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egyesületet, amely a terület rendbetételével foglalkoznak, 
támogatja ezt pár százezer forinttal.
Mártélyon a terület tájvédelmi jellege is bonyolítja a kérdést. 
Borsos József polgármester elmondta, hogy a holtágnál au-
gusztus végén, vége felé várható az, hogy „robban a bomba”, 
vagyis a növények elburjánzanak. Vissza-visszatérő problé-
máról van szó: 10 éve minden augusztus közepétől szeptem-
ber végéig küzdenek azzal a növényzettel, ami megterme-
lődik a vízfelületen. Borsos József elmondta, ennek milyen 
negatív hatásai lehetnek a településre nézve:
„Mi úgy látjuk, hogy a természetes folyamat része a holtág 
kapcsán ez a nagy növényzet, de ha ez a folyamat nem lesz 
kezelve, akkor az üdülés, a turizmus az középtávon megszű-
nik Mártélyon, amit egyáltalán nem szeretnénk. Azt szeret-
nénk, ha ezt a folyamatot kézben tartsuk, a növényzetet, ami 
a problémát okozza gyérítsük, ennek egy költséghatékony 
megoldását találjuk meg. Ez azért nagyon fontos, mert a gyé-
rítésre most is van engedélyünk, úgynevezett mechanikai 
gyérítéssel, a bent lévő növényállomány 60%-át ki lehetne 
szedni. Ez azt jelentené, hogy robbanómotoros hajókkal és 
különböző hínárvágó berendezésekkel kellene a partszélét 
végighajózni és onnan ezt a nagy mennyiségű zöldtömeget 
partra vinni. Majd innen továbbutaztatni mentett oldalra, 
vagyis a töltésen kívülre, ahol komposztálni kellene és on-
nan szétteríteni a talajokon. Ez egy működőképes dolog, de 
ehhez sem az önkormányzatnak, sem a horgászegyesületnek 
nincs érdemi technikai feltétele.”
A műsorban nemcsak a kialakult helyzettel, problémá-
val foglalkoztak, hanem keresték a megoldást is. Az egyik 
ilyen lehetne bizonyos növényevő halfajok betelepítése is. Az 
amur betelepítését azonban tiltja a törvény, mivel nem táj-
fajta. Sipos Ferenc, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
Természet megőrzési és tájvédelmi osztályvezetője azonban 
hozzátette, hogy külön engedéllyel, esetleg szaporodni kép-
telen amurok telepítésével mégis megoldást lehetne találni a 
problémára.
Kulcsár Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke hoz-
záfűzte, hogy akár kísérleti jellegű megoldásokban is tudna 
egymást segíteni a horgászegyesület és a Nemzeti Park, így 
kiderülhetne, hogyan viselkedik az amur ebben a környe-
zetben.
„Az amur betelepítése, a régi időkben tavakon, csatornákon 
használható volt, és le is írt, hogy a vízügy által használt 
módszer volt. Tájidegen halfaj, így a jogszabályi háttér je-
lenti a legnagyobb akadályt. Nincsenek olyan szintű kuta-
tások, még amelyek rá tudnának világítani, hogy ha ez a hal 
belekerül, azt a folyamatot fogja beindítani, amit elvárunk. 
Nyitottak vagyunk arra, hogy akár kutatási céllal is, több 
résztvevővel, mi nagyon szívesen adnánk a helyszínt és na-
gyon kíváncsiak lennénk.”
A beszélgetés legfőbb hozadéka az eszmecserében keresen-
dő. A probléma körüljárásán túl megkezdődött a közös gon-
dolkodás egy olyan helyzetről, ami sokak életére hatással 
van.

ÉR.

Ami A rucánAk öröm, 
Az embernek bosszúság
 

A Kurca esetében Mindszentnél már eltávolították a meg-
szaporodott növényréteget, míg a mártélyi holtág esetében 
még csak ezután várható, hogy tetőzni fog a probléma. A 
helyzetről a Rádió 7 Napraforgójában beszélgetett Borsos 
József, Mártély polgármestere, Zsótér Károly, Mindszent 
polgármestere, dr. Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság igazgatója, Kulcsár Szabolcs, a Mártélyi 
Horgászegyesület elnöke és Sipos Ferenc, a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság Természet megőrzési és tájvédel-
mi osztályvezetője, valamint a műsorvezető, Égető Gyula.

A Kurca folyó mindszenti szakaszánál oly’ mértékben vasta-
godott meg júliusban a békanyálból, rucaörömből, leszáradt, 
kivágott nádakból és szemétből álló növényréteg, hogy ve-
szélyeztette az ottani ökoszisztémát. Minderre Rácz Árpád, 
a Mindszenti Horgász Egyesület elnöke hívta fel a figyelmet, 
amelyet követően az Alsó - Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság munkatársai július végén kezdték meg felszabadítani a 
Kurca felszínét a felgyülemlett zöld rétegtől.
Mindez 4 millió forintba került. Azonban ez nem jelenti azt, 
hogy két hét múlva, jövő ilyenkor pedig pláne, hogy nem 
ismétlődik meg a probléma – fejtette ki dr. Kozák Péter, az 
ATIVIZIG igazgatója:
„Az állóvizeknek a jellemzője, hogy ez a védett növény és 
más hasonló növények felszaporodhatnak, akkor, hogy ha 
kellően lassú az áramlás vagy kellően áll vagy meg is szűnik. 
A mártélyi Holt Tisza esetében is visszatérő probléma egyik 
szegmense, egyrészt a rucaöröm, másrészt azok a hínárnö-
vények, amelyek szépen az aljzaton megtapadva törekednek 
elérni a víz felszínét. Akkor, ha ezek mennyisége elér egy 
kritikus tömeget, akkor már adott esetben a víz háztartását, 
a víz oxigénháztartását képesek negatívan befolyásolni. Elő-
idézhetnek olyan oxigénhiányos vízállapotokat, amelyeknek 
következtében akár halpusztulás is előfordulhat ezeken a vi-
zeken.”
Az, hogy a felgyülemlett rucaörömöt (védett fajról van szó), 
illetve egyéb növényzetet eltávolítsák mechanikus módon, 
ahhoz hatalmas pénzösszegekre, megfelelő gépekre, illetve 
munkaerőre lenne szükség. Mindszent önkormányzatának 
jelenleg arra van kapacitása, hogy a Mindszenti Horgász-

További  hírek Már tély ról:

www.promenad.hu
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A településnek a mostani helyzetben a legközelebb eső pa-
tikát kell először megszólítani a fiókpatika-szolgáltatás fel-
vállalása ügyében. Így már folynak az egyeztetések az Agyag 
utcai patikával, valamint a Jókai utcai patikát is felkeresték 
az illetékesek. Ez néhány hónapos folyamat is lehet, így vél-
hetően 2018-ra datálhatjuk az új fiókpatika megnyitását.
„Fontos megemlíteni, hogy most van egy átmeneti időszak, 
ami már érezhető is. Ez alatt igyekszünk Palotás Ágnes házi-
orvosunkkal, az asszisztensével és a tanyagondnokkal közö-
sen egy olyan rendszert kialakítani, ami biztosítja a gyógy-
szerellátást azon lakosok számára, akik családi, baráti vagy 
szomszédi segítséggel sem tudják ezt megoldani.” – folytatta 
a polgármester.
„Azt szeretnénk, ha az új szolgáltató legalább 2-3- évig el-
kötelezett lenne a szolgáltatás fenntartásában. A Kamilla 
Patika patikusainak ezúton is szeretnénk megköszönni a 
több mint 20 éves munkát, az áldozatos tevékenységet. Az 
ő munkájuk nélkül ezt a szolgáltatást valószínűleg nem na-
gyon vállalta volna senki. Azért, hogy a szolgáltatás így tu-
dott üzemelni, és hogy az utolsó pillanatig a rendelkezésre 
álltak hálásak vagyunk. További munkájukhoz sok sikert és 
jó egészséget kívánunk. Azt pedig meglátjuk, hogy ki lesz a 
következő szolgáltató.” – zárta szavait Borsos József polgár-
mester.

szcs

újrAnyitnák 
A megszűnt pAtikát

 
Júliusban Mártélyon megszűnt a patikaszolgáltatás. A több 
mint 20 éve működő Kamilla Patika fiókpatikájának mű-
ködési engedélyét megszüntették. A település önkormány-
zata jelenleg is azon dolgozik, hogy a szolgáltatást mielőbb 
ismét elérhetővé tegyék a lakosok számára.

A mártélyi önkormányzat júliusban kapta meg a határozatot 
arra vonatkozóan, hogy a helyi Kamilla Patika által működ-
tetett fiókpatika működési engedélyét megszüntették. Az 
indoklás szerint a patika Község utcai helyisége már nem 
volt alkalmas a szolgáltatás üzemeltetésére. Híján van meg-
felelő kiszolgáló helyiségnek, raktárnak, öltözőnek és vizes 
blokknak is.
„Tulajdonképpen a működtető patikusok pozitív, támoga-
tó hozzáállása miatt tudott eddig is egyáltalán működni a 
fiókpatika, hiszen az infrastruktúra már messze elmarad a 
szabályoktól. Így Mártélyon ez a patikaszolgáltatás, bízunk 
benne, hogy átmeneti időszakra, de sajnos, szünetel.” – nyi-
latkozta Borsos József, a település polgármestere.
Az önkormányzat időközben már felvette a kapcsolatot a 
kecskeméti, régiót iránytó főpatikussal, az után érdeklődve, 
hogy miként orvosolható a helyzet. A tapasztalatok alapján 
ugyanis a mártélyiak kedvelték és fontosnak érezték, érzik a 
szolgáltatást. 
„Kiderült, hogy ebben az esetben egyrészről egy új helyszínt 
kell választani a patikának. Ennek pedig meg kell felelnie 
az életben lévő szakmai elvárásoknak. Működési engedélyt 
csak az a fiókpatika kaphat, amely minden egyes direktívát 
be tud tartani. Mind méretében, helyiség számában, kiszol-
gáló berendezések, szoftverek, internet és riasztó berendezés 
tekintetében.” – mondta a polgármester.
Az önkormányzat a tulajdonában álló épületek közül igye-
kezett választani, a jelenlegi terv szerint pedig a Civilházban 
kaphatna helyet az új patika. 
„Ez a beruházás, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a falu 
költségvetését kell, hogy terhelje. Az építésztervezőnket már 
megbíztam a tervezéssel, a helyszínt is bejártuk. A követke-
ző időszakban készülhetnek el a koncepciós tervek.” – teszi 
hozzá Borsos József.

Felhívás szűrésre!
2017. szeptember 9-én ismét szűrések szombatja lesz 
Mártélyon, reggel 8 órától 12 óráig a Mártélyi Piac-
téren. 
Elérhető szűrések: 
Mammográfiás vizsgálat: az érintett hölgyek levél-
ben kapnak meghívót, melyet a Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Főosztálya küld a részükre. Az érintett 
hölgyeknek a vizsgálatra szükséges magukkal vinniük 
a meghívó levelet és a TAJ-kártyájukat is.
Azok, a hölgyek, akik 45–65 éves korosztályba tartoz-
nak, és az elmúlt 2 évben nem vettek részt mammo-
gráfiás vizsgálaton, de most szeretnének és nem kap-
tak meghívót, ezt háziorvosi beutalóval megtehetik. 
A szűréseken az egészségi állapotuk iránt érdeklődő 
lakosokat várják, akik vércukorszint-, koleszterin-
szint-, testsúly-, testmagasság- és testtömeg index-
mérésen, érszűkületi vizsgálatokon és bőrgyógyászati 
vizsgálaton vehetnek részt. A 45 év feletti nők részére 
lehetőséget biztosítanak csontsűrűség rizikómérésre, 
a 45 év feletti férfiak részére pedig a prosztata meg-
betegedések rizikó szűrésére. Dohányosok körében 
kilégzett levegő CO szintjének mérését is biztosítják.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! A SZŰ-
RÉS ÉLETET MENT!
Az idejében felismert esetleges betegség gyorsabban 
és eredményesebben gyógyítható, kezelhető.

Üdvözlettel:

Dr. Palotás Ágnes háziorvos
Nagyné Szentirmai Anna körzeti nővér

EVP – Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
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már nem sokáig álom 
A mártélyi bölcsőde
 

Mártély község önkormányzata 112,5 millió forintos támo-
gatást nyert el a Területi Operatív Program, TOP energe-
tikai pályázatában. Az összegből négy épületet újítanának 
meg, az egyikben a tervezett bölcsődének is helyet biztosí-
tanának – tájékoztatott Borsos József, a település polgár-
mestere.
A Magyar Államkincstáron keresztül 112,5 millió forintos 
támogatásban részesült Mártély. A Területi Operatív Prog-
ram TOP energetikai pályázatának keretében négy ingatlan 
energetikai fejlesztése valósulhat meg a településen.
Borsos József polgármester tájékoztatása szerint többek kö-
zött a Gondozási Központ, az idősek nappali ellátását biz-
tosító intézmény korszerűsítése is megvalósulhat. A ’70-es 
években felépült helyen a nyílászárók cseréje, homlokzat-
szigetelés és az akadálymentesítés szerepel a tervek között. 
Továbbá az irodai lehetőségek illetve a mozgáskorlátozott 
vizesblokk fejlesztését is tervezik. A volt patika helyén pedig 
civilirodát szeretnének kialakítani. Ennek kapcsán a helyi 
civilszervezetekkel már felvette a kapcsolatot az önkor-
mányzat.
„A valamikori rendelőintézet, amelyben már szolgálati la-
kásokat igyekszünk kialakítani, szintén felújulhat, energeti-
kailag fejleszthetővé válik. Valamint a polgármesteri hivatal 
régi szárnya, ahol maga a hivatal működik, szintén meg-
újulhat. Nyílászárók cseréje, homlokzatszigetelése történhet 
meg és a belső épületgépészet fejlesztése is.”

Az egykori Csecsemőgondozó épülete, a Községház utca és 
a Rákóczi tér sarkán szintén átalakulhat. Ez az épület lehet a 
jövőben mártélyi bölcsőde helyszíne.
„Úgy gondolom, hogy ma már elengedhetetlen, hogy Márté-
lyon bölcsőde legyen. Az évente születő 10-14 gyerek közös-
ségi nevelése így már nem feltétlen kell, hogy a vásárhelyi 
kapacitásokra támaszkodjon, hanem helyben meg tud való-
sulni. Fontos, hogy a gyerekek neveltetését Mártélyon meg 
tudják kezdeni. A folyamat pedig az óvodában és az általá-
nos iskolában folytatódhat. 2018-tól jön egy olyan szabályo-
zás, mely szerint, ha egy településen legalább öt család kéri 
a bölcsődei szolgáltatást, akkor az önkormányzatnak igye-
keznie kell az ehhez megfelelő infrastruktúrát kialakítani. 

Ez az igény Mártélyon szinte biztos, hogy meglesz. Remé-
nyeink szerint majd egy 9 fős bölcsődét tudunk megnyitni. 
Optimistán nézem a beruházás eredményeit.” – tette hozzá 
Borsos József.
A tervek szerint az energetikai beruházások végrehajtását 
is ennél az épületnél kezdhetik. Ez azért is lehet praktikus 
döntés, mivel az épület egy része jelenleg teljesen üresen áll. 
A felújítások idején pedig az éppen fejlesztés alatt álló léte-
sítményekből ki kell költözni. A költözés tervezett helyszíne 
a polgármesteri hivatal mögötti Civilház lehet, ahol a közös-
ségi tér nyújthat majd átmenetileg helyszínt.
„Az elkövetkezendő időszakban a pályázatunk tartalmi ele-
meit még felül fogjuk vizsgálni. A Magyar Államkincstár 
kollégái arra kértek minket, hogy néhány pontot vegyünk 
figyelembe a beruházás során. A nem régiben megvaló-
sult Egészségház funkció miatt az energetikai tanúsítványt 
módosítanunk kell. Valamint a csecsemőgondozónál és a 
rendelőintézetnél az időközben történt funkcióváltást kell 
adminisztrálnunk. Ezek a változások azonban nem befolyá-
solják a támogatás mértékét.” –
A folyamat a közbeszerzés kiírásával folytatódhat, majd a 
kivitelező kiválasztása történhet meg és ezt követően meg-
kezdődhetnek a beruházások. Ennek folyományaként vélhe-
tően jövő év elején kezdődhetnek meg az energetikai fejlesz-
tések.
„Hálás köszönet mindenkinek, aki támogatót és segített 
minket, részt vett ebben a döntésben. Több alkalommal is 
egyeztettünk a megyei közgyűlés kollégáival, Szél Istvánnal 
és Dr. Lázár Jánossal, hogy ez a beruházás mennyire fontos a 
településnek.” – zárta szavait Mártély polgármestere.

szcs

Az idősek klubjának programjai
Szeptember havi népszokások

06-án Szeptemberi népszokások 10 órától
13-án Kirándulás a Tiszához,séta a tanösvényen,zsíros 

kenyerezés 10 órától
20-án Kedves fényképek nézegetése,kedves történetek-

kel fűszerezve 10 órától
27-én Szellemi vetélkedő 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 .
Keddem, csütörtökön beszélgetős, kártyázós délelőtt, 
szerdánként rendezvények, előadások, névnap, születés-
nap, évforduló.
Minden hónap utolsó keddjén a mártélyi temetőbe teme-
tőjárat a Tanyagondnok segítségével, indulás 13 órakor.
Igényeket 2 nappal korábban kérjük, jelezze.
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Augusztus 7 és 11 között Horgásztábort szervezett a Márté-
lyi Horgászegyesület és a helyi Faluház. A táborban 14 fia-
tal sajátította el az elméleti is gyakorlati tudást. Igazi férfias 
táborról volt szó, ahol természetesen a nagyüzemi pecázás 
sem maradhatott el.
A Mártélyi Horgászegyesület az Általános Művelődési Köz-
ponttal közösen szervezte meg a szóban forgó horgásztá-
bort, amely az első ilyen jellegű tábor volt a sorban. Vélhető-
en nem is az utolsó, hiszen a tapasztalatok kifejezetten jók. 

A táborra összesen 14 fiatalember jelentkezett, leginkább 
környékbeliek és helyi kötődésű srácok, akik az első napok-
ban a halfajtákkal, a kötésekkel és a horgásztechnikákkal 
ismerkedhettek meg. Kikapcsolódás gyanánt pedig filmve-
títés is szerepelt a programban. A Vad Magyarország – A vi-
zek birodalma című dokumentumfilmet vetítették le, ame-
lyet mindenki élvezett. A film pedig ideális felvezetése volt a 
csütörtöki éles bevetésnek.
Az utolsó előtti napon ugyanis már tényleg a peca és a gya-
korlat kapta a főszerepet. A lapos parton megannyi szorgos 
kéz kötette a csomót, helyezte el a horgot vagy éppen gyúr-
ta az etetőanyagot. A fiatalok epres ízesítésű etetőanyaggal 
dolgoztak, emellé társult a kukorica és a csonti. A víz alatti 
célpontok leginkább a bodorkák, keszegek és törpeharcsák 
voltak. Az uszonyos kis jószágok pedig nem is okoztak csa-
lódást. Nem sokat pihentek egyhelyben az úszók. Miután a 
vízbe kerültek, hamar mozgásba lendültek. A partról éles 
szemmel figyelték és várták ezt a pillanatot, jöhetett a ha-
tározott mozdulat, majd lehetett is szákolni a halacskákat.
„Úgy gondolom, hogy jól sikerült a tábor. A gyerekek jól ér-
zik magukat. A célunk az volt, hogy bepillantást nyerjenek 
egy kicsit a horgászatba, a különböző kötésekbe és megis-
merték a halfajtákat is. Az elején alapozó ismereteket kap-
tak, ismeretterjesztő órákon vehettek részt, ma pedig már a 
horgászaté volt a főszerep. Szerintem jó kis csapat jött össze.” 
– nyilatkozta Oláh Szabolcs halászati őr, aki Kovács Imrével 
közösen segítette a gyerekek élményhorgászatát.
A tábor zárásaként a szervezők a 12 évnél idősebb pecások 
részére a horgászvizsgát is biztosították. A fiatalabbak szá-
mára pedig gyermek horgászjegy váltható.
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Autó is égett A kAtAsztrófA-
védelmi táborbAn
 

A rendőrség és a tűzoltóság is kivonult Mártélyra, az Ön-
kéntes Tűzoltó és Polgárőr Ház környékére, ugyanis a Már-
télyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesü-
let első alkalommal szervezte meg a Katasztrófavédelmi 
táborát.
Az augusztus 14 és 18 között megrendezett, öt napos tábor-
ban 16 gyerek kaphatott ízelítőt a Mártélyi Polgárőr, Tűz- 
és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület, illetve a hivatásos 
szervek – rendőrség, katasztrófavédelem- mindennapjaiból. 
Eredetileg 10 és 14 év közti ifjak jelentkezését várták, de két 
fiatalabb, egy 7 éves és egy 7,5 éves fiatal is helyet kapott.

„Nagyon sok szülőben jó érzéseket kelthet ez a tábor, hiszen 
lehet, hogy fiatal korában ők is sok ilyenben vettek részt. 
Úgy látom, hogy minden gyermek számára hasznos lesz ez 
a tábor, hiszen számos olyan dolgot terveztünk, ami a való 
életben is hasznos lehet. Nagyon fontos, hogy a 16 gyerek 
számára a táborozási díj 0 forint. Ez köszönhető a számos 
magán személynek, vállalkozónak, vállalatnak és a Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. Nagyon 
örülök, hogy ilyen sokan érzik ennek a tábornak a jelentő-
ségét, és az ifjúságnevelés súlyát. Hatalmas köszönet nekik!” 
– mondta el Rózsa Szilveszter, a Katasztrófavédelmi tábor 
vezetője.
A táborba kilátogatott a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapi-
tányság is. Mészáros Csaba, címzetes rendőr őrnagy, meg-
bízott közlekedésrendészeti osztályvezető bűnmegelőzési 
tanácsokkal látta el a fiatalokat, valamint felhívta a figyel-
müket a közlekedésben rejlő veszélyforrásokra is.
A lurkóknak nem csak elméleti, hanem gyakorlati bemu-
tatókkal is kedveskedtek. Szerdán a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai vonultak ki Már-
télyra, hogy a valóságban is megmutassák, hogyan oltanak 
el egy égő autót. A délelőtt folyamán egy roncsot béleltek ki 
szalmával, majd meggyújtották, és a tűzoltók egy vízsugár-
ral eloltották. Miután a tűz kialudt, és az autó kiszabadult 
a lángok martalékából, szétvágták a kiégett roncsot, hogy 
a „sérültekhez” odaférjenek. Így a gyerekek egy komplex 
mentési akciónak is szemtanúi lehettek.

Sz.Viktor
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A terveknek megfelelően alakul Mártélyon a Start-munka-
program. A mezőgazdaságban már megkezdődtek, de fo-
lyamatban is vannak a betakarítások, de a járdaépítések is 
jól haladnak.

Gőzerővel zajlik Már-
télyon a Start-munka-
program, melynek egyik 
legfontosabb eleme a me-
zőgazdasági ágazat. Ezen a 
téren jól haladnak a mun-
kálatok. Júliusban már 
megtörtént a gabonák be-

takarítása. Tritikálé, őszi búza és őszi zab volt, amelyet ter-
meltek a helyiek, ezek mindegyike már a tárolókban pihen. 
A termésátlag erős közepes volt, bíznak benne, hogy a kuko-
rica is legalább hasonló lesz.
A munka a zöldséges kertben is zajlik. A hagyma betakarí-
tása történik, a fogyasztható növények ezt követően a szá-
rítóépületbe kerülnek. A pritaminpaprika érik, az uborka 
szedése pedig már most folyamatosnak nevezhető. A para-
dicsomszezon okán pedig ezen a téren is megkezdődhet a 
betakarítás. 
„Az említett mezőgazdasági munka mellett kollégáim a jár-
dafelújítást is végzik. A Fő utca mentén, elején jó néhány ház 
előtt felszedték a járólapokat, igazították őket és kiszedték a 
törött elemeket. Igyekszünk a falusi zöldfelületeket is kar-
bantartani. Itt vagyunk a parlagfű szezon elején, már három 
alkalommal nyírtuk körbe a területeinket, tudjuk és látjuk, 
hogy fontos ennek a növénynek a módszeres kaszálása és 
gyérítése.” – mondta el a polgármester.
Az állattenyésztési ágazaton belül is akadnak tennivalók. 
Négy darab hízósertés még megvan a tavalyi állományból, 
ezeket az állatokat augusztus végén, szeptember elején vág-
ják. Ezt követően történhet meg a hízóállomány megújítása. 
Emellett azonban a juhállomány kialakítása is a tervek kö-
zött szerepel. A program keretében 10 darab juh vásárlását 
tervezik, 9 anyaállat és 1 tenyészkos kerülhet a jelenleg ki-
alakítás alatt álló istállóba. 
A polgármester emellett kitért a helyi diákmunkaprogramra 
is, amelyen 18 fiatal vesz részt.
„Hálásak vagyunk azoknak a fiataloknak, akik a nyári idő-
szakban Mártélyi Önkormányzat intézményeit választják 
nyári munkaként. A diákok aktívan segítenek, a mindenna-
pi intézményi üzemeltetésben és a felújítási munkákban is. 
Úgy gondolom, az ő munkájuk nélkülözhetetlen, a csúcsidő-
szakban igazán sokat segítenek a fiatalok.”
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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:  62/228-043
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:  62/528-062, Fax: 62/528-063
Iskola:  (70) 572-1400
Óvoda:  62/228-035
Idősek Klubja:  62/228-038
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Posta:  62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Halőr:   (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 
szeptember havi programjai:

Szeptember 7. Az I. világháború emléknapja. Civilház-
ban délután 2 órakor. 
Megemlékezést tart: Joó Károly 
Régi temetőnél fél 4-től koszorúzás. 
Kopjafák átkötése nemzeti szalaggal, mély tiszte-
letünk és gyászunk jelképe.

Szeptember 14. Demokrácia napja. 
Előadó: Zoltai Csaba intézményvezető. 
Helyszín: Civilház délután 2 órától.

Szeptember 21. Aranyossy Ágoston Iskolások fogadása 
reggel 8 órától a Civilháznál. 
9 órától Tisza part, játékos vetélkedő. 
Apró előadások az iskolások részéről. 
12 órától vendéglátás 
Búcsúzás, iskolalátogatás az Egyesület részéről.

Szeptember 28. Európaiként Európában - vagy idegen-
ként Európában? 
Előadás délután 2-től a Civilházban.

Minden program tagjainkért van. Legtöbb előadás 
az idős korosztály emlékeinek felidézése. S a mai kor 
megértése.
A kopjafa koszorúzásánál leszármazottak, családtagok 
főhajtása történelmi jelentőségű.

Köszönet
Hálásan köszönöm Borsos József polgármester úr se-
gítségét abban, hogy Pánczél Lajos vezetésével a köz-
munkás brigád elszállította a tűz martalékává lett 
melléképületemet.

Szűcsné Erzsike
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egy táj, egy Ház…
és A benne élő művészlélek

Emlékezés Fodor József (1935-2007) festőművészre, Már-
tély szerelmesére.

A holtág és a mártélyi táj szépsége már a századforduló után 
lenyűgözte a festőművészeket. Legkorábban Tornyai János 
és Endre Béla kerültek kapcsolatba a faluval. 
Tornyai gyermekkorában a városszéli gyümölcsös-kerteken 
és nádasokon túl szívesen járt ki a Hódmezővásárhelytől 
hat-hét kilométerre kanyargó Tiszára. Az alföldi realista fes-
tőiskola megalapítója elsőként fedezte fel Mártélyt a művé-
szet számára. Hosszú lenne itt folytatni a felsorolást, hány és 
hány képzőművészt vonzott ide, e minden pillanatában más 
és más arcát mutató csodálatos táj, a mi gyöngyszemünk, az 
egyedülálló adottságokkal rendelkező holtágunk és telepü-
lésünk.
E táj szerelmesei közé tartozott Fodor József is. Saját maga 
így vallott erről a „kapcsolatról”, egy a 2004-ben megjelent 
vele készült riportban, amely Mártély község díszpolgári cí-
mének átadásának alkalmával készült.
„ Mártély nekem gyermekkori szerelem. biciklivel jártunk 
ki, horgászni, fürödni, játszani. Már akkor is a táj szépségé-
ben, a fény játékában gyönyörködtünk a víztükrön. Tavaszi 
áradáskor a derékig vízben álló fák között kanyarogtunk a 
ladikkal, bóklásztunk az ártérben - hát ezek feledhetetlen 
emlékek.
Még szorosabb a kötődés a művészi kötődés, ami rég betölti 
az életemet. 
Mint festő, számtalanszor megfestettem a mártélyi tájat, az 
ezüstpatkó csillogását a gyémántkanyar fodrozódó vizén, a 
horgászó, evező embereket, a víz fölé hajló fák sziluettjét.
 Az idelátogató, főként a szabadban festő- rajzoló művészek-
ben fogalmazódott meg az igény, egy a parton létesítendő 
alkotóház létrehozására, így épült fel az ’50-es végén a mos-
taninak az elődje, amelynek szakmai és gazdasági irányí-
tását feleségemmel látjuk el. A korábban Országos Ifjúsági 
Képzőművészeti Tábor- ma Mártélyi Képzőművészeti Sza-
badiskola – 39 éves múltra tekint vissza.
A tábor minden év augusztus első két hetében jelent ne-
kem örömteli elfoglaltságot és kinn tartózkodást, ezért 79’ 
körül elkezdtük nézegetni a házakat az ó-faluban. Így buk-

kantunk a Tiszai utca 14. szám alatti, kissé romos épületre, 
amelyet nagy lelkesedéssel felújítottunk. 1982-ben készült 
el, s a következő évben az „Év lakóháza „díjjal tüntettek ki. 
Azt próbáltuk megmutatni, hogyan lehet XX. századi köve-
telményeknek is megfelelő lakóházat létrehozni úgy, hogy 
ne romboljuk le a régi szépséget és értékes építészeti hagyo-
mányokat.” Kaláris, 2004. szeptember (szerkesztő: Farkas 
Csamangó Zoltán)
És én hogyan is kerülök ebbe a történetbe? 15 évvel ezelőtt 
tulajdonosai lettünk ennek az embernek való jó háznak, 
amely számunkra a beteljesült csoda volt, a maga alázatos 
szakértelemmel és türelemmel elvégzett felújításával. A cím-
ben nem véletlenül kapott helyet a művészlélek kifejezés, hi-
szen az egész házra jellemző a mindennél fontosabb művészi 
igényű stílus- és arányérzék a ház előző tulajdonosának kö-
szönhetően. Nap, mint nap körbevesz a szépség és a harmó-
nia, amit mi új gazdái a háznak megpróbáltunk megtartani 
és egy kicsit a saját képünkre formálni. Az ajándékba kapott 
festményei előtt gyakran elidőzök. Látom, amit ő is látha-
tott, érzem a víz illatát, a fények játékát, a napraforgók hival-
kodó sárgáit és szinte hallom egy téli tájban a hó ropogását 
a szántalpak alatt!
A mindennapi munkáim során megpróbálom ezt a művészi 
örökséget, a harmóniára, az egyensúlyra való törekvést át-
adni tanítványaimnak is.
A megemlékezésemet szeretném Józsi bácsi szavaival zárni:
„Munkásságom jelentős része a Tiszához, a faluhoz kötődik. 
Tanultam az itteni emberektől. Szót értettem velük s ez által 
magam is gazdagodtam… Talán egy élet is kevés, hogy be-
teljen az ember e táj szépségével!”

Farkasné Bakonyi Ildikó

Ismét mindenkit várunk szeretettel
a Tisza-partra, a Fajátszótérre
2017. szeptember 2-án.

Program:

9:30 - Gyülekező
10:00-12:00 - Játékok,
kézművesség, ugrálóvár, zene
11:00 - Indul az akadályverseny
(hozd a csapatod)
14:30 - Eredményhirdetés
15:00 - Program zárása

a Tisza-partra, a Fajátszótérre

kézművesség, ugrálóvár, zene
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A cselekvő szeretet egy példája
„Íme, kiment a magvető vetni. 4Amint vetett, némely szem 
az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. 
5Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. 
Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. 6Amikor 
azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyö-
kere. 7Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bo-
gáncsok felnőttek, elfojtották. 8A többi jó földbe hullott s ter-
mést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, 
a harmadik meg harmincszorosat. 9Akinek füle van, hallja 
meg!” (Mt13,3.b-9)

Alighanem mindannyiunk előtt ismert a fenti példázat. Szá-
momra a nyári szünet egyik legkiemelkedőbb eseménye egy 
előadás volt, ami eszembe juttatta az evangéliumi részletet.  
Ha szakácskönyv-jelleggel kellene leírnom, ezt írnám: 
Zalán Tibor: Vigyázat a tetőn angyalok járnak (játék mesék-
kel, korhatár nélkül)
Végy egy színjátszó csoportot: TükörTárs Színjátszó Cso-
port, tagjai egy budapesti középiskola (volt) diákjai: 20 fő 
és volt tanáraik: 3 fő. Dolgozz velük egy Ügyért: azaz tanár-
ként adj a nyári szünetedből egy hetet arra, hogy ez a csapat 
előadjon egy produkciót sérült fiataloknak. Diákként pedig 
hosszabbítsd meg a középiskolás emlékeidet, élményeidet 
egy fantasztikus tábor segítségével. 
Ebből a két komponensből született meg Mártélyon az az 
előadás, amit egy ott táborozó ökumenikus szervezet sérült 
fiataljai nézhettek meg – s vélhetően életre szóló emlékkel 
lettek gazdagabbak. A darab egyébként ismert mesehősök-
ből állt – újragondolva… 
A recept tehát ennyi, de mögötte nyilvánvalóan sokkal több 
rejlik. Tanár és diák egy hetet adott az életéből arra, hogy 
ÉRTÉKET teremtsen. Nem haszonelvű produkciót hoztak 
létre, nem voltak ott fontos vezetők, akik nagy pátosszal 
megnyitották volna a „rangos” eseményt, hanem az előadás 
egyszerűen elkezdődött. A diákok megjelentek a színpadon 
és szerte a teremben, a nézőtéren pedig több volt a zaj: főleg a 
taps és a nevetés, mint általában – az ÖRÖM tükröződött az 
arcokon, látszott a gesztusokon. Ezek a diákok ÉLMÉNYT 
adtak, magukból adtak, egy darabot a szívükből-lelkükből.
Ugyan külső szemlélőként nem voltam része a munkának, 
de egészen biztos, hogy a diákok jóval többet tanultak meg 
ez alatt az egy hét alatt a közösségi szolgálatról, mint a köte-
lezően előírt 50 órás penzum alatt. Tanáraikkal együtt egy 
jó ügy mellé álltak és gyarapították talentumaikat. 

Én csak köszönetemet tudom kifejezni az élményért, szá-
momra is megejtő volt, ahogyan pozitív gondolatokat hallot-
tam már letűnt, mégis örökéletű mesék hőseitől. A meseda-
rab záró éneke pedig ez volt – azt hiszem, igen tanulságos… 

„A sorsod elől nem futhatsz el, 
hiába vagy hős, vagy ember, 
nem futhatsz, nem futhatsz, nem futhatsz el, 
de formálhatod!
Próbálkozol, csak kudarc ér, 
menekülsz és bukás a bér, 
nem futhatsz, nem futhatsz, nem futhatsz el, 
de formálhatod!
Ne törődj bele sorosodba, 
van ki győz, és van ki soha, 
nem futhatsz, nem futhatsz, nem futhatsz el, 
de formálhatod!
Lehetsz jó, ha nem vagy erős 
soha nem leszel legelöl, 
nem futhatsz, nem futhatsz, nem futhatsz el, 
de formálhatod!
Csak a mesékben győz a jó, 
ott se mindig, mert a való: 
nem futhatsz, nem futhatsz, nem futhatsz el - 
de formálhatod!

A tábort vezető tanárok: Várhelyi Judit (gyógypedagógus), 
Pollák Miklós (énektanár), Kovács Katalin (drámapedagó-
gus). A sérült fiatalokat táboroztató szegedi Tiszavirág kö-
zösség közösségvezetői: Holcz Ágnes, Majoros Zsuzsanna, 
Pataki Bernadett és Dinnyés Aletta, akik az első pillanattól 
fogva lelkesedtek az ötletért.

Mészáros Ildikó

Szeptemberi 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) Népdalkö-
ri próba (minden hétfőn 10.00 – 12.00), Asztalitenisz 
(minden hétfőn 16.30) túl, az alábbi rendezvényekre vár-
juk augusztusban az érdeklődőket és érintetteket.
01. 18.00 Ki a jobb?/Fabula vetélkedő
02. 10.00  Szúnyogűző családi nap a Tiszaparti 

játszótéren
   A „Hogy életük legyen!” Alapítvány 

programja
12. 14.00-16.00 Vásár
19. 15.00 Tanoda
20. 11.30-12.30  HMSZ Nzrt szemétszállítási ügyfélfogadás
 19.00 Csángó est (szervezés alatt!)
26. 15.00 Tanoda
Októberi előzetes
06.  A Kultúra Lovagjai kiállítás
07-08.  II. Mártélyi Októberfeszt (szervezés alatt!)

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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múlt, jelen és jövő egyesülése 
A művészetben
 

Augusztus 8-án egy záró kiállítással ért véget a Mártélyi 
Képzőművészeti Alkotótábor. Az érdeklődők, több mint 
90, a táborban résztvevő művész munkáját tekinthették 
meg.

Már több mint 50 éve örvend töretlen népszerűségnek a 
Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor. Az idei évben fia-
talabbak és idősebbek, amatőrök és profik alkottak együtt 
a természet lágy ölén. A tábor zárónapján rendezett kiállí-
táson az ő munkáikat lehetett megtekinteni a Faluházban, 
Mártélyon. Az érdeklődőket Hegedűs Zoltán, Hódmező-
vásárhely alpolgármestere, Borsos József, Mártély polgár-
mestere, Szabó Tamás, szobrászművész és Mucsi Zoltán, a 
Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor Egyesület elnöke kö-
szöntötte
A Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor Egyesület elnöke 
köszöntőjében elmondta, hogy sok neves művész segítette 
idén is a táborozók munkáját. A több mint fél évszázada tö-
retlenül működő táborban, ugyanis generációról generáció-
ra terjed a művészet, és a Mártély iránti szeretet.
„Ez a táj, különleges: a csodálatos színek, a tükröződések a 
vízen, a fények és az árnyékok játéka, csodálatos. Az alkotó-
kedv mindig szárnyal Mártélyon. Több mint 90 munka van 
itt kiállítva. Ezek a művek, pedig csak a töredékét képzik 
annak, amik készültek, hiszen ide csak a legjobbakat válo-
gattuk ki. Az egyik fő cél, az a fiatal alkotók számának a nö-

velése, a régiek hagyományaira, tapasztalataira építkezve.” 
- tette hozzá Mucsi Zoltán.
A kiállításon három kisebb, és egy nagyobb díjat is kiosztot-
tak az alkotók között. A tábor fő díját, a Fodor József-díjat, 
Márta Barbara kapta, aki elmondta, hogy Üllésről érkezett 
és a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója. Kisgyerek 
kora óta foglalkozik festészettel és már harmadik alkalom-
mal vesz részt az Alkotótáborban.
„Amikor itt vagyok Mártélyon, mindig megfog valami. 
Nagyon jó itt a holtágnál és sok barátom van itt. Elég ter-
mékeny időszakot mondhatok magam mögött, több képet 
is készítettem. Úgy érzem, hogy ez a díj motiválni fog a to-
vábbiakban is.”
Szabó Tamás szobrászművész elmondta, hogy a táborban 
már évtizedek óta hagyomány, hogy átadják az idősebbek 
a művészet iránti szeretetüket a fiatalabbaknak. A szobrász 
1968 óta, mint hallgató vett részt az Alkotótáborban, vala-
mint 1980-90 között oktatott is.
„Egy pár korrektúrát az idei táborban is tartottam. Minden-
ki érzi a varázslatot Mártélyon, hiszen rengeteg híres mű-
vész alkotta meg fő műveit itt. Ez a fajta egymásra épülés, a 
tudás és a művészeti iránti szeretet átadása, egy olyan foly-
tonosság lett, ami nagyon ritka. Ezzel a magyar művészet-
történetbe Mártély kőbe véste már a nevét. Ez itt egy olyan 
terület, amiből nagyon kevés van a világban.” - mondta el 
szerkesztőségünknek a szobrászművész.
Mártély önkormányzata is felajánlott egy díjat, amit Borsos 
József, Mártély polgármestere adott át, akinek az Alkotótá-
bor szervezői és résztvevői egy festményt adományoztak. 
Borsos József elmondta, hogy méltán lehetnek büszkék a tá-
bor szervezői, Mártély lakossága és az egész kistérség, hogy 
egy ilyen rendezvénynek már több mint fél évszázada helye 
van a településen.
„Már második éve adott helyet a Faluház a tábor zárónapján 
a kiállításnak. A színvonalat jelzi a folytonos érdeklődés, a 
kitűnő szervezői munka és a nagy nevek, akik ideérkeznek, 
hogy segítsék a fiatalok fejlődését.” - tette hozzá Borsos.
A polgármester elmondta, hogy a jövőben is segíteni fogják 
a tábort és a szervezők munkáját, hiszen fontos, hogy mi-
nél több fiatal lehessen részese annak az élménynek, amit 
Mártély, és a Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor nyújt a 
művészetek iránt érdeklődők számára.

n.j.

Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának 
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Az izom és A szív ereje 
A bArbár kupán
 

Hallottuk már sokszor, hogy sportolókat nem csak az iz-
maik ereje viszi előre, hanem a szívük, mely ugyanolyan, 
ha nem erősebb, mint a bicepszeik. Ez a megállapítás most 
kicsúcsosodott az V. Barbár Kupán, melyet Mártélyon ren-
deztek meg. Számtalan programmal várták a közönséget 
a kutyás bemutatókon át a szkanderversenyig, de a legna-
gyobb durranás Nick Árpád erőművész jelenléte volt, hi-
szen egy igazi legendáról beszélünk.

Az indulók egész éves edzőmunkájuknak köszönhetően ke-
rülhettek olyan fizikai állapotba, hogy eredményesek lehet-
tek egy ilyen megmérettetésen. Mi sem bizonyítja jobban, 
hogy milyen érdeklődés van a Barbár Kupa iránt, mint az, 
hogy a meghirdetéstől számítva kevesebb, mint két óra alatt 
betelt a versenyzői keret. A több száz fős szurkolói brigád kö-
zött minden évben feltűnik egy-két fiatal, akik éppen ezen 
a mártélyi rendezvényen kapnak kedvet a testépítéshez, az 
utánpótlás tehát adott.
Mára nemzetközivé vált a verseny, hiszen Felvidékről is ér-
keztek versenyzők.  Joe próbálja megőrizni a hagyományo-
kat, így hegesztett eszközöket nem is használtak és a kami-
onhúzás sem szerepelt a versenyszámok között. Ellenben a 
szánkóhúzás volt az egyik legérdekesebb program, melyet 
eleve négyszáz kilóról indítottak. A páros felhúzás szintén 
ilyen program volt, melyet háromszázötven kilóval végeztek 
a versenyzők.
A látványos produkciókon kívül, a gasztronómiai élmé-
nyekre is gondoltak a szervezők, legalább háromszáz cső főtt 
kukoricát osztottak ki a látogatók között, egy felajánlásnak 
köszönhetőn. Nagy Zsolt Joe, a verseny szervezője, és nem 

mellesleg az egyik legsikeresebb versenyző elárulta, hogy a 
kunszentmártoni barátai döntöttek úgy, hogy ennyivel hoz-
zájárulnak a verseny sikeréhez. 
Kocsis Dalibor Szlovákiából érkezett a versenyre, három és 
fél órát utazott a párjával, hogy elinduljon a páros erőver-
senyen. A munka mellett folyamatosan készül, hogy kondi-
ban legyen, azt az erőnlétet a konditeremben, de a szabadtéri 
edzés alkalmával is megszerzi. Elmondta, hogy a megfelelő 
étel, a pihenés, és a folyamatos edzésnek köszönhető azt, 
hogy ilyen formában van. Gyerekkora óta sportol, az erőem-
ber versenyt néhány éve fedezte fel, azóta ez a hobbija. Azt 
mondta, csak akkor fogja abba hagyni, ha jön a trónörökös, 
akkor a család lesz az első. 
Szkanderversenyt is rendeztek az V. Barbár Kupán a 
KrikoGym szervezésében, ahol férfiak és nők egyaránt 
„ringbe” szálltak. Elképesztő küzdelem alakult ki mind a 
két nem között, de főleg a hölgyek voltak kíméletlenek egy-
mással. 
Maksa Edina edzőt és csapatát a rekkenő hőség sem tánto-
rította el attól, hogy egy óriásit edzenek. Elmondása szerint, 
most ez a tíz perc mozgás a napon, felért egy órával is. Az ál-
tala kifejlesztett mozgásformákat hét közben is oktatja, és a 
lelkes tanítványai a hétvégéken is szívesen elkísérik egy-két 
bemutatóra. Az edző tapasztalata szerint a legtöbben súlyt 
vesztenének először, majd később mikor ez megvan, akkor 
már az erő és állóképesség fejlesztése is fontos szempont lesz. 

Nagy Zsolt Joe az egész szervezésben részt vett, és természe-
tesen az erőember számokban is versenyzett. Joe elmondása 
szerint a végeredmény túlszárnyalta az elképzeléseit, mert 
rengetegen eljöttek a rendezvényre. A versenyen hét csapat 
indult, tizennégy fővel. 
Természetesen a verseny jellege miatt óriási hangulat alakult 
ki a mártélyi kempingben, szakadt a beton, és repedt a golyó 
az izmos férfiak kezei alatt, vagy akár felett. Természetesen 
a versenyszámok után egy igazi barbár parti várható, bográ-
csossal és óriási beszélgetésekkel.

sk
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•  Kun László
•  Béres Istvánné Lábadi Mária 


