
8

cmyk

E S E M É N Y T Á RE S E M É N Y T Á R

Gyermekzsivaj itatta át múlt 
csütörtökön délután a Martonos, 
Slatina 2. cím alatt bejegyzett 
Tandari szállás még épülőfélben 
lévő területét, annak egyik von-
zó tartalmát alkotó Fishmania 
horgásztó partjait.

Martonosról érkezett a Hely-
történeti Kézműves Játszótábor 
vidám kis társasága a rájuk felügyelőkkel karöltve, hogy meg-
ismerjék a tájat, közös játékkal töltsék el az ötnapos nyári tábo-
rozás egy délutánját. Az idén tizedik alkalommal megszervezett 
tábor egyik főszervezőjével, Kávai Bózsó Ildikó tanárnővel 
beszélgettem el, miután az érdeklődő kis tekintetek visszatértek 
körsétájukról, amely alkalmával megismerkedtek a kisméretű, 
ivadékhalakat tároló, kacsaúsztató tóval, bejárhatták az U alakú 
horgásztó partjait, a közelben turkáló mangalicákkal, közöttük 
Borisz süldő vaddisznóval lehettek karnyújtásnyi távolságra, 
találkozhattak lovakkal, juhokkal, kecskékkel.

Pálinkás Józsi bácsi haletetővel csalta partközelbe a hor-
gásztó lakóit alkotó megtermett pontyokat, miközben sokat 
mesélt a tóparti fák árnyékában a látnivalókról. A kora délutáni 
nagy melegben szomjukat jóízű, kristálytiszta ivóvízzel oltot-
ták, majd a játszótér, a kisfocipálya, a 80 személyt befogadó 
skanzen hűvösében ügyességi játék várta őket.

– A programokat úgy állítottuk össze, hogy legyen tartal-
mában helytörténeti ismeret. Ennek fényében körbejártuk a fa-
lut, megtekintettük Martonos nevezetességeit. A katolikus- és 
szerbtemplomot, kosárfonó-, és a háború áldozatainak adózó 
emlékházakat, a falu legrégibb részét, ahol egy rövid helytör-
téneti előadást is meghallgathattak a gyerekek. Az akkor hal-
lottakról egy kis kérdezz-feleleket szerveztünk. Örömünkre 
nagyon sok mindent megjegyeztek az elmondottakból, amiért 
jutalom ezüstpénzecskék találtak gazdára. A tábor befejezése-
kor a folyamatosan gyűjtött, legtöbb ilyen pénzecskét szerzett 
csapatot jutalom fogja várni.

A tábor létszámát három csoportba osztottuk fel, és ők kü-
lön-külön foglalkozásokon vettek részt a hét minden napján. 
Nemezelésen, gyöngyfűzésen, rongybabák és papírmaské-
ták készítésén, táltosdobozok festésén, újrahasznosításán. Az 
idén ellátogattunk a Tulipán nevet viselő gölöncsérműhelybe 
is, ahol agyagozást próbálhattak ki a gyerekek. Mondhatom, 
nagyon élvezték. Kézműves foglalkozásainkon minden évben 
igyekszünk valamilyen újítást bevezetni, a hagyományos népi 
technikákat úgy alkalmazni, hogy segítségével a gyerekek tud-
janak maradandó, funkcionális tárgyakat létrehozni. Táborunk 
harmadik vonulata a játék. 

A gyermekeknek Farkas Dénes és segítője, Bite József ked-
veskedik fínomra elkészített étkekkel. Napi három étkezéssel, 
egy délelőtti uzsonnával, egytálételes ebéddel, és egy délutáni 
uzsonnával tápláljuk a kis táborozókat. Igyekszünk, hogy az ebé-
dek magukban hordozzák a népi hagyományokat, ízeket, hiszen 
volt már főzve tarhonya, krumplipaprikás, sütöttünk fasirtot, 
szűrtünk főtt tésztát. A gyerekek élvezik ezeket. Az ebédet kö-
vetően van egy csöndes, bő félórás, pihenőnek nevezett időszak, 
amikor meséket hallgatnak, pihennek, jól érzik magukat.

Az önkormányzat és a martonosi helyi közösség mellett a 
szülők is kiveszik részüket a támogatásból. Uzsonnára hoznak 
barackot, almát, főzni való kukoricát. Szabados Éva, helyi cuk-
rásztól sütemények, tortaszeletek, madártej édesíti meg a gyer-
mekek napjait.

A zárónapon várjuk a kedves szülőket alkalmi programmal, 
kiállításunkkal, amelyet a gyermekek és fi atal segítővezetők 
fognak összeállítani, meglepetésnek szánva azt. Itt említeném 
meg, hogy ezek a fi atal segítők jómaguk is a korábbi táboraink 
lakói voltak. Ők ma már egyetemisták, mégis szívesen áldoz-
nak nyári szabadidejükből, hogy a gyerekek körében lehesse-
nek, segítsék munkánkat. Épp ezért köszönettel tartozunk Bör-
csök Beatrixnak és Márki Annamáriának, hiszen róluk van szó. 
Munkámban hathatósan segít kedves férjem, Kávai Andor is.

Az idén úgy, mint az korábban is történt, logóval ellátott 
pólókat kapott táborunk valamennyi tagja. Ez a mai kirándu-
lásunk is egy folyamat része, mivel tavaly is szerveztünk egyet 
a tábor idején. Akkor a Szarvas-tó vendégei lehettünk – fejezte 
be beszélgetésünket a lelkes, szimpatikus pedagógus, Kávai 
Bózsó Ildikó.

Azt hiszem, a szülők nevében is tesszük, ha tízéves, jubilá-
risnak is nevezhető munkájáért lapunk köszönetet mond neki, 
épp úgy, mint az eltelt időszak valamennyi jóakaratú támoga-
tójának.

Ján.

Kávai Bózsó Ildikó

A nagy melegben jól 
esett a „mélykúti”

Boriszt sokan 
megcsodálták
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Az idei Természetismereti és Hor-
gásztábor a Tandari-tanya tartalmát ké-
pező Fishmania horgásztó melleti sáto-
rozóhelyen lesz megtartva július 29-től 
augusztus 3-ig. Ide várják azokat a 8-tól 
13 éves korú iskolásokat, akik kedvelik 
a horgászatot, ismerkedni szeretnének 
a községünk területén fellelhető termé-
szeti értékekkel. A már tizedik éve meg-
rendezett esemény egyik vezéralakjával 
beszélgettem el minapi látogatásom al-
kalmával a Tandari-tanyán.

– Az idén gazdag tartalommal vár-
juk a Természetismereti és Horgász-
tábor után érdeklődő gyerekeket. A 
téli időszakra tervezett horgásziskola 
elfoglaltságom miatt az idén elmaradt, 
nem így a tavaszi gyakorlati foglalko-
zások a csatorna- és kanálispartokon, 
mint ahogy ez a már hagyományossá 
vált nyári táborozás sem fog elmarad-
ni – kezdte el beszélgetésünket Sarnyai 
Csaba, ezeknek a gyermekekkel való 
foglalkozásoknak a fő mozgatója.

A továbbiakban megtudhattam tőle, 
hogy az idei táborozás gazdag progra-
mot ígér. A már megszokott horgásza-
ton kívül a természetismereti aktivitá-
sok is fontos szerephez fognak jutni.

Számtalan látogatást fognak lebo-
nyolítani. Ismerkedni fognak a Szele-
vényi erdőséggel, kiruccannak Ludas-
ra, megtekinteni az ott tevékenykedő 
Madarásztábort, el kívánnak látogatni a 
Róka-tanyára, a járáson lévő Csodaku-
tat is meg szeretnék nézni közelebbről. 
Tiszai hajókázások is lesznek, de nem 
csak napközben, hanem a sötétedés utá-
ni időszakban is, amikor  a természet 
élővilága más arcát is meg fogja mutat-
ni a gyerekeknek. Autóbuszra szállva 
ellátogatnak a Tóthfalu környéki tanya-
világba, majd az oromi medencében is 
lubickolnak egyet. Erdei séta is szerepel 
programjukban, amikor az erdészekkel 
keresik fel annak kis-tiszai sávját, hogy 
egy kerülőívvel eljussanak a valamikori 
kompátkelőhöz, megtekinthessék a ré-
gen ottlévő gyümölcsöskert megmaradt 
szilvafáit, majd a régen „szigetnek” 
nevezett tájon keresztül visszatérjenek 
kiindulópontjukra. Másik alkalommal 
a magyarkanizsai cserkészek vendégei 
lesznek.

Napi öt alkalommal étkeztetik majd 
a táborlakókat. A reggeli félhetes éb-

resztő utáni bemele-
gítőtorna, futás előzi 
meg az asztalhoz 
ülést. Délelőtt 11 
óra környékén cso-
kievésre kerül sor, 
majd a kiadós ebéd 
következik. Délután 
16 óra tájékán az 
uzsonnát különféle 
gyümölcsök elfogyasztása képezi, majd 
vacsorával fejezik a napot.

Mindezért csupán 3000 dinárt kell 
majd fi zetni, mivel támogatókra is ráta-
láltak a Krinwood, a Kócos Trans, és a 

Testvériség HE ilyennemű kiállásának 
köszönhetően.

Jelentkezni még lehet, de erre már 
nem sok idő áll rendelkezésre, mivel 
csak napok vannak hátra „táborkapu-
nyitásig.”                 Ján.

Gazdag program várja a gyerekeket

Karamell Egyesület Martonos 

Fűzfa után nyárfa
Egy színpompás fehér fűzfa után a 

martonosi Karamell Egyesület pénteken 
délután védelem alá helyezett egy hatal-
mas méretű fekete nyárfát is a martonosi 
komp felé vezető út mentén. A szimboli-
kus védelem abból áll, hogy helyi közös-
ségi, önkormányzati és polgári támoga-
tással az egyesület bekerítette a fát, írásos 
tájékoztatóval látta el, amelyen annak tu-
lajdonságairól olvashatnak az arra járók.

Tandari Edit egyesületi elnök és 
Antun Đerke projektmenedzser el-
mondták: nyilvánvaló, hogy a kerítéssel 
képtelenség megvédeni ezeket a fákat, 
de jelképes bekerítésükkel és megjelölé-
sükkel elsősorban utalni kívánnak eszmei 
értékükre és remélik, hogy a polgárok 
tisztelettel fognak viseltetni a múltunkat, 
jelenünket és remélhetőleg még évtizede-
ken, évszázadokon át a jövőnket is szimbolizáló faóriások iránt, másodsorban 
pedig pihenőhelyül szolgálnak majd a lassan kialakuló martonosi gyalogos és 
kerékpáros turistaútvonalak mentén. 

A fekete nyárfa kora bizonytalan, becslések szerint 200-300 éves lehet. 
Magassága mintegy 20 méter, törzsének átmérője meghaladja a 2 métert, kerü-
lete pedig a két évvel ezelőtti mérések alapján 6,70 méter!  

Az alkalmi ünnepségen az egyesület tagjai és a martonosi helyi közösség 
vezetői mellett megjelentek a községi önkormányzat képviselői is. Halász 
Mónika, a Községi Tanács környezetvédelmi megbízottja nagyra értékelte a 
martonosi civil szervezet abbéli törekvését, hogy a vidékünkön őshonos, de 
ritka, védett és mára már matuzsálemi korú fák sajátos védelmét is zászlajára 
tűzte. Mint mondta, ez volt az elsődleges oka annak, hogy kezdeményezésüket 
maga az önkormányzat is felkarolta. 

A műsorban fellépett Sarnyai Csaba magyarkanizsai gitáros-énekes vala-
mint a martonosi nyugdíjasok asszonykórusa, őket követően pedig Ft. Savelin 
Zoltán helyi katolikus plébános megáldotta a fát valamint a környékén élő nö-
vény- és állatvilágot.                   Bödő S.

Fotó: Sátai Róbert

A tekintélyt parancsoló nyárfa


