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NEM A MÁRTÉLYI STRANDÉ VOLT 
AZ IDEI NYÁR
 

A 2018-as nyár nem Mártélyról szólt. Először a belvíz, 
majd a nem feltétlen nyárias időjárás okozott problémát, 
később megjelent a kékalga, augusztusra pedig a ruca-
öröm hódított magának teret a holtágban.

A mártélyi strand népszerűsége megkérdőjelezhetetlen. A 
2018-as nyár azonban mégsem sikerült tökéletesre, sőt ép-
pen ellenkezőleg - a természet sehogy sem akarta a szebbik 
arcát megmutatni. Először a belvíz okozott problémákat, 
majd a szúnyogok jelenléte tette kellemetlenné a vízparti 
kalandokat, aztán a kékalga burjánzása okozott riadalmat, 
augusztusra pedig a rucaöröm „futott be”, a javarészt északi 
széljárásnak köszönhetően ráadásul pont az üdülőterületet 
árasztotta el a védett növény.
„Ezen a majd 50 hektáros területen egy igen összetett nö-
vényvilágról van szó. Itt a felszíni hínár vegetáció, lebegő 
hínár vegetáció és a fitoplanktonok, vagy ha úgy tetszik a 
baktérium közösség, aminek része az idén problémát jelentő 
kékalga is.” - mondta el Albert András, a Kiskunsági Nem-
zeti Park természetvédelmi őre - „Ez az összetett rendszer 
évről-évre változó, dinamikus képet mutat. Az elmúlt 5 év 
tapasztalata azt mutatja, hogy a felszíni hínár, amit legin-
kább a rucaörömmel azonosítanak az üdülők, nagyjából 2 
évente hullámzó mértékben borítja el e víz felszínét. A 2017-
es év ilyen szempontból kevésbé borított év volt, most vi-
szont nagyobb rucaöröm jelenlét várható.”
Emellett a víz kémiai összetétele is komoly befolyásoló té-
nyező - ennek függvényében a baktérium összetétel is válto-
zik. A júliusban megjelent kék alga, a hidrobotanikus szak-
emberek egyértelmű véleménye szerint a víz nátriumion 
koncentrációjának hatására alakulhatott ki.
„Nagy szerencsénk, és a vízkezelés szerencsés megválasztá-
sának következménye, hogy érdemi halpusztulás nem tör-
tént. A vízkezelésről azt kell tudni, hogy az elmúlt 2-3 évhez 
képest idén jelentősen több víz volt bent tartva a holtágban.  
A vízüggyel együttműködve, a kékalga burjánzást észlel-
ve egy intenzív vízbeemelés, aztán öblítés következett. Így 
aztán idén, az elmúlt évekhez képest, legalább 20 százalék-
kal több víz van a mártélyi holtágban” - nyilatkozta Albert 
András.
A kékalga jelenlétét tapasztalva, július elejétől heti rendsze-
rességgel történt vízmintavétel, folyamatos volt az ionkon-

centráció és a baktériumkoncentráció nyomon követése. 
Július közepén volt a legmagasabb a kékalga koncentrációja, 
majd augusztusra csökkeni kezdett. A holtág és az üdülők 
azonban nem lélegezhettek fel - megérkezett a rucaöröm, rá-
adásul 2018-ban ismét nagyszámban jelent meg a vízen. Az 
összképet pedig rontja, hogy a 46 hektáros vízfelület ugyan 
30-35%-a fedett a növénnyel, a széljárásnak köszönhetően 
szinte az összes növény az üdülőterületen halmozódott fel.
„Sajnos nagyon sok visszajelzést kaptunk arra vonatkozó-
lag, hogy a lefoglalt szálláshelyeket visszamondták. A szál-
lásadóknál és a vendéglátóegységeknél is komoly kiesések 
vannak. A strand üzemeltetése, működtetése ugyanis alap-
vetően befolyásolja a parthasználatot” - mondta el Borsos 
József, Mártély polgármestere - „A jövőben fontos lenne, 
hogy a környezeti körülményeket és behatásokat időben 
észleljük és felismerjük. Ehhez rendszeres mintavételezésre 
lenne szükség, akár már koratavasztól. Az önkormányzat 
érdekelt abban, hogy bármilyen változásról időben értesül-
jön, ami a strandot, a parthasználatot befolyásolja.”
A polgármester példaként az idei éves szúnyoginváziót is ki-
emelte - az időjárás és a vízállás is kedvezett a vérszívóknak 
2018-ban, így volt időszak, amikor meglehetősen extrém 
állapotok uralkodtak ezen a téren. A rendszeres mintavé-
telezésekkel akár ennek is elejét lehetne venni. A nagyobb 
mennyiségű szúnyoglárvák megjelenésekor akár biológiai 
beavatkozást lehetne végezni még az előtt, hogy a szúnyo-
gok kikelnének.
„Kardinális kérdés az is, hogy a mártélyi holtágba beérke-
ző belvíznek milyen a minősége. Mindaddig, amíg a hosszú 
évek óta tervezett beruházás el nem készül, amely a mártélyi 
szivattyútelepen beemelt vizet nem a holtágba, hanem a Ti-
sza folyó sodorvonalába vinné, addig nagyon fontos, hogy 
a beemelt víz minőségét laboratóriumi módszerekkel ellen-
őrizzük. Kiterjedt mezőgazdasági területekről gyűjtjük a 
belvizet. Szikes gyepekről érkező, nátriumionnal feldúsult 
víz lett beemelve a szerves anyaggal amúgy is túlterhelt holt-
ág vízébe. A beemelést követően néhány héten belül olyan 
változások történtek, amelyek az egész üdülési, turisztikai 
szezonra rányomják a bélyegüket. Ha tudjuk, milyen mi-
nőségű a beemelt víz, akkor vélhetően lehet rákészülni és 
módszereket kidolgozni, amelyekkel az algavirágzás kézben 
tartható lehet” - tette hozzá Borsos József.
Ezen analógia alapján pedig akár a rucaöröm fejlődése és 
terjedése is megfogható lenne - a fedettséget elviselhető 
szinten lehetne tartani, megtalálva a természet és az emberi 
igények közti egyensúlyt. Amennyiben pedig az északi szél 
hatására a rucaöröm a strand területére tolul, a mechani-
kus gyérítés lehet a megoldás. Erre azonban jelenleg nem áll 
rendelkezésre eszközpark, gazdasági, pénzügyi és szakmai 
stáb sem. Gépész szakemberek bevonásával és összefogással 
azonban az önkormányzat, a nemzeti parkkal és a vízüggyel 
együttműködve szeretne kidolgozni egy hatékony módszert, 
amellyel a rucaöröm optimális szinten tartása is megtörtén-
hetne.

szcs
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FÉLÉVES SIKEREK 
A KÖZMUNKA PROGRAMBAN

 
Jó számokkal és jó irányba halad az idei év közfoglalkoz-
tatási programja Mártélyon. A mezőgazdaságban és az 
állattenyésztésben is szép eredményeket ért el a település, 
hamarosan pedig a tároló és gyümölcsfeldolgozó egysé-
gek is üzembe állnak.

Március elsején indult el Mártélyon a 2018. évi közfoglal-
koztatási program, amely egészen 2019 februárjának végéig 
tart. A település ez alkalommal két főprogramban érdekelt. 
A megszokottnak nevezhető mezőgazdasági startmunka 
mintaprogram keretében 15 fő foglalkoztatására nyert for-
rást a község, valamint további 5 főt foglalkoztatnak a helyi 
sajátos program keretében és két nagy értékű eszköz beszer-
zése is folyamatban van.
„Egy tároló konténer beszerzése van folyamatban - amelyet 
pályázat útján egy mindszenti cég nyert el, ők tették a leg-
kedvezőbb ajánlatot. Ez a tároló alkalmas lesz néhány fel-
dolgozási folyamat helyszínéül is, néhány már máshol hasz-
nálatban lévő zöldség-gyümölcs feldolgozást segítő eszközt 
is ebbe telepítünk majd. Valamint egy gyümölcs hőkezelő 
berendezést is vásárolunk. Ezzel a jövőben nagymennyiség-
ben lehet gyümölcsleveket, lekvárokat, dzsemeket készíteni, 
de paradicsomlé sűrítésre, lecsó alapanyaggyártásra és pap-
rikakrém gyártásra is alkalmas lesz. A zöldségek és gyümöl-
csök feldolgozásában nélkülözhetetlen lesz” - fogalmazott 
Borsos József polgármester.
A két berendezés heteken belül megérkezhet a településre. 
A mezőgazdasági program keretében a rendelkezésre álló 15 
hektáros birtokból 9-9,5 hektáron gabonatermesztés folyt. A 
búza jól termett, 170 mázsát sikerült betakarítani. A kedve-
ző időjárási viszonyok miatt jó eséllyel a kukoricatermés is 
pozitívan alakulhat, ugyanakkor a tavaszi árpa nem szépen 
kelt, a helyét már betárcsázták és zajlik a terület előkészíté-
se az őszi gabona vetésére. A gyümölcsfák szépen fejlődnek, 
igaz termésük egyelőre minimális volt, ezt a közfoglalkozta-
tásban dolgozók között osztották szét természetbeni juttatás 
gyanánt.
Kiválóan sikerült az uborkatermés, 1 tonnát savanyítottak 
az elmúlt időszakban. Jelentős volt a zöldbabtermés is, a bor-
só azonban nem termett maradéktalanul. Jelenleg a papri-
kának van szezonja, de a káposzta is hamarosan felhasznál-
ható lesz, ezt a csalamádé és hordós káposzta készítése során 
használhatják majd.

Második alkalommal szerepel a programban az állatte-
nyésztési vonal. A sertéstenyésztés jól vizsgázott. A tavaly 
októberben vásárolt malacállományt már levágták - 12 hí-
zóból végül 2 tonna húst tudtak átadni a mártélyi konyha 
számára, ahol a közétkeztetésben és a vendégétkeztetésben 
tudták hasznosítani az alapanyagot. A zsírt, tepertőt, belső-
ségeket feldolgozva a programban résztvevők és a rászoru-
lók között osztották szét; a csontos húsok pedig a közösségi 
program alkalmával szolgáltak pörkölt alapanyagként. Az 
ólban már ott az újabb állomány.
Egy 10 egyedből álló juhállományt is vásárolt az önkor-
mányzat a program keretében, jelenleg 19 állat van az akol-
ban - az ellési százalék jó volt, szerencsére kevés állat hullott 
el.
„Megkezdődött a téli tüzelő begyűjtése is. Egy nagy pótko-
csi repceocsút már kaptunk a szezonra. Várjuk a napraforgó 
aratását, ez az egyik legjobb fűtőanyagunk. Ha 1,5-2 pót-
kocsival kapunk a gazdáktól, akkor a polgármesteri hivatal 
és a gondozási központ egész éves téli tüzelője ingyenesen a 
rendelkezésünkre áll” - mondta el a polgármester.
Természetesen a programban résztvevők a település karban-
tartásból is kiveszik a részüket. Nyáron javarészt a fűnyírás 
volt a főprioritás, az esős időjárás miatt a korábbiakhoz ké-
pest ez a feladat több munkát adott. Augusztusban pedig az 
egyéb karbantartási feladatok is megkezdődtek. Az óvodá-
ban hagyományosan ilyenkor van a leállás, de a dolgozók az 
iskolai kerítést is átszabják egy kicsit, majd a tároló konténer 
alapjának készítése következik. Az elkövetkező hetekben pe-
dig a bel- és külterületi utak esetében a zúzott köves kátyú-
zást is végrehajtják, felkészülve a téli hónapokra. 
Mártély önkormányzata pedig ezúton is köszöni a közfog-
lalkoztatásban dolgozó kollégák eddigi munkáját.

szcs

TELEPÜLÉS SZÉPÍTŐ 
KÖZÖSSÉGI NAPOT RENDEZTEK
 

2018. augusztus 11-én település szépítő közösségi napot 
szervezett Mártélyon a „Hogy életük legyen” Alapítvány 
lelkes csapata.
A felhívás nem volt eredménytelen, mert reggel 9 órakor 
megjelentek azok, akik úgy gondolták, mindannyiunk kö-
zös felelőssége a környezetünk szépségének, tisztaságának 
megóvása. A gyerekeikkel megjelent szülők nyilatkoztak ar-
ról, hogy ők azért jönnek el szívesen ezekre a programokra, 
mert fontosnak tartják gyermekeik környezet- és felelősség-
tudatos nevelését, ami egyik célja is a rendezvénynek. 
A csapat a faluház előtti tér takarításával, rendezésével in-
dította a napi tevékenységet, majd a Tisza felé vezető útsza-
kaszt tisztította meg a szeméttől, hulladéktól.
A programot egy csapatépítő beszélgetés zárta egy-egy sör, 
vagy jégkrém kíséretében.

Köszönet minden résztvevőnek!

Láda Anna
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A HALÁSZATI KUTATÓINTÉZETET IS 
BEVETTÉK A TÁBOROSOK

 
Idén is megrendezték a Horgász tábort Mártélyon. A pecá-
zás mellett egy szarvasi kirándulás is várt a résztvevőkre.

Az elmúlt évben komoly sikert arattak a mártélyi civilszer-
vezetek által megrendezett nyári táborok. Így például a hor-
gásztábor is nagy érdeklődésre tartott számot és az 5 napos 
kaland után is kiválóak voltak a visszajelzések. Nem is volt 
kérdés, hogy a Mártélyi Horgászegyesület 2018-ban is meg-
szervezi táborát, amelyhez az ÁMK és a Varga Tamás Álta-
lános Iskola Erzsébet-táborosai is csatlakoztak.
 „Már a tavalyi tábor után is sok szülő kérdezte, hogy lesz-e 
táborunk, így hamar eldöntöttük, hogy szeretnénk újabb 
horgásztábort szervezni. Idén már pályázni is lehetőségünk 
nyílt a MOHOSZ-nál, a szövetség 50%-ban meg is finanszí-
rozta a költségvetésünket. Így sikerült nagyobb kirándulás-
ra vinni a gyerekeket, és horgászfelszereléseket is tudtunk 
vásárolni, így mindent biztosítottunk a résztvevők számára, 
nekik semmit nem kellett hozniuk – mondta el Kulcsár Sza-
bolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke.
A szervezők igyekeztek színes és élménygazdag programok-
ról gondoskodni. Hétfőn egy kis „fejtágítás” kapta a főszere-
pet, a gyerekek megismerkedhettek a halfajtákkal, általános 
ismertetőt kaptak, másnap pedig élesben kamatoztathatták 
tudásukat a vízparton. Szerdán Szarvasra a NAIK – Halá-
szati Kutatóintézetbe látogattak el a gyerekek, de sétahajózás 
is szerepelt a programok között. Csütörtökön újból a vízpart 
volt a célállomás, nagyüzemben zajlott a horgászat, komoly 
sikerrel és nagy kedvvel. Pénteken pedig a megszerzett isme-
reteket beszélték át a gyerekekkel.
A táborban vegyes korosztályú, 8-14 év közötti gyerekek vet-
tek részt, a 12 évet betöltött fiataloknak már horgászvizsgá-
ra is volt lehetőségük. A fiúk mellett pedig a lányok is szép 
számmal képviseltették magukat.
A siker tehát nem maradt el, hiszen szülői részről is pozitív 
értékelések kapott a 2018-as horgásztábor. Ez pedig akár azt 
is jelentheti, hogy a kaland 2019-ben harmadszor is ötnapos 
útjára indul.

szcs

Tisztelt Mártélyi Polgárok!
A Kormány az 1364/2018 (VII.27.) Kormány határozatban foly-
tatja a téli rezsicsökkentést. A 2. ütemben intézkedik arról, hogy 
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartásokat 
is egyszeri, természetbeni támogatásban részesíti.
A támogatás igényléséhez szükséges Igénybejelentő Nyilatko-
zatot a Mártély Községi Önkormányzat (Mártély, Rákóczi tér 
1.) ügyfélszolgálatnál ügyfélfogadási időben személyesen kér-
hetik vagy e-mailben a www. martely.hu honlapról letölthetik. 
A kitöltött igénybejelentőket ugyanitt, az Ügyfélszolgálatnál kell 
leadni. 
Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartáson-
ként egy darab igénylés nyújtható be.
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15, mely ha-
táridő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges: az igé-
nyelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az 
igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, 
vagy a bejelentett tartózkodási helye. Nem felel meg a feltételek-
nek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézke-
déseiben már részesült támogatásban. A kizárólag elektromos 
fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igény-
bejelentésre!
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 
ellenőrzi az ügyfél bejelentését, szúrópróbaszerű helyszíni 
vizsgálatot is végeznek.
Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az 
igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat sza-
bálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – 
büntetőeljárást kezdeményez.
A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett 
igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a 
Kormányt, így a támogatást az érintettek ezt követően kaphatják 
meg.
Az érintett önkormányzatok – szükség szerint közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően – kiválasztják azokat a vállalko-
zásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn 
belül átvehető. Ennek határidejét a támogatásról szóló Korm. 
határozat rögzíti majd.

Mártély, 2018. augusztus 21.

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

Szeptember 6. Előadás a Tiszánkról – Válságban a 
magyar falu?

Szeptember 13. Horgászverseny – vagy barangolás a 
Tiszán.

Szeptember 20. Emlékezik Veszprém, mi pedig Szent 
Istvánra és Gizellára - Elutazás csakúgy mint 
Makóra.

Szeptember 27. Megemlékezés Mártély hőseiről - 
Emlékezés az I. – II. világháborúra. - Kopjafa 
átkötése nemzeti szalaggal.

Arnóczky Györgyné
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EMLÉKEZNI A MÚLTRA, 
ISMERNI A JELENT
 

„Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 1997-től az 
előtte lévő évekre emlékezik.” – Arnóczky Györgyné írása.
„Ezért írta meg történetét, és hagyta az értéktárra egy ki-
adványban. Mert nem csak egy porladó csont, egy vászon 
köcsög, egy szúette rokka emlékeztet a múltra, sem az elhalt 
betyár história, sem a pusztán kókadó állatok patanyoma, 
sem a fájdalmas vagy éppen víg dalok idézik a múltat. A 
múlt Bennünk van. Amit magunkba szívtunk azt őrizzük, 
gyarapítsuk, amíg lehet. Miből lettünk? Millió meg millió 
év tanúskodik erről.
S mik lettünk? Érdeklődő tanulni vágyók! Bepótolni min-
dent, amit évezredek teremtettek. Miből lettek a települések? 
Hogyan folytak a folyók? Hogy lettek a városok?  A székes-
egyházak? Hogyan lett a vallás? Az ember? Ember. Az elfo-
gadható élet? Hogyan? Gyűlik az emlék, gyűlik az érték, de 
soha nem lesz bizonyosság. Mi keressük, s erre most nyílik 
lehetőségünk.
Vegyük az élet kis atomját, a mi Egyesületünket.
Mindenki keresztény, még ha nem is keresztelték meg. Min-
denki becsületes, és majd mindenki sérült, beteg, öreg.
De pótolni kívánja fiatalságában eltitkolt vagy nem érdekelt 
hiányosságait. Tudni akarja milyen a világ. Milyen a jövő-
je ennek az egyetlen élő bolygónak. Az évezredek mit miért 
tettek az emberért az életért? Mit miért törtek-zúztak szét az 
uralomért, miért volt rabiga, mészárlás, elnyomás? Építés-
szépítés, szellemgyarapítás. Mi az életünk alkonyán a szépet 
akarjuk látni. A mát, amit az ember létre hozott kultúrával, 
tudományával, hittel és hazaszeretettel. Hiányos a tudá-
sunk, értelmi befogadásunk is, de szívünk-lelkünk pótolni 
akar mindent. Ezért közösen fedeztük fel a szerényen meg-
búvó magyar gyöngyszemet: Szarvast. Most csak azt látjuk 
milyen bájos az arborétum, de ki hozta létre? Miért? Mi haj-
totta? A makett park már a mai évszázad emlék lenyomata 
és a hajó most is úgy ring, mint 100 évvel ezelőtt és mégis ez 
is miénk lett.
Makó hogyne volna ismerős minden évben makói dughagy-
mát duggatunk. Halljuk, hogy a múlt és jelen csodálatosan 
ötvöződik.
Lehet, hogy nem is a megye határait járta a történelem sze-
le? Vagy ez is a múlt kutatása? De akik itt éltek-élnek azok 
már a jövőt építik. Nem ezer hagymatermelő, hanem művet, 
irodalmat ismerő múltat megőrző jövő teremtő ember jár a 
múltban lerakott utca köveken. Mesét idéző épületek közt 
cseperedik a jövő nemzedéke.
Mirólunk nem emlékszik meg a történelem, nem tettünk 
semmit, csak éltünk, küszködtünk, gyűlöltünk, vagy szeret-
tünk, de létrehoztuk azt, amit az utókor értékel, vagy meg-
tagad. 
Egyesületünk – bár így hívják, de család mely éli egyéni és 
közösségi életét, de kész eggyé forrni, együtt lélegezni, mert 
vágyik még felfedezni azt, ami szebbé teszi földi életünket.”

Arnóczky Györgyné

MÁRTÉLY VARÁZSA MEGIHLET 
ÉS MAGÁVAL RAGAD
 

Ismét összegyűlt július 28. és augusztus 8. között a Márté-
lyi Alkotótábor egyre nagyobb létszámú közössége, hogy 
folytassák a több mint ötven éves hagyományt.

Több mint 100 művész érkezett Mártélyra, hogy a természet 
lágy ölén alkossanak. A tábor az elmúlt évek alatt egyre na-
gyobb hírnevet szerzett magának. A résztvevők a mártélyi 
táj varázslatos hangulatát örökítik meg általában, de van, 
aki környezetétől függetlenül kreativitásának élve ragadott 
ecsetet és érzéseit, gondolatait vetette vászonra.
Az elkészült alkotásokat egy részét idén is egy zárókiállítás 
keretében mutatták be a művészek. A kiállított művek között 
voltak festmények, grafikák és szobrok. Volt, aki különböző 
tisztító szereket és savakat is használt a képe elkészítéséhez. 
A záró kiállításon az elkészült művek csak egyik fele volt lát-
ható, hiszen a legjobb műveket az Alföldi Galériában láthat-
ja majd először a közönség.

nj, Sz. Viktor

Az idősek klubjának programjai
2018. szeptember hónapban

04-én Fehérneművásár 9:00 órától.
05-én Filmklub 10 órától
08-án utazás az Orosházi testvérintézménybe 

indulás 10 óra körül.
10-én Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
12-én Szeptember havi népszokások 10 órától
19-én gyermekek világnapja, felolvasás 10 órától
25-én Fehérneművásár 9:00 órától. Másodjára is.
26-án közös zenehallgatás és dalválasztás 

az Idősek napjára. 10. órától
Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 órá-
ra hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás mé-
rés 7-8 között. Hétfőnként kifestő nap, Minden kedden 
10 órától időstorna, mindenkit várunk. Torna után tár-
sasjátékok, Szerdán a szervezett programjaink, előadás, 
névnap, születésnap, évforduló, filmklub. Csütörtökön 
mozgássérültek programja, Pénteken kézműves nap. 
Mindennap beszélgetés sajtófigyelés, kártya igény szerint. 
Minden hónap utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a ta-
nyagondnok közreműködésével. Indulás 13:00.



Mártélyi hírek 2018. augusztus6
A PROFIKTÓL LESTÉK EL 
AZ ELSŐ ECSETVONÁSOKAT

 
Öt napon keresztül zajlott a Művésztábor Mártélyon, 
amelyen 25 fiatal vett részt. Agyagozás, festés, egy élmé-
nyekkel dúsított szegedi kirándulás és medencés parti is 
szerepelt a programok között.

Július végén, augusztus elején elstartoltak a mártélyi Erzsé-
bet táborok, amelynek keretében több témában és több hé-
ten keresztül várták a fiatalokat. Az első héten a művészetek 
kapták a főszerepet, ami talán nem is véletlen. Mártélyon 
ugyanis pont ezekben a napokban zajlott a Képzőművésze-
ti Tábor, amely mondhatjuk kapóra jött a fiatalok számára. 
Több délelőttön is a nagyoktól, elismert művészektől tanul-
hattak a gyerekek. A rajzolás, a festészet, sőt az agyagozás is 
terítékre került.
 „A gyerekek először nagyon meg voltak illetődve, de aztán 
teljes mértékben bekapcsolódtak a munkában. A művészek 
munkája felkeltette az érdeklődésüket és élvezték a közös 
alkotást” – nyilatkozta Cseszkóné Locskai Éva táborvezető.
A délelőttök javarésze a művészetekkel telt, délután pedig 
szabadidős programok kezdődtek. Ügyességi játékok, játék-
párbajok és a sport kapta a főszerepet – a jó időre és a nagy 
melegre való tekintettel a legnépszerűbb kikapcsolódási for-
ma mégis a medencés feladatok teljesítése volt. A hűsítő für-
dőzés csak fokozta a tábor nyújtotta élményeket.
Csütörtökön az előre betervezett utazás kapta a főszerepet. 
Szeged városát vették a nyakukba a gyerekek. Ha pedig ott 
voltak, akkor nem hagyták ki az Agorában zajló informa-
tikatörténeti kiállítást sem. A Móra Ferenc Múzeum dinó-
kiállítása  pedig, ha lehet még több izgalmat tartogatott a fi-
atalok számára, nem beszélve a Vadasparkban tett kitérőről, 
ami pláne felvillanyozta a résztvevőket.
Az öt napig tartó kalandban nem csak mártélyi gyerekek 
vettek részt, néhányan Hódmezővásárhelyről érkeztek. Rá-
adásul a mártélyi nagycsoportosok, a leendő elsősök is csat-
lakoztak a többiekhez.

szcs

További  h írek Már tély ról:
www.radio7.hu

Augusztusi 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 10.00 – 12.00), Nagyi 
Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) Népdalkö-
ri próba (minden hétfőn 10.00 – 12.00), Asztalitenisz 
(minden hétfőn 16.30).
01. 15.00  EVP torna (tervezett időpont, az előző 

foglalkozáson pontosítják!)
08. 15.00  EVP torna (tervezett időpont, az előző 

foglalkozáson pontosítják!)
11. 15.00 Tanoda
15. 15.00  EVP torna (tervezett időpont, az előző 

foglalkozáson pontosítják!)
19. 11.30-12.30 FBH-NP szemátszállítási ügyfélfogadás
22. 15.00  EVP torna (tervezett időpont, az előző 

foglalkozáson pontosítják!)
25. 15.00 Tanoda
29. 15.00  EVP torna (tervezett időpont, az előző 

foglalkozáson pontosítják!)
29-02.  Altenahr-i vendégek érkeznek Mártélyra
30. délután   Kankalin néptáncbemutató és táncház
Októberi előzetes
05-06.   III. Mártélyi Októberfeszt

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai

Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

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

Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
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
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„ A TISZA MENTI KUBIKOSOK 

ELŐTT LEVETT KALAPPAL 
HALADOK VÉGIG”

 
Mindszent és Mártély egy közös projekt keretében állítot-
ta fel azt az emlékművet, ami a kubikosokra, és az ő mun-
kájukra emlékezteti a jövő generációját. A két település 
között felállított szobrot augusztus 19-én avatták fel.

A kubikusság a múlt század közepén alakult, a Tisza szabá-
lyozásakor és a nagyarányú vasútépítő munkák kezdetekor. 
Összesen 717 új folyómedret ástak ki 1716 kilométer hosz-
szúságban, és 6300 kilométer hosszú töltés épült a Tiszára 
és a Duna mellékfolyóira. A több ezer kilométer hosszú csa-
tornahálózattal és vasútvonallal újjáteremtették Magyaror-
szágot. Egy olyan foglalkoztatási forma volt a kubikosság, 
ami 1848 után, az 1850-es ’60-as években a jobbágyfelszaba-
dítást követően a térségnek egy meghatározó munkaalkal-
mat adott. A kubikosok részben korábban mezőgazdasággal 
foglalkozó, szegény családból kikerülő emberek voltak. Az ő 
tiszteletükre készítette el Mártély és Mindszent közös erővel 
a Kubikos Emlékhelyet.
Az átadó ünnepségen Farkas Sándor parlamenti államtitkár, 
miniszterhelyettes beszédében kiemelte, hogy a töltések és 
vasútépítések időszaka meghatározó volt az ország történel-
mében. „A korábbi árvizektől és pusztító természeti csapá-
soktól megmentették a kubikosok a mi térségünket. Éppen 
ezért fontos, hogy ezekre az emberekre emlékezzünk. Na-
gyon nehéz sorból indultak, de mégis olyat teremtettek, ami 
mindannyiunk életét még ma is megvédik” – fogalmazott a 
miniszterhelyettes.

MÁRTÉLYI NAGYI GYEREKTÁBOR – 
KÖSZÖNET
 

Ez a gyerektábor nem valósulhatott volna meg a szponzorok 
és a nagyik nélkül:
Lugosi Ferencné, Szűcs Imréné, Juhász Sándorné, id. Borsos 
Józsefné, Vida Józsefné, Kis Mihályné, Pótári Imréné, Gyen-
ge Mihályné, Pótári Imre
A szponzorok:
Katona István (Pötyörő)
Ménesiné Mátyás Zsuzsanna (Lókötő)
Idősek Otthona, Somodi István, Nagypál Ferenc, Kis Zol-
tán (szobafestő), Juhász Sándor, Bánki Peti és családja, Soós 
Zsolt klíma és hűtőgép szerelő, Kelemen László, Zsíros Já-
nos, B. Kovács Emőke, a polgármester Borsos József, Pótári 
Mihály, az ÁMK intézményvezetője.
Mindenkinek megköszönöm a segítséget, amit a gyerekek-
nek nyújtottak az egy hét alatt. A nagyiknak külön köszö-
nöm, hogy a szervezésben és a lebonyolításban teljes szívvel 
mellettem álltak. Ezzel a táborral mindannyian többek let-
tünk.

Lugosi Ferencné

„A Tiszát körülölelő védőgátat a beleépített földön túl azon 
kubikosok verejtéke, kitartása és izomfájdalma tartja össze, 
akik között Mindszenti és Mártélyi emberek dolgoztak. Ha 
végig nézünk a gáton - amely a Tiszta kordában tartásán túl, 
településeinket is összeköti -, jusson eszünkbe, hogy min-
den lapátnyi, minden talicskányi föld főhajtást érdemel. A 
kubikosok képesek voltak meglátni ebben a szörnyű mun-
kában a szépséget azzal, hogy a kubikusság révén világot 
láttak, más települések brigádjaival ismerkedhettek meg, és 
tréfálkozhattak is, hiszen erre is jutott erő. Vagy épp ebből 
jött az erő. Tiszteletünket adni kubikos őseink előtt úgy vé-
lem kötelességünk” - mondta el Zsótér Károly, Mindszent 
polgármestere.
„Szállásunk volt az ég alja, takarónk az ég csillaga, egész 
nap, ha kubikoltunk, bokor alján összerogytunk” – olvasha-
tó a szobor előtti táblán. Borsos József, Mártély polgármes-
tere beszédében kifejtette, hogy ez a pár sor hűen ábrázolja 
a kubikos munka gyötrelmes nehézségét, azt az egyszerű 
életformát, amit elődeinknek a munkában szokni, tűrni, 
bírni kellett. „A kemény és tisztességes munka megedzette 
az embert, ráncossá tette az arcbőrt, és repedezetté a tenye-
ret. A nehéz napi munka után a kimerült test csak pihenésre 
vágyott, amit ha egy bokor alatt talált, akkor is áldott. Az 
emlékmű tövében elődeinkre emlékezünk. Azokra, akik ezt 
a szakmát élethivatásként űzték” – fogalmazott a polgár-
mester.
A B. Kovács Emőke képzőművész által megálmodott és el-
készített Kubikos Emlékhelyet Mártély és Mindszent kö-
zött lehet megtekinteni, a kerékpárút mellett. Aki arra jár, 
és megáll egy percre, emlékezzen azokra, akik fáradtságos 
munkával megvédték a térséget a Tisza pusztításaitól.

Sz.Viktor
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ERDŐS PÉTER: 
„MÁRTÉLY A SZÍVEM CSÜCSKE”
 

Erdős Péter 1938. május 16-án született Hódmezővásár-
helyen, művészcsaládban. Tehetsége pedig nem is maradt 
észrevétlen – 1954-ben, az első Őszi Tárlaton már gimna-
zista korában részt vett. A kiváló festőt, a tanár urat ünne-
pelték július 30-án, Mártélyon.

A nagyszülei az első világháborút követően Pozsonyból 
előbb Kecskemétre, majd Hódmezővásárhelyre költöztek, a 
család egy része már akkor is itt élt. Erdős Péter pedig gye-
rekkorában is sok időt töltött Mártélyon, felnőttként pedig 
2 évig élt is a településen, amikor tanárként dolgozott és is-
merte meg még inkább a települést, élményéket gyűjtve és 
festményeket alkotva.
„Elcsépelten hangzik, de Mártély tényleg a szívem csücske. 
Annak idején is szívesen jöttem ide, amíg itt éltem sok osz-
tályt és sok embert megismertem és a témáim nagy része 
is Mártélyhoz, Körtvélyeshez köthető” – emlékezett vissza 
a festőművész.
Horvát Mihálytól vásárolta első ladikját, amellyel gyakorta 
szállt vízre és alkotott, alkotókedve pedig mit sem tompult 
az évek alatt.
„Nem hagyom ezt abba. Egy művésznek nem lehet nyugdíj-
ba menni, amíg bírok dolgozni, addig csinálom” – összeg-
zett Erdős Péter.

szcs

TÚR DÖ KENU, AVAGY 2018-BAN IS 
KENUTÚRÁT TELJESÍTETTEK 
A FIATALOK
 

Idén sem maradt el a mártélyi kenutúra. A fiatalok 2018-
ban is vízre szálltak és nagy sikert arató, felejthetetlen ka-
landban volt részük. A túra Bokrosról indult Csongrádon 
át és Mindszentig tartott az evezés. Mészáros Dóra beszá-
molóját olvashatja a megtapasztalt élményekkel kapcso-
latban.

Kenutúránk idén is nagy sikert aratott az ifi csapat és né-
hány kísérő társaságában.
Túránk vasárnap hajnalban indult Bokros közelében a Ti-
szánál: vízre bocsátottuk kenuinkat majd elkezdtünk cso-
rogni Csongrád irányába. A Körös-toroknál ki is kötöttünk. 
Szinte ott töltöttük el az egész napot, ettünk, majd egy kis 
játék és szórakozás következett, a vízben labdadobálás vette 
kezdetét egészen az indulásig.
Miután kellően kifáradtunk tovább folytattuk kalandunkat 
a Szentesi kemping felé. Érkezésünk után a kenuk kihúzá-
sa és sátorállítás volt a feladat, amit több-kevesebb sikerrel 
véghez is vittünk. Az első napok körülbelül 15 kilométert 
tudhatunk magunk mögött. 
A következő napon hamar keltünk és már kora reggel el-
indultunk, hogy teljesítsük az előttünk álló, huszonhárom 
kilométert. A túrának igazából ez volt a legnehezebb és egy-
ben legfárasztóbb része is, de mi ilyenkor sem csüggedtünk, 
hanem széles mosollyal, igaz fáradtan, de vettük az előttünk 
folyó akadályt. 
Amíg eveztünk, addig is igyekeztünk aktívan eltölteni az 
időt csámcsogással és különböző szójátékokkal ütöttük el a 
kilométereket. 
Mindszenten volt az utolsó állomás, amit már mindenki 
várt hisz előző éjszaka nem igazán tudtunk aludni a hangos 
szomszédok miatt. Azt még illik megemlítenem, hogy azon 
az estén hivatalosan is hippik lettünk egy fiatalember sze-
rint. Miután odaértünk és kikötöttünk, túránk is a végéhez 
ért, amit egy jó nagy adag pacalpörkölttel ünnepeltünk.
Személyes véleményem szerint mindenki jól érezte magát és 
most is köszönjük a lehetőséget a Pótári Toursnak. Alig vár-
juk, hogy jövőre is vízre szálljunk, akár több fiatal társasá-
gában. Hiszen az nem is kérdés, hogy mindenkit szeretettel 
várnak a mártélyi hippik.

Mészáros Dóra
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MEGELEVENEDTEK 
A MAGYAR NÉPMESÉK
 

Egyszer volt Budán kutyavásár, a Ludas Matyi és Mátyás 
király meséi is „valósággá váltak” Mártélyon az augusz-
tusi Mesetáborban. A résztvevők ráadásul a Csillagösvény 
Élményparkban is kalandoztak ezzel is bővítve a felejthe-
tetlen nyári élményeket.

Nem felelőtlenség azt állítani, hogy a mártélyi gyerekek élete 
augusztusban a nyári táborokról szólt. Az Erzsébet táborok 
sorában foglalt helyet a Mesetábor is, amely a többi temati-
kához hasonlóan komoly sikert aratott a gyerekek körében. 
Nem csoda, mesebeli kalandokba keveredhettek a fiatalok 
és régi magyar népmeséket idézhettek fel vagy ismerhettek 
meg.
„Minden délelőtt egy-egy magyar népmesét dolgoztunk fel 
a Mindennapra egy mese könyv alapján. Délután pedig eze-
ket a történeteket dolgoztuk fel kézműves foglalkozásokon. 
Emellett voltak ügyesség és sportjátékok is délután, pénte-
ken pedig a Hétpróbás Mesevetélkedőt rendeztük meg” - 
mondta el Cseszkóné Locskai Éva táborvezető.
A délutáni foglalkozások valóban gondoskodtak arról, hogy 
a könyvlapjain leírt történetek és kalandok a valóságban is 
megelevenedjenek. Varázssapka készítés, mesefigurás kulcs-
tartó készítés és bábkészítés is szerepelt a programok között.
Természetesen a megszokott utazás sem maradt el. A fiata-
lok most Ópusztaszerre látogattak el, ahol a Csillagösvény 
Élménypark volt a főcélpont, de Feszty körképet is megte-
kintették és a nemzeti történeti emlékpark jurtáiban is jár-
tak, a népi játékokkal is megismerkedhettek a gyerekek, sőt 
egy lovasbemutatót is végigizgulhattak. 
„Nagyon jó volt ez a tábor. A kedvencem az ópusztaszeri 
utazás volt, az élménypark tetszett ott a legjobban. A ked-
venc mesém pedig a héten a Ludas Matyi volt - azt szerettem 
benne, hogy a főszereplő mindig beöltözik valami álruhába” 
- mesélte az élményeit Orosz Ádám.
A tábornak nem titkolt célja volt, hogy a fiatalokkal kifeje-
zetten a régi magyar népmeséket ismertessék meg. Szeren-
csére a tapasztalatok azt mutatták, hogy leginkább feleleve-
níteni kellett a már egyébként is ismert mesekalandokat. 
A többnapos programon ez alkalommal is több mint 20 fia-
tal vett részt, most kisebbek, négy éves gyermekek is voltak, 
akik nagyobb testvéreiket kísértek el, hiszen ők sem akartak 
kimaradni Mártély legmesésebb táborából.

szcs

SPORTOS ZÁRÁST KAPOTT 
A NYÁRI TÁBOROZTATÁS
 

Az ÁMK és a Varga Tamás Általános Iskola közös rendez-
vénye egy mindenkit alaposan átmozgató Sporttáborral 
zárult, amelynek a Mártélyi Sportkör is aktív részese volt.

A fiatalok fáradhatatlanul vettek részt az öthetes nyári tábor 
sorozatban Mártélyon. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy az utolsó héten mindenkiben volt elég szufla egy spor-
tos táborhoz is.
A különböző mozgásformák között szerepelt a labdarúgás 
is, ennek megismertetésében pedig a helyi labdarúgó csapat, 
a Mártély SK.
„Kihoztuk a gyerekeket a pályára, szeretnénk őket megis-
mertetni a sportkör tevékenységével, múltjával és a jelenével. 
Megismerkedhetnek a labdarúgással is, célba lövés, labdave-
zetés és kapura rúgás valamint különböző ügyességi játékok 
is szerepeltek a repertoárban. A gyerekek nagyon lelkesek 
voltak és élvezték a feladatokat” – nyilatkozta Borbás Zsolt, 
a Mártély SK vezetőedzője.
Ebben pedig tényleg nem volt hiba, mini Messiék és Ronal-
dók szántották a gyepet. Ráadásul nem csak a fiúk, hanem 
a lányok is ügyesen bűvészkedtek a labdával. Természetesen 
ez a tábor sem telt el kirándulás nélkül, a gyerekek a gyulai 
Grosics Akadémiára látogattak el, ahol újabb nyári emlé-
kekkel gazdagodhattak.

szcs

Anyakönyvi Hírek

MEGSZÜLETTEM:

•  Gardi Alexandra (Fehér Rózsa és Gardi Bence Károly)
•  Zsadányi László (Tószegi Heléna és Zsadányi László)
•  Krucsai Bence Attila (Deák Kitty és Krucsai Attila)
•  Rostás Szebasztián József 

(Török Anita és Rostás Roland Márk)
•  Dajka Előd Áron (Szabó Beatrix és Dajka Zsolt)

HÁZASSÁGKÖTÉS:

•  Bácsván Zoltán és Szabó Nikolett

ELHUNYT:

•  Szkurák Lászlóné Menyhárt Margit
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SIKERESEN ELOLTOTTÁK 
A TÜZES TIGRIST
 

Egyhetes Katasztrófavédelmi tábort szerveztek Márté-
lyon, amin nem csak az elméleti tudás megszerzése volt 
a fontos, hanem a gyakorlatban is megtapasztalhatták a 
gyerekek, hogy milyen egy rendőr vagy egy tűzoltó élete.

A gyerekek már az első napon megismerkedtek a poroltó 
használatával, és egy igazi védőfelszerelésben tapasztalhat-
ták meg azt, hogy hogyan kell eloltani egy kisebb tüzet a 
piros készülékkel. Kedden elérkezett a tábor egyik legizgal-
masabb része, hiszen egy autót gyújtottak fel, oltottak el, 
majd daraboltak fel. Ebben természetesen a táborozók csak 
nézőként vettek részt, a lényegi munkát a tűzoltók végezték.
 „Nagyon fontos, hogy a katasztrófavédelmet és az önkén-
tességet közelebb hozzuk a fiatalokhoz. Ezt minél hamarabb 
célszerű elkezdeni, hiszen ha a 15 gyerekből csak 4-5 kedvet 
kap hozzá, hogy hivatásos pályára lépjen, akkor már meg-
érte ezt a tábort létrehozni. Fontos, hogy olyan élmények-
kel térjenek haza, amire később is emlékezni fognak. Mikor 
ezekről beszélnek szeptemberben az iskolákban, akkor csak 
jó élményeket tudnak majd mondani” – nyilatkozta Rózsa 
Szilveszter, a Polgárőr Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú 
Egyesület elnöke, a tábor szervezője.
Szerdán a rendőrség munkatársai oktatták a tábor résztve-
vőit. Csütörtökön aztán két tűzoltóautó is érkezett a hely-
színre. Az autók mellett egy tűzoltó szekeret is kipróbálhat-
tak, sőt, egy versenyt is rendeztek, végül pedig a Tüzes Tigris 
is lángra kapott, hogy aztán a szakembere akcióba lendül-
hessenek.
Pénteken a vízzel, és annak megfékezésével ismerkedtek a 
gyerekek. A gát tövében telt a napjuk, hiszen a homokzsák-
pakolás és az árvízvédelem volt a téma. Ez azért is fontos, hi-
szen mind Mártélyon, mind Mindszenten közel van a Tisza, 
így ismét olyat tanulhatnak a gyerekek, ami a gyakorlatban 
is hasznos lehet számukra.
A táborban 15-17 gyerek vett részt, ingyenesen. A fiatalok 
egy összefogás eredményeként tudtak díjmentesen okulni. 
Köszönet jár a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság munkatársainak, a rendőrség munkatársainak, 
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, 
Mártély önkormányzatának és a Mártélyi Általános Műve-
lődési Központnak.

Sz.Viktor

AZ OLVASÓKÖRI PÁHOLY ÉS A BOJ-
TORJÁN SZÁMÁRA MÁRTÉLY ÖRÖK
 

40 éve annak, hogy a Bojtorján együttes Mártélyon meg-
írta első lemezét és 30 éve annak, hogy Vörös Andor ve-
zetésével megalakult a Mártélyi Olvasóköri Páholy. Zenés 
kopjafaállítással emlékeztek a zenészek és barátaik a jeles 
évfordulókra.

A country nótákat játszó Bojtorján együttest aligha kell be-
mutatni bárkinek is. Ráadásul a banda nem is csak a mi 93 
ezer négyzetkilométerünkön és a környező országokban is-
mert, hanem a kéklő nagy vízen túl is. Azonban tagadhatat-
lan, hogy a Bojtorján esszenciájának egy részét Mártély adta, 
a kaland pedig 1978-ban kezdődött. Az együttes tagjai, ak-
kor érkeztek, Vörös Andor invitálásra Mártélyra, pihenni és 
nyaralni, de zenészemberekhez méltó módon hangszereiket 
is magukkal hozták. Dalokat fabrikáltak, majd feljátszották 
és a fővárosba küldték a végeredményt, ahonnét vissza már 
telefonon mondták be nekik a dalokhoz készült szövegeket – 
a sikerszéria pedig megkezdődött.
A kapcsolat azonban talán még ennél is szorosabb – Vörös 
Andornak gyermekkori élményei is vannak a településen, 
gyakran járt Mártélyon, édesapjával és testvérével nyaralót 
épített és szinte nem telik el év, amikor ne látogatna a köz-
ségbe. 30 éve pedig egy nagyobb társaság, a Mártélyi Olva-
sóköri Páholy tagjai is elmaradhatatlan tagjai a parti nya-
raknak.
 „30 éve idejárunk egy csoporttal az éves stresszt lerázni ma-
gunkról. Annak idején volt egy klubunk, ahol játszottunk, 
akik most itt vagyunk, még ott ismerkedhetünk össze. Meg-
hívtam őket ide, lejöttek és azóta minden évben itt vagyunk, 
mert szeretjük a környezetet. Amikor először jöttünk, a töb-
biek kérdezték, hogy mit lehet itt csinálni, mondtuk, hogy 
fürödni, ladikozni, napozni. Kérdezték, hogy mi van, akkor, 
ha esetleg esik az eső. Erre pedig azt válaszoltuk, hogy akkor 
beülünk az eresz alá, és mintegy páholyból nézzük az esőt és 
olvasgatunk. Ezért lettünk Olvasóköri Páholy” – idézte fel 
az emlékeket Vörös Andor, a Bojtorján alapító tagja.
Az ünnepi délelőttön Borsos József polgármester mondott 
köszöntőt, majd néhány jól ismert Bojtorján dal is felcsen-
dült. A tiszteletbeli mártélyi egyesületé váló Mártélyi Olva-
sóköri Páholy tagjai pedig egy kopjafát is elhelyeztek a tele-
pülés főtéren az elmúlt évek emlékére.

szcs


