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MÁRTÉLY IS VÁLASZTOTT
 

Október 13-án Mártélyon is polgármestert és képviselő-
ket választott a település.
A rendszerváltozás utáni nyolcadik önkormányzati válasz-
tásokat tartották október 13-án Magyarországon. A részvé-
tel meglehetősen magas volt, hiszen a választópolgárok több 
mint 48 %-a tartotta fontosnak, hogy megjelenjen az urnák-
nál. Ez az arány Csongrád megyében is igen magas volt, hi-
szen 48,23%-os volt a részvételi szándék. A megyében és az 
országban is kiemelkedő volt a mártélyi lakosok részvétele, 
hiszen az 1039 szavazásra jogosult választópolgárból 713-an 
éltek a jogukkal, ami 68,62%-os eredményt jelent.
A polgármesteri posztért ketten indultak a községben. 
Borsos József Albert, aki az elmúlt ciklusban volt Mártély 
polgármestere, valamint Dr. Putz Anita független jelölt. A 
lakosok utóbbi jelöltnek szavaztak bizalmat, hiszen a vok-
sok csaknem 61%-át gyűjtötte be, míg Borsos Józsefre a 
résztvevgők valamivel több mint 39% szavazott.
Polgármester-választás – Mártély eredmény
Dr. Putz Anita 423 szavazat
Borsos József Albert 276 szavazat
A hat képviselői posztra összesen tizenkét jelölt jutott – vol-
tak többen, akik ismét indultak a választásokon, közülük 
volt olyan, aki meg is őrizhette mandátumát, de új képvise-
lőkkel is bővült a testület. Somodi István Vendel, Sajti Im-
réné, Nagyné Szentirmai Anna Mária, Pótári Mihály Zsolt, 
Dr. Szöllősi Sándor és Apró Zoltán Lajosné lesz a választás 
értelmében a grémium tagja a következő ciklusban.
Egyéni listás választás – Mártély – Eredmények
Somodi István Vendel - 459 szavazat
Sajti Imréné - 443 szavazat
Nagyné Szentirmai Anna Mária - 432 szavazat
Pótári Mihály Zsolt - 327 szavazat
Dr. Szöllősi Sándor - 305 szavazat
Apró Zoltán Lajosné - 214 szavazat
Mészáros István - 213 szavazat
Révész Zoltán - 193 szavazat
Kulcsár Renáta - 166 szavazat
Nagy András Józsefné - 122 szavazat
Szabó Teréz Dorina - 118 szavazat

szcs

INGYENES BETEGSÉGMEGELŐZŐ ÉS 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
Székkutas, Hódmezővásárhely, Mártély és Árpádhalom 
háziorvosi körzeteinek részvételével zajlik az a Magyar Ál-
lam és az Európai Unió által is támogatott kezdeményezés, 
amelynek keretében az alapellátást végző háziorvosok és 
további közreműködő szakemberek olyan együttműködő 
hálózata kerül kialakításra, amely a hagyományosan kínált 
gyógyító, akut és sürgősségi orvosi ellátás mellett betegség-
megelőző és egészségfejlesztési tevékenységeket is végez. 
A praxisközösség tagjai által nyújtott ingyenes egészség-
ügyi felmérések mellett gyógytorna, dietetikai, pszichológiai 
és mentálhigiénés szolgáltatások is igénybe vehetők!
A részletekért kérjük, forduljon bizalommal a praxisközös-
ségben résztvevő háziorvosokhoz!
A PRAXISKÖZÖSSÉGBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ ORVOSI 
PRAXISOK:

Körzet Cím Praxist vezető orvos
Székkutas 
1. sz. körzet Székkutas, Bem u. 1. Dr. Bakos Attila István

Székkutas 
2. sz. körzet Székkutas, Bem u. 1. Dr. Urbán Eszter

Hódmezővásárhely 
4. sz körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Lázár u. 10. Dr Pusztai Henrietta

Hódmezővásárhely 
5. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Agyag u. 11 Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna

Hódmezővásárhely 
8. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Rárósi út 13. Dr. Bálint László

Hódmezővásárhely 
9. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Jókai u. 45. Dr. Grezsa István

Hódmezővásárhely 
16. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely,
Medgyessy F. u. 6/C. Dr. Spiák Mariann

Hódmezővásárhely 
22. sz. körzet

6800 Hódmezővásárhely
Szegfű u. 2. Dr. Kovács Ildikó

Árpádhalom
1. sz. körzet

6623 Árpádhalom, 
Petőfi u.17. Dr. Patvaros Áron

Mártély 6636, Mártély 
Rákóczi tér 1. Dr. Botka Dániel

Európai Szociális
Alap

BORSOS JÓZSEF KÖSZÖNI 
AZ ELMÚLT 5 ÉVET
 

Kedves Mártélyiak!
Ezúton szeretném megköszönni minden támogatómnak 
a helyi önkormányzati választáson adott bizalmat. Ilyen a 
demokrácia, most a többség új vezetőt, egy ellenzéki Polgár-
mestert választott a falunk élére. Az okokat jórészt megis-
mertem és a következtetéseket levontam. 
Amit az elmúlt 5 évben fel sikerült építeni az egy sikertör-
ténet, mert jó munkatársi közösségben, kihívó feladatokkal 
tarkítottan, eredményesen dolgozhattunk. Stabil önkor-
mányzati gazdálkodás mellett jelentős vagyonnövekedés-
sel, jó néhány felújított épülettel, közösségi rendezvénnyel, 
kulturális értékkel és tudását bővíteni akaró, tanult mun-
katársakkal bizonyítottuk, így is lehet csinálni. Emelt fővel 
járok a választás óta és azt tapasztalom, hogy mindenki el-

ismeri munkánkat. Köszönöm még egyszer, minden köz-
foglalkoztatott kollegámnak, az intézményeinkben dolgo-
zó munkatársaimnak, a közös hivatalban dolgozóknak, az 
önkormányzatunkban dolgozó kolleganőimnek, a Jegyző 
Asszonyoknak, a Képviselő Testületnek és külső bizottsá-
gi tagjainak mindazt a segítséget és munkát, amit Mártély 
fejlődéséért tettek. Köszönöm a Kormányhivatal munkáját, 
Magyarország Kormányának a nyújtott támogatásokat és 
Lázár János országgyűlési képviselőnk támogatását, mellyel 
településünket fejlesztette az elmúlt 5 évben. Magasra tettük 
a mércét, ezért az új Képviselő Testületnek sok munkát, si-
kereket, jó egészséget kívánok.

Borsos József Albert
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ERDÉLYI KIRÁNDULÁSUNK
 

Putz Anita úti beszámolója a nyárádremetei látogatásról.
2019. szeptember 9-15. között került sor Mártély testvérvá-
rosa, Nyárádremete és környéke látogatására, amelyhez a 
forrást a Maroslele Községi Önkormányzat /”Gyermekeink 
a jövő/” – Humán Szolgáltatások Minőségének fejlesztése 
Csongrád Megyében nyertes pályázata teremtette meg. 

Utunkat szeptember 9-én hajnali órákban kezdtük meg. A 
csoport hangulata álmos ugyan, de igen izgatott volt. Régen 
vártunk már erre a lehetőségre. Útközben, a déli órákban 
került sor a Dévai vár megtekintésére, melynek történetét 
mindenki jól ismeri irodalom óráról. A várból lenyűgöző 
kilátás tárult elénk. Utunkat gyorsan folytatni kellett, hogy 
időben megérkezhessünk szálláshelyünkre, ahol már vártak 
ránk. Késő délutáni órákban érkeztünk Vármezőre, ahol 
Nyárádremete polgármestere, Magyari Péter, Szász Levente 
alpolgármester és Majos Levente fogadta a lelkes, de fáradt 
mártélyi csoportot. Barátságos fogadtatásban, fenséges va-
csorában volt részünk, majd elfoglalhattuk kényelmes, min-
den igényt kielégítő szálláshelyeinket a Vándor Fogadóban, 
a Pallosban és a Fényes Vendégházban.
A keddi napon látogatást tettünk a helyi Polgármesteri 
Hivatalban, óvodában és iskolában, ahová elkísérte csapa-
tunkat a polgármester és az alpolgármester úr, átadhattuk 
ajándékainkat. Ezt követően a Mikháza Templomot tekin-
tettük meg, a helyi Csűrszínházat és egy római kori ásatá-
son is látogatást tettünk. Később erdei kisvasúttal Szovátára 
vonatoztunk, útközben daloltunk, nevettünk, és élveztük a 
mesés tájat. Esti órákban a Medve-tó helyszínére, a nemzet-
közi hírű gyógy-üdülőhelyre érkeztünk, alkalmunk adódott 
körbe sétálni ezt a heliotermikus tavat, mely a környező 
sósziklák feloldódása okán sósvizű, de a felette átfolyó édes-
vizű patakocskának köszönhetően felszínén pár centis édes-

víz réteg alakult ki, mely akadályozza a sósréteg felszínre 
emelkedését, illetve lehűlését. 
Szerdán báró lengyelfalvi Orbán Balázs író, néprajzi gyűjtő, 
fotográfus, országgyűlési képviselő, Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja sírjánál tettük tiszteletünket, rövid 
időre megálltunk a csíksomlyói kegytemplomnál, mely a 
magyarság egyik legnagyobb zarándokhelye és kultúrtörté-
neti emléke. Utunkat a csíkszentsimoni Csíki sörgyár láto-
gatásával folytattunk, melynek tulajdonosa Lénárd András. 
A gyárlátogatás során megkóstolhattuk a különleges szű-
retlen Tiltott márkajelzésű kézműves Csíki sört, mely igen 
kedvezően hat a haj-, bőr-, körömnövekedésre, majd áfonyás 
ízesítésű és barna sörüket ízlelhettük, és megtudtuk mit is 
jelent a kézműves megjelölés: több száz éves recept alapján 
készül, különleges, több hónapos erjesztéses eljárással. Sör-
kóstolás és egy „paraszttálas” ebéd után Nyergestetőre vet-
tük az irányt, egy 878 méter magas hágó Hargita megyében, 
a Háromszéki-medencét és a Csíki-medencét összekötő át-
járó a Csíki-havasok és a Torjai-hegység között. Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi 
színhelye.
A következő nap reggelén kirándulásunkat a Nyárádremetei 
Fakanálgyár helyszínén folytattuk, ahol bepillantást nyer-
tünk, hogyan, mi módon készítik bükkfából készült faesz-
közeiket, illetőleg megtudhattuk, hogy munkahelyteremtés 
okán jött létre a közel 50 embert foglalkoztató üzem. Na-
punkat a csodálatos Marosvécsi vár megtekintésével folytat-
tuk, mely a Kemény család birtokában van, a vár kertjében 
Wass Albert sírja is fellelhető, illetve a híres Helikon asztal, 
melyet Kós Károly készített. Utunkat a gernyeszegi varázs-
latos Teleki kastéllyal folytattuk, ahol Teleki Tibor, a kastély 
tulajdonosa vezetett körbe a pompás termeken és kerten. 
Pénteken a parajdi sóbányában tettünk látogatást, ahol Eu-
rópa egyik legnagyobb sótartaléka található.  A látogatható 
bánya 120 méter mélyen fekszik, levegője javallott a légúti 
betegségek kezelésére. Napunkat a Korondi vásár színesítet-
te tovább, ahol különböző kézzel készített termékek voltak 
vásárolhatók, a báránybőrtől a bögréig, terítőig, kézzel szőtt 
szőnyegig minden megtalálható volt. Este csodálatos megle-
petésben volt részünk vendéglátóink részéről, hőlégballont 
volt alkalmunk kipróbálni a festői szépségű hegyek lábainál.
Szombaton Bekecs-túrán vett részt a csoport egyik fele, a 
másik traktoron tette meg a hegytető felé vezető utat, ahol 
megemlékeztünk a csatában elesett hősökről. A megfáradt 
és kiéhezett csapatot Szász Levente alpolgármester úr által 
készített bográcsos babgulyás várta, a hegytetőn gyönyörű 
panoráma tárult elénk.
A következő napon utunk hazafelé vettük, fájó szívvel hagy-
tuk el Erdélyt. Összességében elmondható, hogy felejthetet-
len élményekkel érkeztünk haza, a helyiek vendégszeretete, 
vendéglátása kifogástalan volt, a csoport nagyon jól érezte 
magát, ahol új barátságok köttettek, régiek kovácsolódtak 
még erősebbre, jó volt régi ismerősökkel találkozni, beszél-
getni, új ismeretségeket kötni. Azt hiszem, mindenki ne-
vében szólok, ha az állítom, szívünkbe zártuk a csodálatos 
Erdélyt, a tiszta szívű, barátságos helyi embereket. Köszö-
nöm, hogy ott lehettem, köszönöm az út szervezését és a le-
hetőséget Sajtiné Katinak, és a felejthetetlen vendégszeretet 
Magyari Péter polgármester úrnak, Szász Levente alpolgár-
mester úrnak és Majos Leventének.

dr. Putz Anita
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AZ ESŐ SEM FOGOTT KI 
A MÁRTÉLYIAKON
 

2019. szeptember 26-án elektronikai hulladékgyűjtést 
szerveztek Mártélyon. A Mártélyi Vendégváró Egyesület 
akcióján az eső sem tudott kifogni. Habár tényleg pocsék 
idő volt, mégis mind a két konténert sikerült megtölteni 
hulladékkal.

A mártélyi hulladékgazdálkodás alapvetően jónak nevez-
hető, a szelektív hulladékgyűjtés jelen van a településen, 
ugyanakkor az elektronikai hulladékok begyűjtése eddig 
szervezetten nem valósult meg. A környezetvédelem és az 
illegális szemétlerakó helyek elkerülése érdekében azonban 
ez is fontos feladat. A Mártélyi Vendégváró Egyesület a Kor-
mányhivatal segítségével, hosszas egyeztetéseket követően, 
ezért is biztosított alkalmat arra, hogy a lakosok ingyenesen 
szabaduljanak meg a felhalmozott elektronikai hulladékok-
tól. 
Az időjárás nem volt partner, végig esett, ám ez szerencsére 
nem szegte senkinek a kedvét, tudtuk meg Nagy Andrásné-
tól, az egyesület elnökétől. Kiderült, hogy volt, aki többet is 
fordult, hogy minden szükségtelen holmitól megszabadul-
jon. Végül egy konténer telt meg rossz hűtőgépekkel, míg a 
másikban tévé, mosógép, számítógép vegyesen várt az el-
szállításra.
A siker nem maradt el, így az egyesület a következő évben, 
május végén, június elején ismét szervezne hasonló gyűjtést, 
ahol újból ingyenesen lehet majd megszabadulni az elektro-
nikai szeméttől. Nagy Andrásné azt is hozzátette, hogy a jö-
vőben akár az üvegek begyűjtését is megoldanák szervezet-
ten, hiszen fontosnak tartják, hogy a szemét, a nem használt 
hulladék, ne az erdőben, az utak mentén esetleg eldugott 
helyeken kössenek ki.
Az elektronikai hulladék elszállítása pedig a tapasztalatok 
szerint komoly segítség a helyiek számára. Veszélyes hulla-
dékról és sok esetben nagyobb tárgyakról lévén szó ezek el-
szállítása komoly költséget róna a lakosokra, ha maguknak 
kellene megoldani ezek begyűjtését. A Mártélyi Vendégváró 
Egyesület és a Kormányhivatal együttműködése ezért is fon-
tos és nagy segítség. Nem is csak a helyiek, hanem a gyönyö-
rű mártélyi környezet megóvása szempontjából is.

szcs

További  h í rek Már tély ról:
www.radio7.hu

Várjuk azok jelentkezését, akik a korábbi 
évekhez hasonlóan, az adventi időszakban - 

december 1 és 23 között kidíszítik 
az ablakaikat, bejárójukat és szívesen 

fogadják az érkező vendégeket, lehetőség 
szerint teával, süteménnyel.

Jelentkezni a konkrét nap megjelölésével 
a „Hogy Életük Legyen” Alapítvány 

az Ifjúságért elnökénél, Láda Annánál lehet 
a +36-70-702-4145-ös telefonszámon.

Adventi készülődés
2019. november 29-én, pénteken 1300-tól 1800-ig 
adventi kézműveskedés, adventi koszorú készítés 

a Faluházban. 
A programokba folyamatosan be lehet kapcsolódni! 

A részvétel ingyenes, az elkészült darabokat mindenki 
hazaviheti. Szeretettel vár a „Hogy Életük Legyen” 

Alapítvány az Ifjúságért lelkes csapata!

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete  
november havi programjai

November 07.  Márton napi hiedelmek 
liba zsíros kenyérparti

November 14.  Ég és Föld között 
Makovecz Imre

November 21.  Amivel Magyarország 
hozzájárul a Világörökséghez

November 28.  Anekdoták a legnagyobb magyar íróktól 
fájdalmas vers Petőfiné Szendrey Júliától

Arnóczky Györgyné
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MÉNESPUSZTA ÉS A TÖRTÉNELEM

 
Ha a történelmet nem ezer évében boncolgatjuk, akkor is 
van miről megemlékezni – Arnóczky Györgyné írása.

2019. október 10-én láttam-hallottam a Bayer-show-ban 
nyilatkozni két rendkívül művelt ember okfejtéseit.
A kiinduló pont a román kormányválság. Ők azonban visz-
szamentek az első világháború iszonytatú véráldozatokkal 
teljes pusztításáig – a második világháborúba kényszerű 
részvételünkig, a határaink módosításáig keleten, nyugaton, 
délen és északon. Megnyomorított – megcsonkolt ország let-
tünk. Románia szinte érdemtelenül kapta meg a mi szép or-
szágunk nagy részét – a szívünkhöz oly kedves székelyekkel.
Kitértek arra, hogy voltak birodalmi követelések évszázado-
kon át, de bár maradtak volna a határok, ahogy voltak. 
Akkor és pont önkéntelenül eszembe jutott a mezőhegyesi 
kirándulásunk, amikor is szeptember 28-án, 40 szeretetre 
méltó Egyesületi taggal, a DAKK fuvarozásával, és mindez 
egy tiszteletre méltó hazájáért dolgozó Országgyűlési Kép-
viselő támogatásával valósággá vált. A Mezőhegyesi Mé-
nesbirtok látogatását terveztük még az év elején akkor is, ha 
nincs támogatás csak Önerő. 
Mert kell a múltat megismerni – látni a mai társadalom jól 
kufárkodik-e a lefektetet javakkal? Van-e? Lesz-e a múltra 
épülő jövő? 
Amikor a főkapun át már a birtok területén voltunk – meg-
fogott az évszázados fák látványa. „Égig érnek, és Földnek 
támaszkodnak.”  Mi mindent láthattak ezek a fák – mert 
ezek is élő – érző egyedei a világmindenségnek.
Az idegenvezető sorolta, hogy a Ménesintézetet II. József 
császár (kalapos király) alapította 1784-ben, s itt létrehoz-
ta Magyarország, nem különben a Császárság, első Álla-
mi Ménestelepét és a hozzátartozó egyedülálló évszázados 
épületegyüttesét, és ha már mindez megvan a kiváló lovak-
hoz kiváló katonaság is kell. Nem akárkiket képeztek itt ki. 
Erősnek – kitartónak – műveltnek kellett lenniük – hazá-
jukat mindenekfelett szeretni – lovakkal jól bánni. Ha már 
ezt volt időnk átgondolni – eszünkbe jutott, hány nagyszerű 
ló – kiképzett – utolsó csepp véréig küzdő kadét – hadnagy 
– katona áldozta életét a harcokba és üres lett a kaszárnya és 
üres lett az istálló. Sikerül-e a Ménesbirtokot a régi fénynek 
– életkedvnek – hagyománynak tiszteletben tartásával felvi-

2019. novemberi ÁMK 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – FBH-
NP szemétszállítási ügyintézés (min-
den harmadik szerdán 11.30-12.30), 
sportos és mozgásos alkalmakon – Asztalitenisz (hét-
főnként 16.30-tól), Jóga (szerdánként 17.45-től). Nóri 
torna (csütörtökönként 18.00-tól), – túl, az alábbi ren-
dezvényekre várjuk novemberben az érdeklődőket és 
érintetteket.
09. 19.00 Lúd-buli (szervezés alatt !)
13-14. 09.00  „Hogy életük legyen!” Alapítvány tré-

ningje (zártkörű)
15. 17.30 Ki a jobb? Vetélkedő
20. 11.30-12.30 FBH-NP szemétszállítási ügyintézés
23. 10.00 Országos Olvasóköri Találkozó
29. 14.00 Adventi koszorú készítés
Decemberi előzetes:
01.   Az első adventi gyertyagyújtás
02-23.  Élő Advent

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

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

ÁMK és Faluház munkatársai

rágoztatni? Módunkban volt az épületeket megtekinteni – s 
ami fő – a lóistállóba bemenni.
Nem toporgó – prüszkölő lovakat láttunk, hanem békés 
– gyönyörű szemükkel néztek a mi elhomályosodó sze-
münkbe. Megállapítottuk újra a lónál nincs szebb Isten 
teremtmény, s mi itt kicsinek éreztük magunkat. Néztük a 
„napiparancsot” Abrak-premix. Hát ezt is megéltük.
Elfogadható tisztaság van, de hol van a régi dicsfény – a fi-
nomság – a fenség – a múlt lehelete? Tovább mentünk: Kocsi 
múzeum: Hintók – lovas szánok – sallangos szerszámok.
De jó volna tudni kit repített a szán? Ki kocsikázott hajda-
nán ezekkel az utókornak megőrzött ma már egyedi mester-
művekkel? Valószínű az éterben minden mozdulat látszik, 
csak nekünk és az utódainknak jó sokáig vagy örökre látha-
tatlan marad. 
Négyszer – tízesével a Pusztabuszt is igénybe vettük. Lát-
hattuk Mezőhegyest és hallhattuk a lovak patkóinak ütemes 
koppanásait. 
Mindannyiónk legmaradandóbb emléke a végtelen ménes-
puszta látványa volt. A gyönyörű táj a még most zöldben 
pompázó legelő – beláthatatlan erdő és a szívünkhöz közel 
álló Ménes utódaikkal – kiscsikójaikkal.
Befejezésül: a tájra hangolódva egy igazi gulyásleves elfo-
gyasztása – kedvességgel és visszavárással fűszerezve.
Ez a nap 2019-es év egyik szívünkhöz – hagyományainkhoz 
kapcsolódó legszebb napjaként kerül be az Emléktárunkba. 
Jó volt magyarnak lenni!

Arnóczky Györgyné
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IDÉN IS SIKER VOLT 
AZ OKTÓBER FESZT!
 

Ha október, akkor Mártély egy kicsit mindig München 
lesz – az elmúlt években legalábbis ez volt a jellemző és a 
népszerű fesztivál 2019-ben sem maradt el. Parádés fellé-
pők, erős ember verseny és hamisítatlan fesztiváli hangu-
lat – csak a szokásos!

Szünet Pub és Panzió néven működik tovább a korábbi Él-
mény Sport Pub Mártélyon, amelynek Ambrus István a bér-
lője. A név új, azonban a korábbi sikeres hagyománynak, az 
Október Fesztnek, semmiképpen nem került pont a végére. 
Az önkormányzattal közös rendezvény az elmúlt években is 
siker volt a helyiek és a környékbeliek körében, így idén sem 
maradhatott el. A megszokott dodzsem, körhinta, céllövölde 
kombó nem maradt el, a folyékony kenyeres hordók lékelése 
is fontos programpont volt és az eredeti Október Fesztre is 
jellemző német kolbász is gyógyírként szolgált a korgó hasak 
számára. 
Erős volt a felhozatal a fellépők terén. Szombaton az Ed 
Phillips és the Memphis Band varázsolt hibátlan rockabilly 
hangulatot, képtelenség volt egyhelyben állva hallgatni a 
bandát. DJ Big Bill pedig ezt követően a lemezek szakszerű 
pörgetésével fokozta a hangulatot. Szombaton Koncz Barba-
ra akusztikus előadásával varázsolt, majd az erős emberek 
következtek, már hagyományosan – az erőpróbákhoz csat-
lakozni is lehetett, traktorhúzás és szkander verseny is volt, a 
résztvevők pedig mindannyian okleveleket kaptak.
Pihenésről persze az este folyamán sem volt szó. A Kerozin 
zúzott a színpadon, majd az estébe, már-már hajnalba nyúló 
utcabáli hangulatot a Zenevan együttes biztosította.
Ambrus István lapunknak elmondta, hogy sikeres rendez-
vényen vannak túl, a Szünet Pub és Panzió pedig a jövőben 
is szeretne élen járni a programszervezés terén a települé-
sen. Februárban a pub előtti területen érnek célba a busók, 
a máglyagyújtás helyszíneként szolgál a tervek szerint a ren-
delkezésre álló tér, de tavasszal egy néptánc fesztivál tervei 
is körvonalazódnak. Ambrus István hozzátette, hogy szeret-
nének minél több programot szervezni, hogy felpezsdüljön a 
mártélyi élet, hogy a helyiek és akár a környékbeliek is még 
inkább felfedezzék a községet.

szcs

40 MÁZSA PONTY KERÜLT 
A HOLTÁG VÍZÉBE
 

Ismét pontytelepítést végeztek a mártélyi holtágnál. Ez al-
kalommal négy mázsa hal került a vízbe.

Az ígéretekhez híven októberben is történt haltelepítés a 
mártélyi holtágnál. A Mártély Horgászegyesület október 
elején összesen 4050 kg, vagyis több mint 40 mázsa három-
nyaras, biharugrai fajtájú pontyot telepített a vízbe. A telepí-
tést követően október 12-ig a pontyhorgászatra tilalom volt 
a holtágnál.
A tervek szerint idén compótelepítés történhet még a 
mártélyi Holt-Tiszánál.

szcs

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
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patkódobás és talicskázás is volt” – mondta el Csatlósné 
Szűcs Erzsébet óvónő.
A rendezvény nem lehetett volna most sem sikeres a szü-
lői munkaközösség nélkül. A csapat ugyan éven megújul, 
de mindig nagyon aktívan részt vesznek az óvoda életében, 
így a Dióverő rendezésében is. Mindenki kivette a részét a 
munkából, amiért az óvoda ezúton is köszönetét fejezi ki. 
Valamint a Gondozási Központ, ahogy legutóbb, úgy most 
is csatlakozott a rendezvényhez, az idősek is kivették a ré-
szüket a dióverésből.
A nagycsoportosok egy kis műsorral is készültek, a téma ter-
mészetesen az ősz volt, remek dalok és kedves versek han-
goztak el, mindeközben pedig az apukák az energiaveszteség 
pótlását segítendő készítettek a bográcsos finomságokat. 
Nem maradt el a tombola sem – ahol a nyereményeket szin-
tén az SZMK tagjainak segítségével sikerült összegyűjteni -, 
amelynek bevételéből az elkövetkezendő időszak rendezvé-
nyeit lehet majd finanszírozni, de a csoportokba játékokat is 
szeretnének vásárolni.

Apropó a soron következő időszak rendezvényei. A 39 
mártélyi ovis nem fog unatkozni. Az időjárás ugyanis a Dió-
verőt követően is partner volt abban, hogy az udvaron alka-
lomadtán garantált legyen a jó kedélyű gyerekzsivaj. Vala-
mint programokból sem lesz hiány, a december kifejezetten 
zsúfolt lesz, hiszen habár nem nyílt nap keretében, de a Mi-
kulás és a karácsonyi ünnepség sem marad el. Februárban 
pedig a szintén népszerű farsangi mulatság sem marad el.

szcs

AZ ŐSZ SLÁGERE MÁRTÉLYON 
A DIÓVERŐ NAP!

 
Mártély mindig szép és szívünknek kedves, de talán ősszel 
a legkülönlegesebb. Pompás színek, a lábunk alatt susogó 
faleveket, a téli álomra készülő természet, ami még bőven 
rejt magában pezsgést – például az óvodai Dióverő napot, 
amely 2019-ben sem maradt el.

A mártélyi ovisok, a szülői munkaközösség tagjai és persze 
az óvó nénik jól tudják, hogy ha beköszönt az ősz, akkor kö-
zeledik a Dióverő Nap az intézményben. Egy remek közös-
ségi megmozdulás, amely minden évben sikert arat – nem 
történt ez másként idén sem.
A legjobb talán az volt, hogy az időjárás jó barátként vi-
selkedett a résztvevőkkel. Az októberi napsütés kellemes 
simogatása igazán felejthetetlenné varázsolta a napot, nem 
beszélve a programokról, amelyek ez alkalommal sem lettek 
elaprózva.

A mindig népszerű arcfestés most sem okozott csalódást, 
helyükre kerültek a csillámtetkók is, de az ugrálóvár sem 
maradt ugrálás nélkül, maximálisan betöltötte funkcióját, a 
hangulat fokozásban pedig a Benkő Csapat is komoly szere-
pet vállalt!
„Úgy gondolom, hogy az eddigiekhez hasonlóan most is na-
gyon jól sikerült a Dióverő Nap. Nagyon jó idő volt és sokan 
voltunk. Ami az idei pluszt jelentette, hogy a Benkő Csapat 
is el tudott jönni, családi vetélkedővel készültek. Lovaglás, 
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volt és megpróbáltunk megfelelni az elvárásoknak. Az 
edzéslátogatottság ugyan az egyéb elfoglaltságok miatt hagy 
kivánnivalót maga után, de ez roppant amatőr osztály, hogy 
ezt számon lehessen kérni. Próbálunk javulni és offenzívan 
játszani” – fogalmazott Borbás Zsolt játékos-edző.
Az offfenzív játék abszolút tetten érhető, ezen a téren megle-
hetősen kreatív és eredményes a csapat. Az említett öt mér-
kőzést tekintve 22-szer volt eredményes a támadósor, de a 
szezon eleje óta meglőtt 34 gól is a második legjobb ered-
mény az Apátfalva mögött.
„Nem véletlenül lettünk bajnokok a megye háromban, ezt 
szeretnénk megmutatni. Nem igazán tudtuk, hogy mit vár-
junk a megyei II. osztálytól. Mondták, hogy talán minden 
idők legerősebb megyei II. osztályú bajnoksága lesz ez, mint 
a megyeegyes, a kieső NB III-as csapatok miatt. Nyilván ér-
ződik a különbség a megyehármas és a megyekettes meccsek 
között. Viszont úgy gondolom, hogy amíg ezt a jó szériát 
tudjuk és próbáljuk tartani, addig azért ott lehetünk az első 
hatban, de nyilván ez majd júniusban fog kiderülni” – tette 
hozzá Borbás Zsolt.

A szezonnak viszont még koránt sincs vége, két nehéz csörte 
következik a Makó II. és a bajnokaspiráns Apátfalva ellen 
idegenben, majd a St. Mihály-Szélmalom jön hazai pályán, 
amit egy csanyteleki kiruccanás követ, hogy az őszi szezont 
az FK 1899 Szeged ellen hazai pályán zárja a Mártély SK.

szcs

REMEKEL A MEGYEI II. OSZTÁLYBAN 
A MÁRTÉLY SK
 

A megyehármas bajnokságot megnyerve az új szezont már 
a második vonalban kezdte meg a Mártély SK labdarúgó 
csapata. Az osztályváltás általában nehézségekkel jár, ám 
úgy tűnik, az együttes jól veszi az akadályokat és az éllo-
vasok mögötti helyeken tanyázik.

A Csengele elleni, szeptember 21-i győzelmet követően lap-
zártánkig – 2019. október 22-ig – zsinórban 5 győzelmet 
szerzett a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban a 
Mártély SK. Mindenképpen figyelemre méltó menetelés, 
aminek eredményeként az együttes jelenleg 19 ponttal a baj-
noki tabella 4. helyén áll. A kezdet ugyan nem volt zökkenő-
mentes, de hamar megtalálta a helyes utat a gárda.

„Az elején egy kicsit nehezebben vettük fel a ritmust, meg-
illetődöttség tükröződhetett. A munka viszont bennünk Mártélyi hírek
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