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éveseket, nem földlabdásat, hanem sima gyökereseket. Az éveseket, nem földlabdásat, hanem sima gyökereseket. Az 
idén két helyszínen zajlottak az események, az Önkormány-idén két helyszínen zajlottak az események, az Önkormány-
zatnál és a sport pálya mögötti területen. Ott a focisták je-zatnál és a sport pálya mögötti területen. Ott a focisták je-
lentették a fő mozgatóerőt.”lentették a fő mozgatóerőt.”
Van elképzelés, hogy az elmúlt évek alatt eddig összesen Van elképzelés, hogy az elmúlt évek alatt eddig összesen 
hány embert bírtatok önkéntességre?hány embert bírtatok önkéntességre?
P.M.: „Amióta megrendezésre kerül a rendezvény, azt mond-P.M.: „Amióta megrendezésre kerül a rendezvény, azt mond-
hatjuk, hogy átlagban 20 főt sikerült megmozgatnunk éven-hatjuk, hogy átlagban 20 főt sikerült megmozgatnunk éven-
te, ami azt jelenti, hogy eddig biztosan több száz főt sike-te, ami azt jelenti, hogy eddig biztosan több száz főt sike-
rült rávennünk arra, hogy önkéntesen tegyen a településért, rült rávennünk arra, hogy önkéntesen tegyen a településért, 
amelyen élünk. Az idén kiugróan magas volt a megjelentek amelyen élünk. Az idén kiugróan magas volt a megjelentek 
száma. Értelemszerűen ezt most úgy osztottuk, hogy a más-száma. Értelemszerűen ezt most úgy osztottuk, hogy a más-
fél méteres távolság mindenütt tartható legyen és fokozottan fél méteres távolság mindenütt tartható legyen és fokozottan 
figyeltünk a maszkviselésre. Az idén sok vásárhelyi is részt figyeltünk a maszkviselésre. Az idén sok vásárhelyi is részt 
vett a kezdeményezésben. Az elmúlt években 100-150 szilfát vett a kezdeményezésben. Az elmúlt években 100-150 szilfát 
ültettünk, az újfaluban a Községház utca elején; a buszmeg-ültettünk, az újfaluban a Községház utca elején; a buszmeg-
állóktól Vásárhely felé volt az első ültetés; a focipálya mellett, állóktól Vásárhely felé volt az első ültetés; a focipálya mellett, 
a Tiszai utcánál; az Erdei Iskolánál; a kispályánál; az Önkor-a Tiszai utcánál; az Erdei Iskolánál; a kispályánál; az Önkor-
mányzatnál a játszótérnél. Ezeket mind mi ültettük folya-mányzatnál a játszótérnél. Ezeket mind mi ültettük folya-
matában, szerintem már közel ezer fánál tartunk.”matában, szerintem már közel ezer fánál tartunk.”
És, hogy miért olyan fontos a fák ültetése? Amellett, hogy És, hogy miért olyan fontos a fák ültetése? Amellett, hogy 
szépek és árnyékot adnak, egy átlagos fa évente 21 kilog-szépek és árnyékot adnak, egy átlagos fa évente 21 kilog-
ramm szén-dioxid elnyelésére képes. Fontos azonban tisz-ramm szén-dioxid elnyelésére képes. Fontos azonban tisz-
táznunk, hogy erre a „felnőtt” fák képesek. Ha egy fa 100 táznunk, hogy erre a „felnőtt” fák képesek. Ha egy fa 100 
évig él (vagyis hagyjuk élni, nem vágjuk ki), akkor az a fa évig él (vagyis hagyjuk élni, nem vágjuk ki), akkor az a fa 
közel 1 tonna szén-dioxidot is képes felszívni. Ez azért na-közel 1 tonna szén-dioxidot is képes felszívni. Ez azért na-
gyon fontos, mert a modern ember életformájának köszön-gyon fontos, mert a modern ember életformájának köszön-
hetően egyre csak nő az atmoszférában a szén-dioxid kon-hetően egyre csak nő az atmoszférában a szén-dioxid kon-
centráció, a kocsink kipufogójából, de még az ételünket és a centráció, a kocsink kipufogójából, de még az ételünket és a 
szemetünket elszállító teherautó kipufogójából is ez jön ki. szemetünket elszállító teherautó kipufogójából is ez jön ki. 
Viszonyításképpen: egy autó 120 gramm szén-dioxidot bo-Viszonyításképpen: egy autó 120 gramm szén-dioxidot bo-
csát ki kilóméterenként, innentől nem nehéz, azonban meg-csát ki kilóméterenként, innentől nem nehéz, azonban meg-
döbbentő a matek: 100 kilóméteren 12 kilogrammot, vagyis döbbentő a matek: 100 kilóméteren 12 kilogrammot, vagyis 
200 kilométer alatt kibocsátunk egy átlagos autóval annyi 200 kilométer alatt kibocsátunk egy átlagos autóval annyi 
szén-dioxidot, amennyit egy kifejlett fa éves (!!!) szinten szén-dioxidot, amennyit egy kifejlett fa éves (!!!) szinten 
elnyelni képes. A növekvő szén-dioxid koncentráció pedig elnyelni képes. A növekvő szén-dioxid koncentráció pedig 
szépen lassan, évről-évre növeli a földi átlaghőmérsékletet, szépen lassan, évről-évre növeli a földi átlaghőmérsékletet, 
nem ritkán extrém időjárási körülményeket vagy további vi-nem ritkán extrém időjárási körülményeket vagy további vi-
lágjárványok és betegségek megjelenését okozva. lágjárványok és betegségek megjelenését okozva. 
A Tesz-vesz tavasz sikeressége a szervezőknek és önkénte-A Tesz-vesz tavasz sikeressége a szervezőknek és önkénte-
seknek egyaránt köszönhető, de ne feledjük, amennyiben seknek egyaránt köszönhető, de ne feledjük, amennyiben 
nem érünk rá, vagy a pandémiás helyzet miatt nem áll lehe-nem érünk rá, vagy a pandémiás helyzet miatt nem áll lehe-
tőségünkben fát ültetni vagy szemetet szedni, voltaképpen tőségünkben fát ültetni vagy szemetet szedni, voltaképpen 
ez utóbbit bármikor megtehetjük, csak egy felesleges zacs-ez utóbbit bármikor megtehetjük, csak egy felesleges zacs-
kónak kell nálunk lennie, amikor sétára indulunk. Az ide-kónak kell nálunk lennie, amikor sétára indulunk. Az ide-
ális természetesen az lenne, ha az embereknek eszébe sem ális természetesen az lenne, ha az embereknek eszébe sem 
jutna eldobni a szemetet. Lehet, ezen emberek számára nem jutna eldobni a szemetet. Lehet, ezen emberek számára nem 
világos, hogy aki közterületen szemetel, az szabálysértést, világos, hogy aki közterületen szemetel, az szabálysértést, 
súlyosabb esetben bűncselekményt követ el. súlyosabb esetben bűncselekményt követ el. 
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön.” – tartsuk ezt észben a mindennapjainkban kaptuk kölcsön.” – tartsuk ezt észben a mindennapjainkban 
és akkor van remény arra, hogy ha nem is egy élhetőbb, de és akkor van remény arra, hogy ha nem is egy élhetőbb, de 
egy élhető bolygót hagyunk magunk után a következő ge-egy élhető bolygót hagyunk magunk után a következő ge-
nerációknak.nerációknak.

S.Á.S.Á.

IDÉN SEM MARADHATOTT EL IDÉN SEM MARADHATOTT EL 
A FAÜLTETÉS A TESZ-VESZ TAVASZ A FAÜLTETÉS A TESZ-VESZ TAVASZ 
MEGMOZDULÁS KERETEIN BELÜLMEGMOZDULÁS KERETEIN BELÜL

  
„A Tesz-Vesz Tavasz program 2008-ban indult útjára. „A Tesz-Vesz Tavasz program 2008-ban indult útjára. 
Fő célja, hogy arra buzdítsa a fiatalokat, hogy mérjék fel Fő célja, hogy arra buzdítsa a fiatalokat, hogy mérjék fel 
környezetük hiányosságait mind szociális és kulturális, környezetük hiányosságait mind szociális és kulturális, 
mind pedig ökológiai szempontok szerint. Szeretnénk, mind pedig ökológiai szempontok szerint. Szeretnénk, 
ha a fiatalok magukhoz vennék a kezdeményezés eszkö-ha a fiatalok magukhoz vennék a kezdeményezés eszkö-
zét és maguk tennének környezetük javulása érdekében. zét és maguk tennének környezetük javulása érdekében. 
A programban az Egyházmegye egész területéről jelent-A programban az Egyházmegye egész területéről jelent-
keznek kész projektekkel ifjúsági csoportok és plébániai keznek kész projektekkel ifjúsági csoportok és plébániai 
közösségek. Évről évre egyre több katolikus iskola is csat-közösségek. Évről évre egyre több katolikus iskola is csat-
lakozik a programhoz, így diákok százai dolgoznak sa-lakozik a programhoz, így diákok százai dolgoznak sa-
ját életterük javulásáért egy hétvége alatt. Idén elértük a ját életterük javulásáért egy hétvége alatt. Idén elértük a 
3000 fölötti regisztrációt. „ – olvasható a Szeged-Csanádi 3000 fölötti regisztrációt. „ – olvasható a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodájának a honlap-Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodájának a honlap-
ján. Hozzánk, Mártélyra Pótári Mihály, akkor még az iro-ján. Hozzánk, Mártélyra Pótári Mihály, akkor még az iro-
da munkatársa hozta el ezt a nagyszerű kezdeményezést, da munkatársa hozta el ezt a nagyszerű kezdeményezést, 
mely azóta is töretlenül önkéntes munkára sarkallja az mely azóta is töretlenül önkéntes munkára sarkallja az 
embereket, pandémia ide vagy oda.embereket, pandémia ide vagy oda.

Mikor került az első Tesz-Vesz Tavasz megrendezésre?Mikor került az első Tesz-Vesz Tavasz megrendezésre?
P.M.: „A történet onnan indult, hogy én a Szeged-Csanádi P.M.: „A történet onnan indult, hogy én a Szeged-Csanádi 
Egyházmegyénél ifjúsági ügyekkel foglalkoztam és ott kita-Egyházmegyénél ifjúsági ügyekkel foglalkoztam és ott kita-
láltuk ezt a Tesz-Vesz tavaszt, amely keretében a települé-láltuk ezt a Tesz-Vesz tavaszt, amely keretében a települé-
seket, azon belül is a közösségeket, plébániákat szólítottuk seket, azon belül is a közösségeket, plébániákat szólítottuk 
meg, hogy tegyenek valamit a környezetükért. Ez lehetett meg, hogy tegyenek valamit a környezetükért. Ez lehetett 
ökológiai, szociális vagy kulturális program önkéntes ala-ökológiai, szociális vagy kulturális program önkéntes ala-
pon. A fő irányvonal az volt, hogy fiatalokat bevonjunk a pon. A fő irányvonal az volt, hogy fiatalokat bevonjunk a 
kezdeményezésbe. És mivel én ott dolgoztam, itt pedig él-kezdeményezésbe. És mivel én ott dolgoztam, itt pedig él-
tem, és ezzel párhuzamosan a „Hogy Életük Legyen” Alapít-tem, és ezzel párhuzamosan a „Hogy Életük Legyen” Alapít-
vány az ifjúságért elnöke voltam, így úgy döntöttünk, hogy vány az ifjúságért elnöke voltam, így úgy döntöttünk, hogy 
az alapítvány csatlakozik, most pedig, hogy az Általános az alapítvány csatlakozik, most pedig, hogy az Általános 
Művelődési központot vezetem, továbbra is  társszervezés-Művelődési központot vezetem, továbbra is  társszervezés-
ben rendezzük meg az eseményt az alapítvánnyal.”ben rendezzük meg az eseményt az alapítvánnyal.”
Ki vehet részt az eseményen?Ki vehet részt az eseményen?
P.M.:  „Bárki részt vehet, aki szeretne tenni a településért. P.M.:  „Bárki részt vehet, aki szeretne tenni a településért. 
Most például 80 darab fát ültettünk, hársat és tölgyet, két Most például 80 darab fát ültettünk, hársat és tölgyet, két 

Csoportkép még az első Tesz-vesz tavaszok egyikérőlCsoportkép még az első Tesz-vesz tavaszok egyikéről
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AZ ÁMK ÚJ MUNKATÁRSÁVAL, AZ ÁMK ÚJ MUNKATÁRSÁVAL, 
GONDI KLÁRÁVAL BESZÉLGETTÜNKGONDI KLÁRÁVAL BESZÉLGETTÜNK
  

A faluházban Horváth Tibor – mindenki Tibi bácsija – A faluházban Horváth Tibor – mindenki Tibi bácsija – 
posztja került a múlt hónap elején betöltésre. A művelő-posztja került a múlt hónap elején betöltésre. A művelő-
désszervezői stafétát a nem kis tapasztalattal rendelkező désszervezői stafétát a nem kis tapasztalattal rendelkező 
Gondi Klára veszi át. Vele beszélgettünk.Gondi Klára veszi át. Vele beszélgettünk.

Mit érdemes rólad tudni? Ki Mit érdemes rólad tudni? Ki 
vagy Te és honnan jöttél? vagy Te és honnan jöttél? 
Szegedi vagyok, Szegeden Szegedi vagyok, Szegeden 
születtem, az egyetemet is itt születtem, az egyetemet is itt 
végeztem, művelődésszerve-végeztem, művelődésszerve-
ző-néprajz szakon végeztem. ző-néprajz szakon végeztem. 
A városból mindig is vágy-A városból mindig is vágy-
tam falura. Szerencsésnek tam falura. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hiszen mondhatom magam, hiszen 
úgy sikerült az eddigi életuta-úgy sikerült az eddigi életuta-
mon elhelyezkedni, hogy ez mon elhelyezkedni, hogy ez 
megvalósuljon. Szatymazon megvalósuljon. Szatymazon 
dolgoztam öt évet a Művelő-dolgoztam öt évet a Művelő-

dési Házban, ott egy kiterjedt tanyavilág van, úgyhogy ne-dési Házban, ott egy kiterjedt tanyavilág van, úgyhogy ne-
kem az egy hatalmas jutalom volt. Dolgoztam Makón, ott kem az egy hatalmas jutalom volt. Dolgoztam Makón, ott 
is tartozott hozzánk egy elég nagy térség, ahol kisebb te-is tartozott hozzánk egy elég nagy térség, ahol kisebb te-
lepülések, falvak voltak és hát nagyon örülök annak, hogy lepülések, falvak voltak és hát nagyon örülök annak, hogy 
most Mártélyon sikerült elhelyezkednem, hiszen Mártély a most Mártélyon sikerült elhelyezkednem, hiszen Mártély a 
külön szerelmem. Közvetlen ezelőtt Szarvason dolgoztam külön szerelmem. Közvetlen ezelőtt Szarvason dolgoztam 
távmunkában egy gasztronómiai témájú előadássorozatot távmunkában egy gasztronómiai témájú előadássorozatot 
dolgoztam ki, mert amikor a pandémia „beütött”, akkor úgy dolgoztam ki, mert amikor a pandémia „beütött”, akkor úgy 
gondoltam, hogy elmegyek szakmát tanulni és elvégeztem gondoltam, hogy elmegyek szakmát tanulni és elvégeztem 
egy cukrász tanfolyamot, van egy ilyen jellegű érdeklődé-egy cukrász tanfolyamot, van egy ilyen jellegű érdeklődé-
sem, hiszen sok jó dolgot lehet csinálni, miközben finoma-sem, hiszen sok jó dolgot lehet csinálni, miközben finoma-
kat eszünk.kat eszünk.
Akkor ezek szerint nem volt idegen számodra a települé-Akkor ezek szerint nem volt idegen számodra a települé-
sünk?sünk?
Mi rendszeresen, hosszú évek óta jártunk, járunk a család-Mi rendszeresen, hosszú évek óta jártunk, járunk a család-
dal, barátokkal Mártélyra kirándulni, amikor csak lehet és dal, barátokkal Mártélyra kirándulni, amikor csak lehet és 
nincs kint a víz. Nagyon szeretünk a parton bográcsozni, nincs kint a víz. Nagyon szeretünk a parton bográcsozni, 
napozni, evezni, a túraútvonalakon járkálni, amikor erre napozni, evezni, a túraútvonalakon járkálni, amikor erre 
lehetőség adódik. Mártély egy ilyen kis ékszerdoboz itt lehetőség adódik. Mártély egy ilyen kis ékszerdoboz itt 
Csongrád megyében.Csongrád megyében.
Milyen terveid vannak, milyen lehetőségeket látsz Márté-Milyen terveid vannak, milyen lehetőségeket látsz Márté-
lyon?lyon?
Az ilyen kis falvak esetében külön érdekesnek tartom, hogy Az ilyen kis falvak esetében külön érdekesnek tartom, hogy 
egy kisebb településről van szó. Itt van lehetőség közösség-egy kisebb településről van szó. Itt van lehetőség közösség-
építésre, véleményem szerint nagyon fontos, hogy legyenek építésre, véleményem szerint nagyon fontos, hogy legyenek 
közösségi programok és ezt a felpörgött rohanó világot tud-közösségi programok és ezt a felpörgött rohanó világot tud-
juk lelassítani. Ilyen kis közösségi eseményeket szeretnék juk lelassítani. Ilyen kis közösségi eseményeket szeretnék 
szervezni és kialakítani a meglévő, évek óta bevált esemé-szervezni és kialakítani a meglévő, évek óta bevált esemé-
nyek mellé újakat is teremteni. A lényeg az lenne, hogy kö-nyek mellé újakat is teremteni. A lényeg az lenne, hogy kö-
zösen jól érezzük magunkat. zösen jól érezzük magunkat. 
Amíg a pandémia tart, gondolkoztatok-e egy online kö-Amíg a pandémia tart, gondolkoztatok-e egy online kö-
zösség-megmozdításban, mondjuk valamilyen vetélkedő zösség-megmozdításban, mondjuk valamilyen vetélkedő 
formájában?formájában?
Én úgy gondolom, hogy ezt az időszakot fel kellene hasz-Én úgy gondolom, hogy ezt az időszakot fel kellene hasz-
nálnunk jól. Úgyis minden agyon digitalizált már, ami ne-nálnunk jól. Úgyis minden agyon digitalizált már, ami ne-
kem személy szerint, különösen nem tetszik, de erre viszont kem személy szerint, különösen nem tetszik, de erre viszont 

KÖLTÉSZET NAPJAKÖLTÉSZET NAPJA
  
Április 11-én ünnepli az ország a magyar kötészet napját. Mi Április 11-én ünnepli az ország a magyar kötészet napját. Mi 
ebből az alkalomból egy Fenyvesi Félix Lajos verssel emléke-ebből az alkalomból egy Fenyvesi Félix Lajos verssel emléke-
zünk, mely a mi varázslatos kis falunkról szól.zünk, mely a mi varázslatos kis falunkról szól.

Fenyvesi Félix LajosFenyvesi Félix Lajos

MÁRTÉLYMÁRTÉLY
„A harangszó a távol falukból„A harangszó a távol falukból

meghalni jár ide”meghalni jár ide”
Petőfi SándorPetőfi Sándor

Kis falu Mártély a Tisza pusztuló partján.Kis falu Mártély a Tisza pusztuló partján.
        Testvérhúga Hódmezővásárhelynek.        Testvérhúga Hódmezővásárhelynek.
Ökörszem és rigó a csőrükben cipelték ideÖkörszem és rigó a csőrükben cipelték ide
        kortyonként a millió csepp vizet.        kortyonként a millió csepp vizet.
Csónakban ülök, a papírlapon pár esőszem,Csónakban ülök, a papírlapon pár esőszem,
        szitakötő, dongók isszák riadtan.        szitakötő, dongók isszák riadtan.
A hajnali sötét hullámokra ezüstös utakatA hajnali sötét hullámokra ezüstös utakat
        épít a dolgos fény a sirályoknak.        épít a dolgos fény a sirályoknak.
Vidám a korareggel: öt lány s öt fiú evezVidám a korareggel: öt lány s öt fiú evez
        egy ladikban, végül felborulnak.        egy ladikban, végül felborulnak.
Összehajolnak a nyárfák, ha szép nő lép aÖsszehajolnak a nyárfák, ha szép nő lép a
        langy homokra vízgyöngyös testtel.        langy homokra vízgyöngyös testtel.
Festők, szerelmesek járják az alvó erdőt.Festők, szerelmesek járják az alvó erdőt.
        Szótlan öregemberek az agg fűzfák.        Szótlan öregemberek az agg fűzfák.
Fent, a lomb között, pacsirtafütty suhan,Fent, a lomb között, pacsirtafütty suhan,
        mintha rubint öntenének kavicsra;        mintha rubint öntenének kavicsra;
túloldalon az ágak tömött óriás koszorújatúloldalon az ágak tömött óriás koszorúja
        a zöld száz színéből végigrakva;        a zöld száz színéből végigrakva;
szúnyogország serege bokorlaktanyában ottszúnyogország serege bokorlaktanyában ott
        bújkál és őrzi a fekete szedret.        bújkál és őrzi a fekete szedret.
Bár egész évben nem fogtam halat, legszebbBár egész évben nem fogtam halat, legszebb
        versem széttépte zápor, a legjobb        versem széttépte zápor, a legjobb
ruhám megszaggatták tüskés gallyak; mégisruhám megszaggatták tüskés gallyak; mégis
        élnék itt életem végéig boldogan!        élnék itt életem végéig boldogan!
És ha egyszer kölcsönadná a távoli égboltÉs ha egyszer kölcsönadná a távoli égbolt
        nagy zsák pénzét: a csillagokat,        nagy zsák pénzét: a csillagokat,
én megvenném ezt a csendes folyót, hogy aén megvenném ezt a csendes folyót, hogy a
        tündöklő Nap mindig itt fürödjön.        tündöklő Nap mindig itt fürödjön.

Szívverések, 1975 [62-63.]Szívverések, 1975 [62-63.]

pont jó. Egy ilyen helyzetben az előnyét ki tudnánk élvezni pont jó. Egy ilyen helyzetben az előnyét ki tudnánk élvezni 
és legalább ilyen módon az emberek tudnának kapcsolódni és legalább ilyen módon az emberek tudnának kapcsolódni 
egymáshoz.egymáshoz.
Klára munkakörébe a mártélyi értékek gyűjtése is bele fog Klára munkakörébe a mártélyi értékek gyűjtése is bele fog 
tartozni. Amennyiben Önök is szeretnének ebbe a meg-tartozni. Amennyiben Önök is szeretnének ebbe a meg-
tisztelő és nemes feladatba bekapcsolódni, keressék a Fa-tisztelő és nemes feladatba bekapcsolódni, keressék a Fa-
luház munkatársait bizalommal. Minden bírhat értékkel, luház munkatársait bizalommal. Minden bírhat értékkel, 
melyet a mi felelősségünk megőrizni az utókor számára. melyet a mi felelősségünk megőrizni az utókor számára. 
Egy érdekes fénykép, egy recept, egy történet, mely Már-Egy érdekes fénykép, egy recept, egy történet, mely Már-
télyhoz, és ily módon hozzánk, mártélyiakhoz kapcsoló-télyhoz, és ily módon hozzánk, mártélyiakhoz kapcsoló-
dik. Legyen részese Ön is ennek a munkának!dik. Legyen részese Ön is ennek a munkának!

S.Á.S.Á.
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VALAMIT VISZ A VÍZVALAMIT VISZ A VÍZ
  

Zilahy Lajos nagysikerű, megfilmesített regénye egy tiszai Zilahy Lajos nagysikerű, megfilmesített regénye egy tiszai 
halász házaspár történetét meséli el. A „kölcsönvett” című halász házaspár történetét meséli el. A „kölcsönvett” című 
írásban a folyót ért szennyezéseket, katasztrófákat veszem írásban a folyót ért szennyezéseket, katasztrófákat veszem 
sorba, főleg a 2000. évben történteket. Nem lehet kihagyni sorba, főleg a 2000. évben történteket. Nem lehet kihagyni 
a látható környezeti sérüléseket sem, amiről elsősorban mi a látható környezeti sérüléseket sem, amiről elsősorban mi 
tehetünk.tehetünk.

Mire a Tisza eléri Mártély határát kicsivel több, mint száz-Mire a Tisza eléri Mártély határát kicsivel több, mint száz-
ezer négyzetkilométeres vízgyűjtőről szállítja a szennyezett ezer négyzetkilométeres vízgyűjtőről szállítja a szennyezett 
és alig tisztított vizeket, oldott és úszó szemetet, veszélyes és és alig tisztított vizeket, oldott és úszó szemetet, veszélyes és 
természetes hordalékot. Bő tízezer éve, mióta a folyó a vona-természetes hordalékot. Bő tízezer éve, mióta a folyó a vona-
lában halad, érte a vizet némi fém szennyezés a kőzetekből, lában halad, érte a vizet némi fém szennyezés a kőzetekből, 
ásványokból való kioldódás következtében, de ez az ipari ásványokból való kioldódás következtében, de ez az ipari 
bányászat, a jelen kor műtrágya és vegyszer használat el-bányászat, a jelen kor műtrágya és vegyszer használat el-
terjedésével fokozódott. A mártélyi holtág iszap kotrásakor terjedésével fokozódott. A mártélyi holtág iszap kotrásakor 
vett mélységi mintákból ez éves pontossággal kimutatható vett mélységi mintákból ez éves pontossággal kimutatható 
volt. A labor vizsgálatokból kiderült, mely években volt na-volt. A labor vizsgálatokból kiderült, mely években volt na-
gyobb a műtrágya használat, vegyszerezés a földeken, mikor gyobb a műtrágya használat, vegyszerezés a földeken, mikor 
nőtt a hullámtéri nyaralók száma. Első szolgálati éveimben nőtt a hullámtéri nyaralók száma. Első szolgálati éveimben 
gyakran láttam a folyó felszínén lebegő, már oszlóban levő gyakran láttam a folyó felszínén lebegő, már oszlóban levő 
haldögöket. Molnár Jóska és Bandi szerint: A Sajóról jön-haldögöket. Molnár Jóska és Bandi szerint: A Sajóról jön-
nek, ilyenkor szokásos… A kétezres év viszont nem volt a nek, ilyenkor szokásos… A kétezres év viszont nem volt a 
megszokott.megszokott.
A Tisza vízgyűjtőjében a római kor óta folyik bányászat, A Tisza vízgyűjtőjében a római kor óta folyik bányászat, 
Zalatna, Verespatak, Nagybánya környékén főleg arany, Zalatna, Verespatak, Nagybánya környékén főleg arany, 
északabbra Borsabánya, Óradna határában ezüst és rézérc északabbra Borsabánya, Óradna határában ezüst és rézérc 
kitermelés történt, a kísérő érceikkel egyetemben. A dúsí-kitermelés történt, a kísérő érceikkel egyetemben. A dúsí-
tás, finomítás a bánya közelében volt, a kohósítás  központi tás, finomítás a bánya közelében volt, a kohósítás  központi 
üzemben, a meddőkőzetet pedig nagy lerakókban tárolták. üzemben, a meddőkőzetet pedig nagy lerakókban tárolták. 
Száz éves technológia alapján cianid oldat felhasználásával Száz éves technológia alapján cianid oldat felhasználásával 
nagyobb arányban nyerhető ki a nemesfém, illetve a med-nagyobb arányban nyerhető ki a nemesfém, illetve a med-
dők maradék aranytartalma is elérhető lesz. Erre alakult dők maradék aranytartalma is elérhető lesz. Erre alakult 
a nagybányai üzem, hét éves engedélyezési eljárás után. a nagybányai üzem, hét éves engedélyezési eljárás után. 
Az Aurul részvénytársaság közös román-ausztrál cégként Az Aurul részvénytársaság közös román-ausztrál cégként 
1999-ben kezdte meg működését. A meddőt cián oldattal 1999-ben kezdte meg működését. A meddőt cián oldattal 
kezelték, majd a cianidos zagyot a várostól hat kilométerre kezelték, majd a cianidos zagyot a várostól hat kilométerre 
levő 93 hektáros, gáttal körbekerített tározóba szállították. levő 93 hektáros, gáttal körbekerített tározóba szállították. 
Terv szerint a zagytározó gátját folyamatosan emelték volna Terv szerint a zagytározó gátját folyamatosan emelték volna 
magasabbra, ahogy nőtt az oda szállított iszap mennyisége. magasabbra, ahogy nőtt az oda szállított iszap mennyisége. 
Tíz-tizenkét év működés alatt 1.6 tonna aranyat és 9 tonna Tíz-tizenkét év működés alatt 1.6 tonna aranyat és 9 tonna 
ezüstöt nyertek volna ki. Amúgy Erdélyben a hét nagyobb ezüstöt nyertek volna ki. Amúgy Erdélyben a hét nagyobb 

nemesfém bánya hulladékát 215 ülepítő medencében és tó-nemesfém bánya hulladékát 215 ülepítő medencében és tó-
ban tárolták. Nagybányán a lakosság nagy része az ülepítők ban tárolták. Nagybányán a lakosság nagy része az ülepítők 
közelében él, a felnőttek vérében az ólom tartalma kétsze-közelében él, a felnőttek vérében az ólom tartalma kétsze-
rese, a gyerekeknél hatszoros az egészségügy határértéknél!rese, a gyerekeknél hatszoros az egészségügy határértéknél!
A nyíregyházi környezetvédelmi hatóság a tározó gátjának A nyíregyházi környezetvédelmi hatóság a tározó gátjának 
átszakadása után tíz órával kapott értesítést a kolozsvári tár-átszakadása után tíz órával kapott értesítést a kolozsvári tár-
shatóságtól az eseményről. A huszonöt méter széles szaka-shatóságtól az eseményről. A huszonöt méter széles szaka-
dáson át százezer köbméter zagy került két patakon keresz-dáson át százezer köbméter zagy került két patakon keresz-
tül a Szamosba, tovább a Tiszába, Dunába, de még a Fekete tül a Szamosba, tovább a Tiszába, Dunába, de még a Fekete 
tengeri torkolatnál is kimutatható volt a cianid jelenléte a tengeri torkolatnál is kimutatható volt a cianid jelenléte a 
vízben. Január 31.-én az esti órákban a magyar fél elrendelte vízben. Január 31.-én az esti órákban a magyar fél elrendelte 
a II. fokú vízvédelmi készültséget. A határszelvényben azon-a II. fokú vízvédelmi készültséget. A határszelvényben azon-
nal vízmintát vettek, az átszakadt tározónál 160 mg/liter nal vízmintát vettek, az átszakadt tározónál 160 mg/liter 
volt a szennyezett víz cianid koncentrációja, ez a csengeri volt a szennyezett víz cianid koncentrációja, ez a csengeri 
határszelvényig 32.6 mg/literre csökkent, Szegednél „csak” határszelvényig 32.6 mg/literre csökkent, Szegednél „csak” 
1.7 mg/l volt. Nem mellékesen, az emberi szervezetre már a 1.7 mg/l volt. Nem mellékesen, az emberi szervezetre már a 
2.86 mg/l is kritikus… A halak kifejezetten érzékenyek a ci-2.86 mg/l is kritikus… A halak kifejezetten érzékenyek a ci-
anid szennyezésre, de az alacsonyabb rendű növényi és állati anid szennyezésre, de az alacsonyabb rendű növényi és állati 
plankton is nagyrészt elpusztult. A szennycsóva negyven ki-plankton is nagyrészt elpusztult. A szennycsóva negyven ki-
lométer hosszban vonult a folyón.lométer hosszban vonult a folyón.

A védekezés eseményeit, különösen a megyében történteket A védekezés eseményeit, különösen a megyében történteket 
a jövő lapszámban lehet olvasni. Ugyanitt számolok be a a jövő lapszámban lehet olvasni. Ugyanitt számolok be a 
szintén a 2000-es év márciusában lezajlott, nem ilyen ”látvá-szintén a 2000-es év márciusában lezajlott, nem ilyen ”látvá-
nyos” de hatásában még brutálisabb tiszai nehézfém szeny-nyos” de hatásában még brutálisabb tiszai nehézfém szeny-
nyezésről. Pár szemetes históriát is megírok a közelmúltból, nyezésről. Pár szemetes históriát is megírok a közelmúltból, 
a Kedves Olvasó okulására.a Kedves Olvasó okulására.

Somodi IstvánSomodi István

A Tisza forrása a Keleti-KárpátokbanA Tisza forrása a Keleti-Kárpátokban

A duna és a Tisza torkolataA duna és a Tisza torkolata
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MÚLT ÉS JELENMÚLT ÉS JELEN
  

Hillary Clinton fogalmazta meg először, amikor politikailag Hillary Clinton fogalmazta meg először, amikor politikailag 
magára talált, és a Fehér Ház előtt nagy tömeg előtt elmond-magára talált, és a Fehér Ház előtt nagy tömeg előtt elmond-
ta: „az emberiség jogaival egyenlőnek kell a nők jogainak is.”ta: „az emberiség jogaival egyenlőnek kell a nők jogainak is.”
Ebben minden van. Ettől függetlenül 1904-től napjainkig Ebben minden van. Ettől függetlenül 1904-től napjainkig 
írott és íratlan törvénynek kellene lennie. A jogok az orszá-írott és íratlan törvénynek kellene lennie. A jogok az orszá-
gok – a városok – és a faluk, a családi környezet eltérő körül-gok – a városok – és a faluk, a családi környezet eltérő körül-
ményeket tesz lehetővé a nők számára (kirekesztés – elnyo-ményeket tesz lehetővé a nők számára (kirekesztés – elnyo-
más – erőszak – munkabér.)más – erőszak – munkabér.)
A mi Egyesületünk tagjai is világosan látják a legutolsó A mi Egyesületünk tagjai is világosan látják a legutolsó 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött tájékoztatóból Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött tájékoztatóból 
mit ér a saját jogon elért nyugdíj összege és mit tesz hoz-mit ér a saját jogon elért nyugdíj összege és mit tesz hoz-
zá elhalt férj – feleség hozzátartozói ellátás. (E híján a saját zá elhalt férj – feleség hozzátartozói ellátás. (E híján a saját 
nyugdíj.) nyugdíj.) 
Sok tagunk együttes nyugdíja nem éri el a 100.000 Ft-ot. Pe-Sok tagunk együttes nyugdíja nem éri el a 100.000 Ft-ot. Pe-
dig mindenki élete komoly munkában telt el, életükről egy dig mindenki élete komoly munkában telt el, életükről egy 
regényt lehetne írni.regényt lehetne írni.
Azt nem lehet mondani, hogy a mi falunkban érzelmileg Azt nem lehet mondani, hogy a mi falunkban érzelmileg 
hátrányos helyzetbe kerültek volna a nők, de fizetésben igen.hátrányos helyzetbe kerültek volna a nők, de fizetésben igen.
A mi korosztályunk már megérte a különböző érák alatt is A mi korosztályunk már megérte a különböző érák alatt is 
a Nőnapot – vagy halkan vagy csinadrattával – vagy félve – a Nőnapot – vagy halkan vagy csinadrattával – vagy félve – 
vagy csak egy közösségi gesztus által. Emlékszünk.vagy csak egy közösségi gesztus által. Emlékszünk.
Még 2020-ban a Gondozási Központ „összes” termében terí-Még 2020-ban a Gondozási Központ „összes” termében terí-
tett asztalt ült körbe az „asszonynép” férfiak köszöntése tette tett asztalt ült körbe az „asszonynép” férfiak köszöntése tette 
azzá, aminek lennie kell. Aztán lehúztuk a rolót.azzá, aminek lennie kell. Aztán lehúztuk a rolót.
Semmi program, csak rettegés a világméretű vírus miatt. Semmi program, csak rettegés a világméretű vírus miatt. 
Bezárkózás – egymás kezének elengedése. Önkéntes vagy Bezárkózás – egymás kezének elengedése. Önkéntes vagy 
előírt karantén.előírt karantén.
Az idén a vezetőség úgy döntött, nem lehet, hogy minden Az idén a vezetőség úgy döntött, nem lehet, hogy minden 
elfelejtődjön, legalább egy jelképes köszöntés meg kell tör-elfelejtődjön, legalább egy jelképes köszöntés meg kell tör-
ténjen.ténjen.
Érezze mindenki: „jó hogy vagy Nekünk.” Ezért március 4.-Érezze mindenki: „jó hogy vagy Nekünk.” Ezért március 4.-
én a körülményekre tekintettel a megrendelt cserepes virá-én a körülményekre tekintettel a megrendelt cserepes virá-
gunkat – jókívánságunkkal eljuttattuk minden tagunknak, gunkat – jókívánságunkkal eljuttattuk minden tagunknak, 
s azoknak is, akik szinte egy éven át talpon voltak a falu és a s azoknak is, akik szinte egy éven át talpon voltak a falu és a 
mi segítésünkre. mi segítésünkre. 
Reményt nyújtott – biztatást adott, „kitartás” át kell élni ezt Reményt nyújtott – biztatást adott, „kitartás” át kell élni ezt 
is, hiszen már annyi mindent átéltetek. is, hiszen már annyi mindent átéltetek. 
Azoknak pedig, akik beosztásuk – fiatalságuk által bizton-Azoknak pedig, akik beosztásuk – fiatalságuk által bizton-
ságot éreznek – szinte segítésre születtek, megháláltuk egy ságot éreznek – szinte segítésre születtek, megháláltuk egy 
pici gesztussal, bár Nekik ez bizony munkájukba került.pici gesztussal, bár Nekik ez bizony munkájukba került.
Köszönettel éltünk azok felé, akik a törvény által képviselik Köszönettel éltünk azok felé, akik a törvény által képviselik 
érdekeinket.érdekeinket.

Köszöntöttük Dr. Putz Anitát, Polgármesterünket és segí-Köszöntöttük Dr. Putz Anitát, Polgármesterünket és segí-
tőit: tőit: 
Erdei Tündét, Erdei Tündét, 
Kis Albert Szilviát, Kis Albert Szilviát, 
Kovács Hajnalkát, Kovács Hajnalkát, 
Szabó Teréz Dorinát.Szabó Teréz Dorinát.

Köszöntöttük: akik az egészségünket védik éveken át és a Köszöntöttük: akik az egészségünket védik éveken át és a 
mostani vészhelyzetben is mostani vészhelyzetben is 
Dr. Palotás Ágnes háziorvost, és Dr. Palotás Ágnes háziorvost, és 
Nagyné Szentirmai Anna asszisztenst – mindenest.Nagyné Szentirmai Anna asszisztenst – mindenest.

Köszöntöttük azokat, akik napi szinten idős tagjainknak – Köszöntöttük azokat, akik napi szinten idős tagjainknak – 

akik igényelték – a falu kicsinyeinek szociálisan rászoruló akik igényelték – a falu kicsinyeinek szociálisan rászoruló 
falubelieknek ebédet tálaltak asztalukra Ők a „konyhások:falubelieknek ebédet tálaltak asztalukra Ők a „konyhások:

Törökné Simon Jusztina, Törökné Simon Jusztina, 
Sörös Irénke, Sörös Irénke, 
Kuzma Csilla, aki megálmodja mindezt.Kuzma Csilla, aki megálmodja mindezt.
Nagy-nagy szeretettel és hálával köszöntöttük a Gondozási Nagy-nagy szeretettel és hálával köszöntöttük a Gondozási 
Központ dolgozóit, akik fáradtságot nem ismerve segítik rá-Központ dolgozóit, akik fáradtságot nem ismerve segítik rá-
szoruló tagjainkat, s mindazokat, akik kérik a segítést szoruló tagjainkat, s mindazokat, akik kérik a segítést 
bevásárlásban, gyógyszer kiíratásban, kiváltásban házhoz bevásárlásban, gyógyszer kiíratásban, kiváltásban házhoz 
szállításban a legnagyobb biztonságot betartva.szállításban a legnagyobb biztonságot betartva.
Ők: Farkasné Szilárd ÁgnesŐk: Farkasné Szilárd Ágnes
Baranyi IstvánnéBaranyi Istvánné
Berényi Ferencné.Berényi Ferencné.
Köszöntöttük azokat is, akik mindezt összefoglalva elvégez-Köszöntöttük azokat is, akik mindezt összefoglalva elvégez-
ték szociális munkájukat a falu érdekében. Igaz ők egytől ték szociális munkájukat a falu érdekében. Igaz ők egytől 
egyig férfiak, de nélkülük megállt volna az élet.egyig férfiak, de nélkülük megállt volna az élet.
Elismerés, köszönet illeti Zoltai Csabát,Elismerés, köszönet illeti Zoltai Csabát,
Szuromi Ernőt,Szuromi Ernőt,
Vida Józsit.Vida Józsit.
Tudom, a virág jó kezekbe kerül. (Szerető anya, feleség.)Tudom, a virág jó kezekbe kerül. (Szerető anya, feleség.)

Írott vagy íratlan törvény mindegy. Nagy köszönet illeti Saj-Írott vagy íratlan törvény mindegy. Nagy köszönet illeti Saj-
ti Imrénét, aki a Pandémia idején könyvvel, olvasni valóval ti Imrénét, aki a Pandémia idején könyvvel, olvasni valóval 
látta el az olvasásra „éhes” falu lakosságát. Házhoz vitte a látta el az olvasásra „éhes” falu lakosságát. Házhoz vitte a 
tudást, a reményt.tudást, a reményt.
Nem felejtkezünk el jószívű segítségünkről, Vékony Imré-Nem felejtkezünk el jószívű segítségünkről, Vékony Imré-
ről, aki a virágot tudjuk, beteg édesanyjának nyújtja át.ről, aki a virágot tudjuk, beteg édesanyjának nyújtja át.
Ez az Egyesület kicsi-behatárolt lehetőségével, de annál na-Ez az Egyesület kicsi-behatárolt lehetőségével, de annál na-
gyobb szívével gondol minden tagjára, segítőjére. Adja a jó gyobb szívével gondol minden tagjára, segítőjére. Adja a jó 
Isten, hogy veszteség nélkül ússzuk meg ezt a világjárványt Isten, hogy veszteség nélkül ússzuk meg ezt a világjárványt 
és újra szabadon mondhatjuk „Add a kezed” és haladjunk és újra szabadon mondhatjuk „Add a kezed” és haladjunk 
együtt tovább.együtt tovább.

Arnóczky GyörgynéArnóczky Györgyné
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MÓDOSÍTÁSRA KERÜL MÓDOSÍTÁSRA KERÜL 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
  

Magyarországon kormányrendelet szabályozza, hogy a tele-Magyarországon kormányrendelet szabályozza, hogy a tele-
püléseknek milyen építési és településrendezési követelmé-püléseknek milyen építési és településrendezési követelmé-
nyeket kell figyelembe venniük, illetve az állampolgároknak nyeket kell figyelembe venniük, illetve az állampolgároknak 
milyen szabályokat kell követniük építkezésnél, átépítésnél. milyen szabályokat kell követniük építkezésnél, átépítésnél. 
A településrendezési terv három részből tevődik össze, me-A településrendezési terv három részből tevődik össze, me-
lyek a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a lyek a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a 
szabályozási terv. A települési önkormányzat feladata ren-szabályozási terv. A települési önkormányzat feladata ren-
delet alapján szabályozni a település építési rendjét, szem delet alapján szabályozni a település építési rendjét, szem 
előtt tartva az országos településrendezési és építési köve-előtt tartva az országos településrendezési és építési köve-
telményekről szóló törvény előírásait. „Ennek a település-telményekről szóló törvény előírásait. „Ennek a település-
rendezési tervnek a módosítása hosszú folyamat, akár egy rendezési tervnek a módosítása hosszú folyamat, akár egy 
évbe is beletelik, amíg érdemben történhet módosítás, mégis évbe is beletelik, amíg érdemben történhet módosítás, mégis 
erre teszünk mi most kísérletet és vágunk bele ebbe a nem erre teszünk mi most kísérletet és vágunk bele ebbe a nem 
kis munkába.”- tudtuk meg dr. Putz Anita polgármesterasz-kis munkába.”- tudtuk meg dr. Putz Anita polgármesterasz-
szonytól. „Farkas János, a Hódmezővásárhelyi Önkormány-szonytól. „Farkas János, a Hódmezővásárhelyi Önkormány-
zat Városfejlesztési és Építéshatósági Osztály Irodájának a zat Városfejlesztési és Építéshatósági Osztály Irodájának a 
munkatársa lesz a segítségünkre ebben. Ennek a folyamat-munkatársa lesz a segítségünkre ebben. Ennek a folyamat-
nak az is része lesz, hogy amint a pandémiás helyzet engedi, nak az is része lesz, hogy amint a pandémiás helyzet engedi, 
egy nyílt fórumon a lakosság bevonásával fogjuk megvitatni egy nyílt fórumon a lakosság bevonásával fogjuk megvitatni 
a kritikus pontokat és azon részeket, amelyeknél elengedhe-a kritikus pontokat és azon részeket, amelyeknél elengedhe-
tetlen és régóta szükséges a változás.” tetlen és régóta szükséges a változás.” 

S.Á.S.Á.

ISMÉT ESEMÉNYDÚS HÓNAP ÁLL ISMÉT ESEMÉNYDÚS HÓNAP ÁLL 
A MÁRTÉLY SK MÖGÖTTA MÁRTÉLY SK MÖGÖTT
  

Március 14-én a Csenge-Március 14-én a Csenge-
le látott minket vendégül. le látott minket vendégül. 
A mérkőzés rögtön egy-A mérkőzés rögtön egy-
egy lesgóllal indult. Elő-egy lesgóllal indult. Elő-
ször a csengelei támadó, ször a csengelei támadó, 
majd mártélyi részről Bri-majd mártélyi részről Bri-
zik-Bodrogi István fejelt zik-Bodrogi István fejelt 
leshelyzetben a hálóba. A leshelyzetben a hálóba. A 
16. percben azonban már 16. percben azonban már 
0-1-et mutathatott a kép-0-1-et mutathatott a kép-
zeletbeli eredményjelző. zeletbeli eredményjelző. 
Papp Ernő Erik a 16-oson Papp Ernő Erik a 16-oson 

kívülről bombázott a kapuba. A félidő hátralévő részében kívülről bombázott a kapuba. A félidő hátralévő részében 
mezőnyjáték folyt a pályán, nem igazán forogtak veszélyben mezőnyjáték folyt a pályán, nem igazán forogtak veszélyben 
a kapuk.A 2. félidő elején egy gyönyörű kombinatív játék vé-a kapuk.A 2. félidő elején egy gyönyörű kombinatív játék vé-
gén Papp Enci révén sikerült növelni az előnyünket. Nem gén Papp Enci révén sikerült növelni az előnyünket. Nem 
sokkal később Meszlényi Tamás lövése csattant a kapufán, sokkal később Meszlényi Tamás lövése csattant a kapufán, 
a labda Visnyei Tamás elé pattant, aki ki is használta a kí-a labda Visnyei Tamás elé pattant, aki ki is használta a kí-
nálkozó lehetőséget. A mérkőzés előtt különböző okok miatt nálkozó lehetőséget. A mérkőzés előtt különböző okok miatt 
10 játékosára sem számíthatott Brizik-Bodrogi István mes-10 játékosára sem számíthatott Brizik-Bodrogi István mes-
teredző. Ekkora hiányt Magyarországon valószínűleg csak a teredző. Ekkora hiányt Magyarországon valószínűleg csak a 
Ferencváros és a Mártély SK tud elviselni.Ferencváros és a Mártély SK tud elviselni.
Egy hétre rá, a szombaton ebédidőben megrendezett talál-Egy hétre rá, a szombaton ebédidőben megrendezett talál-
kozón a Tömörkényt fogadtuk a vásárhelyi városi stadion-kozón a Tömörkényt fogadtuk a vásárhelyi városi stadion-
ban. Rögtön a mérkőzés elején 2 gólos előnybe kerültünk. ban. Rögtön a mérkőzés elején 2 gólos előnybe kerültünk. 
Először Brizik-Bodrogi István pókhálózta ki a bal felső sar-Először Brizik-Bodrogi István pókhálózta ki a bal felső sar-
kot 20-25 méterről, majd Papp Ernő értékesített egy bünte-kot 20-25 méterről, majd Papp Ernő értékesített egy bünte-
tőt. A tökéletes meccs kezdésbe egy véleményes tömörkényi tőt. A tökéletes meccs kezdésbe egy véleményes tömörkényi 
gól rondított bele. A félidő vége előtt Brizik-Bodrogi István gól rondított bele. A félidő vége előtt Brizik-Bodrogi István 
gondoskodott róla, hogy két gólos előnnyel vonuljunk a szü-gondoskodott róla, hogy két gólos előnnyel vonuljunk a szü-
netre, Kovács Ádám 30 méteres labdáját fejjel továbbította a netre, Kovács Ádám 30 méteres labdáját fejjel továbbította a 
kapuba a mesti.kapuba a mesti.
A második félidő sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztük. A második félidő sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztük. 
Ha diplomatikusak szeretnénk lenni, akkor talán a tavasz Ha diplomatikusak szeretnénk lenni, akkor talán a tavasz 
legrosszabb félidejét hoztuk. Nagyon rossz felfogásban ját-legrosszabb félidejét hoztuk. Nagyon rossz felfogásban ját-
szottunk, de szerencsére ez az eredményen már nem vál-szottunk, de szerencsére ez az eredményen már nem vál-
toztatott. Ezzel a 3-1-es győzelmünkkel helyet cserélt a két toztatott. Ezzel a 3-1-es győzelmünkkel helyet cserélt a két 
csapat a tabellán, amivel feljöttünk az 5. helyre. csapat a tabellán, amivel feljöttünk az 5. helyre. 
Április 3-án a Hódmezővásárhelyi Városi Stadionban az Április 3-án a Hódmezővásárhelyi Városi Stadionban az 
Üllést fogadtuk. A vendégek nem meglepő módon betömö-Üllést fogadtuk. A vendégek nem meglepő módon betömö-
rültek a kapujuk elé és a kontrákra építkeztek. A meddő me-rültek a kapujuk elé és a kontrákra építkeztek. A meddő me-
zőnyfölénnyel nem tudtunk mit kezdeni az egész mérkőzé-zőnyfölénnyel nem tudtunk mit kezdeni az egész mérkőzé-
sen. A 90 perc alatt egy valamire való gólhelyzetet tudtunk sen. A 90 perc alatt egy valamire való gólhelyzetet tudtunk 
kialakítani, támadásaink görcsösek voltak, nem volt meg a kialakítani, támadásaink görcsösek voltak, nem volt meg a 
lendület sem. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a 61. percben lendület sem. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a 61. percben 
érkezett is az üllési gól, ami el is döntötte végül a találkozót. érkezett is az üllési gól, ami el is döntötte végül a találkozót. 
Bátran kijelenthetjük, hogy ha húsvét hétfőig tart a mecs-Bátran kijelenthetjük, hogy ha húsvét hétfőig tart a mecs-
cs, akkor sem tudtunk volna gólt szerezni. Ezzel megtört cs, akkor sem tudtunk volna gólt szerezni. Ezzel megtört 
a Mártély SK tavaszi veretlenségi sorozata. Nem telt el pár a Mártély SK tavaszi veretlenségi sorozata. Nem telt el pár 
nap, a fiúk bravúrosan szépítettek, hiszen a Magyar Kupa nap, a fiúk bravúrosan szépítettek, hiszen a Magyar Kupa 
első fordulójában 7-0-ra verték az Üllési SE-t. Papp Enci 3, első fordulójában 7-0-ra verték az Üllési SE-t. Papp Enci 3, 
Vaits Biktor 2, Papp Dávid és Brizik Pista pedig 1-1 góllal Vaits Biktor 2, Papp Dávid és Brizik Pista pedig 1-1 góllal 
járult hozzá ehhez a pazarra sikerült visszavágóhoz.járult hozzá ehhez a pazarra sikerült visszavágóhoz.
Április 11-én a Csanytelek látta vendégül a csapatunkat, Április 11-én a Csanytelek látta vendégül a csapatunkat, 
azonban a hazaiak már a mérkőzés elején két gólos előnybe azonban a hazaiak már a mérkőzés elején két gólos előnybe 
kerültek. Brizik István fejes góljával visszajöttünk a meccs-kerültek. Brizik István fejes góljával visszajöttünk a meccs-
be, viszont egy kontrából kapott góllal újra két gólosra nőtt be, viszont egy kontrából kapott góllal újra két gólosra nőtt 
a különbség, mellyel ki is alakult a végeredmény. A lelkes a különbség, mellyel ki is alakult a végeredmény. A lelkes 

hazaiak jobban akarták a győzelmet, így megérdemelten hazaiak jobban akarták a győzelmet, így megérdemelten 
tartották otthon a három pontot. A csapat a hetedik helyen tartották otthon a három pontot. A csapat a hetedik helyen 
várja a Szentmihály elleni mérkőzést.várja a Szentmihály elleni mérkőzést.
A góllövő listát jelenleg Papp Ernő Erik vezeti 18 góllal, őt A góllövő listát jelenleg Papp Ernő Erik vezeti 18 góllal, őt 
követi Juhász Sándor és Meszlényi Tamás 7-7, Kovács Atti-követi Juhász Sándor és Meszlényi Tamás 7-7, Kovács Atti-
la és Nagy Gábor László 5-5, Brizik-Bodrogi István és Papp la és Nagy Gábor László 5-5, Brizik-Bodrogi István és Papp 
Zoltán 3-3, Sörös Hunor Bendegúz 2, Bokor Csanád, Huszár Zoltán 3-3, Sörös Hunor Bendegúz 2, Bokor Csanád, Huszár 
Dávid, Kovács Ádám István és Visnyei Tamás 1-1 góllal.Dávid, Kovács Ádám István és Visnyei Tamás 1-1 góllal.
Eközben a Deszk SC játékosai és vezetői is értesültek a már-Eközben a Deszk SC játékosai és vezetői is értesültek a már-
télyi futball pálya megrongálásáról és anyagi támogatást télyi futball pálya megrongálásáról és anyagi támogatást 
nyújtottak Sportkörünknek! A csapat ezt a facebook oldalán nyújtottak Sportkörünknek! A csapat ezt a facebook oldalán 
az „Ellenfelek vagyunk, nem ellenségek!” felkiáltással vezet-az „Ellenfelek vagyunk, nem ellenségek!” felkiáltással vezet-
te be. Külön köszönet Papp Endre edzőnek, ill. Szabó László te be. Külön köszönet Papp Endre edzőnek, ill. Szabó László 
és Tóth Tibor vezetőknek! Köszönjük szépen!és Tóth Tibor vezetőknek! Köszönjük szépen!
Mártélyon évtizedes probléma az öltöző kérdés. Hol az isko-Mártélyon évtizedes probléma az öltöző kérdés. Hol az isko-
lában, hol a művelődési házban, hol a kempingben kell öltöz-lában, hol a művelődési házban, hol a kempingben kell öltöz-
nünk, illetve fogadni a vendégcsapatot és a bírókat. Kerítés nünk, illetve fogadni a vendégcsapatot és a bírókat. Kerítés 
hiányában a tél folyamán több alkalommal is megrongálták hiányában a tél folyamán több alkalommal is megrongálták 
a pályát, melynek következtében kénytelenek vagyunk Hód-a pályát, melynek következtében kénytelenek vagyunk Hód-
mezővásárhelyen lejátszani több bajnoki mérkőzést is.mezővásárhelyen lejátszani több bajnoki mérkőzést is.
A Csongrád-Csanád Megyei Labdarúgó Szövetség jóvoltá-A Csongrád-Csanád Megyei Labdarúgó Szövetség jóvoltá-
ból lehetőségünk van most ezen változtatni. Ha az idei év-ból lehetőségünk van most ezen változtatni. Ha az idei év-
ben sikerülne összegyűjtenünk 40 millió forint TAO támo-ben sikerülne összegyűjtenünk 40 millió forint TAO támo-
gatást, akkor önerő nélkül bővülhetne a mártélyi sportpálya gatást, akkor önerő nélkül bővülhetne a mártélyi sportpálya 
egy 21. századi klubházzal és kerítéssel.egy 21. századi klubházzal és kerítéssel.
Ezúton szeretnénk megkérni mindenkit, hogy amennyiben Ezúton szeretnénk megkérni mindenkit, hogy amennyiben 
lehetősége van, segítsen, akár egy megosztással olyan cége-lehetősége van, segítsen, akár egy megosztással olyan cége-
ket találni, akik közelebb vihetnének minket céljaink eléré-ket találni, akik közelebb vihetnének minket céljaink eléré-
séhez.séhez.
A Mártély SK idén egy olyan lehetőség előtt áll, amely a kö-A Mártély SK idén egy olyan lehetőség előtt áll, amely a kö-
zeljövőben nem lesz még egyszer.zeljövőben nem lesz még egyszer.
Minden megosztást és segítséget szívesen veszünk!Minden megosztást és segítséget szívesen veszünk!
Hajrá Mártély!Hajrá Mártély!

Forrás: Mártély SK hivatalos Facebook oldalaForrás: Mártély SK hivatalos Facebook oldala
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KÖZLEMÉNY

TILOS AZ AVAR 
ÉS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 
és a természet védelméről szóló törvény módosításával 
2021. január 1-től eltörölték azt a rendelkezést, amely 
alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az 
avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről szóló 
kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.
A módosítás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal 
a lakosság egészségének védelme. A levegőminőség 
alakulásában pedig a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe 
van az avar és a kerti hulladék égetésének. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az avar égetése a község 
egész területén szigorúan tilos és büntetést von maga után.

FELHÍVÁS
A Mártélyi Önkormányzat ismételten emlékezteti a 
lakosságot, hogy a közösségi együttélés szabályairól, valamint 
ezek jogkövetkezményeiről szóló helyi rendelet szabályozása 
értelmében az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik 
a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, de 
legfeljebb 10 méteres körzetén belüli területének gondozásáról, 
tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, az a 
közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 
magatartást valósít meg. Ellenük ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírság illetve százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.

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

Sajti Imréné:  (30) 637-3288
Pótári Mihály:  (20) 823-2918
Mészáros István:  (20) 550-7324
Nagyné Szentirmai Anna Mária: (30) 627-4019
Kulcsár Renáta:  (30) 359-1024

MEGSZENTELTÉK A GYÜMÖLCSÖSTMEGSZENTELTÉK A GYÜMÖLCSÖST
  

Mint a környezetünk-Mint a környezetünk-
ben, úgy a keresztény ben, úgy a keresztény 
világban is, ha valahol világban is, ha valahol 
valami jót akarunk kér-valami jót akarunk kér-
ni az Úristentől, akkor ni az Úristentől, akkor 
arra áldást kérünk és ezt arra áldást kérünk és ezt 
a katolikus egyház  szen-a katolikus egyház  szen-
telt vízzel a megfelelő telt vízzel a megfelelő 
könyvből ima felolvasá-könyvből ima felolvasá-
sával alátámasztva teszi sával alátámasztva teszi 
több vagy kevesebb hívő több vagy kevesebb hívő 
jelenlétében. Én a hód-jelenlétében. Én a hód-
mezővásárhelyi Szent mezővásárhelyi Szent 
István Templom egyház-István Templom egyház-

közösségénél gyakorlom a hitemet, az ottani Atyától, bárhol közösségénél gyakorlom a hitemet, az ottani Atyától, bárhol 
legyünk is a világban, mindig kapok egy szentelt víz hintőt. legyünk is a világban, mindig kapok egy szentelt víz hintőt. 
A gyümölcsös megszentelése gyümölcsoltó Boldogasszony A gyümölcsös megszentelése gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján van, ez Jézus jövetelét jelző, a fogantatás időpontja, napján van, ez Jézus jövetelét jelző, a fogantatás időpontja, 
melyet a magyar egyház ünnepként tisztel. Ilyenkor meg-melyet a magyar egyház ünnepként tisztel. Ilyenkor meg-
áldjuk az éppen virágba boruló gyümölcsfákat, a virágzó áldjuk az éppen virágba boruló gyümölcsfákat, a virágzó 
gyümölcsösökre bő termést és áldást kérünk a Jóistentől. Én gyümölcsösökre bő termést és áldást kérünk a Jóistentől. Én 
nem papként, hanem a Szent Korona lovagrend lovagjaként, nem papként, hanem a Szent Korona lovagrend lovagjaként, 
gyakorló katolikusként az egyszerű feladatok ellátásához gyakorló katolikusként az egyszerű feladatok ellátásához 
2000 óta rendelkezek püspöki engedéllyel. A Szent Koroná-2000 óta rendelkezek püspöki engedéllyel. A Szent Koroná-
nak szolgálunk, amely kiváltságos magyar ereklye. Ezekből nak szolgálunk, amely kiváltságos magyar ereklye. Ezekből 
a megszentelt fák ágaiból juttatunk el a lakosság részére is, a megszentelt fák ágaiból juttatunk el a lakosság részére is, 
hogy számukra és bő termést és sok áldást hozzon ez az év.hogy számukra és bő termést és sok áldást hozzon ez az év.

v. lovag Veres Jánosv. lovag Veres János

Márciusi anyakönyvi hírek
ELHUNYT:

„ Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
S nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat. 
De emléked ragyog, 
Mint a fényes csillag.”

•  Szabó Józsefné Vas Katalin (Táncsics utca)
•  Surinya Imre (Tornyai utca)
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KREATÍV NYUSZIFAL ÉS ELREJTETT KREATÍV NYUSZIFAL ÉS ELREJTETT 
CSOKINYUSZIK VÁRTÁK A GYERE-CSOKINYUSZIK VÁRTÁK A GYERE-
KEKET MÁRTÉLYON HÚSVÉTKORKEKET MÁRTÉLYON HÚSVÉTKOR
  

A Faluház előtt sétálók az Ünnepek alatt megcsodálhat-A Faluház előtt sétálók az Ünnepek alatt megcsodálhat-
tak egy színes, tavaszi festményt, előtte tojásokkal, Hús-tak egy színes, tavaszi festményt, előtte tojásokkal, Hús-
vét szombatján pedig a gyerekeket csokinyuszi keresésre vét szombatján pedig a gyerekeket csokinyuszi keresésre 
invitálták a szervezők. Mindkét program megálmodója és invitálták a szervezők. Mindkét program megálmodója és 
kivitelezője Kuzma Csilla volt, az ÁMK munkatársa. Az ő kivitelezője Kuzma Csilla volt, az ÁMK munkatársa. Az ő 
beszámolóját olvashatják.beszámolóját olvashatják.

Húsvéti nyuszifalHúsvéti nyuszifal
Igazából én is, mint mindenki nehezen viselem ezt a jelen-Igazából én is, mint mindenki nehezen viselem ezt a jelen-
legi helyzetet. Ettől függetlenül a Családommal hétvégen-legi helyzetet. Ettől függetlenül a Családommal hétvégen-
ként szoktunk kirándulgatni. Egy ilyen alkalommal jutott ként szoktunk kirándulgatni. Egy ilyen alkalommal jutott 
eszembe a kislányommal, hogy sajnos Mártélyon nincsen eszembe a kislányommal, hogy sajnos Mártélyon nincsen 
nyuszis dekoráció, ahol milyen jókat lehetne fényképeszked-nyuszis dekoráció, ahol milyen jókat lehetne fényképeszked-
ni. Arra gondoltam, hogy festhetnénk egy tájképet, amire ni. Arra gondoltam, hogy festhetnénk egy tájképet, amire 
akár a helyi Gyerkőcök rajzait is kirakhatnánk. Tojás for-akár a helyi Gyerkőcök rajzait is kirakhatnánk. Tojás for-
mában vártam az alkotásokat, és megkértem a Szülőket, mában vártam az alkotásokat, és megkértem a Szülőket, 
hogy juttassák el hozzám a kicsik műveit. Addig én és az hogy juttassák el hozzám a kicsik műveit. Addig én és az 
ötletem lelkes támogatói a háttér munkánkon dolgoztunk. ötletem lelkes támogatói a háttér munkánkon dolgoztunk. 
A megfelelő alapanyagok beszerzése után, az ötletem talál-A megfelelő alapanyagok beszerzése után, az ötletem talál-
kozott az ügyes kezű megvalósítókkal: A tájképet B. Kovács kozott az ügyes kezű megvalósítókkal: A tájképet B. Kovács 
Márta, festőművésznek köszönhetjük. Az alapanyagok fel-Márta, festőművésznek köszönhetjük. Az alapanyagok fel-
kutatásában Szabó Teréz Dorina volt segítségemre, míg a fa-kutatásában Szabó Teréz Dorina volt segítségemre, míg a fa-
anyagokat Sajtiné Kati biztosította, a többit megvásároltam. anyagokat Sajtiné Kati biztosította, a többit megvásároltam. 
Az eszközöket az ÁMK-nak köszönhettük. A tájkép támláját Az eszközöket az ÁMK-nak köszönhettük. A tájkép támláját 
a közmunkások kreatív csapata rakta össze. A tojásokat B. a közmunkások kreatív csapata rakta össze. A tojásokat B. 
Kovács Márta és a kislányom, Csóti Csilla festette meg, az Kovács Márta és a kislányom, Csóti Csilla festette meg, az 
utolsó napon pedig Mohos Imre készre vágta őket az utol-utolsó napon pedig Mohos Imre készre vágta őket az utol-
só lakk réteg rákerülése után. Mondanom sem kell mennyi só lakk réteg rákerülése után. Mondanom sem kell mennyi 
nevetés és viccelődés alakul ki egy-egy ilyen terv megvaló-nevetés és viccelődés alakul ki egy-egy ilyen terv megvaló-
sítása során. Igazi csapat szellem volt érezhető a kezdetektől sítása során. Igazi csapat szellem volt érezhető a kezdetektől 
a végéig. Összeállt az összes darabka, és már csak el kellett a végéig. Összeállt az összes darabka, és már csak el kellett 
helyezni a nyuszis falat, a gyermekek lelaminált rajzaival helyezni a nyuszis falat, a gyermekek lelaminált rajzaival 
együtt a Faluház előtti füves részen! Nagyon boldog voltam, együtt a Faluház előtti füves részen! Nagyon boldog voltam, 
hogy sikerült véghez vinnem az ötletem és nagy lelkesedés-hogy sikerült véghez vinnem az ötletem és nagy lelkesedés-
sel vártam a visszajelzéseket. Már aznap örömüket lelték sel vártam a visszajelzéseket. Már aznap örömüket lelték 
benne a helyi Gyermekek és családjaik. Nagyon sokan írtak benne a helyi Gyermekek és családjaik. Nagyon sokan írtak 
és megköszönték. és megköszönték. 
Terveink szerint az elkészült dekorációt jövőre is felhasznál-Terveink szerint az elkészült dekorációt jövőre is felhasznál-
juk és bővíteni is szándékunkban áll. Legnagyobb meglepe-juk és bővíteni is szándékunkban áll. Legnagyobb meglepe-
tésemre, a Vásárhely24 a nap képeként hozta le az ötletün-tésemre, a Vásárhely24 a nap képeként hozta le az ötletün-
ket, ami igazán nagyon jól esett. Köszönöm mindenkinek, ket, ami igazán nagyon jól esett. Köszönöm mindenkinek, 
hogy támogattak és segítettek a megvalósításban! Cserébe hogy támogattak és segítettek a megvalósításban! Cserébe 
ígérem, hogy sok ehhez hasonló élményben lehet még együtt ígérem, hogy sok ehhez hasonló élményben lehet még együtt 
részünk!részünk!

Elbújt nyuszik a Tisza-partonElbújt nyuszik a Tisza-parton
Nekem a Húsvét a Gyerekek miatt nagyon fontos. Eddig Nekem a Húsvét a Gyerekek miatt nagyon fontos. Eddig 
minden évben húsvéti alkotóval készültünk a Kicsiknek, minden évben húsvéti alkotóval készültünk a Kicsiknek, 
mígnem ide nem költöztünk. Sajnos tavaly sem volt lehető-mígnem ide nem költöztünk. Sajnos tavaly sem volt lehető-
ségem programmal készülni, de idén már nem tudtam tétlen ségem programmal készülni, de idén már nem tudtam tétlen 
maradni. A jelenlegi szabályok betartása mellett igyekeztem maradni. A jelenlegi szabályok betartása mellett igyekeztem 
előállni egy olyan ötlettel, ahol megmozgatjuk a Gyereke-előállni egy olyan ötlettel, ahol megmozgatjuk a Gyereke-
ket. A terv az volt, hogy a „Nyuszi” a Tisza parton elrejtse a ket. A terv az volt, hogy a „Nyuszi” a Tisza parton elrejtse a 
csoki nyuszikat és az arra járó Gyermekek majd megtalálják csoki nyuszikat és az arra járó Gyermekek majd megtalálják 
azokat. Akiknek meséltem az ötletemről azonnal támogatni azokat. Akiknek meséltem az ötletemről azonnal támogatni 
is szerették volna a kezdeményezésemet, így örömmel küld-is szerették volna a kezdeményezésemet, így örömmel küld-

tem ki a plakátot a Szülőknek! A felajánlásoknak köszönhe-tem ki a plakátot a Szülőknek! A felajánlásoknak köszönhe-
tően 160db csokinyuszit sikerült beszereznünk. A szombati tően 160db csokinyuszit sikerült beszereznünk. A szombati 
reggel elég hideg volt, de nem tántorított el a célunktól. A reggel elég hideg volt, de nem tántorított el a célunktól. A 
nyuszi segítője a korai órákban Szabó Teréz Dorina volt. nyuszi segítője a korai órákban Szabó Teréz Dorina volt. 
A huncut nyuszi csapat igyekezett minél jobban elrejteni a A huncut nyuszi csapat igyekezett minél jobban elrejteni a 
csokinyuszikat, de utólag rájöttünk hiába, mert a Gyerekek csokinyuszikat, de utólag rájöttünk hiába, mert a Gyerekek 
leleményessége nem ismer határokat. A horgászoknak fur-leleményessége nem ismer határokat. A horgászoknak fur-
csa lehetett, ahogy a korai órákban két hölgy ide-oda cikázik csa lehetett, ahogy a korai órákban két hölgy ide-oda cikázik 
a parton, de egy csokinyuszi után elmondtuk nekik, hogy a parton, de egy csokinyuszi után elmondtuk nekik, hogy 
a mai napon itt ma nagy csokinyuszi-vadászat lesz. 9 óra a mai napon itt ma nagy csokinyuszi-vadászat lesz. 9 óra 
után az aprónépek ellepték a partot, a Szülők sokszor nem után az aprónépek ellepték a partot, a Szülők sokszor nem 
győztek a Csemeték után futni. Említettem, hogy nagyon győztek a Csemeték után futni. Említettem, hogy nagyon 
leleményesek voltak, így a fatörzsekbenben elrejtett csokik leleményesek voltak, így a fatörzsekbenben elrejtett csokik 
sem okoztak nekik nehézséget! Hatalmas élmény volt látni, sem okoztak nekik nehézséget! Hatalmas élmény volt látni, 
mennyire örülnek, felszabadultak és, hogy milyen jól érzik mennyire örülnek, felszabadultak és, hogy milyen jól érzik 
magukat. A szívünket a melegség járta át, és már nem fog-magukat. A szívünket a melegség járta át, és már nem fog-
lalkoztunk a hideggel! Köszönöm a támogatóknak, akik se-lalkoztunk a hideggel! Köszönöm a támogatóknak, akik se-
gítették a csokinyuszik beszerzését: gítették a csokinyuszik beszerzését: 
Szabó Teréz Dorina Szabó Teréz Dorina 
dr. Putz Anita dr. Putz Anita 
Sajtiné KatiSajtiné Kati
Mohos ImreMohos Imre
Somodi IstvánSomodi István
Orbán László és FeleségeOrbán László és Felesége

Bízom benne, jövőre is keresgélhetünk csoki nyuszikat a Bízom benne, jövőre is keresgélhetünk csoki nyuszikat a 
parton! Köszönöm minden kedves Szülőnek, hogy eljött és parton! Köszönöm minden kedves Szülőnek, hogy eljött és 
együtt osztozhattunk a Gyermekek örömében!együtt osztozhattunk a Gyermekek örömében!

Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a nyuszi falat eddig Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a nyuszi falat eddig 
ismeretlen tettesek megrongálták. A falubeliek közül ismeretlen tettesek megrongálták. A falubeliek közül 
többen felháborodva keresték meg szerkesztőségünket többen felháborodva keresték meg szerkesztőségünket 
és ők is értetlenül állnak azelőtt, hogy milyen primitív és ők is értetlenül állnak azelőtt, hogy milyen primitív 
emberek képesek ilyen cselekedetre. Ezúton is kérjük a emberek képesek ilyen cselekedetre. Ezúton is kérjük a 
tisztelt lakosságot, hogy amennyiben információval ren-tisztelt lakosságot, hogy amennyiben információval ren-
delkezik az elkövetőket illetően azt a körzeti megbízott delkezik az elkövetőket illetően azt a körzeti megbízott 
vagy az önkormányzat felé jelezni szíveskedjen!vagy az önkormányzat felé jelezni szíveskedjen!


