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MINDEN MEGVÁLTOZOTTMINDEN MEGVÁLTOZOTT
  

2003 óta először fordul elő, hogy nem nézünk egymás sze-2003 óta először fordul elő, hogy nem nézünk egymás sze-
mébe a Közgyűlésünk alkalmával és nem érezzük: egy em-mébe a Közgyűlésünk alkalmával és nem érezzük: egy em-
berként értük el az eredményeinket, kudarcainkat, és egy berként értük el az eredményeinket, kudarcainkat, és egy 
emberként szeretettel tartottuk életbe Egyesületünket.emberként szeretettel tartottuk életbe Egyesületünket.
Tudom, a Közgyűlés a maga valóságában Tudom, a Közgyűlés a maga valóságában számadás és elő-számadás és elő-
relátásrelátás. S ez lett volna augusztus 6-án is a drága Tiszánk . S ez lett volna augusztus 6-án is a drága Tiszánk 
partján, a Hullámtéri Vendéglőben.partján, a Hullámtéri Vendéglőben.
De a mostani erőteljes változás után már semmi sem lesz De a mostani erőteljes változás után már semmi sem lesz 
„pont” ugyanolyan, mint a koronavírus járvány előtt. Va-„pont” ugyanolyan, mint a koronavírus járvány előtt. Va-
lami megszakadt. Megszakadt egész évi, s talán a jövőre vo-lami megszakadt. Megszakadt egész évi, s talán a jövőre vo-
natkozó terveink, életünk is. natkozó terveink, életünk is. 
Kételkedtünk! Hiába a figyelmeztetés – „Vigyázz magadra!” Kételkedtünk! Hiába a figyelmeztetés – „Vigyázz magadra!” 
– „Vigyázz másokra!” – „Maradj Otthon!”– „Vigyázz másokra!” – „Maradj Otthon!”
Igen, kételkedtünk, de a félelem – a bizonytalanság minden-Igen, kételkedtünk, de a félelem – a bizonytalanság minden-
kiben ott bujkált, bujkál, akár vállalja, akár nem.kiben ott bujkált, bujkál, akár vállalja, akár nem.
Számot vetettem, kockáztathatom-e 75 ember biztonságát Számot vetettem, kockáztathatom-e 75 ember biztonságát 
egy számadás meghallgatásáért – vagy hallgassak és éljek a egy számadás meghallgatásáért – vagy hallgassak és éljek a 
józan paraszti eszünk által meghozott közös Vezetőségi Ha-józan paraszti eszünk által meghozott közös Vezetőségi Ha-
tározattal, hogy NE – ne most hajtsuk végre a megszokott tározattal, hogy NE – ne most hajtsuk végre a megszokott 
jogrendet. Tegyünk eleget a Törvényeknek, de emberáldozat jogrendet. Tegyünk eleget a Törvényeknek, de emberáldozat 
nélkül. Megszületett a Vezetőségi Határozat 2020. július 9.-nélkül. Megszületett a Vezetőségi Határozat 2020. július 9.-
én, mely az alábbiakat tartalmazza:én, mely az alábbiakat tartalmazza:
Az augusztus 6-i Közgyűlés, mely előre le lett szervezve, Az augusztus 6-i Közgyűlés, mely előre le lett szervezve, 
ELMARAD. Helyette a beszámolók teljes terjedelmükben ELMARAD. Helyette a beszámolók teljes terjedelmükben 
minden tagunk számára rendelkezésre állnak. A Körzetfele-minden tagunk számára rendelkezésre állnak. A Körzetfele-
lősök Névsor ellenében személyesen átadják, ami bizonyítja, lősök Névsor ellenében személyesen átadják, ami bizonyítja, 
hogy a beszámolók aktív részesei lesznek. Tudom, érzik any-hogy a beszámolók aktív részesei lesznek. Tudom, érzik any-
nyira maguknak Egyesületünket, hogy elolvassák, áttanul-nyira maguknak Egyesületünket, hogy elolvassák, áttanul-
mányozzák.mányozzák.
Nyolc nap áll rendelkezésükre, hogy a mellékelt kérdőíven Nyolc nap áll rendelkezésükre, hogy a mellékelt kérdőíven 
írásban, Községház utca 6. szám alá, vagy e-mailben meg-írásban, Községház utca 6. szám alá, vagy e-mailben meg-
tegyék kifogásaikat, javaslatukat, egyetértésüket vagy egyes tegyék kifogásaikat, javaslatukat, egyetértésüket vagy egyes 
beszámolók helyesbítését, kiegészítését. beszámolók helyesbítését, kiegészítését. 
Eddig minden Közgyűlésen nyílt szavazással határoztunk Eddig minden Közgyűlésen nyílt szavazással határoztunk 
az elfogadásról vagy egyet nem értéssel. Amennyiben nem az elfogadásról vagy egyet nem értéssel. Amennyiben nem 
kapunk visszajelzést 8 napon belül úgy értékeljük, hogy a kapunk visszajelzést 8 napon belül úgy értékeljük, hogy a 
beszámoló minden pontjával egyetértenek, és azt elfoga-beszámoló minden pontjával egyetértenek, és azt elfoga-
dottnak nyilvánítjuk. dottnak nyilvánítjuk. 
A teljes beszámoló garnitúra 2020. július 15-től mindenki A teljes beszámoló garnitúra 2020. július 15-től mindenki 
rendelkezésére áll.rendelkezésére áll.
Tudjuk, ez nem szokványos, de szeretnénk, hogy éljen to-Tudjuk, ez nem szokványos, de szeretnénk, hogy éljen to-
vábbra is az Egyesület és az augusztus 27.-i rendezvényünket vábbra is az Egyesület és az augusztus 27.-i rendezvényünket 
a Sándorfalvi – Mindszenti Társegyesülettel megtarthassuk, a Sándorfalvi – Mindszenti Társegyesülettel megtarthassuk, 
hiszen kell a remény – a jövőben bízás – még a sérült, idős hiszen kell a remény – a jövőben bízás – még a sérült, idős 
embereknek is.embereknek is.

Arnóczky Györgyné Arnóczky Györgyné 
„Add kezed” Mozgássérültek Egyesülete„Add kezed” Mozgássérültek Egyesülete

ERDÉLYI ÉS VAJDASÁGI VENDÉGEK ERDÉLYI ÉS VAJDASÁGI VENDÉGEK 
ÉRKEZNEK MÁRTÉLYRA ÉRKEZNEK MÁRTÉLYRA 
AUGUSZTUSBANAUGUSZTUSBAN
  

Erdélyi és vajdasági testvértelepülésről érkeznek vendégek Erdélyi és vajdasági testvértelepülésről érkeznek vendégek 
augusztus 20-án Mártélyra, akik a barátság jegyében töl-augusztus 20-án Mártélyra, akik a barátság jegyében töl-
tenek nálunk néhány napot.tenek nálunk néhány napot.
Oromhegyes és Nyárádremete delegációja augusztus 20-án Oromhegyes és Nyárádremete delegációja augusztus 20-án 
érkezik Mártélyra, másnap Falunapi programokon, míg 22-érkezik Mártélyra, másnap Falunapi programokon, míg 22-
én a Faluház nagytermében egy testvértelepülési évforduló én a Faluház nagytermében egy testvértelepülési évforduló 
ünnepségen vesznek részt a vendégek. Az esten felelevenítik ünnepségen vesznek részt a vendégek. Az esten felelevenítik 
az évek óta tartó barátságot, hiszen Mártély Nyárádremetével az évek óta tartó barátságot, hiszen Mártély Nyárádremetével 
25, Oromhegyessel 10 éve tartó kapcsolatot ápol. A bálon a 25, Oromhegyessel 10 éve tartó kapcsolatot ápol. A bálon a 
jókedv garantált, hiszen vacsorával és hajnalig tartó tánccal jókedv garantált, hiszen vacsorával és hajnalig tartó tánccal 
készülnek a szervezők a mulatságra.készülnek a szervezők a mulatságra.
Sajti Imréné alpolgármester lapunknak elmondta, hogy a Sajti Imréné alpolgármester lapunknak elmondta, hogy a 
bál bevételének egy részét a leendő bölcsőde kialakítására bál bevételének egy részét a leendő bölcsőde kialakítására 
szeretnék fordítani.szeretnék fordítani.
Mártély és Nyárádremete hivatalos kapcsolata két és fél évti-Mártély és Nyárádremete hivatalos kapcsolata két és fél évti-
zede kezdődött, bár már előtte is volt rá példa, hogy mártélyi zede kezdődött, bár már előtte is volt rá példa, hogy mártélyi 
gyerekek látogattak az erdélyi településre, de jöttek családok gyerekek látogattak az erdélyi településre, de jöttek családok 
is vendégségbe hozzánk. Oromhegyessel a partneri kapcso-is vendégségbe hozzánk. Oromhegyessel a partneri kapcso-
lat egy pályázat révén született és maradt tartós az évek so-lat egy pályázat révén született és maradt tartós az évek so-
rán, éppen kerek egy évtizede.rán, éppen kerek egy évtizede.
Idén augusztusban az erdélyi testvértelepülésről csaknem Idén augusztusban az erdélyi testvértelepülésről csaknem 
negyven látogatót várnak Mártélyon, a vajdasági vendégek negyven látogatót várnak Mártélyon, a vajdasági vendégek 
tízen érkeznek majd. A gyerekek, felnőttek, családok érkezé-tízen érkeznek majd. A gyerekek, felnőttek, családok érkezé-
sét már nagyon várják a Mártélyiak. sét már nagyon várják a Mártélyiak. 
Sajti Imréné azt is elárulta, hogy a vendégek elhelyezését Sajti Imréné azt is elárulta, hogy a vendégek elhelyezését 
a Bognár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Okta-a Bognár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Okta-
tóközpontban és a Faluházban oldják meg. A közös prog-tóközpontban és a Faluházban oldják meg. A közös prog-
ramok között a főzés és sütés, a ladikázás és a pecázás is ramok között a főzés és sütés, a ladikázás és a pecázás is 
szerepel, és természetesen a közös beszélgetések és emlékek szerepel, és természetesen a közös beszélgetések és emlékek 
felelevenítése sem fog elmaradni.felelevenítése sem fog elmaradni.

fefe

mesterasszony nevéhez fűződik a mozgalom helyi vonatko-mesterasszony nevéhez fűződik a mozgalom helyi vonatko-
zásban, ő találta ki ezt a remek kezdeményezést még a ké-zásban, ő találta ki ezt a remek kezdeményezést még a ké-
tezres évek elején. 2020-ban viszont kicsit változtatunk az tezres évek elején. 2020-ban viszont kicsit változtatunk az 
alapszabályokon – avatott be minket is Putz Anita, Mártély alapszabályokon – avatott be minket is Putz Anita, Mártély 
polgármestere. – „Eljött az ideje, hogy felelevenítsük ezt a polgármestere. – „Eljött az ideje, hogy felelevenítsük ezt a 
hagyományt!”hagyományt!”
Színes programok várnak a látogatókra, hiszen a többi kö-Színes programok várnak a látogatókra, hiszen a többi kö-
zött a Nemzeti Lovas Színház produkciója és a különböző zött a Nemzeti Lovas Színház produkciója és a különböző 
koncertek is szórakoztatják majd a kikapcsolódni vágyókat. koncertek is szórakoztatják majd a kikapcsolódni vágyókat. 
Pótári Mihály, a Mártélyi Általános Művelődési Központ in-Pótári Mihály, a Mártélyi Általános Művelődési Központ in-
tézményvezetője lapunknak elmondta, hogy a programok-tézményvezetője lapunknak elmondta, hogy a programok-
nak a Tisza-part ad otthont. Izgalmas színfoltja a rendez-nak a Tisza-part ad otthont. Izgalmas színfoltja a rendez-
vénynek, hogy a bátrabbak akár csónakból is végignézhetik vénynek, hogy a bátrabbak akár csónakból is végignézhetik 
a műsorszámokat, de persze a strand partjáról is élvezhetik a műsorszámokat, de persze a strand partjáról is élvezhetik 
majd az érdeklődők a programokat.majd az érdeklődők a programokat.
Az eredeti tervek szerint a vajdasági és erdélyi testvértelepü-Az eredeti tervek szerint a vajdasági és erdélyi testvértelepü-
lések lakói is csatlakoztak volna a Falunaphoz, ám egyelőre lések lakói is csatlakoztak volna a Falunaphoz, ám egyelőre 
bizonytalan, hogy el tudnak-e hozzánk látogatni a koronaví-bizonytalan, hogy el tudnak-e hozzánk látogatni a koronaví-
rus miatt bevezetett újabb korlátozások végett.rus miatt bevezetett újabb korlátozások végett.

fefe

FALUNAPOT TARTANAK MÁRTÉLYONFALUNAPOT TARTANAK MÁRTÉLYON
  

Családias Falunapot terveznek Mártélyon augusztus 21-Családias Falunapot terveznek Mártélyon augusztus 21-
én, pénteken délután 3 órától.én, pénteken délután 3 órától.
A programot Dr. Putz Anita polgármester köszöntője nyitja A programot Dr. Putz Anita polgármester köszöntője nyitja 
meg. ezt követően a „Tiszta udvar, rendes ház” verseny ered-meg. ezt követően a „Tiszta udvar, rendes ház” verseny ered-
ményeit teszik közzé. A verseny részleteiről a polgármester ményeit teszik közzé. A verseny részleteiről a polgármester 
korábban így nyilatkozott: „Nálunk Balogh Jánosné polgár-korábban így nyilatkozott: „Nálunk Balogh Jánosné polgár-
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MÁRTÉLYRA LÁTOGATOTT MÁRTÉLYRA LÁTOGATOTT 
A FELZÁRKÓZÁSI ÉS ESÉLY- A FELZÁRKÓZÁSI ÉS ESÉLY- 
EGYENLŐSÉGI PROJEKTEGYENLŐSÉGI PROJEKT
  

Július 17-én, pénteken a Mártélyi Faluház adott otthont a Július 17-én, pénteken a Mártélyi Faluház adott otthont a 
megyei Felzárkózási és Esélyegyenlőségi Projekt előadá-megyei Felzárkózási és Esélyegyenlőségi Projekt előadá-
sainak.sainak.

Érdekes és hasznos előadásokat hallhattak július 17-én az Érdekes és hasznos előadásokat hallhattak július 17-én az 
érdeklődők a mártélyi Faluházban. Egy, a megyében megva-érdeklődők a mártélyi Faluházban. Egy, a megyében megva-
lósuló projekt részeként érkezett a településre egy előadás-lósuló projekt részeként érkezett a településre egy előadás-
sorozat, amelynek keretében fontos tanácsokkal látták el a sorozat, amelynek keretében fontos tanácsokkal látták el a 
résztvevőket.résztvevőket.
A délelőtti programon Rácz Tibor tűzoltó hadnagy a tűz-A délelőtti programon Rácz Tibor tűzoltó hadnagy a tűz-
védelmi előírásokról tartott előadást, de a veszélyhelyzet védelmi előírásokról tartott előadást, de a veszélyhelyzet 
esetén alkalmazandó teendőkbe is beavatta az érdeklődőket. esetén alkalmazandó teendőkbe is beavatta az érdeklődőket. 
Az előadásból kiderült például, hogy miként lehet a lángra Az előadásból kiderült például, hogy miként lehet a lángra 
kapó olaj oltását megkísérelni, hiszen ebben az esetben tilos kapó olaj oltását megkísérelni, hiszen ebben az esetben tilos 
vizet használni. Kiderült az is, hogy a mártélyi családi há-vizet használni. Kiderült az is, hogy a mártélyi családi há-
zaknál nyugodtan lehet bográcsozni és szalonnát sütögetni, zaknál nyugodtan lehet bográcsozni és szalonnát sütögetni, 
ezt a szabályok nem tiltják, ugyanakkor a tűzgyújtási szabá-ezt a szabályok nem tiltják, ugyanakkor a tűzgyújtási szabá-
lyokat és intelmeket mindenképpen be kell tartani.lyokat és intelmeket mindenképpen be kell tartani.
Dr. Mándoki Anna rendőr főhadnagy a tanyán élők közbiz-Dr. Mándoki Anna rendőr főhadnagy a tanyán élők közbiz-
tonsági helyzetéről tartott tájékoztatást és több hasznos tip-tonsági helyzetéről tartott tájékoztatást és több hasznos tip-
pet is adott azzal kapcsolatban, hogy vagyontárgyainkat és pet is adott azzal kapcsolatban, hogy vagyontárgyainkat és 
értékeinket miként tudjuk megóvni. Felhívta a figyelmet a értékeinket miként tudjuk megóvni. Felhívta a figyelmet a 
trükkös tolvajokra, akik körmönfont módon próbálhatnak trükkös tolvajokra, akik körmönfont módon próbálhatnak 
pénzt kicsalni áldozataiktól.pénzt kicsalni áldozataiktól.
Jakabos Boglárka pszichológus a mentális problémákról és a Jakabos Boglárka pszichológus a mentális problémákról és a 
szenvedélybetegségekről tartott előadást. Utóbbi jellemzői is szenvedélybetegségekről tartott előadást. Utóbbi jellemzői is 
szóba kerültek a bő félóra során, valamint a kezelések mód-szóba kerültek a bő félóra során, valamint a kezelések mód-
jait is ismertette a résztvevőkkel. Lelki egészségünk nagyon jait is ismertette a résztvevőkkel. Lelki egészségünk nagyon 
fontos, így érdemes ezen a téren is ügyelni saját magunkra.fontos, így érdemes ezen a téren is ügyelni saját magunkra.
Angyalné Kovács Anikó, a Tóth János Szakképző Iskola Angyalné Kovács Anikó, a Tóth János Szakképző Iskola 
igazgatója a pályaválasztás, a jövő megalapozásával kapcso-igazgatója a pályaválasztás, a jövő megalapozásával kapcso-
latban adott elő. Az iskola és a tanulás fontosságát hangsú-latban adott elő. Az iskola és a tanulás fontosságát hangsú-
lyozta előadásában, amelyben a szakképzés és a felnőttokta-lyozta előadásában, amelyben a szakképzés és a felnőttokta-
tás is szóba került. Szakmát választani sosem késő, mondta, tás is szóba került. Szakmát választani sosem késő, mondta, 
és fontos lehet az is, hogy folyamatosan képezzük magun-és fontos lehet az is, hogy folyamatosan képezzük magun-
kat. Ha lehetőségünk van, tanuljunk.kat. Ha lehetőségünk van, tanuljunk.
Az utolsó előadás Masa Andrea védőnőé volt, aki az egész-Az utolsó előadás Masa Andrea védőnőé volt, aki az egész-
ségi állapottal kapcsolatos rizikófaktorokról számolt be, tip-ségi állapottal kapcsolatos rizikófaktorokról számolt be, tip-
peket és tanácsokat is adott előadása során.peket és tanácsokat is adott előadása során.

FOLYTATÓDIK CSONGRÁD-CSANÁD FOLYTATÓDIK CSONGRÁD-CSANÁD 
MEGYÉBEN A FELZÁRKÓZÁSI ÉS MEGYÉBEN A FELZÁRKÓZÁSI ÉS 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM
  

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a Széchenyi A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a Széchenyi 
2020 program keretében 57 millió forintos támogatást 2020 program keretében 57 millió forintos támogatást 
nyert a megyei felzárkózási és esélyegyenlőségi program nyert a megyei felzárkózási és esélyegyenlőségi program 
megvalósításához. Polner Eörst, a megyei közgyűlés alel-megvalósításához. Polner Eörst, a megyei közgyűlés alel-
nökét kérdeztük a projekt jelentőségéről és céljáról.nökét kérdeztük a projekt jelentőségéről és céljáról.
K. Á.: A Csongrád-Csanád megyei Önkormányzat 57 mil-K. Á.: A Csongrád-Csanád megyei Önkormányzat 57 mil-
lió forintos támogatást nyert a Széchenyi 2020 program lió forintos támogatást nyert a Széchenyi 2020 program 
keretében. Mi a célja a programnak, és mire fordítják az keretében. Mi a célja a programnak, és mire fordítják az 
összeget?összeget?
Polner Eörs:Polner Eörs: Az alapvető célja a projektnek, a megyei szin- Az alapvető célja a projektnek, a megyei szin-
tű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása, annak tű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása, annak 
érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések 
ne csak országosan, hanem helyi és megyei szinten is kiala-ne csak országosan, hanem helyi és megyei szinten is kiala-
kuljanak. Legfőbb célkitűzése a projektnek, hogy a célcso-kuljanak. Legfőbb célkitűzése a projektnek, hogy a célcso-
portok: a romákra, a mélyszegénységben élőkre és a tanyán portok: a romákra, a mélyszegénységben élőkre és a tanyán 
élőkre vonatkozó szociális háló esetleges hiányait és prob-élőkre vonatkozó szociális háló esetleges hiányait és prob-
lémáit feltárja a beavatkozási területek dimenzióiban, vala-lémáit feltárja a beavatkozási területek dimenzióiban, vala-
mint a megyében megvalósuló fejlesztési programokban a mint a megyében megvalósuló fejlesztési programokban a 
felzárkózási szempontok hatékonyabbá tétele és ezek össze-felzárkózási szempontok hatékonyabbá tétele és ezek össze-
hangolása.hangolása.
K. Á.: Mi a lényege a Csongrád-Csanád megyei felzárkózá-K. Á.: Mi a lényege a Csongrád-Csanád megyei felzárkózá-
si és esélyegyenlőségi programnak még mindezen kívül?si és esélyegyenlőségi programnak még mindezen kívül?
Polner Eörs:Polner Eörs: Nagyon fontos kiemelni azt, hogy ha valaki  Nagyon fontos kiemelni azt, hogy ha valaki 
kimarad a szociális háló ellátási területéről, akkor ezen va-kimarad a szociális háló ellátási területéről, akkor ezen va-
lahogy segíteni kell. Ebben ad segítséget a projekt. Felvál-lahogy segíteni kell. Ebben ad segítséget a projekt. Felvál-
lalt célja, hogy egy szolgáltatási út-térképen azonosítsuk be lalt célja, hogy egy szolgáltatási út-térképen azonosítsuk be 
a problémákat, így az említett szolgáltatási út-térkép javasol a problémákat, így az említett szolgáltatási út-térkép javasol 
egy olyan cselekvési tervet, ami realizálódik, és a hálón lévő egy olyan cselekvési tervet, ami realizálódik, és a hálón lévő 
esetleges hiányokat befoltozza.esetleges hiányokat befoltozza.
K. Á.: Tudomásom szerint rendezvényeket is tartanak az K. Á.: Tudomásom szerint rendezvényeket is tartanak az 
említett célcsoportok számára.említett célcsoportok számára.
Polner Eörs:Polner Eörs: Igen, azt mondhatom, hogy nagyon sikeres  Igen, azt mondhatom, hogy nagyon sikeres 
rendezvényeken vagyunk túl. Az elmúlt időszakban, 2017 rendezvényeken vagyunk túl. Az elmúlt időszakban, 2017 
óta Csongrád megyei felzárkózási fórumülés négy alkalom-óta Csongrád megyei felzárkózási fórumülés négy alkalom-
mal volt, roma lakosság és tanyasi lakosság felzárkózását mal volt, roma lakosság és tanyasi lakosság felzárkózását 
segítő munkacsoportülés 20 alkalommal, míg közösségi segítő munkacsoportülés 20 alkalommal, míg közösségi 
együttműködést segítő rendezvény pedig 8 alkalommal volt. együttműködést segítő rendezvény pedig 8 alkalommal volt. 
Ezeken a rendezvényeken mindösszesen 650 fő vett részt. Az Ezeken a rendezvényeken mindösszesen 650 fő vett részt. Az 
előadók, a meghívott szakértők, és természetesen a hivatali előadók, a meghívott szakértők, és természetesen a hivatali 
kollégák.kollégák.
K. Á.: Mi a célja ezeknek a rendezvényeknek?K. Á.: Mi a célja ezeknek a rendezvényeknek?
Polner Eörs:Polner Eörs: Az elsődleges cél, hogy a jelenlévő célközönség  Az elsődleges cél, hogy a jelenlévő célközönség 
tájékoztatást kapjon arról, hogy hogyan tud segítséget kér-tájékoztatást kapjon arról, hogy hogyan tud segítséget kér-
ni. Milyen fórumokhoz, milyen segítőkhöz, és milyen úton ni. Milyen fórumokhoz, milyen segítőkhöz, és milyen úton 
fordulhatnak. Ez pedig a problémájukra gyógyírt jelenthet.fordulhatnak. Ez pedig a problémájukra gyógyírt jelenthet.

A délelőtti program során valóban hasznos és a mindennapi A délelőtti program során valóban hasznos és a mindennapi 
életben alkalmazható tanácsokkal látták el a résztvevőket, életben alkalmazható tanácsokkal látták el a résztvevőket, 
akik így információkkal és fontos tudással gazdagodtak.akik így információkkal és fontos tudással gazdagodtak.

szcs szcs 
fotó: Csongrád Megyei Felzárkózási fotó: Csongrád Megyei Felzárkózási 
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200 KILOMÉTERT FUTOTTAK LE 200 KILOMÉTERT FUTOTTAK LE 
A MÁRTÉLYI ISKOLÁÉRTA MÁRTÉLYI ISKOLÁÉRT

  
Június 28-án, vasárnap délután 3-kor 17 teljesítményfu-Június 28-án, vasárnap délután 3-kor 17 teljesítményfu-
tó indult el Mártélyról Budapestre, az Emberi Erőforrá-tó indult el Mártélyról Budapestre, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumához, hogy személyesen adhassák át sok Minisztériumához, hogy személyesen adhassák át 
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak az Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak az 
iskola fennmaradásához szükséges iratokat. A váltófutók iskola fennmaradásához szükséges iratokat. A váltófutók 
másnap délelőtt értek célba. Az élményekről megkérdez-másnap délelőtt értek célba. Az élményekről megkérdez-
tük Dr. Putz Anitát, a község polgármesterét.tük Dr. Putz Anitát, a község polgármesterét.

„Igen emberpróbáló volt. Délután 3 órakor indultunk, na-„Igen emberpróbáló volt. Délután 3 órakor indultunk, na-
gyon meleg volt, szakadt rólunk a víz. Bár fizikailag eléggé gyon meleg volt, szakadt rólunk a víz. Bár fizikailag eléggé 
szenvedtük az időjárás miatt, a futók borzasztóan lelkesek szenvedtük az időjárás miatt, a futók borzasztóan lelkesek 
voltak. Boldogok voltunk, nagyon örültünk, hogy elindul-voltak. Boldogok voltunk, nagyon örültünk, hogy elindul-
hatunk” – kezdte el élménybeszámolóját a polgármester. hatunk” – kezdte el élménybeszámolóját a polgármester. 
„Idővel ránk köszöntött az éjszaka, végig 20 fok körüli volt a „Idővel ránk köszöntött az éjszaka, végig 20 fok körüli volt a 
hőmérséklet, nagyon melegünk volt. Kecskemétig 16-an fu-hőmérséklet, nagyon melegünk volt. Kecskemétig 16-an fu-
tottak, elhagyva a várost 6-an folytatták a futást.”tottak, elhagyva a várost 6-an folytatták a futást.”
Putz Anita arról is beszélt, hogy hogyan bírták a résztvevők Putz Anita arról is beszélt, hogy hogyan bírták a résztvevők 
a megpróbáltatásokat. „Kiemelkedően sokat vállalt magára a megpróbáltatásokat. „Kiemelkedően sokat vállalt magára 
Nagy András Dániel, a szervező. Ő csaknem 30 kilométert Nagy András Dániel, a szervező. Ő csaknem 30 kilométert 
futott, csakúgy, mint Molnár Sándor Endre és Nagy Péter. futott, csakúgy, mint Molnár Sándor Endre és Nagy Péter. 
Én magam 10 kilométert vállaltam be, éjjel kettő után ke-Én magam 10 kilométert vállaltam be, éjjel kettő után ke-
rült rám a sor. Két részletben tudtam ezt teljesíteni, így vé-rült rám a sor. Két részletben tudtam ezt teljesíteni, így vé-
gül ennél kicsit többet sikerült lefutni” – emlékezett vissza gül ennél kicsit többet sikerült lefutni” – emlékezett vissza 
a polgármester.a polgármester.
„Reggel 9 óra tájékán értünk Budapestre” – folytatta Putz „Reggel 9 óra tájékán értünk Budapestre” – folytatta Putz 
Anita. „Akkor ismét nagyon meleg volt. Senki nem aludt Anita. „Akkor ismét nagyon meleg volt. Senki nem aludt 
egy szemhunyásnyit se, hullafáradtan értünk oda, de kitar-egy szemhunyásnyit se, hullafáradtan értünk oda, de kitar-
tottunk.”tottunk.”
Az érkezés után kezdődött meg a tárgyalás Maruzsa Zoltán Az érkezés után kezdődött meg a tárgyalás Maruzsa Zoltán 
közoktatási államtitkárral. „Az államtitkár szívélyesen foga-közoktatási államtitkárral. „Az államtitkár szívélyesen foga-
dott bennünket, de azt mondta, mindegy, mit csinálunk. Ez dott bennünket, de azt mondta, mindegy, mit csinálunk. Ez 
a dolog már eldőlt, szeptembertől biztosan nem fog kinyit-a dolog már eldőlt, szeptembertől biztosan nem fog kinyit-
ni az intézmény – emlékezett vissza Putz Anita. „Próbáltuk ni az intézmény – emlékezett vissza Putz Anita. „Próbáltuk 
meggyőzni magánemberként és államtitkárként is – folya-meggyőzni magánemberként és államtitkárként is – folya-
tatta. „Beszéltünk neki arról is, hogy egyeztettünk a refor-tatta. „Beszéltünk neki arról is, hogy egyeztettünk a refor-
mátusokkal is, akkor még úgy tűnt, ez lehet a megoldás. mátusokkal is, akkor még úgy tűnt, ez lehet a megoldás. 
Ennek az államtitkár is örült. Mi pedig vállaltuk, hogy ha Ennek az államtitkár is örült. Mi pedig vállaltuk, hogy ha 
az egyház lesz az iskola üzemeltetője, mindent megteszünk, az egyház lesz az iskola üzemeltetője, mindent megteszünk, 
hogy a létszámot feltornázzuk. Mártély egy egyházi beállí-hogy a létszámot feltornázzuk. Mártély egy egyházi beállí-

tottságú falu, vallásos emberekkel.” Ezután nem sokkal de-tottságú falu, vallásos emberekkel.” Ezután nem sokkal de-
rült ki: az egyház mégsem vállalja az iskola fenntartását.rült ki: az egyház mégsem vállalja az iskola fenntartását.
Putz Anita a cikk megírásának pillanatában így nyilatkozott Putz Anita a cikk megírásának pillanatában így nyilatkozott 
az iskolát érintő aktuális helyzetről: „Azóta benyújtottuk a az iskolát érintő aktuális helyzetről: „Azóta benyújtottuk a 
bíróságra a megfelelő iratokat. Az oktatási jogok biztosa a bíróságra a megfelelő iratokat. Az oktatási jogok biztosa a 
vizsgálatot lezárta és átadta az ügyet az emberi jogok bizto-vizsgálatot lezárta és átadta az ügyet az emberi jogok bizto-
sának.”sának.”

Akik együtt futottak a Mártélyi Iskoláért:Akik együtt futottak a Mártélyi Iskoláért:

Szervező:Szervező:
Nagy András DánielNagy András Dániel

Futók:Futók:
Berényi ZsoltBerényi Zsolt
Csuka KrisztiánCsuka Krisztián
Joó KárolyJoó Károly
Kellner MagdolnaKellner Magdolna
Kiss AttilaKiss Attila
Molnár Sándor EndreMolnár Sándor Endre
Nagy András Dániel Nagy András Dániel 
Nagy PéterNagy Péter
Nagyné Hegedűs EdinaNagyné Hegedűs Edina
Putz AnitaPutz Anita
Radics SzabolcsRadics Szabolcs
Szabó IstvánSzabó István
Tóth ErnőTóth Ernő
Tót ZoltánTót Zoltán
Zipperer ViktorZipperer Viktor

Sofőrök:Sofőrök:
Baranyi Mariann, Sajti ImrénéBaranyi Mariann, Sajti Imréné

Kísérők:Kísérők:
Kuzma Csilla, Mohos Imre, Rácz Róbert, Rózsa Szilveszter Kuzma Csilla, Mohos Imre, Rácz Róbert, Rózsa Szilveszter 
Róbert, Vincze PéterRóbert, Vincze Péter

Támogatók:Támogatók:
Alapítvány a Mártélyi IskoláértAlapítvány a Mártélyi Iskoláért
BZ PressBZ Press
Csilla Házi vegyesboltCsilla Házi vegyesbolt
HerbaházHerbaház
Kis Boszorkány ABCKis Boszorkány ABC
Mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egye-Mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egye-
sületsület
Nevada raktáráruházNevada raktáráruház
Radics JózsefnéRadics Józsefné
Zsadányi LászlónéZsadányi Lászlóné
Baranyi Hűtéstechnika Kft.Baranyi Hűtéstechnika Kft.
Mindszenti Testedző Sport-és Rekreációs EgyesületMindszenti Testedző Sport-és Rekreációs Egyesület

Ezúton is köszönjük a nagyszerű csapatnak Ezúton is köszönjük a nagyszerű csapatnak 
az együttműködést és a kitartást!az együttműködést és a kitartást!
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•  Hajdú Vencel (Dr. Hajdú László és Görbe Ágnes)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

•  Berényi Tamás és Trabulka Nikolett
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MÁRTÉLYI AZ ELSŐ TISZAI MÁRTÉLYI AZ ELSŐ TISZAI 
PLASZTIK LADIKPLASZTIK LADIK

  
Július közepén Mártélyon bocsátották vízre az első Tiszai Július közepén Mártélyon bocsátották vízre az első Tiszai 
Plasztik Ladikot, amely újrahasznosított műanyagból ké-Plasztik Ladikot, amely újrahasznosított műanyagból ké-
szült el, Szabó László, mártélyi mester munkája nyomán.szült el, Szabó László, mártélyi mester munkája nyomán.

A műanyag mindenhol jelen van az életünkben. PET palac-A műanyag mindenhol jelen van az életünkben. PET palac-
kok, csomagoló anyagok, fröccsöntött használati tárgyak kok, csomagoló anyagok, fröccsöntött használati tárgyak 
vagy akár a billentyűzet, amelyen e sorok íródnak. Ma már vagy akár a billentyűzet, amelyen e sorok íródnak. Ma már 
nem kérdés, hogy életünk gonosz velejárója-e a műanyag, nem kérdés, hogy életünk gonosz velejárója-e a műanyag, 
amelyet lehetne jól is kezelni, bár a tapasztalatok nem ezt amelyet lehetne jól is kezelni, bár a tapasztalatok nem ezt 
mutatják. A szelektív hulladékgyűjtés intézménye még ko-mutatják. A szelektív hulladékgyűjtés intézménye még ko-
ránt sem tökéletes a világban, PET palackok csúfítják az ránt sem tökéletes a világban, PET palackok csúfítják az 
útmenti árkokat, műanyaghulladékok úsznak a Tiszán, de útmenti árkokat, műanyaghulladékok úsznak a Tiszán, de 
az óceánok esetében sem jobb a helyzet. Ez a hulladék idővel az óceánok esetében sem jobb a helyzet. Ez a hulladék idővel 
teljesen tönkreteszi a növény- és állatvilágot, az élővilágot, a teljesen tönkreteszi a növény- és állatvilágot, az élővilágot, a 
bolygót, ahol élünk.bolygót, ahol élünk.
Ezért is fontosak a PET Kupához hasonló kezdeményezé-Ezért is fontosak a PET Kupához hasonló kezdeményezé-
sek, ennek keretében ugyanis az elmúlt időszakban 70 tonna sek, ennek keretében ugyanis az elmúlt időszakban 70 tonna 
hulladéktól mentesítették a Tiszát a programban résztvevők. hulladéktól mentesítették a Tiszát a programban résztvevők. 
A PET Kupa stábja és a szakmai partnerek célja pedig az, A PET Kupa stábja és a szakmai partnerek célja pedig az, 
hogy az összegyűjtött hulladékot kreatívan, értékteremtően hogy az összegyűjtött hulladékot kreatívan, értékteremtően 
dolgozzák fel. Ennek mentén született meg a Plasztik Ladik dolgozzák fel. Ennek mentén született meg a Plasztik Ladik 
ötlete is. A kivitelezés során az ötletgazdák fontosnak tar-ötlete is. A kivitelezés során az ötletgazdák fontosnak tar-
tották, hogy ne fröccsöntött formában készüljön el a ladik, tották, hogy ne fröccsöntött formában készüljön el a ladik, 
hanem ez az ősi mesterség továbbéljen és mesteremberek hanem ez az ősi mesterség továbbéljen és mesteremberek 
munkálják meg, a különleges módszerrel feldolgozott mű-munkálják meg, a különleges módszerrel feldolgozott mű-
anyag deszkákat, amelyek a fához hasonlóan fűrészelhetőek, anyag deszkákat, amelyek a fához hasonlóan fűrészelhetőek, 
gyalulhatóak és megmunkálhatóak. gyalulhatóak és megmunkálhatóak. 
Az ország több pontjáról is sikerült ladikkészítő mestereket Az ország több pontjáról is sikerült ladikkészítő mestereket 
találni, akiknek megtetszett a kihívás és szeretnének ten-találni, akiknek megtetszett a kihívás és szeretnének ten-
ni egy szebb és tisztább Tiszáért, és szebb és tisztább kör-ni egy szebb és tisztább Tiszáért, és szebb és tisztább kör-
nyezetért. A Plasztik Ladik első prototípusát Szabó László nyezetért. A Plasztik Ladik első prototípusát Szabó László 
mártélyi mester készítette el, aki már több száz ladikot meg-mártélyi mester készítette el, aki már több száz ladikot meg-
alkotott – bár eddig csak fával dolgozott.alkotott – bár eddig csak fával dolgozott.
Az első Tiszai Plasztik Ladikot július közepén bocsátották Az első Tiszai Plasztik Ladikot július közepén bocsátották 
vízre a mártélyi holtágnál. A terv és az elképzelés megva-vízre a mártélyi holtágnál. A terv és az elképzelés megva-
lósult, a projektben résztvevők értéket teremtettek és példát lósult, a projektben résztvevők értéket teremtettek és példát 
mutattak. A hulladékként bajt és gondot okozó műanyag mutattak. A hulladékként bajt és gondot okozó műanyag 
összegyűjtve és ügyesen felhasználva hasznos is lehet. összegyűjtve és ügyesen felhasználva hasznos is lehet. 
Mindez azonban rajtunk is múlik és nagy felelősség, hogy Mindez azonban rajtunk is múlik és nagy felelősség, hogy 

MEGKEZDŐDTEK A NYÁRI MEGKEZDŐDTEK A NYÁRI 
GYERMEKTÁBOROK MÁRTÉLYONGYERMEKTÁBOROK MÁRTÉLYON

  
Mártélyon ezen a nyáron is különböző Erzsébet-táborok Mártélyon ezen a nyáron is különböző Erzsébet-táborok 
várják a gyerekeket, július 20-án egy történelmi táborral várják a gyerekeket, július 20-án egy történelmi táborral 
indult el a szezon. Az Erzsébet-táborok minden évben egy indult el a szezon. Az Erzsébet-táborok minden évben egy 
hétig tartanak, reggel nyolctól délután négy óráig, a szer-hétig tartanak, reggel nyolctól délután négy óráig, a szer-
vezők napi négyszeri étkezést biztosítanak a gyerekeknek.vezők napi négyszeri étkezést biztosítanak a gyerekeknek.
Az idei nyár első tábora a történelemi tábor volt, amely iz-Az idei nyár első tábora a történelemi tábor volt, amely iz-
galmas programokkal és kirándulással kötötte le a gyerekek galmas programokkal és kirándulással kötötte le a gyerekek 
figyelmét és idejét. Pótári Mihállyal, a Mártélyi Általános figyelmét és idejét. Pótári Mihállyal, a Mártélyi Általános 
Művelődési Központ intézményvezetőjével beszélgettünk.Művelődési Központ intézményvezetőjével beszélgettünk.
Pótári Mihály lapunknak elmondta, hogy a virológiai fog-Pótári Mihály lapunknak elmondta, hogy a virológiai fog-
lalkozást is megtartották a tábor kezdő napján, hiszen lalkozást is megtartották a tábor kezdő napján, hiszen 
a koronavírus miatt ez kötelező elem. A Trianon 100. év-a koronavírus miatt ez kötelező elem. A Trianon 100. év-
fordulójával kapcsolatban szervezett foglalkozások között fordulójával kapcsolatban szervezett foglalkozások között 
a gyerekek a magyar történelembe kalandozhattak, de a a gyerekek a magyar történelembe kalandozhattak, de a 
kézműveskedés és a testmozgás sem maradhatott el. Az óko-kézműveskedés és a testmozgás sem maradhatott el. Az óko-
ri olimpia és a sport történelmébe is betekintést nyerhettek a ri olimpia és a sport történelmébe is betekintést nyerhettek a 
résztvevő gyerkőcök.résztvevő gyerkőcök.
A 9 éves A 9 éves Surinya KiraSurinya Kira lapunknak elmesélte, hogy harmad- lapunknak elmesélte, hogy harmad-
jára vett részt nyári táborban. A cserkésztábor volt eddig a jára vett részt nyári táborban. A cserkésztábor volt eddig a 
legnagyobb élménye, a távolba dobás tetszett neki a legjob-legnagyobb élménye, a távolba dobás tetszett neki a legjob-
ban és elmondása szerint sokat is fejlődött ezen a téren.ban és elmondása szerint sokat is fejlődött ezen a téren.
Orosz DávidOrosz Dávid, 12 éves táborozó kérdésünkre elmondta, hogy , 12 éves táborozó kérdésünkre elmondta, hogy 
nagyon jól érezte magát a táborban, jó volt a hangulat. Azt nagyon jól érezte magát a táborban, jó volt a hangulat. Azt 
is hozzátette, hogy eddig horgász-, cserkész-, és rajztáborok-is hozzátette, hogy eddig horgász-, cserkész-, és rajztáborok-
ban is volt. „Ebben a táborban az olimpia meg a gimnaszti-ban is volt. „Ebben a táborban az olimpia meg a gimnaszti-
kázás volt a legjobb” – mesélte Dávid.kázás volt a legjobb” – mesélte Dávid.
Minden tábor fontos eleme a kirándulós nap, melyet min-Minden tábor fontos eleme a kirándulós nap, melyet min-
dig szerdára szerveznek. Július 22-én a csapat Szegedre, az dig szerdára szerveznek. Július 22-én a csapat Szegedre, az 
Agórába látogatott, ahol kísérleteket és bemutatókat láthat-Agórába látogatott, ahol kísérleteket és bemutatókat láthat-
tak a gyerekek, majd a Ferencesek Templomába is eljutottak. tak a gyerekek, majd a Ferencesek Templomába is eljutottak. 
Július 27-én kezdetét vette a művésztábor, illetve párhu-Július 27-én kezdetét vette a művésztábor, illetve párhu-
zamosan a cirkusz tábor, melyek szintén teljes létszámmal zamosan a cirkusz tábor, melyek szintén teljes létszámmal 
futottak végig. A cirkusz tábort egy budapesti artista szer-futottak végig. A cirkusz tábort egy budapesti artista szer-
vezte. A művésztábor Mucsi Zoltán szervezésében jöhetett vezte. A művésztábor Mucsi Zoltán szervezésében jöhetett 
létre, az alkotó kiskezek délelőtt foglalkozásokon, délután létre, az alkotó kiskezek délelőtt foglalkozásokon, délután 
szabadprogramokon vehettek részt. Augusztus 3-tól, négy szabadprogramokon vehettek részt. Augusztus 3-tól, négy 
profi szervező ügyességi játékokkal is várja a kiscserkésze-profi szervező ügyességi játékokkal is várja a kiscserkésze-
ket. A táborok sora augusztus 10-től egy igazi kuriózummal ket. A táborok sora augusztus 10-től egy igazi kuriózummal 
folytatódik, idén először az Ete Népe Történelmi Egyesület-folytatódik, idén először az Ete Népe Történelmi Egyesület-
tel karöltve az ősmagyar szokások világába kalauzolják el a tel karöltve az ősmagyar szokások világába kalauzolják el a 
táborozókat a szervezők. A régi idők viselete, és fegyverei, és táborozókat a szervezők. A régi idők viselete, és fegyverei, és 
a gyógynövények, fűszernövények használatába is betekin-a gyógynövények, fűszernövények használatába is betekin-
tést nyerhetnek a résztvevők.tést nyerhetnek a résztvevők.
Utolsóként a Kékfény tábort tartják, ahol rendőrök és tűzol-Utolsóként a Kékfény tábort tartják, ahol rendőrök és tűzol-
tók tartanak foglalkozásokat. A Mártélyi Horgászegyesület tók tartanak foglalkozásokat. A Mártélyi Horgászegyesület 
és a Katasztrófavédelmi Egyesület is szervez tábort, ezek az és a Katasztrófavédelmi Egyesület is szervez tábort, ezek az 
országos szervezetek támogatásával valósulhatnak meg.országos szervezetek támogatásával valósulhatnak meg.

fefe

a környezetünket, a világunkat miként is őrizzük meg gyer-a környezetünket, a világunkat miként is őrizzük meg gyer-
mekeink, unokáink és a következő generációk számára.mekeink, unokáink és a következő generációk számára.
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IDÉN SEM MARAD EL IDÉN SEM MARAD EL 
A MÁRTÉLYI ALKOTÓTÁBORA MÁRTÉLYI ALKOTÓTÁBOR
  

A Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor 2020-ban is A Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor 2020-ban is 
megnyitja kapuit – több mint 100 művész és alkotó kedvű megnyitja kapuit – több mint 100 művész és alkotó kedvű 
hódol szenvedélyének és örökíti meg ismét a helyi vízpart, hódol szenvedélyének és örökíti meg ismét a helyi vízpart, 
a puszták és a tanyavilág hangulatát, szépségét.a puszták és a tanyavilág hangulatát, szépségét.
Izgalmas és mozgalmas lesz 2020-ban is a Mártélyi Képző-Izgalmas és mozgalmas lesz 2020-ban is a Mártélyi Képző-
művészeti Alkotótábor, amely továbbra is töretlen népszerű-művészeti Alkotótábor, amely továbbra is töretlen népszerű-
ségnek örvend a képzőművészek és a műkedvelők körében. ségnek örvend a képzőművészek és a műkedvelők körében. 
Július 27-én a szegedi művész, Pataki Ferenc vezetésével mű-Július 27-én a szegedi művész, Pataki Ferenc vezetésével mű-
ködő Belvárosi Rajzkör tagjainak munkáiból nyílik kiállítás, ködő Belvárosi Rajzkör tagjainak munkáiból nyílik kiállítás, 
amely egész héten látható lesz a mártélyi Faluházban, majd amely egész héten látható lesz a mártélyi Faluházban, majd 
több mint egyhetes alkotómunka vár a résztvevőkre. több mint egyhetes alkotómunka vár a résztvevőkre. 
Mucsi Zoltán táborvezető, festőművész lapunknak elmond-Mucsi Zoltán táborvezető, festőművész lapunknak elmond-
ta, hogy a 2020-as évben is több mint száz fő vesz majd részt ta, hogy a 2020-as évben is több mint száz fő vesz majd részt 
a tábori munkában. Neves művészek, mint Verebes György a tábori munkában. Neves művészek, mint Verebes György 
vagy Szabó Tamás is a meghívott vendégek között szerepel-vagy Szabó Tamás is a meghívott vendégek között szerepel-
nek, ám a legfiatalabbak is lehetőséget kapnak. A hagyomá-nek, ám a legfiatalabbak is lehetőséget kapnak. A hagyomá-
nyokhoz híven a mártélyi művésztábor fiataljai is ellátogat-nyokhoz híven a mártélyi művésztábor fiataljai is ellátogat-
nak az alkotótáborba, ahol a legkülönlegesebb titkokat és nak az alkotótáborba, ahol a legkülönlegesebb titkokat és 
fogásokat is elleshetik majd a tapasztalt alkotóktól. A főis-fogásokat is elleshetik majd a tapasztalt alkotóktól. A főis-
kolások és egyetemisták is jelentkeztek, de műkedvelőkből kolások és egyetemisták is jelentkeztek, de műkedvelőkből 
sem lesz hiány.sem lesz hiány.
A résztvevőket különböző programok is várják, délelőttön-A résztvevőket különböző programok is várják, délelőttön-
ként például hagyományosan alakrajzok, szerkezeti rajzok, ként például hagyományosan alakrajzok, szerkezeti rajzok, 
krokik készülnek, délután pedig irány a vízpart, a tanyavilág krokik készülnek, délután pedig irány a vízpart, a tanyavilág 
vagy éppen a közeli szélmalom – ezeket is meg kell örökíte-vagy éppen a közeli szélmalom – ezeket is meg kell örökíte-
ni! Este pedig zenés programok és beszélgetések, előadások ni! Este pedig zenés programok és beszélgetések, előadások 
is szerepelnek a tervek között.is szerepelnek a tervek között.
A táborban készült alkotásokból természetesen kiállításokat A táborban készült alkotásokból természetesen kiállításokat 
is rendeznek. A Téli Tárlaton mutatják majd be, a vásárhe-is rendeznek. A Téli Tárlaton mutatják majd be, a vásárhe-
lyi Alföldi Galériában a legjobban sikerült munkákat, de a lyi Alföldi Galériában a legjobban sikerült munkákat, de a 
hagyományos záró kiállítás sem marad el a Faluházban. Ez hagyományos záró kiállítás sem marad el a Faluházban. Ez 
ugyan csak néhány óráig látható, mégis komoly népszerű-ugyan csak néhány óráig látható, mégis komoly népszerű-
ségnek örvend és teltházas rendezvény szokott lenni. A kiál-ségnek örvend és teltházas rendezvény szokott lenni. A kiál-
lításra augusztus 4-én, kerül sor.lításra augusztus 4-én, kerül sor.
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a szúnyognak, majd bebábozódnak és utána lesz belőlük az a szúnyognak, majd bebábozódnak és utána lesz belőlük az 
imágó” – avatott be minket Sipos József.imágó” – avatott be minket Sipos József.
A rovarnak több faja él hazánkban. Az országunkban honos A rovarnak több faja él hazánkban. Az országunkban honos 
a gyötrő szúnyog, az oldalfoltos szúnyog, a balatoni szúnyog a gyötrő szúnyog, az oldalfoltos szúnyog, a balatoni szúnyog 
vagy a vörös hátú szúnyog. Ugyanakkor az elmúlt években vagy a vörös hátú szúnyog. Ugyanakkor az elmúlt években 
egyre több invazív, más országokból, földrészekről érkező, egyre több invazív, más országokból, földrészekről érkező, 
betegségeket, szívférgességet, maláriát terjesztő szúnyog is betegségeket, szívférgességet, maláriát terjesztő szúnyog is 
megjelent. A rovarról tudni érdemes, hogy csak a nőstény megjelent. A rovarról tudni érdemes, hogy csak a nőstény 
szúnyog szívja a vérünket és fejlett széndioxid érzékelő ké-szúnyog szívja a vérünket és fejlett széndioxid érzékelő ké-
pességük van, ezért is találnak ránk gyorsan.pességük van, ezért is találnak ránk gyorsan.
„Lényeges dolog, hogy a szúnyogok elleni védekezés egy „Lényeges dolog, hogy a szúnyogok elleni védekezés egy 
komplex folyamat. A történelem azt mutatja: a nemes és jó komplex folyamat. A történelem azt mutatja: a nemes és jó 
célokat csakis összefogással tudjuk elérni, közösen küzdve célokat csakis összefogással tudjuk elérni, közösen küzdve 
a nehézségekkel. A légi szúnyogvédelmet az Európai Uni-a nehézségekkel. A légi szúnyogvédelmet az Európai Uni-
ós szabályozás a 2020-as évvel betiltotta. A szúnyogok el-ós szabályozás a 2020-as évvel betiltotta. A szúnyogok el-
leni védelem így valóban komplex, két részre bonthatjuk. leni védelem így valóban komplex, két részre bonthatjuk. 
Egyrészt van feladata a lakosságnak és a hatóságoknak. A Egyrészt van feladata a lakosságnak és a hatóságoknak. A 
cél leginkább a malária szúnyogok, a veszélyes szúnyogok cél leginkább a malária szúnyogok, a veszélyes szúnyogok 
környezetből történő eltűntetése, megsemmisítése. A másik környezetből történő eltűntetése, megsemmisítése. A másik 
pedig az egyéb szúnyogok egyedszámának csökkentése. Na-pedig az egyéb szúnyogok egyedszámának csökkentése. Na-
gyon nehéz feladat ez. A hatóság ködöléssel, meleg ködkép-gyon nehéz feladat ez. A hatóság ködöléssel, meleg ködkép-
zéssel végzi, az utcákat járva a gyérítési folyamatokat. Ez a zéssel végzi, az utcákat járva a gyérítési folyamatokat. Ez a 
kezelés azonban nem jut el mindenhova, ellentétben a ko-kezelés azonban nem jut el mindenhova, ellentétben a ko-
rábbi légi kijuttatással, amikor a repülő átrepült az udvarok, rábbi légi kijuttatással, amikor a repülő átrepült az udvarok, 
porták, kertek fölött és megvolt a gyérítő hatása. Viszont ki porták, kertek fölött és megvolt a gyérítő hatása. Viszont ki 
kell emelni, méhészként és környezetvédőként, hogy ez a kell emelni, méhészként és környezetvédőként, hogy ez a 
módszer a hasznos élőszervezetekre is gyérítő hatással volt” módszer a hasznos élőszervezetekre is gyérítő hatással volt” 
– mondta Sipos gazda, majd hozzátette: „Amit mi tudunk – mondta Sipos gazda, majd hozzátette: „Amit mi tudunk 
tenni, az a tenyésző hely megszüntetése és kezelése. Kérek tenni, az a tenyésző hely megszüntetése és kezelése. Kérek 
mindenkit, hogy a kertekben, udvarokban minden olyan mindenkit, hogy a kertekben, udvarokban minden olyan 
edényből öntse ki a vizet, ahol az képes összegyűlni. Szün-edényből öntse ki a vizet, ahol az képes összegyűlni. Szün-
tessük meg azokat a helyeket, ahol a víz megállhat, akár a tessük meg azokat a helyeket, ahol a víz megállhat, akár a 
növényi tálkákban, hordók tetején. Sok helyen, nagyon he-növényi tálkákban, hordók tetején. Sok helyen, nagyon he-
lyesen, az esővizet felfogjuk, különböző hordókban, dézsák-lyesen, az esővizet felfogjuk, különböző hordókban, dézsák-
ban. Ezeknek a tetejére tegyünk szúnyoghálót, a víz bele-ban. Ezeknek a tetejére tegyünk szúnyoghálót, a víz bele-
folyik, de a szúnyogok nem tudnak belemenni. Próbáljunk folyik, de a szúnyogok nem tudnak belemenni. Próbáljunk 
meg minden olyan helyet megszüntetni, ahol a vízgyülemek meg minden olyan helyet megszüntetni, ahol a vízgyülemek 
össze tudnak folyni. Ezt tudjuk megtenni az otthoni véde-össze tudnak folyni. Ezt tudjuk megtenni az otthoni véde-
kezés során. A füstölések, különböző illatanyagok kihelye-kezés során. A füstölések, különböző illatanyagok kihelye-
zése, vagy levendula és citromfű kihelyezése csak részleges zése, vagy levendula és citromfű kihelyezése csak részleges 
megoldást adnak. Összefogásra van szükség az udvarokon, megoldást adnak. Összefogásra van szükség az udvarokon, 
közterületeken, mert csak együtt tudjuk csökkenteni a szú-közterületeken, mert csak együtt tudjuk csökkenteni a szú-
nyogok jelenlétét, de 100%-os hatékonyság nincs” – zárja nyogok jelenlétét, de 100%-os hatékonyság nincs” – zárja 
gondolatait a szakember.gondolatait a szakember.
A jó tanácsokat, intelmeket azonban érdemes megfogadni, A jó tanácsokat, intelmeket azonban érdemes megfogadni, 
hiszen közös erővel sokat tehetünk azért, hogy a nyári esték hiszen közös erővel sokat tehetünk azért, hogy a nyári esték 
kellemesebben teljenek.kellemesebben teljenek.
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ÖSSZEFOGÁSSAL ÖSSZEFOGÁSSAL 
A SZÚNYOGOK ELLEN!A SZÚNYOGOK ELLEN!

  
Az elmúlt hetekben komoly szúnyoginvázióval állunk Az elmúlt hetekben komoly szúnyoginvázióval állunk 
szemben. Az időjárási tényezőknek köszönhetően elsza-szemben. Az időjárási tényezőknek köszönhetően elsza-
porodtak a vérszívók, amelyek gyérítésében, irtásában a porodtak a vérszívók, amelyek gyérítésében, irtásában a 
korábbi repülős módszert már nem lehet alkalmazni az korábbi repülős módszert már nem lehet alkalmazni az 
uniós szabályozások miatt. A lakossági összefogás azon-uniós szabályozások miatt. A lakossági összefogás azon-
ban segíthet a probléma enyhítésén. Sipos József növény-ban segíthet a probléma enyhítésén. Sipos József növény-
orvossal, kártevőirtó szakemberrel beszélgettünk.orvossal, kártevőirtó szakemberrel beszélgettünk.
A kellemes nyári esték egyik legkellemetlenebb velejárói a A kellemes nyári esték egyik legkellemetlenebb velejárói a 
szúnyogok. Az elmúlt időszakban tapasztalható nagy eső-szúnyogok. Az elmúlt időszakban tapasztalható nagy eső-
zések után várható volt, hogy ellepik környékünket a bosz-zések után várható volt, hogy ellepik környékünket a bosz-
szantó rovarok. „A medárdi esőket követően hirtelen idén szantó rovarok. „A medárdi esőket követően hirtelen idén 
is megjelentek a szúnyogok. Tudni kell, hogy ezek a rovarok is megjelentek a szúnyogok. Tudni kell, hogy ezek a rovarok 
teljes átalakulással fejlődnek. Van egy petealakjuk, ami rá-teljes átalakulással fejlődnek. Van egy petealakjuk, ami rá-
adásul nagyon jól tud alkalmazkodnia a száraz időjáráshoz adásul nagyon jól tud alkalmazkodnia a száraz időjáráshoz 
is. A lerakott peték életben maradnak, az eső megérkezésé-is. A lerakott peték életben maradnak, az eső megérkezésé-
vel pedig képesek fejlődésnek indulni. Több lárvaalakja van vel pedig képesek fejlődésnek indulni. Több lárvaalakja van 

FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kiültetett 
virágokat ne tegyék tönkre, a kültéri szemete-
sekbe háztartási hulladékot és állat tetemet ne 
helyezzenek!

Köszönettel: A mártélyi közfoglalkoztatottak
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MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK 
AUGUSZTUS VÉGÉN A MÁRTÉLYI AUGUSZTUS VÉGÉN A MÁRTÉLYI 
FALUHÁZBANFALUHÁZBAN

  
Augusztus 29-én nyílik a Partszakasz Művészeti Egyesület Augusztus 29-én nyílik a Partszakasz Művészeti Egyesület 
kiállítása a Mártélyi Faluházban. A csapatnak az ország kiállítása a Mártélyi Faluházban. A csapatnak az ország 
minden területéről összesen 11 tagja van. Kiss-Gyöngyösi minden területéről összesen 11 tagja van. Kiss-Gyöngyösi 
Ildikó, az egyesület egyik alapító tagja, és elnökhelyettese Ildikó, az egyesület egyik alapító tagja, és elnökhelyettese 
elmondta, a kiállításon minden alkotótól 5-6 munkát lát-elmondta, a kiállításon minden alkotótól 5-6 munkát lát-
hatnak majd az érdeklődők. A tárlatot este 6 órakor Hézső hatnak majd az érdeklődők. A tárlatot este 6 órakor Hézső 
Ferenc Munkácsy-díjas festőművész nyitja meg.Ferenc Munkácsy-díjas festőművész nyitja meg.
Kis-Gyöngyösi Ildikó kifejtette, a művészeti egyesület fő Kis-Gyöngyösi Ildikó kifejtette, a művészeti egyesület fő 
irányvonala a művészetben feltárt értékek, amik mentén irányvonala a művészetben feltárt értékek, amik mentén 
alkotnak, ez szervezi őket egy egyesületté. Tagfelvételt is alkotnak, ez szervezi őket egy egyesületté. Tagfelvételt is 
szoktak szervezni: olyanok kerülhetnek be, akik valamilyen szoktak szervezni: olyanok kerülhetnek be, akik valamilyen 
referenciával vagy művészeti végzettséggel rendelkeznek. referenciával vagy művészeti végzettséggel rendelkeznek. 
Az elnökhelyettes hangsúlyozta, a céljuk nem a profitszerzés Az elnökhelyettes hangsúlyozta, a céljuk nem a profitszerzés 
vagy bármilyen nyereségre való törekvés, hanem az értékát-vagy bármilyen nyereségre való törekvés, hanem az értékát-
adás, ami a nézőket gondolkodásra serkenti vagy örömmel adás, ami a nézőket gondolkodásra serkenti vagy örömmel 
tölti el. Ilyen célként említette az aktív részvételt a Dél-Al-tölti el. Ilyen célként említette az aktív részvételt a Dél-Al-
föld művészeti életében, a közös és egyéni kiállítások szerve-föld művészeti életében, a közös és egyéni kiállítások szerve-
zését, illetve szakmai fejlődést elősegítő tanulmányutakon, zését, illetve szakmai fejlődést elősegítő tanulmányutakon, 
alkotótáborokban, valamint országos és nemzetközi pályá-alkotótáborokban, valamint országos és nemzetközi pályá-
zatokon való részvételt. Szívesen szerveznek művésztelepe-zatokon való részvételt. Szívesen szerveznek művésztelepe-
ket, művészeti tanfolyamokat vagy szakköröket, ugyanis ket, művészeti tanfolyamokat vagy szakköröket, ugyanis 
fontosnak tartják a gyermekek művészetre nevelését. Mind-fontosnak tartják a gyermekek művészetre nevelését. Mind-

CSALÁDUNK, OTTHONUNK CSALÁDUNK, OTTHONUNK 
ÉS VAGYONUNK VÉDELMÉBENÉS VAGYONUNK VÉDELMÉBEN
  

Nem minden betörőnek kell betörnie, főként, ha önként Nem minden betörőnek kell betörnie, főként, ha önként 
nyitnak ajtót, sőt, ha behívják őket!nyitnak ajtót, sőt, ha behívják őket!
Mindig legyen gyanakvó az idegenekkel szemben, mielőtt be-Mindig legyen gyanakvó az idegenekkel szemben, mielőtt be-
engedi házába, annak udvarába, vagy lakásába!engedi házába, annak udvarába, vagy lakásába!
Milyen indokkal próbálnak bejutni házába a csalók?Milyen indokkal próbálnak bejutni házába a csalók?
Jellegzetes módszerük, hogy rosszullétet színlelve pohár vi-Jellegzetes módszerük, hogy rosszullétet színlelve pohár vi-
zet vagy gyógyszert kérnek, telefonon szeretnének segítséget zet vagy gyógyszert kérnek, telefonon szeretnének segítséget 
kérni, kisgyerekkel vannak, akinek szüksége van valamire.kérni, kisgyerekkel vannak, akinek szüksége van valamire.
A házalók általában ruhaneműt, háztartási eszközöket vagy A házalók általában ruhaneműt, háztartási eszközöket vagy 
ékszert ajánlanak fel olcsón megvételre, azonban helyette ékszert ajánlanak fel olcsón megvételre, azonban helyette 
meglopják az embereket.meglopják az embereket.
Iparosként, szerelőként is felléphetnek mérőórákat, interne-Iparosként, szerelőként is felléphetnek mérőórákat, interne-
tet vagy telefont vizsgálni. tet vagy telefont vizsgálni. Az igazi szakemberek előtte beje-Az igazi szakemberek előtte beje-
lentkeznek, időpont egyeztetés után mennek ki a helyszínre.lentkeznek, időpont egyeztetés után mennek ki a helyszínre.
Különböző társaságok díjbeszedőjének adják ki magukat. Különböző társaságok díjbeszedőjének adják ki magukat. 
Hamis számlát, vagy csekket átadva pénzt kérnek Önöktől, Hamis számlát, vagy csekket átadva pénzt kérnek Önöktől, 
majd eltűnnek.majd eltűnnek.
Mit kell tennie, ha valaki becsönget Önhöz?Mit kell tennie, ha valaki becsönget Önhöz?
-  Alaposan vegye szemügyre-  Alaposan vegye szemügyre
-  Kérjen fényképes- és/vagy szolgáltatói igazolványt-  Kérjen fényképes- és/vagy szolgáltatói igazolványt
-  Két vagy több segítséget kérő személynek sose nyisson ajtót-  Két vagy több segítséget kérő személynek sose nyisson ajtót
A gépek és termények védelmének érdekébenA gépek és termények védelmének érdekében
Ha tanyán vagy a kiskertekben él és mezőgazdasági gépeit, Ha tanyán vagy a kiskertekben él és mezőgazdasági gépeit, 
terményét állatait és egyéb értékeit a szabad ég alatt tárolja/terményét állatait és egyéb értékeit a szabad ég alatt tárolja/
tartja, akkor lehetőség szerint kerítse be az adott területet és/tartja, akkor lehetőség szerint kerítse be az adott területet és/
vagy lássa el riasztóval azt.vagy lássa el riasztóval azt.

Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!
A Mártélyi Polgármesteri Hivatal épületében az ügyfélfo-A Mártélyi Polgármesteri Hivatal épületében az ügyfélfo-
gadási és ebédfizetési idő az alábbiakra módosul:gadási és ebédfizetési idő az alábbiakra módosul:
Szerda: 8-15 óráigSzerda: 8-15 óráig
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken ügyeikkel a Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken ügyeikkel a 
Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalt kereshetik fel Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalt kereshetik fel 
személyesen, vagy az alábbi elérhetőségek bármelyikén:személyesen, vagy az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
„A közös ügyfélszolgálat a Hódmezővásárhely Megyei „A közös ügyfélszolgálat a Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal földszinti 13/A terem-Jogú Város Polgármesteri Hivatal földszinti 13/A terem-
ben keresendő, a már megszokott ügyfélszolgálati időben, ben keresendő, a már megszokott ügyfélszolgálati időben, 
azaz:azaz:

Hétfő:Hétfő: 8-17 8-17
Kedd:Kedd: 8-16 8-16
Szerda:Szerda: 8-12 8-12
Csütörtök:Csütörtök: 8-16 8-16
Pétek:Pétek: 8-12 8-12

Telefon:Telefon:
A közös ügyfélszolgálat a A közös ügyfélszolgálat a 62/530-11162/530-111 vagy a  vagy a 62/530-11062/530-110--
es számokon érhető el.es számokon érhető el.
e-mail:e-mail:
ugyfelszolgalat@hodmezovasarhely.hu, ugyfelszolgalat@hodmezovasarhely.hu, 
onkormanyzat@martely.huonkormanyzat@martely.hu

Köszönettel: a Hivatal dolgozóiKöszönettel: a Hivatal dolgozói

annyian fiatal, nagycsaládos alkotók, akiknek az élete fon-annyian fiatal, nagycsaládos alkotók, akiknek az élete fon-
tos, meghatározó része a művészet, de nem kizárólag ebből tos, meghatározó része a művészet, de nem kizárólag ebből 
élnek. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ne csak a fiók-élnek. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ne csak a fiók-
nak és a padlásnak alkossanak, hanem a nagyközönség elé nak és a padlásnak alkossanak, hanem a nagyközönség elé 
tárhassák ezeket a munkákat és ez alkalommal a mártélyiak tárhassák ezeket a munkákat és ez alkalommal a mártélyiak 
is megtekinthetik a műveiket. A hatodik közös kiállításu-is megtekinthetik a műveiket. A hatodik közös kiállításu-
kon 11 alkotó 11 féle stílust fog képviselni. Ezek közt megta-kon 11 alkotó 11 féle stílust fog képviselni. Ezek közt megta-
lálhatóak iparművészeti alkotások, szobrok, festmények és lálhatóak iparművészeti alkotások, szobrok, festmények és 
grafikai művek is. Kalácska Beáta szobrászművész például grafikai művek is. Kalácska Beáta szobrászművész például 
újabb kis plasztikákkal készül. Prágai Krisztián iparművész újabb kis plasztikákkal készül. Prágai Krisztián iparművész 
is előrukkol valami újdonsággal, nagyon szép Makovecz is előrukkol valami újdonsággal, nagyon szép Makovecz 
stílusú munkái vannak. Haskó Edit szintén iparművész ru-stílusú munkái vannak. Haskó Edit szintén iparművész ru-
hatervekkel fog jelentkezni, Kalmár Dorka pedig elhozza a hatervekkel fog jelentkezni, Kalmár Dorka pedig elhozza a 
GYES-IKON sorozatát, amivel Szegeden nagy sikert aratott. GYES-IKON sorozatát, amivel Szegeden nagy sikert aratott. 
Korom Vivien a fény mestere a festményeivel, illetve Pócsik Korom Vivien a fény mestere a festményeivel, illetve Pócsik 
Olga is saját kiskunfélegyházi tárlatának darabjait fogja be-Olga is saját kiskunfélegyházi tárlatának darabjait fogja be-
mutatni. Szabó Roland grafikákkal jön, Kiss Tamás Tibor mutatni. Szabó Roland grafikákkal jön, Kiss Tamás Tibor 
pedig olajfestményeivel, mártélyi tájképével, valamint az élő pedig olajfestményeivel, mártélyi tájképével, valamint az élő 
Tiszáról alkotott képeivel lesz jelen. Kiss-Gyöngyösi Ildikó Tiszáról alkotott képeivel lesz jelen. Kiss-Gyöngyösi Ildikó 
olajfestményeket és grafikai technikával készült gyermek-olajfestményeket és grafikai technikával készült gyermek-
portrékat is be fog mutatni. Az elnökhelyettes mindenkit portrékat is be fog mutatni. Az elnökhelyettes mindenkit 
arra bíztat, hogy nézze meg a kiállítást, ugyanis nagyon arra bíztat, hogy nézze meg a kiállítást, ugyanis nagyon 
sokrétűek a munkák. A megnyitón lesz lehetőség beszélni sokrétűek a munkák. A megnyitón lesz lehetőség beszélni 
az alkotókkal, itt lesz például Kókai Szabolcs nemzetközi az alkotókkal, itt lesz például Kókai Szabolcs nemzetközi 
hírű illusztrátor is, aki Marokkóban, Kínában, Új-Zélan-hírű illusztrátor is, aki Marokkóban, Kínában, Új-Zélan-
don, Ausztráliában és Pápua Új-Guineában is fest, az ottani don, Ausztráliában és Pápua Új-Guineában is fest, az ottani 
védett fajokat örökíti meg. Ő már háromszor elnyerte a Bri-védett fajokat örökíti meg. Ő már háromszor elnyerte a Bri-
tish World Illustrator of the Year díjat, kétszer ítélték neki a tish World Illustrator of the Year díjat, kétszer ítélték neki a 
Birdwatch Artist of the Year díjat, és a Langford Press terepi Birdwatch Artist of the Year díjat, és a Langford Press terepi 
vázlatok díját is haza vihette nemrég, vele is lehet majd be-vázlatok díját is haza vihette nemrég, vele is lehet majd be-
szélgetni. A Partszakasz Művészeti Egyesület kiállítása au-szélgetni. A Partszakasz Művészeti Egyesület kiállítása au-
gusztus 29-én este 6 órától egy hónapig lesz látható a Márté-gusztus 29-én este 6 órától egy hónapig lesz látható a Márté-
lyi Faluház aulájában.lyi Faluház aulájában.
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!

MÁRTÉLYRA JÖTTEM… MÁRTÉLYRA JÖTTEM… 
ÉS AZÓTA ITT ÉLEK!ÉS AZÓTA ITT ÉLEK!

  
Szeri Csaba és Majoros Bettina néhány évvel ezelőtt Szeri Csaba és Majoros Bettina néhány évvel ezelőtt 
együtt nyaralt Mártélyon, és azonnal beleszerettek a fa-együtt nyaralt Mártélyon, és azonnal beleszerettek a fa-
luba. Telt-múlt az idő, Majoros Bettinából Szeri-Majoros luba. Telt-múlt az idő, Majoros Bettinából Szeri-Majoros 
Bettina lett, az élet pedig úgy hozta, hogy nem sokkal ez-Bettina lett, az élet pedig úgy hozta, hogy nem sokkal ez-
után megvásárolhatták közös házukat a községben, azóta után megvásárolhatták közös házukat a községben, azóta 
pedig boldog mártélyi lakosként élnek a faluban. Interjú pedig boldog mártélyi lakosként élnek a faluban. Interjú 
Szeri Csabával, friss mártélyi polgárral, a Rádió 7 műsor-Szeri Csabával, friss mártélyi polgárral, a Rádió 7 műsor-
vezetőjével.vezetőjével.

K. Á.: Mikor és miért költöztetek Mártélyra? Miért éppen K. Á.: Mikor és miért költöztetek Mártélyra? Miért éppen 
ezt a települést választottátok?ezt a települést választottátok?
Szeri Csaba:Szeri Csaba: Elmeséljem az egész történetet? Elmeséljem az egész történetet?
K. Á.: Igen.K. Á.: Igen.
Szeri Csaba:Szeri Csaba: Ez úgy történt, hogy mi mindig is szerettünk  Ez úgy történt, hogy mi mindig is szerettünk 
volna egy saját házat venni. Mindig úgy gondoltuk, hogy ez volna egy saját házat venni. Mindig úgy gondoltuk, hogy ez 
egy „folyamata” az életnek, hogy előbb-utóbb lesz valami, egy „folyamata” az életnek, hogy előbb-utóbb lesz valami, 
ami a sajátod. Elég sokfelé nézelődtünk, de alapvetően Vá-ami a sajátod. Elég sokfelé nézelődtünk, de alapvetően Vá-
sárhelyben gondolkodtunk. Közben viszont ott motoszkált sárhelyben gondolkodtunk. Közben viszont ott motoszkált 
bennünk, hogy Mártély is milyen szép és jó hely, hiszen an-bennünk, hogy Mártély is milyen szép és jó hely, hiszen an-
nak idején voltunk itt nyaralni, és azonnal beleszerettünk. nak idején voltunk itt nyaralni, és azonnal beleszerettünk. 
Hiszünk abban, hogy vannak sorsszerű történések, és úgy Hiszünk abban, hogy vannak sorsszerű történések, és úgy 
gondoljuk, hogy ez határozottan egy sorsszerű dolog volt. gondoljuk, hogy ez határozottan egy sorsszerű dolog volt. 
Akkoriban, még évekkel ezelőtt nem tehettük meg, hogy Akkoriban, még évekkel ezelőtt nem tehettük meg, hogy 
messzire utazzunk, költségesebb is lett volna és autóval se messzire utazzunk, költségesebb is lett volna és autóval se 
tudtunk volna utazni, így maradt a környék, ezen belül is tudtunk volna utazni, így maradt a környék, ezen belül is 
Mártély, ahová el tudtunk menni kikapcsolódni. Úgy ala-Mártély, ahová el tudtunk menni kikapcsolódni. Úgy ala-
kult, hogy a Nádrigó Panzióban, Nagy Andrásné Gyöngyi-kult, hogy a Nádrigó Panzióban, Nagy Andrásné Gyöngyi-
nél kötöttünk ki. Már akkor nagyon tetszett mindkettőnk-nél kötöttünk ki. Már akkor nagyon tetszett mindkettőnk-
nek az egész. Megszerettük.nek az egész. Megszerettük.
K. Á.: És így jött az ötlet tavaly: mi lenne, ha Mártélyt vá-K. Á.: És így jött az ötlet tavaly: mi lenne, ha Mártélyt vá-
lasztanátok.lasztanátok.
Szeri Csaba:Szeri Csaba: Igen. Mind a ketten falusi gyerekek vagyunk  Igen. Mind a ketten falusi gyerekek vagyunk 
Bettivel, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy egy család-Bettivel, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy egy család-
alapításnál tök jó, ha falusi körülmények uralkodnak. Úgy alapításnál tök jó, ha falusi körülmények uralkodnak. Úgy 
gondoljuk, hogy egy kistelepülés kis közössége sokkal jobb gondoljuk, hogy egy kistelepülés kis közössége sokkal jobb 
tud lenni, ha gyereknevelésről, családról van szó. Végül ta-tud lenni, ha gyereknevelésről, családról van szó. Végül ta-
láltunk itt egy szép és jó házat. Ha jól emlékszem – bár dá-láltunk itt egy szép és jó házat. Ha jól emlékszem – bár dá-
tumokból nem vagyok jó – tavaly augusztusban indult ez tumokból nem vagyok jó – tavaly augusztusban indult ez 
az egész házvásárlás. Addig-addig helyezkedtünk, míg végül az egész házvásárlás. Addig-addig helyezkedtünk, míg végül 
idén márciusban már ide tudtunk költözni.idén márciusban már ide tudtunk költözni.

K. Á.: Amíg még nem éltetek ott, kívülállóként hogyan K. Á.: Amíg még nem éltetek ott, kívülállóként hogyan 
láttátok, mik voltak Mártélyban a legvonzóbb dolgok szá-láttátok, mik voltak Mártélyban a legvonzóbb dolgok szá-
motokra?motokra?
Szeri Csaba: Korábban, amikor még csak kirándulni, pihen-Szeri Csaba: Korábban, amikor még csak kirándulni, pihen-
ni jártunk Mártélyra, akkor az egész helynek a szépsége volt ni jártunk Mártélyra, akkor az egész helynek a szépsége volt 
az, ami leginkább magával ragadott. Közben a munka miatt az, ami leginkább magával ragadott. Közben a munka miatt 
is gyakran jártam itt, és az újságot is én szerkesztettem. Így is gyakran jártam itt, és az újságot is én szerkesztettem. Így 
megismertem a községet, az itt élő emberek egy részét, az in-megismertem a községet, az itt élő emberek egy részét, az in-
tézmények működését, és egyszerűen szimpatikus lett, úgy, tézmények működését, és egyszerűen szimpatikus lett, úgy, 
ahogy van.ahogy van.
K. Á.: Milyen előnyökkel jár, hogy itt éltek?K. Á.: Milyen előnyökkel jár, hogy itt éltek?
Szeri Csaba:Szeri Csaba: Egyik a sok közül, hogy közel van a munkahely.  Egyik a sok közül, hogy közel van a munkahely. 
Fontos volt az is, hogy édesanyámék elég közel laknak ide, Fontos volt az is, hogy édesanyámék elég közel laknak ide, 
ők Pusztaszeren élnek. Betti anyukája sajnos Zalaegerszeg ők Pusztaszeren élnek. Betti anyukája sajnos Zalaegerszeg 
környékén, így tőle azért messze vagyunk. Hatalmas előny környékén, így tőle azért messze vagyunk. Hatalmas előny 
viszont a nyugodt és csendes közeg, a természet közelsége és viszont a nyugodt és csendes közeg, a természet közelsége és 
az, hogy itt tényleg otthon vagyunk.az, hogy itt tényleg otthon vagyunk.
K. Á.: Van-e olyan emléked, amire szívesen gondolsz, és K. Á.: Van-e olyan emléked, amire szívesen gondolsz, és 
Mártélyhoz köthető?Mártélyhoz köthető?
Szeri Csaba:Szeri Csaba: Említettem ezt a közös nyaralást, amikor Már- Említettem ezt a közös nyaralást, amikor Már-
télyon jártunk, fiatal szerelmespárként ez volt az egyik első télyon jártunk, fiatal szerelmespárként ez volt az egyik első 
ilyen közös kirándulásunk. Aztán a barátainkkal is sokat ilyen közös kirándulásunk. Aztán a barátainkkal is sokat 
jártunk ide röplabdázni, bringázni. Na, meg a ház felújítását jártunk ide röplabdázni, bringázni. Na, meg a ház felújítását 
is igyekeztünk magunk csinálni és ez is kedves emlék. Azt is igyekeztünk magunk csinálni és ez is kedves emlék. Azt 
hiszem az évek során még nagyon sok ilyen lesz, hiszen ősz-hiszem az évek során még nagyon sok ilyen lesz, hiszen ősz-
szel megszületik a kisfiúnk.szel megszületik a kisfiúnk.
K. Á.: Hogy érzitek magatokat Mártélyon?K. Á.: Hogy érzitek magatokat Mártélyon?
Szeri Csaba:Szeri Csaba: A házat csinálgatjuk, valószínűleg sose lesz  A házat csinálgatjuk, valószínűleg sose lesz 
kész, egy családi házon mindig van mit csinálni. Most épp kész, egy családi házon mindig van mit csinálni. Most épp 
a kertészkedéssel próbálkozok több-kevesebb sikerrel, pró-a kertészkedéssel próbálkozok több-kevesebb sikerrel, pró-
bálom életben tartani a növényeket, hátha terem valami. bálom életben tartani a növényeket, hátha terem valami. 
Szeretjük. Reggelente, ahogy isszuk a kávét a szabadban, Szeretjük. Reggelente, ahogy isszuk a kávét a szabadban, 
csiripelnek a madarak. Van egy kiskutyánk is, aki ugyan csiripelnek a madarak. Van egy kiskutyánk is, aki ugyan 
egy máltai selyemszőrű kutya, szóval inkább benti jószág, és egy máltai selyemszőrű kutya, szóval inkább benti jószág, és 
nem a vadonban kell élnie, de azért neki is jó ez a szabadság. nem a vadonban kell élnie, de azért neki is jó ez a szabadság. 
Van udvar, lehet szaladgálni. Mártélyon még a levegő is más, Van udvar, lehet szaladgálni. Mártélyon még a levegő is más, 
és ez nem egy buta közhely. Szeretjük a környékünket, na-és ez nem egy buta közhely. Szeretjük a környékünket, na-
gyon kedvesek a szomszédok. Valamelyik reggel kaptunk al-gyon kedvesek a szomszédok. Valamelyik reggel kaptunk al-
mát, amiért cserébe tudtunk babot adni kóstolóba. Ha pedig mát, amiért cserébe tudtunk babot adni kóstolóba. Ha pedig 
valamire szükség van, kell egy létra vagy szerszám, akkor is valamire szükség van, kell egy létra vagy szerszám, akkor is 
van hol kérni segítséget. Ez nagy kincs. Bár sosem voltunk van hol kérni segítséget. Ez nagy kincs. Bár sosem voltunk 
rosszban a szomszédokkal, de laktunk olyan helyen, ahol rosszban a szomszédokkal, de laktunk olyan helyen, ahol 
egyáltalán nem is ismertük őket. Ez azért fura. Mártélyon egyáltalán nem is ismertük őket. Ez azért fura. Mártélyon 
viszont közösség van, összetartás van.viszont közösség van, összetartás van.
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