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Mártélyi hírek 2020. október2
MÁRTÉLYIAK SZÁMÁRA NYÚJTA-MÁRTÉLYIAK SZÁMÁRA NYÚJTA-
NAK SEGÍTSÉGET ENERGIAHATÉ-NAK SEGÍTSÉGET ENERGIAHATÉ-
KONYSÁGI HITELPROGRAMBAN KONYSÁGI HITELPROGRAMBAN 
VALÓ RÉSZVÉTELHEZVALÓ RÉSZVÉTELHEZ

  
A mártélyi lakóingatlanok tulajdonosai számára is segít-A mártélyi lakóingatlanok tulajdonosai számára is segít-
séget nyújt házaik energiahatékonyságának növelésére és séget nyújt házaik energiahatékonyságának növelésére és 
fejlesztésére vonatkozó pályázatok elkészítésében a Hód-fejlesztésére vonatkozó pályázatok elkészítésében a Hód-
mezővásárhelyen nyíló Zöld Pont Iroda. A lakosok 0%-os mezővásárhelyen nyíló Zöld Pont Iroda. A lakosok 0%-os 
kamatú hitelből is finanszírozhatják ilyen beruházásai-kamatú hitelből is finanszírozhatják ilyen beruházásai-
kat.kat.

Hódmezővásárhelyen várhatóan október végén nyílik meg a Hódmezővásárhelyen várhatóan október végén nyílik meg a 
Zöld Pont iroda, amely első szolgáltatásaként a „Lakóépüle-Zöld Pont iroda, amely első szolgáltatásaként a „Lakóépüle-
tek energiahatékonyságának és megújuló energia felhaszná-tek energiahatékonyságának és megújuló energia felhaszná-
lásának növelését célzó hitel” című országos hitelprogram-lásának növelését célzó hitel” című országos hitelprogram-
hoz való hozzáférésben nyújt segítéséget a lakosságnak. A hoz való hozzáférésben nyújt segítéséget a lakosságnak. A 
hitelprogram keretében kamatmentes kölcsönt igényelhet-hitelprogram keretében kamatmentes kölcsönt igényelhet-
nek azok, akik növelnék lakóingatlanjaik energiahatékony-nek azok, akik növelnék lakóingatlanjaik energiahatékony-
ságát. A pályázat keretében első körben napelemek beszer-ságát. A pályázat keretében első körben napelemek beszer-
zését segítik az iroda munkatársai, a hitelprogram pedig a zését segítik az iroda munkatársai, a hitelprogram pedig a 
tervek szerint a mártélyi lakosok számára is elérhető lesz.tervek szerint a mártélyi lakosok számára is elérhető lesz.
Magánszemélyek esetében 500 ezer és 10 millió forint közti Magánszemélyek esetében 500 ezer és 10 millió forint közti 
hitelösszeg felvételére nyílhat lehetőség, amely 0%-os, ka-hitelösszeg felvételére nyílhat lehetőség, amely 0%-os, ka-
matmentes kölcsön, maximum 20 éves futamidővel. A Zöld matmentes kölcsön, maximum 20 éves futamidővel. A Zöld 
Pont munkatársai a kölcsönt igénybe venni szándékozó, Pont munkatársai a kölcsönt igénybe venni szándékozó, 
hozzájuk forduló lakosoknak előzetes hitelbírálatot végez-hozzájuk forduló lakosoknak előzetes hitelbírálatot végez-
nek, ezután segítenek a kölcsönkérelemhez elengedhetetlen nek, ezután segítenek a kölcsönkérelemhez elengedhetetlen 
energetikai tanúsító szakemberrel és kivitelezővel való kap-energetikai tanúsító szakemberrel és kivitelezővel való kap-
csolatfelvételben. Amennyiben az ingatlantulajdonos úgy csolatfelvételben. Amennyiben az ingatlantulajdonos úgy 
dönt, hogy a pozitív előzetes hitelbírálat alapján elindul-dönt, hogy a pozitív előzetes hitelbírálat alapján elindul-
na a pályázaton, úgy 25 000 Ft-os díj ellenében előkészítik na a pályázaton, úgy 25 000 Ft-os díj ellenében előkészítik 
neki a pályázatot, ami ha nyer, elszámolható a pályázatban. neki a pályázatot, ami ha nyer, elszámolható a pályázatban. 
Amennyiben pályázatát visszautasítják, ezt a díjat visszafi-Amennyiben pályázatát visszautasítják, ezt a díjat visszafi-
zetik számára.zetik számára.
A tervek szerint november elején lakossági fórumot is szer-A tervek szerint november elején lakossági fórumot is szer-
veznek Mártélyon a témában, pénzügyi és műszaki szak-veznek Mártélyon a témában, pénzügyi és műszaki szak-
értők bevonásával tájékoztatnák az érdeklődőket a pontos értők bevonásával tájékoztatnák az érdeklődőket a pontos 
részletekről. Az esetleges érdeklődést a mártélyi lakosok részletekről. Az esetleges érdeklődést a mártélyi lakosok 
előzetesen a helyi polgármesteri hivatalban is jelezhetik, a előzetesen a helyi polgármesteri hivatalban is jelezhetik, a 
lakossági fórum részleteiről a későbbiekben érkezhet pontos lakossági fórum részleteiről a későbbiekben érkezhet pontos 
tájékoztatás a beérkező lakossági igények alapján.tájékoztatás a beérkező lakossági igények alapján.
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MÁRTÉLY IS NYERT SZOCIÁLIS MÁRTÉLY IS NYERT SZOCIÁLIS 
TÜZELŐ TÁMOGATÁSTTÜZELŐ TÁMOGATÁST
  

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy ré-A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy ré-
szének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már szének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 
2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amely-2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amely-
nek keretében évről évre a rászoruló családoknak nyújt nek keretében évről évre a rászoruló családoknak nyújt 
segítséget.segítséget.

A program azt a célt szol-A program azt a célt szol-
gálja, hogy a legrászorul-gálja, hogy a legrászorul-
tabb családok átmeneti, tabb családok átmeneti, 
kiegészítő támogatáshoz kiegészítő támogatáshoz 
juthassanak, csökkenjen juthassanak, csökkenjen 
a háztartások tüzelő-a háztartások tüzelő-
anyag-költsége. A Bel-anyag-költsége. A Bel-
ügyminisztérium 2020. ügyminisztérium 2020. 

január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg 
nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavá-nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavá-
sárláshoz, vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támo-sárláshoz, vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támo-
gatásra pályázhat.gatásra pályázhat.
A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei ada-A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei ada-
tai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó tele-tai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó tele-
pülési önkormányzatok pályázhatnak.pülési önkormányzatok pályázhatnak.
A helyi önkormányzatok 2020. évi szociális tüzelőanyag tá-A helyi önkormányzatok 2020. évi szociális tüzelőanyag tá-
mogatásáról szóló döntés alapján Mártély is nyert 1 120 140 mogatásáról szóló döntés alapján Mártély is nyert 1 120 140 
forint összegben tüzelőt.forint összegben tüzelőt.
Még a fűtési szezon előtt mindenképpen kiosztják a szoci-Még a fűtési szezon előtt mindenképpen kiosztják a szoci-
ális tüzelőanyag támogatáson nyert fát a Mártélyi lakosok ális tüzelőanyag támogatáson nyert fát a Mártélyi lakosok 
között. Putz Anita polgármester lapunknak elmondta, hogy között. Putz Anita polgármester lapunknak elmondta, hogy 
összesen 98 erdei köbméter lágylombos tűzifát vásárol az összesen 98 erdei köbméter lágylombos tűzifát vásárol az 
önkormányzat a belügyminisztériumi által kiírt pályázati önkormányzat a belügyminisztériumi által kiírt pályázati 
támogatásból. A polgármester azt is hozzátette, hogy első-támogatásból. A polgármester azt is hozzátette, hogy első-
sorban egyedülállók, idősek, nagycsaládosok és a közfog-sorban egyedülállók, idősek, nagycsaládosok és a közfog-
lalkoztatásban dolgozók között osztják szét ezt a tüzelőt, de lalkoztatásban dolgozók között osztják szét ezt a tüzelőt, de 
minden lakosnak jut majd ebből a mennyiségből.minden lakosnak jut majd ebből a mennyiségből.
Szociális tűzifára az önkormányzatnál kitöltött igénylőlap Szociális tűzifára az önkormányzatnál kitöltött igénylőlap 
kitöltésével és benyújtásával pályázhatnak a lakosok. A be-kitöltésével és benyújtásával pályázhatnak a lakosok. A be-
érkezett igényléseket a szociális bizottság bírálja el, eldöntik, érkezett igényléseket a szociális bizottság bírálja el, eldöntik, 
ki jogosult a tüzelőanyag-támogatásra.ki jogosult a tüzelőanyag-támogatásra.

Forrás: palyazatok.org/feForrás: palyazatok.org/fe

FELHÍVÁS!
Digitális Médiaműveltség Szülőknek programot sze-
retnénk indítani Mártélyon is. A program célja, hogy 
Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája 
(DGYS) keretében segítsük megvédeni a gyermekeket, 
fiatalokat az internet káros tartalmaitól és módszereitől, 
a kockázataitól, valamint felkészítsük a gyermekeket, 
szüleiket, és tanáraikat a tudatos és értékteremtő inter-
nethasználatra.
A tanfolyam 10 fővel indulhat el! Jelentkezni a könyvtár-
ban lehet.
Témakörei: Online jelenlét és testképzavar; Online zak-
latás; Internetfüggőségek
A képzés ingyenes!
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HELYBEN VÁRJA A MÁRTÉLYI HELYBEN VÁRJA A MÁRTÉLYI 
GYEREKEKET A HÓD FITNESS SEGYEREKEKET A HÓD FITNESS SE

  
Több száz magyar bajnoki cím, Európa-bajnoki címek Több száz magyar bajnoki cím, Európa-bajnoki címek 
hada, két világbajnoki aranyérem és számtalan válogatott hada, két világbajnoki aranyérem és számtalan válogatott 
versenyző. Ez a Hód-Fitness SE, Magyarország legered-versenyző. Ez a Hód-Fitness SE, Magyarország legered-
ményesebb egyesülete a sportban, a klub pedig most a ményesebb egyesülete a sportban, a klub pedig most a 
mártélyi általános iskolában is edzéseket szervez, ahová a mártélyi általános iskolában is edzéseket szervez, ahová a 
helyi óvodás lányokat is várják.helyi óvodás lányokat is várják.

Biztosan nem kell ragozni, hogy a 2020-as év mennyire vi-Biztosan nem kell ragozni, hogy a 2020-as év mennyire vi-
szontagságokkal teli volt és mára sem tért vissza minden a szontagságokkal teli volt és mára sem tért vissza minden a 
régi, jól megszokott kerékvágásba. Márciusban az ország ja-régi, jól megszokott kerékvágásba. Márciusban az ország ja-
varészt leállt, ez a leállás pedig természetesen a sportéletet varészt leállt, ez a leállás pedig természetesen a sportéletet 
is érintette. A hódmezővásárhelyi Hód-Fitness SE edzései is is érintette. A hódmezővásárhelyi Hód-Fitness SE edzései is 
leálltak, ám szerencsére a nyári időszakban újból megkez-leálltak, ám szerencsére a nyári időszakban újból megkez-
dődhettek az alapozások és a felkészülés a versenyszezonra, dődhettek az alapozások és a felkészülés a versenyszezonra, 
a Szent István Általános Iskolában. Szeptember közepén vi-a Szent István Általános Iskolában. Szeptember közepén vi-
szont ismét akadály gördült az egyesület elé – a tankerület szont ismét akadály gördült az egyesület elé – a tankerület 
döntésének értelmében a Szent István Általános Iskola tor-döntésének értelmében a Szent István Általános Iskola tor-
natermeit nem használhatták tovább – magántermek bérlé-natermeit nem használhatták tovább – magántermek bérlé-
sére pedig nincs lehetősége a klubnak, így veszélybe került a sére pedig nincs lehetősége a klubnak, így veszélybe került a 
Hód-Fitness SE. A város nem nyújtott segítő jobbot, Mártély Hód-Fitness SE. A város nem nyújtott segítő jobbot, Mártély 
viszont így tett. Az önkormányzat lehetőséget biztosított viszont így tett. Az önkormányzat lehetőséget biztosított 
arra, hogy az egyesület a jelenleg sajnos üres általános iskola arra, hogy az egyesület a jelenleg sajnos üres általános iskola 
tornatermét használja.tornatermét használja.
„Megkaptuk ezt a lehetőséget és átköltöztünk Mártélyra, „Megkaptuk ezt a lehetőséget és átköltöztünk Mártélyra, 
berendeztük az ottani tornatermet. Élsportról van szó, így berendeztük az ottani tornatermet. Élsportról van szó, így 
szükséges, hogy tornateremben edzünk. Ez a terem mérete-szükséges, hogy tornateremben edzünk. Ez a terem mérete-
iben ugyan kisebb annál, mint amire szükségünk volna, de iben ugyan kisebb annál, mint amire szükségünk volna, de 
nagyon örülünk a lehetőségnek, hiszen ezen a helyen csak nagyon örülünk a lehetőségnek, hiszen ezen a helyen csak 
mi vagyunk, az edzéslehetőségek pedig így korlátlanok, ez mi vagyunk, az edzéslehetőségek pedig így korlátlanok, ez 
nagyon jó” – mondta el Rácz Ildikó, az egyesület vezető-nagyon jó” – mondta el Rácz Ildikó, az egyesület vezető-
edzője.edzője.
A Hód-Fitness SE ráadásul hosszútávon és komolyan gon-A Hód-Fitness SE ráadásul hosszútávon és komolyan gon-
dolkozik ebben a mártélyi lehetőségben. Az egyesület dolkozik ebben a mártélyi lehetőségben. Az egyesület 
ugyanis várja a helyi fiatalok, akár az ovisok jelentkezését is. ugyanis várja a helyi fiatalok, akár az ovisok jelentkezését is. 
A sportág amúgy sem ismeretlen teljesen a mártélyiak szá-A sportág amúgy sem ismeretlen teljesen a mártélyiak szá-
mára – Kis Bianka ugyanis bajnoki ezüstérmes versenyző, mára – Kis Bianka ugyanis bajnoki ezüstérmes versenyző, 
aki már kontinensviadalon is részt vett, csapatban 5. helyet aki már kontinensviadalon is részt vett, csapatban 5. helyet 
szerzett.szerzett.
„Várjuk a mártélyi kislányok jelentkezését is. Azt gondolom, „Várjuk a mártélyi kislányok jelentkezését is. Azt gondolom, 
ez egy egyedülálló lehetőség, hiszen ilyen profi körülmények ez egy egyedülálló lehetőség, hiszen ilyen profi körülmények 

között, szakképzett edzőkkel és remekül felszerelt teremmel között, szakképzett edzőkkel és remekül felszerelt teremmel 
rendelkezünk – airtrack is a rendelkezésünk áll, ami egy rendelkezünk – airtrack is a rendelkezésünk áll, ami egy 
igen drága eszköz és segít a fejlődésben. Ilyen körülmények igen drága eszköz és segít a fejlődésben. Ilyen körülmények 
között elkezdeni ezt a sportot és edzeni, azt gondolom jó le-között elkezdeni ezt a sportot és edzeni, azt gondolom jó le-
hetőség” – fogalmaz a vezetőedző.hetőség” – fogalmaz a vezetőedző.
A fitness versenyeket már a 6-7 éves leányzók számára is A fitness versenyeket már a 6-7 éves leányzók számára is 
rendeznek, így 4 éves kortól már várják a mártélyi kislányok rendeznek, így 4 éves kortól már várják a mártélyi kislányok 
jelentkezését. A vezetőedző lapunknak elmondta, hogy ha jelentkezését. A vezetőedző lapunknak elmondta, hogy ha 
megfelelő létszám jönne össze, akkor az eszközök és az edzé-megfelelő létszám jönne össze, akkor az eszközök és az edzé-
sek a jövőben is elérhetőek lehetnének Mártélyon, a klub sek a jövőben is elérhetőek lehetnének Mártélyon, a klub 
ugyanis adott esetben hosszútávon gondolkozik a helyi gye-ugyanis adott esetben hosszútávon gondolkozik a helyi gye-
rekekben és a tehetségek felkutatásában. Persze utóbbi sem rekekben és a tehetségek felkutatásában. Persze utóbbi sem 
minden, hiszen nem feltétlen csak a versenyzésre vágyókat minden, hiszen nem feltétlen csak a versenyzésre vágyókat 
várják, hanem azokat is, akik mozognának és az életük ré-várják, hanem azokat is, akik mozognának és az életük ré-
szévé tennék a sportot.szévé tennék a sportot.
„Nagyon összetett sportágról van szó. A zenei mozgás mel-„Nagyon összetett sportágról van szó. A zenei mozgás mel-
lett, akrobatikai képzést is kapnak a fiatalok, erőelemek és lett, akrobatikai képzést is kapnak a fiatalok, erőelemek és 
lazasági elemek is előkerülnek. Ez a sportág eleganciát ad lazasági elemek is előkerülnek. Ez a sportág eleganciát ad 
a gyerekeknek. Amikor színpadra állnak olyan közegbe a gyerekeknek. Amikor színpadra állnak olyan közegbe 
kerülnek, aminek köszönhetően a szépség és a testmozgás kerülnek, aminek köszönhetően a szépség és a testmozgás 
iránti igényesség alakul ki bennünk. Aztán ott a smink, a iránti igényesség alakul ki bennünk. Aztán ott a smink, a 
haj, a csillogó ruhák. Nagyon nőcis sportról van szó, ami haj, a csillogó ruhák. Nagyon nőcis sportról van szó, ami 
igazán kislányoknak való” – teszi hozzá Rácz Ildikó.igazán kislányoknak való” – teszi hozzá Rácz Ildikó.
A terv egy fiatalokból álló, kezdő csoport indítása, ami 5-6 A terv egy fiatalokból álló, kezdő csoport indítása, ami 5-6 
jelentkezővel már útnak indulhatna, külön mártélyi cso-jelentkezővel már útnak indulhatna, külön mártélyi cso-
portként, hogy aztán a résztvevők játékos formában hango-portként, hogy aztán a résztvevők játékos formában hango-
lódjanak a sportágra és a mozgásra.lódjanak a sportágra és a mozgásra.
Az érdeklődők a Hód-Fitness SE vezetőedzőjénél, Rácz Ildi-Az érdeklődők a Hód-Fitness SE vezetőedzőjénél, Rácz Ildi-
kónál jelentkezhetnek. Akár telefonon a 06-70/426-73-79-es kónál jelentkezhetnek. Akár telefonon a 06-70/426-73-79-es 
telefonszámon vagy e-mailben a racziko@freemail.hu-n, de telefonszámon vagy e-mailben a racziko@freemail.hu-n, de 
Rácz Ildikót a Messengeren is felkereshetik az szülők a rész-Rácz Ildikót a Messengeren is felkereshetik az szülők a rész-
letekkel kapcsolatban.letekkel kapcsolatban.
A mozgás fontos, ebben egyetérthetünk, a kislányok számá-A mozgás fontos, ebben egyetérthetünk, a kislányok számá-
ra pedig egy ilyen nőcis sportág remek választás lehet, hogy ra pedig egy ilyen nőcis sportág remek választás lehet, hogy 
aztán adott esetben akár országos vagy európai és világ szin-aztán adott esetben akár országos vagy európai és világ szin-
ten is a csúcsra törjenek.ten is a csúcsra törjenek.

szcsszcs

Csütörtök este ismét fertőtlenítették a mártélyi busz-
megállókat önkéntes tűzoltóink.
Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat!
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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. Október 23-án ünne-nos információkat gyűjtjük össze. Október 23-án ünne-
pélyes keretek között tartották meg a községben az ’56-os pélyes keretek között tartották meg a községben az ’56-os 
megemlékezést, valamint több ezer kilogramm elektroni-megemlékezést, valamint több ezer kilogramm elektroni-
kai hulladékot is elszállítottak a településről. Hogy miről kai hulladékot is elszállítottak a településről. Hogy miről 
számolt még be lapunknak Putz Anita polgármester, cik-számolt még be lapunknak Putz Anita polgármester, cik-
künkben olvashatják.künkben olvashatják.
„Garázsvásárt tartottunk október 11-én. Ezt most már sze-„Garázsvásárt tartottunk október 11-én. Ezt most már sze-
retnénk rendszeresíteni, a cél, hogy minden héten, szomba-retnénk rendszeresíteni, a cél, hogy minden héten, szomba-
ton délelőttönként megismételjük az akciót a piac területén. ton délelőttönként megismételjük az akciót a piac területén. 
Tökfaragást is rendeztünk a faluban, hiszen közeledik a Tökfaragást is rendeztünk a faluban, hiszen közeledik a 
Halloween. Ezt 17-én tartottuk meg. A tapasztalatok azt mu-Halloween. Ezt 17-én tartottuk meg. A tapasztalatok azt mu-
tatják, elég népszerű volt a lakosok körében ez az esemény, tatják, elég népszerű volt a lakosok körében ez az esemény, 
éppen ezért szeretnénk ebből is hagyományt teremteni. Az éppen ezért szeretnénk ebből is hagyományt teremteni. Az 
Októberfeszt is sikeresen lezajlott Mártélyon – kezdte beszá-Októberfeszt is sikeresen lezajlott Mártélyon – kezdte beszá-
molóját a polgármester.molóját a polgármester.

Az ovisok rendhagyó programon vehettek részt.„Az óvodá-Az ovisok rendhagyó programon vehettek részt.„Az óvodá-
sok is részt vettek egy programban, melynek keretében az sok is részt vettek egy programban, melynek keretében az 
iskola ebédlőjében költhették el az ebédet. Ezt a változatos-iskola ebédlőjében költhették el az ebédet. Ezt a változatos-
ság jegyében szerveztük így, hiszen a járványhelyzet miatt ság jegyében szerveztük így, hiszen a járványhelyzet miatt 
most meg van kötve a kezünk sok tekintetben. Ezt is nagyon most meg van kötve a kezünk sok tekintetben. Ezt is nagyon 
élvezték a gyerekek!”- mondta mosolyogva Putz Anita.élvezték a gyerekek!”- mondta mosolyogva Putz Anita.
A település önkormányzata mindig nagy hangsúlyt fekte-A település önkormányzata mindig nagy hangsúlyt fekte-
tett az idősek köszöntésére az idősek napja alkalmából. Ez tett az idősek köszöntésére az idősek napja alkalmából. Ez 
az idén sem volt másként. „Az idősköszöntésre is sor került az idén sem volt másként. „Az idősköszöntésre is sor került 
a hónap közepén. Mivel az Idősek Napja rendezvényt a ko-a hónap közepén. Mivel az Idősek Napja rendezvényt a ko-
ronavírusra való tekintettel le kellett mondanunk, így ház-ronavírusra való tekintettel le kellett mondanunk, így ház-
hoz mentünk a tíz legidősebb mártélyi polgárhoz, és egy kis hoz mentünk a tíz legidősebb mártélyi polgárhoz, és egy kis 
meglepetéssel kedveskedtünk nekik. Ebben az önkormány-meglepetéssel kedveskedtünk nekik. Ebben az önkormány-
zat és a Gondozási Központ munkatársai is közreműködtek. zat és a Gondozási Központ munkatársai is közreműködtek. 
Betartottuk az előírásokat és nem mentünk be a házakba, Betartottuk az előírásokat és nem mentünk be a házakba, 
csak a kapuban adtuk át az emléklapot. Minden kedves idő-csak a kapuban adtuk át az emléklapot. Minden kedves idő-
sünk nagyon örült a köszöntésnek!” – fogalmazott a község sünk nagyon örült a köszöntésnek!” – fogalmazott a község 
vezetője.vezetője.
A mártélyiak megtartották az október 23-i ünnepélyes meg-A mártélyiak megtartották az október 23-i ünnepélyes meg-
emlékezést is, ahol az felelevenítették, miért fontos megőriz-emlékezést is, ahol az felelevenítették, miért fontos megőriz-
ni az 1956-os forradalom és szabadságharc hagyatékának ni az 1956-os forradalom és szabadságharc hagyatékának 
fontosságát. „Én hiszek ’56 örökségében. Hiszem azt, hogy fontosságát. „Én hiszek ’56 örökségében. Hiszem azt, hogy 
mi itt Mártélyon becsülettel, összetartással, szorgos munká-mi itt Mártélyon becsülettel, összetartással, szorgos munká-
val méltó örökösei vagyunk a forradalom hőseinek. Hiszem val méltó örökösei vagyunk a forradalom hőseinek. Hiszem 
azt, hogy a szabadság levegője jobb, mint a hazugság kép-azt, hogy a szabadság levegője jobb, mint a hazugság kép-
mutatása – írta Putz Anita polgármester közösségi oldalán.mutatása – írta Putz Anita polgármester közösségi oldalán.

„Október 23-24-én ismét munkaakciót hirdettünk, Telepü-„Október 23-24-én ismét munkaakciót hirdettünk, Telepü-
lésszépítő nap keretében tettünk közösen községünk tiszta-lésszépítő nap keretében tettünk közösen községünk tiszta-
ságáért, szépítéséért. Ennek keretében szemetet szedtünk, fát ságáért, szépítéséért. Ennek keretében szemetet szedtünk, fát 
ültettünk, padokat és buszmegállót is festettünk. – folytatta ültettünk, padokat és buszmegállót is festettünk. – folytatta 
a polgármester. A környezettudatosság hegyében Mártély a a polgármester. A környezettudatosság hegyében Mártély a 
felesleges elektronikai hulladéktól is megszabadult. „Elszál-felesleges elektronikai hulladéktól is megszabadult. „Elszál-
lították az összes elektronikai hulladékot is településünkről. lították az összes elektronikai hulladékot is településünkről. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy ez rendszeresen megtörtén-Nagyon fontosnak tartom, hogy ez rendszeresen megtörtén-
jen, hiszen ez is a szelektív hulladékgyűjtés része. Mártély jen, hiszen ez is a szelektív hulladékgyűjtés része. Mártély 
számára fontos, hogy minél többet tehessünk környeze-számára fontos, hogy minél többet tehessünk környeze-
tünkért. Összesen 12 180 kilogrammnyi már nem használt tünkért. Összesen 12 180 kilogrammnyi már nem használt 
elektronikai eszközt vittek el a községből” – számolt be a elektronikai eszközt vittek el a községből” – számolt be a 
pontos adatokról a településvezető.pontos adatokról a településvezető.

Hozzátette a polgármester, hogy szociális tűzifára 1 120 000 Hozzátette a polgármester, hogy szociális tűzifára 1 120 000 
forintos támogatást nyert az önkormányzat.forintos támogatást nyert az önkormányzat.

káká
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ISTEN ÉLTESSE A SZÉPKORÚAKAT!ISTEN ÉLTESSE A SZÉPKORÚAKAT!
  

Idén sem feledkeztek meg a község legidősebbjeiről a falu-Idén sem feledkeztek meg a község legidősebbjeiről a falu-
ban. Bár a koronavírus miatt korlátozottak a lehetőségek, ban. Bár a koronavírus miatt korlátozottak a lehetőségek, 
az önkormányzat és a Gondozási Központ most is gondos-az önkormányzat és a Gondozási Központ most is gondos-
kodott arról, hogy ne maradjanak el a szép pillanatok. Az kodott arról, hogy ne maradjanak el a szép pillanatok. Az 
idősek köszöntéséről Zoltai Csabát, a Gondozási Központ idősek köszöntéséről Zoltai Csabát, a Gondozási Központ 
intézményvezetőjét kérdeztük.intézményvezetőjét kérdeztük.

„A szociális ellátórendszer is megküzd a koronavírus okozta „A szociális ellátórendszer is megküzd a koronavírus okozta 
járványhelyzettel. Mi akkor sem zártunk be az intézmény járványhelyzettel. Mi akkor sem zártunk be az intézmény 
jellegéből adódóan, amikor máshol kötelező volt szünetel-jellegéből adódóan, amikor máshol kötelező volt szünetel-
tetni a működést. Igaz ugyan, hogy most ilyenről szó sincs, tetni a működést. Igaz ugyan, hogy most ilyenről szó sincs, 
az nagyon fontos, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra. az nagyon fontos, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra. 
Így a zárt terekben történő gyülekezéseket továbbra is ke-Így a zárt terekben történő gyülekezéseket továbbra is ke-
rülni kell, hiszen ezek kockázatot hordozhatnak magukban rülni kell, hiszen ezek kockázatot hordozhatnak magukban 
az egészségre nézve. Ezért szerveztük át egy kicsit ebben az az egészségre nézve. Ezért szerveztük át egy kicsit ebben az 
évben az idősek köszöntését” – magyarázta az intézmény-évben az idősek köszöntését” – magyarázta az intézmény-
vezető.vezető.
„Az idősek napjának nagy hagyománya van intézményi „Az idősek napjának nagy hagyománya van intézményi 
szinten is. „Békeidőben” egész délutános rendezvényünk szinten is. „Békeidőben” egész délutános rendezvényünk 
szokott lenni, amit a Faluházban tartunk meg. Ide meghív-szokott lenni, amit a Faluházban tartunk meg. Ide meghív-
juk Mártély minden időskorú lakosát, és műsorral kedveske-juk Mártély minden időskorú lakosát, és műsorral kedveske-
dünk nekik. Ebben részt vesznek a klubtagok és az óvodások dünk nekik. Ebben részt vesznek a klubtagok és az óvodások 
is. Ilyenkor meg lehet kóstolni nagyon finom házi készítésű is. Ilyenkor meg lehet kóstolni nagyon finom házi készítésű 
süteményeket, teát és gyümölcsöt is fogyaszthatnak a vendé-süteményeket, teát és gyümölcsöt is fogyaszthatnak a vendé-
geink. Ezek a délutánok jellemzően kötetlen beszélgetéssel, geink. Ezek a délutánok jellemzően kötetlen beszélgetéssel, 
népzenével záródnak. A tapasztalataink szerint minden év-népzenével záródnak. A tapasztalataink szerint minden év-
ben nagy siker övezi az idősek napját. Annak, hogy a tíz leg-ben nagy siker övezi az idősek napját. Annak, hogy a tíz leg-
idősebb mártélyi lakost külön köszöntjük, már hosszú évek idősebb mártélyi lakost külön köszöntjük, már hosszú évek 
óta nagy hagyománya van nálunk. Virággal és emléklappal óta nagy hagyománya van nálunk. Virággal és emléklappal 
kedveskedünk nekik.” Zoltai Csaba azt is elmondta, hogy kedveskedünk nekik.” Zoltai Csaba azt is elmondta, hogy 
idén az otthonaikban keresték fel a község legidősebbjeit. idén az otthonaikban keresték fel a község legidősebbjeit. 
„Putz Anita polgármesterasszonnyal és Farkasné Szilárd „Putz Anita polgármesterasszonnyal és Farkasné Szilárd 
Ágnes gondozóval és intézményvezető-helyettessel keltünk Ágnes gondozóval és intézményvezető-helyettessel keltünk 
útra idén, házhoz vittük a szokásos virágot és emléklapot útra idén, házhoz vittük a szokásos virágot és emléklapot 
az idősekhez, illetve egy pár szóban köszöntöttük is őket az az idősekhez, illetve egy pár szóban köszöntöttük is őket az 
idősek napja alkalmából.”idősek napja alkalmából.”
„Október folyamán készültünk egy kis személyes köszöntő-„Október folyamán készültünk egy kis személyes köszöntő-
vel is. Postai úton juttattunk el egy kis saját készítésű képes-vel is. Postai úton juttattunk el egy kis saját készítésű képes-
lapot minden olyan háztartásba, ahol idős él” – tette hozzá lapot minden olyan háztartásba, ahol idős él” – tette hozzá 
az intézményvezető.az intézményvezető.

„A legidősebb mártélyi lakos novemberben tölti a 96. élet-„A legidősebb mártélyi lakos novemberben tölti a 96. élet-
évét, míg a legfiatalabb a tíz rangidő közül 88 éves. Szeren-évét, míg a legfiatalabb a tíz rangidő közül 88 éves. Szeren-
csére szép kort élnek meg az időseink Mártélyon, és legtöbb-csére szép kort élnek meg az időseink Mártélyon, és legtöbb-
ször azért jó egészségnek örvendnek” – zárta szavait Zoltai ször azért jó egészségnek örvendnek” – zárta szavait Zoltai 
Csaba.Csaba.

Putz Anita polgármester közösségi oldalán is köszöntötte a Putz Anita polgármester közösségi oldalán is köszöntötte a 
helybéli időseket. „A koronavírus sok esetben megváltozott helybéli időseket. „A koronavírus sok esetben megváltozott 
élethelyzeteket hoz. Ezek közé tartozik az is, hogy a más-élethelyzeteket hoz. Ezek közé tartozik az is, hogy a más-
kor megrendezett összejöveteleinket, megemlékezéseinket, kor megrendezett összejöveteleinket, megemlékezéseinket, 
rendezvényeinket nagy, összezárt helyeken nem alkalmas rendezvényeinket nagy, összezárt helyeken nem alkalmas 
megtartani a védekezés jegyében. Ugyanakkor nem feled-megtartani a védekezés jegyében. Ugyanakkor nem feled-
kezünk meg azokról, akik fontosak számunkra, és bár idén kezünk meg azokról, akik fontosak számunkra, és bár idén 
nem tudjuk megtartani az idősek napját, most ilyen módon nem tudjuk megtartani az idősek napját, most ilyen módon 
igyekszünk köszönteni a szépkorúakat. Ennek jegyében ke-igyekszünk köszönteni a szépkorúakat. Ennek jegyében ke-
restük fel a 10 legidősebb Mártélyi polgártársunkat. Jó volt restük fel a 10 legidősebb Mártélyi polgártársunkat. Jó volt 
találkozni és beszélni, ha csak rövid időre is!találkozni és beszélni, ha csak rövid időre is!
Mindenkihez nem tudunk eljutni, úgyhogy figyeljék posta-Mindenkihez nem tudunk eljutni, úgyhogy figyeljék posta-
ládájukat!ládájukat!
Isten éltesse Önöket! Jó egészséget kívánunk!” – írta Isten éltesse Önöket! Jó egészséget kívánunk!” – írta 
Facebook oldalán Putz Anita.Facebook oldalán Putz Anita.

káká

Anyakönyvi Hírek
SZÜLETETT:

•  Baranyi Hunor és Baranyi Zétény 2020. aug. 27. 
(Ferenczi Leila Szilvia és Baranyi Krisztián) Hunyadi u. 2/A

•  Higi Villő 2020. szept. 4. 
(Imre Anett és Higi Balázs Péter) Kinizsi u. 2. 

•  Bálint Noé Benjamin 2020. szept. 13. 
(Danicska Kata Dóra és Bálint Róbert) Alkotmány u. 3.

•  Balogh Oszkár Brúnó 2020. okt. 03. 
(Balogh Sámuel Gábor és Fülöp Katinka) Liliom u. 18.

•  Börcsök Benett Dávid 2020. okt. 8. 
(Bálint Zita és Börcsök Dávid) Tanya 312.

•  Szeri Zétény Balázs 2020. okt. 08. 
(Szeri Csaba és Szeri- Majoros Bettina) Hunyadi u. 6.

ELHUNYT:

•  Kapás Péterné Tokár Mária Fő u. 
•  Kenéz Pál Tanya
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TELEPÜLÉSSZÉPÍTŐ NAPOT TELEPÜLÉSSZÉPÍTŐ NAPOT 
TARTOTTAK MÁRTÉLYONTARTOTTAK MÁRTÉLYON
  

Október 23-án és 24-én tartották meg a Településszépítő Október 23-án és 24-én tartották meg a Településszépítő 
napot Mártélyon. A munkaakción szülők és önkéntesek is napot Mártélyon. A munkaakción szülők és önkéntesek is 
segítő kezet nyújtottak.segítő kezet nyújtottak.
Idén is sok tennivaló volt a faluban a hagyományos Telepü-Idén is sok tennivaló volt a faluban a hagyományos Telepü-
lésszépítő napon. Pótári Mihály, a Mártélyi Általános Mű-lésszépítő napon. Pótári Mihály, a Mártélyi Általános Mű-
velődési Központ vezetője lapunknak elmondta, hogy a falu velődési Központ vezetője lapunknak elmondta, hogy a falu 
szépítése a helyi óvoda udvarán kezdődött, ahol a szülők is szépítése a helyi óvoda udvarán kezdődött, ahol a szülők is 
ecsetet ragadtak, és lefestették a szabadtéri játékelemeket és ecsetet ragadtak, és lefestették a szabadtéri játékelemeket és 
a kerítést.a kerítést.
A szemétszedés is sikeresen zajlott, a Hódmezővásárhely és A szemétszedés is sikeresen zajlott, a Hódmezővásárhely és 
a Mindszent felé vezető úton is zsákokba gyűjtötték az eldo-a Mindszent felé vezető úton is zsákokba gyűjtötték az eldo-
bált szemetet. A kétnapos akció keretén belől a temetőben bált szemetet. A kétnapos akció keretén belől a temetőben 
lévő padok is lefestésre kerültek. A diákok gyékény és fűzfa lévő padok is lefestésre kerültek. A diákok gyékény és fűzfa 
alapanyagokat is gyűjtöttek későbbi kézműves foglalkozá-alapanyagokat is gyűjtöttek későbbi kézműves foglalkozá-
sokra.sokra.

fefe

A Mártélyi Önkormányzat köszönetét A Mártélyi Önkormányzat köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik valamilyen fejezi ki mindazoknak, akik valamilyen 

formában támogatták a falut.formában támogatták a falut.
Nagy Sándor (Gordiusz)Nagy Sándor (Gordiusz)
Kruzslicz IstvánKruzslicz István
Marton IrénMarton Irén
Tót Mihály, kőfaragóTót Mihály, kőfaragó
Szendi-Horváth GáborSzendi-Horváth Gábor
Balogh SámuelBalogh Sámuel
Michelle TransMichelle Trans
Kis MihályKis Mihály
Szín DánielSzín Dániel
Borsodi LászlóBorsodi László
Rózsa JánosRózsa János
Rózsa Róbert SzilveszterRózsa Róbert Szilveszter
Mártélyi Tűzoltó- és Mártélyi Tűzoltó- és 

Polgárőr EgyesületPolgárőr Egyesület
Somodi ÁgnesSomodi Ágnes
Markó ErnőMarkó Ernő
Szabó JánosSzabó János
Lantos JánosLantos János
Szabó PéterSzabó Péter
Szabó LajosSzabó Lajos
Kovács MihályKovács Mihály
Makovecz AlapítványMakovecz Alapítvány
Mártélyi Sport SEMártélyi Sport SE
Szabó LászlóSzabó László
Hízó ZoltánHízó Zoltán
Takácsné ManyiTakácsné Manyi
Mimi ( Zsadányi Lászlóné)Mimi ( Zsadányi Lászlóné)
Nagy Viktor (Pepperoni)Nagy Viktor (Pepperoni)
Hebők EmilHebők Emil
Somodi családSomodi család
Alapítvány a Mártélyi Alapítvány a Mártélyi 

Általános IskoláértÁltalános Iskoláért
„Hogy életünk legyen” „Hogy életünk legyen” 

Alapítvány az IfjúságértAlapítvány az Ifjúságért
Mártélyi képviselő testületMártélyi képviselő testület
Apró Zoltán LajosnéApró Zoltán Lajosné
Törökgyörgy MariannTörökgyörgy Mariann
Sándorné MarikaSándorné Marika
Albertné KlárikaAlbertné Klárika
Hajdúné BeátaHajdúné Beáta
Cseh EditCseh Edit
Somodiné ÉvikeSomodiné Évike
Békésiné KatikaBékésiné Katika
Hadobás AnnaHadobás Anna
B. Kovács EmőkeB. Kovács Emőke
Sándor TamásSándor Tamás
Nacsa JánosNacsa János
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HALTELEPÍTÉS ELSŐ TURNUSAHALTELEPÍTÉS ELSŐ TURNUSA
  

A Mártélyi Horgászegyesület október 13-án délelőtt 3015 A Mártélyi Horgászegyesület október 13-án délelőtt 3015 
kilogramm, háromnyaras korosztályú pontyot telepített a kilogramm, háromnyaras korosztályú pontyot telepített a 
Holtágba. Ezzel az őszi haltelepítés első turnusa lezárult.Holtágba. Ezzel az őszi haltelepítés első turnusa lezárult.
Mint minden haltelepítéskor, most is fogási tilalom követ-Mint minden haltelepítéskor, most is fogási tilalom követ-
te az eseményt, október 17-én reggel hat óráig tilos volt a te az eseményt, október 17-én reggel hat óráig tilos volt a 
frissen érkezett pontyokra horgászni. A csukára ez nem vo-frissen érkezett pontyokra horgászni. A csukára ez nem vo-
natkozik, hiszen a csukafogási időszak már korábban elkez-natkozik, hiszen a csukafogási időszak már korábban elkez-
dődött. Oláh Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke dődött. Oláh Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke 
lapunknak elmondta, hogy átlagsúlyba két kilogramm felet-lapunknak elmondta, hogy átlagsúlyba két kilogramm felet-
ti volt az érkezett halak tömege, de nagyobb súlyú példányok ti volt az érkezett halak tömege, de nagyobb súlyú példányok 
is kerültek a Tisza e szakaszába. Az elnök azt is hozzátette, is kerültek a Tisza e szakaszába. Az elnök azt is hozzátette, 
hogy a haltelepítés következő időpontja november elejére hogy a haltelepítés következő időpontja november elejére 
fog esni, ekkor a kétnyaras pontyok mellett 150 kilogramm fog esni, ekkor a kétnyaras pontyok mellett 150 kilogramm 
compót is szeretnének telepíteni, annak függvényében, hogy compót is szeretnének telepíteni, annak függvényében, hogy 
a tógazdaság mennyire tudta megnevelni ezt a fajt. a tógazdaság mennyire tudta megnevelni ezt a fajt. 

fefe

ILYEN VOLT IDÉN ILYEN VOLT IDÉN 
AZ OKTÓBERFESZTAZ OKTÓBERFESZT

  
Ebben az évben is megszervezték a már hagyományosnak Ebben az évben is megszervezték a már hagyományosnak 
számító Októberfesztet Mártélyon. Az élményekről Szabó számító Októberfesztet Mártélyon. Az élményekről Szabó 
Terézt, a turisztikai és vállalkozásfejlesztési bizottság tag-Terézt, a turisztikai és vállalkozásfejlesztési bizottság tag-
ját, és a rendezvény segédszervezőjét kérdeztük.ját, és a rendezvény segédszervezőjét kérdeztük.

„Mind a két napot nagy érdeklődés övezte, mindenki jól „Mind a két napot nagy érdeklődés övezte, mindenki jól 
érezte magát. Baráti társaságok, családok jöttek el, és a érezte magát. Baráti társaságok, családok jöttek el, és a 
felnőttek is legalább ugyanolyan jól szórakoztak a prog-felnőttek is legalább ugyanolyan jól szórakoztak a prog-
ramokon, mint a gyerekek. Sőt, a tapasztalatunk az, hogy ramokon, mint a gyerekek. Sőt, a tapasztalatunk az, hogy 
a felnőttek talán jobban is élvezték a vidámparkot, mint a a felnőttek talán jobban is élvezték a vidámparkot, mint a 
gyerekek! – mondta mosolyogva Szabó Teréz. „Legnagyobb-gyerekek! – mondta mosolyogva Szabó Teréz. „Legnagyobb-
részt mártélyi lakosok látogattak el a fesztiválra, de sokan részt mártélyi lakosok látogattak el a fesztiválra, de sokan 
jöttek el a környező településekről is.”jöttek el a környező településekről is.”
A segédszervező arról is beszélt, hogy a járványhelyzet mi-A segédszervező arról is beszélt, hogy a járványhelyzet mi-
lyen hatással volt a mártélyi fesztiválra. „Érezhető volt a jár-lyen hatással volt a mártélyi fesztiválra. „Érezhető volt a jár-
ványhelyzet, hiszen kevesebben látogattak ki a rendezvényre ványhelyzet, hiszen kevesebben látogattak ki a rendezvényre 
ebben az évben, mint ahogyan azt korábban már megszok-ebben az évben, mint ahogyan azt korábban már megszok-
hattuk. Bár ez egy szabadtéri rendezvény volt, mindenkinél hattuk. Bár ez egy szabadtéri rendezvény volt, mindenkinél 
volt maszk, zsebben, kézben, de sokan az arcukon viselték. volt maszk, zsebben, kézben, de sokan az arcukon viselték. 
Az 500 fős létszámkorlátot nem érte el az Októberfeszt” – Az 500 fős létszámkorlátot nem érte el az Októberfeszt” – 
zárta szavait Szabó Teréz.zárta szavait Szabó Teréz.
A rendezvényt 2016-ban szervezték meg először, Markus A rendezvényt 2016-ban szervezték meg először, Markus 
Pigard és az Élmény Sport Pub közös munkájának köszön-Pigard és az Élmény Sport Pub közös munkájának köszön-

ILYEN EGY TÖKÉLETES DÉLUTÁN!ILYEN EGY TÖKÉLETES DÉLUTÁN!
  

Október 17-én Kuzma Csilla szervezésében közös tökfara-Október 17-én Kuzma Csilla szervezésében közös tökfara-
gásra várták a mártélyi Piac téren a kicsiket és nagyokat.gásra várták a mártélyi Piac téren a kicsiket és nagyokat.

Kétségtelen tény, hogy a Halloween nem egy igazi magyar Kétségtelen tény, hogy a Halloween nem egy igazi magyar 
népszokás. Azonban azt is nehéz cáfolni, hogy egy jó han-népszokás. Azonban azt is nehéz cáfolni, hogy egy jó han-
gulatú tökfaragás szórakoztató és felejthetetlen családi vagy gulatú tökfaragás szórakoztató és felejthetetlen családi vagy 
közösségi program lehet. Ennek pedig ékes bizonyítéka az közösségi program lehet. Ennek pedig ékes bizonyítéka az 
október 17-i „Halloween Mártélyon” elnevezésű rendezvény október 17-i „Halloween Mártélyon” elnevezésű rendezvény 
Kuzma Csilla szervezésében. A szombati délutánon ugyan-Kuzma Csilla szervezésében. A szombati délutánon ugyan-
is vidám tökfaragó kreatív műhely várta az érdeklődőket a is vidám tökfaragó kreatív műhely várta az érdeklődőket a 
mártélyi Piacon.mártélyi Piacon.
Lelkes, mondhatni igazán tökös csapat gyűlt össze, akik Lelkes, mondhatni igazán tökös csapat gyűlt össze, akik 
először eltávolították a tökök felesleges belső részét, majd először eltávolították a tökök felesleges belső részét, majd 
jöhetett a sablonok alapján a formák felrajzolása. Rémisztő, jöhetett a sablonok alapján a formák felrajzolása. Rémisztő, 
vagy akár mókás arcok is rákerültek a tökökre, de volt, aki vagy akár mókás arcok is rákerültek a tökökre, de volt, aki 
figurákat, már-már tájképet idéző motívumokat vésett fel az figurákat, már-már tájképet idéző motívumokat vésett fel az 
alapanyagra. Mire a munka dandárja elkészült, a Nap is alá-alapanyagra. Mire a munka dandárja elkészült, a Nap is alá-
bukott, így a mécsesek is a helyükre kerülhettek és világító bukott, így a mécsesek is a helyükre kerülhettek és világító 
tökök lepték el a piaci pultokat.tökök lepték el a piaci pultokat.
A szervezők természetesen egy kis teával és finomsággal is A szervezők természetesen egy kis teával és finomsággal is 
készültek, utóbbi persze egy kis sült tök volt, kiváló finom-készültek, utóbbi persze egy kis sült tök volt, kiváló finom-
ság, ami az „elégetett” kreatív energiákat is hibátlanul pó-ság, ami az „elégetett” kreatív energiákat is hibátlanul pó-
tolta.tolta.
Az elkészült töklámpások közül néhány az óvodába került, Az elkészült töklámpások közül néhány az óvodába került, 
ahol a rendezvényt követően pont a Tök Hét vette kezdetét, ahol a rendezvényt követően pont a Tök Hét vette kezdetét, 
és itt persze újabb lámpások is készültek. A hét fénypontja és itt persze újabb lámpások is készültek. A hét fénypontja 
pedig egy őszi fotózkodás volt, amelynek dekorációs kellékéi pedig egy őszi fotózkodás volt, amelynek dekorációs kellékéi 
a tervek szerint a település egyik közterére is kikerülhetnek, a tervek szerint a település egyik közterére is kikerülhetnek, 
és fotópontként szolgálhatnak az elkövetkezendő hetekben.és fotópontként szolgálhatnak az elkövetkezendő hetekben.
Kuzma Csilla lapunknak elmondta, hogy decemberre újabb Kuzma Csilla lapunknak elmondta, hogy decemberre újabb 
programot szervez a Mikuláshoz kapcsolódóan. A tervek programot szervez a Mikuláshoz kapcsolódóan. A tervek 
szerint minden mártélyi gyermeket meglepne a Mikulás – szerint minden mártélyi gyermeket meglepne a Mikulás – 
az akció keretében pedig a támogató felajánlásokat is várják az akció keretében pedig a támogató felajánlásokat is várják 
novemberben. Az önkormányzat és néhány szülő már most novemberben. Az önkormányzat és néhány szülő már most 
jelezte, segít feltölteni a csomagokat finomságokkal, így ha jelezte, segít feltölteni a csomagokat finomságokkal, így ha 
Ön is segítené ezt az akciót, akkor a Faluházban várják a Ön is segítené ezt az akciót, akkor a Faluházban várják a 
felajánlásokat.felajánlásokat.

szcsszcs

hetően. A mártélyiak úgy vélik, nagy szükség volt egy olyan hetően. A mártélyiak úgy vélik, nagy szükség volt egy olyan 
rendezvényre, ami találkozási pont lehet a helyiek számára, rendezvényre, ami találkozási pont lehet a helyiek számára, 
egy olyan esemény, ahol kikapcsolódhatnak, és együtt szó-egy olyan esemény, ahol kikapcsolódhatnak, és együtt szó-
rakozhatnak a falubeliek.rakozhatnak a falubeliek.

káká
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Ebben a nevelési évben három alkalommal jártak nálunk Ebben a nevelési évben három alkalommal jártak nálunk 
az óvodások. A nagycsoportosok először a Lengemesékkel az óvodások. A nagycsoportosok először a Lengemesékkel 
ismerkedtek meg, melyet Berg Judit alkotott. Az interaktív ismerkedtek meg, melyet Berg Judit alkotott. Az interaktív 
foglalkozáson végigjárták a Füttyös Vilkó által is ellenőrzött foglalkozáson végigjárták a Füttyös Vilkó által is ellenőrzött 
helyszíneket lenge módon, vagyis hangtalanul, észrevétlen. helyszíneket lenge módon, vagyis hangtalanul, észrevétlen. 

Minden megtalált helyről bizonyítékot kellett hozni. Így jár-Minden megtalált helyről bizonyítékot kellett hozni. Így jár-
tak a nádasokban, az ebihal neveldében, a tavirózsáknál, a tak a nádasokban, az ebihal neveldében, a tavirózsáknál, a 
rigófészkeknél és a szitakötőknél. Eljátszottuk a békaderbit, rigófészkeknél és a szitakötőknél. Eljátszottuk a békaderbit, 
itt derült ki, hogy ki tudta leghamarabb ledobni a Lenge fiút itt derült ki, hogy ki tudta leghamarabb ledobni a Lenge fiút 
a hátáról. a hátáról. 
Második alkalommal a Hétfejű sárkány című magyar nép-Második alkalommal a Hétfejű sárkány című magyar nép-
mesét dolgoztuk fel. Ez is interaktív módon történt. A mo-mesét dolgoztuk fel. Ez is interaktív módon történt. A mo-
bil-illusztrációval az aktuális mese-jelenetet tudtuk megele-bil-illusztrációval az aktuális mese-jelenetet tudtuk megele-
veníteni a gyerekeknek. veníteni a gyerekeknek. 
A látványos, figyelemfelkeltő díszleteteket B. Kovács Márta A látványos, figyelemfelkeltő díszleteteket B. Kovács Márta 
hívta életre.hívta életre.
A nagycsoportos óvodások után meghívtuk a legkisebbe-A nagycsoportos óvodások után meghívtuk a legkisebbe-
ket is a népmesés foglalkozásra. A kis apróságok lelkesen és ket is a népmesés foglalkozásra. A kis apróságok lelkesen és 
ügyesen oldották meg a feladatokat. A helyes megoldások ügyesen oldották meg a feladatokat. A helyes megoldások 
jutalmat érdemeltek minden alkalommal.jutalmat érdemeltek minden alkalommal.
Már elkezdtük a következő mese illusztrációit is készíteni, Már elkezdtük a következő mese illusztrációit is készíteni, 
hogy minél előbb újra találkozhassunk az apróságokkal.hogy minél előbb újra találkozhassunk az apróságokkal.

Sajti Imréné, könyvtárosSajti Imréné, könyvtáros
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