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  Megújult a Mártélyi Óvoda
Szombaton, augusztus 27-én délelőtt átadták Mártély fel-
újított óvodáját, melyet 126 millió forintból korszerűsítet-
tek. A jelképes piros, fehér, zöld színű szalagot Dr. Lázár 
János miniszter, országgyűlési képviselő és Borsos József, 
a község polgármestere vágta át.

Az óvoda épülete egykor Tornyai János festőművész háza 
volt, melyet az 1910-es években épített az Alföld híres fes-
tője. Az épületet 2016-ban 126 millió forintból újították fel, 
szombat délelőtt pedig ünnepélyesen átadták a gyerekek-
nek, óvónőknek és szülőknek. Az átadón beszédet mondott 
Dr. Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő is.
„Nagyra értékelem a Képviselő-testület azon döntését, hogy 
nem új óvoda építése mellett kötelezte el magát, hanem a régi 
óvoda felújítása mellett tette le a voksát. Egy nagyon fontos 
és különleges helyen vagyunk, nem messze a Mártélyi nagy 
fa emlékétől, ahol annak idején e házat megvásárló és életé-
nek fontos szakaszát itt töltő Tornyai János művészeti kor-
szakának legszebb képeit alkotta. A hosszú évek szenvedése 
és nélkülözése után a sikeres kiállítások eredményeképpen 
vásárolhatta meg ezt a házat, hozhatta létre ezt a műtermet. 
Tornyai a vásárlás után a házat „Hóttig nyögöm …..” háznak 
nevezete, tekintettel arra, hogy súlyos anyagi kötelezettséget 
vállalt az épület megszerzése érdekében. Én örülök annak, 
hogy Mártély Község Képviselő-testületének nem kellett 
hóttig nyögnie azokat az anyagi terheket, amely az óvoda 
felújításához szükségeltetett, hiszen a kormány, a Képviselő-
testület kérése alapján száz százalékban támogatta ennek az 
óvodának a létrejöttét.” 
Borsos József polgármester ünnepi beszédében többek kö-
zött a következőket mondta:

„Nagyon nagy öröm ez a  mai nap, és egy kicsit meghatódva 
állok Önök előtt. Eszembe jutnak az én óvodás emlékeim, 
korszak, amely minden ember életében legmeghatározób-
bak közé tartozik. Rengeteg élményt kaptunk az óvodában, 
melyre minden ember szívesen gondol vissza élete során. A 
kapcsolatom a mi óvodánkkal a kétezres évek elejére tehető, 
amikor képviselőként a helyi intézményeket bejártam. Ked-
ves emlék számomra Szabó Lászlóné Rózsika óvónénivel 
folytatott beszélgetésem a falusi óvoda akkori kihívásairól, 
nehezségeiről. Előre láttuk, hogy a demográfiai völgy, ami a 
falusi közösséget is érinti, és a városi óvodákban egyre erő-
södő vonzerő mekkora hatással lesz a helyi óvoda és iskola 
jövőjére.
Tisztelt ünneplők, most röviden összefoglalom az óvoda 
felújítás legfontosabb eseményeit. A kezdetet 2014 nyarára 
teszem, amikor Dr. Lázár János országgyűlési képviselővel 
arról beszélgettünk, hogy a Mártélyra tervezett beruházá-
sokat milyen időrendi sorrendbe helyezzük. 2015 nyarán 
felmérést folytattunk az óvoda műszaki állapotáról Nacsa 
János tervező úrral, melynek eredményeként elkészült egy 
állapotfelmérés, egy felújítási terv és egy költségbecslés. 
Közbeszerzési eljárást indítottunk, melynek győztese a Joma 
Kvent Kft. lett. Igen rövid idő állt rendelkezésre a kivitelezés 
szakszerű, gyors és pontos megvalósítására. Szakembereik, 
alvállalkozóik munkájának eredményét ma Önök is megte-
kinthetik.
Engedjék meg, hogy itt köszönjem mindazoknak a munká-
ját, segítségét, közreműködését, akik nélkül ez a példaérté-
kű beruházás nem valósulhatott volna meg ilyen gyorsan és 
ilyen színvonalon.
Úgy hiszem a munka most mégsem fejeződik be. Egy másik 
fajta munka, talán ennél az építkezésnél is fontosabb kezdő-
dik, hiszen az itt folytatódó oktató- nevelő munkát is bátran 
nevezhetjük építkezésnek. A szépre, a jóra, az igazi értékek-
re nevelés tégláit helyezik el napról napra, hétről hétre az 
óvónénik kisgyermekeink, unokáink lelkében. E téglákat a 
szeretetük habarcsa tartja majd össze.
A mártélyi óvoda jövője a mártélyi gyermekek és szüleik 
kezében van. Bízom benne, hogy minden helyi szülő első-
sorban ezt az intézményt választja gyermekének. Az elkö-
vetkező időszak szakmai fejlesztésének iránya egy vonzó, 
természet- és művészetközpontú óvoda, ami megtartó, be-
fogadó, közösségépítő, szép és szerethető.”
„Azért örülök, hogy megújult az óvodánk, mert sokkal esz-
tétikusabb lett, és funkciókba is kibővült. Mivel már régóta 
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itt dolgozok, láttam a régi repedezett falakat, elhasználó-
dást az épületen, és most mintha egy újba költöztünk volna. 
Szakmailag is könnyebb lesz itt dolgozni, hiszen a teraszo-
kon például rossz idő esetén is tudunk levegőzni, ha agya-
gozunk, festünk, akkor nem a szép csoportszobát kenjük 
össze.” – tudtuk meg Csatlós Pálnétól, a kiscsoportosok óvó 
nénijétől.

Az óvoda falán helyett kapott a „Tornyai-emlékfal”, melyet 
B. Kovács Emőke képzőművész készített.

  Brüsszelben is meg kell védeni 
a magyar határt

Meg kell védenünk azt a jogunkat, hogy eldönthessük, 
kikkel élünk együtt a saját hazánkban – mondta el a Né-
gyesnek Dr. Lázár János, akit az október 2-ra kiírt nép-
szavazásról kérdeztük. A térség országgyűlési képviselője 
szerint az unióban egyre nagyobb a széthúzás miközben 
Magyarország saját költségén védi a kontinens határát, 
amiért ráadásul köszönet helyett politikai támadásokat 
kap.
Áder János köztársasági elnök október 2-ra írta ki a kor-
mány által kezdeményezett kényszerbetelepítésről szóló 
népszavazást. A kérdés úgy szól: „Akarja-e, hogy az EU az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem ma-
gyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező bete-
lepítését?” A referendumról a Négyes Hódmezővásárhely és 

Makó térségének országgyűlési képviselőjét, a Miniszterel-
nökséget vezető minisztert kérdezte. 
- A kormány megtárgyalta a köztársasági elnök úr döntését 
és azt fogjuk kérni minden választópolgártársunktól, hogy 
menjen el, vegyen részt a népszavazáson, mondja el a véle-
ményét – mondta el Dr. Lázár János.
A politikus kiemelte: arra kéri a térségben élő polgárokat, 
szavazatukkal segítsék, hogy a Kormány meg tudja védeni 
Magyarországot. 
- A magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Meg kell vé-
denünk azt a jogunkat, hogy mi magyarok határozhassuk 
meg, kit engedünk be az országunkba. Meg kell védenünk 
a határainkon, de meg kell védenünk Brüsszelben is. Októ-
ber 2-án a magyarok az Európai Unióban először véleményt 
mondhatnak Brüsszel bevándorlás-politikájáról, üzenetet 
küldhetnek, hogy támogatják vagy elutasítják a kényszerbe-
telepítéseket – fejtette ki a miniszter.
Hozzátette: az elhibázott bevándorlás-politika egyre súlyo-
sabb károkat okoz az uniónak.
- Az ellenőrizetlen, kontrollálatlan bevándorlás döntő mér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy a kilépéspárti szavazatok 
győzzenek, és Nagy Britannia elhagyja az Európai Uniót. Ha 
a bevándorlást nem kezeli az unió, ha nem erősítjük meg a 
határvédelmet és Brüsszel továbbra is a nemzetek felett akar 
döntéseket hozni arról, kiket kell egy-egy országba betelepí-
teni, annak nagyon súlyos következményei lesznek az unió 
jövőjére nézve – mondta el Dr. Lázár János.  
A képviselő szólt a Magyarország elleni politikai támadá-
sokról is. 
- Sokan Európában azzal vádolják a magyar kormányt, hogy 
nem szolidáris, azonban a valódi menekülteknek Magyar-
ország mindig segített, ráadásul, míg Brüsszel már évek óta 
csak egyre rosszabb és rosszabb megoldásokban gondol-
kodik, mi eredményes lépéseket tettünk. Mi lenne az iga-
zi szolidaritás, ha nem az, hogy Magyarország a szükséges 
költségek 97%-át biztosítva védi Európa határait, amit szá-
mos európai ország nem tesz meg. Mi védjük őket, próbál-
juk föltartóztatni azokat az embereket, akik papírok nélkül, 
kontroll nélkül, ellenőrzés nélkül akarnak Európa határain 
belépni – mondta el a politikus.
A képviselő kiemelte: a kormány arra kéri a magyarokat, 
hogy mondjanak nemet a kényszerbetelepítésre, mondjanak 
nemet Brüsszel bevándorlás-politikájára, és minél többen 
vegyenek részt az október 2-án esedékes népszavazáson.

Forrás: Négyes

  Indul a tanév
A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Márté-
lyi Tagintézménye 2016. augusztus 31-én 15.00 órai kezdet-
tel tartotta tanévnyitó ünnepségét a Faluházban. 18 tanuló 
kezdheti meg tanulmányait szeptember 1-jén, közülük 8-an 
az első évfolyamon, kiket apró ajándékkal köszöntötték.
Farkas Zsuzsanna intézményvezető asszony köszöntő be-
szédében beszámolt az elmúlt nyár programjairól, kiemel-
te a megvalósult Erzsébet tábort, melynek köszönhetően a 
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diákok tartalmasan tölthették el a szabadidejüket az iskolai 
szervezésnek köszönhetően. 

Szakmai munkánk során fő célkitűzésünk, hogy minden ta-
nuló számára hatékony, elfogadást, biztonságot nyújtó kör-
nyezetet teremtsünk, az egyéni tanulási út lehetőségét biz-
tosítsuk, szabadságra, kreativitásra, önálló gondolkodásra 
neveljük a gyermekeket.

Az intézmény szakmai munkájában hangsúlyos szerepet 
kap ebben a tanévben is a digitális tudás megszerzése, vala-
mint az idegen nyelv oktatása. A gyerekek a szülők igényei-
nek megfelelve angol nyelvet fognak tanulni. A mindenna-
pos testnevelés keretein belül folytatódik az úszásoktatás, ez 
külső helyszínen kerül megtartásra.

Ebben a tanévben Magyar Nóra és Csizmadia-Vidács Nóra 
tanítónők segítik Cseszkóné Locskai Éva tanítónő munká-

  Bemutatkozik az új vezető óvónő
2016 szeptember új változásokat hozott a mártélyi Óvoda 
életében. Óvodánk épülete megújult, és Faddi Gáborné sze-
mélyében új vezető óvónő kezdte meg munkáját.
- Mondana néhány szót Magáról és a szakmai múltjáról?

Pest megyéből, Inárcs-
ról költöztem Szeged 
városába a tavalyi év-
ben. Férjhez mentem 
és a párom szegedi. A 
sikeres átköltözés és 
esküvő után, új mun-
kahelyet kerestem. 
Árnyalt és színes szak-
mai pályafutást tudha-
tok mostanra magam 
mögött, de egyértel-
műen a szakmámban 
szerettem volna elhe-
lyezkedni. Már gye-
rekkorom óta tudtam, 

gyerekekkel szeretnék foglalkozni, már akkor is azt emle-
gettem gyakran: Én óvónéni leszek egyszer! A gimnázium 
befejezése után azonnal egy gyermekotthonban kezdtem 
dolgozni, hogy nekiindulhassak az áhított pályának. Köz-
ben a népi mesterségek világa elvarázsolt, így közművelő-
dési szakembernek tanultam, valamint játszóház vezetői 
végzettséget szereztem, több más szakma mellett. 2003 
-ban, aztán új munkahelyet kerestem, és mint gondozónő 
dolgoztam tovább egy módszertani bölcsődében, már nem 
pályakezdőként feleltem meg a kihívásnak, amit a bölcső-
dei környezet jelentett. A korai gyerekneveléssel kapcsolatos 
széles spektrumú ismeretekre tettem szert. Mikor lehetősé-

ját, valamint Cseszkó Éva oktatási asszisztensként dolgozik 
Mártélyon. 

Bízunk abban, hogy egyre többen lesznek kíváncsiak a Tag-
intézményben zajló családias iskolai életre.

Farkas Zsuzsanna 
intézményvezető

(folytatás a következő oldalon)
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gem nyílt beiratkoztam a főiskolára és a munka mellett si-
keresen el is végeztem. 2006-ban kitűnő eredménnyel, mint 
óvodapedagógus diplomáztam. Óvodapedagógusi mun-
kakörömben rögtön éreztem, hogy az óvodás korosztály, 
amivel igazán foglalkozni szeretnék, mivel ebben a korban 
a gyerek személyisége a legjobban formálható és a legfo-
gékonyabb. Két évvel ezután, lehetőségem nyílt, hogy egy 
uniós, kommunikációs és szakmai csereprogram keretében 
pedagógusként egy évig dolgozni külföldön. Hollandiában, 
Voorthuizenben, a Van den Bergh Scholl intézményében 
kaptam erre lehetőséget 2007-től. Rengeteg tapasztalattal 
egy új nyelv elsajátításával, sok élménnyel, ötlettel tértem 
haza, amit a mai napig kamatoztatni tudok a munkámban. 
A budapesti Kerekerdő Óvodában vállaltam állást a haza-
térésem után, mivel még mindig az óvodás korosztályt tar-
tottam a legközelebb állónak a szívemhez. Közben belemé-
lyedtem a neveléstudományi kutatások világába. Pár évre rá 
a magas színvonalú, modern technikával felszerelt, Gyer-
mekvár Óvoda, ami egy német nemzetiségi óvoda felvett 
soraiba. Kutatási céllal mentem dolgozni az ottani nevelő 
testület tagjakét, mert nézetem szerint csak így lehet beha-
tóan tanulmányozni egy intézmény működését. A nevelés 
széles spektrumában tapasztaltam meg a különböző intéz-
mények munkáját, megoldásait, eszköz és szabályrendsze-
rét. Közben Közoktatási vezető képesítést szereztem kitűnő 
eredménnyel és hollandiai utam, szakmai tapasztalataiból a 
BME egyetem az Opus et Educatio tudományos folyóiratban 
megjelentette a tanulmányom „Mozaikok a holland közok-
tatásban” címmel. Az eddigi szakmai munkám fordulatot 
vett, amikor hátrahagyva az eddigi pályafutásomat férjhez 
mentem és Szegedre költöztem. Nagy lelkesedéssel indulok 
neki újra, hogy a szakmám új útjain maradandót tudjak al-
kotni, a gyerekek és szülők javára.
- Mi motiválta arra, hogy megpályázza a pozíciót?
Mártély nagy múltú település, és noha nem volt szeren-
csém hosszabban elidőzni ezen a megkapóan idilli helyen, 
már tudtam róla, hogy remek kiránduló hely. Amikor tu-
domásomra jutott, hogy a helyi óvodába új vezetőt keres-
nek, megpályáztam az állást. Új pedagógiai módszerekkel 
vonzó erőt alkotni egy kistérségben, olyan szakmai feladat, 
ami számomra érdekességet, a szakma számára, pedig új 
kutatási területet jelenthet. A pályázat kapcsán, aztán ellá-
togattam az éppen felújított óvodaépületbe és megismertem 
a pedagógus kollégákat, valamint a mártélyi vezetőséget. A 
természet közeliség és a mártélyi emberek összefogása azon-
nal megerősítette bennem, hogy jól döntöttem, amikor be-
nyújtottam a pályázatomat és ez a hit bennem azóta is csak 
erősödött. Ebben a községben példamutató az összefogás, a 
segítőkészség és a fejlődni akarás. Hitem szerint, egy ilyen 
környezetben, a teljesen felújított óvodában, újszerű és elő-
remutató szakmai munka valósítható meg hosszú távon.
- Beszélne az Óvodával és az óvodai neveléssel kapcsolatos 
terveiről?

Mártély óvodájának intézményvezetőjeként szeretném 
emelni a terület szakmai nívóját. Lelkes új szemléletű ne-
velőtestületet kialakítva szeretnék dolgozni tovább a gyere-
kekért és szülőkért. Tartva és őrizve a már meglévő hagyo-
mányokat, a természet kincseinek közelségét kihasználva a 
művészet eszközeivel szeretnék egy olyan pedagógiai prog-
ramot kialakítani, ami által pluszt nyerhetnek az ide járó 
óvodások. Tornyai János festőművész születésének emlék-
napján szeretnék a nevelőtestülettel és a szülőkkel közösen 
kiállítást rendezni a gyerekek munkáiból, valamint a helyi 
ünnepeken, jeles napokon az óvodások műsorával színesíte-
ni a község életét. Kezdetnek még a személyi és tárgy felté-
teleket szeretném optimalizálni, azután megújítani a peda-
gógiai programot. Modern szemlélettel szeretném átitatni a 
pedagógusok szakmai munkáját és a gyerekek mindennap-
jainak színesítése, szintén a terveim között szerepel. Minden 
fejlődési területen előrelépést szeretnék elérni a következő 
időszak során. Minden változtatás kis lépésekkel kezdődik 
és reményeim szerint a község sokat nyer ezekkel a változta-
tásokkal, óvodája a külső után, belsőleg is megújul a gyere-
kek és szülők örömére.

Köszönöm Faddi Gábornénak a válaszait.
Óvodánk dolgozóinak, mint eddig is eredményes, gyereke-
iknek játékkal, élményekkel teli nevelési évet kívánok.

Dajka-Szabó Beatrix

  Egészségház épül
Az elmúlt hónapok előkészítő munkájának köszönhetően 
augusztus 22-től megkezdődött az Egészségház kialakítása. 
Célunk, hogy a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő és a 
védőnői szolgálat egy helyen tudjon üzemelni, és korszerű, 
akadálymentes, és megújult épületben, uniós szabványok-
nak megfelelő körülményeket biztosítsunk az egészségügyi 
ellátásra szoruló lakosok részére.

A helyszínválasztást több szempont is indokolta: - az újfa-
luban lakik a lakosság kétharmada, - a közös Polgármesteri 
Hivatal kialakításával a teljes hivatali épület kihasználatlan 
volt, - az új szárny elegendő helyet biztosít mindhárom ren-
delő kialakítására.
Az előzetes tervezés és költségvetés alapján bruttó 43 MFt 
–ba kerül a felújítás. Dr Lázár János országgyűlési képvise-
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  Barbárok Mártélyon
Negyedik éve szervezik a Barbár Kupát, ahol kamionhúzó 
bajnokok, erőemelő európa- és világbajnok és fekve nyo-
mó bajnokok mérték össze erejüket.

Nagy Zsolt „Joe” idén negyedik alkalommal szervezte meg a 
versenyt, egyre nagyobb sikerrel. Az érdeklődőket tekintve 
évről évre duplázódik a létszám.

„A nézőszám nagyon jó tendenciát mutat, úgy tűnik, hogy 
rajtunk kívül a nézőközönség is egyre jobban szereti ezt a 
sportot. Rengeteg neves versenyzőnk van, voltak itt kamion-
húzó bajnokok, erőemelő európa- és világbajnok valamint 
fekve nyomó bajnokok.” – tudtuk meg Nagy Zsolttól.

A versenyszámok között szerepelt szánkóhúzás, ahol 15 m 
távolságra kellett elhúzni egy 330 kg súlyú szánkót. Volt ke-
rékforgatás is, ahol legkevesebb 350 kg, legtöbb pedig 576 
kg súlyú gumit kellett átforgatni. A lengősúly 277 kg-ra volt 
beállítva, melyet felváltva vittek 15 m-en keresztül. Ezeken 

lőnk hathatós közbenjárásának köszönhetően a beruházást 
100%-ban a Belügyminisztérium finanszírozza. Ezúton is 
köszönjük képviselő úr segítségét. A közbeszerzési eljárás 
lefolytatása után a JOMA Kvent Kft nyerte el a fővállalkozói 
megbízást.

A munka menetéről Körtvélyessy András kivitelezés vezető 
számolt be.
Az építkezési területet 2016. augusztus 24.-én foglalták el a 
szakmunkások, és a belső nyílászárók eltávolításával kezd-
ték meg a munkát. Ezek után leszerelték a régi fűtésrendszer 
alkatrészeit, a lámpatesteket és megkezdték a közfalak ki-
alakítását. A teljes aljzatbetont felverték majd új hőszigetelt 
padlózatot alakítanak ki. A főbejáratnál most készül a 8 m 
hosszú akadálymentes feljáró, és külön bejáratot készítenek 
a védőnőhöz érkezők részére. Az épületet jelenleg a hátsó be-
járton keresztül lehet megközelíteni. A nyílászárókat kicse-
rélik és homlokzati hőszigetelést is kap a létesítmény, tehát 
jogosan mondhatjuk majd, hogy tetőtől - talpig átépítik az 
épületet. 

Orvosaink már nagyon várják a felújítás végét és az ünnepé-
lyes átadást, hogy átköltözve ebben a szépen felújított egész-
ségházban fogadhassák a pácienseiket és a gyermekeket, a 
szükséges vizsgálatok és betegellátási feladatok ellátására. 

Borsos József 
polgármester (folytatás a következő oldalon)
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Hétvégén ismét megrendezésre került, immár harmadszor a 
Mártélyi Ifjúsági Bélyegtábor és Kiállítás. 31 gyermek és 19 
felnőtt kapott szállást az Erdei Iskolában és a Faluházban, 
további 10 felnőtt segített a rendezvények lebonyolításban. 
Dr. Kövér László, az Országgyűlés Elnökének 1 millió forin-
tos adományának köszönhetően az Internetes Bélyeggyűj-
tő Klub egyesület a tábor minden résztvevőjének étkezését, 
szállását és utazási költségét téríteni tudta. A támogatást ez-
úton is hálásan köszönjük!
Csütörtökön délelőtt megérkezett minden résztvevő az or-
szág minden sarkából, Budapestről, Gyömöréről, Debre-
cenből, Nagykállóról, Nyírtelekről, de még a határon túlról, 
Zentáról is. A délután a bélyegkiállítás berendezésével telt 
a felnőttek számára, 22 gyermek közel 300 db A/4-es lapra 
feldolgozott kiállítási anyagát helyezték el a paravánokon. A 
gyerekek közben csónakázhattak a Tisza-holtágán, tábor-
zászlókat és bélyegkönyvecskét készíthettek, bélyegtároló 
dobozokat hajtogathattak. A közönségdíjat Abavári-Tóth 
Máté anyaga nyerte el „Szeretjük a macskákat” címmel. Ki-
tűnő, értékes anyagokat láthattunk, nagy örömünkre több 
mártélyi érdeklődő is megnézte a kiállítást. Este számhá-
borúval vezették le a gyerekek az utazás, a csónakázás és a 
kiállítás berendezés fáradalmait, majd tábortűz mellett ül-
dögélve beszélgettünk, énekeltünk, egyik ifjú táborozónk 
pedig gitározott is.

Pénteken reggel ünnepélyesen megnyitottuk a kiállítást, kö-
zös tárlatvezetésen mutatták be a gyermekek az anyagaikat. 
Kihelyezett alkalmi posta működött alkalmi postabélyegző-
vel, igen szép bélyegkínálattal, örömmel vásároltak is az ér-
deklődők és a táborozók. A tábor résztvevőinek csoportké-
pével díszített alkalmi borítékot készítettünk, amelyre még a 
tábor tiszteletére készített személyes bélyeget, emlékbélyege-
ket és levélzáró címkét is lehetett ragasztani. Délután a kiál-
lításhoz kapcsolódó kvízkérdéseket lehetett megválaszolni, 
este minden megfejtő ajándékot is kapott. Az ajándékosz-
tást egy meglepetés koncert vezette be, Mucsiné Kiss Ildikó, 
hódmezővásárhelyi fuvolaművész hölgy játszott szebbnél 
szebb darabokat. Este tábortűz melletti szalonnasütés zárta 
a napot.

Szombaton a filatéliáé volt a főszerep, délelőtt öt különbö-
ző foglalkozáson tanulhattak ifjú filatelistáink a postai bér-
mentesítésekről (bélyeges bérmentesítések, díjjegyesek, gépi 
bérmentesítések, IPH bérmentesítő jegyek, portózás & csa-
lárd bérmentesítések). Délután egy ötfordulós vetélkedő ke-
retében adtak számot a gyerekek a megszerzett tudásukról. 
A foglalkozások és vetélkedő ideje alatt a felnőttek ellátogat-
tak a tanösvényre, illetve a nem túl messze található malom-
ba is. Mind az öt csapat szépen „vizsgázott” a vetélkedőn, 
szép ajándékokat kaptak az egész napos munkájukért. Az 
esti ajándékozás a megszokott jó hangulatban telt.
Vasárnap a táborzárás keretében minden résztvevő emlék-
lapot kapott, a kiállítók oklevelet a saját fényképükkel, hát-
oldalán egy részletes visszajelzéssel a kiállítási anyagról. Dé-
lig még egy origami mester, Molnár László is ellátogatott a 
táborunkba. Elhozta sok szép kész művét is, de ott, helyben 
is készíthettek a gyerekek és felnőttek különböző papíralko-
tásokat. Ebéd után hazautaztak a résztvevők.
Köszönjük Mártély vendégszeretetét, hogy idén is gondos-
kodó szeretettel vettek körül bennünket! Vendéglátóink 
megtettek mindent azért, hogy kellemesen tölthessük ezt 
a négy napot. Reméljük, még sok éven át térhetünk vissza 
Mártélyra, és hozhatjuk el a filatélia szépségét minden ér-
deklődőnek!

Csatlós Árpádné

  Éjszakai versengés Földeákon
Izgalmas játékot ígértek a Mobil – Földeáki Fiatalok Egye-
sülete meghívójában, melyet az NMI küldött el a megyé-
ben tevékenykedő ifjúsági közösségek és IKSZT-k számára. 
„Kalandos Éjszakai Versengés-re” invitálták a 4 fős csapa-

kívül volt még sziklaemelés, golyóemelés és páros rönknyo-
más.
Összesen 20 erőember versengett egymással, 10 csapatban, 
akiknek bográcsban főtt a marhapörkölt, a közönséget pe-
dig egy tál babgulyásra invitálták meg.
A verseny mellett egy közelharc bemutatót is megtekinthet-
tek az érdeklődők, ahol töréstechnikákat és támadás elhárí-
tást mutattak be a Zanshin ju jitsu dojo tagjai.
A verseny eredménye:
1.) Borovszky Bence és Borovszky Norbert 
2.) Bartalos Tamás és Gubicza Pál 
3.) Meleg Antal és Stein Tamás
A versenyen egy mártélyi-hódmezővásárhelyi páros, Hebők 
Emil ács és Kiss Attila kovács is résztvett.

Forrás: Promenad.hu

(folytatás az előző oldalról)
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  Mi az a MondoCon?
2008 óta negyedéves rendszerességgel kerülnek megrende-
zésre a MondoConok, amelyek a távol-keleti kultúra hazai 
rajongóinak legfőbb találkozói. Az elmúlt években jelentő-

sen megnőtt a ren-
dezvényre látogató 
külföldi vendégek 
száma, a MondoCon 
a régió legnagyobb 
ilyen jellegű esemé-
nye. A rendezvényen 
cosplayeket (Animék 
vagy játékok ins-
pirálta jelmezeket) 

láthatunk. Vannak olyanok, akik ezt a „cosplayeskedést” 
túlságosan is komolyan veszik, viszont vannak, akik tel-
jes mértékben elhülyéskedik. Sokan vannak olyanok, akik 
táblákkal járnak-kelnek a Conon. A felirat sokszor a „Free 
hugs” azaz ingyen ölelés. A rendezvényen különböző prog-
ramok vannak. Kerekasztal beszélgetések különböző té-
mákról (anime, játékok, cosplay készítés), rajz versenyek 
helyben, Just Dance párbajok, számítógépes játékokat lehet 
kipróbálni, cosplay versenyek, League of Legends meccsek. 
És még sok más érdekes program. 
És hogy én miért szeretem ezt a rendezvényt? A programok 
és a társaság miatt megyek ezekre. 

És mi azaz anime?
Az anime a második 
világháborút követő 
zaklatott lelkivilá-
gú Japánban alakult 
ki. Az anime a japán 
rajzstílusú rajzfilmek 
gyűjtő neve. A mi 
rajzfilmjeinktől azért 
különbözik, mert mi 

első sorban a gyerekeknek készítjük, míg ők nem. A műfaj 
több korosztálynak is nyújt szórakozást, nem csak gyerekek-
nek, hanem felnőtteknek is. Épp ezért az anime nem köthető 
a nálunk létesülő rajzfilmekhez. Az anime önálló műfajként 
létezik. Más szóval több féle stílusra tagolódik, mint az élő 
szereplős filmek. Könnyen felismerhető, hiszen rajzstílusa 
igen egyedi. (karcsú test, nagy szemek…)

Hajdú Virág Renáta

tokat és felnőtt kí-
sérőiket. Egy vegyes 
csapattal neveztünk, 
egy mártélyi, két vá-
sárhelyi és egy földe-
áki fiatal állt össze, 
hogy próbára tegye az 
ügyességét, kitartását, 
kreativitását. Egy rö-
vid megnyitó után, 19 

órától kellett felkeresni tíz állomást, megadott sorrendben, 
és megoldani a változatos feladatokat. A csapatunk jó kedv-
vel vágott neki a tájfutásnak, ezzel letudták a leghosszabb 
állomást. Én is követtem őket egy darabig, de nem bírtam 
tartani velük a lépést… ? Összességében élvezetes próbákat 
kellett kiállniuk, a végső helyezéstől függetlenül jól érezték 
magukat a srácok, és ez a lényeg!

Horváth Tibor IKSZT munkatárs
Augusztus tizenkettedikén, Földeákon egy kalandos éjsza-
kai versengésen vettünk részt, mint „Időutazó” csapat. Tíz 
állomás volt, és tizenhét csapat. A feladatok sokszínűek vol-
tak, tájfutással kezdtünk, mikor is körbe jártuk Füldeák egy 
területét. Utána zászlókat kellett felismernünk, majd fűsze-
reket kellett megállapítanunk illatból, növényekről tettek fel 
kérdéseket, daloknak címét és előadóját kellett felismernünk 
30 másodpercnyi részből. Katasztrófavédelemmel kapcso-
latban is töltöttünk ki feladatlapot. Autókkal és motorokkal 
kapcsolatban is kérdeztek az egyik állomásnál és ott nem 
csak kérdeztek, hanem egy autónak két hátsó kerekét is ki-
cseréltük. Volt egy ”pihenő” állomás is, ahol ördöglakatokat 
és logikai feladatokat próbáltunk megoldani. Memória játék 
is volt, a témája pedig az országok és annak nevezetes épü-
letei. Egy másik állomáson „Egy perc és nyersz!” feladatok 
voltak. Az utolsó helyszínen malmoztunk egy másik csapat 
ellen. Az eredményhirdetésre várva „élő”malmoztunk, majd 
egy tűzzsonglőr jött bemutatót tartani. Az egész esemény 
nagyon szórakoztató volt, máskor is szívesen részt veszünk 
rajta. 

Hajdú Renáta Virág Mártély
Nekem rettentő nagy élmény volt, hogy részt vehettem 
Hódmezővásárhelyiként egy földeáki helyszínű programon. 

Nagyon aranyos em-
berek voltak az állo-
másokon, segítőkész-
ségből egyáltalán nem 
volt hiány és a hangu-
lat is emlékezetes ma-
rad számomra. Csa-
patunkat erősítette 
egy földeáki is, isme-
retség által. Gyorsan 

összeszoktunk és rugalmasan oldottuk meg a feladatokat 
a legjobb tudásunk szerint. Szerintem a tájfutás és a zenei 
rész volt a legjobb! A logikai rész nem volt a kedvencünk, de 
próbáltuk a legtöbbet kihozni magunkból! Életemben elő-

ször kereket cseréltem autón, de szerintem nem csak nekem 
volt ez az első ilyen élmény. A tűzoltóságon kiderült, hogy 
remekül tudunk együtt dolgozni, olyan gyorsan sikerült ki-
raknunk a képeket, mintha mindig is ezt csináltuk volna. A 
végén nem kerültünk dobogóra, de kárpótolt minket a tűz-
zsonglőr és a csoki szökőkút! Köszönjük a sok élményt és 
tapasztalatot a szervezőknek!

Szentmártoni Vanessa Hódmezővásárhely
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  2016. szeptemberi ÁMK, 
IKSZT és Faluház 
programok

A rendszeres szolgáltatásokon – Falugaz-
dász fogadóóra (minden szerdán 8.00 – 9.00) és klubokon 
– Ifjúsági klub (minden második pénteken 15.00 – 17.00), 
Baba-mama klub (minden csütörtökön 9.00 – 11.00), Na-
gyi Net-klub (minden hétfőn 13.00 – 15.00) túl, az alábbi 
rendezvényekre várjuk szeptemberben az érdeklődőket és 
érintetteket.

06–07 10–14 Tüdőszűrés a Faluház előtt
08. 08.00 Egészségnap a Piacon
13. 15.00 Tankör
15. 14.00–16.00 Vásár
23.   Ki a jobb? Vetélkedő Vásárhelyen 

a Károlyi Házban
24. 10.00  Szúnyogűző Családi Nap 

a Tisza-parti játszótéren
27. 15.00 Tankör

ÁMK Faluház és IKSZT munkatársai

A ró mai Ka to li kus Egy ház va sár na pon ként
11-kor vár ja a hí ve ket köz sé günk temp lo má ba.
Minden kedden délelőtt 9 órától várjuk az 
Istennel beszélgetni vágyókat a templomba, 
kötetlen együtt imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egy há zak hí rei

Va sár na pon ként 11 órá tól Ko csis Ta más
ref. lel kész tart Is ten tisz te le tet az ima ház-

ban, mely re vár ják a gyü le ke zet tag ja it.

	  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:  228-043
Tanyagondnok:  (30) 359-1077
Polgármesteri Hivatal:  528-062
Iskola:  528-060
Óvoda:  228-035
Idősek Klubja:  228-038
Anya- és Csecsemővédő Intézet: 228-450
Posta:  528-010
Kórház-rendelőintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelő – Mártély:  228-020
Orvosi ügyelet – Hódmezővásárhely: 474-374
Munkanapokon este 16 órától másnap reggel 7 óráig, 
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.
Vacsi Gábor kéményseprő  (30) 233-2599
Közvilágítás hibabejelentő:  62/530-121

	  Az Idősek Klubja programja 
2016. szeptember hónapban

07-én  Kirándulás a Tiszára, Szalonnasütéssel egybekötve 
10 órától.

12-én Térítési díj befizetés a pénztári órákban.
21-én Filmklub 10 órától.
27-én  fehérneművásár 9:00 órától
28-án  Szent Mihály havi népszokások

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: a gyógyszer-igényét minden-
ki 7 órára hozza hétfőn reggeli előtti vércukor-, vérnyomás 
mérés 7-8 között. Minden kedden 10 órától időstorna, min-
denkit várunk. Kedden, csütörtökön beszélgetős, kártyázós 
délelőtt, szerdánként közösségi rendezvény: előadás, név-
nap, születésnap, évforduló Minden hónap utolsó keddjén 
mártélyi temetőjárat a tanyagondnok közreműködésével. 
Indulás 13.00. Az igényeket 2 munkanappal korábban jelez-
ni szíveskedjenek a klubban. Minden héten szerdán nyitott 
élő próba 10:00 órakor, Az Idősek Klubja Népdalköre tol-
mácsolásában, hallgatóságot szeretettel várjuk. Nem kö-
telező jelleggel, de be is lehet kapcsolódni!

Mártély, 2016. augusztus 22.

	  Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Csatlós Gábor és Dr. Masir Andrea
Születés:  Klapka Noel Zétény 

(Gál Anna és Klapka Szabolcs) Rákóczi u.25.

FELHÍVÁS!
Könyvtárunk csatlakozott a GINOP – 6.1.2-15 Digitális 
szakadék csökkentése című pályázathoz, hogy ismét le-
hetőséget teremtsen az  ingyenes számítógépes ismeretek 
elsajátítására. Két csoportba lehet jelentkezni, kezdő és 
haladó csoportba. A tanfolyamok 35 órásak. 
Jelentkezni a Könyvtárban lehet! Szeretettel várjuk!

Könyvtárosok


