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VIGYÁZZUNK MAGUNKRA 
ÉS EGYMÁSRA!
 

A koronavírus-járvány megelőzőse közös érdekünk és 
felelősségünk. Vegyük komolyan a meghirdetett veszély-
helyzetet és tartsuk be a megelőzést szolgáló intézkedése-
ket!
Dr. Botka Dániel, Mártély háziorvosa adott tanácsokat a ki-
alakult helyzetről és arról, hogy miként is tudjuk megóvni 
sajátmagunk, családtagjaink és embertársaink egészségét.
A legfontosabb, aki teheti, maradjon otthon. Kerüljük a 
közösségi tevékenységeket, a baráti összejöveteleket, közös 
kávézásokat. Amennyiben mégis emberek között mozgunk, 
tartsunk minimum 2 méter távolságot. Mindenképpen fi-
gyeljünk a kézfertőtlenítés fontosságára. Folyékony szap-
pannal, lehetőség szerint kézfertőtlenítővel naponta több-
ször minimum 20-30 másodpercig alaposan mossunk kezet. 
Ezt a higiéniás szabályt alapvetően is fontos betartani, most 
fokozottan kell rá figyelnünk. 
Ha tüsszentünk vagy köhögünk, akkor azt zsebkendőbe 
tegyük, amit utána dobjunk a szemetesbe, ha nincs kéznél, 
akkor a könyökhajlatunkba tüsszentsünk vagy köhögjünk.
A háziorvos kiemelte, hogy jelenleg mindenképpen tele-
fonon vegyék fel először a kapcsolatot az orvosi rendelővel 
– a cél, hogy a váróban és a rendelőben ne legyen tömeg. 
A recept felírása jelenleg elektronikus formában is lehetsé-
ges, ennek kiváltásra pedig a rokonok is jogosultak az illető 
TAJ-kártyájának birtokában. Ha valakinek végül mégis a 
rendelőbe kell fáradnia, akkor időpontot kap. A különféle 
beutalók esetében is hasonló a helyzet, telefonon kell érdek-
lődni a rendelőben, a nem sürgős eseteket pedig későbbre 
halasztják, hiszen jelenleg a kórházakban sem végeznek el 
minden beavatkozást.
Fontos, hogy a lázas betegek most semmiképpen ne keressék 
fel az orvosi rendelőt, ők is telefonáljanak és az egészségügyi 
személyzet megteszi a megfelelő intézkedéseket és egy kér-
dőív alapján kikérdezi a beteget, majd tanácsokkal és infor-
mációkkal látják őt el.
Nagyné Szentirmai Anna nővér is felhívta a figyelmet a fen-
tiek betartásának fontosságára. Különösen a 65 év felettiek 
esetében fontos, hogy otthon maradjanak, a bevásárlásban, 
gyógyszerek kiváltásában pedig kérjék a családtagok, roko-
nok segítségét, de az Idősek Napközi Otthonának munka-
társai is segítenek, ha kell.
Közös érdekünk és felelősségünk, hogy jelen helyzetben a 
szabályozásokat betartsuk, lehetőség szerint ne hagyjuk el 
otthonunkat, segítsük idős családtagjainkat és rokonainkat. 
Ne feledjük az alapos kézmosás fontosságát – a 7. oldalon 
bővebben olvashat erről – és a lehetőségekhez mérten a fer-
tőtlenítést se nélkülözzük. Közös erővel és összefogással, a 
szabályok betartásával nem kérdés, hogy lassíthatjuk a vírus 
terjedését.

szcs

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

Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak  
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,  

hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen  
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy  
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,  

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Jellemző tünetek Előfordulhat

TÜNETEK

MIT TEGYEK?

HA ÉS

ÓVINTÉZKEDÉSEK

LÁZ

FONTOS TUDNI ■ A fertőzöttek 80%-a speciális kezelések nélkül is meggyógyul
■ 6 fertőzöttből 1-nél alakul ki súlyosabb tünet

■■

■

■
■

■

■

■

■

Fertőzött 
területre 
utazott vagy 
kapcsolatba 
lépett
fertőzött 
személlyel

KÉZMOSÁS
Rendszeresen és alaposan mosson kezet 
vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg 
alkoholos kézfertőtlenítővel.

MASZK
Csak akkor használjon maszkot, ha légző-
szervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), 
ezzel védi a környezetében levőket.

HIGIÉNIA
Szemhez, szájhoz, archoz 
csak kézmosás után nyúljon! 
Kerülje a nagy tömeget, 
zárt légterű helyiségeket!

ZSEBKENDŐ
Köhögéskor, tüsszentéskor takarja 
el száját és orrát a behajlított könyökével 
vagy egy zsebkendővel, majd 
azonnal dobja ki a zsebkendőt.

TÜNETET 
ÉSZLEL

Telefonáljon háziorvosának, 
NE menjen be rendelőbe, 
kórházba! Hívja a zöld számokat!

14 napos megfigyelés javasolt, 
és hívja a zöld számokat!

06 80 277 455
277 456

NEM 
észlel
tüneteket

SZÁRAZ KÖHÖGÉS

LÉGSZOMJ

IZOM-
FÁJDALOM

ORR-
DUGULÁS

ORR-
FOLYÁS

TOROK-
FÁJÁS

HAS-
MENÉS

FÁRADTSÁG

KORONAVÍRUS TUDNIVALÓK



Rádió 7 - a mi világunk! FM 97,6, 96.8 és 107.0-s Mhz2020. március 3
HARMADSZOR HÍVTÁK ÉLETRE 
A JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLT
 

A Mártélyi Sportkör 2020-ban is megrendezte hagyomá-
nyosnak nevezhető Jótékonysági Sportbálját. A rendez-
vény az egyesület jelenlegi és korábbi labdarúgói is részt 
vettek.

3-0-s győzelemmel hangolt az esti Jótékonysági Sportbálra 
a Mártély SK megyekettes labdarúgó csapata. Az együttes a 
Balástyát múlta felül és szerezte meg második tavaszi győ-
zelmét, a dolog szépséghibája talán csak annyi volt, hogy 
szurkolók nélkül, „zárt kapuk mögött” játszott a csapat a 
már bevezetett koronavírus-járvány megelőzőséért folyta-
tott intézkedések okán. Azóta sajnos azt is tudjuk, hogy az 
MLSZ felfüggesztette az összes hazai bajnokságot, ami a jó 
formában lévő mártélyiaknak semmiképpen nem örömhír, 
bízunk benne, hogy a minél előbb esedékes folytatásnál is 
hasonlóan remek formában lépnek pályára labdarúgóink.
A meghirdetett veszélyhelyzet miatt a március 14-ig Jóté-
konysági Sportbál megrendezése is kérdéses volt, ám mivel 
100 fő alatti rendezvényről volt szó, a szervezők megtarthat-
ták az eseményt.
„A korábban Mártélyon játszó futballistákat is vártuk, akik 
a ’80-as, ’90-es években játszottak itt, de az aktív labdarúgók 
is részt vettek a bálon. Egy közös találkozás ez, ahol felidéz-
zük a fotókat, az érmeket, a serlegeket és a sikereket, majd 
elfogyasztunk egy jóízű vacsorát és együtt vagyunk. Sok kö-
zös pont van az életünkben, ami összetartja a közösséget. 
Azok közül, akik tavaly is megtiszteltek minket, most is so-
kan eljöttek, de voltak új arcok és sajnos a kialakult helyzet 
miatt akadt olyan is, aki lemondta a rendezvényt. Szerencsé-
re a helyzet ellenére is kiváló hangulatban telt a bál” - fogal-
mazott Borbás Zsolt szervező, a Mártély SK játékos-edzője.
A befolyt összegből természetesen a sportkör fejlesztései 
valósulhatnak meg. Az elmúlt időszakban az egyforma be-
melegítő beszerzését valósította meg a csapat, de új kapu-
hálókat is beszereztek, valamint a közeljövőben a viharban 
megrongálódott kispadot is szeretnék helyre hozni a tagok.
Maga a bál jó hangulatban telt. Jó ízű vacsora és hasonlóan 
kellemes beszélgetések jellemezték és persze a résztvevők a 
táncban és zenében sem szenvedtek hiányt. Ezek után pedig 
nem is kérdés, hogy jövőre ismét megrendezhetik a mártélyi 
Jótékonysági Sportbált.
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SPORTTAL INDUL A MÁJUS 
MÁRTÉLYON

 
Figyelem! A jelenlegi járványügyi helyzetre hivatkozva 
a cikkben szereplő dátum tájékoztató jellegű. A Futónap 
csak és kizárólag a veszélyhelyzet megszűnése után kerül 
megrendezésre.

MÁRTÉLYRA IS MEGÉRKEZETT 
A KAB BUSZ

 
Településünkön minden hónap első péntekjén 8:00-9:30 
között veheti igénybe a lakosság a KAB Busz szolgáltatá-
sait.
„A buszban bonyolítható ügyek: személyi igazolvány, lak-
címkártya ügyintézés, gépjármű vezető engedély, ügyfélka-
pu regisztráció, NEK adatlap, útlevél igénylése. Bankkártyás 
fizetés is lehetséges a KAB-buszban” – írja a csmkh.hu

„Tisztelt Ügyfeleink!
Hivatalunk által biztosított szolgáltatások vezérelve, hogy 
ügyfeleink egy helyen minél több ügyüket el tudják intéz-
ni. Ennek keretében fontos célunk, hogy a kisebb lakosság-
számú településeken élő ügyfeleink is helyben tudják a sze-
mélyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne 
kelljen beutazniuk a járásközpontok kormányablakaiba. Hi-
vatalunk a jövőben így Mobilizált kormányablak ügyfélszol-
gálat (KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási ügyek elin-
tézését a kisebb lélekszámú településeken. A kormányablak 
buszban a települési ügysegédek szolgáltatásai teljeskörűen 
elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további – eddig, vala-
mely kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhetőek 
lesznek helyben. A kormányablak busz által tehát jelentős 
mértékben növeljük a helyben intézhető ügyek számát a ki-
sebb települések esetében is.”

Forrás: csmkh.hu

Futónapot tartanak május 2-án Mártélyon a Holtágnál. 
Terepfutás is szerepel a tervek között, de számos mozgás-
formát is kipróbálhatnak majd a résztvevők.
Mozogni jó, ezt pedig Mártélyon is tudják, így az önkor-
mányzat szervezésében május 2-án, szombaton Futónapot 
rendeznek. Az előzetes tervek szerint egy szinte egész napos 
mozgolódás lesz a végeredmény, a környékbeli sportkörök 
és egyesületek részvételével. A szervezők a hódmezővásár-
helyi, mindszenti és szegvári sportemberekkel is felveszik a 
kapcsolatot, valamint természetesen a hazai erők is segítik 
a program színvonalas megvalósítását. Interaktív bemuta-
tókra is lehet számítani, a vásárhelyi, mindszenti és szegvári 
neves trénerek vezényletével részt lehet venni egy-egy közös 
edzésen, a mozgásformák széles repertoárját felvonultatva. 
A bemelegítő mozgást követően természetesen a futás kapja 
majd a főszerepet, a résztvevők két táv közül választhatnak. 
Az egyik egy rövidebb, 2-3 kilométeres kocogást biztosít, ki-
épített úton a gáton, ráadásul ezeken a métereken egy sokat 
tapasztalt futó vezeti fel a társakat.
Valamint -mivel a környezet remek lehetőséget biztosít a te-
repfutásra is- így egy hosszabb, nyolc kilométeres távon is 
kipróbálhatják magukat a futók. Ha az időjárás és a körül-
mények is engedik, akkor a terepfutás részeként a Szúnyog-
szigetet is „beveszik” a futók, majd az árteret megkerülve 
jutnak vissza a töltésre.
A mártélyi Futónapot tehát május 2-án, szombaton rendezik 
meg a holtág, az ottani parkoló és a gát környékén.
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MÁRTÉLYRÓL JÖTTEM, 
MESTERSÉGEM CÍMERE… – 
A SÖRFŐZŐ BARANYI MÁTÉ
 

D. Nagy Antal unokáját – Máté azt kérte, ezt minden-
képpen említsük a cikkben – Budapestre sodorta az élet 
tanulmányai miatt, de azt tervezi, saját vállalkozást nyit 
majd, ha eljön az ideje. Ha minden jól megy, nem is olyan 
messze innen. Baranyi Máté sörfőzőnek készül, erről kér-
deztük ki elég alaposan.

- Mit tanulsz most pontosan?
- A Budapesti Műszaki Egyetemre járok, biomérnök szakra. 
Még egy évem van hátra. 2021 januárjában végzek. A Szent 
István sörföző szakmérnöki képzést szeretném elvégezni, és 
a szesziparban, pontosabban a söriparban szeretnék hosszú-
távon elhelyezkedni.
- A sörfőzés érdekesnek tűnik. Persze a biomérnökség is, 
de a sör az mégiscsak sör! Milyen tapasztalataid vannak a 
szakmában?
- Eddig inkább olyan jellegű tapasztalataim vannak, amik 
jobban kapcsolódnak a söriparhoz, mint a biomérnök szak-
területhez. Két éve, nyáron, a Békésszentandrási sörfőz-
dében dolgoztam. Előző nyáron, Kőbányán, a Dreher sör-
főzdében voltam a laborban, szakmai gyakorlaton. Most a 
szakdolgozatomat a MONYO sörfőzdénél csinálom, illetve 
nyáron náluk fogok dolgozni Budapesten. Ez egy kis kézmű-
ves sörfőzde. Illetve itthon szoktam házi sört főzni. Most is 
készül egy főzet.
- Miért pont a biomérnök pálya és hogy jön ehhez a sör-
főzés?
- Egyszerű a válasz: gimnáziumban a biológia volt a ked-
venc tantárgyam, viszont tisztán a biológiából nem sok jö-
vőt reméltünk. Olyan értelemben, ha mondjuk, biológusnak 
megyek, akkor nem lett volna annyi lehetőség a munkaerő-
piacon. Legalábbis akkor még ezt gondoltuk, amikor gim-
nazista voltam. Ezért mindenképpen szerettük volna azt, ha 
valamivel ötvöződik ez. Az egyik tanárom ajánlásával jött 
ez a biomérnök dolog, ami a biológiának és a műszaki tudo-
mányoknak az ötvözete. Olyan, mint a vegyészmérnök, csak 

RAJZPÁLYÁZATON KAPOTT 
KÜLÖNDÍJAT A MÁRTÉLYI KISDIÁK
 

Tóth Glória Szaffit díjazták.
Az „ Összetartozunk” című országos és határon túl is meg-
hirdetett a Nemzetstratégiai Intézet által kiírt rajzpályá-
zaton a tengernyi pályázó közül a 6-7 éves kategóriában a 
mártélyi „Mancs” szakkörömön készített alkotásával Tóth 
Glória Szaffi első osztályos nevező különdíjat kapott. Az 
eredmény azért is különösen kiemelkedő, mert a 9 díjazott 
közül csak Mártély és Győr pályázója hazai, 8 nevező pedig a 
határon túlról nyújtotta be művét. A zsűri elnöke Jankovics 
Marcell volt, az ünnepélyes díjátadót március 16-án rende-
zik meg Budapesten.

Beke Mária

még pluszban mikrobiológiával is foglalkozik, annak az 
ipari felhasználásával. Ennek egy szelete a söripar is, hiszen 
mikrobiológiát használunk arra, hogy A anyagból B anyagot 
állítsunk elő. Azért is volt jó döntés a biomérnök szak, mert 
nem voltam abban biztos, hogy pontosan mivel szeretnék 
később foglalkozni – innen lehet menni élelmiszeriparba, 
egészségügybe, környezettel foglalkozó munkaterületre. Így 
esett erre a választásom.
Az első év végére egyre jobban érdekelni kezdett a szeszipar. 
Egyre többet foglalkoztam a területtel, tanultam szeszkultú-
rát is. Minél többet tudtam meg erről, annál jobban érdekelt. 
Így jött aztán, hogy tanultam pezsgőt, pálinkát, sört készí-
teni. Jelenleg legjobban a söripar vonz. Minél több szakmai 
dolgot szeretnék ebből még megtanulni. Éppen ezért tartom 
magam szerencsésnek, hogy a biomérnökség mellett marad-
tam, jó döntés volt, nagyon kapcsolódik egymáshoz a két 
terület, sok az átfedés.
- Milyen hosszú távú terveid vannak ezzel kapcsolatban?
- Ide tartozik egy kis külföldi munkatapasztalat-szerzés, 
nagyjából 1 év, de csak a képzés után. Utána pár évig dol-
goznék egy főzdénél. A tényleges hosszú távú céljaim közé 
egy saját főzde tartozik. Ez még persze pár évvel odébb van, 
addig még sok mindent változhat. Jelenleg ez a terv.
- Miket termelnél a saját főzdédben?
- Ez elég összetett kérdés, attól függ, hogy az ember nagy- 
vagy kisüzemben gondolkodik. Mind a kettőnek meg van 
az előnye és a hátránya. Azt nem tudom elképzelni például, 
hogy ha egyszer nyitok is egy főzdét, az akkora méretűvé 
legyen idővel, hogy már a nagyüzem kategóriájába tartoz-
zon. Én kisüzemet szeretnék létrehozni, ami a kézműves 
sörgyártás és a nagyüzemi termelés előnyeit ötvözi. Afféle 
„hibrid állapot”. Azt jelenti, hogy az alapanyag és a minő-
ség megmarad a kis főzdék szintjén, de a technológia már 
fejlettebb.
- Budapest kétségkívül pezsgő város, fiataloknak ideális 
lehet, főleg, ha ott tanulnak. Szeretnél-e idővel visszatérni 
mégis Mártélyra?
- Szeretem Budapestet, legalábbis most, hogy fiatal vagyok, 
így tetszik a város. De családalapítás és vállalkozás szem-
pontjából Mártélyt vagy Vásárhely környékét jobb döntés-
nek tartom. Ha vidékben gondolkodok, akkor mindenkép-
pen ez a terület lesz az, ahová visszatérek.

Komjáti Ági
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KÉSŐBB, DE MEGTARTJÁK AZ 
EGÉSZSÉG HETET AZ OVIBAN

 
A Kormány által kihirdetett, járványügyi veszélyhelyzet 
miatt ugyan csak később fogják megrendezni az Egészség-
hetet az óvodában, az óvó néniknek már most kész ter-
vük van a programokra. Egyiküket gyorsan elcsíptük és 
mikrofonvégre kaptuk, így jól ki tudtuk faggatni, mivel is 
készülnek az Egészséghétre Mártélyon, ha visszatér min-
den a régi kerékvágásba. Csatlósné Szűcs Erzsébet, közis-
mertebb nevén Erzsike óvó néni nyilatkozott lapunknak 
a témában.

„Ez egy nagy pályázatnak a része, több kis település pályáza-
tának részeként rendezzünk majd meg az Egészséghetet in-
tézményünkben. Három évre vállaltuk, hogy megrendezzük 
az eseményt, viszont annyira jó a tapasztalatunk az Egész-
séghéttel kapcsolatban, hogy szeretnénk a pályázaton kívül 
is, továbbra is megrendezni” – kezdte Erzsike óvó néni. „Az 
a célunk, hogy egy héten keresztül mindkét csoport apró-
ságaihoz közelebb hozzuk az egészséges életmódot. E téma 
köré csoportosulnak a foglalkozások, a játék- és a szabadidős 
tevékenységek is” – folytatta.
Arról is kikérdeztük, miről szól az egészséghét pontosan, 
persze azon kívül, hogy egészséges dolgokat csinálnak a 
gyerekekkel. „Szó van ilyenkor a gyógynövényekről, az 
egészséges táplálkozásról, a mozgás jótékony hatásairól, 
sportról, különböző kisebb szűrővizsgálatokról. Ilyenkor 
segítségünkre hívjuk a védőnőt, a fogorvost, következő al-
kalommal majd a háziorvost tervezzük vendégségbe hívni 
magunkhoz. A természetjárás sem maradhat ki ilyenkor!” 
– válaszolta.
„Olykor-olykor egy-egy szülő is be szokott kapcsolódni. 
Most például egy mentőtisztünk van, aki segíteni fog ne-
künk a témafeldolgozásban. Olyan szülő is volt korábban, 
akinek edző végzettsége van. Így építjük fel az egész hetet” 
– tette hozzá az óvó néni.
Egyelőre még nem tudni, mikor kerülhet sor a sok-sok érde-
kes programra, ám amint feloldják a koronavírus terjedését 
lassító intézkedések oktatási intézmények látogatási tilalmá-
ra vonatkozó szabályozását, az Egészséghetet is megrende-
zik majd az Oviban.

Komjáti Ági

MEGINDULT A TAVASZI HALTELEPÍTÉS 
MÁRTÉLYON
 

A telepítéssel jelölt halak is kerültek a vízbe, kutatási cél-
lal, így tudják monitorozni növekedésüket, mozgásukat.
Megkezdte a tavaszi haltelepítést a Mártélyi Horgászegyesü-
let 2020. március 11-én. Elsőként kétnyaras korosztályt he-

ÚJ SZÁMÍTÓGÉPEKET VÁSÁROLTAK 
MÁRTÉLYON
 

Frissítették Mártély technikai eszközparkját néhány új 
számítógéppel a közelmúltban. A témában Sajti Imréné 
alpolgármester asszony és könyvtáros nyilatkozott.
„Négy darab új számítógépet vásárolt az Alapítvány a Már-
télyi Általános Iskoláért, ezzel is segítve a Mártélyi Általá-
nos Művelődési Központ és Az Önkormányzat munkáját, 
így több olyan feladatot is el tudnak látni az illetékesek, ami-
ket korábban csak nehezebben tudtak elvégezni” – mondta 
el Sajti Imréné.

lyeztek ki, 1000 kilogramm mennyiségben. Oláh Szabolcs, 
az egyesület elnöke elmondta, hogy az állományban 200 da-
rab jelölt ponty is van kutatási célból, újrafogásukkal meg 
tudják vizsgálni növekedésüket és vándorlási szokásaikat. A 
megyei vizeken a horgászszövetség támogatásával, így több 
ponton jelölt halakat engedtek ki.  Oláh Szabolcs kiemelte, a 
Mártélyi-holtágon kívül az Atkai- és a Gyálaréti-holtág bő-
vült jelölt halakkal. A jelölt hal kifogása esetén a horgászok 
ne bántsák a jelet, próbálják dokumentálni, fotózni és a helyi 
halőröknek átadni az információkat.

A következő telepítést március 19-én tartották, amikor há-
romnyaras pontyok kerültek a vízbe, újabb 1000 kilogramm 
mennyiségben. Ehhez szorosan kapcsolódott a telepítést 
követő kétnapos horgászási tilalom. Az általános halfogási 
tilalom kapcsolódott a március 20-i Halak Napjához is, hisz 
ilyenkor hagyni kell őket, és szólt a telepítést követő nyugal-
mi idő meghagyásáról is, hiszen a halaknak szüksége van 
erre is.

fe
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AKÁR HAJNALIG IS 
A KÖNYVTÁRBAN LEHETSZ!
 

Akár hajnalig tartó programmal készül a Mártélyi ÁMK 
Mártélyi Művelődési ház-Könyvtár a helyiek számára, 
ugyanis a rendezvény hossza csak attól függ majd, hogy 
meddig kívánnak maradni a látogatók. A Könyvtári Éj-
szakáról Pótári Mihályt, az ÁMK intézményvezetőjét kér-
deztük.

„Mindszent és Mártély is részt vesz a Helyi identitás és ko-
hézió erősítése című pályázatban, mely a Területfejlesztési 
Operatív Program része. A pályázatnak köszönhetően kü-
lönböző programelemeket lehetett megvalósítani. Egyik 
ezek közül, amit a mártélyi lakosoknak kínálunk, az a 
Könyvtári Éjszaka” – mondta el Pótári Mihály.
A könyvtárban aznap éjjel azonban nem csak olvasni le-
het majd! Az AranyEzüst Quartett ad koncertet, majd Saj-
ti Imréné könyvtáros tart játékos feladatokkal megtűzdelt 
foglalkozást az érdeklődőknek. A másik teremben pedig 
időutazásra indulhatnak a kíváncsiskodók, hiszen régi 
Commodore gépeken és Nintendón játszhat majd, aki arra 
téved, a Retro Kocka Kuckó és Hegedűs János közbenjárásá-
nak köszönhetően. 
A Könyvtári Éjszaka programjaihoz április 24-én este 6-tól 
csatlakozhatnak az érdeklődők a mártélyi könyvtárban.
A rendezvényt csak a körülmények figyelembe vételével tud-
juk megtartani!
A könyvtár rendes nyitva tartása:
 HÉTFŐ 10 – 18 óráig
 KEDD 10 – 18 óráig
 SZERDA 10 – 18 óráig
 CSÜTÖRTÖK 10 – 17 óráig
 PÉNTEK 10 – 17 óráig

AZ ALKOTÁSOK MÁR MEGÉRKEZTEK 
A MÁRTÉLYI FALUHÁZBA

 
Immár hatodik alkalommal, a mártélyi Faluházban lehet 
majd megtekinteni a pArtszakasz Művészeti Egyesület ki-
állítását. Bár a nyitás egyelőre ugyan bizonytalan a kiala-
kult koronavírus-helyzet miatt, a műalkotások várják a 
kíváncsi szemeket és persze a veszélyhelyzet megszűnését. 
Kis-Gyöngyösi Ildikót, az egyesület egyik alapító tagját és 
elnökhelyettesét kérdeztük.
„Kiállítóink a 2018-ban alakult hódmezővásárhelyi szék-
helyű, de mártélyi tevékenységet is tervező pArtszakasz 

Művészeti Egyesület tagjaiból állnak. A férjemmel Már-
télyon élünk: Kis Tamás Tibor az elnöke az egyesületnek, 
jómagam pedig egyik alapító tagja és elnökhelyettese. Kis 
Tamás Tibor különböző olajfestményekkel, tájábrázolások-
kal, valamint tiszai és mártélyi tájképekkel van jelen ebben a 
tárlatban, én pedig egy monokróm Tornyai-portréval, akril 
csendéletekkel, nagyméretű pasztell grafikáimmal és gyer-
mekeim portréival veszek részt a kiállítók sorában” – fogal-
mazott Kis-Gyöngyösi Ildikó.
Minden kiállító dél-alföldi származású művész. A teljes-
ség igénye nélkül: itt lesz Kalácska Beáta szobrokkal és le-
begő faszobor-csoporttal, Prágai Krisztián fémmunkákkal, 
Gubovics Melinda pedig tűzzománcaival vesz részt. Kiállít 
még Szabó Roland akvarellekkel, Haskó Edit iparművészeti 
munkákkal, Korom Vivien fényábrázolásaival, illetve nagy-
méretű munkáival.
„Belső indíttatású, őszinte alkotásra törekszünk. Kötődé-
sünk a klasszikus, időtlen esztétikumhoz, mely erőt ad az 
értékválságos időkben egy és ugyanaz. Céljaink között sze-
repel, hogy közös-egyéni kiállításokat szervezzünk, hogy 
szakmai fejlődést elősegítő kirándulásokat és utazásokat 
szervezzünk, hogy részt vegyünk alkotótáborokban. Igyek-
szünk kihasználni minden pályázati lehetőséget, legyen az 
helyi, megyei, országos vagy nemzetközi” – mondta el az 
elnökhelyettes. 
Összesen 12 művész állít majd ki, fejenként legalább 6-7 
munkát mutatnak be.

Komjáti Ági

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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Anyakönyvi Hírek
MEGSZÜLETTEM:

•  Domján Milán, 2020. március 17. 
Édesanyja: Baranyi Nikolett, Édesapja: Domján Sándor

A BUSÓKKAL ŰZTÉK EL 
IDÉN IS A TELET
 

Negyedik alkalommal rendezték meg Mártélyon a hagyo-
mányos télűzést az Ete Népe Történelmi Egyesület és az 
önkormányzat szervezésében, amelyre természetesen ez 
alkalommal is ellátogattak a mohácsi busók!

Február utolsó napján ideje volt, hogy a hozzáértők minden 
szakértelmüket beleadva végképp elűzzék a telet. Mint azóta 
kiderült, azért ez javarészt egy sikeres hadművelet volt, hi-
szen az időjárás egyre inkább tavaszias arcát mutatja. Persze 
a mártélyi eseményeket figyelembe véve ez nem is csoda.

Sándor József Attila, az Ete Népe Történelmi Egyesület el-
nöke lapunknak elmondta, hogy ez alkalommal is több mint 
kétezren vettek részt a hagyományos télűzésen, ekkora „se-
reg” láttán pedig nem meglepő, hogy a hideg évszak inkább 
visszavonulót fújt. A résztvevők persze mindent meg is tettek 
ennek érdekében. Több hagyományőrző csoport is ellátoga-
tott az eseményre, ágyúkkal, korabeli fegyverekkel, biztosít-
va a cseppet sem csendes hangulatot. A szokásokhoz híven a 
kiszebábot is végigvitték a település Fő utcáján, hogy aztán 
a Szünet Pub és Panzió melletti területen a báb és a rátűzött 
bú és baj is a tűz martalékává váljon. A régi hagyományokat 
követve a résztvevők tollakat és fecniket ragadhattak, erre 
írhatták fel azok a dolgokat, amelyeknek szeretnének búcsút 
inteni. A papírdarabkákat ezt követően a bábra illesztették, 
hogy a téllel együtt ezektől a dolgoktól is megszabaduljanak. 
A busók és a maskarások hangosan és szakszerűen igyekez-
tek ezt követően elzavarni a telet.

A szervezők kézműves vásárral is készültek és finomságok 
vásárlására és elfogyasztására is volt lehetőség. Sándor József 
Attila a Mártély Híreknek azt is elmondta, hogy a következő 
évben, mivel már ötödik alkalommal hívják életre a rendez-
vényt, még több programmal, színpadi produkciókkal sze-
retnének készülni.

Abban pedig biztosak lehetünk, hogy ez esetben még inkább 
sikeres lesz majd a Nagy Télűző Hadművelet!

szcs 
Fotók: Szendi Rózsa
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