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MÉGSEM TUDTAK ELLÁTOGATNI MÉGSEM TUDTAK ELLÁTOGATNI 
MÁRTÉLYRA A TESTVÉRTELEPÜLÉ-MÁRTÉLYRA A TESTVÉRTELEPÜLÉ-
SEK KÉPVISELŐISEK KÉPVISELŐI
  

Augusztus 20-án mégsem érkeztek meg az erdélyi és vaj-Augusztus 20-án mégsem érkeztek meg az erdélyi és vaj-
dasági vendégek a faluba. Így a találkozó még egy kicsit dasági vendégek a faluba. Így a találkozó még egy kicsit 
várat magára.várat magára.
Mártély számára rendkívül fontos, hogy ápolja Mártély számára rendkívül fontos, hogy ápolja 
testvértelepülési kapcsolatait, azonban a koronavírus-jár-testvértelepülési kapcsolatait, azonban a koronavírus-jár-
ványhelyzet miatt nem tudtak jönni a vendégek a vajdasá-ványhelyzet miatt nem tudtak jönni a vendégek a vajdasá-
gi Oromhegyesről és az erdélyi Nyárádremetéről. Cikkünk gi Oromhegyesről és az erdélyi Nyárádremetéről. Cikkünk 
megírásának pillanatában mindkét település sárga jelzésű megírásának pillanatában mindkét település sárga jelzésű 
országba tartozik, így két hét karantént jelentett volna az országba tartozik, így két hét karantént jelentett volna az 
utazók számára a látogatás az anyaországba való hazaér-utazók számára a látogatás az anyaországba való hazaér-
kezés után. A két delegáció Mártély testvértelepülési évfor-kezés után. A két delegáció Mártély testvértelepülési évfor-
dulójára érkezett volna. Sajti Imréné lapunknak elmondta, dulójára érkezett volna. Sajti Imréné lapunknak elmondta, 
hogy elnapolják az ünnepséggel egybekötött találkozót, és hogy elnapolják az ünnepséggel egybekötött találkozót, és 
ahogy a körülmények engedik, új időpontra szervezik át az ahogy a körülmények engedik, új időpontra szervezik át az 
eseményt. „Figyeljük a híreket, és amikor mind a két ország-eseményt. „Figyeljük a híreket, és amikor mind a két ország-
ban szabadon utazhatunk karantén nélkül, akkor onnantól ban szabadon utazhatunk karantén nélkül, akkor onnantól 
kezdve két-három héten belül megszervezzük a találkozót” kezdve két-három héten belül megszervezzük a találkozót” 
– emelte ki az alpolgármester.– emelte ki az alpolgármester.
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„A tavaly átadott szabadtéri gépek kipróbálására is bizta-„A tavaly átadott szabadtéri gépek kipróbálására is bizta-
tunk mindenkit, ezeknél játékos vetélkedőket is szeretnék tunk mindenkit, ezeknél játékos vetélkedőket is szeretnék 
szervezni. Az a célunk a sportnappal, hogy megmozgassuk szervezni. Az a célunk a sportnappal, hogy megmozgassuk 
a felnőtteket és természetesen a gyerekeket is, számukra is a felnőtteket és természetesen a gyerekeket is, számukra is 
készülünk játékos feladatokkal és versenyekkel. Valamint ha készülünk játékos feladatokkal és versenyekkel. Valamint ha 
minden jól megy, akkor a faluházban a gombfoci kipróbá-minden jól megy, akkor a faluházban a gombfoci kipróbá-
lására is lesz lehetőség” – fogalmazott Pótári Mihály Zsolt.lására is lesz lehetőség” – fogalmazott Pótári Mihály Zsolt.
Szeptember 19-én legyen a mozgás és a sport a két jelszó!Szeptember 19-én legyen a mozgás és a sport a két jelszó!
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IDÉN IS LESZ SPORTNAP MÁRTÉLYONIDÉN IS LESZ SPORTNAP MÁRTÉLYON
  

Az elmúlt évben nagy sikert aratott a mártélyi sportnap, Az elmúlt évben nagy sikert aratott a mártélyi sportnap, 
amelynek 2020-ban is lesz folytatása. Lábtengó, ping-amelynek 2020-ban is lesz folytatása. Lábtengó, ping-
pong, és ha az időjárás engedi, akár egy kis kenuzás is sze-pong, és ha az időjárás engedi, akár egy kis kenuzás is sze-
repelhet a tervek között.repelhet a tervek között.
Az előző év szeptemberében pályázati forrásból egy igazán Az előző év szeptemberében pályázati forrásból egy igazán 
izgalmas sportnapot szerveztek Mártélyon, amelyre a Deb-izgalmas sportnapot szerveztek Mártélyon, amelyre a Deb-
receni VSC öregfiúk csapata is ellátogatott, több egykori receni VSC öregfiúk csapata is ellátogatott, több egykori 
magyar válogatott labdarúgóval. Volt közös játék és készül-magyar válogatott labdarúgóval. Volt közös játék és készül-
tek közös fotók. Nem csak a sportpályán, hanem több más tek közös fotók. Nem csak a sportpályán, hanem több más 
helyszínen is várták az érdeklődőket. helyszínen is várták az érdeklődőket. 
A tavaly életre hívott, sikeres rendezvény pedig 2020-ban is A tavaly életre hívott, sikeres rendezvény pedig 2020-ban is 
folytatódhat – hasonlóan a mindszenti és mártélyi önkor-folytatódhat – hasonlóan a mindszenti és mártélyi önkor-
mányzatok közös pályázatának köszönhetően, amelynek a mányzatok közös pályázatának köszönhetően, amelynek a 
közösségi programok is fontos részét képezik.közösségi programok is fontos részét képezik.
Az idei sportnap szeptember 19-én valósulhat meg, a szer-Az idei sportnap szeptember 19-én valósulhat meg, a szer-
vezők bíznak abban, hogy az időjárás is partner lesz, hiszen vezők bíznak abban, hogy az időjárás is partner lesz, hiszen 
nem csak fedett helyszínen, hanem a szabadban és a termé-nem csak fedett helyszínen, hanem a szabadban és a termé-
szetben is terveznek programokat. szetben is terveznek programokat. 
Az elképzelések szerint a focilabda most is előkerül, ez al-Az elképzelések szerint a focilabda most is előkerül, ez al-
kalommal lábtengó versenyeket bonyolítanának le, míg a kalommal lábtengó versenyeket bonyolítanának le, míg a 
faluházban a pingpong asztal környéken lehet aktív a spor-faluházban a pingpong asztal környéken lehet aktív a spor-
tolni vágyók jelenléte, igaz ott gyógytornára is szeretnének tolni vágyók jelenléte, igaz ott gyógytornára is szeretnének 
lehetőséget biztosítani. Emellett az egészséges életmód be-lehetőséget biztosítani. Emellett az egészséges életmód be-
mutatása is szerepet kaphat, akár előadásokkal és egészsé-mutatása is szerepet kaphat, akár előadásokkal és egészsé-
ges ételek kóstolásával. Az elmúlt évi programból a kenuzás ges ételek kóstolásával. Az elmúlt évi programból a kenuzás 
kimaradt, ám Pótári Mihály Zsolt, az ÁMK igazgatója la-kimaradt, ám Pótári Mihály Zsolt, az ÁMK igazgatója la-
punknak elmondta, hogy ha az időjárás engedi, akkor erre is punknak elmondta, hogy ha az időjárás engedi, akkor erre is 
mindenképpen szeretnének lehetőséget biztosítani.mindenképpen szeretnének lehetőséget biztosítani.

A szűrés életet menthet!A szűrés életet menthet!
Jöjjön el Ön is emlőszűrésre!Jöjjön el Ön is emlőszűrésre!

Házhoz jön az emlőszűrő állomás!Házhoz jön az emlőszűrő állomás!

Időpont: szeptember 5. 9-13 óra között Időpont: szeptember 5. 9-13 óra között 
Helyszín: Mártély, Fő u. 49., FaluházHelyszín: Mártély, Fő u. 49., Faluház

Kérjük, egyeztessen időpontot Nagyné Szentirmai Kérjük, egyeztessen időpontot Nagyné Szentirmai 
Annánál a 30/627-4019-es telefonszámon!Annánál a 30/627-4019-es telefonszámon!

Előzze meg a nőket érintő egyik leggyakoribb Előzze meg a nőket érintő egyik leggyakoribb 
rosszindulatú daganatos megbetegedést rosszindulatú daganatos megbetegedést 

és a 2. leggyakoribb daganatos halálokot hazánkban!és a 2. leggyakoribb daganatos halálokot hazánkban!
Fontos tudni, hogy az időben felfedezett Fontos tudni, hogy az időben felfedezett 

emlődaganat 90%-ban gyógyítható.emlődaganat 90%-ban gyógyítható.
A szűrésen részt vehetnek:A szűrésen részt vehetnek:

- 45-65 év közötti meghívólevelet kapott hölgyek- 45-65 év közötti meghívólevelet kapott hölgyek
- Háziorvosi beutalóval azon hölgyek jöhetnek, - Háziorvosi beutalóval azon hölgyek jöhetnek, 

akik nem kaptak meghívólevelet, deakik nem kaptak meghívólevelet, de
2 éven belül nem voltak emlőszűrésen, 2 éven belül nem voltak emlőszűrésen, 

vagy panaszuk van.vagy panaszuk van.
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DEBÜTÁLT A HAGYOMÁNYŐRZŐ DEBÜTÁLT A HAGYOMÁNYŐRZŐ 
TÁBOR MÁRTÉLYONTÁBOR MÁRTÉLYON
  

Augusztus 10-én, hétfőn kezdődött az első hagyományőr-Augusztus 10-én, hétfőn kezdődött az első hagyományőr-
ző tábor Mártélyon.ző tábor Mártélyon.
A különleges programsorozat a Mártélyi Általános Művelő-A különleges programsorozat a Mártélyi Általános Művelő-
dési Központ kezdeményezésére indult. A IX. és X. század dési Központ kezdeményezésére indult. A IX. és X. század 
kultúrájától elindulva a XVI. század érdekességeivel ismer-kultúrájától elindulva a XVI. század érdekességeivel ismer-
kedhettek meg a gyerekek.kedhettek meg a gyerekek.
Hogy mit is jelent ez? Erről Sándor József Attila, az Ete Népe Hogy mit is jelent ez? Erről Sándor József Attila, az Ete Népe 
Történelmi Egyesület elnöke számolt be lapunknak. A társ-Történelmi Egyesület elnöke számolt be lapunknak. A társ-
szervező elmondta, hogy az akkori fegyverzetet, életmódot, szervező elmondta, hogy az akkori fegyverzetet, életmódot, 
ruhaviseletet is láthatták a táborozók. ruhaviseletet is láthatták a táborozók. 
Az első nap a bemutatkozás, ismerkedés, barátkozás jegyé-Az első nap a bemutatkozás, ismerkedés, barátkozás jegyé-
ben telt, majd minden nap újabb és újabb részleteket tud-ben telt, majd minden nap újabb és újabb részleteket tud-
hattak meg a gyerekek a történelmünkről. Játékos formában hattak meg a gyerekek a történelmünkről. Játékos formában 
ismerhették meg a végvári időket, a bemutatókon pedig a ismerhették meg a végvári időket, a bemutatókon pedig a 
korabeli fegyvereket és az egyéb használati eszközöket is korabeli fegyvereket és az egyéb használati eszközöket is 
megtekinthették.megtekinthették.
Ahogy azt már a Mártélyon táborozók megszokhatták, a Ahogy azt már a Mártélyon táborozók megszokhatták, a 
szerdai nap ezen a héten is kirándulással telt, az ÁMK tagjai szerdai nap ezen a héten is kirándulással telt, az ÁMK tagjai 
vitték a gyerekeket egy kiruccanásra. A táborozók csütör-vitték a gyerekeket egy kiruccanásra. A táborozók csütör-
töktől kezdtek hangolódni a XVI. század hagyományaira és töktől kezdtek hangolódni a XVI. század hagyományaira és 
érdekességeire. A sok-sok érdekesség mellett rovásírással és érdekességeire. A sok-sok érdekesség mellett rovásírással és 
anyagozással is foglalkoztak a gyerekek, az így készült em-anyagozással is foglalkoztak a gyerekek, az így készült em-
léktárgyakat a táborozók hazavihették. A pénteki, táborzáró léktárgyakat a táborozók hazavihették. A pénteki, táborzáró 
napon játékos verseny zárta a programsorozatot, ahol a gye-napon játékos verseny zárta a programsorozatot, ahol a gye-
rekek összemérhették tudásukat és kamatoztathatták a ta-rekek összemérhették tudásukat és kamatoztathatták a ta-
nultakat, valamint íjászati versenyen is részt vehettek, amit nultakat, valamint íjászati versenyen is részt vehettek, amit 
kisebb ajándékokkal jutalmaztak a szervezők. Ez a tábor is kisebb ajándékokkal jutalmaztak a szervezők. Ez a tábor is 
reggel nyolc órától délután négy óráig tartott, a gyermekek reggel nyolc órától délután négy óráig tartott, a gyermekek 
számára biztosították a napi háromszori étkezést. „Én ha-számára biztosították a napi háromszori étkezést. „Én ha-
gyományápolóként elengedhetetlennek tartom, hogy a gye-gyományápolóként elengedhetetlennek tartom, hogy a gye-
rekek megismerkedjenek a népi kultúránkkal, illetve – mi-rekek megismerkedjenek a népi kultúránkkal, illetve – mi-
vel nagyrészt természetben tartottuk a tábort – fontosnak vel nagyrészt természetben tartottuk a tábort – fontosnak 
tartom azt is, hogy a körülöttünk lévő növényeket, fákat tartom azt is, hogy a körülöttünk lévő növényeket, fákat 
is megismerjék. Tiszteljék az állat és növényvilágot, legyen is megismerjék. Tiszteljék az állat és növényvilágot, legyen 
rálátásuk egy-egy gyógynövény értékére, hasznosságára. rálátásuk egy-egy gyógynövény értékére, hasznosságára. 
Nagyon boldog vagyok, hogy megkaptuk ezt a felkérést, és Nagyon boldog vagyok, hogy megkaptuk ezt a felkérést, és 
remélem, hogy az évek során tudjuk majd kamatoztatni és remélem, hogy az évek során tudjuk majd kamatoztatni és 
több ilyen tábort is meg tudunk tartani.több ilyen tábort is meg tudunk tartani.
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ÚJ VÉDŐNŐ PRAKTIZÁL ÚJ VÉDŐNŐ PRAKTIZÁL 
MÁRTÉLYONMÁRTÉLYON
  

Augusztus elején vette át a védőnői praxist Vida Titanilla Augusztus elején vette át a védőnői praxist Vida Titanilla 
Mártélyon. A Szentesről ingázó újdonsült védőnő szereti a Mártélyon. A Szentesről ingázó újdonsült védőnő szereti a 
hivatását, mert így segíthet a családoknak és gyermekek-hivatását, mert így segíthet a családoknak és gyermekek-
kel foglalkozhat.kel foglalkozhat.
Titanilla még júliusban értesült arról, hogy a településen Titanilla még júliusban értesült arról, hogy a településen 
megüresedett egy a védőnői pozíció. Akkor eldöntötte, pá-megüresedett egy a védőnői pozíció. Akkor eldöntötte, pá-
lyázik az állásra. Szentesen él, onnan fog átjárni Mártélyra, lyázik az állásra. Szentesen él, onnan fog átjárni Mártélyra, 
de a párjával már elgondolkoztak rajta, hogy akár ide is köl-de a párjával már elgondolkoztak rajta, hogy akár ide is köl-
töznének, így nem kellene ingázni. töznének, így nem kellene ingázni. 
Azt mondta, hogy az édesanyja is az egészségügyben dol-Azt mondta, hogy az édesanyja is az egészségügyben dol-
gozott, már kisgyermekkorában tetszett neki a szakterület. gozott, már kisgyermekkorában tetszett neki a szakterület. 
Emellett mindig is érdekelte a pedagógia és a pszichológia Emellett mindig is érdekelte a pedagógia és a pszichológia 
is, a védőnői hivatásban pedig mindhárom területet meg-is, a védőnői hivatásban pedig mindhárom területet meg-
találta. A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi találta. A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi 
és szociális képzési karán szerzett diplomát, egészségügyi és szociális képzési karán szerzett diplomát, egészségügyi 
gondozás és prevenció (védőnő) szakirányon tanult. Emel-gondozás és prevenció (védőnő) szakirányon tanult. Emel-
lett egy babamasszázs oktatói tanfolyamot is elvégzett. Az lett egy babamasszázs oktatói tanfolyamot is elvégzett. Az 
ott szerzett tapasztalatát és tudását szívesen megosztaná a ott szerzett tapasztalatát és tudását szívesen megosztaná a 
mártélyi csecsemős anyukákkal. mártélyi csecsemős anyukákkal. 
Nem szakmának vagy munkának, hanem hivatásnak tartja Nem szakmának vagy munkának, hanem hivatásnak tartja 
a védőnő a foglalkozását, ahol szerinte különösen fontos az a védőnő a foglalkozását, ahol szerinte különösen fontos az 
empátia és a segítségnyújtás. Nagyon szeret kisgyermekek-empátia és a segítségnyújtás. Nagyon szeret kisgyermekek-
kel foglalkozni és a családok életét segíteni, ezért is passzol kel foglalkozni és a családok életét segíteni, ezért is passzol 
hozzá ez a szakma. hozzá ez a szakma. 
Még nem dolgozott védőnőként, most dolgozik először a Még nem dolgozott védőnőként, most dolgozik először a 
szakterületén. Szakmai gyakorlaton azonban részt vett, ek-szakterületén. Szakmai gyakorlaton azonban részt vett, ek-
kor találkozott például olyan családdal, akik annyira meg-kor találkozott például olyan családdal, akik annyira meg-
kedvelték, hogy végül róla nevezték el gyermeküket. Azt kedvelték, hogy végül róla nevezték el gyermeküket. Azt 
üzeni az egészségügyi pályára készülőknek, hogy nagyon üzeni az egészségügyi pályára készülőknek, hogy nagyon 
sokat kell majd tanulni, de abszolút megéri a fáradtságot, sokat kell majd tanulni, de abszolút megéri a fáradtságot, 
ezért mindenkit arra bíztat, hogy bátran kövesse az álmait, ezért mindenkit arra bíztat, hogy bátran kövesse az álmait, 
ha az egészségügyben szeretne elhelyezkedni.ha az egészségügyben szeretne elhelyezkedni.
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TÖBB MÁZSÁNYI SÚLYT MOZGAT-TÖBB MÁZSÁNYI SÚLYT MOZGAT-
TAK MEG A KEMPINGBENTAK MEG A KEMPINGBEN

  
Hetedik alkalommal szervezték meg a mártélyi kemping-Hetedik alkalommal szervezték meg a mártélyi kemping-
ben a Barbár Kupa elnevezésű erősember versenyt, ahol ben a Barbár Kupa elnevezésű erősember versenyt, ahol 
idén is színes programok és súlyos mázsák várták a részt-idén is színes programok és súlyos mázsák várták a részt-
vevőket.vevőket.
Az elmúlt években a hazai erősember versenysport egyik Az elmúlt években a hazai erősember versenysport egyik 
ékköve lett a mártélyi rendezésű Barbár Kupa, amelyre idén ékköve lett a mártélyi rendezésű Barbár Kupa, amelyre idén 
közel félszázan neveztek. A hagyományoknak megfelelően közel félszázan neveztek. A hagyományoknak megfelelően 
több kategóriában és számos kihívással várták a résztvevő-több kategóriában és számos kihívással várták a résztvevő-
ket. Nem maradt el a szkanderverseny sem, de a férfiak és ket. Nem maradt el a szkanderverseny sem, de a férfiak és 
nők fekvenyomásban is összemérhették tudásukat. A höl-nők fekvenyomásban is összemérhették tudásukat. A höl-
gyeknek ismét megrendezték az amazon versenyt, egyetlen gyeknek ismét megrendezték az amazon versenyt, egyetlen 
súlycsoportban, ahogy összevont kategóriában hívták életre súlycsoportban, ahogy összevont kategóriában hívták életre 
a „főattrakciót” a barbárok számára.a „főattrakciót” a barbárok számára.
Nagy Zsolt „Joe”, a verseny szervezője lapunknak elmond-Nagy Zsolt „Joe”, a verseny szervezője lapunknak elmond-
ta, hogy a barbár versenyszámok között mindig igyekeznek ta, hogy a barbár versenyszámok között mindig igyekeznek 
újabb és újabb feladatokat, kihívásokat kitalálni, ez idén az újabb és újabb feladatokat, kihívásokat kitalálni, ez idén az 
izlandi keresztcipelés volt, a 110 kilogrammos keresztet kel-izlandi keresztcipelés volt, a 110 kilogrammos keresztet kel-
lett 20 méteren keresztül cipelni és a leggyorsabb verseny-lett 20 méteren keresztül cipelni és a leggyorsabb verseny-
zőket keresték. Természetesen a klasszikus számok sem zőket keresték. Természetesen a klasszikus számok sem 
maradtak el – páros szánkóhúzással indult a barbár kaland, maradtak el – páros szánkóhúzással indult a barbár kaland, 
majd a 200 kilós rönknyomás következett, de előkerültek majd a 200 kilós rönknyomás következett, de előkerültek 
a kuriózumnak számító, láncokra függesztett kőgolyók is, a kuriózumnak számító, láncokra függesztett kőgolyók is, 
mind a 250 kilogrammjukkal. Szintén kedvelt versenyszám mind a 250 kilogrammjukkal. Szintén kedvelt versenyszám 
a tárgypakolás is, természetesen habkönnyű tárgyaknak itt a tárgypakolás is, természetesen habkönnyű tárgyaknak itt 
sem volt helyük, a legkönnyebb tárgy is 106 kilogrammos sem volt helyük, a legkönnyebb tárgy is 106 kilogrammos 
volt, újdonságként pedig egy hatalmas bödönt is fel kellett volt, újdonságként pedig egy hatalmas bödönt is fel kellett 
tenni 110 centiméter magasra – talán mondani sem kell, tenni 110 centiméter magasra – talán mondani sem kell, 
hogy a bödön nem volt üres, de nem is zsír kapott benne he-hogy a bödön nem volt üres, de nem is zsír kapott benne he-
lyet, hanem betonnal volt kiöntve. A végén a legizgalmasabb lyet, hanem betonnal volt kiöntve. A végén a legizgalmasabb 
kihívás, a páros felhúzás zárta a megmérettetést.kihívás, a páros felhúzás zárta a megmérettetést.
A szervezők ez alkalommal is gondoltak a gyerekekre, hi-A szervezők ez alkalommal is gondoltak a gyerekekre, hi-
szen a fiatalok számára csirkefogó versenyt szerveztek, vala-szen a fiatalok számára csirkefogó versenyt szerveztek, vala-
mint idén is szükség volt a fakanalakra, a főzőversenyre 12 mint idén is szükség volt a fakanalakra, a főzőversenyre 12 
csapat nevezett. A gasztro-viadalon nem volt műfaji megkö-csapat nevezett. A gasztro-viadalon nem volt műfaji megkö-
tés, a zsűrizést pedig az egyes versenyszámok és kategóriák tés, a zsűrizést pedig az egyes versenyszámok és kategóriák 
győztesei végezhették el.győztesei végezhették el.
A hangulat és a súlyos kihívások ismét sikeresnek bizonyul-A hangulat és a súlyos kihívások ismét sikeresnek bizonyul-
tak, így nem is kérdés, hogy jövőre ismét támad a Barbár tak, így nem is kérdés, hogy jövőre ismét támad a Barbár 
Kupa.Kupa.

BARBÁR KUPA EREDMÉNYEKBARBÁR KUPA EREDMÉNYEK
Fekvenyomás - nőkFekvenyomás - nők

-65 kg-65 kg
1. Stefanidesz Vica (Budapest)1. Stefanidesz Vica (Budapest)
2. Nemes Adrienn (Tápiószőlős)2. Nemes Adrienn (Tápiószőlős)
3. Józsáné Éva (Tápiószőlős)3. Józsáné Éva (Tápiószőlős)

+65 kg+65 kg
1. Eszenyi Nelli (Budapest)1. Eszenyi Nelli (Budapest)

Fekvenyomás - férfiak:Fekvenyomás - férfiak:
Abszolút győztes: Horváth Zsolt - 215 kgAbszolút győztes: Horváth Zsolt - 215 kg

Barbár versenyBarbár verseny
1. Kis Attila - Gáleg Norbert (Hódmezővásárhely)1. Kis Attila - Gáleg Norbert (Hódmezővásárhely)
2. Bessenyei Norbert (Szeged) - Dávid István (Csongrád)2. Bessenyei Norbert (Szeged) - Dávid István (Csongrád)
3.  Gubicza Pál (Kiskunfélegyháza) - Bartalos Tamás (Kis-3.  Gubicza Pál (Kiskunfélegyháza) - Bartalos Tamás (Kis-

kunmajsa)kunmajsa)
4.  Meleg Antal (Kerekegyháza) - Nagy Zsolt (Hódmezővá-4.  Meleg Antal (Kerekegyháza) - Nagy Zsolt (Hódmezővá-

sárhely)sárhely)

szcsszcs

Anyakönyvi Hírek
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

•  Koroknai Réka és Molnár Milán
•  Téren Kata és Nenja Ivanovics
•  Gémes György és Tóth Lilla

Gratulál a friss házasoknak Mártély Község 
Önkormányzata és hosszantartó, 

boldog házasságot kíván!

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
Dr. Putz Anita minden hónap első péntekje 9 órától 12 
óráig, legközelebb (2020. szeptember 4.) fogadóórát tart 
a Községháza nagytermében.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Dr. Szőllősi Sándor képviselő fogadóórát tart szeptember 
10-én, csütörtökön 13-tól 16 óráig a Községháza nagy-
termében.



A Tisza-part gyöngyszeme2020. augusztus 5
NAGY BAJ LEHET BELŐLE, NAGY BAJ LEHET BELŐLE, 
HA NEM TISZTÍTJUK KI IDŐBEN HA NEM TISZTÍTJUK KI IDŐBEN 
AZ ERESZCSATORNÁTAZ ERESZCSATORNÁT
  

A száraz levelek, a moha, madárfészkek és egyéb szeny-A száraz levelek, a moha, madárfészkek és egyéb szeny-
nyeződések rendszerint eldugítják az ereszcsatornát. Egy nyeződések rendszerint eldugítják az ereszcsatornát. Egy 
mártélyi lakos nagyon szerencsétlenül járt nemrégiben az mártélyi lakos nagyon szerencsétlenül járt nemrégiben az 
eldugult ereszcsatornája miatt, a lakása nagy része telje-eldugult ereszcsatornája miatt, a lakása nagy része telje-
sen beázott, a bútorok, szőnyegek látták kárát a bezúduló sen beázott, a bútorok, szőnyegek látták kárát a bezúduló 
víznek. Elengedhetetlen tehát, hogy időnként szánjuk rá víznek. Elengedhetetlen tehát, hogy időnként szánjuk rá 
az időt és az energiát, és alaposan tisztítsuk ki az eresz-az időt és az energiát, és alaposan tisztítsuk ki az eresz-
csatornát!csatornát!

Különösen fontos erre odafigyelni az őszi időszakban, hi-Különösen fontos erre odafigyelni az őszi időszakban, hi-
szen vészesen közeleg a lombhullás ideje. Addig, amíg nem szen vészesen közeleg a lombhullás ideje. Addig, amíg nem 
várható egy komolyabb esőzés vagy le nem szakad az első várható egy komolyabb esőzés vagy le nem szakad az első 
hó, többnyire eszünkbe sem jut az ereszcsatorna tisztítása, hó, többnyire eszünkbe sem jut az ereszcsatorna tisztítása, 
és mire oda jutnánk, már késő. Akadályozzuk ezt meg, és és mire oda jutnánk, már késő. Akadályozzuk ezt meg, és 
menjünk elébe az eseményeknek – még idejében!menjünk elébe az eseményeknek – még idejében!
Hogyan dugulhat el az ereszcsatorna?Hogyan dugulhat el az ereszcsatorna?
Az ereszben levelek, bogarak, rágcsáló- és madártetemek Az ereszben levelek, bogarak, rágcsáló- és madártetemek 
szaporodhatnak fel, elállják a víz útját, és a pangó vízben szaporodhatnak fel, elállják a víz útját, és a pangó vízben 
idővel elkezdenek rothadni. Így könnyen bepenészedhet az idővel elkezdenek rothadni. Így könnyen bepenészedhet az 
egész rendszer – a többi kórokozóról nem is beszélve – ez egész rendszer – a többi kórokozóról nem is beszélve – ez 
pedig komoly egészségi problémákat okozhat az épület la-pedig komoly egészségi problémákat okozhat az épület la-
kóinak. Súlyos esetben a pince és akár a tető is beázhat így, kóinak. Súlyos esetben a pince és akár a tető is beázhat így, 
jelentős károkat okozva ezzel a lakás tulajdonosának – búto-jelentős károkat okozva ezzel a lakás tulajdonosának – búto-
rok, szőnyegek, értéktárgyak mehetnek tönkre. Ha elhanya-rok, szőnyegek, értéktárgyak mehetnek tönkre. Ha elhanya-
goljuk az ereszcsatorna rendszeres karbantartását, zöld utat goljuk az ereszcsatorna rendszeres karbantartását, zöld utat 
adhatunk az egerek és patkányok beköltözésének is a házba.adhatunk az egerek és patkányok beköltözésének is a házba.
Hogyan kezdjünk neki az ereszcsatornatisztításnak? Mi-Hogyan kezdjünk neki az ereszcsatornatisztításnak? Mi-
kor érdemes nekilátni?kor érdemes nekilátni?
Fontos, hogy évente legalább kétszer szánjunk rá időt, és Fontos, hogy évente legalább kétszer szánjunk rá időt, és 
tisztítsuk ki az ereszt. A legoptimálisabb, ha az egyik alkal-tisztítsuk ki az ereszt. A legoptimálisabb, ha az egyik alkal-
mat kora tavaszra időzítjük, a másikat őszre, még mielőtt mat kora tavaszra időzítjük, a másikat őszre, még mielőtt 
leesne az első hó. Érdemes külön figyelmet szentelni a dugu-leesne az első hó. Érdemes külön figyelmet szentelni a dugu-
lásokra és a lyukakra, ezeket minél előbb szüntessük meg, lásokra és a lyukakra, ezeket minél előbb szüntessük meg, 
hívjunk szakembert is, ha szükség van rá. A fémből készült hívjunk szakembert is, ha szükség van rá. A fémből készült 
ereszcsatornák akár 20-25 évig is jó szolgálatot tesznek, de ereszcsatornák akár 20-25 évig is jó szolgálatot tesznek, de 
azért ezeket is érdemes időnként alaposan átvizsgálni.azért ezeket is érdemes időnként alaposan átvizsgálni.
Összességében nem egy bonyolult munka az alapos Összességében nem egy bonyolult munka az alapos 
ereszcsatornatisztítás. Szükséges hozzá egy magas létra, egy ereszcsatornatisztítás. Szükséges hozzá egy magas létra, egy 

erősnyomású slag és a két kezünk. Ne feledkezzünk meg a erősnyomású slag és a két kezünk. Ne feledkezzünk meg a 
kerti szövetkesztyűről sem! A feladat, hogy minden szeny-kerti szövetkesztyűről sem! A feladat, hogy minden szeny-
nyeződéstől megszabadítsuk a csatornát, így megóvjuk ma-nyeződéstől megszabadítsuk a csatornát, így megóvjuk ma-
gunkat, családunkat és legfőképpen az ingatlant a kellemet-gunkat, családunkat és legfőképpen az ingatlant a kellemet-
len meglepetésektől.len meglepetésektől.

káká

EREDMÉNYEK

Tiszta udvar, rendes ház 

I. helyezett Apróné Vetró Sára Széchenyi u. 3. sz.
II.  helyezett Joó Károly Fő u. 11 

helyezett Farkas Pálné Béke u. 1/a.
III.  helyezett Baranyi Istvánné Tornyai u. 1/a. 

helyezett D. Nagy Antalné Béke u. 2.

Én kis kertem, előkert szépségverseny

I. helyezett  Rácz Jánosné Rákóczi tér 20/a 
Szűcs Imréné Községház u. 3. 
Papp Balázsné Községház u. 11.

Az elismerését kapott utalványok az Évi Virágüzletben 
válthatók be a Kinizsi utcán. 

Különdíjban részesült: Fürdök Ilona Zrínyi u. 12.
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ILYEN VOLT A HANGULAT ILYEN VOLT A HANGULAT 
A MÁRTÉLYI MŰVÉSZTÁBORBANA MÁRTÉLYI MŰVÉSZTÁBORBAN
  

A mártélyi Holt-ágnál, közvetlenül a parton helyezkedik A mártélyi Holt-ágnál, közvetlenül a parton helyezkedik 
el a helybéliek által jól ismert Ifjúsági szálló, mely már el a helybéliek által jól ismert Ifjúsági szálló, mely már 
évek óta szolgál otthonául a méltán híres Művésztábor-évek óta szolgál otthonául a méltán híres Művésztábor-
nak. A nap már éppen lemenni készült, amikor megérkez-nak. A nap már éppen lemenni készült, amikor megérkez-
tem a táborozók közé.tem a táborozók közé.
A bejárathoz közel tudtam leparkolni, és ahogy kiszálltam A bejárathoz közel tudtam leparkolni, és ahogy kiszálltam 
az autóból, valami megfoghatatlan hangulat kellős közepé-az autóból, valami megfoghatatlan hangulat kellős közepé-
be csöppentem. Csend volt, és amolyan igazi, zsigerig ha-be csöppentem. Csend volt, és amolyan igazi, zsigerig ha-
toló békesség, csak néhány fürge szúnyog munkálkodása toló békesség, csak néhány fürge szúnyog munkálkodása 
törte meg a földön túli nyugalmat. A táborozók mosolyogva törte meg a földön túli nyugalmat. A táborozók mosolyogva 
fogadtak, szinte azonnal sikerült összeismerkednünk. Be-fogadtak, szinte azonnal sikerült összeismerkednünk. Be-
szélgettem velük néhány szót, miközben az állványokon, a szélgettem velük néhány szót, miközben az állványokon, a 
földön, padon tárolt éppen készülő festményeket vizslattam. földön, padon tárolt éppen készülő festményeket vizslattam. 
Néhány alkotás az emeletes épület fehér falának támasztva Néhány alkotás az emeletes épület fehér falának támasztva 
pihent.pihent.
Mucsi Zoltán szervező is megjelent, és körbevezetett a tábor-Mucsi Zoltán szervező is megjelent, és körbevezetett a tábor-
ban – nem túlzás, hogy szinte minden négyzetméterre jutott ban – nem túlzás, hogy szinte minden négyzetméterre jutott 
egy-egy műremek. Csendéletek, grafikák, tájképek, portrék, egy-egy műremek. Csendéletek, grafikák, tájképek, portrék, 
absztraktok. Mindenhol! Az itt-ott felejtett festékpaletták, absztraktok. Mindenhol! Az itt-ott felejtett festékpaletták, 
rongyok és temperák között még Mogyoró, a kistermetű fe-rongyok és temperák között még Mogyoró, a kistermetű fe-
hér kutyus is jól feltalálta magát. Talán ő volt az egyetlen, hér kutyus is jól feltalálta magát. Talán ő volt az egyetlen, 
akivel nem tudtam összebarátkozni, valószínűleg elég félén-akivel nem tudtam összebarátkozni, valószínűleg elég félén-
ken és szerényen őrizte éjjelente a táborlakók álmát.ken és szerényen őrizte éjjelente a táborlakók álmát.
Kisvártatva szóba elegyedtem egy résztvevővel, a budapes-Kisvártatva szóba elegyedtem egy résztvevővel, a budapes-
ti hobbi-festő Somogyi Dalmával. Dalma az elmúlt 6 évben ti hobbi-festő Somogyi Dalmával. Dalma az elmúlt 6 évben 
egyszer sem hagyta ki a művésztábort. „Alapvetően nem egyszer sem hagyta ki a művésztábort. „Alapvetően nem 
foglalkozok hivatásszerűen a festészettel, de ezt a tábort sose foglalkozok hivatásszerűen a festészettel, de ezt a tábort sose 
hagyom ki, minden évben lejárok ide festegetni. Budapesten hagyom ki, minden évben lejárok ide festegetni. Budapesten 
színészképzést végzek – mondta a fiatal lány. „Egész évben színészképzést végzek – mondta a fiatal lány. „Egész évben 
azt várom, hogy jöhessek Mártélyra. Egyszerűen olyan at-azt várom, hogy jöhessek Mártélyra. Egyszerűen olyan at-
moszférája van ennek a helynek, hogy az ember idejön, és a moszférája van ennek a helynek, hogy az ember idejön, és a 
nyugalom szigetére kerül. Eddig bármikor voltam rossz lel-nyugalom szigetére kerül. Eddig bármikor voltam rossz lel-
kiállapotban eddig, itt mindig jól éreztem magam. Az ener-kiállapotban eddig, itt mindig jól éreztem magam. Az ener-
giák zseniálisak. Egyszóval varázslatos…!”giák zseniálisak. Egyszóval varázslatos…!”
Dalma arról is beszélt, hogy milyen élményekkel gazdago-Dalma arról is beszélt, hogy milyen élményekkel gazdago-
dott az elmúlt években a mártélyi művésztáborban. „Volt dott az elmúlt években a mártélyi művésztáborban. „Volt 
olyan is, hogy szakadt az eső, mintha dézsából öntötték olyan is, hogy szakadt az eső, mintha dézsából öntötték 
volna, ítéletidő volt. De mi akkor is itt voltunk és kitartot-volna, ítéletidő volt. De mi akkor is itt voltunk és kitartot-
tunk! Alkottunk, nevetgéltünk, és ritmusra csapkodtuk a tunk! Alkottunk, nevetgéltünk, és ritmusra csapkodtuk a 
szúnyogokat. Semmi nem tudta letörni a kedvünket!” Ekkor szúnyogokat. Semmi nem tudta letörni a kedvünket!” Ekkor 
vettem észre nem messze tőlünk van egy festmény, ami egy vettem észre nem messze tőlünk van egy festmény, ami egy 
állványon várja sorsát. Absztrakt formák, élénk színek, fes-állványon várja sorsát. Absztrakt formák, élénk színek, fes-
tett testrészek és szemek foglalták el helyüket a vásznon. „Ez tett testrészek és szemek foglalták el helyüket a vásznon. „Ez 
a kép a szakításról szól – kezdte Dalma, amikor észrevette, a kép a szakításról szól – kezdte Dalma, amikor észrevette, 
hogy nem tudom levenni a szemem a műről. „Nem tervez-hogy nem tudom levenni a szemem a műről. „Nem tervez-
tem meg, hogy mi lesz a képen, csak festek, és lesz, ami lesz. tem meg, hogy mi lesz a képen, csak festek, és lesz, ami lesz. 
Több részlet is van a formák között, ezek az előző kapcso-Több részlet is van a formák között, ezek az előző kapcso-
latomban szimbolikus jelentőségűek voltak, vagy konkrét latomban szimbolikus jelentőségűek voltak, vagy konkrét 
problémaként szerepeltek. Hát, ezek a részletek most már problémaként szerepeltek. Hát, ezek a részletek most már 
itt vannak, a képen” – avatott be a festmény történetébe és itt vannak, a képen” – avatott be a festmény történetébe és 
az alkotás folyamatába Dalma. Arra is rákérdeztem, mi-az alkotás folyamatába Dalma. Arra is rákérdeztem, mi-
lyen terveket szövöget a fiatal művész a festészet terén. „Úgy lyen terveket szövöget a fiatal művész a festészet terén. „Úgy 
gondolom, nagyon nehéz lenne ebből megélni, így nincse-gondolom, nagyon nehéz lenne ebből megélni, így nincse-
nek komoly terveim ezen a területen. Engem is érdekelnek nek komoly terveim ezen a területen. Engem is érdekelnek 
a festőképzések, de sajnos nem vagyok benne biztos, hogy el a festőképzések, de sajnos nem vagyok benne biztos, hogy el 
tudnék végül helyezkedni, ha megszerezném a végzettséget. tudnék végül helyezkedni, ha megszerezném a végzettséget. 

IDÉN IS VOLT HORGÁSZTÁBOR IDÉN IS VOLT HORGÁSZTÁBOR 
MÁRTÉLYONMÁRTÉLYON

  
Augusztus első hetében tartották a horgásztábort Márté-Augusztus első hetében tartották a horgásztábort Márté-
lyon. A közkedvelt táborban a gyerekek megismerkedhet-lyon. A közkedvelt táborban a gyerekek megismerkedhet-
tek a gyakori állóvízi halfajokkal, kirándultak is, és sok-tek a gyakori állóvízi halfajokkal, kirándultak is, és sok-
sok gyakorlati tudással térhettek haza.sok gyakorlati tudással térhettek haza.

A napközis jellegű táborban a gyerekek háromszori étkezése A napközis jellegű táborban a gyerekek háromszori étkezése 
az eddigiekhez hasonlóan biztosított volt. A kis horgászok az eddigiekhez hasonlóan biztosított volt. A kis horgászok 
az alapvető horgász-módszerekkel is megismerkedtek, mint az alapvető horgász-módszerekkel is megismerkedtek, mint 
az úszós- és a fenekezés módszerei. Tudást sajátíthattak el az úszós- és a fenekezés módszerei. Tudást sajátíthattak el 
az egyes ragadozófajok pergetési technikájának tanáról, de az egyes ragadozófajok pergetési technikájának tanáról, de 
hajós-, valamint hurokkötéseket is tanultak a táborozók. hajós-, valamint hurokkötéseket is tanultak a táborozók. 
Oláh Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke lapunk-Oláh Szabolcs, a Mártélyi Horgászegyesület elnöke lapunk-
nak mesélt a táborban tartott előadásokról is. Ezek leginkább nak mesélt a táborban tartott előadásokról is. Ezek leginkább 
a magyar halfaunáról szóltak, de érdekességek hangoztak el a magyar halfaunáról szóltak, de érdekességek hangoztak el 
az őshonos és idegenhonos halakról szóló ismeretterjesztő az őshonos és idegenhonos halakról szóló ismeretterjesztő 
előadásán is.előadásán is.
Augusztus 5-én, szerdán Szarvasra kirándultak a táborozók, Augusztus 5-én, szerdán Szarvasra kirándultak a táborozók, 
a Halkutató Intézetbe. Az intézetben a modern tenyésztés a Halkutató Intézetbe. Az intézetben a modern tenyésztés 
és a halgazdálkodás egyes berendezéseit, termőegységeit lát-és a halgazdálkodás egyes berendezéseit, termőegységeit lát-
hatták a gyerekek, a keltető házban már az ivadékkorosztályt hatták a gyerekek, a keltető házban már az ivadékkorosztályt 
is megfigyelhették. Az Arborétumban is jártak a táborozók, is megfigyelhették. Az Arborétumban is jártak a táborozók, 
a hab a tortán pedig a Holt-ágon való sétahajókázás volt. a hab a tortán pedig a Holt-ágon való sétahajókázás volt. 
A tábor utolsó napján, pénteken horgászvizsga zárta az egész A tábor utolsó napján, pénteken horgászvizsga zárta az egész 
hetes programot. A vizsga nem volt ugyan kötelező, így csak hetes programot. A vizsga nem volt ugyan kötelező, így csak 
az vizsgázott, aki érezte magában a kellő felkészültséget és az vizsgázott, aki érezte magában a kellő felkészültséget és 
tudást.tudást.
„Ha valaki szeretne a jövőben ifjúsági horgászjegyet váltani, „Ha valaki szeretne a jövőben ifjúsági horgászjegyet váltani, 
annak feltétele az állami horgászvizsga, ezt szerettük volna annak feltétele az állami horgászvizsga, ezt szerettük volna 
biztosítani a gyerekeknek” – tette hozzá az egyesület elnöke.biztosítani a gyerekeknek” – tette hozzá az egyesület elnöke.
Idén a táborban húsz gyerkőc és öt felnőtt vett részt. Évről Idén a táborban húsz gyerkőc és öt felnőtt vett részt. Évről 
évre nagyobb az igény a horgásztáborra, így a tervek szerint évre nagyobb az igény a horgásztáborra, így a tervek szerint 
jövőre még nagyobb létszámmal szervezik majd meg. A je-jövőre még nagyobb létszámmal szervezik majd meg. A je-
lentkezők számától függően lehetőség nyílhat arra is, hogy lentkezők számától függően lehetőség nyílhat arra is, hogy 
két turnusban szervezzék meg a horgásztábort.két turnusban szervezzék meg a horgásztábort.

fefe

Sok festőnek úgyis a halála után lesznek híresek a képei… Sok festőnek úgyis a halála után lesznek híresek a képei… 
Majd meglátjuk.”Majd meglátjuk.”
Utolsóként megkérdeztem Dalmától, hogy mit tanácsolna Utolsóként megkérdeztem Dalmától, hogy mit tanácsolna 
azoknak, akik még csak kacérkodnak a festés gondolatával, azoknak, akik még csak kacérkodnak a festés gondolatával, 
de komolyan még nem mertek belevágni. „Egy ecsetet kell de komolyan még nem mertek belevágni. „Egy ecsetet kell 
adni a kezükbe, és el kell őket küldeni ide!”adni a kezükbe, és el kell őket küldeni ide!”

Komjáti ÁgiKomjáti Ági
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FERGETEGES VOLT FERGETEGES VOLT 
A CIRKUSZ-TÁBOR MÁRTÉLYONA CIRKUSZ-TÁBOR MÁRTÉLYON
  

Cirkusztábort rendeztek idén először Mártélyon, amelynek Cirkusztábort rendeztek idén először Mártélyon, amelynek 
az előzményeiről és a programokról Beke Mária, művészet az előzményeiről és a programokról Beke Mária, művészet 
pedagógussal beszélgettünk.pedagógussal beszélgettünk.
F. E: Honnan jött a Cirkusz tábor ötlete?F. E: Honnan jött a Cirkusz tábor ötlete?
Beke Mária:Beke Mária: Tavaly nyáron az egyik Mindszenti ismerősöm  Tavaly nyáron az egyik Mindszenti ismerősöm 
teljesen véletlenül megkérdezte, hogy milyen könyvön dol-teljesen véletlenül megkérdezte, hogy milyen könyvön dol-
gozom, miután gyerekeknek készítek kézműves könyveket. gozom, miután gyerekeknek készítek kézműves könyveket. 
Mondtam, hogy a cirkusz a témám, amire az ismerősöm Mondtam, hogy a cirkusz a témám, amire az ismerősöm 
nagyon fellelkesült, mert az unokahúga éppen Budapesten nagyon fellelkesült, mert az unokahúga éppen Budapesten 
egy ilyen tematikájú táborba vett részt. Felkeltette az érdek-egy ilyen tematikájú táborba vett részt. Felkeltette az érdek-
lődésem, így felutaztam megnézni a tábort, és ott találkoz-lődésem, így felutaztam megnézni a tábort, és ott találkoz-
tam Zoltán Angelika artistanővel, aki csak ezzel foglalkozik, tam Zoltán Angelika artistanővel, aki csak ezzel foglalkozik, 
évközben is cirkuszpedagógia foglalkozásokat tart és persze évközben is cirkuszpedagógia foglalkozásokat tart és persze 
táborokat is. Teljesen elvarázsolt, hogy egy ötnapos tábor táborokat is. Teljesen elvarázsolt, hogy egy ötnapos tábor 
alatt mi mindent hoz ki a gyerekekből. alatt mi mindent hoz ki a gyerekekből. 
F. E: Ekkor merült fel először, hogy Mártélyon is érdemes F. E: Ekkor merült fel először, hogy Mártélyon is érdemes 
lenne megszervezni egy cirkusz-tábort.lenne megszervezni egy cirkusz-tábort.
Beke Mária:Beke Mária: Így igaz. Elhatároztam, hogy megpróbálom  Így igaz. Elhatároztam, hogy megpróbálom 
elhozni vele együtt ezt a tábort a régióba, tulajdonképpen elhozni vele együtt ezt a tábort a régióba, tulajdonképpen 
vándorcirkusz tábor lett belőle, mert egy hetet Mindszenten vándorcirkusz tábor lett belőle, mert egy hetet Mindszenten 
is töltött az artistanő, majd Mártélyon is megvalósult ez a is töltött az artistanő, majd Mártélyon is megvalósult ez a 
kezdeményezés.kezdeményezés.
F. E. Mi volt a program?F. E. Mi volt a program?
Beke Mária:Beke Mária: A Faluház adott otthont ennek a tábornak, ami  A Faluház adott otthont ennek a tábornak, ami 
valójában edző táborként is funkcionált. Zoltán Angelika valójában edző táborként is funkcionált. Zoltán Angelika 
számára teljesen ismeretlen gyerekekkel találkozott a tá-számára teljesen ismeretlen gyerekekkel találkozott a tá-
bor első napján és az ötödik, zárónapon egy teljesen komp-bor első napján és az ötödik, zárónapon egy teljesen komp-
lett cirkuszi előadással lepték meg a szülőket, a megtanult lett cirkuszi előadással lepték meg a szülőket, a megtanult 
zsonglőrműveleteket buzogánnyal, karikával, tányérral elő-zsonglőrműveleteket buzogánnyal, karikával, tányérral elő-
adás formájában tudták bemutatni a kis artista-tanoncok. adás formájában tudták bemutatni a kis artista-tanoncok. 
Akrobatikus elemekkel való artista elemek bemutatása le-Akrobatikus elemekkel való artista elemek bemutatása le-
nyűgöző volt mind a gyerekek, mind a szüleik számára.nyűgöző volt mind a gyerekek, mind a szüleik számára.
F. E. Hány résztvevője volt a tábornak?F. E. Hány résztvevője volt a tábornak?
Beke Mária:Beke Mária: A táborban 18 gyermek vett részt, a legkisebb  A táborban 18 gyermek vett részt, a legkisebb 
táborozó óvodás korú, a legidősebb és tizennégy éves volt. A táborozó óvodás korú, a legidősebb és tizennégy éves volt. A 
napközis táborban a gyerekek napi háromszor étkeztek. A napközis táborban a gyerekek napi háromszor étkeztek. A 
résztvevők annyira jól érezték magukat, hogy jövőre is cir-résztvevők annyira jól érezték magukat, hogy jövőre is cir-
kusz táborba szeretnének jönni!kusz táborba szeretnének jönni!

fefe

LÁTVÁNYTÁNC FOGLALKOZÁSOK LÁTVÁNYTÁNC FOGLALKOZÁSOK 
INDULNAK MÁRTÉLYONINDULNAK MÁRTÉLYON
  

Izgalmas és valóban látványos foglalkozásra várják a Izgalmas és valóban látványos foglalkozásra várják a 
mártélyi gyerekek jelentkezését. A Cups and Dance Már-mártélyi gyerekek jelentkezését. A Cups and Dance Már-
télyon is várja a mozgásra, táncra és kreativitásra vágyó télyon is várja a mozgásra, táncra és kreativitásra vágyó 
gyerkőcöket.gyerkőcöket.

A Cups and Dance nevű formáció néhány évvel ezelőtt in-A Cups and Dance nevű formáció néhány évvel ezelőtt in-
dult útjára, akkor az igazán népszerű poharazással léptek dult útjára, akkor az igazán népszerű poharazással léptek 
fel több rendezvényen, ráadásul első versenyükön rögvest fel több rendezvényen, ráadásul első versenyükön rögvest 
ezüst-minősítést szereztek. Az évek során a poharazás meg-ezüst-minősítést szereztek. Az évek során a poharazás meg-
maradt, de kreatív csoportról lévén szó, a mozgás és a tánc is maradt, de kreatív csoportról lévén szó, a mozgás és a tánc is 
bekerült a repertoárba, ám nem feltétlen a hagyományos és bekerült a repertoárba, ám nem feltétlen a hagyományos és 
megszokott módon.megszokott módon.
„A látványtáncot igazából úgy álmodtam meg, hogy min-„A látványtáncot igazából úgy álmodtam meg, hogy min-
dent ötvöz. Mindenféle táncelem van benne, olyanok, ame-dent ötvöz. Mindenféle táncelem van benne, olyanok, ame-
lyek szórakoztatják a közönséget és a gyerekeket is. Szere-lyek szórakoztatják a közönséget és a gyerekeket is. Szere-
pelhet benne tornagyakorlat vagy más sportos elemek, akár pelhet benne tornagyakorlat vagy más sportos elemek, akár 
dance elemekkel is tudjuk díszíteni. A lényeg valóban az, dance elemekkel is tudjuk díszíteni. A lényeg valóban az, 
hogy szórakoztató legyen. Nem a szépségre és a tökéletes hogy szórakoztató legyen. Nem a szépségre és a tökéletes 
mozdulatokra törekszünk, az a fontos, hogy valóban min-mozdulatokra törekszünk, az a fontos, hogy valóban min-
denki örömét lelje benne” – fogalmaz Kuzma Csilla csoport-denki örömét lelje benne” – fogalmaz Kuzma Csilla csoport-
vezető.vezető.
A mártélyi csapat már tavasszal elindult volna, ám a koro-A mártélyi csapat már tavasszal elindult volna, ám a koro-
navírus helyzet sajnos ezt nem tette lehetővé. Most azonban navírus helyzet sajnos ezt nem tette lehetővé. Most azonban 
úgy tűnik, hogy elindulhat a foglalkozás, amelyre óvodás úgy tűnik, hogy elindulhat a foglalkozás, amelyre óvodás 
kortól, akár 18 éves korig is várják a gyerekeket, lányokat-fi-kortól, akár 18 éves korig is várják a gyerekeket, lányokat-fi-
úkat egyaránt. A korábbi tapasztalatok alapján elmondható, úkat egyaránt. A korábbi tapasztalatok alapján elmondható, 
hogy az egyes korosztályok rendkívül jól kijönnek egymás-hogy az egyes korosztályok rendkívül jól kijönnek egymás-
sal és igazi csapatot alkotnak.sal és igazi csapatot alkotnak.
„Ha gyerekek nem a számítógép vagy a telefon előtt ülnek, „Ha gyerekek nem a számítógép vagy a telefon előtt ülnek, 
hanem mozognak, és jó társaságban vannak, az az igazán hanem mozognak, és jó társaságban vannak, az az igazán 
hasznos. Most elsősorban felmérjük a mártélyi igényeket, a hasznos. Most elsősorban felmérjük a mártélyi igényeket, a 
tervek szerint pedig hétfőnként, délután 4 órától lesznek a tervek szerint pedig hétfőnként, délután 4 órától lesznek a 
foglalkozások, amelyek 1-1,5 órásak. A részvételi díj pedig foglalkozások, amelyek 1-1,5 órásak. A részvételi díj pedig 
havonta 2.000 Ft” – teszi hozzá Kuzma Csilla.havonta 2.000 Ft” – teszi hozzá Kuzma Csilla.
A résztvevők számára a látványtánchoz saját készítésű ru-A résztvevők számára a látványtánchoz saját készítésű ru-
hák is dukálnak majd és természetesen fellépésekre is lehet hák is dukálnak majd és természetesen fellépésekre is lehet 
számítani. Az első vélhetően a Faluházban lesz, ahol szeret-számítani. Az első vélhetően a Faluházban lesz, ahol szeret-
nék majd bemutatni a mártélyi fiatalokkal, hogy mennyire nék majd bemutatni a mártélyi fiatalokkal, hogy mennyire 
izgalmas és színes is a látványtánc.izgalmas és színes is a látványtánc.

szcs szcs 
fotó: archivfotó: archiv

A Önkormányzat és a Sport Kör közös munkájának A Önkormányzat és a Sport Kör közös munkájának 
köszönhetően az újfalusi kerékpártárolóba, illetve a köszönhetően az újfalusi kerékpártárolóba, illetve a 
temetői és Rosmarin Zrt. előtti buszmegállóba érzé-temetői és Rosmarin Zrt. előtti buszmegállóba érzé-
kelős lámpatestek kerültek.kelős lámpatestek kerültek.

Forrás: Dr Putz Anita hivatalos oldalaForrás: Dr Putz Anita hivatalos oldala
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MÁRTÉLYRÓL JÖTTEM, MESTERSÉ-MÁRTÉLYRÓL JÖTTEM, MESTERSÉ-
GEM CÍMERE… BARANYI BALÁZS, GEM CÍMERE… BARANYI BALÁZS, 
A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ELNÖKEA DIÁKÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
  

Baranyi Balázsnak szilárd elképzelései vannak a jövőjéről Baranyi Balázsnak szilárd elképzelései vannak a jövőjéről 
és a karrierjéről. Érdeklődik a politika és a közélet iránt, és a karrierjéről. Érdeklődik a politika és a közélet iránt, 
színészkedik, és verseket ír… Mindezt úgy, hogy közben színészkedik, és verseket ír… Mindezt úgy, hogy közben 
komoly feladatot lát el tanulmányai mellett: ő a Hódme-komoly feladatot lát el tanulmányai mellett: ő a Hódme-
zővásárhelyi Tankerületi Központ diákönkormányzati zővásárhelyi Tankerületi Központ diákönkormányzati 
tanácsának elnöke. Jövőbeli terveiről, vágyairól kérdez-tanácsának elnöke. Jövőbeli terveiről, vágyairól kérdez-
tük Balázst.tük Balázst.
K. Á.: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ K. Á.: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
diákönkormányzati tanácsának vagy az elnöke, illetve az diákönkormányzati tanácsának vagy az elnöke, illetve az 
országos diáktanácsban is feladatokat látsz el. Ez mit je-országos diáktanácsban is feladatokat látsz el. Ez mit je-
lent pontosan?lent pontosan?
Baranyi Balázs:Baranyi Balázs: Ez azt jelenti, hogy Szentes, Vá- Ez azt jelenti, hogy Szentes, Vá-
sárhely, Csongrád és Makó 27 iskolájának vagyok a sárhely, Csongrád és Makó 27 iskolájának vagyok a 
diákönkormányzati elnöke. Ez egy strukturált érdekképvi-diákönkormányzati elnöke. Ez egy strukturált érdekképvi-
seleti szerv, mivel így több iskolát is el tudunk látni progra-seleti szerv, mivel így több iskolát is el tudunk látni progra-
mokkal, finanszírozni is tudjuk azokat. Például két éve volt mokkal, finanszírozni is tudjuk azokat. Például két éve volt 
az, hogy 6 millió forintnyi támogatást nyertünk egy pályá-az, hogy 6 millió forintnyi támogatást nyertünk egy pályá-
zatból. Ennek keretében az iskolák nyújthattak be kéréseket, zatból. Ennek keretében az iskolák nyújthattak be kéréseket, 
hogy mit szeretnének megvalósítani. Egy iskolában teljes hogy mit szeretnének megvalósítani. Egy iskolában teljes 
stúdió-felújítás ment végbe ennek köszönhetően. Ez az egész stúdió-felújítás ment végbe ennek köszönhetően. Ez az egész 
tanács azért jött létre, hogy jobban tudjon együttműködni a tanács azért jött létre, hogy jobban tudjon együttműködni a 
tankerület és az egyes iskolák.tankerület és az egyes iskolák.
Az országos diáktanács pedig úgy működik, hogy minden Az országos diáktanács pedig úgy működik, hogy minden 
megyében van egy tag és egy póttag, akik havonta, kétha-megyében van egy tag és egy póttag, akik havonta, kétha-
vonta találkoznak Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős ál-vonta találkoznak Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős ál-
lamtitkárral, és vele beszéljük meg az aktuális kérdéseket. lamtitkárral, és vele beszéljük meg az aktuális kérdéseket. 
Kétévente az országos diákparlamenten dolgozunk ki „pon-Kétévente az országos diákparlamenten dolgozunk ki „pon-
tokat”. Nekünk ez 45+1 pont lehet. Ezeket pedig a kormány tokat”. Nekünk ez 45+1 pont lehet. Ezeket pedig a kormány 
és mi közösen próbáljuk megvalósítani. Az országos diákta-és mi közösen próbáljuk megvalósítani. Az országos diákta-
nácsnak én vagyok a Csongrád-Csanád megyei képviselője. nácsnak én vagyok a Csongrád-Csanád megyei képviselője. 
Sajnos nem elég híres ez a szervezet, de minden erőnkkel Sajnos nem elég híres ez a szervezet, de minden erőnkkel 
azon fáradozunk, hogy tudják a diákok, hogy hozzám lehet azon fáradozunk, hogy tudják a diákok, hogy hozzám lehet 
fordulni, ha megyén belül van valamilyen kérdés az oktatás-fordulni, ha megyén belül van valamilyen kérdés az oktatás-
sal kapcsolatban. Most volt nemrég az országos diákparla-sal kapcsolatban. Most volt nemrég az országos diákparla-
ment is. Ott a képviselőkkel közösen több mint háromszá-ment is. Ott a képviselőkkel közösen több mint háromszá-
zan tekintettük át ezt a 45 pontot, amit két éven át fogalmaz zan tekintettük át ezt a 45 pontot, amit két éven át fogalmaz 
meg közösen az országos diáktanács és a kormány, közös meg közösen az országos diáktanács és a kormány, közös 
munkával. munkával. 
K. Á.: Maradjunk a tankerületi központ diáktanácsának K. Á.: Maradjunk a tankerületi központ diáktanácsának 
elnöke posztnál. Milyen feladatot látsz el itt konkrétan? elnöke posztnál. Milyen feladatot látsz el itt konkrétan? 
Lehet hozzád bármilyen gonddal, bajjal, kérdéssel fordul-Lehet hozzád bármilyen gonddal, bajjal, kérdéssel fordul-
ni?ni?
Baranyi Balázs:Baranyi Balázs: Alapvetően én lennék az, akihez fordul- Alapvetően én lennék az, akihez fordul-
hat minden diák, aki a megyében jár iskolába. Tegyük fel, hat minden diák, aki a megyében jár iskolába. Tegyük fel, 
hogy a hódmezővásárhelyi Németh Lászlóban akad egy hogy a hódmezővásárhelyi Németh Lászlóban akad egy 
diákönkormányzati kérdés. Ilyenkor hozzám bátran lehet diákönkormányzati kérdés. Ilyenkor hozzám bátran lehet 
fordulni. Én akkor továbbítom a tankerületnek a problémát. fordulni. Én akkor továbbítom a tankerületnek a problémát. 
Erről a megoldásról sajnos kevesen tudnak, így kevesen ke-Erről a megoldásról sajnos kevesen tudnak, így kevesen ke-
resnek meg, s pont azt szeretném elérni, hogy minél többen resnek meg, s pont azt szeretném elérni, hogy minél többen 
forduljanak hozzám bizalommal. Utána meg tudjuk vitatni forduljanak hozzám bizalommal. Utána meg tudjuk vitatni 
a tankerülettel, hogy mi lehet a megoldás az adott problé-a tankerülettel, hogy mi lehet a megoldás az adott problé-
mára.mára.
K. Á.: Hogyan töltheti be valaki ezt a posztot?K. Á.: Hogyan töltheti be valaki ezt a posztot?
Baranyi Balázs:Baranyi Balázs: A gyakorlatban engem választottak meg a  A gyakorlatban engem választottak meg a 
megyei közgyűlésen, mint Csongrád-Csanád megyei kép-megyei közgyűlésen, mint Csongrád-Csanád megyei kép-
viselő, így én képviselem a megye diákjainak véleményét. viselő, így én képviselem a megye diákjainak véleményét. 
Mivel sajnos nem kötelező például az, hogy közvélemény Mivel sajnos nem kötelező például az, hogy közvélemény 

kutatásokat csináljak, majd pedig többszöri gyűlést szervez-kutatásokat csináljak, majd pedig többszöri gyűlést szervez-
zek a diákönkormányzatokban, így úgy vélem, nem túl jól zek a diákönkormányzatokban, így úgy vélem, nem túl jól 
oldották meg ezt az érdekképviseletet. Éppen ezért tervezem oldották meg ezt az érdekképviseletet. Éppen ezért tervezem 
azt, hogy minden megyei intézménybe ellátogatok, hogy azt, hogy minden megyei intézménybe ellátogatok, hogy 
meg tudjuk beszélni, mit gondolnak a megye iskolái az ok-meg tudjuk beszélni, mit gondolnak a megye iskolái az ok-
tatásról. Ezeket a kérdéseket összegyűjtve a következő ülé-tatásról. Ezeket a kérdéseket összegyűjtve a következő ülé-
sen felteszem a kérdéseket a minisztériumnak. Az üléseken sen felteszem a kérdéseket a minisztériumnak. Az üléseken 
mindig aktualitásoktól van szó. Legutóbb például a digitális mindig aktualitásoktól van szó. Legutóbb például a digitális 
oktatásról beszéltünk, valamint az iskolaőrség bevezetésé-oktatásról beszéltünk, valamint az iskolaőrség bevezetésé-
ről. Ezekről tudtunk kérdezni és javaslatokat tenni.ről. Ezekről tudtunk kérdezni és javaslatokat tenni.
K. Á.: Térjünk rá most kicsit arra, hogy hogyan indult a K. Á.: Térjünk rá most kicsit arra, hogy hogyan indult a 
te pályád?te pályád?
Baranyi Balázs:Baranyi Balázs: A tanulmányaimat Mártélyon kezdtem,  A tanulmányaimat Mártélyon kezdtem, 
később viszont átiratkoztam a vásárhelyi Német Lászlóba. később viszont átiratkoztam a vásárhelyi Német Lászlóba. 
Felvételiztem később a nyelvi előkészítős osztályba, azóta itt Felvételiztem később a nyelvi előkészítős osztályba, azóta itt 
tanulok. Jövőre kezdem a 11. osztályt.tanulok. Jövőre kezdem a 11. osztályt.
K. Á.: Mik a további tervek?K. Á.: Mik a további tervek?
Baranyi Balázs:Baranyi Balázs: Budapest a cél, vagy külföld. Valószínű,  Budapest a cél, vagy külföld. Valószínű, 
hogy Erasmusszal, vagy a tanulmányok után megyek majd. hogy Erasmusszal, vagy a tanulmányok után megyek majd. 
De mindenféleképpen országos és globális politikával sze-De mindenféleképpen országos és globális politikával sze-
retnék foglalkozni. Hogy ezt az Európai Parlamenten belül, retnék foglalkozni. Hogy ezt az Európai Parlamenten belül, 
vagy itthon teszem majd, az még kérdéses. A legvalószínűbb vagy itthon teszem majd, az még kérdéses. A legvalószínűbb 
eddig, hogy politikusnak állnék. Az, hogy ezt jogi, politoló-eddig, hogy politikusnak állnék. Az, hogy ezt jogi, politoló-
gus, vagy nemzetközis diplomával fogom elkezdeni, még a gus, vagy nemzetközis diplomával fogom elkezdeni, még a 
jövő zenéje.jövő zenéje.
K. Á.: Mit csinálsz akkor, ha van egy kis szabadidőd?K. Á.: Mit csinálsz akkor, ha van egy kis szabadidőd?
Baranyi Balázs:Baranyi Balázs: Színészkedek. Van egy színkörünk Vásár- Színészkedek. Van egy színkörünk Vásár-
helyen, diákszínjátszó, és itt gyakorlatilag a környező tele-helyen, diákszínjátszó, és itt gyakorlatilag a környező tele-
pülések fiataljaival közösen készítünk darabokat, önkép-pülések fiataljaival közösen készítünk darabokat, önkép-
zőkörként is működik. Rengeteget olvasok, főleg filozófiát, zőkörként is működik. Rengeteget olvasok, főleg filozófiát, 
történelmet, politológiát, irodalmi műveket, és nagyon ér-történelmet, politológiát, irodalmi műveket, és nagyon ér-
dekel a költészet is, verseket is szoktam írni. Legfőképpen dekel a költészet is, verseket is szoktam írni. Legfőképpen 
viszont tanulni szoktam. Nagyon szeretem tágítani a látókö-viszont tanulni szoktam. Nagyon szeretem tágítani a látókö-
römet. Életcélom, hogy minél több dolgot tudhassak és ta-römet. Életcélom, hogy minél több dolgot tudhassak és ta-
nulhassak. Nem feltétlenül a tantárgyakra gondolok, hanem nulhassak. Nem feltétlenül a tantárgyakra gondolok, hanem 
mindenre, ami körbevesz minket. közélet, kultúra… ezek is mindenre, ami körbevesz minket. közélet, kultúra… ezek is 
a tanulás részei.a tanulás részei.
K. Á.: Ha végeztél a tanulmányokkal, és megvalósítottad a K. Á.: Ha végeztél a tanulmányokkal, és megvalósítottad a 
terveidet, tervezed-e, hogy visszajössz Mártélyra?terveidet, tervezed-e, hogy visszajössz Mártélyra?
Baranyi Balázs:Baranyi Balázs: Nem hiszem, hogy Mártélyon telepednék  Nem hiszem, hogy Mártélyon telepednék 
le. De azt mindenféleképpen szeretném, hogy Mártély az le. De azt mindenféleképpen szeretném, hogy Mártély az 
életem része legyen a továbbiakban is. Akár úgy, hogy mint életem része legyen a továbbiakban is. Akár úgy, hogy mint 
területi képviselő tevékenykedjek errefelé. A családomhoz is területi képviselő tevékenykedjek errefelé. A családomhoz is 
jönnék, a közösségnek is segítenék. Ezt mindenféleképpen jönnék, a közösségnek is segítenék. Ezt mindenféleképpen 
szeretném.szeretném.
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