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Mártélyi hírek

ILYEN VOLT IDÉN
A JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Annak rendje-módja szerint idén is lezajlott az Alapítvány a Mártélyi Iskoláért alapítvány jótékonysági bálja.
A Faluházban hajnalig mulatott a több mint kétszáz vendég, a közszolgálatot teljesítő diákok is szorgoskodtak.
Sajti Imréné alpolgármester asszony élménybeszámolóját
olvashatják!
„Teltházzal rendeztük meg ezt a bált. Házi túrós lepénnyel

vártuk a vendégeket, de volt marhapörkölt, pirított tarhonya és savanyúság is. Házi rétes és sós stangli következett
a vacsora után. A svédasztalra töltött káposzta, sültek, fasírtok, töltött húsok, saláták kerültek” – csapott a közepébe
Sajti Imréné, amitől azonnal megjött a mi étvágyunk is. A
szervezők természetesen arról sem feledkeztek meg, hogy
szórakoztassák a vendégsereget a finom falatok mellett. „A
vacsora előtt mazsorettesek léptek fel. Egyenesen Kiskunfélegyházáról érkeztek, hiszen ott szereztek ezüstminősítést
közvetlenül a bál előtt. Igaz, hogy alapvetően vásárhelyi ez
a mazsorett csoport, de vannak mártélyi tagjai is. Később
került sor egy képaukcióra. Ez úgy működik minden évben,
hogy a Mártélyhoz kötődő művészek ajánlanak fel festményeket az árverésre, és annak a bevétele az Alapítványt támogatja. A meglepetés-műsorban Haddad Sabrina – aki a
mártélyi iskolában társastáncot tanít –, lépett fel a párjával.”
Érdeklődtünk a vendégek felől is, hiszen nélkülük nem bál
a bál! „Nagyon sok visszatérő vendégünk van. A környező
településekről is elég sokan érkeztek, akik már korábban is
jártak nálunk, de több új arc is megfordult a bálban, egyre
többen vannak, évről évre! Emiatt sajnos jó néhányan lema-
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radtak a bálról, mert sajnos elég szűkös a terem ennyi főre.
Bő kétszáz főre elegendő, most összesen 225 teríték volt a
nagyteremben – fogalmazott az alpolgármester.
Az iskolások a közösségi szolgálathoz tartozó kötelező 50
órás munka egy részét a bálban tudták le. „Mivel az alapítványt az elsők közt regisztráltuk erre a lehetőségre, így most
is több diák tudott segíteni abban, hogy gördülékenyen folyjon a bál. Nagyon örülünk annak, hogy a rendezvényeinket
így tudják segíteni, és úgy látjuk, ők is nagyon szívesen jönnek. Olyanok is vannak, akiknek régen letelt az 50 órájuk, ők
mégis szeretnének ezeken az eseményeken részt venni. Jól
érzik magukat, vacsorát és üdítőt kapnak, és hasznos munkát végeznek! – mondta örömmel Sajti Imréné.
Arról is kérdeztük az alpolgármester asszonyt, hogy milyen
hagyományra tekint vissza ez a bál. „Huszonévvel évvel ezelőtt kezdődött az alapítványi bál megrendezése. Akkoriban
még pünkösdkor rendeztük meg ezt, elég sokáig, viszont
idővel ez változott. Aztán áttettük télre az egészet. Eljött az
az időszak, amikor az emberek pünkösdkor inkább elutaztak valahova, hiszen ott azért van három nap, hosszúhétvége... Hát, változnak az idők.” Kérdezősködtünk egy kicsit
arról is, mi a célja ennek a bálnak. „A mártélyi iskolának
a segítése volt a cél. A gyerekek esélyegyenlőségének a biztosítása, kulturális programokhoz, tanuláshoz köthető kiadások, de színházbérletet, levelezős versenyek díjait, jutalomkönyveket is ebből finanszírozunk. Aztán, hogy négy
osztályos iskola lett, most már csak az első négy osztályra
tudunk koncentrálni. Nekik is, bármilyen versenyük van,
vagy programjuk, ezeket támogatja az alapítvány. A diákcsere kapcsolatokat is támogatjuk! Az idén például 24 gyereket viszünk Németországba, nekik az útiköltségüket ebből
szoktuk pótolni.” – zárta szavait Sajti Imréné.
Komjáti Ági

IDÉN IS FORRADALMI LESZ
A HANGULAT MÁRCIUS 15-ÉN
Az elmúlt években nagy siker volt Mártélyon a március
15-i megemlékezés, amely rendhagyó formát kapott. A
történelemkönyvekből ismert módon a kávéházban kezdődik minden, aholaz ifjak kirobbantják a forradalmat.
Március 15-én ismét átalakul a mártélyi Faluház – kávéházi
hangulatra számíthat az, aki délután betér egy-egy csésze
különlegességre. Az elmúlt években is hasonló módon emlékeztek a magyar történelem e jeles eseményére Mártélyon,
így most is megnyitják a Pilvax Kávéházat. Fontos, hogy ez
alkalommal nem délelőtt, hanem március 15-én, vasárnap
délután fél kettőtől várják az érdeklődőket. Finom kávéval
indulhat az ebéd utáni ejtőzés, ennek elfogyasztása közben
pedig a szintén hagyományosnak nevezhető, mártélyi szerkesztésben készülő forradalmi újságot is lapozgathatják a
résztvevők.
Kossuth-nóták is felcsendülnek és az ünnepi megemlékezés
sem marad el, a Faluház melletti kopjafát kokárdákkal díszítik majd ünneplőbe.
Március 15-én tehát már 13:30-ra érdemes megérkezni a
mártélyi Pilvax Kávéházhoz, hiszen bizton állíthatjuk, hogy
14 órától már kitör a forradalom!
szcs
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MÉG A JÉGVARÁZS IS MEGELEVENEDETT AZ OVIS FARSANGON!
Február 22-én rendezték meg az ovis farsangot a mártélyi
Faluházban, ahol a hagyományos rajzpályázat eredményhirdetését is megtartották.

Hatalmas volt a jövés-menés február 22-én a mártélyi Faluház környékén. Színes társaság gyűlt össze az épületben,
hiszen hercegnők beszélgettek tűzoltókkal, egy óriási szőlő
szaladgált egy kis angyal mögött, Pókember pedig néhány
székkel Pikachu mellett foglalt helyet. Az ovisok ez alkalommal is kitettek magukért és fantasztikus jelmezekkel készültek a télelűzésére.
Tegyük persze hozzá gyorsan, hogy a kiscsoportosok azért
nem voltak vehemensek a tél elűzésében, inkább úgy érezték, hogy az elmúlt időszak nem volt feltétlen télies, sehol
egy szánkózás vagy egy önfeledt hógolyó csata, így aztán ők
a Jégvarázs palotában buliztak egy hatalmasat a közös produkcióban, hóemberek és hercegnők mulattak együtt a közönség legnagyobb örömére. A nagyobbak pedig egy remek
farsangi hagyományt, a medvetáncoltatást hívták életre.
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A RETRÓTÓL VOLT HANGOS
AZ ISKOLAI FARSANG
Február 14-én rendezték meg a mártélyi iskolai farsangot,
ahol a résztvevő fiatalok egyéni jelmezekben is megmutatták magukat, de egy igazán hangulatos közös produkcióval is készültek.

A farsangi időszak mindig izgalmas. A gyerekeknek ilyenkor lehetőségük nyílik arra, hogy maskarába öltözzenek és
így nyűgözzék le társaikat és a rokonságot. Másrészt felelősségteljes feladat is, hiszen a tél elűzése is fontos része ennek
az időszaknak, amiben bizony egy jól megválasztott jelmez
igazán sokat segíthet. Ezekből pedig a mártélyi iskolások
farsangján egyáltalán nem volt hiány.
Az alsó tagozatosok együtt ünnepeltek és ennek fényében
egy közös, meglepetés produkcióval is készültek, egy ízigvérig retro parti elevenedett meg. Természetesen a résztvevő
gyerekek egyéni jelmezeket is választottak, parádés felvonulás lett a dologból.

Természetesen a hagyományos tombola sem maradt el, illetve ahogy az elmúlt öt évben, úgy most is megrendezték a
Tornyai János rajzpályázatot, amelyre a helyi alkotások mellett Mindszentről érkeztek nevezések és egy vásárhelyi rajz
is igyekezett elkápráztatni a háromtagú zsűrit, B. Kovács
Emőkét, B. Kovács Mártát és Kurunczi Róbertet. A legjobb
alkotásokat ez alkalommal is kiállították.
Az óvó nénik ez úton is köszönik a szülők és az SZMK segítségét!

Nem volt hiány hercegnőkből – még maga a Jégvarázs sztárja, Elza is ellátogatott Mártélyra – de volt, aki bohócnak öltözött, míg más Csingilinget keltette életre, sőt egy fáraó és
egy cowboy is megmutatta magát a rendezvényen. A tél elűzését remekül szolgálta az ördög jelmez, de ötletekből sem
volt hiány: a csillagfejes csavarhúzó jelmezt nem lehetett
csak mosollyal jutalmazni. Szerencsére állati jelmezekből
sem volt hiány, katicabogár, róka, nyuszi és őzike jelmezes
fiatalok is fokozták a hangulatot.
A beöltözött gyerekek mind kaptak egy-egy meglepetést,
egy toll és egy hozzátartozó notesz formájában. Nem maradt
el a nagysikerű tombola sem, de a szervezők foglalkozásokkal is készültek. Gipszből öntött álarcokat lehetett színesre
mázolni, de sportvetélkedők is emelték a színvonalat.

szcs

szcs
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HELYRAJZI- ÉS HÁZSZÁMELLENŐRZÉST TARTANAK MÁRTÉLYON
Laczkó Juditot, a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati irodájának hatósági csoportjának
csoportvezetőjét kérdeztük az ügyben.
„2014-ben hozott a Kormány egy olyan rendeletet, mely szerint Magyarország összes településén az összes címet felül
kell vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy össze szeretné fésülni a
Kormány a földhivatali nyilvántartást a személyes lakcímnyilvántartást, valamint a cím-nyilvántartást, hogy a helyrajzi számok és a házszámok stimmeljenek. Nagyon sok
olyan dolog van ezzel kapcsolatban, ami ma már problémát
okozhat. Az egyik ilyen például, hogy a lakosok rossz címre
vannak bejelentve az okmányirodákban, még egy régi rendszer szerint, ami nem volt ennyire ellenőrzött és szabályozott. Van olyan helyzet, hogy szükség van arra, hogy egy
egész utcát felülvizsgáljunk. Ilyen volt például Mártélyon a
Petőfi utcának az átszámozása. Mi sem tudjuk pontosan,
hogy hogyan történtek a házszámozások annak idején, de
ott például előfordult, hogy páros oldalon páratlan házszámok voltak, és fordítva. Annyit azért ki tudtunk nyomozni,
hogy az említett utca egyoldalú utcának indult, de közben
fejlődött, építettek a túloldalára, és véletlenszerűen történt
a házszám-kiadás, és ezt tettük most rendbe. Éppen ezért
minden üres teleknek is adunk számot, hogy ha a jövőben
oda építenek, akkor ne legyen hasonló jellegű kavarodás.
Ami nagyon fontos, és szeretném kiemelni, hogy ez az egész
azért van, hogy a jövőben könnyebben tájékozódhasson
például a mentő, vagy a tűzoltó, ha baj van, és minden perc
számít, ne kelljen akár perceket eltölteni a megadott cím keresgélésével” – nyilatkozott Laczkó Judit.
Komjáti Ági

NYÁRVÉGE KÁRPÁTALJÁN
Az Olvasókörök Országos Szövetsége 2019.augusztus 29től szeptember 1-ig tartotta országos találkozóját, amely
határon túl, Kárpátalján került megrendezésre a jelmondata pedig a következő volt: „Oldozd meg saruid, szenthely ez itt ahol állsz.”
Két busszal indult a csapat, a vásárosnaményi találkozás
után irányt vettünk a beregsurányi határátkelőhöz, ahol
gyors volt az átjutás. Az első város, ahol megálltunk Beregszász volt, 8 km-re a határtól, ahol az első bevásárló központnál megtörtént a pénzváltás. Majd városnézésre indultunk és meglátogattuk a múzeumot, ahol rengeteg magyar
vonatkozású kiállított anyag van, többek közt a város szülötte Feták Sári, aki Rákosi Szidi színiiskoláját végezte, játszott
a Népszínházban, a Király Színházban, a Vígszínházban,
Pozsonyban és Európa fővárosaiban.
Jártunk a beregszászi egykori kaszinóban, amely ma már
szálloda. Aztán elutaztunk Beregdédára , ahol a falusi turizmus keretében magánházakban voltunk elszállásolva, természetesen a falu 95 százaléka magyar. A következő napon
korán reggel indultunk a Vereckei-hágóra, amely 841 méteres magasságban található. Ez a hely, ahová minden magyar
szeretne eljutni. Az ottani emlékmű eredetileg 1896-ban
készült, 2008-ban újították fel, az emlékmű Kelet és Nyugat közötti kaput jelképezi. A Panoráma teljes egészében a
Feszty körképet mutatja. Itt került sor a vándorbot ünnepélyes átadására, a Himnusz, versek, ünnepi beszédek még felemelőbbé tették az ünnepélyt, majd a Szózat és koszorúzás
következett.
Visszafelé a Szolyvai Emlékpark felé vettük utunkat. Ez a
málenkij robot elszenvedőinek, tágabb értelemben a szovjet
megtorlás és sztálini terror áldozatainak emléket állító park.
Ez az emlékpark kedélyromboló, de egyben felemelő is. A
következő napon látogatott el a csapat Ungvárra. Bercsényi
Miklós, a Rákóczi szabadságharc idején itt fogadta Nagy Péter cárt, hogy segítséget kérjen a szabadságharchoz, de nem
kapott.
Este a falu diszkójában került sor búcsúestre, ahol lehetett
vásárolni helyi termékeket, fogyasztani finom süteményeket. Hazaindulásunk reggelén megkoszorúztuk Beregdédán
az első világháborús emlékművet. Szép emlékekkel indultunk hazafelé, milyen jó lenne, ha a Kárpátok ezen része
nem a határon túl lenne, erre történelem tanár idegenvezetőnk értesülése szerint 1964-ben lett volna lehetőség, de Magyarország akkori vezetői nem mertek ebben dönteni. Nagyon jól éreztük magunkat a falusi vendéglátóink mindent
megtesznek, a vendégekért élik életüket a maguk egyszerű
módján, de nagyon örülnek a Magyarországról jövőknek és
visszavárnak mindenkit.
Lejegyezte: Apró Lajosné
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„BEKÖTÖTT SZEMMEL
KELÜNK ÁT A JELENEN”
(MILAN KUNDERA)
Arnóczky Györgyné írása.
2020. február 11-én, kedden a Gondozási Központ ellenőrzési napján – melyen Mi is, mint tagok és mint az „Add a
kezed” tagjai is jelen voltunk, mindkét részről elhangzottak
a tettek és tervek – jöttem rá, hogy milyen bekötött szemmel
járunk-kelünk az életünk folyamán.
A fiatalkorunk eltelt a munkával – a szeretteink elvesztésével – gyerekeink felnevelésével – közben elfelejtettünk élni.
Miközben önkéntelenül kértük az isteni gondviselést, hogy
amit nagy keservesen elértünk, tartson meg Bennünket és
óvjon minden bajtól, élhessünk barátságban, bölcsességben,
a végsőkig tisztességben bárhol is élünk.
Ez a nap kavargó széllel – hóeséssel kezdődött, majd ragyogó napsütés – és egy kis közösség derűje, meghitt melegsége
azt sugározta megedződtünk, megtettük azt, amit az „Élet”
elvárt Tőlünk.
Szépen barátságban – szeretetben élünk egymás mellett.
S elmondtuk milyen nagydolog, hogy ez így van Nálunk.
Hogy mik vannak a nagyvilágban?
A természeti az emberi katasztrófák. És mi megérdemeljük-e a meghittséget – a békét – a szeretetet – a megbecsülést
– a támogatásokat – az emberséget?
Valahogyan rá kell jönni, hogy az élet elmegy, de mindan�nyian leraktunk egy alapot, melyből természetszerűen új fog
születni.
Az, hogy egyén – család – vagy a közösség? Fontos, hogy
hasznos legyen a családnak, kis közösségnek – s végül a Hazának.

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete
2020 március havi programjai
Március 05.	Nők Napja:
a Boldog – Béke idők hangulatában
délelőtt 10 órától.
Várunk minden nőtagunkat szeretettel.
Március 12.	Március 15-ről megemlékezés.
Nemzeti zászlónkat 1848-nak köszönhetjük
Március 15.	Részt veszünk a községi ünnepségen.
Koszorút helyezünk el az Egyesület nevében.
Március 19.	Részt vesznek-e az apák a gyereknevelésben?
Versek – novellák.
Március 26.	Újabb Makovecz kápolna épül
a rózsájáról híres településen.
Előzetes: Április 04. Közgyűlés délelőtt 10-től.
Minden tagunkat elvárjuk!
Helyszín: Hullámtér Vendéglő.
Arnóczky Györgyné

BUSÓK MÁRTÉLYON IV!
2020. február 29 16 óra
Gyülekező az Erdei Iskolánál
Korabeli viseletek, ágyúk, puskák,
kiszebábu égetés, zene, finomságok

5

HALTELEPÍTÉST IS TERVEZ TAVASSZAL
A MÁRTÉLYI HORGÁSZEGYESÜLET
Március közepéig horgásztilalom van a Gyémánt-kanyarnál Mártélyon, a klímaváltozás miatt tolta ki a Mártélyi
Horgászegyesület a tilalmi időt. Ám az elkövetkezendő
időszakban haltelepítésekre is számíthatnak a pecások.
Az eddigi évekhez hasonlóan idén tavasszal is tervez ivadék
korosztályú haltelepítést a Mártélyi Horgászegyesület. Várhatóan 20 ezer darab 1-2 centiméteres csuka és 10 ezer darab
kis süllő fogja gyarapítani a mártélyi holtág halállományát.
Oláh Szabolcs, az egyesület elnöke arról számolt be, hogy
az egyesület halgazdálkodási terve kimondja, hogy milyen
kötelező tételeket kell teljesíteni minden évben.
A 2020-as évben pontytelepítésre is lehet számítani, az eddigi években főként kétnyaras korosztályt telepítettek a holtágba, ez most sem lesz másként, annyival kiegészülve, hogy
fogható méretű, tehát háromnyaras pontyot is szeretnének
vásárolni.
A pecások közösségi életéről is nyilatkozott lapunknak az
egyesület elnöke. A március 15-i hétvégére környezetvédelmi napot terveznek, ami főként szemétgyűjtésből állna: a
PET-palackot, konzerves dobozokat, műanyag szatyor maradványokat szednék össze. Ezen felül a résztvevők számától
függően az elhanyagolt ladikok elszállításán is gondolkoznak.
A gyermeknapot május utolsó vasárnapjára szerveznék, a
gyerekek jelentkezését az egyesület Facebook oldalán várják
az erre a napra tervezett versenyre.
A tervek szerint az elmúlt években megrendezett nyári horgásztábort is szeretné az egyesület 2020-ban is életre hívni.
Ez majd augusztusban lehet esedékes és a jelentkezők számától függően akár több turnus is indulhat.
Kiderült az is, hogy a területi és állami horgászjegyek online
igénylése még nem indult el, azokat egyelőre még megszokott módon, papír alapon állítják ki.
Ami az éppen aktuális horgász tilalmat illeti, jelenleg országos szintén a csukára van érvényben tilalom, amely
március végén érvényben is lesz, hiszen szaporodási időszakát éli a faj. Emellett helyi korlátozás is érvényben van,
ami a mártélyi horgászokat érinti. A Gyémánt-kanyarnál, a
stranddal szemben, március 15-ig tiltva van a csónakos pergetés.
Az őszi haltelepítésről is beszámolt az egyesület elnöke, aki
kiemelte, hogy nagyobb mennyiségű telepítésen gondolkoznak, ugyanis közel 30-40 mázsa pontyot szeretnének beszerezni és telepíteni.
fe
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HARMADSZOR IS SPORTBÁL
MÁRTÉLYON
Március 14-én immáron harmadik alkalommal rendezik
meg a Jótékonysági Sportbált Mártélyon.

2020. február

roznak majd fel. A házi sütemények sem maradhatnak el a
vendégasztalokról, mellyel már nagyon készülnek a hozzátartozó anyukák és nagymamák. Természetesen az est folyamán tombola is vásárolható lesz.
„Éves teljesítményünk alapján ezen az eseményen szoktuk
eredményt hirdetni, a legjobb lovasaink között és a kevésbé
legjobbak között, de mindenki kap egy kis emléktárgyat” tette hozzá Benkő Sándor.
fe

2020 márciusi ÁMK
és Faluház programok

A Mártélyi Sportkör 2020-ban is megtartja már hagyományosnak nevezhető jótékonysági bálját, amely március 14-én
18 órától lesz a Faluházban. A rendezvény nem titkolt célja a sportkör népszerűsítése és az, hogy a jelenlegi és régi
tagok valamint a szurkolók egymásra találjanak, és együtt
kapcsolódjanak ki. A ’80-as és ’90-es évek sikercsapatainak
tagjai már az elmúlt években is tiszteletüket tették a bálon és
a szervezők most is erre számítanak.
„Ez a bál a szórakozás mellett egy olyan lehetőség is számunkra, amelyen a sportkör szűkös anyagi keretein egy
kicsit bővíteni tudunk. Az anyagi támogatásra szükségünk
van, hiszen egy-két vállalkozótól eltekintve a saját tagdíjakból tartjuk fenn magunkat. Az életünkben ez a bál egy
jelentőségteljes esemény, szeretnénk minél hangulatosabb
rendezvényt szervezni. Bízunk benne, hogy minél többen
lesznek, és jól fogjuk érezni magunkat” – fogalmazott Borbás Zsolt, a sportkör részéről.
szcs

LOVAS BÁL LESZ MÁRTÉLYON
Idén is összeáll a lovascsapat Mártélyon és újra lesz Lovas
bál, a családi jellegű rendezvényt március 21-én tartják a
Faluházban.
A Gyermeklovasok Baráti Körének kezdeményezés öt évvel
ezelőtt indult Mártélyon, azóta rendezik meg a Lovas bált,
amely elsősorban a lovasoknak és hozzátartozóiknak, családtagjaiknak szól, jegyek is korlátozott számban kaphatóak
csak. Benkő Sándor szervező lapunknak elmondta, hogy a
Mártélyi Óvoda Alapítványával közösen szervezik a programot, oda-vissza működik a kölcsönös együttműködés, hiszen a gyerekeknek biztosítják a lovas kocsikázást egy évben
többször is, így a terem bérleti díjért nem kell fizetniük.
Benkő Sándor azt is elmondta, hogy az idei bálon a mulatságot és a vacsorát megelőzően a tíz év alatti gyerekek - a Csikó
Csapat - lovas táncot mutatnak majd be, de az est folyamán
a nagyobb lovasok, a felnőttek, a seniorok is komolyabb bemutatóval kedveskednek.
Bál nem telhet el mulatság és tánc nélkül. Az idei bulin is
a szegvári Szűcs-Gazsó Duó fog gondoskodni a jó hangulatról. A vacsora kétféle menüből tevődik össze, finom pörköltből és vegyes tálból is válogathatnak, csemegézhetnek a
vendégek. Este 10 órakor pedig gyümölcs bőségtálat szerví-

március 14.: Sportbál
március 15.: 13:30: Pilvax kávéház, Március 15-i megemlékezés
március 21.: Lovas bál
március 27.: „Ki a Jobb?” vetélkedő
Minden hétfőn 17 órától ping-pong.
Minden szerdán 16 órától KREálom kézműves foglakozás
felnőtteknek
Minden szerdán 17:45-től: Jóga Szabics Anettával
Minden csütörtökön 18:00-tól: zóna edzés Borsos Nórival
ÁMK és Faluház munkatársai

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:
62/565-881
Halőr: 		
(30) 464-4985
Katasztrófavédelem Kéményseprő iroda
Hódmezővásárhely:		
(70) 641-8546
Alföldvíz diszpécserszolgálat:
06-80-922-333/6636
		
(ingyenes)
Lomtalanítási igénybejelentése:
(30) 625-2454

2020. február
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A CSILLAGOKIG ÉS MÉG TOVÁBB –
BESZÉLGETÉS TORDAI TEGZÉVEL,
A MÁRTÉLYI FIZIKUSPALÁNTÁVAL
A gimnazista Tordai Tegzével beszélgettünk egy nagyot,
aki 19 éves létére már komoly nemzetközi sikereken van
túl fizika és matematika versenyeken. Tegze Mártélyon
lakik családjával, jelenleg a Bethlen Gábor Református
Gimnáziumba jár Vásárhelyre, fizika-matek fakultációra.
Szabadidejében csellózik és trombitázni tanul, de matematikával, fizikával is foglalkozik, illetve a nyelvészet sem
hagyja hidegen. Tavaly pedig sikeresen szerepelt a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpián. A következőkben újabb tehetséges és kiemelkedő mártélyi fiatalt
ismerhetnek meg Olvasóink.

Tordai Tegze: Nagyon nagy élmény volt ott lenni. Különdíjnak megfelelő díjazásban részesültem, ami azt jelenti, hogy
bár nem bronzérem, de számon tartják, hogy ott voltam és
elértem valamit az olimpián. Nagyon sok új emberrel találkoztam, és nagyon inspiráló volt a környezet. Élmény volt a
jövő értelmiségével együtt lenni egy nemzetközi közegben,
beszélgetni, tapasztalatot cserélni. Nagy hagyománya van a
magyar és a lengyel csapat barátkozásának ezen az olimpián, de például egy indonéz sráccal is összebarátkoztam.
A felkészülés kemény munka volt, nagyon sokat kellett tanulni. A korábbi olimpikonok készítettek fel minket, de több
fordulós volt a végleges csapat kiválogatása az olimpiára. Jövőre Kolumbiában szervezik meg ugyanezt az eseményt, így
még nagyobb a motiváció, hogy eljussak oda is!
Tovább szép sikereket kívunk Tegzének a jövőben is!
Komjáti Ági

ÚJJÁSZÜLETETT
A MÁRTÉLYI NÉPDALKÖR

K: Mik a terveid a jövőre vonatkozóan?
Tordai Tegze: Nagyon valószínű, hogy fizikával fogok foglalkozni a továbbtanulásom során is. Ennek is inkább az elméleti része érdekel, szóval nem mérnök szeretnék lenni, vagy
ilyesmi. Kutatnék inkább. Az elméleti fizikus pálya érdekel
igazán. Csillagászattal eddig nem foglalkoztam komolyabban, persze érdekelt a téma, de most elég komolyan kellet a
verseny miatt foglalkozni vele. Igazából tavaly, a felkészülés
során mentem ki csillagászkodni, és nagyon-nagyon megtetszett, szóval simán lehet, hogy ezzel is szeretnék a későbbiekben foglalkozni, de ezzel inkább csak hobbi szinten.
K: Milyen jellegű versenyeken fordultál meg eddig? Elég
sok minden érdekel Téged, számos területet említettél,
amivel szívesen foglalkozol, vagy foglalkoznál. Milyen
eredményeket sikerült elérni?
Tordai Tegze: Leginkább fizika meg matekversenyeken voltam. Alsóban persze volt más is, például történelem, meg
nyelvtanversenyek. Végül aztán nem azt választottam fő
csapásiránynak. Hogy milyen eredményeket értem el? Egész
jókat. Az elején csak megyei szintű eredményeim voltak. A
református iskoláknak kiírt versenyeken is az elsők között
végzek általában. Most bejutottam az OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – a szerk.) második fordulójába fizikából és matekból is. Ez tavaly is így volt… nem
tudom, most bejutok-e a döntőbe, de remélem. Most a legnagyobb eredményem az, hogy a Nemzetközi Csillagászati
és Asztrofizikai Olimpiára is eljutottam tavaly. Keszthelyen
volt megrendezve.
K: Erről mesélj egy kicsit bővebben! Milyen eredményt
értél el ott? Milyen élményekkel tértél haza? Vannak-e további terveid ezzel kapcsolatban? Milyen volt felkészülni
rá?

Megalakult a Mártélyi Hagyományőrző Egyesület és Dalkör, február 24-én a szegedi cégbíróság által is bejegyeztették, így a régi-új hagyományokkal bíró egyesület megújult fényében ragyoghat.
1990-es éveket írtunk, amikor az Őszirózsa Népdal megalakult, munkásságukat a mozgáskorlátozottak egyesülete
is segítette alakulásukkor. Akkori vezetőik Kóti Pálné és
Katona-Kis Gyuláné színvonalasan, hagyományőrzéssel,
dalokkal és nótákkal ékesítették a dalkört. Egyetlen probléma akadt az elmúlt évek alatt: az egyesület nem volt bejegyeztetve, nem volt vezetőségük, így fenntartása nehézkessé
vált. A hódmezővásárhelyi és mártélyi tagok a népdal és a
közös éneklés szeretetében úgy gondolták, hogy újjáélesztik
a csoportot, így február 10-én megalakult a Mártélyi Hagyományőrző Egyesület és Dalkör. Ezen a napon hivatalosan
vezetőséget is választottak, Katona Sándor lett az elnök.
Rózsa János polgárőr, lapunknak elmondta, hogy kezdetektől segítette a dalkör életét, Dr. Szőllösi Sándort kérték fel az
alakulást érintő jogszabályok intézésére.
Rózsa János azt is elmesélte, hogy a népdalkör tervei között
szerepel a különböző pályázati lehetőségek kihasználása a
jövőben, melyből akár hangszereket és ruhákat tudnának
beszerezni.
„Szeretnénk bevonni az idősek csoportjába a fiatalokat is,
megkedveltetni velük a magyar, de akár az erdélyi dalt és
nótát, hogy megmaradjon a hagyomány” – emelte ki Rózsa
János.
A népdalkör tagjai csodálatosan játszanak citerán, ezt már
be is bemutatták a mártélyi címeravató ünnepségen, de gőzerővel készülnek a március 15-i rendezvényre Kossuth-nótákkal.
A népdalkör egy héten két alaklommal tartja próbáit, egyszer Mártélyon a Faluházban, egyszer Hódmezővásárhelyen. Terveik között szerepel Mártély testvértelepüléseivel,
Nyárádremetével és Altenahr-ral közös fellépés illetve vendégszereplés is.
fe
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INDUL A TAVASZI SZEZON
A MEGYE KETTŐBEN!

2020. február

A MÁRTÉLY SK TAVASZI MENETRENDJE:
2020. 02. 29.

Február 29-én útjára indul a labda a megyei II. osztályú
futball bajnokságban, természetesen az ősszel remeklő
Mártély SK részvételével.

Január 21-én kezdte meg a hathetes felkészülést a bajnokság tavaszi folytatásra a mártélyi labdarúgó csapat. Heti két
edzés mellett egy-egy hétvégi felkészülési meccs jellemezte
az együttes programját. Utóbbiakon ráadásul sikerült remekül szerepelni. A sort egy teremkupa nyitotta, ahol a szép
helytállás jött össze, majd edzőmeccseken sikerült a Mindszentet (megye II.), a Csongrád II.-t (megyei IV.) és a Székkutast (megye I.) felülmúlni.
„Ezek az eredmények biztatóak, úgy tűnik megfelelő irányba haladnak a dolgok. Ráadásul az edzéslátogatottság is jó,
hiszen 12-14 fővel tudunk készülni. Mindezek bizakodásra
adnak okot a jövőt illetően” – fogalmazott Borbás Zsolt játékos-edző.
A keret ennél természetesen bővebb, pláne, hogy két új igazolás is történt a téli időszakban. A régóta kérdéses kapusposzton úgy tűnik, sikerült megoldást találni, a fiatal, de
igazán tehetséges Nagy Abonyi Ádám lesz a hálóőr, a 20
éves játékos korábban Hódmezővásárhelyen pallérozódott.
Valamint Juhász Gergely is visszatér az egyesülethez, aki
ifista korábban már játszott Mártélyon – az egyesületnek továbbra is célja, hogy a korábbi játékosok közül minél többen
visszataláljanak a sportkörhöz. A keret összességében 25-26
fős, igaz akadnak sérültek és olyanok, akik külföldön dolgoznak, így nem mindig bevethetőek, ám 16-18 fős maggal
mindenképpen számolhat a vezetőség.
„Szoros a dobogó alsó fokáért vívott küzdelem. Az első két
csapat meglépett a mezőnytől, a legalsó foka a dobogónak
viszont tényleg több esélyes. Mi igyekszünk mindent megtenni, hogy a végelszámolásnál is miénk legyen ez a hely. Elvárás azonban nincs, friss feljutóként, amolyan sötét lóként
a többi csapat nem igazán tudott velünk számolni, igaz mi
sem tudtunk sokat róluk, de úgy gondolom, hogy jól jöttünk
ki az őszből. Bízunk a sikeres tavaszi folytatásban, de valószínűleg az ellenfelek most már jobban felkészülnek belőlünk” – beszélt a várakozásokról Borbás Zsolt.
szcs

– 14:00 – Mártély SK –
Hódmezővásárhelyi FC II.
2020. 03. 07. – 14:30 – Deszk SC – Mártély SK
2020. 03. 14. – 10:00 – Mártély SK – KSE Balástya
2020. 03. 21. – 15:00 – Üllési ISE – Mártély SK
2020. 03. 28. – 15:00 – Mártély SK – Szegedi VSE II.
2020. 04. 05. – 16:30 – Csengele KSE – Mártély SK
2020. 04. 11. – 16:30 – Mártély SK –
Tömörkény KSE
2020. 04. 19. – 17:00 – Sándorfalvi SK – Mártély SK
2020. 04. 25. – 17:00 – Mártély SK –
Mindszenti Sport Club SE
2020. 05. 02. – 17:00 – Baks BSE – Mártély SK
2020. 05. 09. – 17:00 – Mártély SK – Makó FC II.
2020. 05. 16. – 17:00 – Mártély SK –
ContiTech-Apátfalva SC
2020. 05. 23. – 17:30 – St. Mihály-Szélmalom V. –
Mártély SK
2020. 05. 30. – 17:30 – Mártély SK – Csanytelek SC
2020. 06. 06. – 17:30 – FK 1899 Szeged –
Mártély SK
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