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ISMÉT OTT TÁMADJÁK ISMÉT OTT TÁMADJÁK 
A MÁRTÉLYI POLGÁRMESTERT, A MÁRTÉLYI POLGÁRMESTERT, 
AHOL CSAK LEHETAHOL CSAK LEHET
  

Állami Számvevőszék vizsgálat, gunyoros hangvételű cikk Állami Számvevőszék vizsgálat, gunyoros hangvételű cikk 
a vásárhelyi Promenádon, névtelen szórólapok a mártélyi a vásárhelyi Promenádon, névtelen szórólapok a mártélyi 
postaládákban és a pályázati források feltételhez kötése, postaládákban és a pályázati források feltételhez kötése, 
melyet egy gerinces vezető nem vállalt. Az elmúlt hetek melyet egy gerinces vezető nem vállalt. Az elmúlt hetek 
történései Mártélyon.történései Mártélyon.
Az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytatott le, melyben Az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytatott le, melyben 
az önkormányzatok integritását, a korrupció elleni védett-az önkormányzatok integritását, a korrupció elleni védett-
ségüket vizsgálták. Az egész megyére kiterjedő jelentésben ségüket vizsgálták. Az egész megyére kiterjedő jelentésben 
58 település működését vizsgálták, ahol a településeket egy 58 település működését vizsgálták, ahol a településeket egy 
1-5-ig terjedő skálán osztályozták, ahol az egyes a legmaga-1-5-ig terjedő skálán osztályozták, ahol az egyes a legmaga-
sabb, az 5-ös pedig a legalacsonyabb kockázatot jelenti. A sabb, az 5-ös pedig a legalacsonyabb kockázatot jelenti. A 
Csongrád-Csanád megyei települések átlagosan 4,6-os osz-Csongrád-Csanád megyei települések átlagosan 4,6-os osz-
tályzatot értek el. Mártély 1-es kapott, vagyis elégtelent, ami tályzatot értek el. Mártély 1-es kapott, vagyis elégtelent, ami 
azért sem teljesen érthető, mert a közös hivatalt képviselő azért sem teljesen érthető, mert a közös hivatalt képviselő 
Hódmezővásárhelyt 4-esre értékelték.Hódmezővásárhelyt 4-esre értékelték.
3-5 évvel ezelőtti vizsgálat alapján a közszereplők közül az 3-5 évvel ezelőtti vizsgálat alapján a közszereplők közül az 
önkormányzatoknál nagyobb a korrupció veszélye, ezért önkormányzatoknál nagyobb a korrupció veszélye, ezért 
látták szükségesnek elrendelni a 2020. évi vizsgálatot. látták szükségesnek elrendelni a 2020. évi vizsgálatot. 
Mártély sajátos helyzetben van, hiszen a napi ügyviteli te-Mártély sajátos helyzetben van, hiszen a napi ügyviteli te-
endőket a Mártély Községi Önkormányzat látja el, azonban endőket a Mártély Községi Önkormányzat látja el, azonban 
Hódmezővásárhellyel közös hivatalt működtetnek, Hódmezővásárhellyel közös hivatalt működtetnek, 
ezért az Állami Számvevőszék által vizsgált dokumen-ezért az Állami Számvevőszék által vizsgált dokumen-
tumok a vásárhelyi jegyző hatáskörébe tartoznak.tumok a vásárhelyi jegyző hatáskörébe tartoznak.
Dr. Putz Anita polgármesterasszony érdeklődésünkre Dr. Putz Anita polgármesterasszony érdeklődésünkre 
elmondta, hogy hivatalba lépésekor egy független kecs-elmondta, hogy hivatalba lépésekor egy független kecs-
keméti céggel vizsgáltatta meg a település működési és keméti céggel vizsgáltatta meg a település működési és 
gazdálkodási szabályzatát. Sok hiányosságra már akkor gazdálkodási szabályzatát. Sok hiányosságra már akkor 
fény derült, ezeket az észrevételeket tehát már az ÁSZ fény derült, ezeket az észrevételeket tehát már az ÁSZ 
vizsgálat előtt továbbították az előző jegyzőnek, Tatár vizsgálat előtt továbbították az előző jegyzőnek, Tatár 
Zoltán elődjének.Zoltán elődjének.
Az érdekes az, hogy a most nyilvánosságra hozott jelen-Az érdekes az, hogy a most nyilvánosságra hozott jelen-
tésben Hódmezővásárhely 4-est kapott, míg a vele kö-tésben Hódmezővásárhely 4-est kapott, míg a vele kö-
zös hivatalt működtető Mártély 1-est. Dr. Tatár Zoltánt, zös hivatalt működtető Mártély 1-est. Dr. Tatár Zoltánt, 
a közös hivatal jegyzőjét kérdeztük erről.a közös hivatal jegyzőjét kérdeztük erről.
„Hódmezővásárhely és Mártély 2013. óta közös önkor-„Hódmezővásárhely és Mártély 2013. óta közös önkor-
mányzati hivatalt működtet, ezért valóban különösnek mányzati hivatalt működtet, ezért valóban különösnek 
találom ezt az eltérést a két önkormányzat értékelésé-találom ezt az eltérést a két önkormányzat értékelésé-
ben. Az Állami Számvevőszék 2020. évben valameny-ben. Az Állami Számvevőszék 2020. évben valameny-
nyi magyarországi önkormányzat és önkormányzati nyi magyarországi önkormányzat és önkormányzati 
hivatal vonatkozásában végezte el az integritás, azaz hivatal vonatkozásában végezte el az integritás, azaz 
a korrupció elleni védettség értékelését. A vizsgálat a a korrupció elleni védettség értékelését. A vizsgálat a 
szabályozottságra terjedt ki, azaz az ÁSZ áttekintette szabályozottságra terjedt ki, azaz az ÁSZ áttekintette 
Mártély Község Önkormányzata vonatkozásában is a Mártély Község Önkormányzata vonatkozásában is a 
jogszabályok által előírt szabályzatok létét, valamint jogszabályok által előírt szabályzatok létét, valamint 
tartalmát. Az ellenőrzés eredményeként kaptunk egy tartalmát. Az ellenőrzés eredményeként kaptunk egy 
hibalistát, amelyben megjelölték a kifogásolt szabály-hibalistát, amelyben megjelölték a kifogásolt szabály-
zatokat, azonban pontos indokolást nem adtak az ér-zatokat, azonban pontos indokolást nem adtak az ér-
tékelésre vonatkozóan. Kifogásolták például az Önkor-tékelésre vonatkozóan. Kifogásolták például az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán belül a mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán belül a 
vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályozottságát, vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályozottságát, 
a pénzügyi és egyéb szabályzatokat. Hangsúlyozandó, a pénzügyi és egyéb szabályzatokat. Hangsúlyozandó, 
hogy hogy konkrét szabálytalanságot vagy visszaélést a konkrét szabálytalanságot vagy visszaélést a 

vizsgálat nem tárt felvizsgálat nem tárt fel, csupán ezek lehetőségének kizárása , csupán ezek lehetőségének kizárása 
érdekében tett javaslatot az elavult szabályzatok felülvizsgá-érdekében tett javaslatot az elavult szabályzatok felülvizsgá-
latára és módosítására.”latára és módosítására.”
Arra a kérdésre, hogy mit kell most a Mártélyi Önkormány-Arra a kérdésre, hogy mit kell most a Mártélyi Önkormány-
zatnak tennie, a jegyző Úr így válaszolt:zatnak tennie, a jegyző Úr így válaszolt:
„Az ÁSZ-vizsgálat által érintett szabályzatok lényegében még „Az ÁSZ-vizsgálat által érintett szabályzatok lényegében még 
a a 2019. évi önkormányzati választást megelőző állapotban 2019. évi önkormányzati választást megelőző állapotban 
voltak a vizsgálat időpontjábanvoltak a vizsgálat időpontjában. A közös önkormányzati . A közös önkormányzati 
hivatalban, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgár-hivatalban, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalában már az ÁSZ-vizsgálattal párhuzamo-mesteri Hivatalában már az ÁSZ-vizsgálattal párhuzamo-
san a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a szabályzatok átfogó san a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a szabályzatok átfogó 
vizsgálatát, javaslatokat tett a szükséges intézkedésekre. Az vizsgálatát, javaslatokat tett a szükséges intézkedésekre. Az 
ÁSZ jelentése és a belső ellenőri jelentés alapján intézkedési ÁSZ jelentése és a belső ellenőri jelentés alapján intézkedési 
terv készült. Ennek alapján terv készült. Ennek alapján már 2020. évben elkezdődött már 2020. évben elkezdődött 
a szabályzatok átfogó felülvizsgálataa szabályzatok átfogó felülvizsgálata, amelynek eredmé-, amelynek eredmé-
nyeként a hiányosságok pótlása vagy már megtörtént, vagy nyeként a hiányosságok pótlása vagy már megtörtént, vagy 
hamarosan megtörténik. Így például új szabályzat készült a hamarosan megtörténik. Így például új szabályzat készült a 
vagyonnyilatkozatok kezelésére, bizonyos, a közös hivatal-vagyonnyilatkozatok kezelésére, bizonyos, a közös hivatal-
ban már létező szabályzatok hatályát pedig ki kell terjeszte-ban már létező szabályzatok hatályát pedig ki kell terjeszte-
ni Mártély Község Önkormányzatára is. A közös hivatalban ni Mártély Község Önkormányzatára is. A közös hivatalban 
szükség lesz bizonyos informatikai megoldások bevezetésé-szükség lesz bizonyos informatikai megoldások bevezetésé-
re is (pl. számlák utalványozása során elektronikus aláírás), re is (pl. számlák utalványozása során elektronikus aláírás), 
amelyek költségvetési kiadást is jelentenek.”amelyek költségvetési kiadást is jelentenek.”
A most feltárt hiányosságokat egyébként minden jegyzőnek A most feltárt hiányosságokat egyébként minden jegyzőnek 
a 2021-es évben van lehetősége pótolni, ezzel csökkentve a a 2021-es évben van lehetősége pótolni, ezzel csökkentve a 

Ezt a levelet kellet volna dr. Putz Anitának 
magáénak vallania, hogy pénz jöjjön a faluba
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korrupciós kockázatot, ezt többször hangsúlyozzák az ÁSZ korrupciós kockázatot, ezt többször hangsúlyozzák az ÁSZ 
jelentésben, tehát voltaképpen a vizsgálatnak semmilyen jelentésben, tehát voltaképpen a vizsgálatnak semmilyen 
szankciója és következménye nincs. Azonban a Promenád, szankciója és következménye nincs. Azonban a Promenád, 
a hírek főutcája –egyes internetes kommentelők véleménye a hírek főutcája –egyes internetes kommentelők véleménye 
szerint zsákutcája- egy gunyoros hangvételű cikkben ismét a szerint zsákutcája- egy gunyoros hangvételű cikkben ismét a 
falu vezetése elleni támadásra használta fel az Állami Szám-falu vezetése elleni támadásra használta fel az Állami Szám-
vevőszék jelentését, majd ahogy már lenni szokott, a lakos-vevőszék jelentését, majd ahogy már lenni szokott, a lakos-
ság postaládáját pár nappal később megint névtelen szóróla-ság postaládáját pár nappal később megint névtelen szóróla-
pok árasztották el. pok árasztották el. 
Dr. Putz Anita Hivatalos Facebook-oldalának február 6-i Dr. Putz Anita Hivatalos Facebook-oldalának február 6-i 
bejegyzéséből kiderül, hogy ezeknek a támadásoknak és bejegyzéséből kiderül, hogy ezeknek a támadásoknak és 
a pályázati források elmaradásának az lehet a hátterében, a pályázati források elmaradásának az lehet a hátterében, 
hogy nem publikált és vallott sajátjának egy előre megírt és hogy nem publikált és vallott sajátjának egy előre megírt és 
Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét erő-Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét erő-
sen bíráló levelet. Hasonlóakat ahhoz, amelyeket a falu előző sen bíráló levelet. Hasonlóakat ahhoz, amelyeket a falu előző 
polgármestere rendszeresen nyilatkozott a Promenádnak. polgármestere rendszeresen nyilatkozott a Promenádnak. 
„Nagy fantázia nem kell hozzá, hogy mi állt ebben. Nyilvá-„Nagy fantázia nem kell hozzá, hogy mi állt ebben. Nyilvá-
nosan bíráljam a megyei jogú város vezetését, személyesen nosan bíráljam a megyei jogú város vezetését, személyesen 
Márki-Zay Pétert is. Tegyem ezt annak ellenére, hogy közös Márki-Zay Pétert is. Tegyem ezt annak ellenére, hogy közös 
a két település hivatala és egyébként is független jelöltként a két település hivatala és egyébként is független jelöltként 
hatalmaztak fel a választók. (…) Az országgyűlési képvise-hatalmaztak fel a választók. (…) Az országgyűlési képvise-
lőnk 2018-as parlamenti választási kampány óta nem járt a lőnk 2018-as parlamenti választási kampány óta nem járt a 
faluban. Évek óta csak pofozózsákként tekint a falura, csak faluban. Évek óta csak pofozózsákként tekint a falura, csak 
a választások előtt bukkan fel a hamis ígéretekkel. Emlék-a választások előtt bukkan fel a hamis ígéretekkel. Emlék-
szik itt mindenki, hogy mit mondott a faluban a 2018-as vá-szik itt mindenki, hogy mit mondott a faluban a 2018-as vá-
lasztási fórumán. „Aki nem megy el szavazni, az elveszíti a lasztási fórumán. „Aki nem megy el szavazni, az elveszíti a 
jogot, hogy panaszkodjon”. Joggal panaszkodunk képviselő jogot, hogy panaszkodjon”. Joggal panaszkodunk képviselő 
úr! Előnytelen szövetséget kötöttünk. Továbbra is nyitottak úr! Előnytelen szövetséget kötöttünk. Továbbra is nyitottak 
vagyunk az érdemi együttműködésre, de kérem fogadja el, vagyunk az érdemi együttműködésre, de kérem fogadja el, 
hogy 2024-ig szól a mandátumunk és addig még sok víz le-hogy 2024-ig szól a mandátumunk és addig még sok víz le-
folyik a Tiszán!”folyik a Tiszán!”
Kérdeztük a polgármesterasszonyt, hogy a névtelen szóróla-Kérdeztük a polgármesterasszonyt, hogy a névtelen szóróla-
pok ellen kívánnak-e fellépni? „Jelenleg folyik az egyeztetés, pok ellen kívánnak-e fellépni? „Jelenleg folyik az egyeztetés, 
hogy lehet-e következménye annak, ha valaki névtelenül, hogy lehet-e következménye annak, ha valaki névtelenül, 
rágalmazó szórólapokat terjeszt a faluban és itt elsősorban rágalmazó szórólapokat terjeszt a faluban és itt elsősorban 
nem azzal van a bajom, hogy engem és a képviselőtársaimat nem azzal van a bajom, hogy engem és a képviselőtársaimat 
támadják, de ha már így tesznek, akkor legyen bennük any-támadják, de ha már így tesznek, akkor legyen bennük any-
nyi gerinc, hogy vállalják hozzá a nevüket. Érdekes módon, nyi gerinc, hogy vállalják hozzá a nevüket. Érdekes módon, 
ezen ismeretlen szerzőjű levelek és szórólapok stílusa azonos ezen ismeretlen szerzőjű levelek és szórólapok stílusa azonos 
és jól értesültnek állítják be magukat a falu gazdasági ügyeit és jól értesültnek állítják be magukat a falu gazdasági ügyeit 
illetően. Én úgy feltételezem, hogy ez a sok ellenszél egy felől illetően. Én úgy feltételezem, hogy ez a sok ellenszél egy felől 
fúj. Olyan szél ez, amelynek egy demokratikusan működő fúj. Olyan szél ez, amelynek egy demokratikusan működő 
országban hátszélnek kellene lennie. Mindenesetre a lakos-országban hátszélnek kellene lennie. Mindenesetre a lakos-
ság segítségére számítok abban, hogy megnézik azt, hogy ság segítségére számítok abban, hogy megnézik azt, hogy 
ki mit dob be a postaládájukba és aszerint ítélnek, mert én ki mit dob be a postaládájukba és aszerint ítélnek, mert én 
továbbra is csak a választóim érdekeit tartom szem előtt, de továbbra is csak a választóim érdekeit tartom szem előtt, de 
szeretném ezt úgy tenni, hogy utána a tükörbe tudjak néz-szeretném ezt úgy tenni, hogy utána a tükörbe tudjak néz-
ni.”ni.”

S.Á.S.Á.

A FALUNAK AJÁNLJÁK A FALUNAK AJÁNLJÁK 
A FIZETÉSÜK EGY RÉSZÉTA FIZETÉSÜK EGY RÉSZÉT

  
A járványhelyzetre való tekintettel a kormány az önkor-A járványhelyzetre való tekintettel a kormány az önkor-
mányzatok anyagi helyzetét is nagyban befolyásoló dön-mányzatok anyagi helyzetét is nagyban befolyásoló dön-
téseket hozott. Ezekre reagálva döntött úgy egy mártélyi téseket hozott. Ezekre reagálva döntött úgy egy mártélyi 

házaspár, hogy havi szinten kívánják támogatni a falut, házaspár, hogy havi szinten kívánják támogatni a falut, 
ahol élnek.ahol élnek.
A szegedi születésű Prislinger Attila és felesége, a békéscsa-A szegedi születésű Prislinger Attila és felesége, a békéscsa-
bai származású Tóth Rita 2014 óta élnek Mártélyon. Hód-bai származású Tóth Rita 2014 óta élnek Mártélyon. Hód-
mezővásárhelyről költöztek ki, mint Attila elmesélte, vala-mezővásárhelyről költöztek ki, mint Attila elmesélte, vala-
mikor Édesapja szeretett volna Mártélyra költözni. Innen mikor Édesapja szeretett volna Mártélyra költözni. Innen 
jött az ötlet évtizedekkel később, hogy párjával Mártélyon jött az ötlet évtizedekkel később, hogy párjával Mártélyon 
nézzenek házat. Döntésükben a Hódmezővásárhelyhez való nézzenek házat. Döntésükben a Hódmezővásárhelyhez való 
közelség is közrejátszott. Meg is találták az elképzeléseiknek közelség is közrejátszott. Meg is találták az elképzeléseiknek 
megfelelőt házat és immáron hetedik éve élnek itt. Attila va-megfelelőt házat és immáron hetedik éve élnek itt. Attila va-
lamikor hivatásos katona volt, jelenleg, mint tartalékos ka-lamikor hivatásos katona volt, jelenleg, mint tartalékos ka-
tona szolgál, míg felesége, Rita szintén a katonaságnál dolgo-tona szolgál, míg felesége, Rita szintén a katonaságnál dolgo-
zik, polgári állományban.zik, polgári állományban.
A kormány önkormányzatokat sújtó döntéseit követően ke-A kormány önkormányzatokat sújtó döntéseit követően ke-
resték meg dr. Putz Anita polgármesterasszonyt, hogy sze-resték meg dr. Putz Anita polgármesterasszonyt, hogy sze-
retnék a települést havi rendszerességgel támogatni. „Nem retnék a települést havi rendszerességgel támogatni. „Nem 
politikai jellegű a döntésünk, egyszerűen a falut szeretnénk politikai jellegű a döntésünk, egyszerűen a falut szeretnénk 
ily módon támogatni. Úgy hisszük, hogy a közösségi életben ily módon támogatni. Úgy hisszük, hogy a közösségi életben 
nem csak elvárni kell és elfogadni, hanem adni is. Emiatt is nem csak elvárni kell és elfogadni, hanem adni is. Emiatt is 
vettünk részt a faluszépítő napon és festettük a buszmegál-vettünk részt a faluszépítő napon és festettük a buszmegál-
lókat és ezért szeretnénk most havi 5000.- forinttal támogat-lókat és ezért szeretnénk most havi 5000.- forinttal támogat-
ni a községet.”ni a községet.”
Már a 2020 októberében tartott falugyűlésen is felmerült az Már a 2020 októberében tartott falugyűlésen is felmerült az 
egyik lakostól a kérdés: így, hogy a kormány a rendkívüli egyik lakostól a kérdés: így, hogy a kormány a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel a településektől az iparűzési adót helyzetre való tekintettel a településektől az iparűzési adót 
illetve a súlyadót is megvonta, kívánja-e a falu vezetése a illetve a súlyadót is megvonta, kívánja-e a falu vezetése a 
kieső bevételeket egy különadó formájában kompenzálni. kieső bevételeket egy különadó formájában kompenzálni. 
Akkor ifj. Somodi István, önkormányzati képviselő reagált Akkor ifj. Somodi István, önkormányzati képviselő reagált 
a felmerült kérdésre. Mint elmondta, az igazi bevételt hozó a felmerült kérdésre. Mint elmondta, az igazi bevételt hozó 
iparűzési adó már így is a maximumon van, egy kötelező jel-iparűzési adó már így is a maximumon van, egy kötelező jel-
legű különadónál pedig nagyobb lenne a felháborodás, mint legű különadónál pedig nagyobb lenne a felháborodás, mint 
a tényleges nyereség. a tényleges nyereség. 
Az iparűzési adó az önkormányzatok legfőbb bevételi forrá-Az iparűzési adó az önkormányzatok legfőbb bevételi forrá-
sa, melyet a kormány 2%-ban maximalizált, de ezen bevétel sa, melyet a kormány 2%-ban maximalizált, de ezen bevétel 
kiesések kompenzálására tett ígéretet. A gépjátműadót azon-kiesések kompenzálására tett ígéretet. A gépjátműadót azon-
ban teljes egészében 2024-ig elvették. A Faluház és Erdei Is-ban teljes egészében 2024-ig elvették. A Faluház és Erdei Is-
kola bevétel kiesését senki nem fogja kompenzálni. „Addig kola bevétel kiesését senki nem fogja kompenzálni. „Addig 
is, azok a polgárok, akik településünket önkéntesen kívánják is, azok a polgárok, akik településünket önkéntesen kívánják 
támogatni, ezt megtehetik. Létrehoztunk egy bankszámlát támogatni, ezt megtehetik. Létrehoztunk egy bankszámlát 
„Mártély Boldogulásáért”, melyre bárki bármilyen összeget „Mártély Boldogulásáért”, melyre bárki bármilyen összeget 
befizethet.” – tudtuk meg dr. Putz Anita polgármesterasz-befizethet.” – tudtuk meg dr. Putz Anita polgármesterasz-
szonytól.szonytól.

S.Á.S.Á.
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Ajánlom lenti sorokat Mohos Sándor és Gyovai József em-Ajánlom lenti sorokat Mohos Sándor és Gyovai József em-
lékének.lékének.
Jelen írásban a mártélyi hullámtéri és mentett oldali va-Jelen írásban a mártélyi hullámtéri és mentett oldali va-
dászattal foglakozom, belátható ideig visszanézve, főleg a dászattal foglakozom, belátható ideig visszanézve, főleg a 
hetvenes évek elejétől, mikortól magam is részese voltam a hetvenes évek elejétől, mikortól magam is részese voltam a 
történetnek.történetnek.

A középkortól kezdve nem leltem írásos feljegyzést a mártélyi A középkortól kezdve nem leltem írásos feljegyzést a mártélyi 
határban való vadászatokról, maga a vadászat joga földesúri határban való vadászatokról, maga a vadászat joga földesúri 
kiváltság volt, feltehetően a jobbágyok vadászatát, mint a ha-kiváltság volt, feltehetően a jobbágyok vadászatát, mint a ha-
lászatot is tiltották. A harmincas évek végéről találtam hírt a lászatot is tiltották. A harmincas évek végéről találtam hírt a 
vásárhelyi lapban, hogy: A szomszédos dóci, baksi határból vásárhelyi lapban, hogy: A szomszédos dóci, baksi határból 
csapatosan járnak át a nyulak a befagyott Tiszán a mártélyi csapatosan járnak át a nyulak a befagyott Tiszán a mártélyi 
gyümölcsösökbe! Azóta a hullámtéri gyümölcsös a múlté, gyümölcsösökbe! Azóta a hullámtéri gyümölcsös a múlté, 
kipusztította a hetvenes árvíz.kipusztította a hetvenes árvíz.
A hullámtér petresi szakasza Körtvélyesben Pallavicini őr-A hullámtér petresi szakasza Körtvélyesben Pallavicini őr-
grófé volt, Barci rét nagy része és a maradék Körtvélyes Ká-grófé volt, Barci rét nagy része és a maradék Körtvélyes Ká-
rolyi Melinda birtoka, míg a többi ártér és a mártélyi határ rolyi Melinda birtoka, míg a többi ártér és a mártélyi határ 
vásárhelyi és mártélyi tulajdonban állt. Az akkori vadászati vásárhelyi és mártélyi tulajdonban állt. Az akkori vadászati 
szabályok szerint a tulajdonosok alkothattak vadászati egye-szabályok szerint a tulajdonosok alkothattak vadászati egye-
sületet, illetve adhatták bérbe a vadászati jogot.sületet, illetve adhatták bérbe a vadászati jogot.
A helyi fiatalság hajtóként vett részt a nyúl vadászatokon. A helyi fiatalság hajtóként vett részt a nyúl vadászatokon. 
Érdeklődésben nem volt hiány, Samu Ágoston egy alkalom-Érdeklődésben nem volt hiány, Samu Ágoston egy alkalom-
mal a Nagy Pál kanyartól gyalogolt vissza Vásárhelyre, mert mal a Nagy Pál kanyartól gyalogolt vissza Vásárhelyre, mert 
elfelejtette megvenni a havonta megjelenő vadászújságot…elfelejtette megvenni a havonta megjelenő vadászújságot…
A mai értelemben vett vadásztársaság 1950-ben alakult A mai értelemben vett vadásztársaság 1950-ben alakult 
meg, Alkotmány VT néven, majd a forradalom évétől hívták meg, Alkotmány VT néven, majd a forradalom évétől hívták 
Előre vadásztársaságnak. Ötven évig maradt ez a társaság és Előre vadásztársaságnak. Ötven évig maradt ez a társaság és 
a másik vásárhelyi vadásztársasággal együtt ők vadásztak a a másik vásárhelyi vadásztársasággal együtt ők vadásztak a 
tágas vásárhelyi, mártélyi határban.tágas vásárhelyi, mártélyi határban.
Az Előre VT nagyjából a mindszenti határtól a Tisza kö-Az Előre VT nagyjából a mindszenti határtól a Tisza kö-
zepéig, onnan lefelé Marosleléig, tovább keletre Földeákig, zepéig, onnan lefelé Marosleléig, tovább keletre Földeákig, 
majd onnan a Makó – Szentes vasút határolja a mintegy majd onnan a Makó – Szentes vasút határolja a mintegy 
huszonegyezer hektáros területet. Amikor vadászatot írok, huszonegyezer hektáros területet. Amikor vadászatot írok, 
ez lehet megtévesztő, mert maga a vadászat tulajdonképpen ez lehet megtévesztő, mert maga a vadászat tulajdonképpen 
csak egy része a vadgazdálkodásnak, hiszen a vadászat a vad csak egy része a vadgazdálkodásnak, hiszen a vadászat a vad 
védelmét, tenyésztését, nevelését, téli etetését is jelenti.védelmét, tenyésztését, nevelését, téli etetését is jelenti.
2007 óta a határban és a tiszai hullámtérben is a Mártélyi 2007 óta a határban és a tiszai hullámtérben is a Mártélyi 
Vadászok Egyesülete, majd rá tíz évre a Návay Kornél VT Vadászok Egyesülete, majd rá tíz évre a Návay Kornél VT 
lett a hullámtér vadászati „gazdája”.lett a hullámtér vadászati „gazdája”.
Szeretnék néhány tévhitet eloszlatni, ami a vadászokról, a Szeretnék néhány tévhitet eloszlatni, ami a vadászokról, a 
vadászatról hírlik. Mivel a mártélyi lakosok a természetben vadászatról hírlik. Mivel a mártélyi lakosok a természetben 
élnek, az erdők, mezők, szántók látványa, az ott folyó mun-élnek, az erdők, mezők, szántók látványa, az ott folyó mun-

kák történései nem ismeretlenek számukra. Ősszel-télen ez-kák történései nem ismeretlenek számukra. Ősszel-télen ez-
res csapatokban húznak át a darvak a fejünk fölött, néhány res csapatokban húznak át a darvak a fejünk fölött, néhány 
téli szombaton lehet hallani pár puskalövést a határban, téli szombaton lehet hallani pár puskalövést a határban, 
nagyjából ennyit észlelünk a vadászatból. Vannak, akik sze-nagyjából ennyit észlelünk a vadászatból. Vannak, akik sze-
rint a vadászok „aljas gyilkosok, méregdrága luxus terepjá-rint a vadászok „aljas gyilkosok, méregdrága luxus terepjá-
rókon hajszolják az ártatlan őzikéket, majd jól belaknak be-rókon hajszolják az ártatlan őzikéket, majd jól belaknak be-
lőlük”, és így tovább! Mint sok mindenben, itt is törvények lőlük”, és így tovább! Mint sok mindenben, itt is törvények 
és a vadászat íratlan szabályai, a hagyományok, szokások és és a vadászat íratlan szabályai, a hagyományok, szokások és 
ha nem lenne lejáratott a kifejezés a vadászati etika szabá-ha nem lenne lejáratott a kifejezés a vadászati etika szabá-
lyozza a vadgazdálkodást.lyozza a vadgazdálkodást.
Néhányat ezek közül. Vadász az lehet, aki vizsgát tett, érvé-Néhányat ezek közül. Vadász az lehet, aki vizsgát tett, érvé-
nyes egészségügyi vizsgálattal bír, fegyvertartási engedélye nyes egészségügyi vizsgálattal bír, fegyvertartási engedélye 
van, éves vadászjegy, baleset biztosítása, vadászkamarai tag-van, éves vadászjegy, baleset biztosítása, vadászkamarai tag-
ság, társasági tagság és biztosan kihagytam néhányat. Részt ság, társasági tagság és biztosan kihagytam néhányat. Részt 
kell vennie közösségi munkában, mint vadkár elhárítás, kell vennie közösségi munkában, mint vadkár elhárítás, 
vadnevelés, téli etetések. vadnevelés, téli etetések. 
Zsebbe nyúlós, esetenként százezres éves tagdíj, plusz még a Zsebbe nyúlós, esetenként százezres éves tagdíj, plusz még a 
belépéskor fizetendő igen komoly összeg. Ezek után évi né-belépéskor fizetendő igen komoly összeg. Ezek után évi né-
hány társas vadászaton nyúlra, fácánra vadászhat, vagy elő-hány társas vadászaton nyúlra, fácánra vadászhat, vagy elő-
re bejelentve egyénileg vadászhat vadkacsára, libára, esetleg re bejelentve egyénileg vadászhat vadkacsára, libára, esetleg 
lesheti a rókát, vagy a vaddisznót.lesheti a rókát, vagy a vaddisznót.
Ki ne felejtsem, a vadászható vadfajok zöménél a hatóság va-Ki ne felejtsem, a vadászható vadfajok zöménél a hatóság va-
dászati idényeket hirdet ki, kímélendő az egyes vadfajokat dászati idényeket hirdet ki, kímélendő az egyes vadfajokat 
pl. szaporodási, utódnevelési, vonulási időben. Így például pl. szaporodási, utódnevelési, vonulási időben. Így például 
őz, szarvas, nyúl, fácán, vadliba esetében is, csak a Márté-őz, szarvas, nyúl, fácán, vadliba esetében is, csak a Márté-
lyon gyakrabban előforduló fajokat említem. Róka, aranysa-lyon gyakrabban előforduló fajokat említem. Róka, aranysa-
kál -jó tíz éve a hullámtérbe is visszatelepült!- és az elszapo-kál -jó tíz éve a hullámtérbe is visszatelepült!- és az elszapo-
rodott, az afrikai sertéspestis fő vírushordozója, a vaddisznó rodott, az afrikai sertéspestis fő vírushordozója, a vaddisznó 
esetében nincs korlátozás.esetében nincs korlátozás.
E sorok jegyzője 1968-ben vett először vadászpuskát a kezé-E sorok jegyzője 1968-ben vett először vadászpuskát a kezé-
be. Erdészként végeztem, ahol akkoriban természetesen in-be. Erdészként végeztem, ahol akkoriban természetesen in-
tenzív vadászati képzést is kaptunk. A vásárhelyi főiskolán tenzív vadászati képzést is kaptunk. A vásárhelyi főiskolán 
vadgazdálkodási szak üzemmérnök diplomát kaptam, első vadgazdálkodási szak üzemmérnök diplomát kaptam, első 
lettem az ifjú vadászok országos vetélkedőjén, tehát nem lettem az ifjú vadászok országos vetélkedőjén, tehát nem 
minden szakmai alap nélkül alkotok véleményt a mai álla-minden szakmai alap nélkül alkotok véleményt a mai álla-
potokról.potokról.
Valaha az volt a vélekedés, hogy a tenisz és a vadászat az Valaha az volt a vélekedés, hogy a tenisz és a vadászat az 
urak sportja. „Az én időmben” a Hódmezővásárhelyi Előre urak sportja. „Az én időmben” a Hódmezővásárhelyi Előre 
VT taglétszáma száz fő körül mozgott, három brigádban va-VT taglétszáma száz fő körül mozgott, három brigádban va-
dásztunk, a mártélyiak a Tiszán és Szegfűi csárda – Algyői dásztunk, a mártélyiak a Tiszán és Szegfűi csárda – Algyői 
híd közti szakaszon. Általában évente volt egy közös vadá-híd közti szakaszon. Általában évente volt egy közös vadá-
szat az egész társaságnak. Az ún. Mártélyi brigádban volt két szat az egész társaságnak. Az ún. Mártélyi brigádban volt két 
mezőőr, öt gazdász, nyugdíjasok, állatorvos, kollégium igaz-mezőőr, öt gazdász, nyugdíjasok, állatorvos, kollégium igaz-
gató, erdőmunkás, állatgondozó, gyári munkások, halász és gató, erdőmunkás, állatgondozó, gyári munkások, halász és 
tűzoltók.  Hát ez a szociális összetétel lehet, hogy nem repre-tűzoltók.  Hát ez a szociális összetétel lehet, hogy nem repre-
zentálja a vadásztársadalmat, de igen jól éreztük magunkat zentálja a vadásztársadalmat, de igen jól éreztük magunkat 
benne. Jeles vadász vendégeink voltak dr. Magyar Zoltán, dr. benne. Jeles vadász vendégeink voltak dr. Magyar Zoltán, dr. 
Kemény Dénes olimpiai bajnokok. A társas vadászat reggeli Kemény Dénes olimpiai bajnokok. A társas vadászat reggeli 
gyülekező helye a Bodzási úti erdészház volt és ugyanitt zár-gyülekező helye a Bodzási úti erdészház volt és ugyanitt zár-
tuk a vadászatot és került sor a teríték megszemlélésére, ki-tuk a vadászatot és került sor a teríték megszemlélésére, ki-
osztására. Fácán vadászatkor két darab fácánkakas, nyulas osztására. Fácán vadászatkor két darab fácánkakas, nyulas 
napokon általában évi négy alkalommal egy mezei nyúl volt napokon általában évi négy alkalommal egy mezei nyúl volt 
a vadászrész. Rendszerint jutott a kutyáknak is egy kakas. a vadászrész. Rendszerint jutott a kutyáknak is egy kakas. 
A napot hazaútban a „Vidám rizsőr” nevű kultúrotthonban A napot hazaútban a „Vidám rizsőr” nevű kultúrotthonban 
zártuk kávé és üdítő mellett. Ne tessék rosszra gondolni, zártuk kávé és üdítő mellett. Ne tessék rosszra gondolni, 
fegyverrel italosan akkor és most sem szabad kocsmázni!fegyverrel italosan akkor és most sem szabad kocsmázni!



A Tisza-part gyöngyszeme2021. február 5

ÚJ EDZŐ ÉS ÚJ JÁTÉKOSOK ÚJ EDZŐ ÉS ÚJ JÁTÉKOSOK 
A MÁRTÉLY SK-BANA MÁRTÉLY SK-BAN
  

A tabella 9. helyét birtokló Mártély most vasárnap játszott A tabella 9. helyét birtokló Mártély most vasárnap játszott 
a meccsnek a 13. helyen nekiinduló Földeák-kal. A pálya-a meccsnek a 13. helyen nekiinduló Földeák-kal. A pálya-
rongálás miatt az első öt hazai meccsét egész biztosan rongálás miatt az első öt hazai meccsét egész biztosan 
Hódmezővásárhelyen fogja játszani a csapat.Hódmezővásárhelyen fogja játszani a csapat.

Sok fronton volt változás a Sok fronton volt változás a 
Mártély SK életében. Az edzői Mártély SK életében. Az edzői 
poszton is csere volt. Az eddig a poszton is csere volt. Az eddig a 
szakmai munkáért felelős Bor-szakmai munkáért felelős Bor-
bás Zsolt-ot a mártélyi kötődésű bás Zsolt-ot a mártélyi kötődésű 
Brizik-Bodrogi István váltotta. Brizik-Bodrogi István váltotta. 
Pisti hetedikes koráig élt Már-Pisti hetedikes koráig élt Már-
télyon, utána a felcsúti Puskás télyon, utána a felcsúti Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémián Ferenc Labdarúgó Akadémián 
sajátította el a sportág csínját-sajátította el a sportág csínját-
bínját. Kicsi kora óta imádja a bínját. Kicsi kora óta imádja a 

focit, mint mondja a „labdával tanult járni”. Vele beszélget-focit, mint mondja a „labdával tanult járni”. Vele beszélget-
tünk.tünk.
Mit lehet tudni a civil életedről?Mit lehet tudni a civil életedről?
Tavaly júniusban váltottam ki a vállalkozásomat, bútorasz-Tavaly júniusban váltottam ki a vállalkozásomat, bútorasz-
talosként dolgozom. Mellette vettünk Székkutason egy há-talosként dolgozom. Mellette vettünk Székkutason egy há-
zat és most azt újítgatjuk, egy 1 és egy 3 éves kisfiú apukája zat és most azt újítgatjuk, egy 1 és egy 3 éves kisfiú apukája 
vagyok.vagyok.
Mit érdemes tudni a szakmai előéletedről?Mit érdemes tudni a szakmai előéletedről?
A Magyar Labdarugó Szövetség C licenszét szereztem meg, A Magyar Labdarugó Szövetség C licenszét szereztem meg, 
jó pár évig gyerekekkel és ovifocival foglalkoztam, amellett, jó pár évig gyerekekkel és ovifocival foglalkoztam, amellett, 
hogy játékosként a Mártély és Hódmezővásárhely csapatát hogy játékosként a Mártély és Hódmezővásárhely csapatát 
erősítettem. Amikor fél évig Mártélyon játszottam, már erősítettem. Amikor fél évig Mártélyon játszottam, már 
akkor is lehetőségem volt magam játékos-edzőként kipró-akkor is lehetőségem volt magam játékos-edzőként kipró-
bálni, mert Borbás Zsolt lehetőséget kapott Csongrádon és bálni, mert Borbás Zsolt lehetőséget kapott Csongrádon és 
megkérdezte, hogy van-e kedvem irányítani a Mártély SK megkérdezte, hogy van-e kedvem irányítani a Mártély SK 
csapatát, én pedig igen mondtam. Most pedig Zsolti távozá-csapatát, én pedig igen mondtam. Most pedig Zsolti távozá-
sával megkeresett a Mártély SK vezetősége, hogy vegyem át sával megkeresett a Mártély SK vezetősége, hogy vegyem át 
az edzői posztot. Helyi kötődésűnek szerették volna átadni a az edzői posztot. Helyi kötődésűnek szerették volna átadni a 
csapatot, aki a szívét-lelkét beleadja a csapatért. csapatot, aki a szívét-lelkét beleadja a csapatért. 
Már a téli szünetben te edzetted a csapatot.Már a téli szünetben te edzetted a csapatot.
Igen, a csapat már egy jó másfél hónapja edz Hódmezővá-Igen, a csapat már egy jó másfél hónapja edz Hódmezővá-
sárhelyen, hetente egyszer, kétszer sikerült összehoznunk sárhelyen, hetente egyszer, kétszer sikerült összehoznunk 
tulajdonképpen elég jó létszámú edzéseket.tulajdonképpen elég jó létszámú edzéseket.
Milyen reményekkel, tervekkel indultok neki a tavaszi for-Milyen reményekkel, tervekkel indultok neki a tavaszi for-
dulónak?dulónak?
A kilencedik helyen állunk, de szeretnénk minél jobb helye-A kilencedik helyen állunk, de szeretnénk minél jobb helye-
zést elérni. A cél az, hogy meccsenként három pontot gyűjt-zést elérni. A cél az, hogy meccsenként három pontot gyűjt-
sünk be. Jó reményekkel indulunk neki a vasárnapi, Földeák sünk be. Jó reményekkel indulunk neki a vasárnapi, Földeák 
elleni meccsnek. A dobogós hely 10 pontra van tőlünk, én elleni meccsnek. A dobogós hely 10 pontra van tőlünk, én 
szeretnék nyárig a dobogó valamelyik fokán végezni. szeretnék nyárig a dobogó valamelyik fokán végezni. 
Mit lehet tudni az új játékosokról? Mit lehet tudni az új játékosokról? 
Az új játékosokkal hátul és elöl is minőségben sikerült iga-Az új játékosokkal hátul és elöl is minőségben sikerült iga-
zolni. Stabilabb lesz a csapat  szélen és középen is. Erősödött zolni. Stabilabb lesz a csapat  szélen és középen is. Erősödött 
a csapat. Ha úgy összeáll a keret, ahogy kell, akkor nem lá-a csapat. Ha úgy összeáll a keret, ahogy kell, akkor nem lá-

Említettem, hogy 1968-ban vettem először puskát a kezem-Említettem, hogy 1968-ban vettem először puskát a kezem-
be. Utoljára három éve, bár már 2006-ban felhagytam a va-be. Utoljára három éve, bár már 2006-ban felhagytam a va-
dászattal, kiléptem a társaságból. A két vásárhelyi társaságot dászattal, kiléptem a társaságból. A két vásárhelyi társaságot 
szétszedték, szétrabolták hétfelé. Ez azóta tovább szakadt. szétszedték, szétrabolták hétfelé. Ez azóta tovább szakadt. 
Költői a kérdés, hány mezőőr, kétkezi munkás, vagy nyugdí-Költői a kérdés, hány mezőőr, kétkezi munkás, vagy nyugdí-
jas résztvevője van a mai etikus vadászatoknak?...jas résztvevője van a mai etikus vadászatoknak?...

Somodi IstvánSomodi István

tom, hogy problémát jelentene a dobogó második vagy har-tom, hogy problémát jelentene a dobogó második vagy har-
madik fokán végezni.madik fokán végezni.
Az új edzővel új szponzor is érkezett, ezentúl a Csíki Sör is Az új edzővel új szponzor is érkezett, ezentúl a Csíki Sör is 
támogatni fogja a csapatot?támogatni fogja a csapatot?
Egy pár éve már csináltam egy olyan csapatot, amit a Csíki Egy pár éve már csináltam egy olyan csapatot, amit a Csíki 
Sör szponzorált, most a cég követett Mártélyra is és ő lesz Sör szponzorált, most a cég követett Mártélyra is és ő lesz 
a csapat új szponzora. Sikeresen meg tudtunk egyezni egy a csapat új szponzora. Sikeresen meg tudtunk egyezni egy 
másik új szponzorral, a hódmezővásárhelyi K-Lap Élzár és másik új szponzorral, a hódmezővásárhelyi K-Lap Élzár és 
Szab Kft., aki bútorlapszabászattal és szerelvények forgal-Szab Kft., aki bútorlapszabászattal és szerelvények forgal-
mazásával foglalkozik 20 db edzőpólóval fogja támogatni a mazásával foglalkozik 20 db edzőpólóval fogja támogatni a 
csapatot. Tervbe vannak véve új labdák és eszközök vétele. csapatot. Tervbe vannak véve új labdák és eszközök vétele. 
Továbbra is várjuk más szponzorok jelentkezését, akik bár-Továbbra is várjuk más szponzorok jelentkezését, akik bár-
mivel tudják támogatni a csapatot. mivel tudják támogatni a csapatot. 
A pályarongálás miatt az első 5 hazai mérkőzéseteket biz-A pályarongálás miatt az első 5 hazai mérkőzéseteket biz-
tosan Hódmezővásárhelyen fogjátok játszani. tosan Hódmezővásárhelyen fogjátok játszani. 
Minél hamarabb vissza szeretnénk térni Mártélyra és a szur-Minél hamarabb vissza szeretnénk térni Mártélyra és a szur-
kolók előtt, hazai pályán játszani, de a pályarongálás miatt kolók előtt, hazai pályán játszani, de a pályarongálás miatt 
erre még várni kell. Ha az idő is engedi, akkor gépekkel fog-erre még várni kell. Ha az idő is engedi, akkor gépekkel fog-
ják áthengerelni a pályát, bízunk benne, hogy ennyi elég lesz ják áthengerelni a pályát, bízunk benne, hogy ennyi elég lesz 
a hibák javítására.a hibák javítására.

S.Á.S.Á.

DÖNTETLEN ELSŐ MECCS DÖNTETLEN ELSŐ MECCS 
FÖLDEÁKONFÖLDEÁKON
  

A fiúk 3-3-as döntetlent játszottak, Brizik-Bodrogi István a A fiúk 3-3-as döntetlent játszottak, Brizik-Bodrogi István a 
Földeák elleni mérkőzést értékelte:Földeák elleni mérkőzést értékelte:
Hétvégén a Mártély csapata Földeákra vette az irányt, ahol Hétvégén a Mártély csapata Földeákra vette az irányt, ahol 
a zord időjárás mindkét csapatnak megnehezítette a mér-a zord időjárás mindkét csapatnak megnehezítette a mér-
kőzést. Azt hiszem, hogy a Mártélyi alakulatban több volt kőzést. Azt hiszem, hogy a Mártélyi alakulatban több volt 
ennél a döntetlennél. Mondhatni, hogy ezt a meccset mi ve-ennél a döntetlennél. Mondhatni, hogy ezt a meccset mi ve-
szítettük el, a kezünkből adtuk ki a győzelmet. A társaság szítettük el, a kezünkből adtuk ki a győzelmet. A társaság 
előtt le a kalappal, hogy a rossz körülmények között is helyt előtt le a kalappal, hogy a rossz körülmények között is helyt 
tudtak állni. Megyünk tovább várjuk a következő mérkőzé-tudtak állni. Megyünk tovább várjuk a következő mérkőzé-
seket. seket. 
Február 20-án, szombaton 14 órakor a Hódmezővásárhelyi Február 20-án, szombaton 14 órakor a Hódmezővásárhelyi 
Stadionban a Mindszentet fogadjuk!Stadionban a Mindszentet fogadjuk!

S.Á.S.Á.

ELTŰNT FÉRFIT KERESNEK ELTŰNT FÉRFIT KERESNEK 
MÁRTÉLYONMÁRTÉLYON
  

Rédecsi Árpád autójával vélhetőleg február 7-én az esti órák-Rédecsi Árpád autójával vélhetőleg február 7-én az esti órák-
ban érkezett Mártélyra.ban érkezett Mártélyra.
A 29 éves, 185 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú, bar-A 29 éves, 185 cm magas, vékony testalkatú, barna hajú, bar-
na szemű, borostás fiatalember autóját és benne a táskáját na szemű, borostás fiatalember autóját és benne a táskáját 
hátrahagyva ismeretlen helyre távozott.hátrahagyva ismeretlen helyre távozott.
Árpi keki színű átmeneti kabátot és melegítő nadrágot viselt. Árpi keki színű átmeneti kabátot és melegítő nadrágot viselt. 
Aggódó családja kéri, hogyha bárki információval rendelke-Aggódó családja kéri, hogyha bárki információval rendelke-
zik Árpád hollétét illetően jelentkezzen Édesapjánál a +36 zik Árpád hollétét illetően jelentkezzen Édesapjánál a +36 
20 34 14 574-es telefonszámon vagy hívja a rendőrséget.20 34 14 574-es telefonszámon vagy hívja a rendőrséget.

Úgy érzi elakadt? Kérjen segítséget!Úgy érzi elakadt? Kérjen segítséget!
Ha segítségre van szüksége, akkor hívja a krízishelyzetben Ha segítségre van szüksége, akkor hívja a krízishelyzetben 
lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszá-lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszá-
mot!mot!
Gyermekek és serdülők a 116-111-es telefonszámon kérhet-Gyermekek és serdülők a 116-111-es telefonszámon kérhet-
nek segítséget.nek segítséget.

S.Á.S.Á.
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Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Széll Ádám:

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

Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi önkormányzat:  62/ 528-062, (30) 638-2086,
  Fax: 62/528-063
Óvoda:  62/228-035
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Házi orvosi rendelő- Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Orvosi ügyelet- Hmvhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
Idősek klubja:  62/228-038
Posta:  62/528-010
ÁMK:  62/ 228-450
ÁMK intézményvezető:  (20) 823-2918
Közvilágítás hibabejelentő: 62/565-881
Halőr:  (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat: 06-80-922-333/6636 
  (ingyenes)
Lomtalanítási igény bejelentése: (30) 625-2454

Decemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETETT:

„ Mikor megszületik egy várva várt gyermek, 
az élet dolgai új értelmet nyernek.”

•  Révész Blanka, 2021.01.03., 
(Révész Zoltán és Horváth Csilla) Ady E. u. 3.

•  Mátrai Lia, 2021.01.21., 
(Mátrai Dániel és Mátrai- Székely Beáta) Fő u. 31.

ELHUNYT:
„ Nem múlnak ők el, 
kik a szívünkben élnek, 
Hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek.”

•  Zsíros János, Községház u.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
„ Az én szívem sokat csatangolt, 
de most már okul és tanul. 
Aki halandó, csak halandót 
szerethet halhatatlanul.”

•  Daraki Csenge és Megyes József, 2021.01.09.
•  Agócs Petra és Madár Zoltán, 2021.01.27.

A TÉLŰZÉS ELMARAD AZ IDÉNA TÉLŰZÉS ELMARAD AZ IDÉN
  

Elmarad a télbúcsúztató Mártélyon. A korona vírus mi-Elmarad a télbúcsúztató Mártélyon. A korona vírus mi-
att bevezetett intézkedések végett nem lesz lehetősége a att bevezetett intézkedések végett nem lesz lehetősége a 
mártélyiaknak a mohácsi búsokkal együtt elűzni a telet. Az mártélyiaknak a mohácsi búsokkal együtt elűzni a telet. Az 
Ete Népe Történelmi Egyesület jóvoltából az elmúlt öt év Ete Népe Történelmi Egyesület jóvoltából az elmúlt öt év 
szép hagyománya volt ez a községünkben, az idén február szép hagyománya volt ez a községünkben, az idén február 
27-re tervezett rendezvény elmarad, de bízunk abban, hogy 27-re tervezett rendezvény elmarad, de bízunk abban, hogy 
jövőre újra folytatódhat ez a szép szokás!jövőre újra folytatódhat ez a szép szokás!

S.Á.S.Á.

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEKSZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
  

Mártély újabb szépkorú polgárát köszöntötték a hónap Mártély újabb szépkorú polgárát köszöntötték a hónap 
elején a Gondozási Központ munkatársai és dr. Putz Ani-elején a Gondozási Központ munkatársai és dr. Putz Ani-
ta polgármesterasszony. ta polgármesterasszony. 

K ö z s é g ü n k K ö z s é g ü n k 
még egy lakó-még egy lakó-
ja töltötte be a ja töltötte be a 
s z é pkor ú s á got , s z é pkor ú s á got , 
vagyis a 90. élet-vagyis a 90. élet-
évet. Ebben a hó-évet. Ebben a hó-
napban Molnár napban Molnár 
Bálintné Rózsika Bálintné Rózsika 
nénit köszönthet-nénit köszönthet-
tük ebből a jeles tük ebből a jeles 

alkalomból. Rózsika néni aranylakodalmat is ünnepelt né-alkalomból. Rózsika néni aranylakodalmat is ünnepelt né-
hai férjével még 2000-ben. Házasságukból 4 gyermek, 11 hai férjével még 2000-ben. Házasságukból 4 gyermek, 11 
unoka, 13 dédunoka és 5 ükunoka született.unoka, 13 dédunoka és 5 ükunoka született.

Boldog születésnapot kívánunk neki ezúton is!Boldog születésnapot kívánunk neki ezúton is!

S.Á.S.Á.

MEGSZÜLETETT A TESTVÉRTELE-MEGSZÜLETETT A TESTVÉRTELE-
PÜLÉSI KAPCSOLAT ELSŐ BABÁJAPÜLÉSI KAPCSOLAT ELSŐ BABÁJA
  

2017-ben volt szerencsénk egy szép és kerek jubileumot ün-2017-ben volt szerencsénk egy szép és kerek jubileumot ün-
nepelni a német testvértelepülésünkkel, Altenahr-ral. Most nepelni a német testvértelepülésünkkel, Altenahr-ral. Most 
pedig, 2021. január 20-án új mérföldkőhöz érkezett a kap-pedig, 2021. január 20-án új mérföldkőhöz érkezett a kap-
csolat, hiszen megszületett a testvértelepülési kapcsolat első csolat, hiszen megszületett a testvértelepülési kapcsolat első 
babája. Nagy Zsuzsanna és Nikolaus Sicken gyermeke, Ma-babája. Nagy Zsuzsanna és Nikolaus Sicken gyermeke, Ma-
tilda Lujza 4300 grammal és 50 centiméterrel látta meg a tilda Lujza 4300 grammal és 50 centiméterrel látta meg a 
napvilágot. napvilágot. 
Kedves Matilda Lujza!Kedves Matilda Lujza!

Habár a messzi Habár a messzi 
Németországban Németországban 
születtél, de Euró-születtél, de Euró-
pa másik felében, pa másik felében, 
egy csöpp kis falu-egy csöpp kis falu-
ban is nagy volt az ban is nagy volt az 
ováció az érkezésed ováció az érkezésed 
okán! Nagyon örü-okán! Nagyon örü-
lünk, hogy a világra lünk, hogy a világra 
érkeztél és moso-érkeztél és moso-

lyoddal sok embert boldogságra fakasztottál! Bízunk benne, lyoddal sok embert boldogságra fakasztottál! Bízunk benne, 
hogy hamarosan itt, Mártélyon is a köreinkben üdvözölhe-hogy hamarosan itt, Mártélyon is a köreinkben üdvözölhe-
tünk! Kívánunk Neked egy hosszú, boldog, egészséges életet tünk! Kívánunk Neked egy hosszú, boldog, egészséges életet 
és családodnak örömteli pillanatokat!és családodnak örömteli pillanatokat!

S.Á.S.Á.
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MARADNAK A KORLÁTOZÁSOKMARADNAK A KORLÁTOZÁSOK
  

JanuáJanuár 29-én megjelent a Magyar Közlönyben a veszély-r 29-én megjelent a Magyar Közlönyben a veszély-
helyzetre vonatkozó új rendeletek. Az eddig érvényben helyzetre vonatkozó új rendeletek. Az eddig érvényben 
lévő, november 10-én kihirdetett veszélyhelyzetről szóló lévő, november 10-én kihirdetett veszélyhelyzetről szóló 
rendelet február 8-i hatállyal megszűnt, ugyanakkor az-rendelet február 8-i hatállyal megszűnt, ugyanakkor az-
nap egy új veszélyhelyzeti rendelet lép életbe, mellyel a nap egy új veszélyhelyzeti rendelet lép életbe, mellyel a 
kormány a védelmi intézkedéseket március 1-ig meghosz-kormány a védelmi intézkedéseket március 1-ig meghosz-
szabbítja.szabbítja.
Amint azt a járvánnyal foglalkozó hivatalos internetes hon-Amint azt a járvánnyal foglalkozó hivatalos internetes hon-
lapon, a koronavirus.gov.hu-n lehet olvasni, a magyar jár-lapon, a koronavirus.gov.hu-n lehet olvasni, a magyar jár-
ványügyi adatok biztatóak, csökken mind az új és mind ványügyi adatok biztatóak, csökken mind az új és mind 
aktív fertőzöttek száma, de más európai országokban már aktív fertőzöttek száma, de más európai országokban már 
egy harmadik hullám jeleit észlelik, ezért az országvezetés egy harmadik hullám jeleit észlelik, ezért az országvezetés 
jobbnak látja további szigorító intézkedések bevezetését.jobbnak látja további szigorító intézkedések bevezetését.
Az egészségügyben dolgozók oltása már decemberben el-Az egészségügyben dolgozók oltása már decemberben el-
kezdődött, míg az idős otthonokban és bentlakásos szoci-kezdődött, míg az idős otthonokban és bentlakásos szoci-
ális intézményekben élőket januárban kezdték el beoltani. ális intézményekben élőket januárban kezdték el beoltani. 
Februárban megkezdik az oltásra regisztráltak legidősebbek Februárban megkezdik az oltásra regisztráltak legidősebbek 
oltását, ehhez a háziorvosi praxis segítségét kéri a kormány.oltását, ehhez a háziorvosi praxis segítségét kéri a kormány.
Mártélyon eddig 8 fő 85 éven felüli jelezte az oltási kérel-Mártélyon eddig 8 fő 85 éven felüli jelezte az oltási kérel-
mét, a tízesével csomagolt vakcinákat így majd akkor küldik mét, a tízesével csomagolt vakcinákat így majd akkor küldik 
ki, ha meglesz a minimális 10 jelentkező. A listát, misze-ki, ha meglesz a minimális 10 jelentkező. A listát, misze-
rint, hogy ki jogosult, minden héten frissítik –tudtuk meg a rint, hogy ki jogosult, minden héten frissítik –tudtuk meg a 
mártélyi orvosi rendelőtől-, de aki nem szeretne tovább vár-mártélyi orvosi rendelőtől-, de aki nem szeretne tovább vár-
ni, az a kijelölt oltóponton is átveheti az oltását, bár egyelőre ni, az a kijelölt oltóponton is átveheti az oltását, bár egyelőre 
ezt senki nem jelezte.ezt senki nem jelezte.
A védőoltás továbbra is ingyenes és önkéntes, regisztrálni a A védőoltás továbbra is ingyenes és önkéntes, regisztrálni a 
www.vakcinainfo.gov.hu internetes honlapon lehet. www.vakcinainfo.gov.hu internetes honlapon lehet. 
Az egészségügyi védekezés része, hogy a kormány minden-Az egészségügyi védekezés része, hogy a kormány minden-
kinek ingyenesen biztosítja az influenza elleni védőoltást, kinek ingyenesen biztosítja az influenza elleni védőoltást, 
melyet a háziorvostól kell kérni.melyet a háziorvostól kell kérni.
A Magyar Közlönyben megjelent 2021. évi 15 száma alapján A Magyar Közlönyben megjelent 2021. évi 15 száma alapján 
a következő korlátozások maradnak továbbra is életben:a következő korlátozások maradnak továbbra is életben:
Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom, mindenki-Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom, mindenki-
nek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli men-nek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli men-
tesülés egyik esete a munkavégzés, amit igazolni szükséges. tesülés egyik esete a munkavégzés, amit igazolni szükséges. 
Kijárási tilalom alól kivételt jelent továbbá az egészségkáro-Kijárási tilalom alól kivételt jelent továbbá az egészségkáro-
sodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet. sodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet. 
Valamint a kutyasétáltatás is megengedett a lakóhely 500 Valamint a kutyasétáltatás is megengedett a lakóhely 500 
méteres körzetében.méteres körzetében.
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig 
bevezetett szabályok továbbra is érvényesek – tehát kötele-bevezetett szabályok továbbra is érvényesek – tehát kötele-
ző a maszkviselés az üzletekben, a tömegközlekedési eszkö-ző a maszkviselés az üzletekben, a tömegközlekedési eszkö-
zökön, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és zökön, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és 
szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban – és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban – és 
a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein is. A a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein is. A 
területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékeny-területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékeny-
ség során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a ség során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a 
maszk viselése továbbra sem kötelező.maszk viselése továbbra sem kötelező.
Felfüggesztésre került az idősek vásárlási idősávja, a felfüg-Felfüggesztésre került az idősek vásárlási idősávja, a felfüg-
gesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben. A vásár-gesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben. A vásár-
lás során továbbra is kötelező a maszk viselése. lás során továbbra is kötelező a maszk viselése. 
Minden gyülekezés tilos.Minden gyülekezés tilos.
Általános rendezvénytilalom továbbra is életben marad.Általános rendezvénytilalom továbbra is életben marad.
A családi és magán rendezvényeken legfeljebb 10 fő ve-A családi és magán rendezvényeken legfeljebb 10 fő ve-
het részt. Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az het részt. Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az 
egyházi, illetve polgári szertartáshoz szükséges személyek, egyházi, illetve polgári szertartáshoz szükséges személyek, 
a tanúk a házasulók szülei, nagyszülei testvérei valamint a tanúk a házasulók szülei, nagyszülei testvérei valamint 

gyermekei vehetnek részt. A temetésékesen maximum 50 fő gyermekei vehetnek részt. A temetésékesen maximum 50 fő 
vehet részt.vehet részt.
A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, 
pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tart-pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tart-
ják be az előírásokat, bezárja. Aki nem tartja a szabályokat, ják be az előírásokat, bezárja. Aki nem tartja a szabályokat, 
nem hordja a maszkot, az nem csak a saját, de mások életét nem hordja a maszkot, az nem csak a saját, de mások életét 
is veszélybe sodorhatja.is veszélybe sodorhatja.
Az éttermek, vendéglátóhelyek vendéget nem fogadhatnak, Az éttermek, vendéglátóhelyek vendéget nem fogadhatnak, 
vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. 
Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - 
este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom 
lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.
A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazda-A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazda-
sági vagy oktatási célból érkezett vendégeket.sági vagy oktatási célból érkezett vendégeket.
Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett.Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett.
A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve kü-A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve kü-
lönösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, lönösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, 
könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.
A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztá-A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztá-
lyig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális lyig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális 
intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza 
meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digi-meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digi-
tális munkarendben működnek. A középfokú intézmények tális munkarendben működnek. A középfokú intézmények 
kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
A középiskolákban továbbra is marad a digitális oktatás.A középiskolákban továbbra is marad a digitális oktatás.
Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre tértek át. A Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre tértek át. A 
felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól ki-felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól ki-
vételeket a rektor állapíthat meg.vételeket a rektor állapíthat meg.
Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben so-Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben so-
kan vannak, lehetőleg tartsuk a védőtávolságot, gyakran és kan vannak, lehetőleg tartsuk a védőtávolságot, gyakran és 
alaposan mossunk kezet.alaposan mossunk kezet.
Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a gyakori és Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a gyakori és 
alapos kézmosásra, és ha valaki a koronavírus-fertőzés tü-alapos kézmosásra, és ha valaki a koronavírus-fertőzés tü-
neteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát! neteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát! 
Egyéni felelősség - Fontos továbbra is odafigyelni a koro-Egyéni felelősség - Fontos továbbra is odafigyelni a koro-
navírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a navírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a 
fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet 
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 
légszomj. Emellett az új koronavírus fertőzés egyik jellegze-légszomj. Emellett az új koronavírus fertőzés egyik jellegze-
tes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, tes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, 
amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüne-amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüne-
teket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne teket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne 
menjen közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, menjen közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, 
hanem telefonon hívja fel. Ha a háziorvos telefonos kikérde-hanem telefonon hívja fel. Ha a háziorvos telefonos kikérde-
zése alapján felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, de a zése alapján felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, de a 
tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor 
otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehéz-otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehéz-
légzés, tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg légzés, tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg 
kórházi elhelyezéséről. kórházi elhelyezéséről. 
Továbbra is hatályban van az ingyenes közterületi parkolás Továbbra is hatályban van az ingyenes közterületi parkolás 
az egész országban. az egész országban. 
Továbbra is kiemelten fontos az idősek védelme. Kérjük az Továbbra is kiemelten fontos az idősek védelme. Kérjük az 
időseket, hogy fokozottan figyeljenek magukra, hordjanak időseket, hogy fokozottan figyeljenek magukra, hordjanak 
maszkot, kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak!maszkot, kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak!
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MEGÁLLJÁK A HELYÜKET MEGÁLLJÁK A HELYÜKET 
A MÁRTÉLYI ISKOLÁSOKA MÁRTÉLYI ISKOLÁSOK

  
EElérkezett az első félév vége, amelyet a mártélyi kisisko-lérkezett az első félév vége, amelyet a mártélyi kisisko-
lások új tanitézményeikben töltöttek, habár voltak, akik lások új tanitézményeikben töltöttek, habár voltak, akik 
egészen az utolsó pillanatig, még augusztus végén is bíz-egészen az utolsó pillanatig, még augusztus végén is bíz-
tak abban, hogy Mártélyon kezdhetik meg ezt a tanévet tak abban, hogy Mártélyon kezdhetik meg ezt a tanévet 
is. Nagy próbatétel volt ez nekik is és szüleiknek is elő-is. Nagy próbatétel volt ez nekik is és szüleiknek is elő-
ször az iskola bezárásának módja és az azt az időszakot ször az iskola bezárásának módja és az azt az időszakot 
övező bizonytalanság. Mint közismert, eddig összevont övező bizonytalanság. Mint közismert, eddig összevont 
oktatást folyt a Mártélyi Általános Iskolában, ez volt az oktatást folyt a Mártélyi Általános Iskolában, ez volt az 
egyik indoka is a bezárásnak. Most az első félév végeztével egyik indoka is a bezárásnak. Most az első félév végeztével 
kiderült, nem csak hogy megállják helyüket fiataljaink az kiderült, nem csak hogy megállják helyüket fiataljaink az 
új iskoláikban, vannak olyanok, akik kiemelkedően is tel-új iskoláikban, vannak olyanok, akik kiemelkedően is tel-
jesítenek. Szülőkkel beszélgettünk.jesítenek. Szülőkkel beszélgettünk.
Dajka-Szabó Beatrix a most negyedikes Dajka Rozi édes-Dajka-Szabó Beatrix a most negyedikes Dajka Rozi édes-
anyja. Rozi a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolába jár anyja. Rozi a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolába jár 
Hódmezővásárhelyre és a bizonyítványa majdnem kitűnő, Hódmezővásárhelyre és a bizonyítványa majdnem kitűnő, 
egyetlen négyese lett angolból. Mint anyukája elmondta, van egyetlen négyese lett angolból. Mint anyukája elmondta, van 
a kiváló tanulmányi eredmény mögött munka. Rozi meg-a kiváló tanulmányi eredmény mögött munka. Rozi meg-
találta a helyét az új osztályközösségben és a régi mártélyi találta a helyét az új osztályközösségben és a régi mártélyi 
iskolatársakkal is rendületlen a barátság. „Bevallom őszin-iskolatársakkal is rendületlen a barátság. „Bevallom őszin-
tén, azt gondoltuk, hogy nehezebben fog menni az átállás, tén, azt gondoltuk, hogy nehezebben fog menni az átállás, 
de szerencsére nem így történt. Amennyire tudom, a többi de szerencsére nem így történt. Amennyire tudom, a többi 
mártélyi gyerek is zökkenőmentesen illeszkedett be és meg-mártélyi gyerek is zökkenőmentesen illeszkedett be és meg-
állják a helyüket az új iskoláikban. ”Arra a kérdésre, hogy állják a helyüket az új iskoláikban. ”Arra a kérdésre, hogy 
Rozi két kisebb testvérét is behordják-e majd Vásárhelyre, Rozi két kisebb testvérét is behordják-e majd Vásárhelyre, 
még akkor is, ha lesz Mártélyon újra iskola, az anyuka így még akkor is, ha lesz Mártélyon újra iskola, az anyuka így 
válaszolt: „Azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindentől válaszolt: „Azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindentől 
függ. Szeretnénk, ha lenne iskola és a gyerekek ide járnának, függ. Szeretnénk, ha lenne iskola és a gyerekek ide járnának, 
hiszen óvodába is ide íratjuk be őket, de ez függeni fog pél-hiszen óvodába is ide íratjuk be őket, de ez függeni fog pél-
dául attól is, hogy hogyan áll össze a tanári gárda, de nem dául attól is, hogy hogyan áll össze a tanári gárda, de nem 
zárom ki, hogy később Elődöt és Emmát ide, Mártélyra íras-zárom ki, hogy később Elődöt és Emmát ide, Mártélyra íras-
suk. Rozit valószínűleg nem hoznám vissza, mert az új osz-suk. Rozit valószínűleg nem hoznám vissza, mert az új osz-
tályközösségét már jól ismeri.”tályközösségét már jól ismeri.”
Színkitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhet a most harma-Színkitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhet a most harma-
dikos Láda Lili is, aki szintén a Kertvárosi Katolikus Álta-dikos Láda Lili is, aki szintén a Kertvárosi Katolikus Álta-
lános Iskola diákseregét erősíti tavaly szeptembertől. Láda lános Iskola diákseregét erősíti tavaly szeptembertől. Láda 
Imrével, Lili édesapjával történt beszélgetésünkből kiderült, Imrével, Lili édesapjával történt beszélgetésünkből kiderült, 
hogy Lili is zökkenőmentesen vette az akadályokat, bár az hogy Lili is zökkenőmentesen vette az akadályokat, bár az 
édesanyja már akkor is sokat tanult a kislánnyal, amikor édesanyja már akkor is sokat tanult a kislánnyal, amikor 
Mártélyra járt, ez továbbra is így van. „A legnagyobb ne-Mártélyra járt, ez továbbra is így van. „A legnagyobb ne-
hézséget az átjárás maga jelenti, busszal nem szeretnénk, ha hézséget az átjárás maga jelenti, busszal nem szeretnénk, ha 
járna, mert még ahhoz fiatal, én pedig egyébként is megyek járna, mert még ahhoz fiatal, én pedig egyébként is megyek 
munkába és be tudom vinni. Most egy órával hamarabb kell munkába és be tudom vinni. Most egy órával hamarabb kell 
kelnie, amíg Mártélyra járt, elég volt 7-kor felébrednie, sok-kelnie, amíg Mártélyra járt, elég volt 7-kor felébrednie, sok-
szor magától ébredt és mindig jó kedéllyel ment iskolába.”szor magától ébredt és mindig jó kedéllyel ment iskolába.”
Kérdésünkre, hogyha újra indulna az iskola, akkor ide írat-Kérdésünkre, hogyha újra indulna az iskola, akkor ide írat-
ná-e Lili tavaly januárban megszületett kisöccsét, így vála-ná-e Lili tavaly januárban megszületett kisöccsét, így vála-
szolt: „Számomra nem kérdés, hogyha újra indul az iskola, szolt: „Számomra nem kérdés, hogyha újra indul az iskola, 
akkor a kisebbik gyermekem ide, Mártélyra fog járni.”akkor a kisebbik gyermekem ide, Mártélyra fog járni.”
Ezek alapján úgy tűnik, hogy azok a gyermekek, akik Már-Ezek alapján úgy tűnik, hogy azok a gyermekek, akik Már-
télyra jártak az elmúlt években, megállják a helyüket új isko-télyra jártak az elmúlt években, megállják a helyüket új isko-
láikban is, ebben azonban nem kis szerepe van a szülőknek láikban is, ebben azonban nem kis szerepe van a szülőknek 
és az iskola utáni otthoni tanulásnak. Mi mindenesetre na-és az iskola utáni otthoni tanulásnak. Mi mindenesetre na-
gyon büszkék vagyunk Rátok és a kiemelkedő eredmények-gyon büszkék vagyunk Rátok és a kiemelkedő eredmények-
hez szívből gratulálunk!hez szívből gratulálunk!

S.Á.S.Á.

EMLÉKTÁBLÁT AVATNAK EMLÉKTÁBLÁT AVATNAK 
A PEDAGÓGUSOK TISZTELETÉREA PEDAGÓGUSOK TISZTELETÉRE

  
Tót Mihály helyi kőfaragó jóvoltából felkerül egy emléktábla Tót Mihály helyi kőfaragó jóvoltából felkerül egy emléktábla 
a Mártélyi Általános Iskola bejáratához, ahol annak a 104 el-a Mártélyi Általános Iskola bejáratához, ahol annak a 104 el-
hívatott pedagógusnak a neve lesz olvasható, akik az elmúlt hívatott pedagógusnak a neve lesz olvasható, akik az elmúlt 
160 évben tanítottak Mártélyon. 160 évben tanítottak Mártélyon. 

A száz magyar falu könyvesháza sorozaton belül megjelent A száz magyar falu könyvesháza sorozaton belül megjelent 
Mártélyról szóló könyv így emlékszik a tanyavilágban és a Mártélyról szóló könyv így emlékszik a tanyavilágban és a 
faluban fellelhető iskolákra:faluban fellelhető iskolákra:
„Palugyay Imre vármegye leírása szerint már az 1850-es „Palugyay Imre vármegye leírása szerint már az 1850-es 
években Mártélyon egy katolikus felekezeti iskola állott fenn években Mártélyon egy katolikus felekezeti iskola állott fenn 
egy tanítóval. Az iskola épületét jó állapotúnak írta le.” Mi-egy tanítóval. Az iskola épületét jó állapotúnak írta le.” Mi-
vel szakképzett tanítókban mindenütt hiány volt, ezért több vel szakképzett tanítókban mindenütt hiány volt, ezért több 
helyen elterjedtek az úgynevezett zugiskolák. Mártélyon helyen elterjedtek az úgynevezett zugiskolák. Mártélyon 
Zsiga Ferenc halászmester volt az, aki képesítés nélkül taní-Zsiga Ferenc halászmester volt az, aki képesítés nélkül taní-
totta az írás- és olvasástudatlan gyermekeket.totta az írás- és olvasástudatlan gyermekeket.
Az ezt követő évtizedekben hol községi, hol állami felügye-Az ezt követő évtizedekben hol községi, hol állami felügye-
let alatt állott a mártélyi iskola és számtalan tanító tett itt let alatt állott a mártélyi iskola és számtalan tanító tett itt 
jószolgálatot a falusi népnek. Ez az emléktábla most ezeknek jószolgálatot a falusi népnek. Ez az emléktábla most ezeknek 
az embereknek állít majd emléket.az embereknek állít majd emléket.
Az emléktábla avatása 2021. március 15-én lesz. Az emléktábla avatása 2021. március 15-én lesz. 

S.Á.S.Á.


