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Decemberi ÁMK, IKSZT 
és Faluház programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falu-
gazdász fogadóóra (minden szerdán 
8.00 – 9.00) és klubokon – Ifjúsági 
klub (minden második pénteken 15.00 – 17.00), Baba-
mama klub (minden csütörtökön 10.00 – 12.00), Nagyi 
Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) Népdalkö-
ri próba (minden hétfőn 10.00 – 12.00), Asztalitenisz 
(minden hétfőn 16.30) túl, az alábbi rendezvényekre vár-
juk novemberben az érdeklődőket és érintetteket.

01. 14.00  Adventi kézműveskedés 
a „Hogy életük legyen!” Alapítvánnyal 

03. 16.00  Az első adventi gyertyagyújtás a Főtéren
03-24 17.00 Élő adventi naptár *
05. 15.00 Tanoda
09.   19.00  Rosmarin Zrt. évzárója 

(Zártkörű rendezvény!)
10. 16.00  A második adventi gyertyagyújtás 

a Főtéren
12. 14.00-16.00 Vásár
17 14.00 Falukarácsony
 16.00  A harmadik adventi gyertyagyújtás 

a Főtéren
19. 15.00 Tanoda
 15.00  Világháborús emlékművek újra avatása 

az öreg temetőben
 14.00-16.00 Vásár
20. 11.30-12.30  HMSZ Nzrt szemétszállítási ügyfélfogadás
24. 16.00  A negyedik adventi gyertyagyújtás 

a Főtéren
28. 09.00  Szabó Csaba asztalitenisz emlékverseny. 

Várjuk az érdeklődő sportbarátok 
nevezését!

*Felhívás
Az „Élő adventi naptár” készítésére olyan vállalkozó kedvű 
családok jelentkezését várjuk, akik egy-egy napot elvállalva 
kidíszítik saját házuk ablakát az adventi időben, így készü-
lünk közösen a Karácsonyra.A konkrét napok megjelölésével 
jelentkezni Vacsi Irénnél lehet az ÁMK-ban.
December 27 – 29 között a Könyvtár zárva tart!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 
Békés Boldog Újesztendőt kívánunk!

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai
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ÉLETRE HÍVOTT ÁLOM 
A KINIZSI UTCÁBAN
 

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – tartja a mon-
dás. Aki a virágot szereti, és még bánni is tud vele az pedig 
csak jó ember lehet. Borostyán Éva nyáron nyitotta meg vi-
rágüzletét Mártélyon, a település történetében az első ilyen 
helyet, ahová belépve az ember Csodaországban, a nyuga-
lom kis zugában találja magát.

„Szeresd a virágot
És ne féltsd a szívedet,
Mert, ki ezt szereti,
Rossz ember nem lehet;”

Petőfi Sándor Az árva lyány című verséből idéztem, ugyan-
is a mártélyi Évi Virágüzletbe lépve ez jutott eszembe. 
Borostány Éva mosollyal fogadatott, éppen alkotott. Az ad-
venti időszakra készülve egy gyertyákkal díszített koszorú 
pihent előtte az asztalon. Szőlővesszővel díszített egyedi mű-
alkotás talán december első vasárnapján már egy mártélyi 
nappali éke lesz. 

Lendület, energia és boldogság. Szavak, amelyek a Petőfi 
versrészletet követően felidéződnek bennem. Évi ugyanis 
egy energiabomba, nem kérdés, ez az első percekben is lát-
szik. Alkot, és azt csinálja, amit szeret, nem mellesleg valami 
olyat, aminek a mestere. Az eddig vezető út, az első mártélyi 
virágüzlet megnyitása azonban kalandos volt.
Éva már fiatalon odavolt a virágokért és a kézügyességet 
igénylő munkákért, ekkor azonban nem volt lehetősége az-
zal foglalkozni, amihez a szíve húzta. 15 évesen már a Por-
celángyárban vállalt munkát, később pedig a Mérleggyár-
ban végzett mondhatni férfimunkát, alumíniumöntés volt 
a feladat, de később a Vas-Fém-nél sem volt sokkal köny-
nyebb a munka. Közben jött egy lehetőség, Évi biztonsági 
őrnek tanult, jelesre végzett, ám mégsem sikerült ebben a 
szakmában elhelyezkednie. Utólag nézve talán ez a szeren-
cse, hiszen ez is kellett ahhoz, hogy Mártély első virágüzlete 
megnyithasson.
„Nehéz volt a munka, de ezután jött a virágüzlet ötlete. Na-
gyon szerettem volna ezzel foglalkozni és reméltem, hogy el 
tudnék helyezkedni egy virágüzletben. A munkaügyi köz-
pontnál indult a virágkötő tanfolyam, én pedig jelentkez-
tem.” – mondta el Évi.

A vizsgák sikerültek, minden jeles lett, egyedül a latin pró-
bált meg borsot törni Évi orra alá. Ám nem járt sikerrel, a 
négyes ebből a tantárgyból is összejött.
„Miután végeztem az oktatómtól kértem segítséget, jeleztem 
neki, hogy szeretnék egy kis virágüzletet. Kérdeztem, hogy 
miként lehetne elkezdeni. Itt volt ez a melléképület, ahol ko-
rábban varrtam. Volt, aki azt mondta, hogy ne fogjak bele, 
de mégis elindítottam, gondoltam majd lesz valami.” – idéz-
te fel a virágkötő.
Lett valami. Saját erőből a korábbi varrásra használt mel-
léképület és a mellette található tároló átalakult. Utóbbi lett 
az előkészítő, előbbi pedig maga a családias hangulatú üzlet. 
Éva meszelt, álmennyezetet ragasztott és a férjével ajtót is 
vágott. Nem is történhetett másként, hiszen ha ő valamit a 
fejébe vesz, akkor véghez viszi. Nézze csak meg az udvarban 
lévő kerti tavat az üzletbe betérve, annak is ez a története.
Nyáron pedig megnyílt az Évi Virágüzlet, tele a névadó által 
alkotott csodákkal. Egy virágüzlet ugyanis Éva szerint nem 
csak virágokból áll. Ajándéktárgyak, díszek, szalagrózsák-
kal díszített plüssök és babák, kopogtatók vagy éppen egyedi 
koszorúk. Ennek csak a képzelet szabhat határt.  
Az örömforrás pedig nem csak maga az alkotás, hanem az 
alapanyagok beszerzése is. Nem kell ugyanis mindenért a 
városba menni, a természet levetett ékei is tökéletes alapul 
szolgálhatnak. A „makkos erdő” kincsei, ahol Évi az uno-
kájával járt beszerző körúton vagy a Tisza-part, ahol szintén 
termések és alapanyagok várnak az értő szemekre és ke-
zekre. A helyiek pedig pontosan tudják, ha Évi alapanyagot 
gyűjt, ilyenkor van, hogy a saját utcába és ház elé is elhívják, 
hátha valami értékre bukkan. 
Éva szeme ragyog, szinte csillog, miközben erről beszél, azt 
hiszem ez a lendület és a boldogság titka.
„Öröm azt látni, hogy valami lerak az ember, és valami szé-
pet hoz ki belőle. Én ilyen vagyok. Szeretek alkotni.”
A tapasztalatok jók, a helyiek szereti az Évi Virágüzlet egye-
di csodáit, kíváncsiak arra, hogy egy-egy napon milyen 
alkotások kerülnek ki Évi keze alól. Egy pár egészen Sop-
ronból utazott Mártélyra. Látták a Kinizsi utcában készülő 
értékeket és helybe utaztak érte. Talán nem túlzás azt állíta-
ni, hogy egy álom vált valóra.
„Felnőtt fejjel kezdtem bele. Túl vagyok az ötvenen és mond-
ták, hogy későn fogtam hozzá. Szerintem az ember holtig 
tanul.” – véli Évi.
Ennek a felfogásnak köszönhetően pedig Mártély valami 
olyasmivel lett gazdagabb, ami korábban nem volt a telepü-
lésen. A Kinizsi utcai varázslat egyedül álló és igazán ma-
gával ragadó. A „varázspálcát” kezelő virágkötő pedig csak 
alkot, saját maga és mások legnagyobb örömére is.

szcs

További  hírek Már tély ról:

www.promenad.hu
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ADVENTI FORGATAG 
A TELEPÜLÉSEN
 

Idén is számos programmal és a tavaly évben nagy sikert 
arató „élő adventi naptárral” készülnek a várakozással teli 
időszakban Mártélyon.
Tagadhatatlan, hogy nyakunkon az év vége és ezzel együtt 
közeledik a várakozás időszaka, az advent. Mártélyon az el-
múlt évben egy újszerű ötlettel ünnepelte a közösség a több 
hetes időszakot. Ahogy egy osztrák kis faluban, úgy a tele-
pülésen is „élő adventi naptárat” alkottak a családok. A jó 
visszhangot kapó ötlet pedig a 2017-es évben is megeleve-
nedhet.
„Ennek a lényege, hogy a családok vagy akár az intézmények 
egy-egy napot vállalnak az adventi időszakban. Ezen a na-
pon feldíszítenek egy ablakot, a kerítést, akár fénnyel vagy 
valamilyen módon adventi világot alkotva, tavaly volt olyan, 
aki a falra vetített. Így azok, akik arra járnak láthatják, hogy 
mi készült. Emellett arra is van lehetőség, hogy délután, 
kora este a családok megvendégeljék az arra járókat forró 
csokival vagy forralt borral és lehet egy kicsit barátkozni. 
Megállni egy pillanatra adventkor.” – nyilatkozta Pótári Mi-
hály, az ÁMK megbízott igazgatója.
December 1-én, pénteken a Faluházban várják az érdeklő-
dőket. Az adventi koszorúk és naptárak elkészítése lesz po-
rondon. A résztvevők saját alapot is vihetnek, de akinek ez 
hiánycikk lesz, azon tudnak majd segíteni. A „Hogy Életük 
Legyen” Alapítvány az Ifjúságért és az ÁMK közös szerve-
zésében megvalósuló program délután 2 órakor kezdődik az 
iskolások és az óvodások részvételével, de természetesen a 
családokat is várják. Ezen a délutánon készülnek el a lam-
pionok és a mécsesek is, amelyekre advent első vasárnapján 
lesz szükség.
A további programokat a 2. oldalon találja.

szcs

EGY GONDOLAT
 

Egy gondolat volt, és megvalósul(t).
A Mártélyi Gondozási Központ Idősek Klubjában, szerettem 
volna egy kis régies ételt, süteményt, készíteni közösen, fel-
elevenítve a régi ízeket, és egy-egy ilyen összejövetel alkal-
mával jól elbeszélgetni. 
Előbbi már elkezdődött, ám az ilyen irányú közösség fej-
lesztésünkben még hosszú út áll előttünk. Ezért szeretném 
a védőnő segítségét kérni, aki az anyukákat jobban eléri, 
hogy ajánlja ezt a programsorozatot, amit mi igény szerint 
alakítunk; a fiatal anyukákat elvárjuk ezen alkalmakra. A 
fentieken túl, tarhonyakészítés, házi tésztagyúrás is tervben 
van. Régen az ilyesmiért nem kellett boltba járnunk, nem is 
ördögi megcsinálni, és mennyivel finomabb, mint az ipari 
eljárással készült termékek. Az ilyen „ínyencnapokon” re-
cept csere-bere is nagyon kívánatos; jó ötletek születhetnek. 
Hogy mást nem mondjak, például a befőzés kapcsán is.
Bár a fő cél az idősebb generáció tapasztalatátadása, minden 
tanácsot és ötletet szívesen veszünk a fiataloktól is.
Szeretettel: egy idős klubtag

Várunk mindenkit!

AZ ÁTLAGOSNÁL KEVESEBB 
MÁRTÉLYON A DOHÁNYOS

 
Ingyenes szűrésekkel és vizsgálatokkal várta az EVP- 
Egészségfejlesztési Iroda a mártélyi lakosokat október 28-
án a Faluházban. A kivizsgálásokon délután háromig volt 
lehetősége részt venni az érdeklődőknek.

Az egészségnap keretein belül a mártélyi Faluházba érkezők 
reggel 8 órától vehettek részt, egy mindent átfogó vizsgálat-
sorozaton. A testsúly, testmagasság és has körfogat méretei-
nek feljegyzése után, a vérnyomás, pulzus, testtömeg index, 
valamint a kilélegzett levegő szén-dioxid tartalmának ellen-
őrzése következett. A szűrésre érkezők eredményeit egy já-
rólapra írták fel, amelyet a későbbiekben akár orvosaiknak 
is meg tudnak mutatni.
Mártély körzeti nővére, Szentirmai Anna elmondta, hogy az 
évente megrendezett szűréseken, egyre több lakos vesz részt.
„Minden évben megtörténik nálunk ez a szűrővizsgálat. Az 
elmúlt években az Egészségfejlesztési Irodához csatlakoz-
tunk. Emlőszűrés van minden évben. Két évente a 45 és 65 
év közötti hölgyeket hívjuk erre a szűrésre. Szerencsére egy-
re többen jönnek ezekre a szűrésekre, amelyeket fontosnak 
tartunk. Most már szerencsére a lakosok is így vannak ezzel. 
Emellett pedig szintén széles körű a szűrések köre. Ráadásul 
most bővült a kínálatunk, a Dr. Szász Orsolya doktornő van 
itt, bőrgyógyász, aki szűri az anyajegyeket.”
Az érszűkület rizikófaktor ellenőrzése folyamán, minden 
végtagra az EKG-hoz hasonlóan mandzsettákat helyeztek 
fel, majd a mért eredmények alapján állapították meg, refe-
renciaértékek alapján a veszély fokát.
Csarmaz Ida, nyugdíjas elmondta, hogy neki szerencsére 
nem voltak problémák a csontjaival, viszont a vérnyomása 
magas és a súlya is több a kelleténél.
„Nagyon örülök ezeknek a szűrővizsgálatoknak, mert nem 
mindig jutok el. Ez egy hatalmas ajándék számomra, hogy 
itt minden fontosat végig tudnak nézni rajtunk.” - mondta.
Szántai Zsanett, az Egészséges Vásárhely Programiroda 
– Egészségfejlesztési Iroda projekt asszisztense elmondta, 
hogy a felmérések alapján, Mártélyon kevesebb a dohányos 
a többi településhez képest. Hozzátette, hogy általános prob-
léma a túlsúly és a magas vérnyomás.

n.j.
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„A ZÖLDRE A FEKETÉT NEM LEHET”
 

Domján Bálintné, Marika néni 1927. november 12-én szü-
letett, idén ünnepelte a 90. születésnapját. A titok vélhetően 
a szerető család, gyerekekből, unokákból és dédunokákból 
pedig szerencsére nincs hiány.

November közepén Borsos József mártélyi polgármester és 
Zoltai Csaba a Gondázási Központ intézményvezetője kö-
szöntötte a 90. születésnapját ünneplő Domján Bálintnét. 
Az önkormányzat képviselői Orbán Viktor miniszterelnök 
elismerő oklevelét is átadták az ünnepeltnek.
Az életút 1927-ben kezdődött Hódmezővásárhelyen és a tör-
ténet mindvégig annak környékén játszódott. Gyerekként 
Tegehalomra járt iskolába, 12 évesen maradt ki és szülei, 
Samu Mária és Dani Bálint, gyümölcsösében segédkezett. A 
szorgalom pedig a későbbi éveket is végigkísérte. 
Később a vásárhelyi Háziiparban dolgozott, horgolást és 
neccelést végzett, 1950-ben pedig megházasodott, Molnár 
Antalhoz ment hozzá. 2 év múlva, júniusban megszületett 
Toncsi, akinek Marika néni a mai napig sokat köszönhet, 
hiszen ő viseli jelenleg is gondját. Gyermeknevelés és szor-
galmas munka következett. Volt, hogy Mártélyról a túrót és 
a tejfölt a vásárhelyi piacra biciklivel hordta. 1959-ben elvált, 
1962-ben viszont ismét megházasodott, Domján Bálint fe-
lesége lett. Ekkoriban a Mártélyi Fürst Tsz-ben dolgozott, 
portás és napos volt, ha kellett istállókat meszelt, a munka 
kedve pedig a nyugdíjas években sem hagyta el, gyakran járt 
napszámba.
„A szorgalmas munka nagyon fontos, a Háziiparnál füg-
gönyöket készítettem, majd a meszelésnél is igyekeztem jó 
munkát végezni. Így volt ez a napszámba is. A zöldre a fe-
ketét nem lehetett, azt nem becsülik meg.” – vallja Marika 
néni.
Az egészség szerencsére rendben van, ami nem kis részt a 
családnak is köszönhető.
„Hat unokám és nyolc dédunokám van, de van még 2 fo-
gadott unokám és 3 dédi unokám is. Nagyon aranyosak, a 
szeretetük tart frissen és hál’ istennek egészségesen.”
Marika néni, Isten éltesse még nagyon sokáig, boldog szü-
letésnapot!

szcs
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SZERETET

 
A szeretet nem tantárgy, a szeretet nem jön, „csak” van.
S szeretet van az „Add a kezednél” is jócskán az idősekkel 
szemben és a sok éve „fogadott” gyerekekkel is, akik egy 
napra kijönnek Mártélyra az Aranyossy Iskolából. 2017-es 
év újév és új osztály látogatása szeptember 21-én meghiú-
sult az esős idő miatt, de 28-án már olyan szép idő várta a 
kicsiket, illetve a komoly első osztályosokat, hogy jobb idő 
már kora ősszel nem is lehetett volna. Az iskolánál a ké-
szülődés izgalom. Az Egyesületnél kihívás, hogy a fogadás 
méltó legyen. A kiszállítás zökkenőmentes volt a mártélyi 
Iskola Alapítvány, és az önfeláldozó tanárok jóvoltából. A 
reggeli a Civilházban. A Polgármesterünk a falu, az Elnök 
az Egyesület nevében, Vidáné Ancika és Radicsné Klárika 
vendégfogadással és szeretettel ölelte át a várt vendégeket, 
a 13 kisgyereket és 3 tanárát. A szendvicsek Ancika és Klá-
rika önzetlen jóvoltából, a sok-sok banán Pappné Piroska 
által került az asztalra, amiknek sikere látható volt. A foly-
tatásban a Faluház teljes terjedelmében a gyerekeké volt. A 
gyerekek bájos műsora, az osztályfőnök Anita betűrejtvény 
megfejtése egyenlő volt a gyerekek bemutatkozásával. 
Egy kisfiú Fóton pár nappal ezelőtti országos lovasversenyen 
érmet nyert, ezért itt is általános elismerésben részesült. Ma-
gyar Népmesék Napja tiszteletére két népmese hangzott el 
tanulságul. Pótári Misa gondoskodott a játékról, amibe a 
gyerekek szívvel-lélekkel belemerültek. Az egész Faluház az 
Övék volt.
És jött a 10 óra. Zsadányiné Mimi és Zsuzsika jóvoltából – 
bár már nem üzemelnek – a gyerekek miatt kinyitottak és 
lángost sütöttek ez újabb bizonyosság az emberi önzetlen-
ségről. Ezután autóba ültek a gyerekek és átlépték a gátat, 
szembe kerültek az igazi Mártéllyal – a Tiszával. Megcsapta 
őket a jó, tiszta levegő és a csodálatos panoráma. Kicsi szí-
vük megtelt a természet szépségével. 
A mártélyi kalandparkkal alig tudtak betelni, és Mártélyt 
méltató kiadványával megrakodva tértek be a Hullámtér 
Vendéglőbe, ahol egy újabb csoda történt. Már Katona Ist-
ván az „örök” vendéglátós főnök szeretettel fogadta őket a 
hosszú asztalnál igazi családi vendéglátással. A szakács úr 
frissen sütötte a sok jó falatot, s a szervírozás után a pin-
cér úr a „tisztelt vendég” elé tette a csodálatosan elrendezett 
étellel a tányért. Sok gyerek még nem látta a Tiszát, nem ült 
le vendéglőbe étkezni, így az öröm csak halmozódott. Elé-
bük rántott sajt, rántott hús, szalmaburgonya, uborka és 
almalé került, amit jóízűen fogyasztottak.
Az elszakadás nehéz volt, de elérkezett a hazautazás ideje. A 
vendéglátásért nekem a köszöneten túl, hála a mai napért és 
hála a múltból fakadó soha el nem múló barátságért. Láttam 
Katona úr önzetlenségét a költségek magára vállalását. Bár 
úgy értesültem a jó ügyet mindég szolgálja. Ugyanez a hála a 
többieket is megilleti. Kívánom, hogy szívük melege tartson 
ki, és ne csalódjanak az emberekben. Az Aranyossy Ágoston 
Iskolának és az „Add a kezed”-nek legyen még szorosabb a 
kapcsolata. S legyen a mi kis közösségünk a szeretet bölcső-
je.

Arnóczky Györgyné

MÁRTÉLYI SIKEREK 
DÍJUGRATÁSBAN
 

Az ide év is jó eredményeket hozott a mártélyi lovasok szá-
mára.

Sajti Fanni Bognár Jenniloval Csongrád megye amatőr baj-
noka lett, és csapatával is megnyerte a megyei bajnokságot.
Campestrin Eleonora a 2. helyen végzett a megyei bajnok-
ságban Akcent nevű lovával.
Bács – Békés – Csongrád megyei területi bajnokságon Sajti 
Fanni a 2. helyen, Campestrin Eleonora a 3. helyen végzett.

Gratulálunk!

Közérdekű telefonszámok
Mentő: 474-374 Közp. szám: 104
Tűzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendőrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott:   Szín Dániel:

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

Polgárőrség:  62/228-043
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
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AZ IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 
MÁRTÉLYON
 

A Mártélyi Gondozási Központ 2017. október 19 én ünne-
pelte az Idősek Világnapját a Faluházban, immár a 32. al-
kalommal. Nagyon szép, verőfényes nap volt, ami nagyon 
jó indítást adott a rendezvénynek.

Az ünnepi beszédek megtartása után a legidősebbek felkö-
szöntése következett, nevezetesen:
Palócz Sándorné, Békési József, Bugyi László, Nagy András, 
Tolnai Jánosné, Baranyi Istvánné, Domján Bálintné, Gál La-
jos, Ludányi Istvánné, Zsíros János köszöntése.
Mindenki egy szépen díszített cserepes növényt és egy Em-
léklapot vihetett haza emlékül.
A hivatalos beszédek után megkezdődött az ünnepi műsor; 
először a legkisebbek köszöntötték a vendégeket, a Márté-
lyi Óvodások tolmácsolásában. Színvonalas, kedves szüreti 
műsorcsokorral. 
Ezt követően kedves klubtagunk Molnár Józsefné Zsuzsika 
mondott verset, tolmácsolva a költő szavait. 
A verset követően a nagyobb gyermekek is tiszteletüket tet-
ték Időseink felé; A Mártélyi Általános Iskola műsora követ-
kezett, dalokkal, versekkel. 
Ezután Krajcsovics Lilla tekerőlanttal szórakoztatott min-
ket. Orosházáról vendégeink voltak, a Magunkért, Egy-
másért Civil Egyesület Nyugdíjasklubja, akik bohózatok-
kal készültek. Majd a mártélyi Idősek Klubja népdalköre a 
Hódmezővásárhelyi Olvasókör Népdalkörével kibővülve 
egy szép ünnepi műsort adott elő, amelyben idősekről szó-
ló vers, vidám citeramuzsika színesítette a nótaszót. Közös 
éneklésre is biztatták az egybegyűlteket, amihez sokan csat-
lakoztak.
A műsor záróakkordjaként a Rákóczi Kocsmája Zenei Mű-
hely produkciója következett, szinte áhitattal teli hallgató-
sággal és hangos sikerrel. 
A hivatalos számok után megtekinthető volt a reformáció 
500. évfordulója alkalmából életre hívott fotókiállítás.
Meglátásunk szerint nagyon jó hangulatú délutánt tölthet-
tünk együtt.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítséget, 
akik nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre: Az ÁMK-nak, 
minden kedves klubtagunknak, vendégeinknek, szereplő-

inknek; a helyszínt, a hangosítást, a süteménykészítésben 
való közreműködést, a teremrendezést és díszítést, a szerep-
lést, a műsorokat. Nagyon sokat tettek azért, hogy a soron 
következő Idősek Napja ilyen legyen.
Külön szeretnénk megköszönni Benkő Sándornak, hogy 
lovaskocsijával biztosította az orosházi vendégeinknek a 
szállítását, a látnivalók és a Tisza-part megtekintését.

Jövőre folytatjuk!

A Gondozási Központ munkatársai

Az idősek klubjának programjai
2017. december hónapban

06. Kreativitásteszt Országos felmérés Mártélyi állo-
mása 10 órától

 továbbá véradás 15:00-17:00.
07. Mikulás napi biciklizés 10:00 óra
11. Térítési Díj befizetés a pénztári órákban
13. Luca-pogácsa sütés és kóstolás 10 órától.
19. Fehérneművásár 9 órától
20. Idősek napja 13 órától
28. Szilveszteri mulatozás 12 órától
Állandó programok: a gyógyszer-igényét mindenki 7 
órára hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás 
mérés 7-8 között. Minden kedden 10 órától időstorna, 
mindenkit várunk. Kedden, csütörtökön beszélgetős, 
kártyázós délelőtt, szerdánként közösségi rendezvény: 
előadás, névnap, születésnap, évforduló. Minden hónap 
utolsó keddjén mártélyi temetőjárat a tanyagondnok 
közreműködésével. Indulás 13.00. Az igényeket 2 mun-
kanappal korábban jelezni szíveskedjenek a klubban. 
Minden héten szerdán nyitott élő próba 10:00 órakor, 
Az Idősek Klubja Népdalköre tolmácsolásában, hall-
gatóságot szeretettel várjuk. Nem kötelező jelleggel, de 
be is lehet kapcsolódni! 

DECEMBERBEN ADJÁK ÁT 
A MEGÚJULT EMLÉKMŰVET
 

November végére megújul, decemberben pedig újra átadják 
és újraszentelik a mártélyi I. és II. világháborús emlékmű-
vet.
Mártély Község Önkormányzata korábban 1 millió forint 
pályázati pénzt nyert el az I. és II. világháborús hősi halot-
taknak emléket állító kopjafák és a helyi áldozatok nevét 
felsoroló kőtábla megújítására. A restaurálást helyi mesterek 
végezhették el, a kőtáblát Tóth Mihály, míg a korábban Nagy 
István fafaragó által elkészített 81 kopjafát Sándor Tamás ál-
lította helyre.
Az emlékmű, a 28 éves évfordulón, 2017. december 19-én, 
rövid ünnepi műsort követően lesz újból átadva. A 15 órakor 
kezdődő eseményen a helyi plébános és a katonaság képvise-
lői is részt vesznek. Az önkormányzat azonban várja azokat, 
akik egy-egy gyertyát gyújtanának a hősi halottakért és így 
emlékeznének.

szcs
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RÚT BANYÁK, VASORRÚ BÁBÁK 
VONULTAK MÁRTÉLYON

 
Elmaszkírozott arcú banyák, gótikus rémtörténetbe illő 
hintó és ijesztő pillanatokat okozó szellemek vonultak fel 
október 31-én Mártélyon.

Az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre nagyobb di-
vatja van a különböző Halloween ünnepségeknek. A több-
ség szereti és élvezi ezeket a rendezvényeket, ugyanakkor 
néhányan nem tetszésüket fejezik ki. „Ezzel is Amerikát 
majmoljuk!” Holott ez nem is teljesen igaz, hiszen habár 
tény, hogy az Egyesület Államokban talán a legnépszerűbb a 
Halloween, mégis angolszáz ünnepről beszélhetünk. A gyö-
kerek Angliába, Skóciába és Írországba nyúlnak vissza, egy 
pogány kelta ünnepről van szó, amelyen a boszorkányok, 
kísértetek és a démonok kapják a főszerepet. Az egyébként 
szomorú ünnepeket, a Mindszenteket és a Halottak napját 
megelőző mókás, bulizós hangvételű szokásról van.
Az ilyen kalandok pedig Mártélyon is komoly népszerűség-
nek örvendenek.
„A rendezvény célja, hogy ezen az ünnepen összehozzuk a 
falu lakosságát, és a gyerekeknek egy mókás délutánt vará-
zsoljunk. Természetesen nem csak a legapróbbak, hanem a 
felnőttek is élvezték a felvonulást, és sokan közülük is beöl-
töztek.” – nyilatkozta Benkő Noémi, az Alapítvány a Márté-
lyi Óvodáért elnöke, önkormányzati képviselő.
A menet a település főteréről indult, majd a főúton keresztül 
a „Újfalusi” Községház utcáig tartott a „rémséges” had ka-
nyargó útja. A hangulat mindenképpen adott volt, a látvány 
pedig az a fajta, amiről ha valaki lemaradt, akkor sajnálhatja.
A banyáktól és rémektől hemzsegő felvonuláson nem csak a 
kreatív jelmezek számítottak mókásnak. Az ünneplőbe öl-
töztetett lovas kocsiról zenével igyekeztek még tovább emel-
ni a jó hangulatot. 

„ Rút banya vagyok, orrom csupa vas! 
Körmöm fekete: lesz majd nemulass! 
Vasorrú bába, fekete ruhába, 
seprűnyélen lovagolok el a banyabálba! 
Rút banya vagyok, piszkafa a lábam, 
kendőm denevér, vipera a sálam. 
Vasorrú bába, fekete ruhába,

seprűnyélen lovagolok el a banyabálba!” 
 – hangzott el a felvezetőben.

A felvonulók között pedig számos jelmezessel lehetett talál-
kozni. Hol rút boszorkányokba ütközhetett az ember, hol 
pedig szellemek huhogásától volt rémisztő a naplemente 
utáni időszak. Persze nem csak ijesztő jelmezek szerepel-
tek a repertoárban. Pókember és Zorro is tiszteletét tette, 
de Stephen King történetbe illő bohóc is akadt, sőt a Sikoly 
című filmszéria gonosza is felbukkant a mártélyi Fő utcán. 
A tökökről pedig semmiképpen ne feledkezzünk meg, hi-
szen ezek elmaradhatatlan hozzávalói egy tök jó Halloween 
bulinak.
A maskarások egészen a Sportpubig vonultak, ahol gyorsan 
pótolhatták az ijesztgetés közben elvesztett energiákat. Ki 
forró tea után nyúlt, ki pedig zsíros kenyérrel igyekezett ezt 
megtenni. Természetesen a cukorkák sem maradhattak el, 
amelyet a fiatalok dézsmáltak a legnagyobb élvezettel.
„Én ma szellemnek öltöztem. Kicsit félek ugyan tőlük, de 
így, hogy én is az vagyok, hátha nem bántanak. A szellemek-
nél már csak a vámpírok rosszabbak, nem szeretnék velük 
találkozni. A jelmezem anyu készítette, a töklámpást pedig 
vásároltuk.” – mondta el 9 éves Gyebnál János Máté.

szcs, Sz.Viktor
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