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TELEPÜLÉSSZÉPÍTŐ NAPOT TELEPÜLÉSSZÉPÍTŐ NAPOT 
SZERVEZNEK MÁRTÉLYONSZERVEZNEK MÁRTÉLYON
  

Ismét tervezik a Településszépítő Nap megszervezését Ismét tervezik a Településszépítő Nap megszervezését 
Mártélyon. Tavasszal elmaradt az esemény a pandémia Mártélyon. Tavasszal elmaradt az esemény a pandémia 
miatt, most október végére, az őszi szünet időszakára va-miatt, most október végére, az őszi szünet időszakára va-
lósítanák meg a programot.lósítanák meg a programot.
Pótári Mihály, a Mártélyi Általános Művelődési Központ in-Pótári Mihály, a Mártélyi Általános Művelődési Központ in-
tézményvezetője lapunknak elmondta, hogy tavasszal nem tézményvezetője lapunknak elmondta, hogy tavasszal nem 
tudták a faültetéssel és szemétszedéssel egybekötött progra-tudták a faültetéssel és szemétszedéssel egybekötött progra-
mot megszervezni, reményeik szerint az október végére ki-mot megszervezni, reményeik szerint az október végére ki-
tűzött esemény most nem marad el.tűzött esemény most nem marad el.
A kezdeményezés Mártély-Mindszent TOP-os pályázatának A kezdeményezés Mártély-Mindszent TOP-os pályázatának 
keretén belül már hagyomány jelleggel minden évben meg-keretén belül már hagyomány jelleggel minden évben meg-
valósul. Az idei tervek között az óvodai játszótér elemeinek valósul. Az idei tervek között az óvodai játszótér elemeinek 
lefestése szerepel a községben élő szülők bevonásával. A te-lefestése szerepel a községben élő szülők bevonásával. A te-
rületrendezés sem maradna el, bokrok, cserjék kitisztítása és rületrendezés sem maradna el, bokrok, cserjék kitisztítása és 
az elöregedett növények rendberakása is tervben van.az elöregedett növények rendberakása is tervben van.
Pótári Mihály azt is elmondta, hogy a szemétszedést is min-Pótári Mihály azt is elmondta, hogy a szemétszedést is min-
dig megoldják közösen a tanösvény területén, a 10-20 főből dig megoldják közösen a tanösvény területén, a 10-20 főből 
összeverbuválódott csapat a falu területét időről időre rend-összeverbuválódott csapat a falu területét időről időre rend-
be szokta tenni.be szokta tenni.
A faluszépítők október 23-a délután, 24-e délelőtt lépnek ak-A faluszépítők október 23-a délután, 24-e délelőtt lépnek ak-
cióba.cióba.

fefe

ŐSZI HALTELEPÍTÉS LESZ ŐSZI HALTELEPÍTÉS LESZ 
MÁRTÉLYONMÁRTÉLYON
  

Októberben megkezdődik az őszi haltelepítési időszak a Októberben megkezdődik az őszi haltelepítési időszak a 
mártélyi holtágban. A halak két turnusban kerülnek majd mártélyi holtágban. A halak két turnusban kerülnek majd 
a Tisza vizébe.a Tisza vizébe.

Az első turnusban október 13-án 13 ezer, összesen 30 má-Az első turnusban október 13-án 13 ezer, összesen 30 má-
zsányi háromnyaras pikkelyes ponty érkezik, ezután ponty-zsányi háromnyaras pikkelyes ponty érkezik, ezután ponty-
fogási tilalom lép majd életbe, hiszen a halaknak szüksége fogási tilalom lép majd életbe, hiszen a halaknak szüksége 
van az új környezet felismerésére, és élőhelyük elfoglalására. van az új környezet felismerésére, és élőhelyük elfoglalására. 
A tilalom október 13-a déltől október 17-e reggel hat óráig A tilalom október 13-a déltől október 17-e reggel hat óráig 
tart majd. Ebben a pár napban más ragadozó halfajra lehet tart majd. Ebben a pár napban más ragadozó halfajra lehet 
pecázni.pecázni.
Ezen kívül október vége, november eleje környékén com-Ezen kívül október vége, november eleje környékén com-
pó és egy újabb adag ponty érkezik majd a holtágba. Oláh pó és egy újabb adag ponty érkezik majd a holtágba. Oláh 
Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke lapunknak Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke lapunknak 
elmondta, hogy a compó két-háromnyaras korosztálya 150 elmondta, hogy a compó két-háromnyaras korosztálya 150 
kilogramm mennyiségben lesz telepítve. A késő őszi ponty-kilogramm mennyiségben lesz telepítve. A késő őszi ponty-
telepítés pedig kétnyaras korosztályú ugyancsak pikkelyes telepítés pedig kétnyaras korosztályú ugyancsak pikkelyes 
fajtát jelent.fajtát jelent.
Az egyesület horgászrendje kimondja, hogy a compó meg-Az egyesület horgászrendje kimondja, hogy a compó meg-
tartása egész évben tilos, így külön rendelet nem vonatkozik tartása egész évben tilos, így külön rendelet nem vonatkozik 
erre a fajra. A kétnyaras pikkelyes pontyok pedig méreten erre a fajra. A kétnyaras pikkelyes pontyok pedig méreten 
aluli egyedekből fognak állni, 26 és 30 centiméter halakból aluli egyedekből fognak állni, 26 és 30 centiméter halakból 
fog összetevődni, melyeket érdemes visszaengedni, mert fog összetevődni, melyeket érdemes visszaengedni, mert 
Mártélyon a 35 centiméter feletti halakat lehet csak kifogni Mártélyon a 35 centiméter feletti halakat lehet csak kifogni 
és megtartani.és megtartani.
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MÁRTÉLYON BIZTOSÍTJÁK A BUSZ-MÁRTÉLYON BIZTOSÍTJÁK A BUSZ-
MEGÁLLÓK FERTŐTLENÍTÉSÉTMEGÁLLÓK FERTŐTLENÍTÉSÉT
  

Rendszeresen fertőtlenítik a buszmegállókat Mártélyon a Rendszeresen fertőtlenítik a buszmegállókat Mártélyon a 
tanév kezdete óta, hiszen napi szinten rengeteg szülő és tanév kezdete óta, hiszen napi szinten rengeteg szülő és 
gyermek megfordul ezeken a helyeken.gyermek megfordul ezeken a helyeken.

Rózsa Szilveszter, a Polgárőr Tűz-és Vagyonvédelmi Köz-Rózsa Szilveszter, a Polgárőr Tűz-és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy az ön-hasznú Egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy az ön-
kormányzattal közösen készültek már a fertőtlenítési akció-kormányzattal közösen készültek már a fertőtlenítési akció-
ra. Elképzelhető, hogy havi szinten ismétlésre kerül majd a ra. Elképzelhető, hogy havi szinten ismétlésre kerül majd a 
tisztító körút, hiszen nagyon nagy a forgalom, a jövés-me-tisztító körút, hiszen nagyon nagy a forgalom, a jövés-me-
nés, aki utazni szeretne más településekre, az mind megfor-nés, aki utazni szeretne más településekre, az mind megfor-
dul a buszmegállókban.dul a buszmegállókban.
Összességében 13 buszmegálló fertőtlenítéséről van szó, Összességében 13 buszmegálló fertőtlenítéséről van szó, 
ezeket kívül-belül megtisztították. A folyamat elvégzéséhez ezeket kívül-belül megtisztították. A folyamat elvégzéséhez 
a tűzoltótartályba keverik a fertőtlenítőszert a vízhez, olyan a tűzoltótartályba keverik a fertőtlenítőszert a vízhez, olyan 
mértékbe, ami teljesen ártalmatlan az egészségre. A fertőt-mértékbe, ami teljesen ártalmatlan az egészségre. A fertőt-
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lenítés nemcsak a tisztaság érzését kelti a buszra várókban, lenítés nemcsak a tisztaság érzését kelti a buszra várókban, 
hanem a kellemes illattal egyfajta felfrissülést is jelenthet.hanem a kellemes illattal egyfajta felfrissülést is jelenthet.
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AKTUÁLIS – BESZÉLGETÉS AKTUÁLIS – BESZÉLGETÉS 
PUTZ ANITA POLGÁRMESTERRELPUTZ ANITA POLGÁRMESTERREL
  

Új, „Aktuális” című rovatunkban a község legfrissebb Új, „Aktuális” című rovatunkban a község legfrissebb 
történéseit, valamint a lakosság számára fontos és hasz-történéseit, valamint a lakosság számára fontos és hasz-
nos információkat gyűjtjük össze. Szeptemberben emlék-nos információkat gyűjtjük össze. Szeptemberben emlék-
táblát avattak Mártélyon, de a Babakötvény részleteiről is táblát avattak Mártélyon, de a Babakötvény részleteiről is 
beszámolt lapunknak Putz Anita polgármester.beszámolt lapunknak Putz Anita polgármester.

„Tóth Mihály készítette az em-„Tóth Mihály készítette az em-
léktáblát” – kezdte a polgármes-léktáblát” – kezdte a polgármes-
ter. „Már régóta függőben volt, ter. „Már régóta függőben volt, 
de mostanra készült el teljesen. de mostanra készült el teljesen. 
Szerb György, Horváth István Szerb György, Horváth István 
és Hamvas Ödön orvosok tisz-és Hamvas Ödön orvosok tisz-
teletére helyeztük el a táblát. teletére helyeztük el a táblát. 
Mindhárman nagy köztiszte-Mindhárman nagy köztiszte-
letnek örvendő háziorvosok letnek örvendő háziorvosok 
voltak, ebben az épületben dol-voltak, ebben az épületben dol-
goztak, és mindenki nagyon goztak, és mindenki nagyon 

szerette őket. A lakosság jó szívvel emlékszik rájuk ebben a szerette őket. A lakosság jó szívvel emlékszik rájuk ebben a 
faluban” – magyarázta Putz Anita.faluban” – magyarázta Putz Anita.
A polgármester a Babakötvényről is beszámolt. „A babaköt-A polgármester a Babakötvényről is beszámolt. „A babaköt-
vény igénylésének annyi a feltétele, hogy mártélyiak legye-vény igénylésének annyi a feltétele, hogy mártélyiak legye-
nek a szülők. Ez egy előtakarékosság lényegében, melynek nek a szülők. Ez egy előtakarékosság lényegében, melynek 
keretében 10 ezer forintot kap a gyermek. Az, hogy ezt aztán keretében 10 ezer forintot kap a gyermek. Az, hogy ezt aztán 
a szülők tovább fizetik-e vagy sem, eldönthetik. Minden-a szülők tovább fizetik-e vagy sem, eldönthetik. Minden-
esetre erre államilag biztosított kamat kerül. Ezzel szerettük esetre erre államilag biztosított kamat kerül. Ezzel szerettük 
volna népszerűsíteni ezt a kincstári kezdeményezést. Az sem volna népszerűsíteni ezt a kincstári kezdeményezést. Az sem 
elhanyagolandó tény, hogy egy elöregedő faluban élünk, és elhanyagolandó tény, hogy egy elöregedő faluban élünk, és 
ezzel is szeretnénk segíteni a szülőket a gyermekvállalás so-ezzel is szeretnénk segíteni a szülőket a gyermekvállalás so-
rán, mintegy ösztönözve a fiatalokat arra, hogy minél több rán, mintegy ösztönözve a fiatalokat arra, hogy minél több 
baba szülessen. Csatlakoztunk egy olyan kezdeményezéshez baba szülessen. Csatlakoztunk egy olyan kezdeményezéshez 
is, ahol kék, illetve rózsaszín zászlót fogunk kitűzni a pol-is, ahol kék, illetve rózsaszín zászlót fogunk kitűzni a pol-
gármesteri hivatalra, aszerint, hogy épp milyen baba szüle-gármesteri hivatalra, aszerint, hogy épp milyen baba szüle-
tett a községben” – mosolygott a polgármester.tett a községben” – mosolygott a polgármester.

káká

MEGSZÉPÜLT A BOLDOGASSZONY MEGSZÉPÜLT A BOLDOGASSZONY 
KÁPOLNA KÖRNYÉKE ISKÁPOLNA KÖRNYÉKE IS
  

Tavaly decemberben szentelték fel a néhai Makovecz Imre Tavaly decemberben szentelték fel a néhai Makovecz Imre 
építész által megtervezett Boldogasszony kápolnát Márté-építész által megtervezett Boldogasszony kápolnát Márté-
lyon. Most a környezete is rendezettebbé vált a Makovecz lyon. Most a környezete is rendezettebbé vált a Makovecz 
Alapítványnak köszönhetően.Alapítványnak köszönhetően.

IDÉN IS MEGRENDEZTÉK IDÉN IS MEGRENDEZTÉK 
A FALUNAPOT MÁRTÉLYONA FALUNAPOT MÁRTÉLYON
  

Családias hangulatban telt augusztus 21-én a Falunap a Már-Családias hangulatban telt augusztus 21-én a Falunap a Már-
télyi Tisza-parton. A színvonalas koncerteket a Vásárhelyi télyi Tisza-parton. A színvonalas koncerteket a Vásárhelyi 
Népzenetanoda, a Vásárhelyi és Mártélyi Hagyományőrző Népzenetanoda, a Vásárhelyi és Mártélyi Hagyományőrző 
Népdalkör, a Folkroll zenekar és a Pop Art együttes szolgál-Népdalkör, a Folkroll zenekar és a Pop Art együttes szolgál-
tatták. Ezúton is köszönjük a fellépőknek, hogy megtisztel-tatták. Ezúton is köszönjük a fellépőknek, hogy megtisztel-
ték ünnepségünket és, hogy fellépésüket pro bono vállalták.ték ünnepségünket és, hogy fellépésüket pro bono vállalták.
Az ünnepi hangulatról továbbá a Békéscsabai Jókai Színház Az ünnepi hangulatról továbbá a Békéscsabai Jókai Színház 
két kiváló művésze, Lénárt László és Csurulya Csongor gon-két kiváló művésze, Lénárt László és Csurulya Csongor gon-
doskodtak.doskodtak.

Somodi Ágnes Somodi Ágnes 
fotó forrása: Csábi Zoli/Facebook – fotó forrása: Csábi Zoli/Facebook – 

Dr. Putz Anita hivatalos oldalaDr. Putz Anita hivatalos oldala

2019 telén Putz Anita polgármester is jelen volt az épület 2019 telén Putz Anita polgármester is jelen volt az épület 
átadó ünnepségén, ahol elmondta, hogy a meghitt tér min-átadó ünnepségén, ahol elmondta, hogy a meghitt tér min-
denki előtt nyitva áll, aki lelki békét, megnyugvást keresve, denki előtt nyitva áll, aki lelki békét, megnyugvást keresve, 
erőt merítve imára érkezik a kápolnába. A település koráb-erőt merítve imára érkezik a kápolnába. A település koráb-
bi polgármestere, Borsos József is tiszteletét tette az esemé-bi polgármestere, Borsos József is tiszteletét tette az esemé-
nyen, ahol arról beszélt, hogy a Makovecz Imre életművének nyen, ahol arról beszélt, hogy a Makovecz Imre életművének 
gondozásáról szóló kormányhatározatnak köszönhetően gondozásáról szóló kormányhatározatnak köszönhetően 
hazai forrásból valósulhatott meg a 47 millió forintos ká-hazai forrásból valósulhatott meg a 47 millió forintos ká-
polna, amelyet B. Kovács Emőke szobrászművész angyal és polna, amelyet B. Kovács Emőke szobrászművész angyal és 
Mária szobrai díszítenek.Mária szobrai díszítenek.
A Boldogasszony Kápolna is az egyik állomása lesz an-A Boldogasszony Kápolna is az egyik állomása lesz an-
nak a Makovecz Alapítvány által kidolgozott, a Dél-Alföl-nak a Makovecz Alapítvány által kidolgozott, a Dél-Alföl-
dön egyelőre még csak tervezett túraútvonalnak, amely a dön egyelőre még csak tervezett túraútvonalnak, amely a 
Makovecz Imre tervei alapján készült épülteket kapcsolja Makovecz Imre tervei alapján készült épülteket kapcsolja 
össze – mondta el Makovecz Pál, a Kossuth- és Ybl Mik-össze – mondta el Makovecz Pál, a Kossuth- és Ybl Mik-
lós díjas építész fia. „A koncepció szerint 7 ilyen túraútvo-lós díjas építész fia. „A koncepció szerint 7 ilyen túraútvo-
nal lesz Magyarországon, már elkészítettük a budapesti és nal lesz Magyarországon, már elkészítettük a budapesti és 
a Duna-kanyarban lévő épületek útvonalát. Működik ezzel a Duna-kanyarban lévő épületek útvonalát. Működik ezzel 
kapcsolatban egy honlap, kiadványt készítettünk és minden kapcsolatban egy honlap, kiadványt készítettünk és minden 
egyes épületnél információs táblát helyeztünk el. Ahol elké-egyes épületnél információs táblát helyeztünk el. Ahol elké-
szül egy-egy ilyen épület, ezzel a táblával megelőlegezzük szül egy-egy ilyen épület, ezzel a táblával megelőlegezzük 
ennek az útvonalnak a jelenlétét, így került ide Mártélyra is ennek az útvonalnak a jelenlétét, így került ide Mártélyra is 
ez a tábla.”ez a tábla.”
Most a Makovecz Alapítvány arról is gondoskodott, hogy a Most a Makovecz Alapítvány arról is gondoskodott, hogy a 
kápolna környéke hangulatában is igazodjon az épület meg-kápolna környéke hangulatában is igazodjon az épület meg-
hittségéhez, nyugalmához.hittségéhez, nyugalmához.

forrás: radio7.hu/Géczi Emese forrás: radio7.hu/Géczi Emese 
káká
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SZÜLŐK IS NYILATKOZTAK SZÜLŐK IS NYILATKOZTAK 
A MÁRTÉLYI ISKOLA ÜGYÉRŐLA MÁRTÉLYI ISKOLA ÜGYÉRŐL
  

A Mártélyi Iskola nem nyitotta ki kapuit ebben a tanév-A Mártélyi Iskola nem nyitotta ki kapuit ebben a tanév-
ben. A harcot még nem adták fel a helyiek, még mindig ben. A harcot még nem adták fel a helyiek, még mindig 
izzik a levegő, ha szóba kerül a téma. A témában Putz Ani-izzik a levegő, ha szóba kerül a téma. A témában Putz Ani-
ta polgármester nyilatkozott, valamint mártélyi szülőket ta polgármester nyilatkozott, valamint mártélyi szülőket 
is megkérdeztünk az eddigi tapasztalatokról, illetve arról, is megkérdeztünk az eddigi tapasztalatokról, illetve arról, 
hogy hogyan alakult a tanév eleje – így, hogy a helyi diá-hogy hogyan alakult a tanév eleje – így, hogy a helyi diá-
kok már egy másik intézményben tanulnak, Vásárhelyen.kok már egy másik intézményben tanulnak, Vásárhelyen.

„Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa lezárta ezt „Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa lezárta ezt 
a vizsgálatot, és átadta az emberi jogok biztosának. Erről, a vizsgálatot, és átadta az emberi jogok biztosának. Erről, 
hogy mikor születik döntés, azt nem tudom. Első körben a hogy mikor születik döntés, azt nem tudom. Első körben a 
szegedi törvényszék utasította el a keresetünket, arra hivat-szegedi törvényszék utasította el a keresetünket, arra hivat-
kozva, hogy rossz alperest neveztünk meg. Mi ez a döntés el-kozva, hogy rossz alperest neveztünk meg. Mi ez a döntés el-
len fellebbeztünk az Ítélőtáblánál. Azzal kapcsolatban akár len fellebbeztünk az Ítélőtáblánál. Azzal kapcsolatban akár 
évek is eltelhetnek, mire valami történik, de az is lehet, hogy évek is eltelhetnek, mire valami történik, de az is lehet, hogy 
gyorsan születik eredmény. Ezek mellett polgári peres úton gyorsan születik eredmény. Ezek mellett polgári peres úton 
is keressük az igazunkat” – magyarázta Putz Anita az iskola-is keressük az igazunkat” – magyarázta Putz Anita az iskola-
ügy jelenlegi állását.ügy jelenlegi állását.
„Semmiféle lemaradásuk nincsen, az én kisfiam nevében „Semmiféle lemaradásuk nincsen, az én kisfiam nevében 
legalábbis ezt tudom mondani. A szomorú az egészben, legalábbis ezt tudom mondani. A szomorú az egészben, 
hogy a levélben arra hivatkoztak, hogy nem megfelelő az hogy a levélben arra hivatkoztak, hogy nem megfelelő az 
oktatás minősége itt, Mártélyon, és jobb lesz a gyerekeknek, oktatás minősége itt, Mártélyon, és jobb lesz a gyerekeknek, 
hogyha a városban tanulhatnak. Úgy gondolom, ennek nyo-hogyha a városban tanulhatnak. Úgy gondolom, ennek nyo-
ma sincsen. Az év eleji felmérőkön jól szerepelnek a gyere-ma sincsen. Az év eleji felmérőkön jól szerepelnek a gyere-
kek, nincs lemaradásuk, semmi hátrányuk nem származik kek, nincs lemaradásuk, semmi hátrányuk nem származik 
abból, hogy korábban máshova jártak iskolába. Egészen más abból, hogy korábban máshova jártak iskolába. Egészen más 
egy több száz fős iskola, mint ahol csak néhányan vannak. egy több száz fős iskola, mint ahol csak néhányan vannak. 
Nem jut annyi idő egy gyermekre, mit egy kis intézmény Nem jut annyi idő egy gyermekre, mit egy kis intézmény 
esetében. Az én fiam is próbál beilleszkedni, és segítenek is esetében. Az én fiam is próbál beilleszkedni, és segítenek is 
neki, de nem ugyanaz” – fogalmazott egy névtelenséget kérő neki, de nem ugyanaz” – fogalmazott egy névtelenséget kérő 
szülő. – Furcsa, még meg kell szokni, és nagyon rossz, hogy szülő. – Furcsa, még meg kell szokni, és nagyon rossz, hogy 
nap, mint nap a tömött buszon kell utazni, különösen ebben nap, mint nap a tömött buszon kell utazni, különösen ebben 
a vírushelyzetben veszélyes ez. Úgy gondolom, sokkal védet-a vírushelyzetben veszélyes ez. Úgy gondolom, sokkal védet-
tebbek lettek volna a gyerekek, ha itt maradnak Mártélyon. tebbek lettek volna a gyerekek, ha itt maradnak Mártélyon. 
Nagyon sajnálom, hogy ez így történt. Nagyon sokat küz-Nagyon sajnálom, hogy ez így történt. Nagyon sokat küz-
döttünk az igazunkért, és a mai napig nem kaptunk választ döttünk az igazunkért, és a mai napig nem kaptunk választ 
az alapvető jogok biztosától. Semmilyen logikus magyaráza-az alapvető jogok biztosától. Semmilyen logikus magyaráza-
tot nem látok erre” – mondta a szülő.tot nem látok erre” – mondta a szülő.
Dajka Szabó Beatrix mártélyi szülő is nyilatkozott lapunk-Dajka Szabó Beatrix mártélyi szülő is nyilatkozott lapunk-
nak az iskolát érintő gondolatairól. „Nemrégiben át kellett nak az iskolát érintő gondolatairól. „Nemrégiben át kellett 

jelentkeznünk egy vásárhelyi intézménybe iskolás gyerme-jelentkeznünk egy vásárhelyi intézménybe iskolás gyerme-
künkkel, mi a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános künkkel, mi a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános 
Iskolát választottuk, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. Iskolát választottuk, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. 
Az első héten felmérték a gyermekünk tudását, miszerint Az első héten felmérték a gyermekünk tudását, miszerint 
abszolút nincs elmaradva az új osztálytársaihoz képest. Sőt, abszolút nincs elmaradva az új osztálytársaihoz képest. Sőt, 
volt olyan részlete a tananyagnak, amit Mártélyon korábban volt olyan részlete a tananyagnak, amit Mártélyon korábban 
már vettek a digitális oktatás keretében. Most még folyik az már vettek a digitális oktatás keretében. Most még folyik az 
ismétlés a Kertvárosi Iskolában, és én azt gondolom, hogy ismétlés a Kertvárosi Iskolában, és én azt gondolom, hogy 
már kiderült volna, ha lemaradása lenne. Például, matemati-már kiderült volna, ha lemaradása lenne. Például, matemati-
kából a szorzás, osztás van most a terítéken, és azt mondta a kából a szorzás, osztás van most a terítéken, és azt mondta a 
tanárnő, hogy a gyermek a jók között szerepel az osztályban. tanárnő, hogy a gyermek a jók között szerepel az osztályban. 
Hangos olvasásból is kapott egy ötöst. Összességében eddig Hangos olvasásból is kapott egy ötöst. Összességében eddig 
úgy érezzük, a Mártélyon kapott alapokkal nem elmaradva úgy érezzük, a Mártélyon kapott alapokkal nem elmaradva 
van a gyerek, hanem kimondottan a jó tanulók közé sorol-van a gyerek, hanem kimondottan a jó tanulók közé sorol-
ható a számára új iskolában is – foglalta össze az anyuka. ható a számára új iskolában is – foglalta össze az anyuka. 
„Az biztos, hogy a Mártélyi Iskolában sokkal jobban tudtak „Az biztos, hogy a Mártélyi Iskolában sokkal jobban tudtak 
segíteni a különböző képességű diákoknak az ott dolgozók. segíteni a különböző képességű diákoknak az ott dolgozók. 
Egy nagy intézményben nincs lehetőség arra, hogy külön-Egy nagy intézményben nincs lehetőség arra, hogy külön-
külön foglalkozzanak a gyerekekkel.”külön foglalkozzanak a gyerekekkel.”
Pappné Radics Andrea is elmondta nekünk személyes ta-Pappné Radics Andrea is elmondta nekünk személyes ta-
pasztalatait. „A kislányom most kezdte az ötödik osztályt pasztalatait. „A kislányom most kezdte az ötödik osztályt 
a Varga Tamás Általános Iskolában Vásárhelyen. Sokkal a Varga Tamás Általános Iskolában Vásárhelyen. Sokkal 
jobbak a jegyei, mint itt voltak. Hogy mi ennek az oka? Va-jobbak a jegyei, mint itt voltak. Hogy mi ennek az oka? Va-
lószínű, hogy amit innen vitt magával, az elég ott. Nagyon lószínű, hogy amit innen vitt magával, az elég ott. Nagyon 
jól érzi magát egyébként, beilleszkedett, és több a lehetősége jól érzi magát egyébként, beilleszkedett, és több a lehetősége 
ismerkedni is, mert ott több gyerek van. Viszont nagyon saj-ismerkedni is, mert ott több gyerek van. Viszont nagyon saj-
náljuk, hogy bezárt az iskola itt, Mártélyon. Kényelmesebb náljuk, hogy bezárt az iskola itt, Mártélyon. Kényelmesebb 
is volt, hogy a közelben van. Meg hát, az emlékek – nosz-is volt, hogy a közelben van. Meg hát, az emlékek – nosz-
talgiázott az anyuka. – „Mi is oda jártunk… „Egy iskola talgiázott az anyuka. – „Mi is oda jártunk… „Egy iskola 
bezárása az mindig rossz érzést vált ki. Az egyszerűen kell, bezárása az mindig rossz érzést vált ki. Az egyszerűen kell, 
hogy legyen. Az, hogy most nincs, annak biztosan nagyon hogy legyen. Az, hogy most nincs, annak biztosan nagyon 
komoly oka van, amit mi talán nem is láthatunk, nem tud-komoly oka van, amit mi talán nem is láthatunk, nem tud-
hatunk. Mi elégedettek voltunk a tanárokkal, az iskolával. hatunk. Mi elégedettek voltunk a tanárokkal, az iskolával. 
Nagyon sajnáljuk, hogy így alakult – zárta szavait Pappné Nagyon sajnáljuk, hogy így alakult – zárta szavait Pappné 
Radics Andrea.Radics Andrea.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY

A Mártélyi Önkormányzat október 28-án tartja meg fa-
lugyűlését a Községháza épületében.
Putz Anita polgármester minden hónap első péntekén 
reggel 8 órától tart fogadóórát a Községháza épületében.
Dr. Szőllősi Sándor képviselő-testületi elnök október 
7-én, szerdán 13-16 óráig fogadóórát tart a Községháza 
nagytermében.
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OKTÓBERFESZT VÁRJA A SZÓRA-OKTÓBERFESZT VÁRJA A SZÓRA-
KOZNI VÁGYÓKAT MÁRTÉLYONKOZNI VÁGYÓKAT MÁRTÉLYON

  
Idén is megszervezik a már hagyományosnak számító Idén is megszervezik a már hagyományosnak számító 
Októberfesztet Mártélyon. A részletekről Szabó Terézt, Októberfesztet Mártélyon. A részletekről Szabó Terézt, 
a turisztikai és vállalkozásfejlesztési bizottság tagját, és a a turisztikai és vállalkozásfejlesztési bizottság tagját, és a 
rendezvény segédszervezőjét kérdeztük.rendezvény segédszervezőjét kérdeztük.

„Október 9-én, „Október 9-én, 
péntek délután péntek délután 
kezdődik a prog-kezdődik a prog-
ram. Akkor a pol-ram. Akkor a pol-
gármesterasszony gármesterasszony 
elmondja nyitóbe-elmondja nyitóbe-
szédét, ezután ze-szédét, ezután ze-
nés programmal nés programmal 
várjuk az érdeklő-várjuk az érdeklő-
dőket. Ez este 10-dőket. Ez este 10-

ig fog tartani. Éjjel 11 órakor a kormányrendelet miatt véget ig fog tartani. Éjjel 11 órakor a kormányrendelet miatt véget 
ér a rendezvény. Hintákkal, kirakodóvásárral, dodzsemmel, ér a rendezvény. Hintákkal, kirakodóvásárral, dodzsemmel, 
céllövöldével várjuk a fesztivál résztvevőit. A szombati na-céllövöldével várjuk a fesztivál résztvevőit. A szombati na-
pon, október 10-én délelőtt ugyan nyitva lesz az Élmény pon, október 10-én délelőtt ugyan nyitva lesz az Élmény 
Sport Pub és a vidámpark, de kimondott programot ekkorra Sport Pub és a vidámpark, de kimondott programot ekkorra 
nem szerveztünk. Délután ismét koncerttel várjuk az érdek-nem szerveztünk. Délután ismét koncerttel várjuk az érdek-
lődőket. A program este 11-kor szintén véget ér – sorolta a lődőket. A program este 11-kor szintén véget ér – sorolta a 
programokat Szabó Teréz.programokat Szabó Teréz.
A mártélyiak folyamatosan dolgoznak azon, hogy továbbra A mártélyiak folyamatosan dolgoznak azon, hogy továbbra 
is összetartó közösség éljen a községben. „A rendezvény célja is összetartó közösség éljen a községben. „A rendezvény célja 
elsődlegesen az, hogy közösséget építsünk. Idén már ötödik elsődlegesen az, hogy közösséget építsünk. Idén már ötödik 
alkalommal rendezzük meg Mártélyon az Októberfesztet, és alkalommal rendezzük meg Mártélyon az Októberfesztet, és 
mindig nagy érdeklődés övezi. 2016-ban hívták életre a fesz-mindig nagy érdeklődés övezi. 2016-ban hívták életre a fesz-
tivált, Markus Pigard és az Élmény Sport Pub közös munká-tivált, Markus Pigard és az Élmény Sport Pub közös munká-
jának köszönhetően. Erre a rendezvényre szükség volt. Nem jának köszönhetően. Erre a rendezvényre szükség volt. Nem 
volt a falunak olyan rendezvénye, ahol össze tudtak volna volt a falunak olyan rendezvénye, ahol össze tudtak volna 
gyűlni az itt lakók, ahol találkozási, kapcsolattartási pontot gyűlni az itt lakók, ahol találkozási, kapcsolattartási pontot 
alakíthatott volna ki Mártély. Így az Októberfeszt egy hiány-alakíthatott volna ki Mártély. Így az Októberfeszt egy hiány-
pótló esemény a község életében. Most már odáig fejlődött pótló esemény a község életében. Most már odáig fejlődött 
az egész, hogy a környező településekről is jönnek vendé-az egész, hogy a környező településekről is jönnek vendé-
gek. Ilyenkor mindenki találkozhat, és együtt szórakozhat. gek. Ilyenkor mindenki találkozhat, és együtt szórakozhat. 
Azoknak is szól ez, akik év közben nem látják egymást a sok Azoknak is szól ez, akik év közben nem látják egymást a sok 
munka miatt” – zárta szavait a segédszervező.munka miatt” – zárta szavait a segédszervező.
A rendezvényt a szokásos helyen tartják, a főszervező az Él-A rendezvényt a szokásos helyen tartják, a főszervező az Él-
mény Sport Pub, társszervezőként a Mártélyi Önkormány-mény Sport Pub, társszervezőként a Mártélyi Önkormány-
zat működik közre.zat működik közre.
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VIGYÁZZUNK GYERMEKEINKRE! VIGYÁZZUNK GYERMEKEINKRE! 
ISMÉT ELHELYEZTÉK A FIGYELEM-ISMÉT ELHELYEZTÉK A FIGYELEM-
FELHÍVÓ MOLINÓKATFELHÍVÓ MOLINÓKAT

  
A tavalyi évben kerültek ki először az „Iskolakezdés! Vi-A tavalyi évben kerültek ki először az „Iskolakezdés! Vi-
gyázz a gyerekeinkre!” feliratot tartalmazó molinók, gyázz a gyerekeinkre!” feliratot tartalmazó molinók, 
amelyek most szeptemberben ismét ott vannak a Fő út amelyek most szeptemberben ismét ott vannak a Fő út 
mindkét végében.mindkét végében.

Sajnos szinte biztos, hogy ismerős az érzés: átzötykölődik Sajnos szinte biztos, hogy ismerős az érzés: átzötykölődik 
autóval a síneken Hódmezővásárhely felé, vagy kihajt a Köz-autóval a síneken Hódmezővásárhely felé, vagy kihajt a Köz-
ségház utcáról balra. Tartja az 50-es tempót és a tábla után ségház utcáról balra. Tartja az 50-es tempót és a tábla után 
sem kezdi eszeveszetten cipőzni a gázpedált, hiszen a tatár sem kezdi eszeveszetten cipőzni a gázpedált, hiszen a tatár 
sem hajtja, és úgy is mindjárt jön egy 60-as tábla. Ugyanak-sem hajtja, és úgy is mindjárt jön egy 60-as tábla. Ugyanak-
kor az ön mögött érkező „gyors körön van”. A településen kor az ön mögött érkező „gyors körön van”. A településen 
belül is hajtania kellett, a tábla után pedig a „Hatvan az új belül is hajtania kellett, a tábla után pedig a „Hatvan az új 
kilencven!” felkiáltással már kint is az index – persze, ha kilencven!” felkiáltással már kint is az index – persze, ha 
olyan autóval érkeznek mögöttünk, amelyben ez alapfel-olyan autóval érkeznek mögöttünk, amelyben ez alapfel-
szereltség – és a jövő autóversenyzője már el is húzott mel-szereltség – és a jövő autóversenyzője már el is húzott mel-
lettünk. Persze rohanó világban élünk, sietünk a melóba, a lettünk. Persze rohanó világban élünk, sietünk a melóba, a 
gyerekért vagy csak kezdődik a meccs. A kör alakú, piros gyerekért vagy csak kezdődik a meccs. A kör alakú, piros 
szegélyű táblákat pedig egyébként is kerek születésnapokon szegélyű táblákat pedig egyébként is kerek születésnapokon 
szokás osztogatni. Viszont ne legyünk álszentek, kivel ne szokás osztogatni. Viszont ne legyünk álszentek, kivel ne 
fordult volna elő, hogy egy picit nehezebb lett a lába gázpe-fordult volna elő, hogy egy picit nehezebb lett a lába gázpe-
dálon, és élvezte a száguldást. Megesik. Csak ne lakott terü-dálon, és élvezte a száguldást. Megesik. Csak ne lakott terü-
leten belül essen meg, ott ugyanis nem egy fácán vagy egy leten belül essen meg, ott ugyanis nem egy fácán vagy egy 
nyuszi kerülhet hirtelen az ember elé.nyuszi kerülhet hirtelen az ember elé.
A Mártélyon átautózók figyelmét már tavaly szeptemberben A Mártélyon átautózók figyelmét már tavaly szeptemberben 
is molinók hívták fel arra, hogy tartsák be a sebességet és vi-is molinók hívták fel arra, hogy tartsák be a sebességet és vi-
gyázzanak a gyerekekre! Az ötletgazda Somodi Ágnes volt.gyázzanak a gyerekekre! Az ötletgazda Somodi Ágnes volt.
„Az elmúlt években kisebb-nagyobb megszakításokkal „Az elmúlt években kisebb-nagyobb megszakításokkal 
Svájcban dolgoztam. Ott a falvakban, minden iskolakezdés-Svájcban dolgoztam. Ott a falvakban, minden iskolakezdés-
kor, akár a nyári szünetet vagy az őszi, téli szünidőt követően kor, akár a nyári szünetet vagy az őszi, téli szünidőt követően 
hasonló molinókkal hívják fel az autósok figyelmet az óva-hasonló molinókkal hívják fel az autósok figyelmet az óva-
tosságra. Jó kezdeményezésnek gondoltam, ráadásul a legki-tosságra. Jó kezdeményezésnek gondoltam, ráadásul a legki-
sebb unokahúgom tavaly kezdte meg az iskolát, így ez is sze-sebb unokahúgom tavaly kezdte meg az iskolát, így ez is sze-
repet játszott abban, hogy ezzel az ötlettel előálltam. Dóda repet játszott abban, hogy ezzel az ötlettel előálltam. Dóda 
Gábor, korábbi iskolatársam volt az, aki ingyen megtervezte Gábor, korábbi iskolatársam volt az, aki ingyen megtervezte 
a grafikát, a testvérem, Somodi István pedig segített a kép-a grafikát, a testvérem, Somodi István pedig segített a kép-
viselő-testület elé terjeszteni a dolgot, ők aztán rámondták viselő-testület elé terjeszteni a dolgot, ők aztán rámondták 
az áment. Az persze kérdés, hogy az autósok valóban oda-az áment. Az persze kérdés, hogy az autósok valóban oda-

figyelnek-e, de bízom benne, hogy így van. Másrészt pedig figyelnek-e, de bízom benne, hogy így van. Másrészt pedig 
jó egy olyan faluba bejönni, ahol azt kommunikálják, hogy jó egy olyan faluba bejönni, ahol azt kommunikálják, hogy 
az ott lakók igenis törődnek a gyerekekkel” – mondta el la-az ott lakók igenis törődnek a gyerekekkel” – mondta el la-
punknak Somodi Ágnes.punknak Somodi Ágnes.
A molinók tehát a település mindkét végére kikerültek és re-A molinók tehát a település mindkét végére kikerültek és re-
mélhetőleg valóban felhívják a közlekedők figyelmét arra, mélhetőleg valóban felhívják a közlekedők figyelmét arra, 
hogy a gyerekekre is figyeljenek és a sebességhatárokat is hogy a gyerekekre is figyeljenek és a sebességhatárokat is 
tartsák be.tartsák be.
Közlekedjünk biztonságosan!Közlekedjünk biztonságosan!

szcsszcs
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Kiemelte, hogy a közmunkaprogram és a közkonyha együtt-Kiemelte, hogy a közmunkaprogram és a közkonyha együtt-
működése remekül működik. „Amit ők megtermelnek, mi működése remekül működik. „Amit ők megtermelnek, mi 
felhasználjuk a konyhán nyersanyagként, semmi nem megy felhasználjuk a konyhán nyersanyagként, semmi nem megy 
kárba, semmit nem dobunk ki” – mondta.kárba, semmit nem dobunk ki” – mondta.
„Elégedettségi kérdőívet is ki szoktunk töltetni a nálunk „Elégedettségi kérdőívet is ki szoktunk töltetni a nálunk 
étkezőkkel. Volt nyílt hetünk is, ekkor a szülők beülhettek étkezőkkel. Volt nyílt hetünk is, ekkor a szülők beülhettek 
hozzánk, és megkóstolhatták az ételeket. Az óvodások szá-hozzánk, és megkóstolhatták az ételeket. Az óvodások szá-
mára készültünk egy kis meglepetéssel. Nemrég átsétáltak mára készültünk egy kis meglepetéssel. Nemrég átsétáltak 
az étkezőbe, és kivételesen itt fogyasztották el az ebédet, eh-az étkezőbe, és kivételesen itt fogyasztották el az ebédet, eh-
hez kapcsolódóan pedig rajzok segítségével tehettek javasla-hez kapcsolódóan pedig rajzok segítségével tehettek javasla-
tot, hogy milyen ételt ennének legközelebb szívesen, amit a tot, hogy milyen ételt ennének legközelebb szívesen, amit a 
konyha elő tud állítani” – mondta Kuzma Csilla.konyha elő tud állítani” – mondta Kuzma Csilla.

káká

RAJZOKKAL TEHETTEK RAJZOKKAL TEHETTEK 
JAVASLATOT A HETI MENÜRE JAVASLATOT A HETI MENÜRE 
A MÁRTÉLYI ÓVODÁSOKA MÁRTÉLYI ÓVODÁSOK
  

Különlegességgel készült a konyha ebben a hónapban a Különlegességgel készült a konyha ebben a hónapban a 
mártélyi apróságok számára, a gyerekek ugyanis beleszól-mártélyi apróságok számára, a gyerekek ugyanis beleszól-
hattak, milyen ételeket fogadnának szívesen a heti me-hattak, milyen ételeket fogadnának szívesen a heti me-
nüsorban. A részletekről Kuzma Csilla élelmezésvezetőt nüsorban. A részletekről Kuzma Csilla élelmezésvezetőt 
kérdeztük meg.kérdeztük meg.

„Az idei év a vírus miatt máshogyan alakul, mint amit meg-„Az idei év a vírus miatt máshogyan alakul, mint amit meg-
szokhattunk, a kialakult helyzet hatással volt a konyha éle-szokhattunk, a kialakult helyzet hatással volt a konyha éle-
tére. A nyári időszak viszont pozitívan érintette a munkát, tére. A nyári időszak viszont pozitívan érintette a munkát, 
lehetőséget adtak nekünk arra, hogy tovább működhessen a lehetőséget adtak nekünk arra, hogy tovább működhessen a 
konyha. Nem csak a helyi szociális étkeztetést és a vendégét-konyha. Nem csak a helyi szociális étkeztetést és a vendégét-
kezést láttuk el, hanem az ide látogató táboroknak, az Erzsé-kezést láttuk el, hanem az ide látogató táboroknak, az Erzsé-
bet-táboroknak is tudtunk főzni, valamint az óvodának is bet-táboroknak is tudtunk főzni, valamint az óvodának is 
egész nyáron mi készítettük az ételeket. A jogszabályoknak egész nyáron mi készítettük az ételeket. A jogszabályoknak 
megfelelően végeztük a munkát. Annak ellenére, hogy nem megfelelően végeztük a munkát. Annak ellenére, hogy nem 
étterem vagyunk, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk étterem vagyunk, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk 
a gyerekektől és a szülőktől is. A környező településekről is a gyerekektől és a szülőktől is. A környező településekről is 
érkeztek hozzánk gyerekek és felnőttek, de idősek is. Mind-érkeztek hozzánk gyerekek és felnőttek, de idősek is. Mind-
annyian meg voltak elégedve az étkeztetéssel. Ilyenkor nem annyian meg voltak elégedve az étkeztetéssel. Ilyenkor nem 
csak ebédet, hanem reggelit, tízórait, uzsonnát és vacsorát is csak ebédet, hanem reggelit, tízórait, uzsonnát és vacsorát is 
biztosítunk a számukra. Ez mindig gördülékenyen zajlott” – biztosítunk a számukra. Ez mindig gördülékenyen zajlott” – 
számolt be a tapasztalatokról az élelmezésvezető.számolt be a tapasztalatokról az élelmezésvezető.
Kuzma Csilla azt is elmondta, hogy jövő év elején egy kis Kuzma Csilla azt is elmondta, hogy jövő év elején egy kis 
áremelkedéssel kell számolni a menü tekintetében. Hozzá-áremelkedéssel kell számolni a menü tekintetében. Hozzá-
tette, hogy ez sajnos elengedhetetlen, mert már évek óta nem tette, hogy ez sajnos elengedhetetlen, mert már évek óta nem 
emeltek az árakon, azt azonban hangsúlyozta, hogy nem lesz emeltek az árakon, azt azonban hangsúlyozta, hogy nem lesz 
számottevő az áremelkedés. Azt is elmondta, hogy az étla-számottevő az áremelkedés. Azt is elmondta, hogy az étla-
pokat mindig közzéteszik az interneten, így új vendégek is pokat mindig közzéteszik az interneten, így új vendégek is 
igénybe vették a szolgáltatásaikat.igénybe vették a szolgáltatásaikat.
„Fontos megjegyezni – folytatta Kuzma Csilla –, hogy ra-„Fontos megjegyezni – folytatta Kuzma Csilla –, hogy ra-
gaszkodunk a friss alapanyagokhoz, legyen az akár zöldség gaszkodunk a friss alapanyagokhoz, legyen az akár zöldség 
vagy hús. Mindig törekszünk arra, hogy lehetőség szerint vagy hús. Mindig törekszünk arra, hogy lehetőség szerint 
kerüljük a mirelit, előrecsomagolt ételeket. A menüt próbál-kerüljük a mirelit, előrecsomagolt ételeket. A menüt próbál-
juk úgy összeállítani, hogy mindenkinek megfeleljen. Mivel juk úgy összeállítani, hogy mindenkinek megfeleljen. Mivel 
csak egy menü van mindennap, ez nagyon fontos számunk-csak egy menü van mindennap, ez nagyon fontos számunk-
ra. Rugalmasak vagyunk: mindig megkérdezzük a megren-ra. Rugalmasak vagyunk: mindig megkérdezzük a megren-
delőket, hogy milyen menüsor felelne meg nekik, és ehhez delőket, hogy milyen menüsor felelne meg nekik, és ehhez 
próbáljuk igazítani a munkánkat” – foglalta össze a napi próbáljuk igazítani a munkánkat” – foglalta össze a napi 
munkát az élelmezésvezető.munkát az élelmezésvezető.
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lyet mindennek” – tette hozzá a festőművész. A tárlat meg-lyet mindennek” – tette hozzá a festőművész. A tárlat meg-
nyitóján Borsos Annamária zongoraművész is köszöntötte nyitóján Borsos Annamária zongoraművész is köszöntötte 
előadásával a jelenlévőket.előadásával a jelenlévőket.

Kiállítók:Kiállítók:
Kis Tamás festőművész,Kis Tamás festőművész,
Kis-Gyöngyösi Ildikó festőművész,Kis-Gyöngyösi Ildikó festőművész,
Kalmár Dorka festőművész,Kalmár Dorka festőművész,
Kalácska Beáta szobrászművész,Kalácska Beáta szobrászművész,
Haskó Edit textiltervező,Haskó Edit textiltervező,
Prágai Krisztián iparművész,Prágai Krisztián iparművész,
Gubovics Melinda festőművész,Gubovics Melinda festőművész,
Kókay Szabolcs illusztrátor/festő,Kókay Szabolcs illusztrátor/festő,
Szabó Roland festőművész,Szabó Roland festőművész,
Pócsik Olga festőművész,Pócsik Olga festőművész,
Korom Vivien festőművész.Korom Vivien festőművész.

káká

EGYSÉG, KÖZÖSSÉG, ÉRTÉKTEREM-EGYSÉG, KÖZÖSSÉG, ÉRTÉKTEREM-
TÉS – KIÁLLÍTÁST SZERVEZTEK A TÉS – KIÁLLÍTÁST SZERVEZTEK A 
PARTSZAKASZ MŰVÉSZETI EGYE-PARTSZAKASZ MŰVÉSZETI EGYE-
SÜLET ALKOTÓINAK MŰVEIBŐLSÜLET ALKOTÓINAK MŰVEIBŐL
  

A 2018-ban alakult egyesület célja, hogy minden olyan mű-A 2018-ban alakult egyesület célja, hogy minden olyan mű-
vésznek színteret kínáljon, aki alkotna, és célja az őszinte vésznek színteret kínáljon, aki alkotna, és célja az őszinte 
értékteremtés. A Partszakasz Művészeti Egyesület bemu-értékteremtés. A Partszakasz Művészeti Egyesület bemu-
tatta tagjai munkásságát a Mártélyi Faluházban megren-tatta tagjai munkásságát a Mártélyi Faluházban megren-
dezett nyárvégi kiállításán. A részletekről Kis-Gyöngyösi dezett nyárvégi kiállításán. A részletekről Kis-Gyöngyösi 
Ildikó egyesületi elnökhelyettest kérdeztük.Ildikó egyesületi elnökhelyettest kérdeztük.

Augusztus 29-én nyílt meg a Partszakasz Művészeti Egyesü-Augusztus 29-én nyílt meg a Partszakasz Művészeti Egyesü-
let kiállítása a Mártélyi Faluházban. A csapatnak az ország let kiállítása a Mártélyi Faluházban. A csapatnak az ország 
minden területéről összesen 11 tagja van. A kiállításon min-minden területéről összesen 11 tagja van. A kiállításon min-
den alkotótól 5-6 munkát láthattak az érdeklődők.den alkotótól 5-6 munkát láthattak az érdeklődők.
„Nagyon fontos, és ezzel kezdeném, hogy egyesületünk cél-„Nagyon fontos, és ezzel kezdeném, hogy egyesületünk cél-
ja a magas szintű értékteremtés. Helyet és lehetőséget biz-ja a magas szintű értékteremtés. Helyet és lehetőséget biz-
tosítunk az alkotóknak, hogy egy felsőbb célnak dolgozva tosítunk az alkotóknak, hogy egy felsőbb célnak dolgozva 
mutassák meg tehetségüket” – kezdte beszámolóját az el-mutassák meg tehetségüket” – kezdte beszámolóját az el-
nökhelyettes. „Mindannyian fiatal, nagycsaládos alkotók nökhelyettes. „Mindannyian fiatal, nagycsaládos alkotók 
vagyunk, akiknek az élete fontos, meghatározó része a mű-vagyunk, akiknek az élete fontos, meghatározó része a mű-
vészet, de nem ebből élnek. Az egyesület tagjai fontosnak vészet, de nem ebből élnek. Az egyesület tagjai fontosnak 
tartják, hogy ne csak a fióknak és a padlásnak alkossanak, tartják, hogy ne csak a fióknak és a padlásnak alkossanak, 
hanem a nagyközönség elé is tárhassák ezeket a munkákat. hanem a nagyközönség elé is tárhassák ezeket a munkákat. 
Most a mártélyiak is megtekinthették a műveket. Ez volt Most a mártélyiak is megtekinthették a műveket. Ez volt 
a hatodik közös kiállításunk, ahol 11 alkotó 11 féle stílust a hatodik közös kiállításunk, ahol 11 alkotó 11 féle stílust 
mutatott be a műveken keresztül. A kiállítás-megnyitón mutatott be a műveken keresztül. A kiállítás-megnyitón 
beszédet mondott Putz Anita polgármester is, aki ígéretet beszédet mondott Putz Anita polgármester is, aki ígéretet 
tett arra, hogy a Mártélyon és Mártélyról alkotni vágyóknak tett arra, hogy a Mártélyon és Mártélyról alkotni vágyóknak 
mindig lesz helye a községben, hiszen az önkormányzat tá-mindig lesz helye a községben, hiszen az önkormányzat tá-
mogatja a kulturális törekvéseket. Különösen akkor, ha azok mogatja a kulturális törekvéseket. Különösen akkor, ha azok 
Mártély (köz)kincseit gazdagítják.Mártély (köz)kincseit gazdagítják.
A megnyitón jelenvolt Borsos József, és Balogh Jánosné Ki-A megnyitón jelenvolt Borsos József, és Balogh Jánosné Ki-
rály Judit is, a település korábbi polgármesterei, valamint rály Judit is, a település korábbi polgármesterei, valamint 
Hézső Ferenc, Munkácsy-díjas festőművész is kifejezte gon-Hézső Ferenc, Munkácsy-díjas festőművész is kifejezte gon-
dolatait. Az eseményen arról beszélt, hogy igen nagyra tartja dolatait. Az eseményen arról beszélt, hogy igen nagyra tartja 
az értékteremtést és értékközvetítést, amit az egyesület tag-az értékteremtést és értékközvetítést, amit az egyesület tag-
jai képviselnek, mindezt úgy, hogy nincs igényük az anya-jai képviselnek, mindezt úgy, hogy nincs igényük az anya-
gi haszonszerzésre. Arról is beszélt, hogy az a tiszta belső gi haszonszerzésre. Arról is beszélt, hogy az a tiszta belső 
motiváció, ami előremozdítja az egyesületet, már számtalan motiváció, ami előremozdítja az egyesületet, már számtalan 
helyen sikerre vitte az alkotókat, a Partszakaszt és annak fi-helyen sikerre vitte az alkotókat, a Partszakaszt és annak fi-
lozófiáját hirdetve. lozófiáját hirdetve. 
A Partszakasz megalakulása óta Makón, Orosházán, Vá-A Partszakasz megalakulása óta Makón, Orosházán, Vá-
sárhelyen és Kiskunmajsán is bemutathatta munkásságát. sárhelyen és Kiskunmajsán is bemutathatta munkásságát. 
„Most Mártély, a Dél-alföldi képzőművészet bölcsője ad he-„Most Mártély, a Dél-alföldi képzőművészet bölcsője ad he-

„Az iskola medret ás, utat mutat…” Egy életen át hittem, „Az iskola medret ás, utat mutat…” Egy életen át hittem, 
hiszek az iskolák fontosságában és a tanítói hivatásban. hiszek az iskolák fontosságában és a tanítói hivatásban. 
Évekkel ezelőtt tankerületi igazgatóként az alacsony tanu-Évekkel ezelőtt tankerületi igazgatóként az alacsony tanu-
lói létszám miatt nehéz helyzetbe került Mártélyi Általános lói létszám miatt nehéz helyzetbe került Mártélyi Általános 
Iskola megmentését úgy tudtam segíteni, hogy tagintéz-Iskola megmentését úgy tudtam segíteni, hogy tagintéz-
ményként működhetett tovább az alsó tagozat. Egy lehe-ményként működhetett tovább az alsó tagozat. Egy lehe-
tőség maradt arra, hogy a faluban megmaradjon az iskola. tőség maradt arra, hogy a faluban megmaradjon az iskola. 
Én az utat szerettem volna mutatni! A lépést megelőzte Én az utat szerettem volna mutatni! A lépést megelőzte 
sok-sok személyes találkozás: falugyűlés, szülői értekezlet, sok-sok személyes találkozás: falugyűlés, szülői értekezlet, 
képviselői megbeszélés, testületi ülés. Természetesen ezt a képviselői megbeszélés, testületi ülés. Természetesen ezt a 
lépést akkor sem fogadta el mindenki! Azt a vádat viszont lépést akkor sem fogadta el mindenki! Azt a vádat viszont 
szeretném határozottan visszautasítani, hogy én zártam be szeretném határozottan visszautasítani, hogy én zártam be 
az iskolát. Sajnos a mártélyi iskolában folyó kiváló szakmai az iskolát. Sajnos a mártélyi iskolában folyó kiváló szakmai 
munkát hamísítják meg azok, akik ma becsületsértő és ag-munkát hamísítják meg azok, akik ma becsületsértő és ag-
resszív módon fejezik ki egyet nem értésüket, és vétlen resszív módon fejezik ki egyet nem értésüket, és vétlen 
embereket aláznak meg. Sajnos nekem és családtagjaim-embereket aláznak meg. Sajnos nekem és családtagjaim-
nak a napokban jutott belőle bőven. Biztos vagyok benne, nak a napokban jutott belőle bőven. Biztos vagyok benne, 
hogy ezt nem abban a szeretett iskolában tanították! Öt hogy ezt nem abban a szeretett iskolában tanították! Öt 
éve nincs kapcsolatom a Hódmezővásárhelyi Tankerület-éve nincs kapcsolatom a Hódmezővásárhelyi Tankerület-
tel, ezért az elmúlt hónapokban a médiában megjelent tel, ezért az elmúlt hónapokban a médiában megjelent 
hírekből értesültem az iskola bezárásáról és az érte való hírekből értesültem az iskola bezárásáról és az érte való 
küzdelemről. Azt olvastam, hogy egyeztetés nélkül dön-küzdelemről. Azt olvastam, hogy egyeztetés nélkül dön-
tött Balázs József tankerületi vezető. Ezt a nevet csak én tött Balázs József tankerületi vezető. Ezt a nevet csak én 
olvastam? Nem medret ásott, hanem szakadékot.”olvastam? Nem medret ásott, hanem szakadékot.”

Tóthné Kecskeméti KatalinTóthné Kecskeméti Katalin
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IDÉN IS SIKERES VOLT A MÁRTÉLYI IDÉN IS SIKERES VOLT A MÁRTÉLYI 
SPORTNAPSPORTNAP

  
Szeptember 19-én rendezték meg Mártélyon a Sportna-Szeptember 19-én rendezték meg Mártélyon a Sportna-
pot, amelynek keretében több mozgásformát is kipróbál-pot, amelynek keretében több mozgásformát is kipróbál-
hattak az érdeklődők. Kenuzás, lábtengó, zenés torna, de hattak az érdeklődők. Kenuzás, lábtengó, zenés torna, de 
gombfoci is várt azokra, akik a Sportnapot választották gombfoci is várt azokra, akik a Sportnapot választották 
kikapcsolódásul.kikapcsolódásul.

Mártély és Mindszent egy közös, TOP-os pályázatnak kö-Mártély és Mindszent egy közös, TOP-os pályázatnak kö-
szönhetően már az elmúlt évben is szervezett formában szönhetően már az elmúlt évben is szervezett formában 
hívták életre a Sportnapot a településen. Akkor a Debreceni hívták életre a Sportnapot a településen. Akkor a Debreceni 
VSC öregfiúk csapata is a községbe érkezett Kerekes Zsom-VSC öregfiúk csapata is a községbe érkezett Kerekes Zsom-
bor vezényletével, a végeredmény pedig egy igazán jó han-bor vezényletével, a végeredmény pedig egy igazán jó han-
gulatú rendezvény volt. A pályázati forrásnak köszönhetően gulatú rendezvény volt. A pályázati forrásnak köszönhetően 
pedig a település egyik legmozgalmasabb eseményét idén is pedig a település egyik legmozgalmasabb eseményét idén is 
életre hívták.életre hívták.
„Ez alkalommal nem voltak sztárvendégeink, mondhatni „Ez alkalommal nem voltak sztárvendégeink, mondhatni 
a mártélyiak voltak a Sportnap sztárjai. A résztvevők több a mártélyiak voltak a Sportnap sztárjai. A résztvevők több 
mozgásformát is kipróbálhattak, gyógytorna, jóga, zenés mozgásformát is kipróbálhattak, gyógytorna, jóga, zenés 
torna, kenuzás, lábtengó, gombfoci, csocsó és pingpong is torna, kenuzás, lábtengó, gombfoci, csocsó és pingpong is 
várta az érdeklődőket, de Horváth Tibor egy óriás játszó-várta az érdeklődőket, de Horváth Tibor egy óriás játszó-
házban is mozgásra ösztönözte a résztvevőket” – fogalma-házban is mozgásra ösztönözte a résztvevőket” – fogalma-
zott Pótári Mihály Zsolt, az ÁMK igazgatója.zott Pótári Mihály Zsolt, az ÁMK igazgatója.
Érdeklődőből pedig szerencsére nem volt hiány, a progra-Érdeklődőből pedig szerencsére nem volt hiány, a progra-
mok pedig szimultán zajlottak. A Faluház nagytermében mok pedig szimultán zajlottak. A Faluház nagytermében 
Borsos Nóri zenés tornája izzasztotta a mozogni vágyókat, Borsos Nóri zenés tornája izzasztotta a mozogni vágyókat, 
a kispályán pedig eközben már beindult a lábtengó, a Falu-a kispályán pedig eközben már beindult a lábtengó, a Falu-
ház udvarán pedig felépült a játszóház, különböző ügyességi ház udvarán pedig felépült a játszóház, különböző ügyességi 
feladatokkal. A holtágnál Bereczki Bence vezényletével a ke-feladatokkal. A holtágnál Bereczki Bence vezényletével a ke-
nuzást lehetett kipróbálni.nuzást lehetett kipróbálni.
„Ezek a programok javarészt évközben is rendszeresen, heti „Ezek a programok javarészt évközben is rendszeresen, heti 
szinten vannak. Most egy napra sűrítettünk mindent. Akik szinten vannak. Most egy napra sűrítettünk mindent. Akik 
mindig járni szoktak ezekre a foglalkozásokra, ők most is mindig járni szoktak ezekre a foglalkozásokra, ők most is 
megszólítva érezték magukat és szívesen jöttek, hozták a ba-megszólítva érezték magukat és szívesen jöttek, hozták a ba-
rátaikat is” – tette hozzá Pótári Mihály.rátaikat is” – tette hozzá Pótári Mihály.
A szervezőknek ez alkalommal az időjárással is szerencsé-A szervezőknek ez alkalommal az időjárással is szerencsé-
jük volt, kellemes napsütés várt mindenkit, így a kültéri jük volt, kellemes napsütés várt mindenkit, így a kültéri 
programelemek is hibátlan szórakozást és minden testrészt programelemek is hibátlan szórakozást és minden testrészt 
alaposan átmozgató aktív kikapcsolódást nyújtottak.alaposan átmozgató aktív kikapcsolódást nyújtottak.
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ISMÉT MEGRENDEZTÉK A ISMÉT MEGRENDEZTÉK A 
SZÚNYOGŰZŐ NAPOT MÁRTÉLYONSZÚNYOGŰZŐ NAPOT MÁRTÉLYON

  
Már régóta hagyomány, hogy a községben Szúnyogűző Már régóta hagyomány, hogy a községben Szúnyogűző 
Napot tartanak, eddig több mint húsz alkalommal ren-Napot tartanak, eddig több mint húsz alkalommal ren-
dezték meg az eseményt. Ebben az évben sem volt ez más-dezték meg az eseményt. Ebben az évben sem volt ez más-
ként, hiszen a „Hogy életük legyen” Alapítvány az Ifjúsá-ként, hiszen a „Hogy életük legyen” Alapítvány az Ifjúsá-
gért idén is kitett magáért. Az élményekről Láda Anna, a gért idén is kitett magáért. Az élményekről Láda Anna, a 
civilszervezet elnöke számolt be lapunknak.civilszervezet elnöke számolt be lapunknak.

„A Szúnyogűző Nap húsz éve állandó programja az alapít-„A Szúnyogűző Nap húsz éve állandó programja az alapít-
ványunknak. Elsődlegesen az ifjúságvédelem a fő profilja ványunknak. Elsődlegesen az ifjúságvédelem a fő profilja 
az alapítványnak, ezzel a programmal pedig a szabadidő az alapítványnak, ezzel a programmal pedig a szabadidő 
hasznos eltöltését célozzuk meg. – kezdte az elnök. „Most hasznos eltöltését célozzuk meg. – kezdte az elnök. „Most 
is pályázati pénzből valósítottuk meg a rendezvényt. A ta-is pályázati pénzből valósítottuk meg a rendezvényt. A ta-
pasztalatok alapján több mint 150 személy érdeklődött az pasztalatok alapján több mint 150 személy érdeklődött az 
esemény iránt.”esemény iránt.”
Arról is érdeklődtünk, hogy milyen programokkal várták Arról is érdeklődtünk, hogy milyen programokkal várták 
a résztvevőket a nap folyamán. „Az esemény délelőtt 10-től a résztvevőket a nap folyamán. „Az esemény délelőtt 10-től 
délután 3-4 óráig tartott. A gyerekeket ugrálóvárral, a csa-délután 3-4 óráig tartott. A gyerekeket ugrálóvárral, a csa-
ládokat akadályversennyel vártuk, de részt vehettek a jelen-ládokat akadályversennyel vártuk, de részt vehettek a jelen-
lévők kézműves foglalkozásokon, valamint egyéb játékokat lévők kézműves foglalkozásokon, valamint egyéb játékokat 
is kipróbálhattak” – mondta Láda Anna. „11-kor kezdődött is kipróbálhattak” – mondta Láda Anna. „11-kor kezdődött 
a családi akadályverseny, délután pedig a Rigócsőr Királyfit a családi akadályverseny, délután pedig a Rigócsőr Királyfit 
tekinthették meg a látogatók, a Kacagó Bábszínház előadá-tekinthették meg a látogatók, a Kacagó Bábszínház előadá-
sában. Ezzel zárult a nap.”sában. Ezzel zárult a nap.”
Az alapítvány elnöke arról is beszámolt, hogy a Szúnyogűző Az alapítvány elnöke arról is beszámolt, hogy a Szúnyogűző 
Napot már több éve támogatja jelenlétével az Ete Népe Tör-Napot már több éve támogatja jelenlétével az Ete Népe Tör-
ténelmi Egyesület. „Az egyesület tagjai bemutatják a korhű ténelmi Egyesület. „Az egyesület tagjai bemutatják a korhű 
fegyvereket, íjászkodnak a gyerekekkel, de arra is van lehe-fegyvereket, íjászkodnak a gyerekekkel, de arra is van lehe-
tőség, hogy különféle népi játékokat is kipróbáljanak általuk tőség, hogy különféle népi játékokat is kipróbáljanak általuk 
az érdeklődők. Az akadálypálya kérdései, feladatai minden az érdeklődők. Az akadálypálya kérdései, feladatai minden 
évben valamilyen aktuális történelmi, vagy néprajzi örök-évben valamilyen aktuális történelmi, vagy néprajzi örök-
ség ismeretanyagát csempészik be a résztvevők tudástárába. ség ismeretanyagát csempészik be a résztvevők tudástárába. 
Idén a Trianon volt a téma! Fontosnak tartjuk az értékköz-Idén a Trianon volt a téma! Fontosnak tartjuk az értékköz-
vetítést” – mondta Láda Anna.vetítést” – mondta Láda Anna.
Az alapítvány elnöke kiemelte, hogy több civilszervezet is Az alapítvány elnöke kiemelte, hogy több civilszervezet is 
támogatja ezt a rendezvényt, jól érzékelhető, hogy a civil támogatja ezt a rendezvényt, jól érzékelhető, hogy a civil 
összefogás működik a községben ezen a téren is. „Az Em-összefogás működik a községben ezen a téren is. „Az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma a működési támogatással beri Erőforrások Minisztériuma a működési támogatással 
szintén nagymértékben segítette, hogy a rendezvény színvo-szintén nagymértékben segítette, hogy a rendezvény színvo-
nala megfelelő legyen. Az a célunk, hogy összefogás legyen nala megfelelő legyen. Az a célunk, hogy összefogás legyen 
a községben. Ez a rendezvény is hozzájárult ehhez! – zárta a községben. Ez a rendezvény is hozzájárult ehhez! – zárta 
szavait Láda Anna.szavait Láda Anna.
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