveskedés, ahol belieket vonz a családi nap. Van itt kézműveskedés, ahol 
szúnyogűző békákat lehet készíteni illetve nemezből szép szúnyogűző békákat lehet készíteni illetve nemezből szép 
nyakláncokat. A környezettudatosságra figyelmet felhívó nyakláncokat. A környezettudatosságra figyelmet felhívó 
sátorban többek között hasznos információkkal gazdagod-sátorban többek között hasznos információkkal gazdagod-
hatunk a hulladékok keletkezését megelőzendő vagy arról, hatunk a hulladékok keletkezését megelőzendő vagy arról, 
hogy a klímaváltozás milyen hatással van a mindennapja-hogy a klímaváltozás milyen hatással van a mindennapja-
inkra.inkra.

Láda Imre már a kezdetektől aktívan részt vesz a szervezés-Láda Imre már a kezdetektől aktívan részt vesz a szervezés-
ben és a lebonyolításban. Az idén a vasút volt az állomásos ben és a lebonyolításban. Az idén a vasút volt az állomásos 
akadályverseny tematikája. Minden évben egy aktuális té-akadályverseny tematikája. Minden évben egy aktuális té-
mát igyekeznek kiválasztani a szervezők. Mivel az elmúlt mát igyekeznek kiválasztani a szervezők. Mivel az elmúlt 
egy évben megújult a mártélyi vasútállomás és egy nagyon egy évben megújult a mártélyi vasútállomás és egy nagyon 
színvonalas kiállítás is megrendezésre került az állomás vá-színvonalas kiállítás is megrendezésre került az állomás vá-
rótermében, ezért így a vasútra fűzték fel a szervezők a csa-rótermében, ezért így a vasútra fűzték fel a szervezők a csa-
ládi napot. Horváth Tibi bácsi, az ÁMK egykori munkatársa ládi napot. Horváth Tibi bácsi, az ÁMK egykori munkatársa 
el is biciklizik mellettünk, fején vasutas kalap, kezében for-el is biciklizik mellettünk, fején vasutas kalap, kezében for-
galomirányító tárcsa, ő már el is indult elfoglalni állomásfő-galomirányító tárcsa, ő már el is indult elfoglalni állomásfő-
nöki posztját a part mentén.nöki posztját a part mentén.
A családi és baráti csapatok nevezése a versenyre folyama-A családi és baráti csapatok nevezése a versenyre folyama-
tos, plusz pontot kap, aki vasúthoz kapcsolódó névvel nevez. tos, plusz pontot kap, aki vasúthoz kapcsolódó névvel nevez. 
A verseny során a csapatok bejárják az üdülőterületet, ahol A verseny során a csapatok bejárják az üdülőterületet, ahol 
különböző állomásokon kell teljesíteniük ötletes feladatokat.különböző állomásokon kell teljesíteniük ötletes feladatokat.
A napot hagyományosan egy kései ebéddel zárják a szerve-A napot hagyományosan egy kései ebéddel zárják a szerve-
zők. Mint mindig, most is id. Tatár Béla áll a bogrács mel-zők. Mint mindig, most is id. Tatár Béla áll a bogrács mel-
lett, neki köszönhető a finom halászlé, majd utána sült hal. lett, neki köszönhető a finom halászlé, majd utána sült hal. 
Zárásképpen a családok egy bábjátékot tekinthetnek meg, Zárásképpen a családok egy bábjátékot tekinthetnek meg, 
amit csendben figyel az elfáradt aprónép és a nem kevésbé, amit csendben figyel az elfáradt aprónép és a nem kevésbé, 
de annál kellemesebben elfáradt szülői gárda.de annál kellemesebben elfáradt szülői gárda.
Köszönjük a szervezőknek az áldozatos munkát, kívánunk Köszönjük a szervezőknek az áldozatos munkát, kívánunk 
nekik még sok, hasonlóan sikeres családi napot!nekik még sok, hasonlóan sikeres családi napot!Már kora délelőtt gyülekeztek a családok, Már kora délelőtt gyülekeztek a családok, 

gyerekzsivajtól volt hangos a partgyerekzsivajtól volt hangos a part

A nevezésnél plusz pontot jelentett A nevezésnél plusz pontot jelentett 
a vasúthoz kapcsolódó csapatnéva vasúthoz kapcsolódó csapatnév
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RETRÓ KOCKA KUCKÓRETRÓ KOCKA KUCKÓ
  

Augusztus 28-án, szombaton az iskola egyik tantermében Augusztus 28-án, szombaton az iskola egyik tantermében 
interaktív retró számítógépes kiállítást látogathattak meg interaktív retró számítógépes kiállítást látogathattak meg 
az érdeklődők. Az ingyenes RETRO KOCKA KUCKÓ az az érdeklődők. Az ingyenes RETRO KOCKA KUCKÓ az 
egykori mártélyi lakos és iskolai tanuló Hegedűs János egykori mártélyi lakos és iskolai tanuló Hegedűs János 
jóvoltából és gyűjteményéből valósult meg. Az Erzsébet jóvoltából és gyűjteményéből valósult meg. Az Erzsébet 
tábor utolsó péntekén is már kipróbálható volt a gyere-tábor utolsó péntekén is már kipróbálható volt a gyere-
keknek a különleges gyűjtemény, melyet az tett igazán keknek a különleges gyűjtemény, melyet az tett igazán 
élménnyé, hogy a látogatók joystickot ragadva kipróbál-élménnyé, hogy a látogatók joystickot ragadva kipróbál-
hatták a már régen elfeledett gépeket és játékokat, vagy a hatták a már régen elfeledett gépeket és játékokat, vagy a 
fiatalok felfedezhették azt, amivel a szüleik játszottak.fiatalok felfedezhették azt, amivel a szüleik játszottak.

Honnan jött ez a vonzalom a gépek iránt?Honnan jött ez a vonzalom a gépek iránt?
Volt olyan szerencsés gyerekkorom, hogy már fiatal kamasz-Volt olyan szerencsés gyerekkorom, hogy már fiatal kamasz-
koromtól volt számítógépem. Bár ma már csak alkalmi játé-koromtól volt számítógépem. Bár ma már csak alkalmi játé-
kos vagyok, de ez rajongásnak, hobbinak megmaradt. Sokan kos vagyok, de ez rajongásnak, hobbinak megmaradt. Sokan 
azt hiszik, hogy én még mindig aktívan játszom, de nem, azt hiszik, hogy én még mindig aktívan játszom, de nem, 
erre nincs mindig időm. Inkább csak bütykölöm a gépeket, erre nincs mindig időm. Inkább csak bütykölöm a gépeket, 
hogy megnézzem, rendben működnek-e? Amelyiket kell ki-hogy megnézzem, rendben működnek-e? Amelyiket kell ki-
takarítom, újratelepítem, próbálom korhűvé tenni hardver takarítom, újratelepítem, próbálom korhűvé tenni hardver 
és szoftver téren. és szoftver téren. 
Honnan jött a név, hogy Retro Kocka Kuckó?Honnan jött a név, hogy Retro Kocka Kuckó?
Az, hogy retro számítógép és játékkonzol kiállítás, túl hosz-Az, hogy retro számítógép és játékkonzol kiállítás, túl hosz-
szú, és abból nem is derül ki, hogy ez nemcsak kiállítás, ha-szú, és abból nem is derül ki, hogy ez nemcsak kiállítás, ha-
nem egyúttal játszóház is. A retro kocka, mint fogalom meg-nem egyúttal játszóház is. A retro kocka, mint fogalom meg-
volt az elején, a kuckó akkor ugrott be, mikor a plakátterven volt az elején, a kuckó akkor ugrott be, mikor a plakátterven 
ötleteltem, hogy akkor ez 3x5 karakter lesz egymás alatt, és ötleteltem, hogy akkor ez 3x5 karakter lesz egymás alatt, és 
még jól is hangzik, csak tudja kimondani az ember…még jól is hangzik, csak tudja kimondani az ember…
A gyermekeid szoktak ezeken a gépeken játszani? A gyermekeid szoktak ezeken a gépeken játszani? 
Igen, annak nagyon örülök, hogy a hobbymat befogadták, és Igen, annak nagyon örülök, hogy a hobbymat befogadták, és 
nem állandóan a tabletet és a telefont bújják, vagy ha mégis, nem állandóan a tabletet és a telefont bújják, vagy ha mégis, 
akkor azon is a régi játékok mai átiratai vannak többségben. akkor azon is a régi játékok mai átiratai vannak többségben. 
Nagyon kíváncsi voltam, hogy a régebbi játékokat hogyan Nagyon kíváncsi voltam, hogy a régebbi játékokat hogyan 
fogadják. Mivel elég sok platformon sok programot ismerek, fogadják. Mivel elég sok platformon sok programot ismerek, 
minden gépre tudok olyan játékot mutatni, ami a mai napig minden gépre tudok olyan játékot mutatni, ami a mai napig 
képes lekötni őket, mert jól eltalált a játékmenet, a grafika, képes lekötni őket, mert jól eltalált a játékmenet, a grafika, 
egyszerűen van hangulata még 20-30 év után is. És akkor egyszerűen van hangulata még 20-30 év után is. És akkor 
nem számít, hogy nem x millió szín van a képernyőn, ha-nem számít, hogy nem x millió szín van a képernyőn, ha-
nem mondjuk csak 8-16, stb. Tavaly a pandémia miatt nem nem mondjuk csak 8-16, stb. Tavaly a pandémia miatt nem 

tudtunk sehova menni a gyerekek szülinapján, ezért otthon tudtunk sehova menni a gyerekek szülinapján, ezért otthon 
a garázsban tartottunk egy-egy számítógépes gyerekzsúrt. a garázsban tartottunk egy-egy számítógépes gyerekzsúrt. 
Mindkét fiam baráti körének nagyon tetszett, sőt volt olyan, Mindkét fiam baráti körének nagyon tetszett, sőt volt olyan, 
hogy egyik-másik szülő is el-el tűnt a garázsban többször hogy egyik-másik szülő is el-el tűnt a garázsban többször 
pár percre. Így jött az ötlet, hogy csináljuk meg ezt nagyob-pár percre. Így jött az ötlet, hogy csináljuk meg ezt nagyob-
ban, és ehhez volt partner az ÁMK részéről Pótári Mihály is, ban, és ehhez volt partner az ÁMK részéről Pótári Mihály is, 
akivel együtt koptattuk anno ezt a tantermet. akivel együtt koptattuk anno ezt a tantermet. 

Hogy fogadják a mai fiatalok ezeket a játékokat, eszközö-Hogy fogadják a mai fiatalok ezeket a játékokat, eszközö-
ket?ket?
A kétkezes kontrollerrel - bármilyen régi darab - szinte A kétkezes kontrollerrel - bármilyen régi darab - szinte 
azonnal tud játszani bármelyik  gyerek, hiszen ez van a mai azonnal tud játszani bármelyik  gyerek, hiszen ez van a mai 
konzolokhoz is, legfeljebb a fogása más. A botkormány (joy-konzolokhoz is, legfeljebb a fogása más. A botkormány (joy-
stick) eleinte szokatlan nekik, (mára szinte ki is koptak, leg-stick) eleinte szokatlan nekik, (mára szinte ki is koptak, leg-
feljebb a profi repülőszimulátor-játékokhoz használatosak), feljebb a profi repülőszimulátor-játékokhoz használatosak), 
de aztán gyorsan belejönnek, és jó látni, amikor már a játék de aztán gyorsan belejönnek, és jó látni, amikor már a játék 
hevében jönnek a reakciók, kiabálások. Főleg, ha egyszerre hevében jönnek a reakciók, kiabálások. Főleg, ha egyszerre 
4-en is lehet egymás ellen játszani.4-en is lehet egymás ellen játszani.
Hogyan lett ennyi géped?Hogyan lett ennyi géped?
A szűkebb-tágabb családi- és baráti körben annak idején A szűkebb-tágabb családi- és baráti körben annak idején 
én szervizeltem a gépeket és, sokan mikor gépet, vagy al-én szervizeltem a gépeket és, sokan mikor gépet, vagy al-
katrészt cseréltek, ez nálam kötött ki, hogy „Te úgyis tudsz katrészt cseréltek, ez nálam kötött ki, hogy „Te úgyis tudsz 
vele valamit kezdeni, ne itt foglalja a helyet” jegyében nekem vele valamit kezdeni, ne itt foglalja a helyet” jegyében nekem 
adták. Ez szépen gyűlt-gyűlt, de volt olyan is, hogy 500 Ft-adták. Ez szépen gyűlt-gyűlt, de volt olyan is, hogy 500 Ft-
ért hoztam el egy ritkább Commodore gépet egy számító-ért hoztam el egy ritkább Commodore gépet egy számító-
gép-bontóból, amit kiszúrtam a PC-k között. Szóval néha gép-bontóból, amit kiszúrtam a PC-k között. Szóval néha 
szerencse is kell hozzá. Ma már van, aki hozza, mert sajnál-szerencse is kell hozzá. Ma már van, aki hozza, mert sajnál-
ná kidobni, de tudja, hogy nálam meg lesz becsülve. Most az ná kidobni, de tudja, hogy nálam meg lesz becsülve. Most az 
itt kiállított 17 eszköz aránylag a legpopulárisabb gépekből itt kiállított 17 eszköz aránylag a legpopulárisabb gépekből 
lett összeválogatva. Van még persze több is a talonban, de lett összeválogatva. Van még persze több is a talonban, de 
ennyi fért a terembe.ennyi fért a terembe.
Tervezel-e még hasonló kiállítást?Tervezel-e még hasonló kiállítást?
Jövőre az ÁMK-ban megismételjük, és részemről az a moti-Jövőre az ÁMK-ban megismételjük, és részemről az a moti-
váció, hogy vannak olyan gépeim is, melyek ritkább, érdeke-váció, hogy vannak olyan gépeim is, melyek ritkább, érdeke-
sebb modellek. Célom, hogy szélesedjen a paletta, például a sebb modellek. Célom, hogy szélesedjen a paletta, például a 
PC-n a hálózatos játék-korszak is egy meghatározó időszak. PC-n a hálózatos játék-korszak is egy meghatározó időszak. 
A napokban jött egy másik ötlet, hogy céges családi naphoz A napokban jött egy másik ötlet, hogy céges családi naphoz 
vinnék-e ki pár gépet.vinnék-e ki pár gépet.

Somodi ÁgnesSomodi Ágnes

Hegedűs János, a kiállítás megálmodója és fiaHegedűs János, a kiállítás megálmodója és fia

A tanterem megtelt régi számítógépekkelA tanterem megtelt régi számítógépekkel
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váriné Marikaváriné Marika szólásra emelkedett. Kihangsúlyozta, hogy  szólásra emelkedett. Kihangsúlyozta, hogy 
a 2019-ben megalapozott barátság továbbvitelére büszke. a 2019-ben megalapozott barátság továbbvitelére büszke. 
Örül a meleg fogadtatásnak és bízik a mielőbbi viszontlá-Örül a meleg fogadtatásnak és bízik a mielőbbi viszontlá-
tásban a Sándorfalvi Mária Napon. Ezt Ő fontos „csapat-tásban a Sándorfalvi Mária Napon. Ezt Ő fontos „csapat-
építésnek” tartja és a nagy-nagy tartós barátság alapjának. építésnek” tartja és a nagy-nagy tartós barátság alapjának. 
Katika nagyon köszönte a felszólalást és elfogadta a meghí-Katika nagyon köszönte a felszólalást és elfogadta a meghí-
vást, ami része a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat vást, ami része a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 
2020/2021-es Támogatásának.2020/2021-es Támogatásának.
Nem várakoztatták tovább a Mártélyhoz kötődésű kislányt Nem várakoztatták tovább a Mártélyhoz kötődésű kislányt 
Dajka RozitDajka Rozit, aki az erre az alkalomra választott verssel bű-, aki az erre az alkalomra választott verssel bű-
völte el a hallgatóságot. A nagyapa most hozta el a lovardá-völte el a hallgatóságot. A nagyapa most hozta el a lovardá-
ból és a vers elmondása után vitte is vissza. Rozi egy szép lo-ból és a vers elmondása után vitte is vissza. Rozi egy szép lo-
vas könyvet kapott az „Add a kezedtől” amit Ő meghatódva vas könyvet kapott az „Add a kezedtől” amit Ő meghatódva 
megköszönt. S a tagság nevében Katika azt kívánta, repítse megköszönt. S a tagság nevében Katika azt kívánta, repítse 
Őt a vers szeretete úgy, mint a száguldó lova.Őt a vers szeretete úgy, mint a száguldó lova.
Megható pillanat volt, amikor megmutatta Katika azt a ké-Megható pillanat volt, amikor megmutatta Katika azt a ké-
pet mindenkinek, amit a falu kis parasztlányából – érett pet mindenkinek, amit a falu kis parasztlányából – érett 
művészasszonnyá vált Borsodi Kati a szeretett Tiszánkról művészasszonnyá vált Borsodi Kati a szeretett Tiszánkról 
festett, és ezennel át is adta a Sándorfalvi Elnök Asszonynak.festett, és ezennel át is adta a Sándorfalvi Elnök Asszonynak.
Ezután szívig-lélekig hatoló verset mondott el Ezután szívig-lélekig hatoló verset mondott el Gondi KláraGondi Klára  
az ÁMK új kultúrosa – közösség szervezője – közösséghez az ÁMK új kultúrosa – közösség szervezője – közösséghez 
szólója. Az elhunyt tagunk szólója. Az elhunyt tagunk Zs. Ferenczi ArankaZs. Ferenczi Aranka örökbecsű  örökbecsű 
3 versét mondta el, mely felszakította a sebeket, különösen 3 versét mondta el, mely felszakította a sebeket, különösen 
a a Haldokló parasztHaldokló paraszt. Ez a falu is átélte mindazt, ami ebből . Ez a falu is átélte mindazt, ami ebből 
a versből kicsengett. Aki egy kicsit bele éli magát a múltba a versből kicsengett. Aki egy kicsit bele éli magát a múltba 
a vers hallatán egy pár könnycseppet titokban letörölt. Az a vers hallatán egy pár könnycseppet titokban letörölt. Az 
idő telik – de van mit megnézni Pótári „Misával”, aki büsz-idő telik – de van mit megnézni Pótári „Misával”, aki büsz-
ke mindarra ami Mártélyt szebbé – élhetőbbé teszi. Sorba ke mindarra ami Mártélyt szebbé – élhetőbbé teszi. Sorba 
vették az újonnan felállított szomorú emlékű Trianoni Em-vették az újonnan felállított szomorú emlékű Trianoni Em-
lékművet. A mai kor kielégítő, vendéglői kategóriába beillő lékművet. A mai kor kielégítő, vendéglői kategóriába beillő 
iskola konyháját – mely nap mint nap kielégíti azoknak az iskola konyháját – mely nap mint nap kielégíti azoknak az 
igényét, akik azt kérik, hogy délben friss – finom ebéd kerül-igényét, akik azt kérik, hogy délben friss – finom ebéd kerül-
jön az asztalukra – kivitellel, jó étvágyat kívánva.jön az asztalukra – kivitellel, jó étvágyat kívánva.

Mindenki tudja, hogy a Mártélyi vasút-világ, de legalábbis Mindenki tudja, hogy a Mártélyi vasút-világ, de legalábbis 
országos hírű. S most kiállítás várja a látogatókat. Aki bírta országos hírű. S most kiállítás várja a látogatókat. Aki bírta 
lábbal a megtekintését nem hagyta ki. A vezető: Gondi Klá-lábbal a megtekintését nem hagyta ki. A vezető: Gondi Klá-
ra, aki már magáénak érzi Mártélyt. S Mártély is befogadta. ra, aki már magáénak érzi Mártélyt. S Mártély is befogadta. 
Idő száll – közeleg a dél és találkozó van a Tisza parton a Idő száll – közeleg a dél és találkozó van a Tisza parton a 
lélekmelegítő „Kultúr-blokk” résztvevőivel és a horgászok-lélekmelegítő „Kultúr-blokk” résztvevőivel és a horgászok-
kal. A horgászok kitartottak 3 órán át a szakadó eső ellenére. kal. A horgászok kitartottak 3 órán át a szakadó eső ellenére. 

SZÍVDOBBANÁS...SZÍVDOBBANÁS...
  

A szív „ver az életért” – a szív „dobog” a közösségért. Az A szív „ver az életért” – a szív „dobog” a közösségért. Az 
előbbi megtartotta minden tagunk életét. Igaz több mint előbbi megtartotta minden tagunk életét. Igaz több mint 
egy év elszigeteltség – félés és féltés eredménye képen. Az egy év elszigeteltség – félés és féltés eredménye képen. Az 
utóbbi kiváltotta azt az érzést, hogy jó együtt lenni. Jó utóbbi kiváltotta azt az érzést, hogy jó együtt lenni. Jó 
egymás szemébe nézni, jó az elhallgatott dolgokat kibe-egymás szemébe nézni, jó az elhallgatott dolgokat kibe-
szélni, jó egymás mellet ülni, erőt meríteni egymás szív-szélni, jó egymás mellet ülni, erőt meríteni egymás szív-
dobogásából.dobogásából.

Csodálatos dolog az emberiség. Lehet bármilyen megpró-Csodálatos dolog az emberiség. Lehet bármilyen megpró-
báltatás, mindig talpra áll. Ez történt Mártélyon 2021. au-báltatás, mindig talpra áll. Ez történt Mártélyon 2021. au-
gusztus 27.-én szeretetteljes hívó szóra szakadó eső – hirte-gusztus 27.-én szeretetteljes hívó szóra szakadó eső – hirte-
len lehűlt időjárás ellenére, a 9 órára meghirdetett közösségi len lehűlt időjárás ellenére, a 9 órára meghirdetett közösségi 
összejövetelre már negyed 9-től szállingóztak az „Add a ke-összejövetelre már negyed 9-től szállingóztak az „Add a ke-
zed” Mozgássérültek Egyesület tagjai. Persze ehhez az kel-zed” Mozgássérültek Egyesület tagjai. Persze ehhez az kel-
lett, hogy az Iskola Alapítvány kisbuszát rendelkezésre bo-lett, hogy az Iskola Alapítvány kisbuszát rendelkezésre bo-
csájtsa Sajtiné D. Nagy Katika – mégpedig térítésmentesen.csájtsa Sajtiné D. Nagy Katika – mégpedig térítésmentesen.
A sofőrülésbe bepattant a mindenki által szeretett A sofőrülésbe bepattant a mindenki által szeretett Farkasné Farkasné 
Szilárd ÁgikaSzilárd Ágika. Szakadó eső ide-oda, Ő pattant és fel-le segí-. Szakadó eső ide-oda, Ő pattant és fel-le segí-
tette a sérült – támogatásra szoruló embereket. Volt, aki az tette a sérült – támogatásra szoruló embereket. Volt, aki az 
esernyő alá bújt, de így is elázott. De ugye? Nincs baj!esernyő alá bújt, de így is elázott. De ugye? Nincs baj!
Pótári MihályPótári Mihály az ÁMK igazgatója, mindenki Misája és  az ÁMK igazgatója, mindenki Misája és 
munkatársai kitárták szívüket és a Művelődési Ház ajta-munkatársai kitárták szívüket és a Művelődési Ház ajta-
ját. Soha nem látott vendégfogadás vette kezdetét. Szimpla? ját. Soha nem látott vendégfogadás vette kezdetét. Szimpla? 
Dupla kávé? cukorral? cukor nélkül? tejszínhabbal vagy nél-Dupla kávé? cukorral? cukor nélkül? tejszínhabbal vagy nél-
küle? Repültek az asztalra a fehér abroszok, rá a porcelán küle? Repültek az asztalra a fehér abroszok, rá a porcelán 
kistányérok, igazi szívből sütött perecek, stanglik, barátfü-kistányérok, igazi szívből sütött perecek, stanglik, barátfü-
lék lék Papp BalázsnéPapp Balázsné keze által. S kezdődött a kínálás. Közben  keze által. S kezdődött a kínálás. Közben 
ideérkeztek a Sándorfalvi barátaink üdvözlés, ajándékozás ideérkeztek a Sándorfalvi barátaink üdvözlés, ajándékozás 
jó magyar módra. Kezdetét vette az ünnepi program. A jó magyar módra. Kezdetét vette az ünnepi program. A 
köszöntőt köszöntőt Szabó Lajosné KatikaSzabó Lajosné Katika mondta el. Majd felkérte  mondta el. Majd felkérte 
falunk Polgármester Asszonyát, köszöntse a megjelente-falunk Polgármester Asszonyát, köszöntse a megjelente-
ket, tagjainkat, vendégeinket. ket, tagjainkat, vendégeinket. Dr. Putz AnitaDr. Putz Anita Polgármes- Polgármes-
ter Asszony örült a viszontlátásnak és annak, hogy megtelt ter Asszony örült a viszontlátásnak és annak, hogy megtelt 
a terem, jó újra együtt lenni, mindenkinek minden jót – jó a terem, jó újra együtt lenni, mindenkinek minden jót – jó 
egészséget kívánt.egészséget kívánt.
Megható pillanatok következtek, a beteg Elnök köszöntő-Megható pillanatok következtek, a beteg Elnök köszöntő-
jét tolmácsolta Katika. Hogy ne essen letargiába a társaság, jét tolmácsolta Katika. Hogy ne essen letargiába a társaság, 
Sándorfalva „Remény” Mozgáskorlátozottak Elnöke Sándorfalva „Remény” Mozgáskorlátozottak Elnöke Víz-Víz-

Az Add a Kezed Mozgássérültek Egyesülete Az Add a Kezed Mozgássérültek Egyesülete 
a Faluház nagytermében tartotta összejöveteléta Faluház nagytermében tartotta összejövetelét

Dajka Rozi szépen szavalt az összejövetelen Dajka Rozi szépen szavalt az összejövetelen 
Fotó: Gondi KláraFotó: Gondi Klára
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MEGÚJULNAK MEGÚJULNAK 
AZ ÓVODA UDVARI JÁTÉKAIAZ ÓVODA UDVARI JÁTÉKAI
  

Friss színekben tündökölnek az óvoda udvarán található Friss színekben tündökölnek az óvoda udvarán található 
játékok. Az Általános Művelődési Központ két munkatár-játékok. Az Általános Művelődési Központ két munkatár-
sa Gondi Klára és B. Kovács Márti áldozatás munkájának sa Gondi Klára és B. Kovács Márti áldozatás munkájának 
köszönhetően az ovisok megszépült, új köntösbe öltöztetett köszönhetően az ovisok megszépült, új köntösbe öltöztetett 
játékokkal játszhatnak. A szép őszi időt kihasználva többek játékokkal játszhatnak. A szép őszi időt kihasználva többek 
között az a játék kuckó is új színekbe öltözik, amelyet az óvo-között az a játék kuckó is új színekbe öltözik, amelyet az óvo-
da három évvel ezelőtt vásárolt.da három évvel ezelőtt vásárolt.
Ezúton is köszönjük az ÁMK munkatársainak, hogy színe-Ezúton is köszönjük az ÁMK munkatársainak, hogy színe-
sebbé teszik az óvodai játékokat! sebbé teszik az óvodai játékokat! 

Szabóné OlgaSzabóné Olga bőrig ázott. De büszkén mutatta a „nagy fo- bőrig ázott. De büszkén mutatta a „nagy fo-
gást” a pár törpe harcsát. Na, de nem az eredmény a fontos, gást” a pár törpe harcsát. Na, de nem az eredmény a fontos, 
hanem a szenvedély – a Tisza – a természet szeretete. Nem hanem a szenvedély – a Tisza – a természet szeretete. Nem 
„semmi” az elismerés sem. „semmi” az elismerés sem. Vida JózsefVida József – Halőr – egyben  – Halőr – egyben 
tagunk – szeretettel nyújtotta át az Emléklapokat. Ez azért tagunk – szeretettel nyújtotta át az Emléklapokat. Ez azért 
vált lehetővé, mert vált lehetővé, mert Oláh SzabolcsOláh Szabolcs a Horgász Egyesület El- a Horgász Egyesület El-
nöke biztosította a part használatát a horgászathoz. Ez a nap nöke biztosította a part használatát a horgászathoz. Ez a nap 
a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Gémes LászlóGémes László  
Megyei Közgyűlés Elnökének jószívű, önzetlen támogatásá-Megyei Közgyűlés Elnökének jószívű, önzetlen támogatásá-
val valósult meg. Az, hogy a hagyomány éljen tovább tuda-val valósult meg. Az, hogy a hagyomány éljen tovább tuda-
tosítani kell minden Mártélyiban, hogy milyen csoda birto-tosítani kell minden Mártélyiban, hogy milyen csoda birto-
kában van. Itt a Tisza – itt a világ közepe.kában van. Itt a Tisza – itt a világ közepe.
Delet ütött az óra, marhapörkölt illata szállt az ázott levelek Delet ütött az óra, marhapörkölt illata szállt az ázott levelek 
között. Majd a tagok – a vendégek helyet foglaltak a Hullám-között. Majd a tagok – a vendégek helyet foglaltak a Hullám-
tér Vendéglő részükre fenntartott termében.tér Vendéglő részükre fenntartott termében.
Tálalás – jó étvágyú fogyasztás és nosztalgia – hiszen ez a Tálalás – jó étvágyú fogyasztás és nosztalgia – hiszen ez a 
marhapörkölt íze hasonlít a marhapörkölt íze hasonlít a D. Nagy AntiD. Nagy Anti pörköltjére. Az- pörköltjére. Az-
tán búcsúzás – ölelés és halkan bizakodva hangzott eltán búcsúzás – ölelés és halkan bizakodva hangzott el

Viszontlátásra!Viszontlátásra!
(Ez az összeállítás tagjaink személyes beszámolója alapján (Ez az összeállítás tagjaink személyes beszámolója alapján 
készült.)készült.)

Arnóczky GyörgynéArnóczky Györgyné

DIÓVERŐ NAP LESZ AZ ÓVODÁBANDIÓVERŐ NAP LESZ AZ ÓVODÁBAN
  

Ahogy Fecskehajtó Kisasszony napján útra kelnek a ván-Ahogy Fecskehajtó Kisasszony napján útra kelnek a ván-
dormadarak, úgy a dió is megérik és itt az ideje leverni. dormadarak, úgy a dió is megérik és itt az ideje leverni. 
Ezért október 2-án, szombaton meg is rendezik az Óvoda Ezért október 2-án, szombaton meg is rendezik az Óvoda 
udvarán a már szép hagyománnyá vált Dióverő napot.udvarán a már szép hagyománnyá vált Dióverő napot.
Ugrálóvár, kézműveskedés, ügyességi játékok, tombola és Ugrálóvár, kézműveskedés, ügyességi játékok, tombola és 
finom ebéd várja a falu apraja-nagyját az óvoda udvarán. A finom ebéd várja a falu apraja-nagyját az óvoda udvarán. A 
szervezők sok szeretettel várják a tombola felajánlásokat az szervezők sok szeretettel várják a tombola felajánlásokat az 
óvodába, lehet az ajándéktárgy vagy akár finom sütemény. óvodába, lehet az ajándéktárgy vagy akár finom sütemény. 
A rendezvény akkor kerül megrendezésre, ha országosan A rendezvény akkor kerül megrendezésre, ha országosan 
szigorító intézkedésekre a pandémia miatt nem kerül sor.szigorító intézkedésekre a pandémia miatt nem kerül sor.

A játék kuckó, amely szintén új színekben pompázikA játék kuckó, amely szintén új színekben pompázik
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Augusztusi anyakönyvi hírek

SZÜLETETT:
„ Te vagy, akinek életet adtam 
Te vagy, akitől életet kaptam 
Te vagy , akiért érdemes az élet 
És ha küzdenem kell, akkor sem félek.”

•  Gémes Liza, 2021. augusztus 18., 
(Szülők: Gémes György és Tóth Lilla)

•  Lődi Sándor Benett, 2021. augusztus 7., 
(Szülők: Lődi Antal Norbert és Olasz Enikő)

Mobil Kormányablak Busz 
októberi ügyfélfogadási ideje és helyszíne: 

október 1. péntek 8:00-9:30, Rákóczi tér 1. parkoló

Dr. Mészáros Milán ismét ingyenes online 
ügyvédi fogadóórát tart.

Helyszín: Mártély Községi Önkormányzat
Időpontok: szeptember 10. 9:00-12:00., 

október 8. 9:00-12:00, november 12. 9:00-12:00
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ŐSZI MADÁRVONULÁSŐSZI MADÁRVONULÁS
  

Minden évszaknak megvan a maga madártani érdekessé-Minden évszaknak megvan a maga madártani érdekessé-
ge, akár a tavaszi hazaérkezésé, a fészkelési szezoné, a nyá-ge, akár a tavaszi hazaérkezésé, a fészkelési szezoné, a nyá-
ri kóborlásé, vagy akár az itt telelő északi madárseregeké, ri kóborlásé, vagy akár az itt telelő északi madárseregeké, 
mindezek közül a látvány, az észlelt fajok száma közül az mindezek közül a látvány, az észlelt fajok száma közül az 
ősz a legkiemelkedőbb.ősz a legkiemelkedőbb.

Miért is vonulnak madaraink Mártély fölött is szeptember Miért is vonulnak madaraink Mártély fölött is szeptember 
és december között szinte óramű pontossággal? A rövidü-és december között szinte óramű pontossággal? A rövidü-
lő nappalok, a hűlő, majd fagyossá váló időjárás miatt fo-lő nappalok, a hűlő, majd fagyossá váló időjárás miatt fo-
gyóban a rovar, tisztul a határ, apadnak a vizek, egyszóval gyóban a rovar, tisztul a határ, apadnak a vizek, egyszóval 
kevesebb az ennivaló. Kezdődik az őszi vonulás: a füsti kevesebb az ennivaló. Kezdődik az őszi vonulás: a füsti 
fecskék Kisasszony napja körül indulnak, a molnárfecskék fecskék Kisasszony napja körül indulnak, a molnárfecskék 
kicsit később, gólyáink már a bolgár-szerb határ körül jár-kicsit később, gólyáink már a bolgár-szerb határ körül jár-
nak. Idén alig láttunk fekete gólyát -elmaradt a nyári áradás nak. Idén alig láttunk fekete gólyát -elmaradt a nyári áradás 
a Tiszán, így nem volt halszaporulat sem- Mindkét gólyafaj a Tiszán, így nem volt halszaporulat sem- Mindkét gólyafaj 
a Boszporusznál kel át Ázsiába, tart délnek a Földközi ten-a Boszporusznál kel át Ázsiába, tart délnek a Földközi ten-
ger keleti partja mellett, majd a Nílus völgyén haladva telel ger keleti partja mellett, majd a Nílus völgyén haladva telel 
át az Egyenlítő menti mocsarakban. Énekes madaraink, a át az Egyenlítő menti mocsarakban. Énekes madaraink, a 
Földközi tenger térségében telelnek át, a szerencsésebbek Földközi tenger térségében telelnek át, a szerencsésebbek 
nem hagyják el az Adria környékét, esélyesek megérni a kö-nem hagyják el az Adria környékét, esélyesek megérni a kö-
vetkező tavaszt.vetkező tavaszt.
Kedves odúlakóink, mint a cinkék, vagy a verebek és a var-Kedves odúlakóink, mint a cinkék, vagy a verebek és a var-
jak nem vonulnak messzire, hasonlóan a feketerigóhoz. A jak nem vonulnak messzire, hasonlóan a feketerigóhoz. A 
vonulási útvonalak, telelőhelyek pontosan fel vannak térké-vonulási útvonalak, telelőhelyek pontosan fel vannak térké-
pezve a madárgyűrűzésnek köszönhetően. Modern korunk-pezve a madárgyűrűzésnek köszönhetően. Modern korunk-
ban számos madárfaj, főként nagyobb termetűek, mint gó-ban számos madárfaj, főként nagyobb termetűek, mint gó-
lyák, gémek, darvak és ragadozó madarak jeladóval vannak lyák, gémek, darvak és ragadozó madarak jeladóval vannak 
ellátva. A darvak lábán számmal és színkombinációval ellá-ellátva. A darvak lábán számmal és színkombinációval ellá-
tott gyűrű látható, ami jó messzelátóval leolvasható, újabb tott gyűrű látható, ami jó messzelátóval leolvasható, újabb 
adatot szolgáltatva, hol fordult elő a gyűrűzés helyéhez ké-adatot szolgáltatva, hol fordult elő a gyűrűzés helyéhez ké-
pest, mennyi idő telt el a jelölés óta. Magam még harminckét pest, mennyi idő telt el a jelölés óta. Magam még harminckét 
éve kaptam egy vetési varjú moszkvai lábgyűrűt Kiss Miklós éve kaptam egy vetési varjú moszkvai lábgyűrűt Kiss Miklós 
mártélyi juhásztól. Az orosz gyűrűzőközpont válaszára azó-mártélyi juhásztól. Az orosz gyűrűzőközpont válaszára azó-
ta is várok…Ennél kacifántosabb egy Csehországban jeladó-ta is várok…Ennél kacifántosabb egy Csehországban jeladó-
val ellátott fekete gólya története. Az őszi vonulás során a val ellátott fekete gólya története. Az őszi vonulás során a 
jeladó sugárzott a németektől, Spanyolországból és Marok-jeladó sugárzott a németektől, Spanyolországból és Marok-
kóból. Utóbbi helyről nem repült tovább, egy kis faluból jött kóból. Utóbbi helyről nem repült tovább, egy kis faluból jött 
az adás. Egy helyi madarász bemérte a jelet, megtalálta az az adás. Egy helyi madarász bemérte a jelet, megtalálta az 
adót, lelőtt madarastól. Ez is egy sikeres észlelés, de biztosan adót, lelőtt madarastól. Ez is egy sikeres észlelés, de biztosan 
nem ez volt a kutatás célja!nem ez volt a kutatás célja!

A leginkább feltűnő madarász esemény az október végétől A leginkább feltűnő madarász esemény az október végétől 
december elejéig tartó daru vonulás Mártély fölött napkelte-december elejéig tartó daru vonulás Mártély fölött napkelte-
kor és délután alkonyatba, a Szegedi Fehértó – Nagymágocs kor és délután alkonyatba, a Szegedi Fehértó – Nagymágocs 
vonalon. Múlt őszön 6-7000 madár húzott át a tanyánk fö-vonalon. Múlt őszön 6-7000 madár húzott át a tanyánk fö-
lött. A tavaszi vonulás mindig rövidebb és kisebb csapatok-lött. A tavaszi vonulás mindig rövidebb és kisebb csapatok-
ban történik, hiszen kezdődik a fészkelés, várnak a lengyel ban történik, hiszen kezdődik a fészkelés, várnak a lengyel 
és a skandináv mocsarak! Ebből az is kiviláglik, hogy az eu-és a skandináv mocsarak! Ebből az is kiviláglik, hogy az eu-
rópai daru nálunk már nem fészkel. Költő területét szeptem-rópai daru nálunk már nem fészkel. Költő területét szeptem-
berben hagyja el, Európában kétszázezer körüli daru él, az berben hagyja el, Európában kétszázezer körüli daru él, az 
oroszországi tundrai állományról nincs ismeretem. A legna-oroszországi tundrai állományról nincs ismeretem. A legna-
gyobb vonulási „találkahely” Rügen szigete a Balti tengeren. gyobb vonulási „találkahely” Rügen szigete a Balti tengeren. 
Itt kettéválik a vonulási vonal a keleti ág felénk tart a Tisza Itt kettéválik a vonulási vonal a keleti ág felénk tart a Tisza 
völgyét követve. Előbb a Hortobágyon állomásoznak száz-völgyét követve. Előbb a Hortobágyon állomásoznak száz-
ezer körüli számban. Az éjszakákat a lecsapolt halastavakon ezer körüli számban. Az éjszakákat a lecsapolt halastavakon 
töltik, így biztonságos, a rókák miatt. Napközben a környék töltik, így biztonságos, a rókák miatt. Napközben a környék 
kukoricai tarlóin és ne tagadjuk gabona vetésein táplálkoz-kukoricai tarlóin és ne tagadjuk gabona vetésein táplálkoz-
nak. Amíg van táplálék, addig maradnak a Hortobágyon, nak. Amíg van táplálék, addig maradnak a Hortobágyon, 
majd irány a Szegedi Fehértó, vizes őszön Kardoskút, kisebb majd irány a Szegedi Fehértó, vizes őszön Kardoskút, kisebb 
létszámban a Makói puszták, Pusztaszer, Csanyteleki halas-létszámban a Makói puszták, Pusztaszer, Csanyteleki halas-
tó. Az első nagyobb fagyok, havazás után vonulnak el, nagy tó. Az első nagyobb fagyok, havazás után vonulnak el, nagy 
részük a gólyák nyomán a Nílus felső folyásáig. Nagyjából részük a gólyák nyomán a Nílus felső folyásáig. Nagyjából 
tizedük Szicíliából a tengert leküzdve a tunéziai sós mocsa-tizedük Szicíliából a tengert leküzdve a tunéziai sós mocsa-
rakban telel.rakban telel.
A nyugati vonulási irány a német tengerpart felé tart, itt A nyugati vonulási irány a német tengerpart felé tart, itt 
csatlakozik be az Elba folyó árterében költő állomány. Az csatlakozik be az Elba folyó árterében költő állomány. Az 
ottani védett területet a Lufthansa tartja fenn, lévén a daru ottani védett területet a Lufthansa tartja fenn, lévén a daru 
a légitársaság címermadara. Tovább az út Hollandia-Belgi-a légitársaság címermadara. Tovább az út Hollandia-Belgi-
um-Franciaország-Spanyolország. Az állomány egy része át-um-Franciaország-Spanyolország. Az állomány egy része át-
repül Marokkóba, a maradók egyik tápláléka az olajbogyó. repül Marokkóba, a maradók egyik tápláléka az olajbogyó. 
Nem ez az írás témája, de a nyugati madárnak olivabogyó Nem ez az írás témája, de a nyugati madárnak olivabogyó 
jut, a keletieknek meg kukorica és gyommagvak… Tavasszal jut, a keletieknek meg kukorica és gyommagvak… Tavasszal 
ugyanez az visszaútban, csak rövidebb megállókkal. Svédor-ugyanez az visszaútban, csak rövidebb megállókkal. Svédor-
szágban ősszel elvetett és ekkorra kitárcsázott krumpliföld szágban ősszel elvetett és ekkorra kitárcsázott krumpliföld 
várja a szerencsésebb darvakat, a magas keményítő tartalom várja a szerencsésebb darvakat, a magas keményítő tartalom 
jót tesz a fészkelésnek, bár két, ritkán három tajásból áll a jót tesz a fészkelésnek, bár két, ritkán három tajásból áll a 
fészekalj.fészekalj.
Pár mondatban még az áttelelő madarainkról. Kemény te-Pár mondatban még az áttelelő madarainkról. Kemény te-
leken mindig van 3-4  be nem fagyó jégmentes folyókanyar leken mindig van 3-4  be nem fagyó jégmentes folyókanyar 
a Tiszán, Sasérnél, a mindszent Ányási kanyarban, a Kun a Tiszán, Sasérnél, a mindszent Ányási kanyarban, a Kun 
Mátyás fok környékén, ahol ezer fölötti számban telelnek Mátyás fok környékén, ahol ezer fölötti számban telelnek 
el vadkacsák. Amíg találnak szemet, szintén a Fehértóról el vadkacsák. Amíg találnak szemet, szintén a Fehértóról 
járnak át a vadludak. Tipikus téli vendég a fenyőrigó, alkal-járnak át a vadludak. Tipikus téli vendég a fenyőrigó, alkal-
manként csonttollú és előfordul Mártélyon. Az ártérben a manként csonttollú és előfordul Mártélyon. Az ártérben a 
csöndes szemlélő elé kerül egy-egy vegyes cinkecsapatban, csöndes szemlélő elé kerül egy-egy vegyes cinkecsapatban, 
sárgafejű királyka, a legkisebb hazai madarunk, fakusz, sárgafejű királyka, a legkisebb hazai madarunk, fakusz, 
csúszka. Apró gondolat: kenyeret, sós szalonnát, sonkabőrt csúszka. Apró gondolat: kenyeret, sós szalonnát, sonkabőrt 
ne adjunk a madaraknak! Méreg! Aki etetésre szánja ma-ne adjunk a madaraknak! Méreg! Aki etetésre szánja ma-
gát főleg napraforgó, törött dió, faggyús nyers hús alkalmas, gát főleg napraforgó, törött dió, faggyús nyers hús alkalmas, 
csak ne hagyja abba, mert egy rendszeresen felkeresett ete-csak ne hagyja abba, mert egy rendszeresen felkeresett ete-
tőn a kihagyás a madarak pusztulását okozhatja.tőn a kihagyás a madarak pusztulását okozhatja.
Mindezt a gyakorlatban is megnézhetjük, alkalmas időben Mindezt a gyakorlatban is megnézhetjük, alkalmas időben 
egy Fehértavi kirándulás során, valamikor november táján. egy Fehértavi kirándulás során, valamikor november táján. 
Várom a kedves Olvasót!Várom a kedves Olvasót!

Somodi IstvánSomodi István

Fehér-tón akár harmincezer daru is éjszakázik egyszerreFehér-tón akár harmincezer daru is éjszakázik egyszerre
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
  

Ismét elektronikai hulladékgyűjtés lesz szeptemberben. Az Ismét elektronikai hulladékgyűjtés lesz szeptemberben. Az 
elektronikai hulladékok gyűjtése folyamatosan zajlik a Tűz-elektronikai hulladékok gyűjtése folyamatosan zajlik a Tűz-
oltó szertár udvarán, a Kossuth utca felőli bejáraton, ahol oltó szertár udvarán, a Kossuth utca felőli bejáraton, ahol 
tavaly is sor került a gyűjtésre. A hulladékok elszállítása tavaly is sor került a gyűjtésre. A hulladékok elszállítása 
szeptember 27-én kezdődik. Kérjük a lakosságot, hogy tönk-szeptember 27-én kezdődik. Kérjük a lakosságot, hogy tönk-
rement háztartási nagygépeiket (pl.: mosógép, hűtőszek-rement háztartási nagygépeiket (pl.: mosógép, hűtőszek-
rény, mosogatógép), háztartási kisgépeiket (pl.: hajszárító, rény, mosogatógép), háztartási kisgépeiket (pl.: hajszárító, 
porszívó, vasaló), információtechnológiai (IT) és távköz-porszívó, vasaló), információtechnológiai (IT) és távköz-
lési berendezéseiket (pl.: számítógép, nyomtató, monitor, lési berendezéseiket (pl.: számítógép, nyomtató, monitor, 
mobiltelefon), szórakoztató elektronikai cikkeiket (pl.: hifi mobiltelefon), szórakoztató elektronikai cikkeiket (pl.: hifi 
berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép), berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép), 
elektromos szerszámaikat (pl.: elektromos fűrész, fűnyíró), elektromos szerszámaikat (pl.: elektromos fűrész, fűnyíró), 
szabadidős és sportfelszereléseiket, játékaikat (pl.: elektro-szabadidős és sportfelszereléseiket, játékaikat (pl.: elektro-
mos futópad, villanyvonat), orvosi berendezéseiket (pl.: vér-mos futópad, villanyvonat), orvosi berendezéseiket (pl.: vér-
nyomásmérő) ide szállítani szíveskedjenek, ne pedig a lakos-nyomásmérő) ide szállítani szíveskedjenek, ne pedig a lakos-
sági hulladékgyűjtőbe dobják.sági hulladékgyűjtőbe dobják.

Az elmúlt másfél hónapban tovább folytatódott a kátyú-
zás. Több útburkolati hiba került kijavításra az Alkot-
mány utcán, Jókai-Alkotmány utcák kereszteződésében, 
Béke és Széchenyi utca sarkán illetve a Dózsa György és a 
Községház utcákban.

Településfásítási program pályázatának keretein belül 
nyert Mártély Község Önkormányzata 30 db fát. A 10db 
keskenylevelű kőris, 10db kocsányos tölgy, 10db magas 
kőris a Fő utca 45/A és Rákóczi tér 1. szám alá lesznek te-
lepítve várhatóan 2022. tavaszán a lakosság bevonásával, 
erdészeti segítséggel.

Új klímát kapott az ÁMK konyhája, 
az óvodában pedig új redőnyöket szereltek fel

A klímát és a redőnyöket is saját forrásból fedezte az Ál-
talános Művelődési Központ. Az idei volt a legmelegebb 
nyár 1901 óta, tartós volt a hőség, ezért volt indokolt 
mindkét épületben a fejlesztés. „A konyha kapott egy 
mobil klímát, ezáltal kering egy kicsit hűvösebb levegő a 
nagy hőség idején. Az oviban régóta probléma volt, hogy 
gyerekeknek az utca felőli foglalkoztatónál nagyon betűz 
a nap, így nehezebb volt az altatás is és gyorsabban fel-
melegedett a szoba. Az összértéke a két tételnek durván 
500.000.- forint volt, melyet a működési költségek terhére 
tudtunk finanszírozni.” – tudtuk meg Pótári Mihálytól, az 
ÁMK vezetőjétől.

BŐVÜLT A KÖZVILÁGÍTÁS MÁRTÉLYON

A töltésre vezető útszakasz a Boldogasszony Házacskától 
egészen a töltés tetejéig került kivilágításra. Eddig is vol-
tak ott lámpaoszlopok, de azok az úttól távolabb, a mezőn 
helyezkedtek el. Most már biztonságosan, rendesen kivi-
lágított úttesten van lehetőségünk közlekedni, hiszen a 
villanypóznák áthelyezésével kellően megvilágítottá vált 
az említett útszakasz. A területet az MVM saját költségén 
fejlesztette.

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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ban, renoválásában segítsünk. Kipakoltuk a pincét, amiben ban, renoválásában segítsünk. Kipakoltuk a pincét, amiben 
olajos iszap állt, ugyanis olajjal fűtenek. Az olajtartályok olajos iszap állt, ugyanis olajjal fűtenek. Az olajtartályok 
megsérültek, a szennyezés mértéke jelentős. Az épületben megsérültek, a szennyezés mértéke jelentős. Az épületben 
lévő összes bútor, szőnyeg, irodai eszköz, játék, minden a lévő összes bútor, szőnyeg, irodai eszköz, játék, minden a 
szemétbe került. A falak átvették az olajos iszap szagát, ezért szemétbe került. A falak átvették az olajos iszap szagát, ezért 
a vakolatot el kellett távolítani. Ez három helyiségben sike-a vakolatot el kellett távolítani. Ez három helyiségben sike-
rült is. Álmennyezetet szedtünk le, radiátorokat szereltünk rült is. Álmennyezetet szedtünk le, radiátorokat szereltünk 
le, nyílászárókat bontottunk ki, lapátoltunk, talicskáztunk. le, nyílászárókat bontottunk ki, lapátoltunk, talicskáztunk. 
Településünk küldött adományokat, ezeket átadtuk, szívesen Településünk küldött adományokat, ezeket átadtuk, szívesen 
fogadták. Hatalmas sátrakban állt a felajánlott élelmiszer, fogadták. Hatalmas sátrakban állt a felajánlott élelmiszer, 
ruházat, gépek, tisztitószerek. Szervezettségük példaértékű, ruházat, gépek, tisztitószerek. Szervezettségük példaértékű, 
a német precizitást mindenben észre lehetett venni. Minden a német precizitást mindenben észre lehetett venni. Minden 
rendelkezésre áll az épületek felújítására, a legnagyobb segít-rendelkezésre áll az épületek felújítására, a legnagyobb segít-
ség amire szükségük van, az a kétkezi munka. ség amire szükségük van, az a kétkezi munka. 

Ellátásunkról német barátaink gondoskodtak, semmiben Ellátásunkról német barátaink gondoskodtak, semmiben 
nem volt hiányunk. Autónkat is megtankolták. Egyik este a nem volt hiányunk. Autónkat is megtankolták. Egyik este a 
mi csapatunk látta vendégül szállásadóinkat, főztünk nekik mi csapatunk látta vendégül szállásadóinkat, főztünk nekik 
gulyáslevest, hatalmas sikert aratva ezzel. gulyáslevest, hatalmas sikert aratva ezzel. 
Kedden, 24-én indultunk vissza Magyarországra. Nagyon Kedden, 24-én indultunk vissza Magyarországra. Nagyon 
hálásak voltak, hogy tettekben is kifejeztük a településeink hálásak voltak, hogy tettekben is kifejeztük a településeink 
közötti jó kapcsolatot. Jó volt hallani, hogy szerdán Hollan-közötti jó kapcsolatot. Jó volt hallani, hogy szerdán Hollan-
diából érkezik egy 15 fős csoport, akik folytatni fogják az diából érkezik egy 15 fős csoport, akik folytatni fogják az 
általunk elkezdett munkát. általunk elkezdett munkát. 
Elindult az autó és gondolataink már itthon jártak. Márté-Elindult az autó és gondolataink már itthon jártak. Márté-
lyon a Mi kis falunkban, ahol nem volt természeti csapás, lyon a Mi kis falunkban, ahol nem volt természeti csapás, 
hasonló tragédia. Láttuk, hogy a katasztrófa, a természet hasonló tragédia. Láttuk, hogy a katasztrófa, a természet 
pusztító ereje nem válogat. Legyünk hálásak és próbáljunk pusztító ereje nem válogat. Legyünk hálásak és próbáljunk 
békességben élni, tudom néha nehéz. békességben élni, tudom néha nehéz. 
A csapat: A csapat: 
Vacsi Irén – tolmács és lapátforgató, esztétikai szakértőVacsi Irén – tolmács és lapátforgató, esztétikai szakértő
Szeles Ákos- tolmács, pilóta, vésőgépkezelő Szeles Ákos- tolmács, pilóta, vésőgépkezelő 
Sipos Attila – vakolat eltávolító, rakodó, vésőgépkezelő, „ki-Sipos Attila – vakolat eltávolító, rakodó, vésőgépkezelő, „ki-
váló segédmunkás alapanyag”váló segédmunkás alapanyag”
Tatár Béla – vésőgépkezelő, pilóta, szakácsTatár Béla – vésőgépkezelő, pilóta, szakács
Láda Imre – vakolat eltávolító, rakodó, szintén „kiváló se-Láda Imre – vakolat eltávolító, rakodó, szintén „kiváló se-
gédmunkás alapanyag”gédmunkás alapanyag”
Ezúton is köszönjük ennek a kicsi, de annál erősebb csapat-Ezúton is köszönjük ennek a kicsi, de annál erősebb csapat-
nak, hogy tovább mélyítették a településeink közötti barát-nak, hogy tovább mélyítették a településeink közötti barát-
ságot és képviselték Mártélyt szeretett testvértelepülésünk ságot és képviselték Mártélyt szeretett testvértelepülésünk 
helyreállításában. Annak az Ifjúsági Irodának a helyreállí-helyreállításában. Annak az Ifjúsági Irodának a helyreállí-
tásában, mely az elmúlt több, mint 20 évben olyan aktívan tásában, mely az elmúlt több, mint 20 évben olyan aktívan 
részt vett a cserekapcsolat, számtalan mártélyi fiatal utazá-részt vett a cserekapcsolat, számtalan mártélyi fiatal utazá-
sának a megvalósításában.sának a megvalósításában.

Láda ImreLáda Imre

A mártélyi küldöttség megvendégelte A mártélyi küldöttség megvendégelte 
a német barátokat egy vacsorávala német barátokat egy vacsorávalAz újjáépítés sok időt és munkát vesz még igénybeAz újjáépítés sok időt és munkát vesz még igénybe

ALTENAHRBAN SEGÍTETTÜNK – ALTENAHRBAN SEGÍTETTÜNK – 
MAROKNYI EMBER MAROKNYI EMBER 
HATALMAS EREJEHATALMAS EREJE
  

Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, a júliusi Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, a júliusi 
hirtelen leszakadt esőzések következtében súlyos árvizek hirtelen leszakadt esőzések következtében súlyos árvizek 
sújtották német testvértelepülésünket. Több, mint egy hó-sújtották német testvértelepülésünket. Több, mint egy hó-
nappal a katasztrófa után, augusztus 18-án egy kisbusznyi nappal a katasztrófa után, augusztus 18-án egy kisbusznyi 
erős mártélyi indult útnak németországi testvértelepülé-erős mártélyi indult útnak németországi testvértelepülé-
sünkre, hogy ott az árvíz utáni károk helyreállításában sünkre, hogy ott az árvíz utáni károk helyreállításában 
segédkezzen. A kisbusz, melyet az Iskolai Alapítvány segédkezzen. A kisbusz, melyet az Iskolai Alapítvány 
adott rendelkezésére, az összegyűlt adományokat is ki-adott rendelkezésére, az összegyűlt adományokat is ki-
szállította. Az önkéntes csapat egyik tagjának, Láda Im-szállította. Az önkéntes csapat egyik tagjának, Láda Im-
rének a beszámolóját olvashatják.rének a beszámolóját olvashatják.

„Augusztus 18-án délután indult a csapat Altenahrba, né-„Augusztus 18-án délután indult a csapat Altenahrba, né-
metországi testvértelepülésünkre.metországi testvértelepülésünkre.
Sajnos hatalmas árvíz volt ebben a térségben, 50 km hosz-Sajnos hatalmas árvíz volt ebben a térségben, 50 km hosz-
szan pusztította az ár. Sokan életüket vesztették, az anyagi szan pusztította az ár. Sokan életüket vesztették, az anyagi 
kár jelentős, házak tűntek el, gazdaságok semmisültek meg kár jelentős, házak tűntek el, gazdaságok semmisültek meg 
pillanatok alatt. Látogatásunk célja az volt, hogy segítsünk pillanatok alatt. Látogatásunk célja az volt, hogy segítsünk 
a katasztrófa utáni helyreállításban. Megérkezésünkkor a a katasztrófa utáni helyreállításban. Megérkezésünkkor a 
helyi Ifjúsági Iroda vezetője fogadott. Werner nagyon ba-helyi Ifjúsági Iroda vezetője fogadott. Werner nagyon ba-
rátságos ember, éppen azon gyerekeknek szerveztek tábort, rátságos ember, éppen azon gyerekeknek szerveztek tábort, 
akiknek az áradás elvitte a házukat. Megmutatták a telepü-akiknek az áradás elvitte a házukat. Megmutatták a telepü-
lést, bár ötünk közül hárman még soha nem jártunk itt, így lést, bár ötünk közül hárman még soha nem jártunk itt, így 
nem láttuk korábbi állapotában a települést, azonnal feltűnt nem láttuk korábbi állapotában a települést, azonnal feltűnt 
a katasztrófa nagysága, a víz pusztító ereje. a katasztrófa nagysága, a víz pusztító ereje. 
A feladatunk az volt, hogy a helyi Ifjúsági Iroda takarításá-A feladatunk az volt, hogy a helyi Ifjúsági Iroda takarításá-

A kisbusz bepakolva, a csapat indulásra kész, A kisbusz bepakolva, a csapat indulásra kész, 
utánpótlás biztosítvautánpótlás biztosítva


