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Mártélyi hírek 2019. február2
A KÖLTSÉGVETÉSRŐL DÖNTÖTT 
A GRÉMIUM
 

Február 13-án tartották rendes testületi ülésüket a 
mártélyi képviselők. A délutáni tanácskozás legfontosabb 
témája a 2019-es költségvetés volt.

A képviselők több témát is érintettek a februári testületi ülé-
sen, amelyek közül kétségtelenül a 2019-es év költségvetése 
volt a legnagyobb horderejű téma. A szükséges anyagot a 
mártélyiak a vásárhelyi önkormányzat munkatársaival kö-
zösen állították össze – a tervezésben pedig a mártélyi intéz-
ményvezetők is részt vettek, az anyag teljes szakmai gárda 
együttműködésében készülhetett el. 
A 2019-es évi mártélyi költségvetés, ahogy az mindig jellem-
ző volt, most is szigorúgazdálkodást ír elő és kezeli a tele-
pülésen jelenleg is folyamatban lévő beruházásokat. Ennek 
okán viszonylag magas főösszeggel bír, 674 millió forint-
ról beszélhetünk, mind a bevételi, mind a költség oldalon. 
Kiemelendő, hogy az önkormányzat hitel nélkül próbálja 
biztosítani a település működését, a folyamatban lévő beru-
házások kapcsán pedig önrészt is vállal az önkormányzat, 
hogy a támogatási összegek mellett az épületek műszaki fej-
lesztése, berendezéseinek megújítása is megtörténhessen. A 
könyvvizsgáló beszámolója szerint is körültekintő gazdál-
kodás folyik Mártélyon.
Borsos József polgármester kifejtette, hogy a pályázatokat 
illetően a település szoros együttműködésben van Hódme-
zővásárhellyel, valamint a térség országgyűlési képviselőjé-
vel. Dr. Lázár Jánossal. Ugyanis a település, a többletforrás 
igényeket illetően is minden esetben egyeztetéseket folytat, 
de a képviselő hathatós közben járásának is fontos szerepe 
van a jelenleg folyó beruházások és az azokhoz kapcsolódó 
pályázatok elnyerésében.
A költségvetési rendeletet a testület egyhangúlag elfogadta, 
igaz jó eséllyel, márciusban apróbb módosítást hajthatnak 
végre, hiszen addigra rajzolódik ki, hogy a kormányzat mi-
lyen kerettel támogatja a település által beadott közfoglal-
koztatási pályázatot.
A grémium a költségvetés tárgyalása mellett több beszámo-
lót is meghallgatott. Elhangzott a 2018. évi IV. negyed éves 
belső ellenőrzési beszámoló, de a Helyi Értéktár Bizottság 
2018-as évéről is összefoglalót hallhattak a képviselők. A 
polgármester pedig az átruházott hatáskörökben hozott 
döntések rendszeréről is tájékoztatott.
Helyi civilszervezeteket is támogatott a testület – a Márté-
lyi Óvodáért és a Mártélyi Általános Iskoláért Alapítvány 

AMIT A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL 
TUDNI KELL
 

Mártélyon megkezdődött a kormány általi téli rezsicsök-
kentés keretében a tüzelőanyagok kiosztása a nem föld-
gázzal fűtök körében.
Az elkövetkezendő időszakban téli rezsicsökkentést igény-
lők megkaphatják a beígért, 12 ezer forintnak megfelelő 
támogatásukat, szén, brikett, propánbután gázpalack vagy 
tűzifa formájában – tájékoztat Borsos József polgármester.
A település önkormányzatához 111 kérelem érkezett, az el-
bírálás megtörtént és mindenkinek biztosítják a kért támo-
gatást. A településen többségében tűzifát igényeltek a lako-
sok, 85 család tette ezt, három család brikettet, másik három 
szenet igényelt, míg 20 esetben propánbután gázpalackok 
igénylése történt. Januárban a szén és a brikett átadása már 
megtörtént. Február elején pedig a gázpalackokat is sikerült 
beszerezni, így megkezdődhetett azok kiosztása – ha vala-
ki még nem kapta meg ezen formában igényelt támogatását 
február 28-án lesz erre lehetősége.
A DALERD Zrt.-vel történt egyeztetés alapján hamarosan a 
tűzifa is megérkezik a településre, így aztán a hónap végén 
és az azt követő időszakban ehhez is hozzájuthat a mintegy 
85 igénylő. Az önkormányzat ennek részleteiről mindenkit 
levélben is értesít. Az átvétel ugyanis történhet telephelyen, 
ebben az esetben a fa elszállításáról az igénylőnek kell gon-
doskodni. Azonban, ha ez nem megoldott, akkor az ön-
kormányzat felé kell élni jelzéssel és kérni a fa kiszállítását, 
amelyre térítés ellenében jogosultak a lakosok.
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is támogatásban részesült, de a Vendégvárók Egyesületének 
támogatási kérelmét is pozitívan bírálták el.
Hét százalékos emelkedésre lehet számítani a temetkezést 
illetően – módosult ugyanis az ehhez kapcsolódó rendelet. 
A Kegyelet Kft. ügyvezetője tett erre előterjesztést, amelyet 
a gazdálkodó szervezeteket érintő minimálbér-emelés tesz 
indokolttá. 
Minimális mértékű emelkedés történik a mártélyi ÁMK 
konyha szolgáltatásait illetően is. A vendégétkeztetés és a 
szociális étkeztetés díjaiban is néhány forintos emelkedés 
történt. A vendégétkeztetés esetében a reggeli, ebéd és va-
csora árait illetően is 50 forintos emelés történt. Míg a szoci-
ális étkeztetésben az ebéd ára 560 forintól 650 forintra nőtt. 
Pótári Mihály, az ÁMK igazgatójának beszámolója szerint a 
konyha szolgáltatásai még így is a piaci ár alattiak és az ár-
emelkedést igyekeztek elfogadható szinten tartani, hogy az 
senkinek ne jelentsen komolyabb plusz anyagi megterhelést, 
főleg a szociális étkeztetés terén.
A nyílt ülést követően zárt megbeszélés vette kezdetét, ahol 
a képviselők szociális támogatások ügyében hoztak döntése-
ket. 29 darab tűzifa kérelmet bíráltak el, átlagosan mindenki 
számára biztosítva 5 mázsa tüzelőt. Valamint két egyéb szo-
ciális támogatásról is döntött a testület.

szcs 
Fotó: promenad.hu
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A KÖZSÉG NÉGY ÉPÜLETE IS 
ÚJ RUHÁBA ÖLTÖZIK
 

Négy önkormányzati tulajdonban lévő épületnél is nagy 
volt a sürgés-forgás az elmúlt időszakban Mártélyon. A 
polgármesteri hivatal épülete és a Gondozási Központ 
már új köntöst kapott, de két másik épületnél is zajlanak 
a munkálatok.

A település önkormányzata még 2016-ban nyújtott be egy 
pályázatot a Területi Operatív Program keretében, az ön-
kormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai korsze-
rűsítésére. A pályázat 100%-os támogatást nyert, így Mártély 
112 milliárd forint értékben, 4 épület energetikai korszerűsí-
tésére nyert forrást.
A beruházás állásáról február 13-án tartottak sajtótájékoz-
tatót, amelyen a már elkészült épületeket is bejárták a részt-
vevők. A hivatalban és a Gondozási Központban az energe-
tikai korszerűsítés már befejeződött, ugyanakkor más, belső 
átalakítási munkálatok még tartottak. A pályázat adta ke-
reteken túl ugyanis a polgármesteri hivatal új belső festést 
kapott, de a tanácsterem burkolatát is felújították. A Gondo-
zási Központban pedig egyéb belső átalakítások is történtek. 
„Fontos, hogy az energetikai beruházásnak köszönhetően 
kevesebb fűtőanyagra lesz szüksége az épületeknek. Kö-
szönhető ez a tizenöt centiméteres homlokzati szigetelésnek, 
de az új nyílászárók is megfelelnek a kor követelményeinek. 
Ha pedig kevesebb energiát használunk, akkor az épületek 
széndioxid kibocsátása is kisebb, használatuk során pedig 
magasabb komfort érzetet biztosítanak a megújult a helyek 
az ott dolgozóknak és az oda érkező lakosok számára is. Az 
épületek felújítása során azok akadálymentesítését is megva-
lósítottuk, ezzel is segítve az idős és a mozgássérült lakosság 

ÚJABB TÁMOGATÁST KAPOTT 
A KÖZSÉG
 

Januárban érkezett a jó hír: Magyarország Kormánya 
újabb 50 millió forinttal támogatja Mártélyt.
A mártélyi polgármesteri hivatal épületében nem rég feje-
ződtek be az energetikai korszerűsítő fejlesztések, nyáron 
viszont az épület teteje is megújulhat, de a Civilházon is fej-
lesztéseket terveznek.
Borsos József polgármester számolt be arról, hogy ezen fej-
lesztésekre a magyar kormány 50 millió forinttal támogat-
ja a települést. A fejlesztés mondhatni szükségszerű, hiszen 
az épület tetőszerkezete már fél évszázados, több ponton 
beázott és a tetőcserepek minősége sem tökéletes már. A 
szükségszerű újítások mellett az északi szárnyban található 
gázkazánt is szeretnék lecserélni egy hatékonyabb konden-
zációs kazánra. Emellett a telken található, közösségi tér-
ként működő Civilház épületén is várhatóak fejlesztések. A 
tervek szerint homlokzatszigetelés és a nyílászárók cseréje 
történhet meg, illetve a födémszerkezet szigetelését is meg-
oldanák.
„A tavaszi időszak a projekt előkészítéséről szól, ugyan-
is közbeszerzést kell lefolytatnunk, úgy gondoljuk, hogy a 
nyár közepére, esetleg végére kezdődhetnek meg a kivitele-
zési munkálatok. Mivel a tetőt is érinti a fejlesztés, ezért még 
az őszi, csapadékos idő beállta előtt végezni szeretnénk, de 
fontos szempont az is, hogy a fűtési szezonra megvalósul-
jon az energetikai beruházás” – fogalmazott Borsos József, 
aki hozzátette: „Szeretnénk megköszönni a támogatást Ma-
gyarország Kormányának és dr. Lázár János országgyűlési 
képviselőnek a közbenjárást a támogatás megszerzéséhez. A 
térség képviselőjével jó az együttműködésünk, rendszeresen 
tartjuk a kapcsolatot és tájékoztatjuk a fejlesztési elképze-
léseinkről. Ennek a munkának köszönhető, hogy Mártély 
dinamikusan fejlődik. A településre érkező támogatások je-
lentős része, több mint kétharmada kormányzati támogatás, 
szerencsére maximálisan élvezzük a támogató hozzáállást, 
amiért jár a köszönet.”
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jobb ügyintézési lehetőségeit” – fogalmazott Borsos József 
polgármester.
FOTÓ: fejlesztesek-2.jpg
Két épület megújítása jelenleg is zajlik. A volt csecsemőgon-
dozó és a régi rendelőintézet a tervek szerint április végéig 
újul meg.
Az egykori csecsemőgondozó épületében a jövőben a 
mártélyi bölcsődének adnának helyet. Ehhez az energetikai 
korszerűsítésen túl belső átalakításokat is végre kell majd 
hajtani, az ehhez szükséges többletforrást már megpályázta 
az önkormányzat.
A régi rendelőintézet épülete, a Petőfi utcán pedig a felújítást 
követően új funkciót láthat el. Egy közösségi teret alakítaná-
nak ott ki, ahol az eltérő generációk programjaihoz, külön 
termekben, de mégis egy helyszínen biztosítanának lehe-
tőséget. Ezen az új közösségi színtéren kulturális, oktatási 
programok is megvalósulhatnak a jövőben, de kisebb ren-
dezvények színhelye is lehet majd a felújításokat követően a 
régi rendelőintézet.

szcs 
Fotó: promenad.hu
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2019-BEN IS LESZ JÓTÉKONYSÁGI 
SPORTBÁL MÁRTÉLYON
 

A Mártélyi Sportkör 2019-ben is megrendezi a tavaly ha-
gyományteremtő céllal útnak indított sportbálját.

Az elmúlt évben első alkalommal rendezték meg a mártélyi 
Faluházban a Mártélyi Sportkör jótékonysági bálját. A jó 
hangulatú rendezvényen a sportkör múltját felidéző kiállí-
tás, terülj-terülj asztalkám és jó hangulat várta. A cél már 
akkor is az volt, hogy 2019-ben ismét összejöjjenek a sport-
kör tagjai és azok, akik régen az egyesület szolgálatában áll-
tak, szimpatizálnak a csapattal.
Ennek mentén pedig március 9-én második alkalommal 
rendezik meg a jótékonysági bált. Borbás Zsolt, a futball csa-
pat edzője elmondta, hogy a rendezvény nem titkolt célja, 
hogy a bevételekkel egy kicsit támogatni tudják a sportkört, 
de természetesen a találkozás és az együtt töltött idő, a nosz-
talgiafaktor is nagyon fontos szerepet játszik.
„Egyrészt valóban szeretnénk kicsit anyagi helyzetbe hoz-
ni a sportkört, de azokkal a régebbi, korábbi játékosokkal 
és találkozni szeretnénk, akik annak idején a sportkörben 
tevékenykedtek. Összehozzuk őket, beszélgetünk, anekdotá-
zunk és együtt töltünk egy kellemes estét, zenével, vacsorá-
val és tombolával” – fogalmazott Borbás Zsolt.
Az érkezőket frissensültekkel teli vegyes tálak várják majd, 
amelyek a tavalyihoz képest még nagyobb választékkal bír-
nak. Eltérés lesz a tavalyi első bálhoz képest, hogy idén egy 
műsorral is készülnek a szervezők. Pontosabban a Kankalin 
Néptáncegyüttes Tubica csoportja – a gyerekek ugyanis egy 
20-30 perces élő zenés műsort adnak elő.
Ezenkívül Pap Zoltán gombfoci gyűjteményéből is kiállítás 
nyílik az est során. Ráadásul a résztvevők akár játszhatnak is 
egyet, lehetőség ugyanis erre is lesz. Borbás Zsolt hozzátette, 
hogy gombfoci téren egy plusz meglepetéssel is készülnek.
Mindeközben természetesen a sportkör labdarúgó csapata 
gőzerővel készül a március 16-i bajnoki rajtra. A tervek sze-
rint Szikáncson kezdheti a tavaszt a Mártély. A csapat jelen-
leg jobb gólkülönbségének köszönhetően vezeti is a tabellát 
a megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Tisza-Maros 
csoportjában.
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IDÉN IS KINYIT A PILVAX KÁVÉHÁZ
 
Március 15-én ismét kávéház lesz a Faluház.

Ahogy az elmúlt években úgy most is megelevenedik a Pil-
vax Kávéház Mártélyon. Az Általános Művelődési Központ 
szervezésében immáron harmadik éve kap új funkciót már-
cius 15-én a mártélyi Faluház. A visszajelzések az elmúlt 
években csak pozitívak voltak, a kávéház székei mind meg-
telnek, a hangulatos és egyedi megemlékezés pedig kellően 
ünnepélyes és méltó. 
„Most is kávékülönlegességekkel kedveskedünk az ünnep-
ségre érkezőknek. Valamint elkészül a március 15-i újsá-
gunk is, amelynek tartalmában mindig belecsempészünk 
helyi dolgokat és olyan témákat, amelyek a forradalomhoz 
és a szabadságharchoz kötődnek. Úgy gondoltuk, hogy a 
helyi értékeink, büszkeségeink közül, Bessenyei Ferencről is 
írunk majd, aki 100 éve született és Mártélyon korábban for-
gatásuk is volt a malomnál” – avatott be a részletekbe Pótári 
Mihály, az ÁMK igazgatója.

A kávézni vágyókat már fél 10-től várják a Faluházba, hi-
szen így mindenkinek lesz ideje elfogyasztani a feketét. A 
tervek szerint ugyanis 10 órakor kitör a forradalom. Az 
ÁMK munkatársai és a helyi fiatalok irodalmi jellegű mű-
sorral készülnek. Szavalatok hangzanak el, a polgármester 
szónoklatot mond, majd felhangoznak a Kossuth-nóták és a 
betyárnóták. Ezt követően az ünneplők a Főtérre vonulnak.

szcs

További  h írek Már tély ról:
www.radio7.hu
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MÁRTÉLYON MÁR ELŰZTÉK A TELET
 

A mohácsi busók segítségével űzték el a telet Mártélyon. 
Égett a kiszebáb, durrant az ágyú és ropogtak a puskák. 
Ha ettől nem ijedt meg a hideg évszak, akkor semmitől.

A megyébe érkeztek február második hétvégéjén a mohácsi 
busók, akik Mártélyon is tiszteletüket tették. Mi az, hogy hi-
szen, ahogy báli írásunkból kiderül, a kiszebáb égetése után 
a Faluházban is folytatták a mulatozást.
Kilenc busó érkezett a községbe, akiket néhány a XV-XVI. 
századi viseletbe öltözött katona is elkísért Várpalotáról. A 
tél elűzésében nekik is fontos szerepük volt, hiszen ágyúval 
és fegyverekkel igyekeztek fokozni a hangzavart.

A télűzésre elszánt csapat az erdei iskolánál gyülekezett, 
hogy aztán onnét induljon a cseppet sem csendes és unal-
mas menet a kiszebáb égetésének helyszínére. A busók és a 
helyiek ez alkalommal nem a holtághoz vonultak, hanem az 
Élmény Sport Pub melletti füves terület volt a célállomás. A 
busók nem voltak restek a szembe jövőket vagy az utcán álló 
asszonyokat és lányokat megtáncoltatni, a katonák fegyverei 
pedig már ekkor sem pihentek, lövések és kurjongatás kísér-
te a díszes társaságot.
A térre érve a kiszebábnak már kétsége sem lehetett sorsa 
felől. A máglya körül pedig mint minihangrobbanás lépett 
működésbe a kiságyú, visított a kereplő, csattogtak az os-
torok, de a dudák és dobok sem némultak el. A kiszebábot 
pedig csak hamar lángnyelvek nyaldosták – a tűzben pedig 
a fecnire írt bajokat és gondokat is hamuvá lehetett égetni.

szcs 
Fotók: Ete Népe Történelmi Egyesület

MÁRCIUSBAN BÁLOZNAK 
A MÁRTÉLYI LOVASOK IS

 
Az év harmadik havában Mártélyon még vastagon tart a 
báli szezon. A sportbál mellet ugyanis a helyi lovasok is 
együtt ünnepelnek, az óvoda alapítványával közösen ne-
gyedik alkalommal rendezik meg a lovasbált.

A mártélyi Gyermeklovasok Baráti Köre egy igazán össze-
tartó és vidám csapat. Kicsik és nagyok, fogalmazhatunk 
úgyis, hogy lóbarátok baráti közössége. A nonprofit módon 
működő szervezetnek körülbelül 30 tagja van és javarészt 
saját, házi rendezésű versenyeiken mérik össze tudásukat. 
A gyerekek mellett azonban szenior tagjai is vannak a tár-
saságnak. A baráti kör célkitűzései között szerepel, hogy 
a fiatalokat minél inkább megismertessék a lovakkal, az 
edzéseken pedig több fajta állattal és versenykategóriában 
van lehetőség a gyakorlásra. Említésre méltó a közös családi 
összejövetel, a Tisza-parti Trapp-parti is, amelyet évről évre 
megrendeznek a gyerekek legnagyobb örömére.
A csapat szoros kapcsolatban áll a helyi óvodával is. Benkő 
Sándor évek óta viszi lovaskocsikázni a gyerekeket. Eleinte 
a kis és nagy csoportot közösen, mára pedig a magas lét-
számnak köszönhetően már külön-külön teszik meg a cso-
portok utazásukat a nagybetűs természetben. A csapat és a 
lovak ráadásul a Dióverőn is igyekszik jelen lenni és emelni 
az óvodai rendezvény hangulatát is.
A közösködésnek pedig még itt nincs vége. A mártélyi 
lovasbált ugyanis immáron negyedik alkalommal rendezik 
meg a Gyermeklovasok Baráti Köre és az Alapítvány a Már-
télyi Óvoda szervezésében.
A finom vacsorával, kellemes zenével és hajnalig tartó mu-
latozással egybekötött estre a tagokat, az ő családtagjaikat 
várják elsősorban. A baráti hangulatú bálon a háziversenyek 
és a kör legjobbjait is díjazni szokták.
Apropó finom vacsora. Ez alkalommal kétféle menüvel ké-
szülnek a szervezők. A kínálatban marhapörkölt szerepel 
nokedlivel, valamint a vegyes sültes tálból is lesz lehetőség 
csemegézni.
Az elmúlt lovasbálok hagyományaihoz híven a baráti kör 
fiataljai most is készülnek műsorral. A legkisebbek, a csikó 
csapat 10 év alatt gyerkőcei és a picit idősebbek is tánccal 
lepik meg a közönséget, az előadásnak pedig az ígéretek sze-
rint természetesen a lovakhoz is közük lesz.
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BUSÓK, SZTÁROK, JÓTÉKONYSÁG
 

Olykor elcsépelt jelzőnek tűnhet, ha valamire ráaggatjuk, 
hogy fergeteges. Az Alapítvány a Mártélyi Iskoláért jóté-
konysági bálja azonban tényleg ezzel a szóval jellemezhe-
tő a legjobban. Kiváló ételek, páratlan hangulat, hibátlan 
muzsika, mind-mind egy olyan bál jellemzői, amit még a 
busók sem hagyhattak ki!

A februári jótékonysági bál minden évben emlékezetesre 
sikerül Mártélyon. Nem történt ez másként 2019-ben sem. 
Tele volt a Faluház, több mint kétszázan jótékonykodtak és 
mulattak. A hangulatot, az elmúlt évekhez hasonlóan, most 
is a csongrádi Tuti Band alapozta meg, ám talán nem várt 
vendégek is tiszteletüket tették a bálon. Történt ugyanis, 
hogy Mártélyra érkeztek a busók, akik a település utcáin va-
rázsoltak igazi mohácsi hangulatot, de ha már a bál és a ren-
dezvényük időpontja közel esett egymáshoz, maradtak egy 
kicsit. Maskaráikban őrült hangulatot teremtettek, rabolták 
a lányokat, és akit értek megtáncoltattak.
A jókedv pedig az est folyamán végig magas fokon izzott. 
Gondoskodott erről az ízlelőbimbókat alaposan megdolgoz-
tató vacsora és persze a táncból sem volt hiány. Nem hiába, 
a Tuti Band muzsikáját hallva nehéz volt ülve maradni, az 
ember késztetést érzett arra, hogy hajnalig ropja.
A fellépők között mindenképpen meg kell említeni a Törpe-
zug apróságait is, a mazsorett csoportot, akik először léptek 
közönség elé – a mártélyi jótékonysági bálon, de életük so-
rán is. Nagy volt az izgalom, a káprázatos és szívet melengető 
előadás viszont már az első másodpercektől garantált volt és 
ebben nem is történt hiba, a kicsik igazán kitettek magukért.
Ahogy lenni szokott sztárvendégek is érkeztek Mártélyra. 
Ez alkalommal a Szegedi Nemzeti Színházból Cseh Antal 

Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 241-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

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

Polgárőrség munkaidőben: (30) 638-2086
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Hódmezővásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal:  62/530-100, Fax: 62/530-191
Mártélyi Önkormányzat:  62/528-062, Fax: 62/528-063
Iskola:  (70) 572-1400
Óvoda:  62/228-035
Idősek Klubja:  62/228-038
Védőnői szolgálat:  62/528-062  113-as mellék
Posta:  62/528-010
Erzsébet Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 62/532-222
Háziorvosi rendelő – Mártély: 62/211-885
Fogorvos:  (70) 577-8772
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: (70) 370-3104
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121
Halőr:   (30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda 
Hódmezővásárhely:  (70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat: 06-80-922-333/6636
  (ingyenes)
Lomtalanítási igénybejelentése: (30) 625-2454

és Kónya Krisztina szórakoztatta a közönséget. A báli han-
gulatot pedig jól jellemzi, hogy a résztvevők nem akarták 
hagyni, hogy az énekesek pihenjenek. A dalok jöttek-jöttek 
egymás után, majd az előre betervezett muzsikák elfogytak 
– gond persze ekkor sem volt, a páros ezt is megoldotta, a 
Tuti Band segítségét kérték és élőzenére folytatták a produk-
ciót, mert ahol hangulat van, ott hangulat van.
Az est során ismét a mártélyi fiatalok segítettek a felszol-
gálásban, akik a német testvértelepüléssel közös partner-
kapcsolatnak is aktív résztvevői. Az önkéntesek tizenhatan 
segítettek abban, hogy mindenki a lehető legjobban érezze 
magát. A szervezők számára pedig külön öröm volt, hogy a 
fiatalok már a bál időpontjának meghirdetésekor jelentkez-
tek a feladatra.
Végül több mint fél millió forint jött össze, amelyben a nyár 
során Altenahrról érkező gyerekek és a mártélyi fiatalok 
közös programjait is finanszírozzák. Az összeget azonban, 
ahogy Sajtiné Kati elmondta be kell osztani, hiszen a gyerek-
napi programokra is szeretnének belőle felhasználni, ahogy 
teszik ezt minden évben. Emellett az általános iskolások szá-
mára jutalomkönyvekre is futnia kell, de a busz költségeit is 
igyekeznek ebből az összegből legalább részben fedezni.
A szervezők ezúton is köszönik mindenkinek a részvételt, 
egy év múlva pedig megpróbálják fokozni a hangulatot és a 
jókedvet.
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2019. márciusi ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatások: FBH-NP 
szemétszállítási ügyintézés (minden 
harmadik szerdán 11.30-12.30), Uta-
zó munkapont (minden harmadik csütörtökön 11.30-
13.00), sportos és mozgásos alkalmakon – Asztalitenisz 
(hétfőnként 16.30-tól,) Jóga (szerdánként 17.45-től). 
Nóri torna (csütörtökönként 18.00-tól), EVP torna (va-
sárnaponként 15 órától).
05. 15.00-16.00 Tanoda
09. 19.00 Sport bál
15. 10.00 Ünnepség – kinyit a Pilvax Kávéház!
16. 19.00 Lovas bál
20. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási fogadóóra
22. 17.30 Ki a jobb? - vetélkedő
26. 15.00 Tanoda

Jóga Szabics Anettával szerdánként 17.45-től: 
március 06, 13, 20, 27.

Nóri torna Borsos Nórával 
csütörtökönként 18.00-tól: március 07, 14, 21, 28.

EVP torna Bagi Mátyással 
vasárnaponként 15.00-tól: március 03, 10, 17, 24, 31.

ÁMK Faluház munkatársai

LÁZ NÉLKÜLI KÖHÖGÉS ÉS TOROK-
FÁJÁS KÍNOZTA A MÁRTÉLYIAKAT
 

Nem a klasszikus influenza vírus okozott kellemetlen-
séget a mártélyiaknak az elmúlt hetekben, kínzó száraz 
köhöség, torokfájás és gyengeség volt a jellemző.

A tapasztalatok alapján az idei évben Mártélyon nem söpört 
végig az influenza. Legalábbis nem az a klasszikusnak ne-
vezhető válfaja, amely magas, akár 40°C-os lázzal dönti le 
az embert a lábáról. Ez utóbbi jellemző az esetek többségé-
ben szinte el is maradt az év elején. Ellenben a láz nélkül, de 
más tünetek bizony jelentkeztek. Ezt pedig nem is feltétlen 
az influenza vírus okozta, hiszen volt, hogy olyan is elkapta, 
aki védőoltást kapott.
A betegség eleinte elsősorban a gyereket körében tarolt – 
tudtuk meg Nagyné Szentirmai Anna körzeti ápolótól. A 
fiatalokat köhögés kínozta, jellemző volt a torokfájás és az 
általános gyengeség is. A vírust viszont úgy tűnik a felnőttek 
sem ússzák meg, a szülők közül többen most lettek betegek.
„A sok C-vitamin nagyon sokat számít a megelőzésben, de 
a gyakori szellőztetést sem szabad elhanyagolni és az alapos 
kézmosást, illetve a már betegek társainkat ilyenkor ameny-
nyire lehet kerülni kell. Fontos az is, hogy ha valaki elkapta 
a vírust, akkor maradjon otthon, az iskolában és a mun-
kahelyen csak továbbterjed a betegség, nem beszélve arról, 
hogy ilyen tüneteket mellett sem a munkában, sem az isko-
lapadban nem lehet jól teljesíteni. Illetve, ha valaki a nem 
vényköteles gyógyszerektől 3-4 nap alatt nem gyógyul meg, 
mindenképpen keresse fel a háziorvost” – mondta el Nagyné 
Szentirmai Anna.
A tapasztalatok alapján a betegségből nem egyszerű kilábal-
ni akár 2-3 hétig is eltarthat, hiszen az antibiotikum nem 
segít, azt a későbbiekben a szövődmények elkerülése érde-
kében írják fel.
Kifejezetten jó hír lehet ebben az időszakban, hogy végre 
ismét üzemel Mártélyon patika. Nagyné Szentirmai Anna 
elmondása szerint a helyiek kifejezetten örülnek a Domino 
Patika fiókgyógyszertárának. A patikusok segítőkészek és  
javarészt minden szükséges gyógyszer rendelkezésre áll – 
ritkán fordul elő, hogy valamiért másnap kell visszamennie 
a betegnek. A tapasztalatok és visszajelzések alapján pedig 
folyamatosan bővül a készlet.
A körzeti ápoló pedig ezúton is mindenkit arra biztat, hogy 
a helyi patikában szerezzék be a szükséges gyógyszereket, 
hiszen csak ennek az összefogásnak köszönhetően marad-
hat meg a helyi patika hosszútávon a településen.
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nek ellenére is szigorú maradt, a szuperhősök pedig álarcuk 
mögött, ugrásra készen állva, határozott léptekkel vonultak 
– az embernek kétsége nem volt afelől, hogy ha baj történik, 
akkor megmentőként lendülnek rögvest akcióba.
Az egyéni jelmezesek természetesen mind egy-egy Kinder 
tojást kaptak jutalom gyanánt, majd jöhettek a közös előadá-
sok, amelyek szintén hagyománynak számítanak a mártélyi 
óvodás farsangon.
A kisebbek Aprajafalva életébe engedtek betekintést, a Hu-
pikék Törpikék vidám mindennapjait ismerhette meg a kö-
zönség. Akadt egy kis tánc, de elhangoztak versek is a törpök 
tolmácsolásában. 

A nagyobbak pedig a Táncoló talpak pingvinjeiként álltak 
színpadra. Ha pedig már ott voltak, akkor természetesen a 
tánctudásukat is megcsillogtatták a mártélyi pingvinek.
Nem maradt el a Tornyai János rajzpályázat eredményhir-
detése sem, a mesevilág állatai elevenedtek meg az alkotá-
sokon, amelyekért Tornyai plakettel, emléklappal és apró 
ajándékkal jutalmazták a résztvevőket.

Az óvó nénik ezúton is köszönik a szülők farsangi segítségét.
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Fotók: Nagy András Dániel

PINGVINEK ÉS TÖRPIKÉK IS 
VOLTAK AZ OVIS FARSANGON
 

Február közepén az ovis farsangnak adott otthont a 
mártélyi Faluház. A világra szóló maskarás felvonuláson 
olyan történt, amire széles e határon kevés példát látni: 
Batman és Pókember is egy színpadon volt. Az egyéni jel-
mezek mellett pedig a hagyományokhoz híven csoportos 
produkcióval is készültek a kicsik és az elmúlt években 
megszokott rajzverseny eredményhirdetése sem maradt 
el.

A mártélyi Faluházban általában nagyüzemben zajlanak az 
események, ez pedig az ovis farsangon sem történt másként. 
Parádés jelmezekben érkeztek a fiatalok, királylányok, her-
cegnők és tündérek osztoztak a színpadon, az ő védelmükre 
pedig a szuperhős garmada is felsorakozott. Ráadásul a Fa-
luház színpadán olyat is láthatott a közönség, amire a mozi-
vásznon jó eséllyel sosem lesz lehetőségünk. Batman, Ame-
rika Kapitány és Pókember is felsorakozott egymás mellé. 

A kreatív jelmezesek a hagyományokhoz híven a színpad 
közepére vonulva is megmutathatták magukat. Libbentek a 
tüllök, forogtak a szoknyák, kalózunk tekintete viszont en-
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