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Mártélyi hírek

AUGUSZTUSBAN FALUNAP
ÉS TESTVÉRTELEPÜLÉSI
TALÁLKOZÓ IS LESZ
Két izgalmas programmal is készül augusztusban Mártély.
Az eredeti tervek szerint idén augusztusban hívták volna életre a korábban népszerű Mártélyi Kavalkádot, ám a
koronavírus miatt és az anyagi helyzet okán ez 2020-ban
mégsem tud megvalósulni. A jelenlegi elképzelések szerint
azonban 2020. augusztus 21-én, a hosszú hétvége pénteki
napján megrendeznék a Falunapot a településen. Gyermekprogramokra, körhintázásra is számíthatnak az érdeklődők,
de az Én kis kertem és a Tiszta udvar, rendes ház verseny
eredményeit is ekkor hirdetnék ki.
A rákövetkező napon, augusztus 22-én Nyárádremete és
Oromhegyes testvértelepülések küldötteit invitálják meg a
településre. A testvértelepülési kapcsolatok továbbra is kiválóak és augusztus 22-én egy ünnepség és egy közös vacsora
után a Faluház nagytermében rendeznének egy zenés-táncos estet, a közösségépítés jegyében.
A remek kapcsolat a németországi testvértelepüléssel,
Altenahrral is megvan. A tervek szerint pont júniusban utazott volna a mártélyi küldöttség a helyszínre. Sajti Imréné
lapunknak elmondta, hogy a koronavírus helyzet miatt még
májusban úgy döntöttek, hogy 2021-re halasztják az újbóli
találkozót. A németországiak így egy kis levéllel és csomaggal is készültek, amelyben szájmaszkokat, wc-papírt, mézet,
csokit és sok apróságokat küldtek, valamint egy naptárat is,
amelyben Mártéllyal kapcsolatos fotók kaptak helyet. Az újratalálkozás örömét mindkét település nagyon várja már.
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Szerencsére nem maradtak könyvek nélkül a mártélyi olvasók a veszélyhelyzet időszaka alatt sem. Sajtiné Kati könyvtáros ugyanis igény szerint szállította házhoz az izgalmas olvasnivalókat. Igaz, ez a szolgáltatás Mártélyon nem feltétlen
számít újdonságnak, hiszen eddig is működött a településen
ilyen rendszer.
„Vannak olyan tagjaink, akik nagyon szeretnek olvasni és
szeretik, ha házhoz viszem nekik a könyveket. Ez nem lustaság a részükről, csupán biztosítottam már korábban is ezt a
kényelmi szolgáltatást és igazából sosem gondoltam, hogy ez
plusz munkát jelentene. Telefonon, Facebookon, e-mailben
vagy akár az utcán találkozva egyeztetünk, hogy kinek milyen könyvre van szüksége, sok megoldás van erre. A karantén időszakban viszont igyekeztem felkeresni az időseket,
a veszélyeztetett korúakat és hordtam nekik a könyveket,
hogy ha már otthon kell maradniuk, legalább olvasni tudjanak” - fogalmazott a könyvtáros.
Az újranyitás június 22-én megtörtént. Vadonatúj könyvek
is kerültek a repertoárba, és az elmúlt hetekben egy átfogó
nagytakarításon is átesett a könyvtár. A beiratkozott tagokat pedig egy relaxációs masszírozó-fotel is várja, amelyet
ingyenesen lehet kipróbálni.
szcs

VIRÁGPOMPÁBA ÖLTÖZÖTT
MÁRTÉLY
Mártély főutcája vadvirágokkal teli szépséges képe köszönti az arra járókat. A nagyobb füves placcokat a százszorszép nagy foltokban kitöltötte, a természet ezzel is
segítette, hogy szép virágos legyen a falu.

szcs

MASSZÁZSFOTEL IS VÁRJA
A KÖNYVTÁRBA ÉRKEZŐKET
Június 22-én ismét kinyitotta kapuit a mártélyi könyvtár,
ahol a tagokat és az újonnan beiratkozókat új könyvekkel
és masszázsfotellel is várják.

Eddig csaknem 250 előnevelt cserepes virágot ültettek
Mártély főterén, de a főutcát is végigkísérik a virágágyások.
Az utcákat főként évelő növények, vinka, bársonyvirág és
mézvirág díszíti.
Szabó Teréz Dorina, a közfoglalkoztatottak csoportvezetője
lapunknak elárulta, hogy jelenleg is nevelik már a különböző fajta színes virágokat, melyeket magról vetettek, de kihelyezésük még kicsit várat magára. A virágtartó csónakok
elkészültek, már le is kezelték őket. Ezekbe helyezik majd ki
a virágokat, hogy a falu főutcáját díszesebbé varázsolják.
fe
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IDÉN IS LESZNEK ERZSÉBETTÁBOROK MÁRTÉLYON
Mártélyon ezen a nyáron is különböző tematikájú Erzsébet-táborok várják a gyerekeket. A beadott pályázatok
sikeres elbírálása után öt féle táborral készülnek a szervezők, sok színes kirándulással várják a táborozókat.
Az Erzsébet-táborok minden évben egy hétig tartanak,
reggel nyolctól délután négy óráig, napi négyszeri étkezést
biztosítva a gyerekeknek. Július 20-án egy történelmi tábor
indítja a szezont, ami egy teljes újdonság, a magyar történelembe szeretnék kalandoztatni a gyerekeket, a Trianon 100
évfordulójával összefüggésben. Ezzel párhuzamosan Cirkusz-tábor is lesz Mártélyon, amelyet egy budapesti artista
hölgy szervez, az érdeklődők a tábor áráról és további információkról Pótári Mihálynál, a Mártélyi Általános Művelődési Központ intézményvezetőjénél vagy az önkormányzatnál tudnak tájékozódni.
Ezt követő héten művészeti tábor veszi majd kezdetét, lehetőséget és teret adva az alkotni vágyó ifjúságnak. Ebben a
táborban délelőttönként a gyerekek szobrászkodhatnak, rajzolhatnak, délután pedig szabadfoglalkozás és sok-sok játék
várja őket.
A harmadik Erzsébet-táborok idén nyáron a cserkésztábor,
ami az eddigi években a favorit volt, hiszen csupa izgalmas
ismeretekkel, tűzgyújtással, csomókötéssel ismerkedhetnek
a kiscserkészek a tábor keretében.
Az idei negyedik tábor is egy újdonságokkal teli hétnek ígérkezik, hiszen az Ete Népe Történelmi Egyesülettel karöltve
őseink nyomába eredhetnek a gyerekek, honfoglalós, hagyományőrzős tábort is rendez a Mártélyi ÁMK, ez idén igazi
kuriózumnak ígérkezik.
Az augusztus 20-a utáni héten és még tanévkezdés előtt is
lesz egy mozgással és játékkal teli tábor.
A táborokat a helyi pedagógusok szervezik és Cseszkóné
Locskai Éva tartja össze, a szülőknek a gyermekekkel kapcsolatos adatokat neki kell leadni illetve a részvételi díjat,
ami 500 forint/gyermek/turnus.
Kötelező eleme a turnusoknak és már hagyomány is a kijelölt
kirándulási nap (általában minden táborban a szerdai nap),
amikor a csoportok a kísérő tanárokkal közösen busszal ellátogatnak a térség közeli vagy éppen távolabbi helyeire, a
helyszínek látványosságai, természeti szépségei mindig az
adott hét tematikájához kapcsolódik. Idén Kiskőrös, Mezőhegyes, Kiskunmajsa, Orosháza/Kéktó és Szeged az úti cél.
Pótári Mihály, lapunknak elmondta, a táborozók programjába, tematikától függetlenül a kézművesedés, az előadások,
a játékos programok is beletartoznak.
A helyi civil szervezetek közül a Mártélyi Horgászegyesület
és a Katasztrófavédelmi Egyesület külön-külön is szervez tábort, az országos szervezetek támogatásával.
fe

CSALÁDIAS GYEREKNAPOT
TARTOTTAK MÁRTÉLYON
Mártélyon bár szerényebb körülmények között, de tartottak egy családias jellegű gyereknapot május utolsó szombatján.
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A koronavírus miatt az idei gyereknapi rendezvényt családias hangulatúra tervezték, hiszen a szervezők mindenképp
szerették volna a gyerekeket megmozgatni. Június 30-án,
szombaton, az iskola udvarán várták a gyerekeket és szüleiket reggel kilenc órától egy kis közös összejövetelre. Pótári
Mihály, a Mártélyi Általános Művelődési Központ intézményvezetője elmondta, hogy sajnos most nem tartottak
bográcsozást, pedig tavaly 10 csapat is megméretette főzőtudományát, köztük szülők és szervezetek, de a járványügyi
helyzet ezt most nem tette lehetővé.
Az iskolások és óvodások csocsózhattak, lovas kocsikázhattak és ugráló várazhattak a délelőtt folyamán, a falu háziasszonyai pedig mindenki nagy kedvencével, palacsintával
kedveskedtek a gyerekeknek ezen az ünnepen.
fe

HORGÁSZVERSENYT TARTOTTAK
GYEREKEKNEK MÁRTÉLYON
Gyereknap alkalmából idén is megrendezték a hagyományos horgászversenyt, a Mártélyi Holtágban a pecarajongó kicsik ingyen horgászhattak.

A rendezvényt egy vásárhelyi horgászbolt támogatta. Minden nevező kapott egy-egy doboz csemegekukoricát, egy
kiló etetőanyagot és csontit. A verseny reggel nyolc órakor
kezdődött meg és összesen 19 gyermek nevezett be alsós és
felsős kategóriában. Oláh Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy alsósok kategóriájában 6-10 évesek, míg a felsős csapat 10-15 éves gyerekek
indultak.
A kicsiknek a darabszám számított a verseny alatt, a nagyobbaknak a súly volt a mérvadó. A legtöbb kilogramm men�nyiséget egy ifjú hölgy, Hatvani Daniella fogta, aki győztesként a legjobban szerepelt kategóriájában. A kis horgászok
egyedül teljesítették a fogásokat, a szülői tábor szurkolóként
a háttérben drukkolta végig a versenyt.
Oláh Szabolcs azt is elmondta, hogy a résztvevők között voltak olyanok, akik a tavalyi Horgásztáborban már voltak, és
az idei versenyen jól tudták kamatoztatni tudásukat.
Az ajándék horgászbotokat a Magyarország MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP)
programjában pályázta meg az egyesület, a horgász kellékek
mellett éremmel is díjazták a gyerekeket.
fe

4

Rádió 7 - a mi világunk! FM 97,6, 96.8 és 107.0-s Mhz

AZ ÖNKORMÁNYZAT MINDENT
MEGTESZ AZ ISKOLA
MEGMENTÉSÉÉRT

2020. június

EGY EMBERKÉNT FOGOTT ÖSSZE
MÁRTÉLY

A tanév kezdetekor még nyoma sem volt azoknak a viharfelhőknek, amelyek az elmúlt hetekben, hónapokban
jelentek meg a mártélyi általános iskola fölött. A felső tagozat után az alsós tanítást is megszüntetnék Mártélyon.
A település egyként fogott össze, hogy menteni tudják a
menthetőt.
Az elmúlt év októberében, még a választások előtti utolsó
testületi ülésen, a képviselők egy általános beszámolót olvashattak és hallhattak a mártélyi iskolát érintően. RáczBalogh Renáta, a Varga Tamás Általános Iskola megbízott
intézményvezetője írásos beszámolót küldött, amelynek pozitív hangulatát a jelenlévő tankerületi vezető, Balázs József
is osztotta, akkor semmi jele nem volt annak, hogy az iskolát
esetleg a megszűnés veszélye fenyegeti. Minden érintett elégedettnek tűnt a működést illetően. A fenntartó, az önkormányzat, a szülők, tanítók és gyerekek is.
Márciusban történt az első megkeresés a tankerület részéről, amelyben felmerült, hogy a mártélyi általános iskola
működtetése nem gazdaságos, annak bezárását fontolgatják, az önkormányzat véleményét kérték ki az ügyben. Az
önkormányzat ekkor kijelentette, hogy az iskola bezárását
ellenzik, nem szeretnék az alsó tagozatot is elveszíteni és
minden segítségét hajlandóak megadni, akár anyagi, akár
más tekintetben is, hogy az alsó tagozat Mártélyon maradjon. Összegyűjtötték a szükséges demográfiai adatokat is,
amelyek alátámasztják, hogy a születésszám nem csökken
és a következő tanévet 22 gyermek kezdené meg az intézményben. Mindeközben a testület a lehetőségeket kereste,
Kiss-Rigó László, Csongrád-Csanádi püspök egy szándéknyilatkozatot is tett, mely szerint, ha nem lesz jogi akadálya, valamint a mártélyi szülők is megfelelő részarányban
támogatják, akkor az egyház átvenné az iskola fenntartását.
A dolog pikantériája azonban az, hogy ezt csak a 2021/22-es
tanévtől tudnák megtenni, hiszen a jogszabályok értelmében az önkormányzatnak februárig kellett volna e szándékát
jelezni, hogy már a soron következő tanévtől megtörténhessen mindez. Februárban azonban az iskola bezárása még
nem volt napirenden.
Az önkormányzatot végül június 15-én értesítették az átszervezésről, akkor már kész tényként közölve a hírt, mely
szerint a kihelyezett alsó tagozat működését megszüntetik
Mártélyon, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi)
meghozta a döntést.
„Nem a hibásokat keressük, hanem a megoldást. Mindent
megteszünk azért, hogy Mártélyon megmaradjon az általános iskola alsó tagozata” - fogalmazott lapunknak Putz Anita polgármester.
A település önkormányzata tehát továbbra is keresi a lehetőségeket, a szülőkkel közösen próbálják menteni a menthetőt.
A püspöki szándéknyilatkozat okán szeretnék elérni, hogy
legalább a következő tanév biztosított legyen és a 2021/22es tanévtől az egyház vegye át a fenntartói feladatokat és a
szeretett intézmény megmaradjon Mártélyon.
szcs

Egykori szép emlékek. A természet közelsége. Az odafigyelés. A családias hangulat. Minden mártélyinak van
legalább egy érve az általános iskola alsó tagozata mellett.
Mártélyi szülőkkel beszélgettünk, akik most egy emberként fogtak össze, hogy megmentsék a dél-alföldi ékszerdoboz, Mártély oktatását.

Mártélyra alapvetően jellemző a pezsgő közösségi élet, hiszen ilyen egy jól működő kistelepülés. Az elmúlt hetekben
azonban az iskola bezárása volt az, ami a kedélyeket borzolta
és mozgatta meg a közösséget. A rossz hírről a szülők a sajtóból értesültek, ráadásul hivatalos értesítést cikkünk megírásáig nem kaptak az illetékesektől.
„Négy gyermeket nevelünk. Mártélyt választottuk otthonul,
a férjemmel festőművészek és pedagógusok vagyunk, úgy
döntöttünk, hogy a gyerekeinknek itt szeretnénk biztosítani
a csodás gyerekkort. Szerintünk ugyanis pénzben nem kifejezhető az, ami Mártélyon van. A természet közelsége, a kis
közösségek megtartó és felemelő ereje, ami miatt igazi, erényekkel teli felnőtt válhat a gyerekekből. Ezért költöztünk
Mártélyra” - kezdi beszélgetésünket Kis-Gyöngyösi Ildikó.
Ildikóék gyermeke elsős, nagyon szereti a mártélyi iskolát.
Kitűnő bizonyítványt szerzett és jutalomkönyvet is kapott.
Szülei pedig maximálisan elégedettek az oktatással és a körülményekkel.
„A falusi intézményekben a gyerekek ugyanazt az oktatást
kapják, mint máshol. Színvonalban és minőségben is megszerzik azt, ami a tanulmányaikhoz, kompetenciáik eléréséhez szükséges. Annyi a különbség, hogy ők emellé még
kapnak valamit, amit a nagy létszámú, túlzsúfolt iskolák
nem képesek megadni: a személyes figyelmet. Azt a fajta lelki odafigyelést, amit a kiskorúak igényelnek. A mi kisfiúnk
introvertált volt, de itt teljesen kinyílt, minden szorongása
feloldódott. Egy ilyen iskolában olyan értékeket kaphatnak
a gyerekek, amit más, városi iskolában talán nem is tudnak
megadni. Az osztálytársuk a szomszédjuk, a szülők és családok segítik egymást, úgy gondolom mindez értékrendet is
ad. A falvaknak szerintem igenis élniük kell, ezek az önellátó
közösségek viszik előre a világot. A mártélyi iskola megtanítja azt is, amit szüleink, nagyszüleink tudtak, de mi talán
már elfelejtettük: annyit vegyünk ki a természetből, amire
szükségünk van és adjunk is vissza. Egy tájvédelmi körzetben vagyunk, Mártély az ország egyik ékszerdoboza, egy
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iskola bezárással nem érdemes elvágni a település ütőerét.
Ha bezár az iskola, akkor a következő, hogy bezár az óvoda,
aztán a posta, majd a buszjáratok is megszűnnek. Ezt nem
lehet megtenni egy több mint 1000 főt számláló településsel,
ahol évente több mint 10 gyerek születik. Ez nem egy elhaló település, Mártély egy fejlődő, pezsgő közösség. Külföldi
művészek, németországi és erdélyi táborok jönnek ide” - sorakoztatja érveit Ildikó.
Balázs Csilláék kisfia a második osztályt végezte az elmúlt
tanévben. Érzékeny fiú, aki nehezen illeszkedik be a közösségekbe, ám a mártélyi iskola, a kis létszám, a környezet nagyon jót tett neki.
„Van idő vele foglalkozni, akár külön is. Ez a legnagyobb
előnye. Itt a gyerekek nincsenek bezárva egy betonjátszótérre, az itteni környezet ajándék nekik. Három éve élünk Mártélyon, és mi akkor is ide írattuk volna be a fiúnkat, ha nem
sikerül Mártélyra költöznünk. Megnéztem, hogy miként
működik az összevont alsós tagozat és ezután feltett szándékom volt, hogy ezt az iskolát választjuk. Nagy kincs egy ilyen
iskola. A kisfiamnak az otthona, nem érzi magát idegennek.
A tanárok, szülők és a gyerekek odafigyelnek egymásra, egy
városi iskola nem ilyen, nem ennyire családias a hangulat.
A gyerekeknek csak előnyük származik abból, hogy ide járnak. Ha bezár az iskola és veszélybe kerül az óvoda is, akkor
a fiatalok sem költöznek ide, inkább elmennek innen. Bízom
benne, hogy lesz megoldás és joga lesz ennek a falunak, mint
oly sok másiknak, ahol ennél kevesebb gyerek van, hogy
megmaradjon az iskolánk” - mondta el Csilla.
A következő tanévet 22 gyermek kezdené meg Mártélyon,
ami megfelel, sőt felül is múlja a törvényben előírt létszámot. Ráadásul nagyon sok a mártélyi ovis, hiszen több mint
negyven gyerkőc jár az intézménybe, így az utánpótlás is
adott. Igaz, az iskola bizonytalan helyzete, nem könnyíti
meg a szülők dolgát, hiszen van, aki a bezárástól tartva inkább máshova viszi gyermekét, hogy ne kelljen őt esetleg kiszakítani a megszokott környezetből, ha bekövetkezik a baj.
Az összefogás viszont ezen a téren is eredményre vezethet.
„Minden szülő pozitívan áll a helyzethez. A gyerekeket nem
akarjuk máshova vinni. Kitartunk a mártélyi iskola mellett.
Ez az egész megmozdította Mártélyt, de talán nem csak a
települést, hanem az egész országot, és ez volt a célunk. Szerintünk nem normális, hogy egy iskolát be akarnak zárni.
Imádjuk ezt az iskolát, nekem a harmadik gyermekem jár
ide, most végezte el a harmadik osztály. Betegséggel küzd,
így keveset volt az iskolában és habár nem kitűnő a bizonyítvánnyal végzett, de csak egyetlen hármasa lett, a többi
mind négyes-ötös érdemjegy. A mártélyi iskolában egy gyerek sem bukott meg, ez mindent elmond. A gyerekek szeretik egymást, imádnak iskolába járni, még az ügyeletre is bejárnak, hogy együtt legyenek. Az összevont osztályok pedig
szintén nem jelentenek problémát. A harmadikos gyerekem
végig ismétli az 1-2. osztályt és a 4. osztályt előre tanulja.
Azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy zajlik nálunk az
oktatás és utána lehet pálcát törni. Addig, amíg nem látták
az itt folyó oktatást és nem beszéltek a tanárainkkal, nem” mondta el lapunknak Kovácsné Kulik Emese.
Az összefogás és az egység nem kérdés. A szülők aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy megváltoztassák a döntést és megmentsék az iskolát és együtt tegyenek a település jövőjéért.
szcs
(fotó:archív felvétel)
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„DÖNTÖTTEK, VÁLLALJÁK A FELELŐSSÉGET, SZÁMOLJANAK EL A
LELKIISMERETÜKKEL! JELEN PILLANATBAN NÉZZENEK A GYERMEKEK
ÉS A SZÜLŐK SZEMÉBE!”
A vásárhelyi Promenad.hu a Facebook-on fizetett hirdetésekben és tisztázatlan hátterű felforgatók immár röplapokon gyalázzák a falu demokratikusan és nagy többséggel megválasztott vezetését. A Révész Zoltán nevével
fémjelzett szórólapozásról és rágalmazó összeállításról a
helyi Fidesz-tagok többsége nem is tudott. Vidéki aktivisták járták az utcákat az éj leple alatt. Öntsünk tiszta vizet
abba a bizonyos pohárba.
Azzal vádoltak meg, hogy egyetlen lépést sem tettem az iskola megmentésének az ügyében, pedig a fenntartó-váltásról
a jogszabályok értelmében FEBRUÁR VÉGÉIG lett volna lehetőségem intézkedni.
Tavaly októberben Balázs József Mártélyon járt, meg volt
elégedve az oktatás minőségével és kifejezetten hosszútávról
nyilatkozott. Azóta nem járt a Mártélyi Iskolában.
Március 10-re személyes megbeszélésem volt a Varga Tamás
Általános Iskola vezetőségével, ahol az igazgatónő biztosított
arról, hogy a Mártélyi Tagintézményükben minden rendben van, hiányt a pedagógusok és a diákok sem szenvednek
semmiben, én pedig biztosítottam Őket az Önkormányzat
mindennemű támogatásáról. EGYETLEN EGY SZÓ NEM
HANGZOTT EL AZ ISKOLA BEZÁRÁSRÓL. 10 nappal
jártunk ekkor a határidő lejárta után.
Legelőször hivatalosan március 13-án értesültem, hogy a
Tankerület (azóta lemondott) vezetője be kívánja zárni az
iskolát, kérte, véleményezzem ez irányú elképzeléseit, érveinket összeszedve természetesen NEM támogattam az iskola
bezárását.
Azon a napon, reggel, a Kossuth Rádióban elhangzott, hogy
nem zárnak be az iskolák a járvány miatt, estére pedig kiderült, hogy mégis. A mártélyi szülők ezen a napon kaptak egy
telefonhívást, hogy LEHET, hogy felszámolják a helyi oktatást. 13 nappal jártunk a határidő lejárta után.
Azonnal tárgyalásokba kezdtem és munkatársaimmal, képviselőtársaimmal a lehetőségeinket kutattuk úgy, hogy közben a világ a pandémia miatt megállt körülöttünk.
Kiss-Rigó Lászlótól, Csongrád-Csanádi Püspök Úrtól írásos
nyilatkozatot kaptunk, hogy a 2021/22-es tanévtől átvenné
az iskolát, most szeptembertől természetesen nem tudja, hiszen, mint az már ismeretes, az erre vonatkozó jogszabályok
február végét írják elő határidőnek. 19 nappal járunk a határidő lejárta után.
A hódmezővásárhelyi Varga Tamás Iskola részéről a mártélyi
szülők részére tervezett VÉLEMÉNYEZŐ szülői értekezlet a
vírus miatt elmaradt, semmilyen más formában megtartva
nem lett. 24 nappal jártunk a határidő lejárta után.
A továbbiakban érdeklődésünkre azt mondták, hogy az ügy
már a miniszter asztalán van, felterjesztették, nem tehetnek
semmit. Írtunk egy levelet dr. Maruzsa Zoltán államtitkár
Úrnak, akinek május 30-ig kellett volna meghozni döntését.
91 nappal jártunk a határidő lejárta után.
Június elején próbáltuk elérni az EMMI-t, a döntés megszületett, de nem mondhattak telefonban semmit, meg kellett
várnunk a Tankerület értesítését. A Tankerület a határozat(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
ról és az átszervezésről önkormányzatunkat június 15-én
délután, 107 nappal a február végi határidő után értesítette.
A SZÜLŐKET HIVATALOSAN A MAI NAPIG SEM!
Jogászként és ennek a falunak a választott vezetőjeként én
ezt törvényellenesnek tartom.
Októberben több mint 61%-os szavazati arány és kimagasló
részvétel mellett választottak meg a mártélyiak, FÜGGETLENKÉNT.
A faluban nincs pártpolitika, baloldal, jobboldal csak összefogás és én azt a több mint 1300 főt képviselem, aki itt él ezen
a településen. Az iskola fennmaradását a falu támogatja.
Legfontosabb feladatom, hogy 22 kisiskolás jogainak érvényt szerezzek, akik a tanév végén átvették a bizonyítványukat. Feltett szándékom, hogy a következő években is ott
lehessek a Mártélyi Iskolában az évzárón.
Aki azt állítja, hogy ennek az intézménynek a fennmaradásáért nem teszek semmit, az nemes egyszerűséggel hazudik.
Döntöttek, vállalják a felelősséget, számoljanak el a lelkiismeretükkel! Jelen pillanatban nézzenek a gyermekek és a
szülők szemébe!
Az érintett családok összefogása, az Egyházmegye pártfogása és Isten áldása elég lehet, hogy szeptemberben a tanévet a
Mártélyi Iskola falai között kezdhessék meg a diákok.
Önkormányzatunk minden segítséget meg fog adni ehhez.
Minden tiszteletem a Mártélyi Szülőké, tudtommal még
egyikük sem kezdett el új iskolát keresni a gyermekének,
gyermekeinek. Egyszerűen nem hajlandóak elfogadni, hogy
ennek így vethetnek véget. Én sem vagyok hajlandó.
Dr. Putz Anita
Mártély Község polgármestere

SZIGORÚ GAZDÁLKODÁSRA LESZ
SZÜKSÉG, DE NINCS VESZÉLYBEN
A MÁRTÉLYI KÖLTSÉGVETÉS
Mártélyon a jövőben is takarékos és szigorú gazdálkodást
kell folytatni, de anyagi tekintetben nincs veszélyben a település.
Az elmúlt hetek és hónapok nem alakultak könnyen a hazai
települések számára. A koronavírus-helyzet miatt az önkormányzatoknál különféle megszorítások végrehajtására volt
szükség, ez alól pedig Mártély sem volt kivétel, ám Putz
Anita polgármester és Sajti Imréné alpolgármester lapunknak úgy nyilatkoztak, hogy mindezek ellenére is stabilnak
mondható a település helyzete. Ennek ellenére két dolog
mégis az általánosnál is nehezebbé teszi a dolgokat.
Az önkormányzat kénytelen volt egy új tanyagondnoki járművet vásárolni. Az 1997-es évjáratú Land Rover az elmúlt
években is több javításon esett át. Mivel ez a továbbiakban
nem lenne költséghatékony megoldás, így előre nem tervezett összegként egy új terepjárót kellett beszereznie az önkormányzatnak. A polgármester lapunknak elmondta, hogy
ugyan lenne lehetőség pályázni egy új járműre, a kiírások
alapján az önkormányzat csak kisbuszt szerezhetne be, ami
viszont nem tudná hatékonyan ellátni a tanyagondnoki feladatokat, ehhez mindenképpen terepjáróra van szükség. Az
önkormányzat így egy használt, Toyota Hilux megvásárlása
mellett döntött, bruttó négy millió forintért, amely összeg
nem volt korábban betervezve a költségvetésbe.
Plusz kiadásként jelentkezhet további 15 millió forint, amely
egy évekkel ezelőtti kerékpárút-fejlesztési pályázatból adó-
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dik. 2017-ben nyert a település 200 millió forintot, amelyből
a Községház utcán létesítettek volna kerékpárutat, valamint
a Hódmezővásárhely felé vezető, külterületi szakasz újulhatott volna meg. A pályázati forrásból 15 millió forintot a dokumentációkra, tervekre és engedélyekre már felhasznált az
önkormányzat, ám ezt követően többször is sikertelen volt a
közbeszerzés, a vártnál magasabb árat kapott a település, így
2018-ban a 200 millió forint visszautalás mellett döntöttek.
Ez az ügy azonban még nem zárult le. A teljes összegből 185
millió forint jelenleg is az alszámlán van, ám a dokumentációkra elköltött 15 millió forintot a település kasszájából kellene finanszírozni, amit részletfizetéssel lehetne megoldani.
„Nincs veszélyben a település anyagi helyzete, de a jövőben
takarékos és szigorú gazdálkodásra lesz szükség. Az intézményeinket megkértük, hogy készítsenek likviditási terveket és elképzelhető, hogy megszorításokra is szükség lesz”
– fogalmazott Putz Anita polgármester.
Két folyamatban lévő pályázata is van a településnek. Az
egyik az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítését biztosítja, ezt a projektet december 31-ig kell befejezni,
valamint a korábban elnyert tanyavillamosítást célzó pályázat is megvalósulhat a közeljövőben.
A tervezett pályázatok is szóba kerültek. Két TOP-os pályázat tartalmi értékelésre és döntésre vár. Az egyik egy közel
40 millió forintos, minibölcsőde megépítését célzó projekt
lenne, míg egy másik keretében 100 millió forintra pályázott
a település, amely a csapadékvíz-hálózat rekonstrukcióját
szolgálná.
A Magyar Falu Programban is több pályázatot nyújtott be
Mártély, a többi között belterületi, önkormányzati utak fejlesztésére, járda-alapanyag beszerzésére, közterületi karbantartó eszközök vásárlására, továbbá az óvodai játszóudvar bővítése is szerepel a tervek között.
A Nemzetközi Raklapnapok szervezésére nyert támogatást
Mártély, ám ez egyelőre várólistán szerepel. Mindezen kívül
kisebb pályázati összegek keretében turisztikai célú fejlesztésekre is szeretne forrást nyerni a község.
A tervek között szerepel a Faluház energetikai fejlesztése is,
az intézmény fenntartásának költségeit csökkentené a beruházás megvalósítása. Területfásításra is adott be pályázatot
Mártély Község Önkormányzata.
Az elmúlt időszakban is sikerrel zajlott a mártélyi közfoglalkoztatott program. Jelenleg tizenheten dolgoznak ebben
a státuszban a községben. Továbbra is folyik a növénytermesztés, a tavalyi búza értékesítése például sikerrel megtörtént, de az ÁMK konyhát is sikerül ellátni, és bár a viszontagságos időjárás nem kedvezett a növényeknek, nem is
nullázta le a terméseket. A tervek szerint továbbra is zajlik
majd a savanyúságok előállítása és a szegedi Szociális Diszkonttal is továbbra is tervezik az együttműködést. Igaz, az
elmúlt hónapok munkáját megnehezítette a hiányzó NÉBIH
engedély, amely miatt a savanyított finomságok előállítása
és a szegedi értékesítés is szünetel, ezt azonban hamarosan
pótolják. Az önkormányzat préselt gyümölcslevek előállítását is tervezi, az ehhez szükséges eszközt már beszerezték,
valamint egy komposztáló építése is tervben van, amellyel
még inkább a környezettudatos és zöld megoldások felé terelnék a települést.
Szaporodtak az állatok is. A program részeként sertés- és
birkatenyésztés zajlik a településen, elhullás nem volt az elmúlt időszakban. A birkák pedig jelenleg a Szünet Pub és
Panzió melletti füves területen legelhetnek, biztosítva a természetes közeget az állatok számára.
szcs
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Rádió 7 - a mi világunk! FM 97,6, 96.8 és 107.0-s Mhz

ERŐS EMBEREK VERSENYEZTEK
MÁRTÉLYON
Június közepén Mártélyon rendezték meg az erőemelők
2020-as Masters Ligájának első fordulóját. A viadalon nyolcan indultak, megyénket Kis Attila képviselte, aki hatodik
helyen zárta a megmérettetést.
A hódmezővásárhelyi Kis Attila nem csak résztvevője, hanem szervezője is volt a 40 év felettiek erőemelő versenyének, amely a koronavírus-helyzet utáni első ilyen jellegű
verseny volt a régióban. Nem titkolt cél volt, hogy az erős
emberek sportját egy kicsit a dél-magyarországi tájak felé tereljék. Habár az érvényben lévő szabályok miatt a versenyt
közönség nélkül, zárt kapuk mögött rendezték meg, nagyon
sikeres volt. Nyolc versenyző vett részt a próbatételen, az ország több pontjáról érkeztek résztvevők, az erősport e korosztályának krémje emelt brutális súlyokat Mártélyon.
A versenyigazgató Darázs Ádám volt, míg Nagy Zsolt „Joe”
ez alkalommal nem versenyzőként, hanem főbíróként vette
ki a részét a viadalból.
Az erős embereknek számos versenyszámban kellett összemérniük erejüket. A versenynap szánkóhúzással kezdődött,
egy 280 kg-os szánkót kellett megmozgatni, majd a nyomószámok következtek. 85 kilogrammos volt az első súly, majd
jött a komoly kihívásokat állító Apollo-rúd, amelynek 50-es
átmérőjét nem igazán lehet átérni, így itt a szorítás kapta a
főszerepet, majd egy 111 kg-os súly következett, hogy levezetésként egy kézzel a 60 kilós súlyt nyomják ki a versenyzők.
Ezen versenyszámokat a lengősúly követte, 300 kilogrammot kellett 10-10 méteren át cipelni, a herkulesi próbáknak
pedig még itt sem volt vége, tárgypakolás következett: egy
méter magasra kellett felpakolni a különféle súlyokat, egy
113 kilós bödönt, egy 120 kilogrammos üllőt, majd a 147
kg-os hordó és a 120 kilót nyomó kőgolyó következett. A
verseny egy Volkswagen Caddy megemelésével zárult, amit
minél tovább kellett megtartani. A viadal megrendezését
a BV Holding Kft és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága támogatta.
Kis Attila végül a hatodik helyen zárt, ami kiváló eredmény,
hiszen kézsérüléssel vállalta a viadalt, néhány versenyszámot emiatt nem is tudott teljesíteni. A sportoló most a július
19-i, Sun City-ben zajló kamionhúzó bajnokságra készül,
ahol címvédőként méretteti meg magát.
Nagy Zsolt „Joe” lapunknak elmondta, hogy a tervek szerint
augusztusban ismét mázsás súlyokat mozgatnak majd meg
Mártélyon, hiszen idén is megrendezik a hagyományos Barbár Kupát.
szcs

SZEZONT ZÁRT ÉS ÚJ SZAKOSZTÁLLYAL BŐVÜLT A MÁRTÉLY SK
Az elmúlt időszak sem múlt el történések és hírek nélkül a
Mártély SK háza táján. A labdarúgók lezárták a csonkaszezont, de nemrégiben újabb szakosztállyal bővült a sportkör.
Év eleji közgyűlésén hozott döntést arról a Mártély SK, hogy
a labdarúgó szakosztály mellett újabb sportággal bővítik a

7

repertoárt, így elfogadták és megszavazták, hogy díjugrató
szakosztállyal gazdagodjon az egyesület. A döntés nem véletlen, a Sajti család részéről érkezett a megkeresés, hogy az
amatőrök között versenyző és rendre kiváló eredményeket
elérő Sajti Fanni a jövőben a Mártély SK színeiben törjön sikerre. Ráadásul ezekre a sikerekre nem is kellett sokat várni,
hiszen a koronavírus-helyzetet követően, a Kiskunhalason
rendezett díjugrató versenyen Fanni rögvest egy első és második helyezést is szerzett, hamar gazdagítva az egyesületi
dicsőséglistát.
Az pedig az elmúlt hetekben vált biztossá, hogy a focisták
számára véget ért a szezon, a megyei II. osztályú küzdelmeket is befejezettnek nyilvánította a szövetség. A döntés értelmében eredményt sem hirdetnek a bajnokságban, ami azért
is lehet fájó, mivel az újonc Mártély SK kiválóan szerepelt a
szezonban. Ősszel remekül meneteltek a fiúk, aminek köszönhetően a dobogó harmadik fokán töltötték a téli időszakot. Ezután úgy tűnt, jól indul a tavasz, két győzelemmel
kezdődött a folytatás, ám a vírushelyzet miatt hamar jött a
kényszerszünet. Az együttes bízott a folytatás lehetőségében, erre viszont nem nyílt lehetőség.
Júniusban így megtartotta szezonzáró összejövetelét az
egyesület, amelyre a vezetőség érmekkel is készült. A szövetség ugyan nem hirdetett eredményt, ám a vezetőség
mindenképpen szerette volna jutalmazni a sportolókat és
emléket állítani a jól sikerült szezonnak, még ha az nem is
menetrendszerűen zárult. Papp Ernőt egy emlékplakettel
külön is megjutalmazták, hiszen a támadó, aki hamarosan
betölti 21. életévét, az elmúlt szezonban elért gólkirályi címet követően, a megyei II. osztályban is a legjobb gólvadásznak bizonyult, huszonnyolc alkalommal volt eredményes.
A csapat a következő szezonban is a II. osztályban szerepelhet, a felkészülés pedig tulajdonképpen már zajlik. A Mártély SK az újszentiváni Pünkösd-kupán is részt vett, ráadásul
szép eredménnyel. Június 19-én az együttes az első felkészülési mérkőzését is lejátszotta, az OMTK vendégeként. Nem
volt teljes a keret és néhány próbázó is szerepet kapott. A
meccset végül 4-2-re az Orosháza nyerte.
szcs

Az iskoláért futnak a mártélyiak
Egy civilkezdeményezés is szerveződött Mártélyon az
iskola megmentéséért. Erről lapunknak Nagy András
Dániel nyilatkozott, aki elmondta, hogy a tervek szerint június 28-án nem postán küldik el az aláírásgyűjtés
eredményét, a püspöki szándéknyilatkozatot az iskola
fenntartásának átvételéről és a különféle dokumentumokat, hanem futva teszik meg a Mártély és Budapest
közti majd 200 kilométeres távot. A kezdeményes célja,
hogy ezzel is érzékenyítsék dr. Maruzsa Zoltán államtitkárt, bízva benne, hogy megmásítja a döntést. Valamint
az akcióval a többi kistelepülésen működő iskolára is
szeretnék felhívni a figyelmet, hiszen a falvakban működő intézményeket is fenyegetheti hasonló veszély.
Június 28-án este gyertyagyújtást is szerveznek az intézménynél: Iskolánál az Iskoláért elnevezéssel.
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TRIANONRA EMLÉKEZTEK
MÁRTÉLYON IS
Június 4-én a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára emlékeztek Mártélyon is, ahol közösségi összefogásból egy új emlékművet is felavattak.

2020. június

bizakodással a jövőbe, bízzunk abban, hogy gyermekeink
– tanulva a múltban elkövetett hibákból – képesek lesznek
büszkén tovább vinni felmenőik és nemzetünk örökségét.”
A megemlékező ünnepségen vitéz dr. Ótott Ferenc törzskapitány és vitéz Somodi István is beszédet mondott. Orosz
Ádám és Dávid gyönyörű szavalattal emelte a megemlékezés
színvonalát, de a mártélyi óvodások is műsorral készültek.
Vitéz Juhász András esperes adta áldását az emlékműre, míg
Száva Szabolcs plébános szentelte fel az emlékművet.
„Számunkra Mártélyon különösen fontos ez a megemlékezés és az emlékmű, hiszen több tíz éves testvértelepülési kapcsolatunk van Oromhegyessel és 25 éves Nyárádremetével.
Ezek a települések régen Magyarországhoz tartozik, az ott
élők magyarul beszélnek, tanulnak és tanítanak. Ezzel az
emlékművel is ki tudjuk fejezni, hogy összetartozunk és
egyek vagyunk” – fogalmazott lapunknak Sajti Imréné alpolgármester.
szcs

A Faluház és az általános iskola közötti területen állították
fel Mártély Trianon emlékművét, amely közösségi összefogásként készült el. A település polgárai adták össze azt a 255
ezer forintot, amelyből az emlékmű megépült, az összefogást
pedig mi sem példázza jobban, minthogy a készítők is ingyen végezték el a feladataikat. Tót Mihály kőfaragómester
és családja a munkadíjat a település javára és annak szépítésére, parkosítására ajánlotta fel, de Nacsa János sem kért
semmit a tervezésért, Hebők Emil is ingyen végezte el a kőműves munkákat, valamint Nagy Sándor a zászlórúd elkészítését is szívességből tette meg. Az összefogás és az egység
remek példája ez.

Akik adományaikkal segítették
az emlékmű elkészítését:
Tót Mihály és családja, Nacsa János, Nagy
Sándor, Hebők Emil, Hízó Zoltán, Hízó
Zoltánné, id. Somodi István, Somodi Ágnes,
Kisboszorkány ABC, Zsadányi Lászlóné, Nagy
Viktor, Pepperoni Pizzéria, Baranyi Istvánné,
Takács Pékség, Török János (Marker), Add
a kezed Közhasznú Egyesület, Arnóczky
Györgyné, Mártély Község képviselőtestületének tagjai.
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A júniusi 4-i megemlékezésen csaknem százan vettek részt.
Dr. Putz Anita polgármester így fogalmazott ünnepi beszédében:
„A magyar nemzet már számtalanszor bebizonyította, hogy
összefogással bármit képes elérni, ékes bizonyítéka ennek
községünk Trianon-emlékműve, mely helyi vállalkozók, a
képviselők és magánszemélyek együttműködéséből és felajánlásából született. Emelkedjen itt, lengesse büszkén zászlaját a szél és emlékeztessen minden itthon és külföldön élő
honfitársunkat arra, hogy milyen igazságtalanság történt
nemzetünkkel, 100 évvel ezelőtt. Tekintsünk reménnyel és
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