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„HIHETETLEN ÖSSZEFOGÁS „HIHETETLEN ÖSSZEFOGÁS 
VALÓSULT MEG KÖZSÉGÜNKBEN” – VALÓSULT MEG KÖZSÉGÜNKBEN” – 
DR. PUTZ ANITA POLGÁRMESTER-DR. PUTZ ANITA POLGÁRMESTER-
ASSZONY ÉVÉRTÉKELŐJEASSZONY ÉVÉRTÉKELŐJE
  

Megvalósult pályázatok, elbírálásra váró fejlesztések és Megvalósult pályázatok, elbírálásra váró fejlesztések és 
hihetetlen civil összefogás. Dr. Putz Anita polgármester-hihetetlen civil összefogás. Dr. Putz Anita polgármester-
asszonnyal a megválasztása óta eltelt bő egy évet értékel-asszonnyal a megválasztása óta eltelt bő egy évet értékel-
tük, erről az időszakról beszélgettünk.tük, erről az időszakról beszélgettünk.
Polgármesterasszony, mi az, amit az bő egy évvel kapcso-Polgármesterasszony, mi az, amit az bő egy évvel kapcso-
latban feltétlenül szeretne kiemelni?latban feltétlenül szeretne kiemelni?
Azt hiszem, hogy mindenképpen első helyen lenne érdemes Azt hiszem, hogy mindenképpen első helyen lenne érdemes 
megemlíteni a községben megvalósuló összefogást. Hihetet-megemlíteni a községben megvalósuló összefogást. Hihetet-
len az a civil és egyesületi támogatás, melyet a megválasz-len az a civil és egyesületi támogatás, melyet a megválasz-
tásom óta tapasztaltam. Szinte nem telik el úgy nap, hogy tásom óta tapasztaltam. Szinte nem telik el úgy nap, hogy 
valakitől ne érkezne valamilyen felajánlás, legyen az anya-valakitől ne érkezne valamilyen felajánlás, legyen az anya-
gi, tárgyi vagy olyan támogatás, amikor az emberek a saját, gi, tárgyi vagy olyan támogatás, amikor az emberek a saját, 
kétkezi, áldozatos munkájukat ajánlják fel. Örömmel tölt el, kétkezi, áldozatos munkájukat ajánlják fel. Örömmel tölt el, 
hogy egy ilyen település vezetője lehetek.hogy egy ilyen település vezetője lehetek.
Pályázati szempontból hogyan értékelné az elmúlt több, Pályázati szempontból hogyan értékelné az elmúlt több, 
mint egy éves időszakot?mint egy éves időszakot?
Tavalyi év óta 23 pályázatot adtunk be (járdafelújítás, belvíz-Tavalyi év óta 23 pályázatot adtunk be (járdafelújítás, belvíz-
elvezetés, közösségi tér energetikai korszerűsítése, temető-elvezetés, közösségi tér energetikai korszerűsítése, temető-
felújítás, stb.). Ezeknek a 90 %-a tartaléklistára került. Két felújítás, stb.). Ezeknek a 90 %-a tartaléklistára került. Két 
bölcsődei pályázatunkat még nem bíráltak el, egyiket 2018-bölcsődei pályázatunkat még nem bíráltak el, egyiket 2018-
ban, a másik 2019-ben került beadásra. ban, a másik 2019-ben került beadásra. 
A megválasztásom óta a következő pályázatok valósultak A megválasztásom óta a következő pályázatok valósultak 
meg: meg: 
- Mezőgazdasági feltáró út (41 millió forint értékben)- Mezőgazdasági feltáró út (41 millió forint értékben)
-  Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelő és a civil ház energe--  Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelő és a civil ház energe-

tikai felújítása (50 millió forint összértékben)tikai felújítása (50 millió forint összértékben)
-  Bethlen-alapnak köszönhetően testvér-települési kapcsola--  Bethlen-alapnak köszönhetően testvér-települési kapcsola-

tok ápolására kaptunk 650.000.- forintottok ápolására kaptunk 650.000.- forintot
- Tűzifa vásárlás (1.120.000,- Ft)- Tűzifa vásárlás (1.120.000,- Ft)
-  Okospadok kerülnek majd telepítésre 5 millió forint érték--  Okospadok kerülnek majd telepítésre 5 millió forint érték-

benben
-  A Tanyavillamosítás jelenleg is folyamatban van, melynek -  A Tanyavillamosítás jelenleg is folyamatban van, melynek 

értéke 40 millió forintértéke 40 millió forint
- Orvosi eszközök pályázati úton kaptunk 3 millió forintot- Orvosi eszközök pályázati úton kaptunk 3 millió forintot
- Kültéri Fitnesz eszközökre szintén 3 millió forintot- Kültéri Fitnesz eszközökre szintén 3 millió forintot
- Erzsébet táborok megvalósítására 3 millió forintot- Erzsébet táborok megvalósítására 3 millió forintot
- Csatlakoztunk a Három királyok babazászló-programhoz- Csatlakoztunk a Három királyok babazászló-programhoz
Milyen egyéb fejlesztések valósultak még meg a község-Milyen egyéb fejlesztések valósultak még meg a község-
ben, melyeket kiemelten fontosnak tart?ben, melyeket kiemelten fontosnak tart?
Civil összefogás keretében megújultak a buszmegállóink. A Civil összefogás keretében megújultak a buszmegállóink. A 
falu területén kívül található buszmegállóknál és az újfalusi falu területén kívül található buszmegállóknál és az újfalusi 
kerékpártárolónál napelemes lámpák kerültek kihelyezés-kerékpártárolónál napelemes lámpák kerültek kihelyezés-
re, melyek azt gondolom, hogy nagyban megkönnyítik az re, melyek azt gondolom, hogy nagyban megkönnyítik az 
azokat használók életét. Virágosítási program keretén belül azokat használók életét. Virágosítási program keretén belül 
virágtartó csónakokat helyeztünk ki, a főteret és a Trianon-virágtartó csónakokat helyeztünk ki, a főteret és a Trianon-
emlékmű környezetét is igyekeztünk széppé varázsolni, ez emlékmű környezetét is igyekeztünk széppé varázsolni, ez 
utóbbi az Önkormányzat és hazafias érzelmű magánszemé-utóbbi az Önkormányzat és hazafias érzelmű magánszemé-
lyek összefogásával valósult meg. A falu szebbé tételének ér-lyek összefogásával valósult meg. A falu szebbé tételének ér-
dekében életre hívtuk a Tiszta udvar, rendes ház és az „Én dekében életre hívtuk a Tiszta udvar, rendes ház és az „Én 
kis kertem” pályázatokat. Szintén civil kezdeményezésből kis kertem” pályázatokat. Szintén civil kezdeményezésből 

megújult a Boldogasszony-kápolna környezete. A kisker-megújult a Boldogasszony-kápolna környezete. A kisker-
tekben kikerültek az utcanév táblák, mely azt gondolom, tekben kikerültek az utcanév táblák, mely azt gondolom, 
már régóta aktuális volt és nagyban megkönnyíti majd az már régóta aktuális volt és nagyban megkönnyíti majd az 
ottlakók életét. Egy új terepjárót is be kellett szereznünk a ottlakók életét. Egy új terepjárót is be kellett szereznünk a 
tanyagondnoki feladatok könnyebb ellátása végett. A régi tanyagondnoki feladatok könnyebb ellátása végett. A régi 
orvosi rendelőn új emléktáblát avattunk azoknak az elkö-orvosi rendelőn új emléktáblát avattunk azoknak az elkö-
telezett személyeknek, akik korábban hűen szolgálták a falu telezett személyeknek, akik korábban hűen szolgálták a falu 
lakosságát. lakosságát. 
Új útburkolati festést kapott a Fő utca az iskolások védelmé-Új útburkolati festést kapott a Fő utca az iskolások védelmé-
ben. Ebből a megfontolásból került ki a 30-as tábla is illetve ben. Ebből a megfontolásból került ki a 30-as tábla is illetve 
egy közlekedési tükör a Petőfi utcai kereszteződésnél. Jövő-egy közlekedési tükör a Petőfi utcai kereszteződésnél. Jövő-
re, terveink szerint zebra is lesz az Újfaluban és az Iskolánál re, terveink szerint zebra is lesz az Újfaluban és az Iskolánál 
is.is.
Ezen felül a pandémia okán körülbelül 1500 darab ingyenes Ezen felül a pandémia okán körülbelül 1500 darab ingyenes 
maszkot osztottunk szét, ennek egy részét összefogásból ön-maszkot osztottunk szét, ennek egy részét összefogásból ön-
kéntesek varrták. A Gondozási Központ munkatársai min-kéntesek varrták. A Gondozási Központ munkatársai min-
den egyedülállót, rászorulót segítettek a Covid-vírus idején den egyedülállót, rászorulót segítettek a Covid-vírus idején 
bevásárlással, csekkbefizetéssel, ebédhordással, gyógyszer-bevásárlással, csekkbefizetéssel, ebédhordással, gyógyszer-
kiváltással.kiváltással.
A pandémia miatt a Mikulás az idén házhoz ment, de a 160 A pandémia miatt a Mikulás az idén házhoz ment, de a 160 
gyermek csomagját a megfelelő távolsága betartása mellett a gyermek csomagját a megfelelő távolsága betartása mellett a 
kilincsre akasztotta. Nagy sikere volt a kezdeményezésnek, kilincsre akasztotta. Nagy sikere volt a kezdeményezésnek, 
és bízunk abban, hogy sok család Miklós-napját sikerült és bízunk abban, hogy sok család Miklós-napját sikerült 
ilyen módon emlékezetessé tenni. ilyen módon emlékezetessé tenni. 
Karácsonyi utalványt osztottunk 2019-ben 2.000,- Ft érték-Karácsonyi utalványt osztottunk 2019-ben 2.000,- Ft érték-
ben, 2020-ban pedig csomagot osztottunk, melyet körülbelül ben, 2020-ban pedig csomagot osztottunk, melyet körülbelül 
200 fő rászoruló kapott. Itt kívánom megjegyezni, hogy az 200 fő rászoruló kapott. Itt kívánom megjegyezni, hogy az 
ünnepek kapcsán ismét bebizonyosodott a számomra, hogy ünnepek kapcsán ismét bebizonyosodott a számomra, hogy 
ez egy mennyire összetartó közösség. Számtalan felajánlást ez egy mennyire összetartó közösség. Számtalan felajánlást 
kaptunk magánszemélyektől, akik a segítségüket ajánlották kaptunk magánszemélyektől, akik a segítségüket ajánlották 

Joó Károly és családja Szenteste 
olyanokat vendégelt meg, akik egyedül ünnepeltek



A Tisza-part gyöngyszeme2021. január 3
rászoruló polgártársaik számára. Megható és ösztönző volt rászoruló polgártársaik számára. Megható és ösztönző volt 
számomra ez az időszak.számomra ez az időszak.
Bevezettük a babakötvényt és ingyenes telket osztunk a Bevezettük a babakötvényt és ingyenes telket osztunk a 
Mártélyra költözni kívánó családoknak, ezzel is ösztönözve Mártélyra költözni kívánó családoknak, ezzel is ösztönözve 
a falu gyarapodását. Az újszülötteket továbbra is dísztányér-a falu gyarapodását. Az újszülötteket továbbra is dísztányér-
ral és oklevéllel köszöntjük. 2016 óta nem volt ilyen magas ral és oklevéllel köszöntjük. 2016 óta nem volt ilyen magas 
a születések száma, tavaly április óta 31 gyermek született a születések száma, tavaly április óta 31 gyermek született 
Mártélyon, reméljük, hogy ez a tendencia marad és nyilvá-Mártélyon, reméljük, hogy ez a tendencia marad és nyilvá-
nossá válik mindenki számára, hogy iskolára csakúgy, mint nossá válik mindenki számára, hogy iskolára csakúgy, mint 
bölcsődére és óvodára továbbra is szükség van a faluban.bölcsődére és óvodára továbbra is szükség van a faluban.
Kik azok, akik támogatták a falut az elmúlt egy évben?Kik azok, akik támogatták a falut az elmúlt egy évben?
Mindenképpen szeretném megköszönni a képviselő testü-Mindenképpen szeretném megköszönni a képviselő testü-
letnek, a helyi civil szervezeteknek és az összesen 52 ma-letnek, a helyi civil szervezeteknek és az összesen 52 ma-
gánszemélynek, akik pénzt, munkát és fáradtságot nem gánszemélynek, akik pénzt, munkát és fáradtságot nem 
kímélve támogatták az önkormányzat munkáját és elképze-kímélve támogatták az önkormányzat munkáját és elképze-
léseit, amiért elmondhatatlanul hálás vagyok. A karácsonyi léseit, amiért elmondhatatlanul hálás vagyok. A karácsonyi 
időszakban különösen sok felajánlás érkezett, ezek közül időszakban különösen sok felajánlás érkezett, ezek közül 
szeretném köszönetemet fejezni ki Horváth Lídiának, az szeretném köszönetemet fejezni ki Horváth Lídiának, az 
Üvegtigris üzemeltetőjének a karácsonyfákért, melyeket az Üvegtigris üzemeltetőjének a karácsonyfákért, melyeket az 
óvodának és két szerényebb körülmények között élő csa-óvodának és két szerényebb körülmények között élő csa-
ládnak ajánlott fel, teljessé téve ezzel az ő ünnepüket is. Joó ládnak ajánlott fel, teljessé téve ezzel az ő ünnepüket is. Joó 
Károly és családja szenteste főzött 14 adag halászlevet, me-Károly és családja szenteste főzött 14 adag halászlevet, me-
lyet olyanok kaptak, akik egyedül töltik az ünnepeket. Az lyet olyanok kaptak, akik egyedül töltik az ünnepeket. Az 
óvodába rengeteg ajándék érkezett, szintén egy magát meg óvodába rengeteg ajándék érkezett, szintén egy magát meg 
nem nevezni kívánó felajánlótól. Kis-Gyöngyösi Ildikó, he-nem nevezni kívánó felajánlótól. Kis-Gyöngyösi Ildikó, he-
lyi művész két képét ajánlotta fel jótékony célokra. Ezek a lyi művész két képét ajánlotta fel jótékony célokra. Ezek a 
tettek csak egy pár a temérdek közül, de mind-mind mutat-tettek csak egy pár a temérdek közül, de mind-mind mutat-
ják, hogy milyen különleges település Mártély és az itt lakó ják, hogy milyen különleges település Mártély és az itt lakó 
polgárok.polgárok.

VISSZATÉRT DR. PALOTÁS ÁGNES, VISSZATÉRT DR. PALOTÁS ÁGNES, 
HÁZIORVOSHÁZIORVOS
  

Január 4-vel újra munkába állt, dr. Palotás Ágnes, házior-Január 4-vel újra munkába állt, dr. Palotás Ágnes, házior-
vos. Erről és a korona vírusról, illetve annak megelőzésé-vos. Erről és a korona vírusról, illetve annak megelőzésé-
ről kérdeztük az ismét munkába állt doktornőt.ről kérdeztük az ismét munkába állt doktornőt.
Negyedik gyermeke születése okán a doktornő még 2019 Negyedik gyermeke születése okán a doktornő még 2019 
májusában adta át a stafétát kollégájának, dr. Botka Dáni-májusában adta át a stafétát kollégájának, dr. Botka Dáni-
elnek, aki az elmúlt bő másfél évben látta el mindenki leg-elnek, aki az elmúlt bő másfél évben látta el mindenki leg-
nagyobb megelégedésére a háziorvosi szolgálatot. Ezúton is nagyobb megelégedésére a háziorvosi szolgálatot. Ezúton is 
köszönjük a doktorúr lelkiismeretes munkáját!köszönjük a doktorúr lelkiismeretes munkáját!
Palotás doktornő nagy örömmel tért vissza községünkbe és Palotás doktornő nagy örömmel tért vissza községünkbe és 
vette fel év elején a munkát újra és bármilyen kérdés, kérés vette fel év elején a munkát újra és bármilyen kérdés, kérés 
esetén szívesen áll a lakosság rendelkezésére.esetén szívesen áll a lakosság rendelkezésére.
A korona vírussal kapcsolatos kérdéseinkre elmondta, to-A korona vírussal kapcsolatos kérdéseinkre elmondta, to-
vábbra is a polgárok elsődleges figyelmébe a rendszeres vábbra is a polgárok elsődleges figyelmébe a rendszeres 
maszkviselést, a távolságtartás betartását és a gyakori kéz-maszkviselést, a távolságtartás betartását és a gyakori kéz-
mosást ajánlja. „Kemény időszak van mögöttünk nagyon mosást ajánlja. „Kemény időszak van mögöttünk nagyon 
sok szempontból, de ezeknek az óvintézkedéseknek két-sok szempontból, de ezeknek az óvintézkedéseknek két-
ségkívül megvan a pozitív hozadéka is A maszk nemcsak ségkívül megvan a pozitív hozadéka is A maszk nemcsak 
a korona-vírus ellen véd, a többi légúti fertőzéssel terjedő a korona-vírus ellen véd, a többi légúti fertőzéssel terjedő 
betegség ellen is. A praxisokban az a tapasztalat, hogy keve-betegség ellen is. A praxisokban az a tapasztalat, hogy keve-
sebb az influenza fertőzött, nemcsak a felnőttek, a gyerekek sebb az influenza fertőzött, nemcsak a felnőttek, a gyerekek 
körében is.” Bármilyen betegség jelentkező tünete esetén a körében is.” Bármilyen betegség jelentkező tünete esetén a 
háziorvoshoz előzetes telefonos egyeztetés után időpontfog-háziorvoshoz előzetes telefonos egyeztetés után időpontfog-
lalás szükséges.lalás szükséges.

„Jelenleg 6 koronavírus-fertőzöttről tudunk a faluban, akik „Jelenleg 6 koronavírus-fertőzöttről tudunk a faluban, akik 
kivétel nélkül mind a – kormányrendeletnek megfelelően- kivétel nélkül mind a – kormányrendeletnek megfelelően- 
házikaranténban vannak.” A doktornő azt ajánlja, hogy házikaranténban vannak.” A doktornő azt ajánlja, hogy 
mindenki regisztrálja magát előzetesen a www.vakcinainfo.mindenki regisztrálja magát előzetesen a www.vakcinainfo.
gov.hu internetes oldalon.gov.hu internetes oldalon.

A háziorvosi rendelés ideje a következő:A háziorvosi rendelés ideje a következő:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8-11 óráigHétfő, Szerda, Péntek: 8-11 óráig
Kedd, Csütörtök: 12-15 óráigKedd, Csütörtök: 12-15 óráig

A gyógyszertár nyitvatartási ideje:A gyógyszertár nyitvatartási ideje:
Hétfő, Szerda, Péntek: 9-12 óráigHétfő, Szerda, Péntek: 9-12 óráig
Kedd, Csütörtök: 13-16 óráigKedd, Csütörtök: 13-16 óráig

A háziorvosi ügyelet a következő telefonszámokon érhető el:A háziorvosi ügyelet a következő telefonszámokon érhető el:
Vonalas telefonszám: +36 62 211 885Vonalas telefonszám: +36 62 211 885
Nagyné Szentirmai Anna mobil telefonszáma: Nagyné Szentirmai Anna mobil telefonszáma: 
+36 30 627 40 19+36 30 627 40 19

SZELEKTÍVEN ÉS ZÖLDEN, SZELEKTÍVEN ÉS ZÖLDEN, 
DE HOGYAN ÉS MIKOR?DE HOGYAN ÉS MIKOR?
  

2021 első negyedévében továbbra is a tavaly megszokott mó-2021 első negyedévében továbbra is a tavaly megszokott mó-
don és időben történik Mártélyon a szelektív és zöld hulla-don és időben történik Mártélyon a szelektív és zöld hulla-
dék elszállítása. A szállítást végző FHB NP Nonprofit Kft. dék elszállítása. A szállítást végző FHB NP Nonprofit Kft. 
eljuttat majd a háztartásokhoz egy véglegesített kalendáriu-eljuttat majd a háztartásokhoz egy véglegesített kalendáriu-
mot az idei évre vonatkozó dátumokkal, de addig is a szelek-mot az idei évre vonatkozó dátumokkal, de addig is a szelek-
tív és zöld hulladék elszállítás dátuma az első negyedévben tív és zöld hulladék elszállítás dátuma az első negyedévben 
a következő:a következő:
Zöld hulladék: Január 14, Február 11, Március 11.Zöld hulladék: Január 14, Február 11, Március 11.
Szelektív hulladék: Január 21, Február 18, Március 18.Szelektív hulladék: Január 21, Február 18, Március 18.
A zöld hulladékot fekete zsákba kell helyezni, melynek a szá-A zöld hulladékot fekete zsákba kell helyezni, melynek a szá-
ját nyitva kell hagyni.ját nyitva kell hagyni.
A szelektív hulladéknak számító kartonpapírt, újságot, szó-A szelektív hulladéknak számító kartonpapírt, újságot, szó-
rólapokat, petpalackot, zsugorfóliát, elöblített konzervdobo-rólapokat, petpalackot, zsugorfóliát, elöblített konzervdobo-
zokat, alumínium dobozokat, szintén elöblített tejes dobo-zokat, alumínium dobozokat, szintén elöblített tejes dobo-
zokat egy átlátszó zsákba kell helyezni a ház elé. Az üveget zokat egy átlátszó zsákba kell helyezni a ház elé. Az üveget 
TOVÁBBRA SEM viszi el a szelektív hulladékszállító. TOVÁBBRA SEM viszi el a szelektív hulladékszállító. 
A petpalackokat mindenképpen nyomjuk össze, hiszen ha A petpalackokat mindenképpen nyomjuk össze, hiszen ha 
levegőt szállít a kukásautó, akkor oda a környezettudatos-levegőt szállít a kukásautó, akkor oda a környezettudatos-
ság.ság.
Tudta? Aki vászontáskával indul bevásárolni, akár 170 mű-Tudta? Aki vászontáskával indul bevásárolni, akár 170 mű-
anyag zacskót is megspórolhat egy hónapban!anyag zacskót is megspórolhat egy hónapban!
Tudta? A száraz faleveleket kis munkával újrahasznosíthatja Tudta? A száraz faleveleket kis munkával újrahasznosíthatja 
és mulcsként nemcsak a talaj termelőképességét javítja vele, és mulcsként nemcsak a talaj termelőképességét javítja vele, 
hanem a szervesanyag tartalmát is! Minek zsákba pakolni és hanem a szervesanyag tartalmát is! Minek zsákba pakolni és 
elvitetni, amikor a kertben újra felhasználhatjuk?elvitetni, amikor a kertben újra felhasználhatjuk?
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PUSKÁS PETI: PUSKÁS PETI: 
A MÁRTÉLYI TANÖSVÉNY A MÁRTÉLYI TANÖSVÉNY 
MAGYARORSZÁG EGYIK CSODÁJAMAGYARORSZÁG EGYIK CSODÁJA
  

Január 1-én nálunk kezdte az évet Puskás Peti zenész, mű-Január 1-én nálunk kezdte az évet Puskás Peti zenész, mű-
sorvezető. A művész az Instagramon jelentkezett be élő-sorvezető. A művész az Instagramon jelentkezett be élő-
ben a Mártélyi Tanösvényről, ahol szerelmével, a szintén ben a Mártélyi Tanösvényről, ahol szerelmével, a szintén 
zenész Dallos Boglárkával túrázott. zenész Dallos Boglárkával túrázott. 

Az 5 perces bejelentkezését Az 5 perces bejelentkezését 
az énekes, műsorvezető azzal az énekes, műsorvezető azzal 
kezdte: „Na, milyen helyre kezdte: „Na, milyen helyre 
hoztalak szerelmem?”, majd hoztalak szerelmem?”, majd 
többször is kifejezésre juttat-többször is kifejezésre juttat-
ták örömüket, hogy milyen ták örömüket, hogy milyen 
csodás helyen járnak. Igaz, csodás helyen járnak. Igaz, 
először azt gondolták, hogy először azt gondolták, hogy 
eltévedtek és kicsit sáros volt eltévedtek és kicsit sáros volt 
az út a tanösvény elején, de az út a tanösvény elején, de 
végül megtalálták az épített végül megtalálták az épített 
faszerkezetet, mely átvezet a faszerkezetet, mely átvezet a 
holtágon egy mesebeli tájon holtágon egy mesebeli tájon 
keresztül. A majd 42ezer meg-keresztül. A majd 42ezer meg-
tekintést elért bejelentkezés tekintést elért bejelentkezés 
végén az énekes mindenkit végén az énekes mindenkit 
arra buzdított, hogy túrázzon arra buzdított, hogy túrázzon 

sokat a határainkon belül és fedezze fel Magyarország cso-sokat a határainkon belül és fedezze fel Magyarország cso-
dáit, mint például ezt, a Mártélyi Tanösvényt. A teljes videó dáit, mint például ezt, a Mártélyi Tanösvényt. A teljes videó 
Puskás Péter Instagram oldalán érhető el.Puskás Péter Instagram oldalán érhető el.

Köszönjük Bogi és Peti! Örülünk, hogy itt voltatok, várunk Köszönjük Bogi és Peti! Örülünk, hogy itt voltatok, várunk 
Titeket szeretettel máskor is!Titeket szeretettel máskor is!

Fotó: apuskaspeti InstagramFotó: apuskaspeti Instagram

NÉGY ÉVSZAK TÚRA NÉGY ÉVSZAK TÚRA 
AZ 50 ÉVES MÁRTÉLYI AZ 50 ÉVES MÁRTÉLYI 
TÁJVÉDELMI KÖRZETBENTÁJVÉDELMI KÖRZETBEN
  

Február 20., szombat 9 óraFebruár 20., szombat 9 óra
Találkozó: 9:00 óra, Hódmezővásárhely, Bodzás út vége (ide Találkozó: 9:00 óra, Hódmezővásárhely, Bodzás út vége (ide 
a kijutás saját járművel történik, tömegközlekedési eszközzel a kijutás saját járművel történik, tömegközlekedési eszközzel 
nem lehetséges)nem lehetséges)
A fennállása 50. évfordulóját ünneplő Mártélyi Tájvédelmi A fennállása 50. évfordulóját ünneplő Mártélyi Tájvédelmi 
Körzetben a közismert tanösvényektől távolabb rejtőző táji Körzetben a közismert tanösvényektől távolabb rejtőző táji 
értékeket fedezzük fel. Minden évszakban bejárjuk ugyan-értékeket fedezzük fel. Minden évszakban bejárjuk ugyan-
azt az útvonalat és megfigyeljük a természet változását. azt az útvonalat és megfigyeljük a természet változását. 
Táv: A túra 10 km hosszúságú, jellemzően saras földúton. Táv: A túra 10 km hosszúságú, jellemzően saras földúton. 
Fagy esetén könnyebben járható az út, enyhébb időben ki-Fagy esetén könnyebben járható az út, enyhébb időben ki-
merítőbb lesz a 10 km végigtaposása a sárban. merítőbb lesz a 10 km végigtaposása a sárban. 
Időtartam: 4 óraIdőtartam: 4 óra
Túravezető: Albert AndrásTúravezető: Albert András
Részvételi díj: felnőtt jegy 1500 Ft/fő, kedvezményes (gye-Részvételi díj: felnőtt jegy 1500 Ft/fő, kedvezményes (gye-
rek, diák, MTSZ tag, MME tag) 1000 Ft/fő, családi (2 felnőtt, rek, diák, MTSZ tag, MME tag) 1000 Ft/fő, családi (2 felnőtt, 
max. 5 gyerek) 4000 Ftmax. 5 gyerek) 4000 Ft
Információ, jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelent-Információ, jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelent-
kezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2021. kezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2021. 
február 19., 12 óráig. Max. 30 fő.február 19., 12 óráig. Max. 30 fő.
A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések jelen-A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések jelen-
leg februárig vannak érvényben. Túránkat ezért meghirdet-leg februárig vannak érvényben. Túránkat ezért meghirdet-
jük, lehet rá jelentkezni, de kérjük, figyeljék a kormányzati jük, lehet rá jelentkezni, de kérjük, figyeljék a kormányzati 
híradásokat és weboldalunkat, hogy megtartható lesz-e a híradásokat és weboldalunkat, hogy megtartható lesz-e a 
túra!túra!
Amennyiben a jelentkezéshez segítségre van szüksége, hét-Amennyiben a jelentkezéshez segítségre van szüksége, hét-
köznap 8-16 óra között hívja munkatársunkat a +36 76/482-köznap 8-16 óra között hívja munkatársunkat a +36 76/482-
948 telefonszámon.948 telefonszámon.

Decemberi anyakönyvi hírek
SZÜLETETT:

„ Ajándékul adott Téged az Isten, 
Ahogy Földnek adta a Napot, 
Aranynál is drágább vagy nékem, 
Az Úrnak érted hálát adok.”

(Gerzsenyi László)

•  Kulcsár Árvin, 2020.12.03., 
(Kulcsár Szabolcs és Kulcsár Renáta) Hunyadi u. 14.

•  Bakai Bence, 2020.12.23., 
(Bakai Róbert és Szilágyi Katalin) Petőfi u. 4.

•  Rostás Dominik Ferenc, 2020.12.24., 
(Rostás Roland és Török Anita) Fő u. 63.

ELHUNYT:

„ Nincs már holnap, ennyi volt az élet, 
sirassatok csendben, szívetekben élek.”

•  Papp Tiborné (született Tódor Ida), Rákóczi u. 21
•  Szűcs István, Széchenyi u. 15
•  Heiter Zoltán, Tiszai u. 7
•  Téren István, Dózsa György u. 5

MEGÚJULT A MÁRTÉLYI MEGÚJULT A MÁRTÉLYI 
VASÚTÁLLOMÁSVASÚTÁLLOMÁS
  

A MÁV Zrt. jóvoltából teljes egészében megújult a Már-A MÁV Zrt. jóvoltából teljes egészében megújult a Már-
télyi Vasútállomás épülete. Az 1900-ban épült, Szentest télyi Vasútállomás épülete. Az 1900-ban épült, Szentest 
Hódmezővásárhellyel összekötő vasútvonal menti állomást Hódmezővásárhellyel összekötő vasútvonal menti állomást 
1986-ban már egyszer felújították, azonban a műemléki 1986-ban már egyszer felújították, azonban a műemléki 
védettséget élvező épület köntöse a tavalyi év végén ismét védettséget élvező épület köntöse a tavalyi év végén ismét 
újjászületett. Községünk büszkesége múlt század eleji pom-újjászületett. Községünk büszkesége múlt század eleji pom-
pájában látható, aki teheti csodálja meg bátran! A vidéki pájában látható, aki teheti csodálja meg bátran! A vidéki 
vasútállomások között a legszebbnek tartott épületnek a vasútállomások között a legszebbnek tartott épületnek a 
Szarvasi Minimagyarország makettpark is emléket állított.Szarvasi Minimagyarország makettpark is emléket állított.
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ÖTVEN ÉVE VÉDETT A MÁRTÉLYI ÖTVEN ÉVE VÉDETT A MÁRTÉLYI 
TÁJVÉDELMI KÖRZETTÁJVÉDELMI KÖRZET
  

Idén ünnepli 50 éves fennállását a Mártélyi Tájvédelmi Idén ünnepli 50 éves fennállását a Mártélyi Tájvédelmi 
Körzet. Új rovatunkban, Somodi István, nyugalmazott Körzet. Új rovatunkban, Somodi István, nyugalmazott 
természetvédelmi őr közreműködésével idézzük fel hó-természetvédelmi őr közreműködésével idézzük fel hó-
napról hónapra a Mártélyi Tájvédelmi Körzet elmúlt 50 napról hónapra a Mártélyi Tájvédelmi Körzet elmúlt 50 
évének történeteit, legemlékezetesebb eseményeit.évének történeteit, legemlékezetesebb eseményeit.

A védett terület 1971-ben alakult meg, megóvását helyi és A védett terület 1971-ben alakult meg, megóvását helyi és 
vásárhelyi vadászok javasolták. A sorrendben harmadik táj-vásárhelyi vadászok javasolták. A sorrendben harmadik táj-
védelmi körzet Badacsony és a Tihanyi félsziget után majd védelmi körzet Badacsony és a Tihanyi félsziget után majd 
húsz évvel később „született”. Jogi védettségét a tervezett húsz évvel később „született”. Jogi védettségét a tervezett 
hullámtér rendezések, a kiskörei, csongrádi vízlépcsők táv-hullámtér rendezések, a kiskörei, csongrádi vízlépcsők táv-
lati elgondolásai, az 1965-ös dunai árvíz tanulságai indokol-lati elgondolásai, az 1965-ös dunai árvíz tanulságai indokol-
ták.ták.
Mi is az a fogalom, hogy tájvédelmi körzet? Az egyes vé-Mi is az a fogalom, hogy tájvédelmi körzet? Az egyes vé-
dettségi kategóriák közül ekkor még a nemzeti park itthon dettségi kategóriák közül ekkor még a nemzeti park itthon 
nem létezett, néhány tucat természetvédelmi terület volt az nem létezett, néhány tucat természetvédelmi terület volt az 
országban, környékünkön a Szegedi Fehértó, Kardoskút és országban, környékünkön a Szegedi Fehértó, Kardoskút és 
Pusztaszeren a Büdösszék tó. Az egyedi tájérték fogalmát Pusztaszeren a Büdösszék tó. Az egyedi tájérték fogalmát 
később vezette be a jogalkotó.később vezette be a jogalkotó.
A tájvédelmi körzet olyan sajátos magyar táj, amely az ál-A tájvédelmi körzet olyan sajátos magyar táj, amely az ál-
lat és növényvilág táji értékek megóvását lehetőség szerinti lat és növényvilág táji értékek megóvását lehetőség szerinti 
eredeti állapotban való visszaállítását célozza. Szolgálja a tu-eredeti állapotban való visszaállítását célozza. Szolgálja a tu-
dományos kutatást, a környezet-kímélő gazdálkodást és az dományos kutatást, a környezet-kímélő gazdálkodást és az 
úgynevezett zöld turizmust, noha ez utóbbi fogalom akkor úgynevezett zöld turizmust, noha ez utóbbi fogalom akkor 
még nem létezett.még nem létezett.
Noha a helyi olvasónak aligha kell bemutatnom, de pár Noha a helyi olvasónak aligha kell bemutatnom, de pár 
mondatban ismertetem a területet. A mártélyi védett hul-mondatban ismertetem a területet. A mártélyi védett hul-
lámtér a folyó bal partján a 209-197 folyamkilométer között lámtér a folyó bal partján a 209-197 folyamkilométer között 
található, Vásárhelytől bő félórás biciklizéssel, Szegedtől található, Vásárhelytől bő félórás biciklizéssel, Szegedtől 
napos kényelmes evezéssel fölfelé. A gáton vezet az Európa napos kényelmes evezéssel fölfelé. A gáton vezet az Európa 
hetes gyalogtúra útvonal Lisszabon és Konstanca között, de hetes gyalogtúra útvonal Lisszabon és Konstanca között, de 
még ilyen ínyencekkel nem találkoztam…még ilyen ínyencekkel nem találkoztam…
Határai: északon a Szegfűi Rampától az Ányási Holt-Tisza Határai: északon a Szegfűi Rampától az Ányási Holt-Tisza 
fölötti út a Tiszái. Folyásirányban haladva a volt Atka-szi-fölötti út a Tiszái. Folyásirányban haladva a volt Atka-szi-
geti révig, onnan az új, rakparti úton a védtöltésre, ott pedig geti révig, onnan az új, rakparti úton a védtöltésre, ott pedig 
északra haladva a Szegfűi rampáig. Ez a vonal 2232 hektá-északra haladva a Szegfűi rampáig. Ez a vonal 2232 hektá-
ros hullámteret zár magába. Három zónára oszlik, az északi ros hullámteret zár magába. Három zónára oszlik, az északi 
térsége a Tisza 86. átmetszésével kialakított holtággal bezárt térsége a Tisza 86. átmetszésével kialakított holtággal bezárt 
Ányás sziget, a védtöltés melletti korhányi hullámtéri erdő, Ányás sziget, a védtöltés melletti korhányi hullámtéri erdő, 

az üdülőterület, lefelé a Mártélyi lapos, a Kutyafenék. Köze-az üdülőterület, lefelé a Mártélyi lapos, a Kutyafenék. Köze-
pén a Körtvélyes sziget, a hasonnevű holtággal határolva. A pén a Körtvélyes sziget, a hasonnevű holtággal határolva. A 
sziget alatti térség a Barci rét.sziget alatti térség a Barci rét.
Jellemzően hullámtéri erdők, nedves mocsárrétek, vízállá-Jellemzően hullámtéri erdők, nedves mocsárrétek, vízállá-
sok, kanyargós fokok, a gát menti kubikok alkotják a tájat. A sok, kanyargós fokok, a gát menti kubikok alkotják a tájat. A 
terület a Kiskörei tározó és a tiszaalpári ártér mellett a folyó terület a Kiskörei tározó és a tiszaalpári ártér mellett a folyó 
harmadik legnagyobb ártéri öblözete. Életét a folyó szeszé-harmadik legnagyobb ártéri öblözete. Életét a folyó szeszé-
lyes vízjárása határozza meg, a körzetre a Maros vízvissza-lyes vízjárása határozza meg, a körzetre a Maros vízvissza-
tartó és a Hármas-Kőrös duzzasztó hatással bír. Áradáskor tartó és a Hármas-Kőrös duzzasztó hatással bír. Áradáskor 
tízezres vízimadár csapatok, nyárvégeken a laposokon halá-tízezres vízimadár csapatok, nyárvégeken a laposokon halá-
szó gémek, kócsagok, fekete gólyák százas csapatai figyelhe-szó gémek, kócsagok, fekete gólyák százas csapatai figyelhe-
tők meg.tők meg.
Mikor lehet mindezt látni? Kis szerencsével alkalmas idő-Mikor lehet mindezt látni? Kis szerencsével alkalmas idő-
ben bármikor, de leginkább a három tanösvényen járva. Az ben bármikor, de leginkább a három tanösvényen járva. Az 
évi két-három vezetett túra során áradáskor, jégzajlásban, évi két-három vezetett túra során áradáskor, jégzajlásban, 
júniusi napnyugtában a háromszázötven vonuló, fészkelő júniusi napnyugtában a háromszázötven vonuló, fészkelő 
madárból, negyvenegy halfajból és negyven féle emlősből madárból, negyvenegy halfajból és negyven féle emlősből 
többet is meg lehet figyelni. A ritkább növényekből a tavaszi többet is meg lehet figyelni. A ritkább növényekből a tavaszi 
tőzike, a tekert csűdfű, meg a tiszaparti margitvirág érdemel tőzike, a tekert csűdfű, meg a tiszaparti margitvirág érdemel 
nagyobb figyelmet.nagyobb figyelmet.
Azonban minden látogatónak, a természet barátainak nem Azonban minden látogatónak, a természet barátainak nem 
árt észben tartania, hogy a minimális korlátozásokon túl a árt észben tartania, hogy a minimális korlátozásokon túl a 
„Gátak között a Tisza az úr”.„Gátak között a Tisza az úr”.

MÁRTÉLYI AZ ELSŐ MÁRTÉLYI AZ ELSŐ 
VÁSÁRHELYEN SZÜLETETT BABAVÁSÁRHELYEN SZÜLETETT BABA
  

Büszkén számolhatunk be róla, hogy megszületett az év Büszkén számolhatunk be róla, hogy megszületett az év 
első mártélyi babája. 2021 első újszülöttje Mártélyon nem első mártélyi babája. 2021 első újszülöttje Mártélyon nem 
más, mint Révész Blanka!más, mint Révész Blanka!

Blanka beelőzve Blanka beelőzve 
hódmezővásárhelyi hódmezővásárhelyi 
kortársait is, január kortársait is, január 
3-án 10 óra 20 perc-3-án 10 óra 20 perc-
kor megérkezett a vi-kor megérkezett a vi-
lágra, így községünk lágra, így községünk 
új lakóval gyarapo-új lakóval gyarapo-
dott! Révész Blanka dott! Révész Blanka 
a maga 51centijével és a maga 51centijével és 
3680 grammjával kí-3680 grammjával kí-
váncsi tekintettel jött váncsi tekintettel jött 
a világra Anyukája, a világra Anyukája, 
Apukája és Testvére Apukája és Testvére 
legnagyobb örömére. legnagyobb örömére. 
Drága Blanka!Drága Blanka!
Kívánunk Neked Kívánunk Neked 
Mártély község ösz-Mártély község ösz-

szes lakójának nevében hosszú, boldog, egészséges életet! szes lakójának nevében hosszú, boldog, egészséges életet! 
Családodnak, szüleidnek, testvérednek sok boldogságot és Családodnak, szüleidnek, testvérednek sok boldogságot és 
örömet!örömet!
Jó, hogy megérkeztél és ezen a világon pont ide, Mártélyra Jó, hogy megérkeztél és ezen a világon pont ide, Mártélyra 
csöppentél! csöppentél! 
A Polgármesteri Hivatal falán Blanka érkezését követő egy A Polgármesteri Hivatal falán Blanka érkezését követő egy 
hétben az Ő tiszteletére lobogott a rózsaszín gólyás zászló és hétben az Ő tiszteletére lobogott a rózsaszín gólyás zászló és 
Blanka érkezését hirdette.Blanka érkezését hirdette.

Fotó: Horváth CsillaFotó: Horváth Csilla



Mártélyi hírek 2021. január6
LEVELET KAPTUNK ALTENAHRBÓLLEVELET KAPTUNK ALTENAHRBÓL
  

Önkormányzatunk az ünnepek és újév alkalmából levelet Önkormányzatunk az ünnepek és újév alkalmából levelet 
kapott német testvértelepülésünk, Altenahr polgármeste-kapott német testvértelepülésünk, Altenahr polgármeste-
rétől, Cornelia Weigand asszonytól.rétől, Cornelia Weigand asszonytól.
Weigand polgármesterasszony a levelében ír a pandémiáról, Weigand polgármesterasszony a levelében ír a pandémiáról, 
és arról, hogy milyen sajnálatos volt, ahogy a 2020-as évün-és arról, hogy milyen sajnálatos volt, ahogy a 2020-as évün-
ket ennyire meghatározta a korona-vírus, de örömét fejezi ket ennyire meghatározta a korona-vírus, de örömét fejezi 
ki, hogy ez a furcsa év, mely mindannyiunk számára annyi ki, hogy ez a furcsa év, mely mindannyiunk számára annyi 
lemondással járt, lassan a végéhez ér. Bízik továbbá abban, lemondással járt, lassan a végéhez ér. Bízik továbbá abban, 
hogy a vakcina engedélyeztetésével, a korona vírus felett hogy a vakcina engedélyeztetésével, a korona vírus felett 
győzedelmeskedni tudunk és a következő év mindannyiunk győzedelmeskedni tudunk és a következő év mindannyiunk 
megelégedésére szerencsét és szorosabb kapcsolatot hozhat. megelégedésére szerencsét és szorosabb kapcsolatot hozhat. 
Weigand asszony dr. Putz Anita polgármesterasszony részé-Weigand asszony dr. Putz Anita polgármesterasszony részé-
re küldött levélben a következőképpen fogalmazott:re küldött levélben a következőképpen fogalmazott:
„Remélem, hogy Ön és Mártély polgárai sikeresen keresz-„Remélem, hogy Ön és Mártély polgárai sikeresen keresz-
tüljutnak a vírus okozta krízisen és egészségesek maradnak! tüljutnak a vírus okozta krízisen és egészségesek maradnak! 
Amennyiben a vírust keretek közé tudjuk szorítani, úgy egy Amennyiben a vírust keretek közé tudjuk szorítani, úgy egy 
sikeres diákcserét kívánok településeinknek erre az évre!”sikeres diákcserét kívánok településeinknek erre az évre!”

„Tavaly a vírus miatt a mártélyi diákok altenahr-i utazása „Tavaly a vírus miatt a mártélyi diákok altenahr-i utazása 
elmaradt, ebben az évben természetesen az a terv, hogy ezt elmaradt, ebben az évben természetesen az a terv, hogy ezt 
pótoljuk. Értelemszerűen ezt akkor tudjuk megtenni, ha pótoljuk. Értelemszerűen ezt akkor tudjuk megtenni, ha 
mindkét országban és településen a vírus-helyzet ezt lehető-mindkét országban és településen a vírus-helyzet ezt lehető-
vé teszi.” – nyilatkozta Sajti Imréné alpolgármesterasszony, vé teszi.” – nyilatkozta Sajti Imréné alpolgármesterasszony, 
aki a testvértelepülési kapcsolatokért felel. „Mi is küldtünk aki a testvértelepülési kapcsolatokért felel. „Mi is küldtünk 
csomagot minden kedves testvértelepülésünknek. Kará-csomagot minden kedves testvértelepülésünknek. Kará-
csonyra az altenahr-iak éppúgy, mint az oromhegyesiek és csonyra az altenahr-iak éppúgy, mint az oromhegyesiek és 
nyárádremetei barátaink mártélyi naptárat és pólókat kap-nyárádremetei barátaink mártélyi naptárat és pólókat kap-
tak ajándékba. Habár ez az év személyes találkozás nélkül tak ajándékba. Habár ez az év személyes találkozás nélkül 
telt el, azért nem szabad megfeledkeznünk egymásról és bí-telt el, azért nem szabad megfeledkeznünk egymásról és bí-
zunk benne, hogy idén már minden visszatér a régi kerék-zunk benne, hogy idén már minden visszatér a régi kerék-
vágásba és újra élvezhetjük egymást társaságát és építhetjük vágásba és újra élvezhetjük egymást társaságát és építhetjük 
kapcsolatainkat.”kapcsolatainkat.”

Fotó: Az altenahr-i diákok látogatása 2019-benFotó: Az altenahr-i diákok látogatása 2019-ben

ISMÉT ITT A FARSANGISMÉT ITT A FARSANG
  

Nem telik el sok idő, már űzhetjük is a telet megint a moh-Nem telik el sok idő, már űzhetjük is a telet megint a moh-
ácsi busókkal, éppúgy, ahogy tavaly tettük!ácsi busókkal, éppúgy, ahogy tavaly tettük!

Habár a farsang hossza mindig változó, kezdete nem válto-Habár a farsang hossza mindig változó, kezdete nem válto-
zik. Amikor január 6-val, Vízkereszt ünnepével leszedjük a zik. Amikor január 6-val, Vízkereszt ünnepével leszedjük a 
karácsonyfa díszeit, ezzel a nappal veszi hivatalosan kezde-karácsonyfa díszeit, ezzel a nappal veszi hivatalosan kezde-
tét ez az időszak és mindig Hamvazószerda napjával ér vé-tét ez az időszak és mindig Hamvazószerda napjával ér vé-
get, vagyis Húshagyókeddig tart. Az idén a farsang február get, vagyis Húshagyókeddig tart. Az idén a farsang február 
16-val ér véget, a rákövetkező nap pedig egyben a nagybőjt 16-val ér véget, a rákövetkező nap pedig egyben a nagybőjt 
kezdetét is jelzi.kezdetét is jelzi.

A hagyomány szerint a farsang a párválasztás időszaka is A hagyomány szerint a farsang a párválasztás időszaka is 
volt egyben, hiszen a húsvéti nagyböjt időszakában az eskü-volt egyben, hiszen a húsvéti nagyböjt időszakában az eskü-
vők megtartása tilos volt. A falvakban a legények által szer-vők megtartása tilos volt. A falvakban a legények által szer-
vezett bálokra a lányok rokonokkal mentek és közvetítőkön vezett bálokra a lányok rokonokkal mentek és közvetítőkön 
keresztül adták át bokrétájukat a kiszemelt fiatalembernek, keresztül adták át bokrétájukat a kiszemelt fiatalembernek, 
akik farsangvasárnap tűzték kalapjukra a szerencsés leány akik farsangvasárnap tűzték kalapjukra a szerencsés leány 
bokrétáját.bokrétáját.
A farsangi időszak utolsó három napja maga a télbúcsúztató A farsangi időszak utolsó három napja maga a télbúcsúztató 
is, melynek keretében a Mohácsi busók tavaly, 2020-ban itt is, melynek keretében a Mohácsi busók tavaly, 2020-ban itt 
nálunk, Mártélyon is segítettek elűzni a telet. Az Ete Népe nálunk, Mártélyon is segítettek elűzni a telet. Az Ete Népe 
Történelmi Egyesület jóvoltából idén újra, immáron ötödik Történelmi Egyesület jóvoltából idén újra, immáron ötödik 
alkalommal jöhetnek községünkbe a mohácsi busók. A tél-alkalommal jöhetnek községünkbe a mohácsi busók. A tél-
űzés egyelőre február 27-e, szombatra van tervezve, a kérdés űzés egyelőre február 27-e, szombatra van tervezve, a kérdés 
csak az, hogy a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó kor-csak az, hogy a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó kor-
látozások továbbra is érvényben maradnak-e. A Mártélyi látozások továbbra is érvényben maradnak-e. A Mártélyi 
Hírek februári számában mindenképpen beszámolunk róla!Hírek februári számában mindenképpen beszámolunk róla!

Az Ete Népe Történelmi Egyesület 
immáron ötödik év rendeznek Busójárást
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Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Széll Ádám:

Szolgálati időben:  (20) 209-5336
Szolgálati időn kívül:  112

Tanyagondnok:  (30) 621-6337
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi önkormányzat:  62/ 528-062, (30) 638-2086,
  Fax: 62/528-063
Óvoda:  62/228-035
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Házi orvosi rendelő- Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Orvosi ügyelet- Hmvhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
Idősek klubja:  62/228-038
Posta:  62/528-010
ÁMK intézményvezető:  (20) 823-2918
Közvilágítás hibabejelentő: 62/565-881
Halőr:  (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat: 06-80-922-333/6636 
  (ingyenes)
Lomtalanítási igény bejelentése: (30) 625-2454

FOGADÓÓRAFOGADÓÓRA
Széll Ádám r. őrmester minden hónap második csü-Széll Ádám r. őrmester minden hónap második csü-
törtökén 16-17 óráig a Civil Házban tart fogadóórát. törtökén 16-17 óráig a Civil Házban tart fogadóórát. 
A körzeti megbízott elérhetősége: +36 20 209 5336A körzeti megbízott elérhetősége: +36 20 209 5336

ISMERETLEN TETTESEK MEGRON-ISMERETLEN TETTESEK MEGRON-
GÁLTÁK A FUTBALLPÁLYÁTGÁLTÁK A FUTBALLPÁLYÁT

  
Január 12-én, kedden este eddig ismeretlen tettesek gépjár-Január 12-én, kedden este eddig ismeretlen tettesek gépjár-
művel felhajtottak a mártélyi focipályára és ott a vizes gye-művel felhajtottak a mártélyi focipályára és ott a vizes gye-
pen több százezer forintos kárt okoztak. „A kocsinyomokat pen több százezer forintos kárt okoztak. „A kocsinyomokat 
valószínűleg több hónap lesz eltűntetni és a tél vége előtt valószínűleg több hónap lesz eltűntetni és a tél vége előtt 
nem is tudjuk elkezdeni a helyreállítási folyamatot. – nem is tudjuk elkezdeni a helyreállítási folyamatot. – 
mondta Baranyi Béla, a Mártély SK elnökségi tagja. „Emel-mondta Baranyi Béla, a Mártély SK elnökségi tagja. „Emel-
lett plusz költségeket ró a csapatra, hogy az egy hónap múl-lett plusz költségeket ró a csapatra, hogy az egy hónap múl-
va kezdődő tavaszi szezonnak úgy indulunk neki, hogy a va kezdődő tavaszi szezonnak úgy indulunk neki, hogy a 
hazai meccseinket is vendégben fogjuk játszani.”hazai meccseinket is vendégben fogjuk játszani.”

A mártélyi önkormányzat feljelentést tett a rendőrségen, A mártélyi önkormányzat feljelentést tett a rendőrségen, 
akik az ügyben ismeretlen tettes ellen nyomozást indítottak. akik az ügyben ismeretlen tettes ellen nyomozást indítottak. 
Széll Ádám r. őrmester, körzeti megbízott ezúton is kéri a Széll Ádám r. őrmester, körzeti megbízott ezúton is kéri a 
lakosságot, hogy amennyiben valaki információval rendel-lakosságot, hogy amennyiben valaki információval rendel-
kezik az eset kapcsán, jelentkezzen a +36 20 209 5336-os te-kezik az eset kapcsán, jelentkezzen a +36 20 209 5336-os te-
lefonszámon, vagy a 112-es segélyhívón.lefonszámon, vagy a 112-es segélyhívón.
Az esethez kapcsolódóan több olvasói megkeresést is kap-Az esethez kapcsolódóan több olvasói megkeresést is kap-
tunk, melyből egyet alább közlünk:tunk, melyből egyet alább közlünk:
„Tisztelt Lakosság, kedves Mártélyiak!„Tisztelt Lakosság, kedves Mártélyiak!
Először mély megrökönyödést, majd csalódottságot keltett Először mély megrökönyödést, majd csalódottságot keltett 
bennem, hogy ilyen értelmetlen módon, szánt szándékkal bennem, hogy ilyen értelmetlen módon, szánt szándékkal 
okoztak kárt közösségünknek.okoztak kárt közösségünknek.
A mártélyi futballpálya többünk számára nyújt örömöt A mártélyi futballpálya többünk számára nyújt örömöt 
hosszú idő óta. Kinek a sport és az abban rejlő kikapcso-hosszú idő óta. Kinek a sport és az abban rejlő kikapcso-
lódás öröme, kinek a játék izgalma, a sportoló rokonok, lódás öröme, kinek a játék izgalma, a sportoló rokonok, 
barátok játékának követése jelentett élményt, másoknak a barátok játékának követése jelentett élményt, másoknak a 
társaságban, szabad levegőn együtt töltött idő hangulata az, társaságban, szabad levegőn együtt töltött idő hangulata az, 
ami népes táborként a pálya kerítése mellé vonz bennünket. ami népes táborként a pálya kerítése mellé vonz bennünket. 
Mint minden pályának, a mártélyinak is van gondnoka, aki Mint minden pályának, a mártélyinak is van gondnoka, aki 
olyan, mint egy kertész és keze nyomát viseli egy szépen ser-olyan, mint egy kertész és keze nyomát viseli egy szépen ser-
kenő, füves pálya, ami a munkáját dicséri. Ha így nézzük, kenő, füves pálya, ami a munkáját dicséri. Ha így nézzük, 
sok ember érzelmi kötődést érez iránta. Az, aki ennek a pá-sok ember érzelmi kötődést érez iránta. Az, aki ennek a pá-
lyának a használhatatlanná tételével tudta kiélni lelke titkos lyának a használhatatlanná tételével tudta kiélni lelke titkos 
vágyát, az érzelmeinkben bántott meg többünket, mint kö-vágyát, az érzelmeinkben bántott meg többünket, mint kö-
zösséget. Ezen túlmenően a mártélyi csapat játékosai hosz-zösséget. Ezen túlmenően a mártélyi csapat játékosai hosz-
szú ideig csak idegenben játszhatnak, a család és a barátok, szú ideig csak idegenben játszhatnak, a család és a barátok, 
a helyi sportkedvelő közönség nem tudja a megszokott mó-a helyi sportkedvelő közönség nem tudja a megszokott mó-
don nyomon követni csapatát. Az olyan kis egyesület, mint don nyomon követni csapatát. Az olyan kis egyesület, mint 
a Mártély Sportkör számára az ilyen helyreállítás költsége a Mártély Sportkör számára az ilyen helyreállítás költsége 
szintén jelentős kiadást jelent.szintén jelentős kiadást jelent.
Vajon az, aki ezt megtette, tudta, hogy mivel jár a tette a Vajon az, aki ezt megtette, tudta, hogy mivel jár a tette a 
számunkra, mégis megtette? Ha igen, az igen erős önzés. Ha számunkra, mégis megtette? Ha igen, az igen erős önzés. Ha 
nem, az igen erős tudatlanság.nem, az igen erős tudatlanság.

A vidék és benne Mártély is régről ismeretes az összetartó A vidék és benne Mártély is régről ismeretes az összetartó 
közösségéről. Ennek egyik alapja, hogy az itt élőkben meg-közösségéről. Ennek egyik alapja, hogy az itt élőkben meg-
van a másiknak kijáró tisztelet és figyelem megadása. Eb-van a másiknak kijáró tisztelet és figyelem megadása. Eb-
ben nőttünk fel, ismerjük is egymást, így ez a legtöbbünk-ben nőttünk fel, ismerjük is egymást, így ez a legtöbbünk-
nek természetes. Másik fontos eleme, hogy gyermekkorban nek természetes. Másik fontos eleme, hogy gyermekkorban 
megtanítottak bennünket vigyázni mind a magunk, mind megtanítottak bennünket vigyázni mind a magunk, mind 
mások tulajdonára. Ha pedig elérjük azt az érett gondolko-mások tulajdonára. Ha pedig elérjük azt az érett gondolko-
dást, ami felnőtté tesz bennünket, úgy tudjuk jól, hogy a kö-dást, ami felnőtté tesz bennünket, úgy tudjuk jól, hogy a kö-
zösség értékeire is vigyáznunk kell.zösség értékeire is vigyáznunk kell.
A futballpályánk esetéből kiindulva és településünk környe-A futballpályánk esetéből kiindulva és településünk környe-
zetét szemlélve kérem, hogy továbbra is tartsuk meg közös-zetét szemlélve kérem, hogy továbbra is tartsuk meg közös-
ségünkben az alapvető szokásokat, hiszen mi, mártélyiak ségünkben az alapvető szokásokat, hiszen mi, mártélyiak 
köszönünk egymásnak, figyelünk a közösségünk környeze-köszönünk egymásnak, figyelünk a közösségünk környeze-
tére és értékeire, és ha azt látjuk, hogy valakik ezt szemláto-tére és értékeire, és ha azt látjuk, hogy valakik ezt szemláto-
mást nem tartják tiszteletben, úgy kérem, hogy ne legyünk mást nem tartják tiszteletben, úgy kérem, hogy ne legyünk 
gyávák, tanító jelleggel hívjuk fel a figyelmüket a hiányos-gyávák, tanító jelleggel hívjuk fel a figyelmüket a hiányos-
ságukra!ságukra!
Vigyázzunk közösségünkre, vigyázzunk egymásra!”Vigyázzunk közösségünkre, vigyázzunk egymásra!”
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Az óvodai farsangi mulatság február 12-én, pén-
teken délelőtt került megrendezésre a pandémiás 
helyzetre való tekintettel teljesen egészében zárt 
körben.
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A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!
Minden jog fenntartva!

EGY KIS KARÁCSONY EGY KIS KARÁCSONY 
A MÁRTÉLYI ÓVODÁBANA MÁRTÉLYI ÓVODÁBAN
  

A mártélyi óvodába járó gyerekek is nagy örömmel ké-A mártélyi óvodába járó gyerekek is nagy örömmel ké-
szültek az ünnepekre, a Karácsonyfa alja nem is akármi-szültek az ünnepekre, a Karácsonyfa alja nem is akármi-
lyen meglepetéseket tartogatott az ovisok számára.lyen meglepetéseket tartogatott az ovisok számára.

Nagy volt az izgalom december 18-án délelőtt a mártélyi Nagy volt az izgalom december 18-án délelőtt a mártélyi 
óvodában. Fenyőünnep keretében tartott karácsonyi ün-óvodában. Fenyőünnep keretében tartott karácsonyi ün-
nepséget a mártélyi ovi aprónépe. Az izgalmas és várva várt nepséget a mártélyi ovi aprónépe. Az izgalmas és várva várt 
eseményt egész hetes készülődés előzte meg, a kicsik és na-eseményt egész hetes készülődés előzte meg, a kicsik és na-
gyok együtt készítették a díszeket, melyek végül a fára kerül-gyok együtt készítették a díszeket, melyek végül a fára kerül-
tek. A fát az Üvegtigrist üzemeltető Horváth Lídiától kapta tek. A fát az Üvegtigrist üzemeltető Horváth Lídiától kapta 
az óvoda, mely a pénteki ünnepséget követően egy falubeli az óvoda, mely a pénteki ünnepséget követően egy falubeli 
család Karácsonyát tette szebbé. család Karácsonyát tette szebbé. 
A nagycsoportosok énekkel és versekkel készültek és egy A nagycsoportosok énekkel és versekkel készültek és egy 
kis műsor keretében köszöntötték a kisebbeket és a meghí-kis műsor keretében köszöntötték a kisebbeket és a meghí-
vott vendégeket. Csatlósné Szűcs Erzsébet óvónő elmondta, vott vendégeket. Csatlósné Szűcs Erzsébet óvónő elmondta, 
a gyerekeknek hangsúlyozzák, az óvodában azért állítanak a gyerekeknek hangsúlyozzák, az óvodában azért állítanak 
ekkor fenyőt, mert ezen a napon jönnek utoljára oviba, és ekkor fenyőt, mert ezen a napon jönnek utoljára oviba, és 
az igazi karácsonyi ünnepség Szenteste, családi körben zaj-az igazi karácsonyi ünnepség Szenteste, családi körben zaj-
lik. Az ünnepségen részt vett a Polgármesterasszony és az lik. Az ünnepségen részt vett a Polgármesterasszony és az 
intézetvezető, Pótári Mihály is. Egy neve elhallgatását kérő intézetvezető, Pótári Mihály is. Egy neve elhallgatását kérő 
támogató pedig nagylelkű felajánlásával tette igazán em-támogató pedig nagylelkű felajánlásával tette igazán em-
lékezetessé ezt a karácsonyt. A többszázezer forint értékű lékezetessé ezt a karácsonyt. A többszázezer forint értékű 
ajándékcsomagba Playmobil, Duplo, különféle fejlesztő játé-ajándékcsomagba Playmobil, Duplo, különféle fejlesztő játé-
kok és még 10 darab Csepel futóbicikli is belefért, melyeket a kok és még 10 darab Csepel futóbicikli is belefért, melyeket a 
gyerekek még egyelőre csak bent próbáltak ki, majd tavasz-gyerekek még egyelőre csak bent próbáltak ki, majd tavasz-
szal, a jó idő beköszöntével fogják kint az udvaron meghaj-szal, a jó idő beköszöntével fogják kint az udvaron meghaj-
tani a kétkerekűket. Szintén ennek a nemes adománynak tani a kétkerekűket. Szintén ennek a nemes adománynak 
köszönhetően három-három új szőnyeg is került a két cso-köszönhetően három-három új szőnyeg is került a két cso-
portszobába, melyekre már nagy szükség volt. portszobába, melyekre már nagy szükség volt. 
Az ünnepséget egy közös tízórai zárta, melyre előzőleg a Az ünnepséget egy közös tízórai zárta, melyre előzőleg a 
nagycsoportosok készítettek almássüteményt és mézeskalá-nagycsoportosok készítettek almássüteményt és mézeskalá-
csot.csot.
Az Alapítvány a Mártélyi Óvodáért és a szülők 1%-os fel-Az Alapítvány a Mártélyi Óvodáért és a szülők 1%-os fel-
ajánlásának köszönhetően egy mozgásfejlesztő játékkal, a ajánlásának köszönhetően egy mozgásfejlesztő játékkal, a 
Mozgáskottával gazdagodtak az ovisok. Ehhez a négy óvó-Mozgáskottával gazdagodtak az ovisok. Ehhez a négy óvó-
nőnek a helyszínen tartott egy továbbképzést Magyar Gá-nőnek a helyszínen tartott egy továbbképzést Magyar Gá-
bor pszichológus, testnevelő tanár, a Mozgáskotta atyja, bor pszichológus, testnevelő tanár, a Mozgáskotta atyja, 
aki gyógypedagógus és pszichológus kollégáival közösen aki gyógypedagógus és pszichológus kollégáival közösen 
alkotta meg ezt a módszert. Ezen a szőnyeghez hasonlító já-alkotta meg ezt a módszert. Ezen a szőnyeghez hasonlító já-
tékon különböző pályákat lehet beállítani, melyek nemcsak tékon különböző pályákat lehet beállítani, melyek nemcsak 

a gyermekek mozgását, hanem az írás- és olvasástanulást is a gyermekek mozgását, hanem az írás- és olvasástanulást is 
előkészíti. „Későbbi iskolai tanulmányaikat nagyban meg-előkészíti. „Későbbi iskolai tanulmányaikat nagyban meg-
könnyíti például azzal, hogy játékosan taníttatja meg a gye-könnyíti például azzal, hogy játékosan taníttatja meg a gye-
rekekkel a balról jobbra haladást. Fejleszti az emlékezetet és rekekkel a balról jobbra haladást. Fejleszti az emlékezetet és 
a figyelmet és nagyban csökkenti a diszlexia és a diszgrá-a figyelmet és nagyban csökkenti a diszlexia és a diszgrá-
fia későbbi kialakulásának esélyét. Könnyen beilleszthető a fia későbbi kialakulásának esélyét. Könnyen beilleszthető a 
mindennapi játékba, foglalkozásokba és már kiscsoportos mindennapi játékba, foglalkozásokba és már kiscsoportos 
korban elkezdhető a gyermekek fejlesztése.” – tudtuk meg korban elkezdhető a gyermekek fejlesztése.” – tudtuk meg 
Csatlósné Szűcs Erzsike óvónőtől.Csatlósné Szűcs Erzsike óvónőtől.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐT 
FOGADTUNK TELEPÜLÉSÜNKÖNFOGADTUNK TELEPÜLÉSÜNKÖN
  

Csütörtök délelőtt Bencsik János független képviselő, a Csütörtök délelőtt Bencsik János független képviselő, a 
Polgári Válasz Mozgalom vezetője látogatott hozzánk, aki Polgári Válasz Mozgalom vezetője látogatott hozzánk, aki 
vidékjáró körútja első állomásaként érkezett Mártélyra. vidékjáró körútja első állomásaként érkezett Mártélyra. 

Tartalmas megbeszélést folytattunk a jövőt illetően, vendé-Tartalmas megbeszélést folytattunk a jövőt illetően, vendé-
gül láttuk a Faluházban, bemutattuk a települést és az azt gül láttuk a Faluházban, bemutattuk a települést és az azt 
övező kiaknázatlan fejlesztési potenciált.övező kiaknázatlan fejlesztési potenciált.
A falut érintő problémákkal kapcsolatban gyorsan közös ne-A falut érintő problémákkal kapcsolatban gyorsan közös ne-
vezőre találtunk.vezőre találtunk.
A Tisza-parti sétát követően információcserében és jövőbeli A Tisza-parti sétát követően információcserében és jövőbeli 
együttműködésben állapodtunk meg. – tudtuk meg dr. Putz együttműködésben állapodtunk meg. – tudtuk meg dr. Putz 
Anita polgármesterasszony hivatalos facebook oldaláról.Anita polgármesterasszony hivatalos facebook oldaláról.


