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  Altenahrban jártunk 
Ebben az évben a mártélyi gyerekek utaztak a német test-

vértelepülésre, igaz egy kicsit később, mint eddig bármikor. 
Nálunk már nyári szünet van, de ott még az utolsó tanítási 
hét folyik. Azért választottuk a tanítás utáni időszakot, hogy 
ne kelljen a gyerekeknek hiányozni az iskolákból. 

Mi ezt a kirándulást június végére terveztük, de Ők azt ja-
vasolták, hogy legyünk ott a Jugendbüro (Ifjúsági iroda) 25 
éves évfordulójára rendezett kétnapos ünnepségén.

Ezért Mártélyról július 6-án délután indultunk el, és 7-én 
délután 1 órakor érkezett meg a buszunk a Jugendbüro elé, 
ahol már vártak bennünket a fogadó családok, Achim Haag 
főpolgármester és az ebéd. A megérkezés után a polgármes-
ter köszöntötte a csapatot, majd az iskolások zenés műsorát 
láthattuk. Werner szavai után ebédeltünk majd mindenki 
megkereste a fogadó családját és velük töltötte a délutánt.

Pénteken reggel kirándulni indultunk a buszunkkal.  A 
cél a Klotteni Wild- und Freizeitpark szabadidőpark volt. 
Klotten egy nagyon szép város, a  Mosel folyó partján. A 
buszból kiszállva az első dolgunk az volt, hogy felköszönt-
sük a  két szülinapos segítőnket, Ágit és Zsuzsit, kiket egy-
egy tortával lepett meg Elisabeth Reitler. A tortákat közö-
sen fogyasztottuk el fent a parkban.  Mivel a szabadidő park 
a hegy tetején volt, így libegővel mentünk fel egy darabig, 
majd jött egy hosszú emelkedőkkel zsúfolt gyalogút. Mire 
felértünk, minden alföldi ember pihegett. Először az állat-
kert részét jártuk be, majd kisebb csoportokra osztottuk 
magunkat (német – magyar vegyes párosok) és elindultunk 
játszani.

Nagyon sok játékot próbálhattunk ki, volt hullámvasút, 
vizes csúszda, ladikos csúszás, kötélpályás libegő, lovacská-

zás, stb.  A gyerekek szaladva jártak vissza az indulás he-
lyére, hogy minél többször tudjanak menni egy-egy játékon. 
Jólesően elfáradva indultunk haza az esti órákban.

Szombat délelőtt családi programok voltak, délután 5 
órára jöttek a gyerekek a Jugendbürohoz. Itt nagyon nagy 
előkészület előzte meg érkezésünket. Hatalmas színpadon 
zenéltek a meghívott együttesek, a Jugendbüro udvar felöli 
nagy falát lehetett kifesteni, ahol az alap egy nagy fa volt. 

Erre kerültek levelek, idézetek és szövegek, mindenki oda 
tette a „keze nyomát” valami képen. Egész nagy területen 
lehetett játszani, ahova rengeteg játékot hoztak egy nagy 
utánfutóval. Ezt nagyon élvezték mind a magyar mind a 
német gyerekek is. Lehetett koktélokat készíttetni, termé-
szetesen alkoholmentesen. Az ételek ingyen voltak, az inni-
valóért fizetett mindenki, de itt is biztosítottak egy asztalt, 
ahol ásványvíz és almalé volt, amit bárki ingyen magához 
vehetett. Az ünnepségen elég sok beszéd hangzott el, akit 
mi ismertünk az Achim Haag főpolgármester, Stefan Reitler 

(folytatás a következő oldalon)
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  Bővülő szálláshely kínálat Mártélyon 
A Riverside Szociális Szövetkezet európai uniós támogatást 
nyert a „Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régi-
ókban” című pályázati konstrukció keretében. 
A projekt 2014. május 1-jén indult el, 25 álláshely létreho-
zásával és fenntartásával végzi építőipari és turisztikai te-
vékenységét. A munkavállalók képzéseken vettek részt, me-
lyek a munkaerő-piaci pozíciójuk stabilitását erősítette. 
A projekt keretében a Holt-Tisza mellett fekvő Mártély köz-
ségben újult meg egy ifjúsági szálláshelyként működő ingat-
lan, a volt Porcelángyári üdülő. A felújított épületben 8 db 
vizes blokkal ellátott szobát alakítottak ki, melyek 26 főnek 
kínálnak jó minőségű szálláslehetőséget. A támogatás le-
hetőséget adott korszerű berendezési tárgyak beszerzésére, 
melyek a látogatók kényelmét hivatottak szolgálni.
A projekt 2015. december 31-i sikeres lezárásával gazdago-
dott a helyi turisztikai kínálat, a hátrányos helyzetű mun-
kavállalók személyisége, képességei fejlődtek, alkalmassá 
váltak a nyílt munkaerő-piacra történő belépésre.

További információk a fejlesztéssel kapcsolatban:
riversideweb.hu; 
www.facebook.com/riversideszocialisszovetkezet

Gilicze Tamás
elnök

partnersaft vezető és Werner Söller Jugedbüro vezető volt. 
Itt adta át ajándékát alapítványunk is, mely egy mártélyi ké-
peket tartalmazó asztali lámpa és egy a két kezünkkel rajzolt 
fa volt, melyen a levelek mind egy-egy nevet tartalmaztak, 
akik az elmúlt 19 évben kapcsolatban voltak a németekkel. 

Az ajándékozás és köszöntők után kezdtük sütni az 
„ungarische langos”-t, mely nagyon nagy sikert aratott. Sajt, 
tejföl és fokhagyma került rá. A buli éjfél fele ért véget. Jót 
szórakozott mindenki, kivéve Gardi Eriket, akihez mentőt 
kellett hívni, mert félrelépett és kiment a bokája. A kor-
házban ellátták, még az útra is kapott gyógyszert, kötszert, 
mankót.

Vasárnap ökumenikus istentisztelet volt a Jugendbüro ud-
varán felállított sátorban. Fiatal gyerekek zenéltek és énekel-
tek, a refrének szövegét kiosztották és mindenki énekelte. A 
mise fő mondanivalója az volt, hogy a nevetés meghosszab-
bítja az életet, ezért legyél mindig vidám és nevettess meg 
másokat.  

Többször nevetettek a résztvevők az elhangzott vidám 
történeteken és kérdéseken.

Ezt egy „morzsa party” követte az előző napi maradékok-
ból. Ebéd után mindenki ment haza a családjához, hogy a 
nap hátralevő részét együtt tudják eltölteni.

Hétfőn délelőtt iskolába voltak a gyerekek, délután az ösz-
szecsomagolás volt a fő téma. Este 7 óra körül érkezett meg 
mindenki a Jugendbürohoz, ahol közösen vacsoráztunk 
(pizzáztuznk). Elköszönt tőlünk a főpolgármester, Werner 
és segítői. Átadtuk ajándékainkat, megköszöntük Nagy 
Zsuzsinak és Somodi Áginak, hogy végig velünk volt és for-
dított, segített nekünk.

Mint minden évben, most sem volt könny mentes a búcsú, 
de azért este 10 órakor sikerült útra kelnünk, hogy kedden 
délután újra örülhessünk családtagjainknak.  

A kirándulás szervezését és lebonyolítását, anyagi támo-
gatását az Alapítvány a Mártélyi Iskoláért bonyolította le.

A szervezők és kísérők nevében: Sajti Imréné

Tisztelt Szülők!
Az Óvoda augusztusban zárva tart, de aki igényli, annak az 

óvodásnak az ebédet biztosítjuk, ami ételhordóban vihető el. Az 
igényeket legkésőbb július 25-ig lehet leadni a Faluházban. 

(folytatás az előző oldalról)
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  A természetvédelem jeles évfordulóit ünnepeltük 
Az Alsó-Tisza-völgy két, szomszédos tájvédelmi körzetét 
gondozó Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság idén ünnepli 
a területek védettségének „kerek” évfordulóit. A Pusztasze-
ri Tájvédelmi Körzet 40 éves, a Mártélyi Tájvédelmi Körzet 
fennállásának 45. évéhez érkeztünk.
Képzeletben pillantsunk be természeti kincseink birodal-
mába… Az áradó Tisza már átbukott az erdei úton. A más-
kor oly’ csendesen hömpölygő folyó most itt, a hullámtérre 
kilépve egészen más arcát mutatja. Amint eléri a síkvidéki 
tájban egyébként szinte láthatatlan, régi mederszakaszait - 
nekirohan, és csobogó patakot „játszva” tölti fel birodalmát. 
Éltető vízzel telítődnek a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben 
a fokok, erek, kubikok. Hazánk harmadik, 1971-ben létre-
hozott tájvédelmi körzetében a mai napig jól nyomon kö-
vethetően kirajzolódnak a folyószabályozás előtti vízrend-
szer maradványai. Hódmezővásárhely és a tágabb környék 
népének mindennapjait, a táj egykori arculatát alapvetően 
meghatározta a kiterjedt vizes élőhelyek szabta feltételek-
hez alkalmazkodó, a természeti adottságokat sokoldalúan 
felhasználó ártéri fokgazdálkodás. A XIX. századi folyósza-
bályozás után itt országos viszonylatban jelentős nagy, ösz-
szefüggő hullámtéri területen őrződött meg a természetes 
vízhálózat összefüggő formakincse. Ezek a hullámteret el-
öntő áradások idején újraéledve ma is jelentős szerepet ját-
szanak a nagy vízek levonulásában.
Az imént egy vidra bukkant föl a parton. Jellegzetes, hul-
lámzó mozgással el-eltűnik, majd ismét felbukkan az ára-
dásban. Ahogy vizes bundáján megcsillan a kora tavaszi 
napfény, úgy villannak elém régi emlékeim. Gimnazista 
koromban nyári munkaként a Tiszakutató Bizottság hajó-
ján matrózkodtam. Szinte hetente jártunk Körtvélyesbe, a 
Mártélyi Tájvédelmi Körzet egyik legértékesebb, „magterü-
letnek” is tekinthető részére. Akkoriban, a hetvenes évek-
ben még sokfelé legeltettek a hullámtéri mocsárréteken. A 
hátasabb partéleken több gyümölcsöst műveltek a mártélyi 
és vásárhelyi gazdák.
A tájvédelmi körzetek értékeinek kialakításában és megőr-
zésében a hagyományos gazdálkodásnak fontos szerepe van, 
hiszen ezek az ország jellegzetes természeti, tájképi adott-
ságokban gazdag területei, ahol az ember és természet köl-
csönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból 
jól megkülönböztethető jelleget alakított ki. A változatos táj-
használat sokféle élőlénynek teremt megfelelő környezetet. 
A XX. század végén a hullámtéri tájhasználat sokat veszített 
változatosságából. Ahogy eltűntek a legelő gulyák a hullám-
téri rétekről, egyre-másra felhagyták a gyümölcsösöket, úgy 
borított el egyre nagyobb területeket néhány tájidegen, in-
váziós növény fajszegény bozótja. Ez a folyamat nem csak a 
természeti értékek sokféleségét csökkentette. A kefe sűrűsé-
gű gyalogakácosban, a vadszőlő súlya alatt összeroskadó er-
dőkben a hullámtéren levonuló árhullámok szinte megtor-
pannak. A hirtelen meglassúdó víz lerakja hordalékát, ami 
nem kevés: évente több, mint egy centiméter is lehet, ameny-
nyivel a hullámtér magasodik! A korszerű természetvéde-
lem az ezredforduló után -felismerve ezeket a problémákat-, 

az egykori magyarság fokgazdálkodásával felhalmozott 
tudásanyagot újraértelmezve természetkímélő, mégis aktív 
beavatkozással igyekszik a komplex hullámtéri mederháló-
zatot gondozni. Egy ilyen, mind a természetvédelem, mind 
az árvízvédelem és az erdőgazdálkodás érdekeit szem előtt 
tartó élőhelykezelés alapvető célja, hogy a másfél évszázada 
tartó tiszai mederbevágódás ellenére minél hosszabb ideig 
sikerüljön vizet juttatni, ill. megtartani a hullámtéri fok- és 
mederhálózatban. Ezt hivatott megvalósítani a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság által itt tervezett vízpótlásra, és 
vízkormányzásra alapozott élőhely-revitalizáció ugyanúgy, 
mint a Mártélyi Tájgazdálkodási Kft gondozásában megva-
lósítandó komplex hullámtéri gazdálkodás is.
A táj 60 %-át jelenleg természetszerű, de főleg telepített 
erdők borítják. A 80-100 éves nyarasok és füzesek a folyó-
szabályozások korából valók. Az árvízvédelmi töltésekkel 
párhuzamosan futó öreg fűz-nyár galériaerdőket zömmel 
a töltések megépítése után, gátvédelmi céllal telepítették. 
Megőrzésük mégis fontos. Nem csak tájképi szempontból, 
hanem azért is mert sok odúlakó állatnak, madaraknak, de-
nevéreknek adnak otthont. A változatos korú fűz-, nyár-, és 
kocsányos tölgy erdők igen gazdag élővilágot rejtenek. 
A vízben igen gazdag halfauna él. Eddig 36 faj előfordulása 
bizonyított, melyek közül a sima- és a vágótok, a lápi póc, 
a vágó csík, a lápos vizekből ismert réti csík, a magyar- és 
német bucó érdemel külön említést. Természetesen a hor-
gászok számára nem ezek a védett és ritka fajok jelentik a 
vonzerőt, hanem a méretes pontyok, csukák, süllők és a ha-
talmas lesőharcsák. A halak és a vízi rovarok mellett a hül-
lők és kétéltűek jelentik a fő élelemforrást azoknak a madár-
tömegeknek, amelyek miatt a 1979-ben a tájvédelmi körzet 
felkerült a Ramsari Egyezmény listájára. 
Errefelé a kutatók érdeklődését régóta elsősorban a madár-
világ fajgazdagsága kötötte le. A madarak szépsége a kirán-
dulók figyelmét is könnyen megragadja. Régi leírásokból 
tudjuk, hogy a múlt század közepén, és a tájvédelmi körzet 
létrehozásakor 127 faj fordult elő a területen. Az ezredfordu-
ló körül csak 71 madárfaj előfordulását regisztrálták, majd a 
legutóbbi három évben ez a szám újra 100 fölé emelkedett! 
A Mártélyi Holt-Tisza mellől induló Tiszai Tanösvényen 
barangolva jól megfigyelhető, miként gazdagítja a tájat a le-
geltető állattartás, az extenzív tájhasználat. A terület legér-
tékesebb, emblematikus fészkelő madárfajai: a fekete gólya, 
bölömbika, rétisas, barna kánya, darázsölyv, haris, és a réti 
fülesbagoly. A Tisza vízjárása szerint hol sekély tengerként 
elöntött hullámtéri rétek, hol csak a mélyfekvésű laposok-
ban, és holtágakban csillogó víz a vonuló récék, gémek, parti 
madarak őszi-, tavaszi pihenő és táplálkozóterülete.
A Tiszától nyugatra elterülő Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet 
nevéről legtöbb embernek először a honfoglalás, az Ópusz-
taszeri Nemzeti Emlékpark, esetleg a Feszty-körkép jut eszé-
be. Viszonylag kevesen tudják, hogy hazánk első természet-
védelmi területe, a Debreceni Nagyerdő után nem sokkal 
– szintén 1939-ben –, az első nagy kiterjedésű, madár- és 

(folytatás a következő oldalon)
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élőhelyvédelmet szolgáló rezervátumát Csongrád megyében 
hozták létre Szegedi Fehér-tó néven. 
A tájvédelmi körzet kialakításáig még két madárrezer-
vátum (Sasér: 1951, Pusztaszeri szikes tó: 1965) jött létre 
a térségben. A hetvenes évek a védett természeti területek 
bővítésének időszaka volt. Alapgondolatként fogalmazódott 
meg, legyen egy nagyobb kiterjedésű védett terület a Dél-
Alföldön, mely a fent felsrolt már meglévő rezervátumokat 
kapcsolja össze oly módon, hogy a közte lévő még érintetlen 
szikes pusztai, ártéri erdei élőhelyek is védelmet kapjanak. 
Rakonczay Zoltán (az Országos Természetvédelmi Hiva-
tal akkori elnöke) elbeszéléséből tudjuk, hogy az eredeti, 
szakmai alapon tervezett terület nagysága alig haladta meg 
a 8 ezer hektárt. Ennek ellenére, rendhagyó módon a helyi 
megyei vezető javaslatára (határozott kérésére) a majdani 
Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark környezetének megóvását 
is célul kitűzve 21497 hektár védelmét hirdették ki 40 éve.
Létrejött Magyarország első, túlnyomórészt (több mint 
40%) szántó művelésben lévő területeket magába foglaló 
tájvédelmi körzete. Eredeti elképzelés szerint itt alakult vol-
na meg elsőként nagy kiterjedésben egy tájléptékű extenzív 
gazdálkodás, mely európai szinten is példaértékű lehetne. A 
tájvédelmi körzet kezdeti 15 évében ennek ellenére jelentős 
élőhely vesztés következett be. Szikes puszták rovására bő-
vültek a szegedi fehér-tói, a csaj-tavi halastavak, a hullámtéri 
puhafás ligetredőket nemes nyarasok váltották és a tanyák 
– ezzel együtt a kisparaszti állattartás – felszámolódtak. A 
szakmai célok napjainkra látszanak csak megvalósulni. Az 
elmúlt 25 év a természetvédelmi célú fejlesztések időszaka lett.
Legnagyobb eredményként kell említeni a Büdös-szék és 
Baksi-puszta megőrzését. A mintegy kétezer hektárnyi ösz-
szefüggő, löszfoltokkal tarkított szikes puszta két síkvidéki 
kistáj határán változatos vegetációt őriz. Egymás közelében 
megtalálhatjuk itt a macskaherét, a vetővirágot, az erdélyi 
útifüvet, az apró nőszirmot és a homoki pimpót is. Gazdag 
madárvilágnak ad otthont a Büdös-szék és a Vesszős-szék. 
Ez utóbbin a bivalyokkal 2004-ben kezdett élőhely-rekonst-
rukciónak köszönhetően ismét költenek a szikes tóra jel-
lemző fajok. Őszi vonulás idején e két vízfelület 40-50 ezres 
madártömegeknek ad pihenőhelyet. Rendszeresen előfordul 
a fokozottan védett kis lilik és vörösnyakú lúd. A puszta két-
harmadát a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság magyar 
szürke marha és házi bivaly gulyája legeli.
A természeti értékek megőrzésének nagyon fontos eleme –a 
szakszerű területkezelés mellett- a fiatalság értő természet-
szeretetének formálása. Ezért hirdettünk gyermekek szá-
mára képzőművészeti alkotó pályázatot az Alsó-Tisza-völgy 
két, szomszédos tájvédelmi körzetének évfordulója alkalmá-
ból. A tájvédelmi körzetek az ország jellegzetes természeti, 
tájképi adottságokban gazdag területei, ahol az ember és 
természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természe-
ti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki. 
A tájvédelmi körzetek értékeinek kialakításában és meg-
őrzésében a hagyományos gazdálkodásnak fontos szerepe 
van. A jövő nemzedék hazaszeretetének forrása az elődök 

hagyományos tájhasználatának ismerete, a helyi hagyomá-
nyok ápolása. Ezért a pályázatra olyan alkotásokat vártunk, 
amelyek az öregek elbeszélései alapján a hagyományos helyi 
tájhasználatot (legeltető állattartás, halászat, méhészet, er-
dőművelés, népi építészet, stb.) jelenítik meg. A pályázatra 
beküldött több, mint 170 alkotásból a zsűri válogatása alap-
ján kiállítást rendeztünk 2016. május 05-06-án, a Mártélyi 
Faluházban. A tárlat különlegessége volt, hogy –átérezve a 
természet értékeinek, azok megőrzésének fontosságát- több, 
a térségben alkotó képzőművész -Erdős Péter, Fodor Jó-
zsef, Orgovány Erika, Dr Soós László és Szalay Ferenc-, és 
a művészeteket szerető helyi lakos -Somodi István és Szabó 
László- is felajánlott festményeket, amelyeket így a gyerekek 
alkotásaival közösen mutathattunk be. A különböző kor-
osztályok „szemüvegén” keresztül így színes palettáját lát-
hattuk a befogadó természetszeretetnek.

Albert András
természetvédelmi őrkerület-vezető

KNPI Tisza-völgy IV/7. őrkerület
Mártélyi Tájvédelmi Körzet

  Legyen a világ élhető! 
Amikor nem állami összehajlásról van szó, csak egyszerű 
emberi kapcsolatokról,akkor nyílik meg a szív a Szeretet 
előtt.
Június 9-én találkozott egy család és egy szakiskola. A csa-
lád a község által ismert Papp család, olyan tagja, aki évtize-
deken át végez olyan fáradhatatlan munkát, amire csak egy 
igazi anya képes.
A társadalomnak volna mit tanulni sérült gyerekeket nevelő 
édesanyáról- nagymamáról. Az , hogy a napja 24. óra ké-
szenlét, rettegés, gondoskodás, már-már természetes. Hogy 
saját élete másodlagos, az is. De, hogy emellett megtalálja 
azt az útat , mely képessé tegye őket önálló életre, az maga 
csoda.
Ehhez meg kellett találni azokat az iskolákat, ahol a gyere-
kek megtanulták az emberi normákat, megtapasztalták a 
kedvességet, a gyengédséget, az együttérzést, az akaraterőt, 
a kitartást. Ezeket ápolja féltő gonddal, tisztelettel és szere-
tettel éveken át- ma is.
Nem magára gondol, hanem azokra a gyerekekre, akik ha-
sonlóan igénylik azt a fajta  nevelést, gondoskodást, hogy 
hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Ehhez az elkötele-
zett tanárok is kellenek. És vannak!
Több éven át tapasztaltam, milyen az önzetlen odaadás és 
elfogadás. Egyesületünk is részese lehet ennek a csodának, 
tapasztalatokat gyűjthet a polgármester, a képviselő, a barát, 
a szomszéd, hogy nem hagyhatjuk magukra azokat, akik-
nek több támogatásra van szüksége.
Egy nap- csak egy nap, de a barátságos fogadás, a házi ízek 
kavalkádja, a lovaskocsizás, a sokaknak nem látott Tisza, a 
barangolás, a szeretetteljes szolgáltatás, a féltő tanári pillan-
tásuk példaértékű.

(folytatás az előző oldalról)
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  A Kertvárosi Iskola Mártélyon
A Kertvárosi Katolikus Általános Iskola két osztálya is Már-
télyon töltött néhány napot júniusban. A nyolcadikosok 
2-án, a negyedikesek 10-én jöttek el a Faluházba, hogy kö-
zösen játszunk pár órát.
A nagyobbakkal együttműködési játékokat, és „klasszikus” 
körbeülős játékokat, a kisebbekkel társasjátékokat játszot-
tunk. Nagyon jó hangulatban teltek az órák, ezzel is színesí-
tettük az osztálykirándulásukat.

Szentesi iskolások a vízparton
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola által szervezett 
hittantáborosok jöttek el a Mártélyi Tisza partra kirándulni. 
Voltak a Tiszai tanösvényen, kipróbálták a Kalandparkot, 
pihentetésül egy kis kézműves foglalkozás is volt. Végül egy 
vizes sorversennyel zárták a napot. 
A játékokat az ÁMK dolgozói szolgáltatták, a tábor fiatal 
önkénteseivel közösen vezették le. A melegben felüdülést 
jelentettek a vizes feladatok, senki se bánta, ha „véletlenül” 

  Napközis tábor az ÁMK-ban
Június 27-én kezdődött és július 15-ig tart a nyári napközis 
jellegű tábor, melyet a Faluházban rendezünk. Elsősorban 
olyan gyerekeket hívtunk, vártunk, akik rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatást kap, számukra az ebéd ingyenes, 
köszönhetően a Közgyűlés döntésének. Természetesen bár-
ki jelentkezhetett, aki általános iskolába jár.

A foglalkozások reggel 8 órától délig tartanak, utána meg-
ebédelünk, és hazamennek a gyerekek. Az ÁMK két kö-
zösségi munkatársa, Székely Bea és János Bea szervezte, 

Azt hiszem, hogy erősebbé válik az a közösség, amelynek 
tagjai valóban odafigyelnek egymásra és önzetlenül segítő 
szándékkal fordulnak egymás felé. Az országban számta-
lan helyen vannak kiváló oktatási intézmények, de hogy a 
régi tanítványok sorsának alakulását kövessék vissza és az 
se mindennapi, hogy a sérült emberek számára helyi foglal-
koztatást biztosítsanak.

Végül is a szeretet így válik át emberi jogokká!

Arnóczkyné

vagy éppen a játéknak megfelelően lelocsolták őket! Tartal-
mas napot töltöttek a Holtág mellett a gyerekek és a tábor 
vezetői.

(folytatás a következő oldalon)
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tervezte meg a tábor programját, melyben szerepet vállalt 
több mártélyi is. A délelőttöt két részre bontották, hogy még 
változatosabb elfoglaltságot biztosíthassunk a nyári szünet-
ben a diákoknak. Volt játékos vetélkedő, dal és tánctanulás, 
jártunk a Kalandparkban, a Vásárhelyi Levéltárban és a 
Tűzoltóságon is. Vendégeink voltak a Vöröskereszt mun-
katársai és önkéntesei, és egy mentőtiszt, akik érdekes és 
hasznos előadást tartottak. Megismerhettek a gyerekek több 
stratégiai- és más társasjátékot, voltunk a strandon, és sokat 
játszottunk. A második héten több közös programunk volt 
az iskola által szervezett Mesetáborral is, és megnéztünk 
egy filmet is a moziban. Az utolsó héten készítenek majd kó-
kuszgolyót, lesz több kézműves foglalkozás és kimegyünk a 
szélmalomhoz is.

Összességében érdekes és változatos programmal tettük 
hasznossá a nyári szünet három hetét, a táborban megfor-
duló több mint 25 gyerek számára. 
Köszönjük valamennyi közreműködőnek a segítséget!

Az ÁMK dolgozói

  Gurbó Margit „Emlékezés” c. iratának  
    8. folytatása

JÚLIUS 7. VASÁRNAP 1946.
A szörnyűséges meleg miatt, meg hogy vasárnap is lévén 
csak este nyolc órakor mentem ki a szobából, addig feküd-
tem, olvastam, írtam, és gondolkoztam.
Olyan nehéz, gonddal teljes hosszú napjaim vannak. Ma 
holnap azon veszem magam észre, hogy egyedül maradok a 
velem egykorú lányok közül. Mindegyiknek van kivel egyet 

sétáljon, beszélgessen, van akihez bizalmas legyen, egy szó-
val van akit szeressen és van aki őt is szereti. Nem, én türel-
mesen győznék várni, akár végtelenségig, engem nem izgat 
az „asszonyság”, csak hagynának békén, s ne érne néha oly 
közelről szomorú megjegyzés, olyanokat mondó arckifejezés 
és más efféle vesékig ható külsőség. Mindegy, most már csak 
azért, hogy asszony legyek, úgysem megyek férjhez. Egyszer 
meg akartam tenni, nem sikerült, hát most már nem próbál-
kozom. Rokonaim közül többen szememre vetik, hogy nagy 
marhaságot követtem el akkor, mikor nem lettem H.I. - né. 
Én erre azt vágtam, az még nem volt marhaság, az lenne az, 
ha most hozzámennék egy ruszkihoz. Franci visszavágott, 
még azzal sem tetéznéd, még előbbi marhaságodat. Sokszor 
engem is kísértetiesen elő fog B-nyi házasságom elmaradása 
és latolgatok magamban. Mindenen eltépelődöm. Többször 
azon gondolkodom, szidom magam, hogy nem mentem hoz-
zá P.- hez, így legalább ott kínlódnék nem itthon. Ha már így 
is úgy is szenvedés az élet, hát legyen változás a szenvedések 
szemében is. A héten, pénteken a városban voltam, a meleg 
miatt kifele jövet rosszul lettem a kerékpáron, szerencsére 
hazaértem, de itthon beérve a szobában elszédültem. Töb-
ben szintén így jártak.

JÚLIUS 14. VASÁRNAP 1946.
Egyedül voltam itthon tegnap. Takarítás közben vendégem 
érkezett, Annuska néném Orosházáról. Rögtön sejtettem 
miért jött el. Személyesen hívogat az Annuska esküvőjére, 
mely éppen két hét múlva lesz. Így is lett, amint gondoltam, 
meghívott mindenkit szívélyesen. Még nem tudtuk eldön-
teni, hogy ki megy el, de valószínűleg én, Eta és Teri az if-
júság… Ma vasárnap. A néném nálunk aludt. Ma templom 
előtt meghívtak felöltöztetni egy menyasszonyt személye-
sen, a „bérma” keresztlányomat. Templom után odamen-
tem, szép kis menyasszony volt, ref. a vőlegény, de nálunk 
esküdtek. Ebédre valószínűleg „elfelejtették” meghívni. 
Ebédkészítéssel nagyon siettünk a kettes pestivel ment a né-
ném.

Este nagy öröm ért a templomban, azt hittem leugrok a 
kórusról örömömben. Atya ugyanis azt hirdette ki, hogy 
erős reményünk van arra, hogy kapunk filléres, gyorsított 
zarándokvonatot, „Mátraverebélyre”.

Mikor kimondta ezt a szót mindenki hangos hálás csodál-
kozásban tört ki. Templom után rögtön 30-an jelentkeztek 
az útra, első voltam én, nagy pátosszal.
A szomszédunk kezdeményezése és az egészet ő vállalja, 
hogy szerez vonatot a Máv-tól. A papok segítségét Atya szor-
galmazná… én nagyon örülök, de egyben aggódom is. Nagy 
dolog ez most, ilyen kom. világban. Azt hiszem, több aka-
dálynak kell elébe néznünk, nagyon meglehet, hogy a terv 
nem is lesz keresztül vihető.

(folytatás az előző oldalról)
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Pályázat ingyen építési telekre

1. Mártély, belterület 503 hrsz. alatt nyilvántartott, termé-
szetben Mártély, Kinizsi utca 2. szám alatti 1.328 m2 nagysá-
gú beépítetlen építési telek,
2. Mártély, belterület 507/13 hrsz. alatt nyilvántartott, termé-
szetben Mártély, Zrínyi u. 20. szám alatti 888 m2 nagyságú 
beépítetlen építési telek,
3. Mártély, belterület 506/15 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben Mártély, Rákóczi tér 18. szám alatti 1.084 m2 
nagyságú beépítetlen építési telek.

A sikeres pályázónak és társának az ingyenesen tulajdonukba 
került ingatlanon 3 éven belül használatbavételi engedéllyel 
rendelkező lakóingatlant kell felépítenie. Az ingatlanokra 
biztosítékként elővásárlási jog, illetve az elővásárlási jog bizto-
sítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül legalább 10 éves 
időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.
A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a szennyvízcsatorna-
érdekeltségi hozzájárulást (200.000,- Ft) és/vagy az egyéb 
közüzemi szolgáltatás létesítéséhez szükséges díjat a telek 
tulajdonjogának megszerzése esetén megfizetik.
Pályázati feltételek:

• A pályázó vagy házastársa/élettársa a pályázat benyújtásá-
nak időpontjában nem töltheti be a 40. életévét.

• Nem szükséges házastársi viszony igazolása.
• A pályázónak és társának legalább 2 éves igazolt munka-

hellyel és állandó jövedelemmel kell rendelkeznie.
• A gyermektelen pályázók is pályázhatnak, de csak abban az 

esetben, ha 3 gyermeket vállalnak.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

• Akik a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően 
legalább 2 éve érvényes mártélyi állandó lakóhellyel rendel-
keznek.
• Akik a tervezett lakóingatlan felépítéséhez szükséges költsé-
gek legalább 20 százalékával rendelkeznek, és ezt önerőként 
igazolják. 

Bővebb felvilágosítás a Lakás- és Helyiséggazdálkodási 
Csoport munkatársainál a hódmezővásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) Ügyfélszolgálatán 
(15. számú ablak) vagy telefonon a 62/ 530-172 telefonszámon 
kapható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. 
(péntek) 1200 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (Már-
tély, Rákóczi tér 1.) vagy Polgármesteri Hivatal (Hódmezővá-
sárhely, Kossuth tér 1.) Ügyfélszolgálat 15. számú ablak.
A beérkezett érvényes pályázatokról az Ifjúsági és Szociális 
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület legkorábban 
2016. október havi ülésén hoz döntést.

TISZTELT MÁRTÉLYI LAKOSOK!
Mártély Község Önkormányzat döntésének megfelelően 2016. 
július 01-től kezdődően a települési szilárd hulladék gyűjtésé-
vel, elszállításával, és ártalom mentes elhelyezésével kapcsola-
tos kötelező közszolgáltatási feladatokat a Hódmezővásárhelyi 
Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. látja el.
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékkezelés díja nem változik. A 
hulladékkezelés díja magában foglalja a kommunális edényzet 
heti egyszeri alkalommal történő ürítését, valamint a házhoz 
menő félévenkénti lomtalanítás, a heti gyakoriságú zöld hulla-
dék gyűjtését, továbbá a havi gyakoriságú szelektív hulladék-
gyűjtés díját.
A kommunális edényzet ürítése az Önök által már megszokott 
csütörtöki napon történik. Társaságunk továbbra is biztosítja 
a zöld hulladék gyűjtését, melyet a jövőben az év minden he-
tében, csütörtöki napokon fogunk biztosítani Önöknek. Zöld 
hulladékként kizárólag csak kerti zöldhulladékot szállítunk 
el! Kérjük, hogy a zöld hulladékot vagy átlátszó zsákban vagy 
legfeljebb 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben, kévébe 
kötve helyezzék ki.
A szelektív hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető 
szintén a kommunális edényzet mellé. Szelektíven gyűjthető 
hulladékok: műanyag, papír és fém alapanyagú hulladékok. 
Kérjük, hogy az ilyen jellegű hulladékot tiszta, illetve tisztított 
állapotban helyezzék ki.
A szelektív hulladék várható gyűjtési napjai 2016-ban a követ-
kező napok lesznek:
Július 28; augusztus 25; szeptember 29; október 27; novem-
ber 24; december 15.

Lomtalanítás házhoz menő rendszerben valósul meg a 
jövőben, igénybevételének feltétele, hogy az Ingatlanhaszná-
ló a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a jogosult részére 
megfizette.
Lomtalanítási igény esetén kérjük hívja az ingyenesen hívható: 
80-931-004-es zöld számot.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzánk a következő 
elérhetőségeken:

• Személyesen, Hódmezővásárhelyen a Kossuth tér 1 szám 
alatt, a volt Okmányiroda helyén. Nyitvatartási idő:

H: 8.00-20.00; K: 8.00-15.00; Sz: 8.00-15.00; Cs: 8.00-15.00; 
P: 8.00-12.00

• Mártélyon a Faluházban. Júliusban minden szerdán 
8.00-12.00-ig a szerződéskötések miatt. Augusztustól minden 
hónap 3. szerdáján 11.30-12.30-ig

• Telefonon a Zöld számon: 80-931-004; e-mail: hulladek@
hmszzrt.hu

Igyekszünk a bizalmukat elnyerni!
HMSZ NZRT.
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   2016. júliusi ÁMK, IKSZT és 
Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon –Falu-
gazdász fogadóóra (minden szerdán 
8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági klub (minden 
második pénteken 15.00 – 17.00), Baba-mama klub 
(minden csütörtökön 9.00 – 11.00), Nagyi Net-klub 
(minden hétfőn 13.00 – 15.00) túl, az alábbi ren-
dezvényekre várjuk júliusban az érdeklődőket és 
érintetteket.   

Az alábbi rendezvényekre várjuk júliusban 
az érdeklődőket és érintetteket. 

Július 04-15.   04-15   08.00- 12.00   Nyári napközis 
                              jellegű tábor általános iskolásoknak
Július 09.       16.30  Hagyományőrző aratás a búza-
táblán
                           20.00 Aratóbál
Július 20.       14.00-16.00    Vásár
Július 23.       10.00 Baba-mama börze
Július 25.       18.00 A Képzőművész Táborok Baráti         
                                 Köre kiállítás

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai

A ró mai Ka to li kus Egy ház va sár na pon ként
11-kor vár ja a hí ve ket köz sé günk temp lo má ba.
Minden kedden délelőtt 9 órától várjuk az 
Istennel beszélgetni vágyókat a templomba, 
kötetlen együtt imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egy há zak hí rei

Va sár na pon ként 11 órá tól Ko csis Ta más
ref. lel kész tart Is ten tisz te le tet az ima ház-

ban, mely re vár ják a gyü le ke zet tag ja it.

  Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

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

Polgárőrség:  228-043
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121

   Az Idősek Klubja programja 
2016. Július hónapban

Július  06 – án Júliusi népszokások 10 órától.
Július 11 – én Térítési díj befizetés a pénztári órákban.
Július 13 – án Klub taggyűlés. 10 órától
Július 20 – án Film vetítés 10 órától
Július 26 – án  fehérneművásár 9:00 órától
Július 27 – én Vicc mesélés,anekdotázás 10 órától.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: a gyógyszer-igényét 
mindenki 7 órára hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, 
vérnyomás mérés 7-8 között. Minden kedden 10 órától 
időstorna, mindenkit várunk. Kedden, csütörtökön 
beszélgetős, kártyázós délelőtt, szerdánként közösségi 
rendezvény: előadás, névnap, születésnap, évforduló 
Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a 
tanyagondnok közreműködésével. Indulás 13.00. Az 
igényeket 2 munkanappal korábban jelezni szíveskedje-
nek a klubban. Minden héten szerdán nyitott élő 
próba 10:00 órakor, Az Idősek Klubja Népdalköre 
tolmácsolásában, hallgatóságot szeretettel várjuk. 
Nem kötelező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni!

Mártély, 2016. június 22.

  Anyakönyvi hírek

ELŐZŐ SZÁMBÓL!!!

Született: Márton Anna Éva (Szülei: Sári Zsuzsanna és Márton 
János), Bugyi Noé Ádám (Szülei: Bugyi Sándor és Grexák Magdol-
na), Nagy Anett Viktória (Szülei: Molnár Viktória és Nagy Imre) 

Házasságkötés: Sajti Kata és Papp Dávid

Halálozás: Tábori Istvánné Szabó Erzsébet (Fő utca)


