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Novemberben halottainkra és ‘56 hõseire emlékezünk

„Jelzöm…“

A leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdõdik.

Bölcsõ és koszorú. És ami a kettõ között van – az élet. Le-

gyen sima és egyenes, akadályokkal tarkított, nehézségek-

kel telt, tragikus hirtelenséggel véget érõ, vagy hosszan tar-

tó békés öregség befejezése – mind egy-egy emberi élet. Csak

a lépések száma ismeretlen. S talán ez nem is baj... 

Vannak, akik hisznek a dolgok eleve elrendeltetettségében,

az élet sorsszerûségében, amelyen az embernek változtatni

nincs módja, s vannak, akik ennek az ellenkezõjében hisz-

nek. Vannak egyszerûbb és bonyolultabb hitek, de valami-

lyen hite – meggyõzõdésem – mindenkinek van. Ettõl is lesz

minden egyes ember életsorsa egyedi, egyszeri és megismé-

telhetetlen. Hogy egyéni elgondolása, reménysége van az

élete folyásáról. Születhet bárhol, bármilyen családban, él-

het bármilyen szûkebb, vagy tágabb közösségben, a születé-

se pillanatában elinduló életút, ugyanúgy véget ér egyszer,

mint mindenkié... A tudat, hogy az elmúlás fenyegetõ rémé-

vel kell leélni az életünket, sokakat élethossznyi félelemre

kárhoztat, s olyanok is akadnak, akik ehhez, nevesül a ha-

lál tényéhez és megmagyarázhatatlan kérdésköréhez, más-

ként viszonyulnak.

Akik hisznek a túlvilági életben, a reinkarnációban, össze-

hasonlíthatatlanul „könnyebb“ dolguk van. Akik pusztán a

halál elkerülhetetlen eljövetele miatt éreznek többé-kevésbé

állandó rémületet, egyre fogyó idejüket pazarolják. A halál,

nem egy félelmes jövõ kivetítése. Ismeretlen ugyan ami utá-

na van; elgondolkodtató örök dilemmák forrása, de nem fé-

lelmetes. Az élet, sokkal félelmetesebb. 

S ha már az elején az útról beszéltem, az nem mindegy, hogy

azon az úton, amelyet minden ember bejár élete során, ho-

gyan, s mit teszünk. Hogy ha hibáztunk, hajlandók va-

gyunk-e elismerni a hibázás tényét. Hogy akarunk-e, tu-

dunk-e a rosszon változtatni. Hogy úgy tudjuk-e majd itt

hagyni az árnyékvilágot, hogy nem hagyunk magunk mö-

gött jelentõs, elintézetlen dolgokat, magunkról rossz emlé-

keket, esetleg viszolygást, megvetést; s az élet talán legszo-

morúbb végkifejletét, a halál végsõ és biztos visszavonha-

tatlanságát jelentõ – feledést. Mert csak az hal meg igazán,

akit elfelednek. Csak az él az emlékezetben tovább, minden

nap, minden órában, aki arra érdemes volt életében, s ezért

elvesztése a fájdalom mellett, egy betölthetetlennek tûnõ hi-

ányérzettel párosul. Ûrt hagy maga után. Mert vágynak a

hangjára. Vágynak a tekintetére, ennék ételét, büszkélked-

nének keze munkájával, hallgatnák okos szavát, megfogad-

nák bölcsességeit, s szeretnék újra érezni simogató kezét.

Abban az emberpróbáló pillanatban, majd mindannyian,

akik szeretett, közelálló embert veszítünk el, azonnal kény-

telenek leszünk szembesülni egy akkor már megoldhatatlan

dilemmával: hogy az elmúlt helyzet bepótolhatatlan. Hogy

mit mulasztottunk el. Szerettük-e életében azt a valakit an-

nyira, olyan erõvel, olyan gondos odafigyeléssel, amilyen-

nek a halála pillanatában, abban a mindenkit szívenütõ pil-

lanatban a közelmúltba tekintve, magunkra nézve kötelezõ-

en megcselekedhetõnek érzünk majd...

Gondolunk-e arra a „rohanásban“, a saját – néhány ember-

nek mindenek elõtt való – dolgaink intézése közben, az

elénk álló akadályok leküzdésére tett erõfeszítések során,

hogy szakítottunk-e elég idõt annak az embernek a meghall-

gatására, akinek most a halálán bánkódunk? Elviseltük-e

lehangoltságát, ha betegeskedett. Részesei voltunk-e apró

örömeinek, igyekeztünk-e könnyíteni életén, enyhíteni fáj-

dalmait, vagy részvétlenség fala mögé húzódva vártuk az el-

kerülhetetlen bekövetkeztét.
(Folytatás a következõ oldalon.)
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Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójára emlékezett a község.

A bizonytalan, rossz idõre való tekintettel, a faluházban lett

megtartva október 23-án délelõtt 10 órakor, az '56-os Forra-

dalom és Szabadságharc ünnepi megemlékezése. 

A Himnusz hangjai után Balogh Jánosné polgármester mon-

dott ünnepi beszédet:

Tisztelt Emlékezõk!

1956 karácsonyán Eu-

rópa Magyarország ne-

vétõl volt hangos.

Október 23-a felrázta

az egész világot, amely

a szimpátián túl, alap-

vetõ értékekkel szem-

besült.

Márai Sándor ezen a

bizonyos karácsonyon,

„Mennybõl az angyal“

címû versében így ír:

„És kérdik, egyre

többen kérdik,

Hebegve, mert

végképp nem értik

Õk, akik örökbe kapták:

Ilyen nagy dolog a szabadság?!

Vajon mi, a szabadság korának gyermekei

Tudjuk-e értékelni milyen nagy dolog a szabadság?

Emberhez méltó élet, csak szabadságban gyökerezik,

És nincs szabadság, melyet ne kellene megszolgálni...“

Amikor Október 23-án az egyetemisták Pesten az utcára

vonultak, nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendszer,

amelyet a hazugság és az erõszak tart össze, a szabad-

ság és a bátorság elõtt kártyavárként omlik össze. A pro-

letárdiktatúrát megtestesítõ hatalom, noha észlelte a jel-

zéseket, azt csak a szellemi elit egy csoportja kísérleté-

nek tekintette. Nem vették komolyan az egyre gyakrab-

ban jelentkezõ általános elégedetlenség hangját. A világ-

megváltónak hirdetett és hitt eszmerendszerek évszá-

zadnyi próbát sem álltak ki. A politikai változások sod-

rában lassan kezdett minden a visszájára fordulni. Az

emberiség boldog jövõjét ígérõ ideológiák, nemzetek, ál-

lamok pusztulásához vezettek.

Legelõször a szegedi egyetemisták szövegezték meg kö-

veteléseiket, amely szinte pillanatok alatt lázba hozta a

fõváros fiataljait és öregeit. Szervezett tüntetéssé fajult

a fõvárosiak lelkesedése, amelybõl már a Katonai Akadé-

miák is kivették a részüket. A félelmetes ÁVH szinte

egyik napról a másikra, a szó legszorosabb értelmében

fejvesztetté vált. A legfelsõbb vezetésnél épp úgy, mint a

hadseregben, egyetlen parancs volt érvényben a beosz-

tottak számára: Cselekedjenek saját belátásuk szerint!

Meg is lett a következménye... Sikerrel sulykolták fiatal-

jainkba a bolsevik párt történetét, úgyannyira, hogy be-

mutatták a világnak a forradalomkeltés „magyar“ mód-

ját. És vidéken sem a fõvárosiaktól kellett tanulni a for-

radalomban való helytállást.

Az 56-os fiatalok, ha csak rövid idõre is, de ki tudták

kényszeríteni a fordulatot. Az egész országot a szabad-

ság levegõje járta át. Egy szempillantás alatt kiderült:

mit is akar a Magyar Nemzet. Lapok alakultak, civil szer-

vezetek nõttek ki a földbõl és a pártok is újrakezdhették

demokratikus mûködésüket, ott, ahol a kommunista dik-

tatúra abbahagyatta velük.

November 4-én hajnalban, amikor megdördültek a fõvá-

rost ostromló páncélosok ágyúi és a felkelõk viszonozták

a tüzet, úgy tûnt, minden elveszett. Az utcákat néhány

óra elteltével kiégett harckocsik és halott felkelõk borí-

tották. A feltépett macskakövek közt, egy idegen hata-

lom zsoldosai járõröztek.

Azután megindult minden – úgymond, a konszolidáció útján...

A zsarnokságot jelképezõ és napokkal elõbb aláhullott

vörös csillagok visszaröppentek a helyükre. A falvakban

újraindult az erõszakos Tsz-szervezés, a rádióban és az

újságokban – a hazugságáradat. A felkelõ hõsöket köz-

törvényes bûnözõkként emlegették és kíméletlenül leszá-

moltak velük. A hatalom mindent megtett azért, hogy ok-

tóber 23-át és a szabadságot az emberek elfeledjék.

Az elveszett szabadságért cserébe jólléti intézkedések

sorozata indult, s míg a szocialista tábor többi államá-

Persze, az is része, mondhatni a másik oldala ennek a gon-

dolatmenetnek, hogy az a valaki, hagyta-e magát szeretni. 

Hogy például nehezen is viselhetõ betegsége ellenére, mu-

tatott-e hajlandóságot, a szeretet befogadására. A lassan

fogyó energiák által meglassúdott öregség bölcs belenyug-

vása engedett-e még derûs pillanatokat számára – melyért

talán egyedül érdemes élnie az embernek – vagy görcsös,

talán akkor már mindenkinek természetes, elkerülhetetlen

ellenszegüléssel igyekezvén megállítani-megfordítani élete

órájának mutatóit, az utolsó pillanatban sem tudott

visszaváltozni – emberré. Gyarlóak vagyunk...

A váratlan tragédiák, gyermekhalálok, balesetek, életerõs

embereket megtámadó halálos kórok elviseléséhez, ko-

moly, megrendíthetetlen hit, lelkierõ és életszeretet kell.

Megértésük, magyarázatuk még akkor is nehéz, szinte le-

hetetlen, ha hitünk védelmében – legyen az bármilyen hit

– azt érezzük: ez nem történt ok nélkül, sorsszerû volt, sõt

elõre meghatározott. 

Ezek az ember örök tanácstalanságai. És a kétkedés. Leg-

alapvetõbb emberi tulajdonságunk. Egyben azonban nem

szabad kételkednünk soha: Jobb, ha úgy éljük az életünket,

mintha minden nap ajándék volna, s ezért nem fukarko-

dunk szeretetünkkel, sokszor alig valamibe kerülõ jósá-

gunkkal, mintha egy váratlan, vagy épp elõre tudható,

mégis döbbenetes pillanatban azzal kell szembesülnünk,

hogy sokmindent elmulasztottunk...

Ha valaki, csak akkor válik fontossá számunkra, ha elve-

szítettük, ellentmondásos helyzetbe kerülünk. Ugyanolyan

álságos állapotba, mint mikor valaki egy életen át képtelen

szeretetet adni, s a szeretetet elfogadni, ám élete végéhez

közeledve ki akarja zsarolni a környezetébõl azt a szerete-

tet, amelyet sem odaadni, sem befogadni nem tudott soha.

Farkas Cs. Zoltán
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ban olykor fûtésre és világításra sem telt, nálunk volt

„Trapper“ farmer, hétvégi telek és maszekolás.

De az igazság, igazság marad, ha elhallgatják is. Az

igazság, igazság marad, ha valaki nem akar róla tudo-

mást venni – akkor is!

Ezért gyõzött 1956. Gyõzött, hiszen belõle fakad a rendszer-

változás. Gyõzött, hiszen ma valamennyien örökségünknek

tekintjük e forradalmat. Gyõzött, hiszen a követelések dön-

tõ része valóra vált és gyõzött. Hisz emlékezünk hõseire,

szívünkben hordozzuk eszményeit – velünk él '56 emléke.

Ma fejet kell hajtanunk a forradalom hõsei elõtt! Fejet

kell hajtanunk azok elõtt, akik fegyverrel a kézben álltak

ki a világ legerõ-

sebb hadserege el-

len. Fejet kell haj-

tanunk azok elõtt,

akik a szervezés-

ben, a különbözõ

tanácsokban küz-

döttek a szabadsá-

gért, azok elõtt,

akik borzalmas

halállal lakoltak

tetteikért, akik ke-

gyetlen börtönökben sínylõdtek évekig, s akik átélték azt

a borzalmas idõszakot.

Tisztelt Emlékezõk!

1956 áldozathozatala hídként köti össze a múlt és a jö-

võ nemzedékeit.

Mindannyiónk számára nyilvánvalóvá vált, hogy csak az

elõzõ generációk értékeire építhetünk. S ugyanígy: az ál-

talunk megvívott mindennapok eredményét is tovább

fogja vinni gyermekein, unokáink nemzedéke.

Emlékezzünk hát közösen fiatalok és idõsek 1956 már-

tírjaira, s helyezzük el az emlékezés virágait a fõtéri em-

lékmûnél...

Ünnepi mûsort ad-

tak a mártélyi Álta-

lános Iskola 6. osz-

tályos tanulói.

A Szózat eléneklése

után, borult, de

esõmentes idõben

helyezték el kicsik-

nagyok zászlóikat,

szalagjaikat, koszo-

rúikat és virágaikat

a falu fõterén.

(Szerk.)

Halottak napja...

Mint minden évben, akkor is megjöttek a varjak, s már na-

pok óta hallottam a zsivajgásukat, de valahogy csak aznap

reggel tudatosult bennem, hogy õsz van.

Csapatostul érkeztek hajnalban a környezõ fákra a ködben,

és hangos károgásukra ébredtek az emberek. 

Elõvigyázatosságból, átmentek a túloldalra az út menti fák

alól, amint igyekeztek a dolgukra, a reggeli buszra, vonatra,

mert a rövidke út alatt a ruhájuk tele lett volna árulkodó

nyomokkal – s különben is, ki szeret fázós reggelen egy

ilyen ordító gyülekezet alatt sétálni?

Ahogy aztán följebb kapaszkodik a nap az ég peremén, egyik

pillanatról a másikra elhallgatnak a varjak, s mintha már

megbeszélték volna az aznapi menetrendet, csak ülnek feke-

te ruhájukban, mint megannyi fáradt gyászoló vándor.

Olyan zsúfoltan, hogy az ember azt hihetné, a fák ágai nem

bírják sokáig ezt a rettenetesnek látszó súlyt... Azután egy

láthatatlan jelre egyszerre nekirugaszkodnak, s a levegõ

megtelik a suhogó szárnyak kavargásával. Kirepülnek a vá-

rosból, hogy majd csak estefelé jöjjenek visszafelé ugyan-

azon az úton; de ekkor már nem szállnak le, csak letekint-

getnek a reggeli gyülekezõhelyre, és hangtalanul, mint bal-

jós nagy fekete felhõ suhannak ki a Tisza árterébe, aludni...

Korán reggel, hanyatt fekve az ágyban hallgatom ezt a reg-

geli zsinatot, s amikor végre csend lesz, felkelek. Az jut az

eszembe: megint emlékezünk.

A halottainkra, akik már nincsenek velünk...

Öregeinkre, akiknek elporladó teste, vagy hamvai a temetõk

csendjében pihennek, de a lelkük él, és figyel bennünket;

mert érzem minden napon: itt vannak velünk. Nem csak

ezen az egy, erre rendelt napon, amikor szokásból – megszo-

kásból – kizarándokolunk a temetõkbe... Sokan, hogy az

egész évben elhanyagolt sírokat rendbetegyék, és lelkiisme-

retükkel békét kötve, letegyék oda a szeretet virágait, s esté-

re kelvén apró gyertyákat gyújtsanak, és emlékezzenek.

Gondolom, egyúttal talán azt is átérezik, hogy ez így magá-

ban: kevés. Mert ezeknél a külsõségeknél sokkal több az, ha

mindennap velünk vannak. Az emlékezetben.

Hisz nyomokat hagytak az életünkben... Mint ahogyan mi is

nyomokat hagytunk az övékében, s mert hogy titkon azt re-

méljük, a lélek, az emlékeket is elviszi magával. 

S ha még ettõl sem emlékeznénk rájuk idõrõl-idõre, hát ott

vannak azok a dolgok, amelyeket ránk hagytak. Megteste-

sült tárgyai az emlékezésnek... Mindenkinek vannak ilye-

nek.

A nagyapám ollója például, amellyel oly sok éjszakát végig-

dolgozott a kicsiny mûhelyben, csattogtatva, szabva, igazít-

va más emberek ruháit; s nagyanyám varrógépe – amire

csak hajnalfelé borult le néha aludni, ájult perceket lopva a

könyörtelen idõtõl –, s amely immár itt áll évek óta nálam

az ablak alatt, többnyire munka nélkül, mint kiérdemesült

nyugdíjas a Singer mûvekbõl.

A másik nagyanyám hamutála, amit nem használok, mert

nincs szívem bepiszkítani. S amelyben egyébként is általá-

ban egy fél citromot tartott. Pedig biztosan nem venné rossz

néven – maga is „bagózott“. Ezen elmosolyodok, s most há-

lás vagyok, hogy erre gondolhatok...

Hálás vagyok azért a szép gyerekkorért, amit együtt élhet-

tem át velük, és hálás vagyok, hogy tán általuk is, olyan em-

berré váltam, akinek fontos az, hogy emlékezzék...

Így azután, megyünk.

Ki fogunk menni, mert mindenki kimegy...

Elveim ellen való pedig, mert én – már mondtam tán – állan-

dóan emlékezem! Falamon megsárgult fotóik. Arcvonásaik-

ban saját arcvonásaimat látom, szemükben saját pillantá-
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som. Ahogy keveredtek bennem az õsök külsõ jegyei és tu-

lajdonságai, amivel nem tudni, gazdagabb, vagy szegényebb

lesz-e az ember.

Nincs szükségem arra, hogy a sírjuk mellett állva „ráhango-

lódjak“ az emlékezésre, és mégis megyek. Vonakodva, kissé

színpadias külsõségnek tekintve az egészet, megyek – mert

azt tartják: illik.

Ott állunk majd négyen. A feleségem, és a két gyerek: az én

családom, a mi családunk.

Két temetõbe megyünk majd, több sírhoz, de csak néhány

emberhez... 

Tétován ácsorgunk majd egy darabig, s elõre tudom, hogy

mint mindig, ott nem a férj, s az apa fog állni lehajtott fejjel

a virágillatú hûvös csendben, hanem egy törékeny szõke

kisfiú, aki én voltam hajdanán. 

S akkor, megszûnik majd a világ létezni néhány pillanatra... 

Lelkem a visszafordíthatatlanság fájdalmával, de megbékélt

szívvel suttogja az ismeretlenbe – a távolságot igyekezvén

legyõzni, az idõt, amely elválaszt, s amit nem lehet legyõz-

ni semmivel: Kedveseim! Egy könyvet írok már régóta róla-

tok... Még nem kész... Valahogy, nem tudom befejezni. Úgy

szeretném, hogy szép legyen és igaz...   

Biztos, hogy könnyek szöknek majd a szemembe, de nem

tartom vissza; vállalom... Mert ahogy öregszik, hát már egy-

re szentimentálisabb is az ember... Ezek a szeretet és az ön-

sajnálat könnyei is; hogy ismerhettem, de elvesztettem õket.

Nem csak az alkalomnak szólnak. Apró kis boldogságomé,

hogy ha visszagondolok, azt érezhetem: tudtam valamivel

viszonozni a szeretetüket, odaadó jóságukat. Talán, pusztán

a létezésemmel. És mindennél biztosabban kell éreznem,

mintegy támogatásul: bárhol vannak is, Õk tudják ezt, büsz-

kék rám – és figyelnek. E nélkül nem volna érdemes.

És virág helyett talán ez is megteszi – ez a távoli, állandó

szeretet – s ezt, nem lophatja el, mint sírokról a virágot –

senki! 

Hazaviszem, s amíg élek velem van...

Enyém, mint a születésem pillanata, a hibáim, a kalandok,

sikerek, harcok és a vég.

Farkas Cs. Zoltán

NAGY ANNA KATALIN – VALLOMÁS...

Szeretem az életet... A napot, holdat, s a kék eget...

A tarka réten illatozó virágrengeteget.

Ahogy a lepkék virágról-virágra szállnak,

Gólyamadarak békára vadásznak,

Fenn a levegõben a pacsirta dala szól,

S közben kicsiny falum harangja megkondul...

De jó is lenne újra gyermeknek lenni!

A virágos réten a lepkéket kergetni.

De sajnos az ifjúság már a múlté; vissza nem jön,

A szívünkben emlékként él, de ott: örökké...

Tudjuk, a sors kereke csak elõre forog,

Így életkorunk is mindig elõre robog.

A fiatalság, szép volt. Ameddig, az tartott...

Mire észrevettük, már az idõskor kopogott,

Én most is, gondolatban a réten szedek virágot.

Kimegyek a temetõbe – egy sírnál megállok...

Leteszem a sírra a csokor virágot,

S hálából elmondok egy-egy imádságot...

Akik ott pihennek, megköszönöm szépen,

Hogy egy hûséges társat neveltek fel nekem...

Az élet rögös útját, vele jártuk jóban, rosszban – 

Még ma is együtt vagyunk.

Már a hajunk is hófehér, mégis elmondhatjuk:

Életünk, szép volt – és boldogok vagyunk.

A Jóistenhez imádkozom, s kérem, 

Vigyázzon ránk, s adjon erõt – nekem,

Hogy neki kötelességem teljesíthessem...

És ha eljõ majd az idõ, én is útra kelek,

Szeretteimmel én is együtt legyek.

Nem viszek el semmit...

Mindent itthon hagyok.

Vissza sem nézek,

Csak csendben elballagok...

ÖZV. JUHÁSZ SÁNDORNÉ: EMLÉK...

E történet amit most mesélek,

Fáj – ezért szomorú az élet...

Õ elment. Itt hagyott, örökre.

Szívem ment bele tönkre.

Olyan volt Õ, akit sokan szerettek.

Kedvessége miatt: sokan kerestek.

Látom mosolygós arcát,

És ahogy nevetett...

A szívem is megszakadt, hogy

Ily fiatalon ment el.

Én, itt maradtam – s megtört bennem valami.

Megbirkózok a tudattal, de nagyon kell akarni.

Tudom, az élet, lassan, de megy tovább.

Kérdezem én: hol az igazság?

Nem tudom, valaha elmúlik-e a fájdalom,

Most még érzem minden percben, hogy fáj – nagyon...

Magával vitte a szívemet,

S itt maradtak: az emlékek...
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Az édentõl keletre...

Elgondolkodtam.

Meddig tart az emberek tûrõképessége? Meddig hisznek még

álságos szemforgatóknak, akik vigyorogva hazudnak sze-

mükbe, miközben nap, mint nap láthatóan csak egyetlen kö-

zös akarat vezérli õket: megsütni a saját pecsenyéjüket. 

Most „felzúdult“ a mûvészvilág. Zalatnay Cini megkapta és

megkezdi letölteni megérdemelt börtönbüntetését, s többen

erõs enyhítõ körülményként értékelve hozták fel: õ legalább

megpróbálta megtéríteni egy részét az okozott kárnak. Eb-

ben, van némi igazság. Mert a kisember azt látja, azt érzé-

keli, hogy õt, bennünket, meg tudnak büntetni. A legapróbb

közlekedési szabálysértésért súlyos ezrekre büntet a ható-

ság, ám érdekes módon, szabadon vannak milliárdok elsik-

kasztói. Házi õrizetben pöffeszkedik a pénzvilágot – nyilván

hogy segítséggel – lealázó tanulatlan álbróker, a magyar

„keresztapa“ is vígan éli világát, s persze ezek elégedetten

mosolyognak a kamerákba, mert tudnak valamit. Valamit,

ami ha napvilágra kerülne, egyesekre, sokakra nézve veszé-

lyes lehet. Ezért vannak hát a nagyhalak „biztonságban“.

Mi, elérhetõk, megtalálhatók és büntethetõk vagyunk. Meg-

talál bennünket az APEH, ha sokszor tévedésbõl rosszul

töltjük ki adópapírjainkat, közvetlenül és megelégedetten

büntet meg a rendõr a legkisebb közlekedési vétségért, de

közben mindenünnen, írott sajtóból, rádióból, televízióból

özönlenek a hírek elsikkasztott milliárdokról, elintézett

rendõrségi ügyekrõl, agyonhallgatott botrányokról, bûnté-

nyekrõl, visszaélésekrõl, összefonódásokról – a mai Ma-

gyarország emberi és mindenféle ügyeinek sajátos intézési

módozatairól. Mindezt az egyszerû (de nem feltétlenül: bu-

ta) emberek képtelenek összeegyeztetni a demokrácia fogal-

mával. Nem értik a mûködését. Túlontúl gyors, és túlontúl

aljas ez a folyamat.  Egyébként is. Akik horribilis fizetéseket

vesznek fel, nem bíznak semmit a véletlenre! Õk kérem

olyan összegekkel „gazdálkodhatnak“ családilag, amit mi

falusi emberek, sõt az emberek többsége el sem tud képzel-

ni. Persze, tudván a választási harc többesélyes bizonyta-

lanságát, mármint, hogy csak néhány évük van a lehetõs

meggyarapodásra, kár is csodálkoznunk! Ezért nem hagy-

nak ki egyetlen kínálkozó lehetõséget sem. 

Felfoghatatlan és elképzelhetetlen összefonódások mentén

alakulnak a dolgok – s ez nem összeesküvés elmélet. Mond-

hatni: felelõs, általunk megbízott vezetõink egy jelentõs ré-

sze nem tiszta.

Melyik mártélyi dicsekedhet avval, hogy súlyos milliókat ka-

pott szõlõtelepítésre vissza nem térítendõ támogatásként?

Jó, nem vagyunk szõlõtermelõ vidék, s efféle hagyományok-

kal rendelkezõ emberek – de mondjuk: bármi másra. Miért

háborítja fel rendre az embereket, például az „egyeseknek“

automatikusan járó hatalmas összegû banki hitel felvétel-

ének a lehetõsége? Vagy például, a baráti körben osztogatott

vissza nem térítendõ ilyen-olyan „támogatások“ politikai

meggyõzõdéshez idomuló lehetõsége? 

S az egészségügy helyzete? Hogy – az igaz csak részlegesen

sztrájkoló – orvosok, s ahogy „hivatalosan“ emlegetik õket:

FARKAS CS. ZOLTÁN – KOLDUSTARISZNYA

Egy életen át gyûjtögettem benne kincseim...

A tavaszt, és a nyárt. A szelek suttogását.

A nap sugarát, szerelmeimet: Asszonyom szavát.

Suhanását a folyónak, s a gyermekeim fehér gyöngyû tejfogát.

Tél szikrázó kristályridegségébõl palotát, s az Õszi ég alkonyát.

Kopott pengéjû bicskát is tettem belé. 

Kolbászt, kenyeret, szalonnát...

Meg szavakból szõtt kis csodákat – a szívem aranyát – 

Az életemet, magát.

Hímzése elfeslett már, bõre is megkeményedett;

Bölccsé válik-e, ami öreg, vagy csak elfeledett?

Úgy, mint poros könyvek, ódon könyvtárak mélyén, 

Ahogy idõtlen polcán álmodnak a homálynak – békén. 

S ha kinyitom majd az út végén?

Tán semmi mást nem lelek benne, mint finom borok illatát, 

Avas szalonnabõrt, s egy kicsorbult bicskát. 

Emlékét egy bódító ölelésnek, vidám, régi gyermekkacajt, 

S egy csipetnyi barna dohányt.

És egy idegen nótát is találok majd benne, tudom – melyet,

Most, hogy még élek, nem ismerhetek – pedig enyém. 

(Csak álmomban dúdolom, s közben mosolygok. 

Így mondják, akik szeretnek... s ez a tudat: elég.) 

Hogy a dallama miként szól? Nem tudom. 

S hogy a kottája mi? – Talány.

Csak remélhetem, hogy úgy száll, repül majd: mint a lelkem...

Magasra tör.  Fel, egészen,

Mint az öröm színes sárkánya a szélben – s a végén az égig ér.

DABIS ISTVÁN – AZ ÉN ANYÁM...

Az én Anyám elfáradott.

Kicsiny törékeny alakja

Megpihenni tért a földbe

Egyesült az õsi anyaggal

S hatalmassá föltámadott.

Homloka a tiszta égbolt

Szeme kékje az ég kékje,

Hosszú haja ezüst felhõ

Fehér haja ezüst felhõ

Ölelése mint az erdõ.

Nem járt sokat iskolába

Utazásra nem volt pénze

A világot hogy bejárja

Mégis minden érdekelte

Mégis tanulhattunk tõle.

Mesét mondott a Tiszárul

A Tiszának folyásárul

Világ végén meseboltrul,

Magyarokrul, nagy vagyonrul,

Örömökrül, bánatokrul.

Igaz értéket becsült csak.

Nem volt szépség, nem volt vagyon

Családnál mit többre tartott.

Az én anyám pihenni tért

S hatalmassá feltámadott.
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Galambposta

az egészségügyi dolgozók hozzáállásán, emberségén, men-

nyiben fognak változtatni a sikeres bértárgyalások? Hogy

ettõl, változik-e, s miben, hogyan, az egészségügy daráló-

malmába kerülõ közemberrel való foglalkozás mikéntje?

Kétségeim vannak. Az empátia, a beteg ember kiszolgálta-

tott félelmével való együttérzés, az, fizetés és pénz kérdése?

Nem valami egészen másé? 

És azt is megkérdik az emberek, sajnos csak maguk között:

mikor kap a kisember is bárminemû megérdemelt, õt is jo-

gosan megilletõ támogatást? És miért nem? Mit szóljon a

földet verejtékével mûvelõ gazdálkodó, a munkás, a tanító,

a közalkalmazott, a boltos, a buszsofõr, a munkanélküli, a

teljesen lecsúszott hajléktalan, hogy mindig, mindent õnél-

küle intéznek – a feje fölött? 

Hiába a helyi akarat, hogy itt, nekünk, magunknak apró lé-

pésekben jobbá tehessük az életünket, ha a kettészakadt or-

szág „házában“ kedélyesen elmutyizó képviselõknek kisebb

dolga is nagyobb annál, minthogy efféle apróságokkal is

foglalkozzanak. Talán nincs a fejükben létezõ fontossági lis-

tán az elsõ tízben az emberek ügyeivel való jótékony foglal-

kozás? A válasz tudható. Ez az ország, látványosan ketté

van szakadva. Van Budapest, az õ különlegesen kiemelt

helyzetével, az õ különösen furcsa embertömegével és igé-

nyeikkel, s az õ megelégedettségüket mindenben kiszolgálni

igyekvõ hatalommal, és van a vidék Magyarországa...

Egy „jópofa“ újdonsült ismerõs mondotta nekem nemrégi-

ben: Tudjátok, az a baj veletek, hogy ti még nem tartotok

ott, mint a dunántúliak, fõleg a határhoz közel élõk... Ott,

arrafelé már van idõ arra is, hogy az emberek pénzt keresse-

nek. Ti itt csak értelmetlenül robotoltok – a semmiért.  Majd

akkor lesz itt az alföldön nektek is jó, ha elérnek ide az au-

tópályák, és csak úgy özönlik ide a tõke, ami hihetetlen men-

nyiségû jól fizetõ munkahelyet teremt majd... Bár, lehet,

hogy az itteni embereknek még akkor sem fog sikerülni a

pénzkeresés – mert nincs annyi eszük.

Ettõl megdöbbentem, sõt oda szavaztam magamban, az ille-

tõnek nyilván, hogy kezeltetnie kéne magát. Mert vagy nem

a valóságban él, vagy most, csak mint divatos sablonszöve-

get hajtogatja ezt a hihetetlenül bárgyú jövõképet. Már hogy

az alföldön, szerinte kényszerûségbõl, veleszületett élhetet-

lensége miatt „nyomorog“ a népesség. Ez, megalapozatlan,

nagyképû vélemény! Mert ha azt érti „ész“ alatt, hogy mi

mikor, és hogy tudunk egyszer végre jókor, jó helyen lenni –

az nem ész kérdése. Annak vannak geopolitikai tényezõi.

Hogy egy országban hol él az ember. Mert a távol, sohasem

lesz közelebb, mint ahogy azt a valós méterben mért távol-

ság mutatja a térképen. Persze szellemiekben más a helyzet

– de nem nagyon. S ez, sajnos, az idõrõl-idõre bekövetkezõ

politikai változásokkal sem csökkenõ távolság marad. Akik

a húsosfazék körül tolonganak, s idõnként római mintára

már pávatollal kell megcsiklandozzák a gigájukat, hogy ki-

adva magukból a lezabálás eredményét, újra tudjanak falni

a nagy, állítólag közös, ám csak szûk körnek elérhetõ ki-

fogyhatatlan kondérból – nem tudják mi az éhezés... 

Itt, errefelé, s Magyarország szinte összes vidéki részein

több mint ötven éve remélnek egy jobb sorsot, jelent és jövõt

az emberek. De rendre azt kellett tapasztalniok, megélniök,

hogy csupán ígéretekkel elbódítható eszközei, „választások

megcélzott alanyai“, majd – minimum négy évre – elfeledett,

elhajított kapcarongyai az épp hatalmon lévõknek. Nem szá-

mítanak emberszámba – csak névleg. Pedig ennek a népnek

a vidék tiszta ereje és bölcsessége az a „vésztartalék“,

amelynek valódi hagyományaiban és benne rejlõ kiaknázat-

lan lendületében bízhatnánk – és amire talán büszkék is le-

hetnénk. Ezek vagyunk mi valójában. Még ha sokan lenéz-

nek, lesajnálnak is bennünket, nem számolnak velünk, mint

„tényezõvel“. Ám korántsem egy élelemben gazdag sziget

tengerpartján éhezve nyûglõdõ úrilányok és úrifiúk

túlélõsóban mutogatott nyafka gyülekezete, akik inkább

éhenhalnak, semmint leásva a kollektív tudat legmélyére

megmozdulnának valamerre, hogy testük táplálásáról õsi

módon – például – maguk gondoskodjanak. 

Nélkülünk, a sokszor olyannyira semmibe vett vidéki Ma-

gyarország nélkül, ezek az elpuhult szájhõsök – itthon is! –

konkrétan éhenhalnának.

Ez, egy egészséges, kecsesen ringó derekú mártélyi lánnyal,

vagy egy markos, kemény...û pirosbarna legénnyel, elõ nem

fordulhatna. 

Talán a jövõt tekintve – bár a tudat, egyelõre még jelen éle-

tünkre nézve nem vigasz – ez az egyetlen reményünk és sze-

rencsénk...

F. Cs. Z.

E rovatunkban, az olvasók leveleinek, észrevételeinek,

s panaszainak adunk helyt. Fenntartjuk azonban a

jogot, hogy etikai megfontolásokból, mérlegeljük a

megjelentetés szükségességét, vagy, hogy rövidített,

és szerkesztett formában tárjuk ezek tartalmát Önök

elé. A szerkesztõség, nem feltétlenül ért egyet ezen

írások tartalmával.

Tisztelt KALÁRIS!

Október 1-jén az „Idõsek Világnapja“ alkalmából, bensõséges ünnep-

ségnek lehettek résztvevõi azok az idõs és fiatalabb emberek, akik el-

látogattak a mártélyi Faluházba.

A Gondozási Központ dolgozóinak szervezésében, kedves mûsorra

került sor. Az ízlésesen feldíszített asztalokon, rumos tea, s finom sü-

temények illata csábította az érkezõket. Az ünnepséget, Joóné Bene

Aranka szívhez szóló szavai nyitották meg. Köszöntötte a munkában

megfáradt idõseket és minden kedves vendéget. A közég polgármes-

ter Asszonya, Balogh Jánosné szólt ezután az egybegyûltekhez, ked-

ves szavakkal köszöntve az idõseket, méltatva az idõskor szépsége-

it, hisz – mint mondta – az idõskornak is meg vannak, meg kell len-

niük a maga szépségeinek. Köszöntötte Mártély 10 legidõsebb lakó-

ját, s átadott egy szál szép virágot, s egy emléklapot.

Voltak sajnos, akik betegségük miatt nem tudtak eljönni, õket a csa-

ládtagok képviselték.

A polgármester Asszony mindenkinek jó egészséget kívánt, szép,

hosszú boldog életet, hogy jövõre is együtt lehessünk...

Elhangzott egy szép vers, és nóta, az óvodások mûsora, s a Mûvésze-

ti Tagozatos tanulók szemet gyönyörködtetõ modern táncai

szórakoztatta a nézõket, majd az „Õszirózsa“ népdalkör lépett a szín-

padra, egy dalcsokorral. Az „Optimista Csoport“, humoros paródiák-

kal nevetette meg a közönséget, és végül a „Tóth-Nagy Duó“ nosztal-

gia dalai zárták a mûsoros délutánt. (És másnap, a megható esemé-

nyek sora folytatódott. – Szerk.)

Október 2-án megint szép ünnepség volt a Faluházban...
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Az ötödik Öregdiák találkozóra került sor. A szépen feldíszített aszta-

lok körül, kíváncsi tekintetek figyelték az érkezõ vendégeket, sorra

jöttek a meglepõdés percei – vajon felismerjük-e egymást, mielõtt be-

mutatkoznánk? Voltak olyan vendégek, akiket csak késõbb ismer-

tünk fel. Könnyes tekintetek, erõs kézfogások, baráti ölelések, mind-

mind elõfordultak azon az estén. 

Amikor már együtt voltunk, Simonné Borsodi Erzsike köszöntötte

szeretettel az osztály és iskolatársakat, minden kedves vendégünket.

Rózsa Imre, átvéve a mikrofont, bemutatkozásra bíztatta a diáktár-

sakat, de csak aki ezt vállalta. Õ is kedves szavakkal emlékezett az

elmúlt negyven-ötven évvel ezelõtti diákévekre, majd átadta a mikro-

font Simonnénak, aki arra kérte a megjelenteket, hogy egy perces né-

ma felállással emlékezzünk azokra, akik már nem lehetnek velünk...

Az asztalokon meggyújtották a gyertyákat. A villanyfény kialudt,

majd egy perc néma csend után, elénekeltük a Himnuszt.

Ez után, hogy újra fényárban úszott a terem, megkezdõdött a vacso-

ra, és az azt követõ jó hangulat. D. Nagy Anti megint finom marha-

pörköltet fõzött, fõtt krumpli, és savanyúság volt a körítés – utána

sok jó perec. A hangulat fokozásáról, Takács Béla és zenekara gon-

doskodott.

Mindenki jól érezte magát. Voltak, akik táncoltak, voltak, akik beszél-

gettek, hisz ennyi év után volt mirõl beszélgetni. Ha elgondolom, öt-

ven, hatvan év, nem kevés idõ. Mondhatni úgy is: egy emberélet.

Bízunk benne, hogy jövõre, újra találkozhatunk majd...

Szabó Lajosné Nagy Anna Katalin

A mártélyi „Kaláris“ címû újság októberi számában megjelent, P.

Tóth Mihály Úrnak, a  „Kavalkád“ kirakodóvásárával kapcsola-

tos olvasói levelére szeretnék válaszolni. 

Mi, a KAVALKÁD rendezõi, szervezõi örömmel fogadunk minden épí-

tõ jellegû kritikát, javaslatot, amely hozzájárul a rendezvény színvo-

nalának további emeléséhez.

1996-ban, az elsõ KAVALKÁD megrendezésekor nem volt tapasztala-

tunk a kirakodóvásárok szervezését illetõen, ezért a hódmezõvásár-

helyi Önkormányzattól kértünk segítséget.

Azonban ahogy a rendezvénynek híre ment, évrõl-évre több vásározó

jött el. Az eltelt idõ alatt kialakult egy olyan csoport, akiknek már meg-

hívó levelet sem kell küldeni, mert maguktól jönnek a rendezvényre.

A rendezõknek a kezdetektõl fogva céljuk, hogy a népi iparmûvészek,

kézmûvesek, színvonalas, egyedi munkáinak értékesítésére lehetõsé-

get biztosítsanak a KAVALKÁD kirakodóvásárán.

Sajnos, a már említett csoport nem e kategóriába tartozik (cukorka

árus, vattacukros, léggömbárus, stb.).

Bármennyire is hihetetlen, de Nekem is eszembe jutott, hogy hason-

ló rendezvényt szervezõktõl kérjek segítséget. Tehát Ön, levelével

„nyitott kapukon döngetett“. Így például, felvettem a kapcsolatot a

hódmezõvásárhelyi Állattenyésztési Napok kirakodóvásárának bo-

nyolítójával, akitõl több kézmûves címét sikerült megszereznem.

Ezen kívül Szegeden, 2003. évben megrendezett „Natura“ Nemzetkö-

zi kézmûves kiállítás és vásár katalógusában szereplõ iparmûvészek,

kézmûvesek (fafaragó, gyertyaöntõ, fazekas, keramikus, szõnyeg-

szövõ, gyékényszövõ, bõrdíszmûves, tojásfestõ, stb.) mindösszesen

89 fõ részére külön-külön meghívólevelet küldtem, továbbá évek óta

a rádión keresztül hívjuk fel a környékbeli kézmûvesek, iparmûvé-

szek figyelmét a KAVALKÁD-on való árusítás lehetõségére.

Maguk az árusok is elismerték, hogy helyfoglalási díjaink – más ha-

sonló rendezvényhez viszonyítva – kedvezõek.

Hogy mindezek ellenére a KAVALKÁD-on nem jelennek meg kézmû-

vesek, véleményem szerint két fõ okra vezethetõ vissza:

Az idén csongrádi Körös-toroki napok idõpontja egybeesett a KAVAL-

KÁD idõpontjával és a vásározók inkább Csongrádra mentek.

A másik ok a kereslet-kínálat törvénye.

Sajnos tudomásul kell vennünk, az embereknek – legalábbis a mi ré-

giónkban élõknek – egyre kevesebb a pénzük. Ezért a többség nem

tudja megengedni magának, hogy színvonalas iparmûvészeti árukat

vásároljon.

Vegyünk egy átlagos családot, 2 felnõttel, 2 gyerekkel. A felnõttek

meghallgatják az ingyenes koncerteket, megisznak 2-3 üveg sört,

vagy üdítõt. A gyereket befizetik a körhintára, vagy olcsó mûanyag

játékot vesznek nekik.

Márpedig, ha egy kézmûves nem találja meg anyagilag a számítását,

akkor nem fog eljönni a következõ rendezvényre! Mindezeken túlme-

nõen felhívom a kedves levélíró figyelmét, különbséget kell tenni a

szegedi „Hídi Vásár“, ill. egy falunapi kirakodóvásár közötti kategó-

riakülönbségre.

Vendégként jó pár falunapra ellátogattam már, ezért tapasztalatból

tudom: Mártélynak nincs miért szégyellnie magát – a kulturális prog-

ramokról már nem is beszélve!

Mártély, 2004. október 25.

A KAVALKÁD szervezõi nevében, tisztelettel:

Sándorné János Mária

Polgármesteri Hivatal elõadója

Egy névtelen levélrõl...

Nagyon sajnálatos tényt kell a mártélyi olvasók elé tárnom. Arctalan

„hõsök“ vannak közöttünk.

A lap indulásakor elhatározott szándékunk szerint, a szerkesztõség

nem közöl nyomdafestéket nem tûrõ hangvételû, „mocskolódó“, a

közösség érzéseit indokolatlanul felborzoló leveleket, s fõként nem

olyanokat, amelyeket alá sem írnak a „bátor“ levélírók. Most sem te-

szünk kivételt. Nem közöljük. Hogy mégis foglalkozunk azzal az egy-

szerû kézírással és helyenként alantas kifejezésekkel és helyesírási

hibákkal teletûzdelt névtelen levéllel, amely a szerkesztõségbe érke-

zett – annak jelentõs oka van. 

A levél, a csatornázásról szól. Helyesebben ellene agitál, és valótlan

feltételezéseket, rágalmakat tartalmaz. 

Már hírt adtunk arról, hogy áll a csatornázás ügye. Hány százaléka

lépett be a lakosságnak önkéntesen a társulatba, s hogy milyen fel-

tételekkel és várható ütemezéssel fog létrejönni a beruházás, mégis

akadnak olyanok, akik kételkednek e közlések valóságtartalmában.

Sõt. Olyan felvetésekkel, követelésekkel állnak elõ, mintha bizony

nem volnának minderrõl tájékoztatva. A jó szándékú, elõrevivõ kriti-

kára, véleményre, minden, a közösség bármely egyenrangú tagjának

jobbító szándékát felelõsen figyelembe venni köteles vezetés – nyi-

tott. Nyitottnak kell lennie még akkor is, ha már úgy érzi, a kellõnél

is jobban, részletesebben közzétette egy efféle beruházás részleteit.

Mert – fel kell tételeznie jóhiszemûen – nem minden ember felfogó-

képessége egyforma. Gyanítom, nem is e felfogóképességgel van eb-

ben az esetben sem a valódi baj. Sokkal inkább egyfajta megátalko-

dott csak azért is ellenállással, amivel addig nincs is semmi baj, amíg

keveseket érint. Olyan keveseket, akik, még ha egymás között dühöd-

ten meg is vitatják idõnként a dolgok szerintük nem jó menetét, ki-

sebbségükbõl adódóan, amúgy sem képesek változtatni egy közösség

nagy többségû akaratán. A baj, a már egy ízben említett rémhírter-

jesztésben áll. A bizonytalan emberek gondolatait liánszerûen behá-

lózni képes kétkedésben. A már eldöntöttnek látszó közakarat két-

ségbevonásában.

S hogy mindezt aláírás nélkül, cím nélkül, a személyazonosság vál-

lalása nélkül teszi valaki, az rámutat még valami más személyiség-

béli hiányosságára is. Az ilyen ember, nem bátor. Sokkal inkább saj-

nálatra méltó. S hogy még mi mindent lenne képes leszûrni egy gra-

fológus (írásszakértõ) e levél „megalkotójának“ jellemérõl – az nem

is kétséges: lesújtó véleménye lenne... Szerkesztõ
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Õszi citerás és dalos-találkozóra invitálta vendégeit az „Õszirózsa Népdal-

kör“ 2004. október 16-án szombaton 3 órára, a mártélyi Faluházba.

A fiatalok mai szóhasználatával élve erõs, és nagy „pörgés“

volt tapasztalható a Faluházban, már órákkal a rendezvény

megkezdése elõtt. Lelkes, önkéntes segítõk serénykedtek,

hogy kezdésre minden a helyén legyen, minden elõkészület

megtörténjen, zálogaként egy igazán emlékezetes, jó hangu-

latú délutánnak és késõi órába nyúló vidám estének.

Aki nem vett még részt hasonló találkozón, el sem tudja

képzelni azt a fiatalos lendületet, az örömteli együttlétre va-

ló izgalomittas készülõdést, ami ezen a napon betöltötte a

zsúfolásig megtelt termet. A hófehér abroszokon illatos ka-

lács, hûsítõk kellették magukat, a szépen megterített aszta-

lok körül ünneplõbe öltözött emberek várták, hogy elkez-

dõdjön a mûsor. Lámpalázas készülõdés volt tapasztalható

az öltözõben és a színpad melletti kisteremben is, míg vég-

re három óra után, Katona-Kis Gyuláné, a vendéglátó már-

télyi népdalkör vezetõje a színpadra lépett, s felkérte Balogh

Jánosné polgármestert, a találkozó megnyitására. 

A polgármester Asszony õszinte örömét fejezte ki, hogy Már-

tély adhat otthont e napon a népdalkörök találkozójának, s

megköszönte a szervezõknek azt az önzetlen és csodálatos

akaratról tanúbizonyságot tevõ munkát, amellyel életre hív-

ták, életben tartják ezt a manapság már oly ritka közösségi

együvé tartozást kifejezõ találkozót. Reményét fejezte ki,

hogy ez, s az ilyenfajta közös örömbõl, a zene, az ének sze-

retetébõl és tiszteletébõl táplálkozó együttlét megerõsít ben-

nünket abban, hogy örülve ugyan a pillanat varázsának, ne

csak ezen a mai rendhagyó napon, de minden napon talál-

junk és teremtsünk olyan alkalmat magunk és mások szá-

mára, amellyel erõsíthetjük emberszeretetünket, a hagyo-

mányok méltó tiszteletét és avatott továbbvitelét...

A dalos-találkozó fõvédnöke Makovecz Imre, sajnálatos be-

tegség miatt, nem tudott megjelenni a meghívottak között,

de levélben üzent a résztvevõknek, melyet Balogh Jánosné

olvasott fel, s amelyet most megosztunk a kedves olvasók-

kal:

Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaim!

Bartóktól, Kodálytól, Kallóstól tudjuk, hogy a népdal õsidõk-

tõl fogva a nép szívébõl szól.

Ha közösségben hangzik olyan, mintha nagy tüzet raknánk,

ami körül megmelegednek az emberek.

Ameddig a magyarok dala égre száll, addig lesz Magyaror-

szág.

Önök ma együtt, énekelni fognak. Egymáshoz hajolunk,

megmelegszik a szívünk, s dalolni fog Magyarország.

Gyönyörû dalokat, emelkedett vidámságot kíván Szabó

Marianne és Makovecz Imre, akik sajnálják, hogy nem lehet-

tek ott.

A fellépõk sorát, a hódmezõvásárhelyi (Tarjáni) „Gyöngyvi-

rág Népdalkör“ nyitotta (vezetõje: Kispálné Mihály Gyön-

gyi). Dunántúli és Alföldi népdalokból összeállított dalcsok-

rot adtak elõ. Szólót énekelt: Surányi Mihályné és Dura Já-

nosné.

Másodikként, a kisteleki „Citerabarátok Egyesülete“ lépett a

színpadra, (vezetõjük: Rácz Imre), õk Hajdúsági, és szintén

Alföldi népdalokból összeállított mûsorral örvendeztették

meg az egyre nagyobb tetszést nyilvánító közönséget.

A hódmezõvásárhelyi „Rozmaring Népdalkör“ (vezetõje:

Farkas Ferencné), Délvidéki és Székely népdalai után, a

mindszenti „Alkony Dalkör“ mûsorában gyönyörködhettek

a közönség soraiban ülõk, (vezetõ: Jelenfi Istvánné). Ezután,

egy szintén hódmezõvásárhelyi dalkör, a „Csúcsi Népdalkör“

tagjai vették birtokba a színpadot, különösen szép öltözet-

ben – a hölgyek, vásárhelyi hímzéssel díszített blúzban -, s

válogatást adtak elõ, a kedvenc dalaikból. (vezetõjük:

Pintérné Szurovecz Irén.) Megkapó színfolt volt, egy régi né-

pi hangszer megszólaltatása. Tószegi Ferenc avatott elõadá-

sában hallhatott a közönség szép õsi dallamokat tárogatón.

Három bemutatkozó együttes mûsora várt még ezután az

egybegyûltekre. 

A Derekegyházáról érke-

zett „Rozmaring Dalkör“

mûsorát, a fellépõk leg-

idõsebbjének, a nyolcva-

nas éveiben járó karakán

tartású, pödrött bajszú

Bárdos János bácsinak a

feledhetetlen szólóéneke

nyitotta, amelybõl mintha

a puszták népének egyko-

ri robotos szomorúsága, s

az oly ritka boldogság fe-

lett érzett búsongás szív-

szorító keserûsége szállt volna a hallgatóság szívére – egy

letûnt világ lassan elhaló dallamainak fájdalmas gyönyörû-

ségével. E meghatott pillanatok után, az együttes hölgyko-

szorújában elöl álló három aranyos „asszonypalánta“ vidám

körtáncával, pattogós ritmuskombinációkkal tûzdelt, s iga-

zán jól megszólaltatott zenei kísérettel elõadott dalcsokorral

fejezték be produkciójukat. (Vezetõjük: Szénási Jánosné.)

A földeáki „Citerazenekar és Pávakör“ (vezetõjük: Vass Ist-

ván) elõadásának hallatán, azt érezte az ember, semmi nem

hasonlítható ahhoz, mint mikor több ilyen õsi húros hang-

szer egyszerre megszólal egy akarattal, s hogy micsoda fe-

ledhetetlen élményt nyújt az, amikor a legõsibb hangszer, az

emberi énekhang is csatlakozik ehhez a hangzáshoz.  Szü-

reti dalcsokrot, pásztordalokat hallhattunk elõadásukban,

szólót énekelt: Vass István. Erõ, lágyság, szépség, szomorú-

ság, az élet minden hangulata elõidézhetõ ezekkel az eszkö-

zökkel. Nem véletlen tehát a citera és az éneklés összekap-

csolása. A régi öregek – e tekintetben is tudtak valamit...

Végezetül, de – ahogy szokás mondani – nem utolsó sorban,

sokkal inkább a vendéglátó házigazda udvariasságának

okán, a mártélyi „Õszirózsa Népdalkör“ lépett színpadra.

Magas szintû produkciójuk, méltó lezárása volt a lassan ké-

sõdélutánba hajló napnak. Utolsóként elõadott Balaton-kör-

nyéki népdaluk után, döbbent, elérzékenyült csend telepe-

dett a teremre, s csak egy idõ után csattant fel a jól megér-

demelt vastaps. S ha egyesek egy könnycseppet töröltek el a

szemük sarkában, itt azt sem kellett szégyellnie senkinek. 

Minden érzelem megjelent az együttesek elõadásában. A re-

ményvesztett szomorúság éppúgy, mint a „fékevesztett“ túl-

áradó öröm. A lágy dallamokat felváltó keményen kopogó
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ritmusok, a tárogató messze szálló remegõ hangú panaszkodása, a kö-

csögduda vidáman csúfolódó röfögése, a citera zöndülésébõl elõkúszó

õsi dallamok hullámzása – és a mindennél csodálatosabb emberi hang

önfeledt szárnyalása.

Nem volt itt „profizmus“. Hál' Istennek, hiányzott a harmad-vonalbeli

„mûvészek“ országot, vidéket lealázó hakni-magabiztossága, amellyel

hamis kultúrát terjesztenek. Itt valami egészen más volt. Lélek volt. Va-

lódiság, és ízes jelenlét. Izgatott megfelelési kényszer, a bizonyítás jólesõ

kényszere, a becsülettel való együttmunkálkodás egyéni alázatot köve-

telõ odaadó közösségvállalása – és az egy és azonos dolog mérhetetlen

szeretete.

Ezek után, csoda-e, hogy a fellépõ együttesek vezetõi meghatottan vet-

ték át a rendezõktõl kapott virágokat és emléklapokat, s hogy a „Him-

nusz“ közös eléneklése után, kezdetét vette a vacsora... (Megjegyzem:

közügyi megmozduláson, rég hallottam ilyen szép és érzelemdús elõ-

adásban a Magyarok elsõ énekét...)

A vacsora, amely táncos lábú, dalos asszonyok és menyecskék kezeiben

érkezett porcelántálakban gõzölögve, szintén feledhetetlen volt. D. Nagy

Anti bátyánk, sérült kézzel is megint remekbe szabott pörköltet alkotott,

többek odaadó segédletével. (Könnyû neki, mondhatnánk, hisz kérdé-

semre, meg tudná-e mondani – hozzávetõleg – hány kiló efféle étket ké-

szített már életében, kis gondolkodás után azt válaszolta: – Azt így, most

mög nem mondom, de az idén, olyan tizenvalahány mázsa körül járhat

már...

– Mög amennyivel több! – vetette közbe egy ott sürgölõdõ asszonyság –,

amivel vitatkozni persze nem lehet, s minthogy asszonyainkra mindig

hallgatni kell: nem is érdemes.)

Odabenn pedig önfeledten szállt a dal, a nóta. Fogyott a jóféle bor, a

megszámlálhatatlan féle sütemény, s Takács Béla zenekara, fáradhatat-

lanul húzta a talpalávalót.

Táncra kerekedett öreg és fiatal, egymás vállát fogva „zakatolt“ a vidám,

kortól, nemtõl függetlenül mulatozó embersûrû. Néha kis szusszanás

erejéig leültek beszélgetni, enni, inni, hogy azután ki-ki ereje, kedve,

„virtusa“ szerint pontot tegyen egy feledhetetlen napra, amikor szépen

szállt a dal, õszinte szeretet hatotta át a szíveket, finom ételekkel ké-

nyeztetett volt a gyomor, és talán soha el nem múló emlékekkel csordul-

tig telt meg ismét – a lélek...
Farkas Cs. Zoltán
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1956 – Mártély...

Ötvenhatról nekünk annyit hazudtak annak idején az iskolában

és az életben, hogy félelmetes. 

Hazudtak csak úgy a hétköznapokban, rádióban, tévében, sajtó-

ban, így amikor a mámoros rendszerváltás kapcsán kiderült az

„igazság“, már meg sem lepõdtünk. Tudván tudtuk, a politika

irányítói-szereplõi, nagyobbat is tévedtek már. Mindig is mani-

pulálva voltunk.

Fényképek villannak fel emlékezetemben. Tankönyvek képei.

Igazán silány tartalommal és ma már érthetõ félelembõl nyúl-

farknyi hamis leírásai az ‘56-os pesti eseményeknek. Falábú

banditaként ábrázolt forradalmár a Corvin-köz bejáratánál,

amint viharkabátjában ácsorog, nyakában dobtáras géppisztoly,

szája sarkában mezítlábas cigaretta. Más képeken barikádok,

döglött ló, rohanó, elmosódó alakok, lyukas zászlóval feldíszí-

tett teherautó platóján szorongó emberek. Füst, romok és rémült

arcok mindenütt.

Errõl mi azt tudtuk, azt tudhattuk, ellenforradalom volt. Évtize-

dekig hánykolódtunk a bizonytalanságban, mert egyesek, idõn-

ként épp családtagok, messzirõl jött emberek, a belénksulykolt, a

tanult hamis történelemértékelés ellenkezõjét mondták. Bizony-

talanok lettünk, és tanácstalanok. Többen kezdtük úgy gondolni,

nekik lehet igazuk. Hallottunk a „kinti“ világról, a szabadságról,

s akiknek kiszakadt, kimenekült rokonai éltek odakinn – mint

gondolom minden disszidens családját – a miénket is figyelték.

Bár könnyû lenne most utólag olyan jövõbelátóan okosnak mu-

tatkozni, hogy azt állítsam az én korosztályom tudta, biztos volt

benne, hogy az a semmire sem jó kísérlet, amit kommunizmus-

nak, szocializmusnak neveztek, egyszer megszüntethetõ, meg-

változtatható lesz – de nem így volt. Még a rendszerváltást köz-

vetlenül megelõzõ években sem volt ennek a hõn áhított gyöke-

res változásnak, forradalmi hatalomeltörlésnek számunkra el-

képzelhetõ módja. Jelek voltak, de igazság szerint, mi itt vidéken

mindebbõl vajmi keveset érzékeltünk...

Errõl is jutott most eszembe, körbe kellene kérdeznem választott

szülõfalum embereit, mi történt itt Mártélyon '56 novemberé-

ben? Mikorra, hogyan ért „le“ ide a forradalom szele? Milyen

események zajlottak? Voltak-e utána számonkérések, s miféle

változást hozott mindez az itteni emberek gondolkodásában,

napi teendõik ellátásában – az elmúlt több mint negyven évben.

Sok emberrel beszéltem. Talán, nem csak a „megfelelõekkel“. A

dolgokra történõ visszaemlékezés mikéntje, természetesen eb-

ben az esetben is azon múlik, hogy az illetõ, melyik oldalon állt.

Hitte-e korábban a népi demokrácia „Éljen Rákosi“ alapokon

nyugvó idióta, kényszerû csordaszellemét, majd behódolt-e „Ká-

dár Apánk“ külsõségeiben szolidabb, de a kulisszák mögött épp

oly aljas és bosszúálló krumplileves szocializmusának, vagy

bátran vállalva a szabadság iránti vágytól táplált forradalmi

eszméit, megpróbált akkor is, és késõbb is kiállni igazáért. Még

ha csak olyan nagyon természetes emberi követelések adták is e

forradalmiság gyakorlatias gerincét, minthogy szeretné vissza-

kapni elkobzott javait, s hogy változást szeretne az ország éle-

tében...

Egyik jó ismerõsöm adta kezembe azt a több mint százoldalnyi

megfigyelési dossziét, amelyben Édesapjának kálváriája, az '56-

os mártélyi események kapcsán született kihallgatási jegyzõköny-

vek, a közbiztonsági õrizetbe vételrõl írott határozatok, s más

egyéb dokumentumok találhatók. Egészen hihetetlen olvasmány. 

Egyben félelmetes, és nevetséges is. Amint szoros egymásután-

ban kétszer is végigolvastam, rájöttem az egyik alapvetõ okra,

amiért – igaz csak nagy sokára, sokaknak késõn, sokaknak már

hiába – megbukott az a tragikusan embertelen és bugyuta rend-

szer. Ezek, féltek. Létrehoztak ezért egy látszólag és talán való-

ban is jórészt komplett idiótákból álló besúgóhálózatot, akik

vagy meggyõzõdésbõl, vagy megfélemlítve, a közvetlen környe-

zetüket figyelték. Ahogy olvastam ezeket a jelentéseket, több-

ször nevetni lett volna kedvem – ha maga a téma a múltba te-

kintve nem oly húsbavágó és szívszorító az érintetteknek – mert

elképesztõen nevetséges „innen“ nézve, mire fordítottak figyel-

met és gondot az elvtársak. Miként voltak képesek energiát,

pénzt, idõt ölni egy nevetséges és légbõlkapott veszély elhárítá-

sára. A oly sokszor emlegetett III/III-as ügyosztály operatív tiszt-

jei nem a kiemelkedõ intelligenciaszintû elit emberei közül ke-

rültek ki. Ezt minden olvasott irat bizonyítja. Primitív, hibákkal

teletûzdelt fogalmazványok ezek.

Ami leginkább megdöbbentett, hogy maguk a jelentéstevõk írják

le azokat a kritikákat az adott rendszerrel kapcsolatban, ame-

lyektõl a rendszer urai leginkább féltek. Olyan érzés olvasni eze-

ket, mintha a rendszer védelmével, mûködésének felügyeletével

megbízott emberek kennék magukra azt a matériát kis önkín-

zással, amit „elvárnak“ a felforgató elemektõl. Egyes, igazság

szerint elszigetelt embereket, kijelentéseiket, mint kicsi, de ve-

szélyes tûzfészkeket tartották ellenõrzésük alatt évtizedekig, s

õket, még hajlott korukban is a rendszer potenciális ellenfelei-

nek tekintették – ami mindenféleképpen üldözési mániára vall.

Minden rendszernek vannak olyan szellemi „áldozatai“, akik

amúgy üresfejûek lévén, jobb híján befogadnak valami tévesz-

mét, megpróbálnak vele azonosulni – hogy onnantól kezdve le-

gyen, ami irányítsa a tetteiket -, de ettõl függetlenül teljesen

üresfejûek maradnak. Sok ilyen közkatonája volt az elmúlt

rendszernek, akik önfeláldozóan tartották a roskadozó rendszer

oszlopfõit a legvégsõkig.

S hogy mi történt Mártélyon 1956. novemberében? Talán ugyan-

az – kicsiben – mint az országban mindenütt. Jogos, a hatalom-

vesztéstõl félõknek pedig jogtalan követelések. Gyûlés az iskolá-

nál. Egy szebb, emberibb jövõért lelkesedõ de közben a régi rend

bosszúálló természetétõl rettegõ emberi közösség kétkedésbe ol-

tott reménykedésének napjai. A rádió hírei és az emberek rémhí-

rei. A bizonytalanság. Fellelkesülés, és letörés. Végül a számon-

kérés, és ember-ember elleni kibékíthetetlen ellentétek élet-

hosszig való fortyogása, a személyiség meghasonulásai.

Régi sebeket feltépni kár. Az idõ amúgy is gyógyítja a sebeket,

ha másként nem, hogy elszólítja a szereplõket a porodról – in-

tézzék el a dolgaikat egymással odaát. S bár e cikk írója talán

épp a viharos napokban fogant, így résztvevõje nem lehetett az

eseményeknek, meggyõzõdése, hogy sokaknak az idõ sem ad

feloldozást. Nem részesülhetnek abban a jótéteményben, melyet

az idõ csupán azzal tesz nekünk embereknek, hogy demokrati-

kus sajátosságaként mindannyiónknak azonos mértékben telik

– hogy feledhessenek. Emlékezzenek, és gondolkodjanak el.

(Utóbbi mindenkire vonatkozhatnék.) Hogy mi lett volna, ha az

a „dolog“ akkor sikerül? És, hogy, hol tartanánk most?

Egy nagyon bölcs ember azt mondotta egyszer, ha mindig a múl-

ton rágódunk, az olyan, mintha az ember se..el menne a jövõbe.

Van ebben igazság. Mert emlékeznünk kell. És tisztelettel kell

adóznunk a hõsök hõsiességének is. Ez is örökségünk! De ma-

napság azt is egyre többen állítják, hogy hosszú távon nem le-

het elõrevivõ, ha folyton-folyvást csak exhumálunk... Csak tud-

nám, mire értik ezt? Farkas Cs. Zoltán



2004. november Közélet – kultúra – Közhírré tétetik 11. oldal

Fotó és rajzpályázat értékelése – a IX. KAVALKÁD-ról készült alkotásokból.

Az Üdülõhely és Faluvédõ- szépítõ Egyesület által meghirde-

tett fotó és rajzpályázat értékelésére került sor 2004. októ-

ber 24-én a „Civilházban“.

A hozzáértõ ítészekbõl álló zsûri, Bakonyi Ildikó, Szabó Csil-

la és Joó Károly döntése alapján, a következõ eredmény szü-

letett:

A fotó kategóriában beérkezett számos alkotás közül, ame-

lyekben jól elkülöníthetõ volt a jó értelemben vett valódi

amatõr élményfotó, a mûvészi technikák alkalmazását ma-

gán hordozó mûvészfotóktól, az alábbi sorrend alakult ki:

I. díj Bartus Ferenc Nyárádköszvényes – Erdély

II. díj Apró Mária Mindszent

III. díj Domonkos Zsolt Kiskunlacháza

A zsûri különdíját: Marton Ferenc mindszenti alkotó kapta.

Rajz kategóriában a beküldött sok-sok mû közül a zsûri vé-

leménye alapján a következõ sorrend alakult ki:

I. díj Gyõri Zoltán Hódmezõvásárhely

(„Kavalkád a vízparton“)

II. díj Budai Szilvia Mindszent („Kavalkád-csalogató“)

III. díj Kezes Zsófia Hódmezõvásárhely („Vízimenyegzõ“)

Ezen kívül, a zsûri, még 4 különdíjat osztott ki.

(Sajnálatos módon, lévén a lap egy színnel nyomott, sem a fényké-

pek, sem a rajzok nem jeleníthetõk meg élvezhetõ minõségben.)

Az Egyesület október 30-án 16 órai kezdettel megtartott õszi

találkozóján, a díjnyertes alkotások kiállításon voltak meg-

tekinthetõk a „Civilházban“.

Egyéb programok: Fotó és rajzpályázat eredményhirdetése.

Kmetykó Károly díj átadása. Kötetlen beszélgetés a jövõrõl.

A Kaláris címû lapban, mártélyi magánszemélyek térítés-

mentesen adhatják fel ezentúl hirdetéseiket. A kivágott és

olvashatóan kitöltött hirdetési szelvényt kérjük dobják be min-

den hónap 25-ig a kihelyezett gyûjtõládákba, vagy juttassák el

postai úton, személyesen a szerkesztõség címére. (Tiszai u. 14.)

Név: ...........................................................................................

Telefon: ......................................................................................

Hirdetési szöveg (legfeljebb 20 szó): .........................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Apróhirdetési szelvény
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Az Idõsek Klubjának novemberi programjai – november, a fogászat hónapja

2–4-ig Térítési díjak befizetése délelõtt 11 óráig, délután

13–15 óráig.

2-án A Vöröskereszt gyûjtõurnáinak kihelyezése

– A Véradás Napjának támogatására.

(Ideje: December 1-je, délután a Klubban.)

8-án Fogászati elõadás a fogápolásról, fogmegtartó keze-

lésekrõl, fogpótlásokról, és szájüregi elváltozásokról.

Elõadó: Dr Ferenci Attila fogszakorvos.

Idõpontja: délelõtt 9 óra.

Az érdeklõdõk kihelyezett fogászait vizsgálaton ve-

hetnek részt. A TAJ kártyát mindenki hozza magával.

18-án A Bioptron lámpa gyógyító hatása...

Bemutató és ismertetõ délelõtt 10 órakor.

Elõadó: Belán Lajosné – Szegedrõl.

24-én Fehérnemû vásár, 10 órától.

25-én Névnapi köszöntõk, 10 órától.

(Katalin, Ferenc, Judit.)

Az orvosi ellenõrzés idõpontjáról, szíveskedjenek érdeklõdni.  

Minden kedden gyógymasszírozás elõjegyzés szerint.

A kézimunkázók csoportfoglalkozása, szerda délelõttönként lesz.

Hétfõn, és csütörtökön délután 3 órától az „Optimisták“ próbái.

Az „Add a kezed“ Mozgássérültek Egyesületének hírei

Az „Add a Kezed“ Mozgássérültek Egyesülete õszinte köszönetet mond mindazoknak, akik SZJA-juk 1%-át felajánlották az

Egyesületnek. A 2002. évi 12.395 Ft-ot 2003-ban, az alapszabályban lefektetett módon, a mûködésre használtuk fel.

A 2003. évi 30. 865 Ft támogatást, részben a Kakasszéki Gyógyintézet látogatására, és orvosi elõadásokon való részvétel-

re fordítjuk, részben tartalékoljuk.

Továbbra is várjuk, és szeretettel fogadjuk megtisztelõ felajánlásaikat! (Adószámunk: 18459887 – 1 – 06.)

„Együtt pihen a család“ – sajtóközlemény

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány „Együtt pihen a család“ elnevezéssel pályázatot hirdet, melynek keretében üdülési

támogatást kíván nyújtani szociálisan hátrányos helyzetben lévõ családok pihenéséhez. Az alapítvány jelentõs támogatást

nyújt minden olyan családnak, akik vállalják – négy fõ együttes pihenése esetén – egy minimális önrész befizetését.

„Célunk, hogy a hátrányos helyzetben lévõ családok pihenéséhez minden gazdasági társaság, szakszervezet, egyház, egye-

sület, alapítvány, illetve karitatív szervezõdés járuljon hozzá, az önrész befizetésének átvállalásával“.

Az alapítvány a szolidaritás és esélyegyenlõség nevében ezen megnyilvánulásához saját erõforrásaiból 300 millió forintot

biztosít.

Kérelmet 2004. november 15-ig, kizárólag levélben lehet benyújtani a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány címére.

A pályázat részletei letölthetõk a www.mnua.hu honlapról, illetve érdeklõdni lehet Arnóczkiné Marikánál és a „Kaláris“

szerkesztõségében.
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Mozgásterápiával kapcsolatos elõadás

2004. október 28-án 10 órától az „Idõsek mozgásterápiája“

címû elõadásra került sor a Gondozási Központban. Az elõ-

adást Megyeriné Erzsike nyugdíjas testnevelõ tanár tartotta.

Sikeres pályázat

Az „Add a kezed“ Mozgássérültek Egye-

sülete Köszönetét fejezi ki a Csongrád

megyei Közgyûlés Szociális és Egészség-

ügyi Bizottságának, hogy pozitívan érté-

kelte benyújtott pályázatunkat, aminek

eredményeként 100.000 Ft-ot utalt át

számlánkra! Az összeget a pályázatban

meghatározott célokra fordítjuk.

Közgyûlés

Az „Add a kezed“ Mozgássérültek Egyesülete a Csongrád megyei Közgyûlés

Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatásával (részközgyûlést), Karácso-

nyi ünnepséget rendez, 2004. December 11-én szombaton délután 14 órától a

Faluházban. Minden tagunk és pártoló tagunk részvételére számítunk. A rész-

letes meghívóval szervezõink még novemberben felkeresnek mindenkit annak

érdekében, hogy rendezvényünk sikeres legyen.

Szeretnénk kérni tagjainkat, támogatóinkat, segítsék ezt a napot feledhetetlen-

né tenni!

2004. november 8-án hétfõn délután 16

órakor közgyûlést tart a „Nagycsaládos-

ok Egyesülete“, a Civilházban.

Fõ napirendi pont, az Egyesület elõtt ál-

ló feladatok megbeszélése, tervezése,

ütemezése lesz.

„A Baromfi jelene és jövõje az EU tükrében“; agrár környezetgazdálkodási tá-

mogatás igénylésének feltételei címmel október 26-án, kedden 18 órától elõ-

adást tartottak a Civilházban.

A rendezvény házigazdái Sóki Ágnes falugazdász és Tonkó Tibor agrárkamarai

tanácsadó voltak.

Hogyan tovább? Közérdekû elõadás
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Az ÁMK eseményei

József Attila szavalóversenyt rendeztek a szentesi Horváth

Mihály Gimnáziumban október 20-án szerdán. Iskolánkat

Danicska Bettina, Csatlós Renáta 7. osztályos, Tóbiás Dóra

5. osztályos és Cseszkó Éva 6. osztályos tanuló képviselte

eredményesen.

Az „Összefogás az olvasókért“ országos programsorozat ré-

szeként október 11-én hétfõn délelõtt Bagyinszki Zoltán fo-

tómûvész tartott elõadást, „Építészeti fotóséta a történelmi

Magyarországon“ címmel, a 7. és 8. osztályos tanulóknak. 

Az elõadást térítésmentesen kaptuk a szegedi Somogyi-

könyvtártól, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

Az érdekes és szép elõadás után fotópályázatot hirdetett

meg az elõadó a felsõ tagozatos diákok számára.

Pályázni lehet: 3 db digitális vagy papír alapú képpel. A pa-

pír alapú képeknek, A4-es méretûeknek kell lennie. 

A pályázat témája: a mártélyi holt-Tisza. A mûvek beadási

határideje: 2004. november 15. A beadás helye: ÁMK Iskolai

és Községi Könyvtár.

Szintén e programsorozat része a Pán Péter: a „Kontinens

hangjai“ címû zenés mûsor, melyet szintén a Somogyi-

könyvtár támogat. A zenés mûsorral az óvoda nagycsopor-

tosainak és az iskola 1–6 osztályos tanulóinak szeretnénk

kedveskedni. 

A Budai Bábszínház közremûködésével Cs. Szabó István: a

„Bátor sün“ címû élõbábos-zenés elõadására került sor a Fa-

luház nagytermében 2004. október 26-án fél 10-kor. Az elõ-

adáson részt vettek az óvodások és az alsó tagozatos tanu-

lók. 

Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára 60.000,- Ft-ot nyert a

Kölcsey Alapítványtól a zentagunarasi könyvtár részére. Az

összegen értékes könyveket kell vásárolni és átadni a

Zentagunaras könyvtárasainak. 

Sajti Imréné

Összefogás a Könyvtárakért

Megint jól sikerült az Óvodabál

Bátran állíthatjuk, hogy ismét kellemes és jóhangulatú bálnak adott otthont a Faluház 2004. október 9-én.

Minden visszajelzés azt igazolja, hogy mindazok akik eljöttek, jól érezték magukat. Finom ételek, jó zene szórakoztatta az

„Óvodabál“ résztvevõit. Hogy mindez létrejöjjön, abban nem kis érdeme volt az óvoda dolgozóinak, akik önzetlen munká-

jukkal segítették a bál elõkészítését és megrendezését. Külön köszönet illeti D. Nagy Antalt és az iskolai konyha avatott

szakácsait a finom ételek elkészítéséért!

Ezévben is sok támogatást és adományt kaptunk. Fodor József és Szalay Ferenc festõmûvészek jótékonyságának eredmé-

nyeként, két festmény árával gazdagodott az óvoda. Köszönjük Szabó Lajosnak és Hízó Zoltánnak a nagy összegû segítsé-

get, s mindazok kisebb-nagyobb adományait, akik erejükhöz mérten támogatták a bál létrejöttét – az óvodásokat.

A mártélyi Óvoda Szülõi Munkaközössége

Focihírek

Folytatódtak az idény mérkõzései. Focistáink az októberi

fordulók során, a következõ eredményeket érték el:

2004. október 3. Mártély SK – H. Astra FC 1 : 2

2004. október 10. Komlósi Baktó – Mártély SK 1 : 3

2004. október 17. Mártély SK – Pitvaros SK 1 : 0

2004. október 24. Földeák TC – Mártély SK 2 : 2

Focistáink további sikeres szereplésért szurkolunk!

HAJRÁ MÁRTÉLY!

Gallyazzák a fákat...

Felhívjuk a község lakóinak figyelmét, hogy a DÉMÁSZ RT.

megbízásából, 2004. november 8-tól, megkezdik a fák met-

szését-gallyazását a villanyvezetékek mentén.

A munka elvégzése után, amely a kül- és belterületet egy-

aránt érinti, a lenyesett gally elszállításra kerül, de bárki be-

viheti saját felhasználás céljából.

Apróhirdetések

Kis méretû lányka korcsolyák té-

rítésmentesen kölcsönbe vehe-

tõk. Joó Károly, Mártély, Fõ u. 11.

Mártélyi kiskertek és gyümölcsö-

sök szántását vállalom. Érd.:

(30) 517-1436-os mobilszámon.

Savanyú káposzta, valamint sok-

féle más savanyúság kapható a

Fõ u. 35/A szám alatt egész nap.

Akácméz van eladó. Ady E. u. 3.

120–130 kg-os hízó eladó. Már-

tély, Tornyai J. u. 6.

Hízó eladó. Érd.: Szabó Lajos, Fõ

u. 5.

Eladó: Skoda, Dacia, Audi 100-as

alkatrészek. Újszerû villanyosz-

lopok, gerendák, cserépléc, aj-

tók, ablakok, betonvas és sok

egyéb építõanyag. Mártély Fõ u.

66/A. Telefon: (62) 228-443.

YAMAHA szintetizátor és régi tí-

pusú fésülködõasztal eladó. Ér-

deklõdni lehet a (70) 255-8409-

es számon.

Hivatalos iratok, levelek, bead-

ványok szövegezését, fogalma-

zását vállalom. Érdeklõdni az es-

ti órákban a 228 556-os számon.

Köszönetek

A mártélyi Olvasókör, a SZJA 1%-ból kapott támogatást,

amelynek összege: 60.676 Ft volt, a hagyományõrzõ

Aratóünnepre és bálra használta fel. Köszönjük támogatá-

sukat! (Adószám: 19085737-1-06.)

Szerdánként a „civilházban“ indul a kézimunka szakkör és

az asszonytorna 18 órától.

Az Üdülõhely Faluvédõ-szépítõ Egyesület ezúton köszöni

meg minden támogatónak, a SZJA 1%-ból befolyt adomány-

ozott összeget, (39.445 Ft), amelyet az egyesület program-

jaira, és településünk szépítésére fog fordítani!
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ARCADIA 98 Kft.

AJTÓ-ABLAK

Tisztelt mártélyiak!
Tartsa otthonában a meleget

kiváló minõségû nyílászáróinkkal!
Javítsa lakása hõszigetelését!

RAKTÁRÁRUHÁZUNKBAN MEGTALÁLHATÓK:
VELUX – tetõtérben a legjobb!
ÉBEN-WOOD – beltéri ajtók nagy választékban!
SCHUMACHER – ablakok és bejárati ajtók!
FENSTHERM, VEKA, VEKA-BRILL

– mûanyag ablakok és bejárati ajtók!
TRIKA-THERM, BÁNFA – fa ablakok, termé-
szetes kövek, párkányok és egyéb kiegészítõk!

Nagy választék!
Jöjjön el hogy segíthessünk!
Hódmezõvásárhely, Szabadság tér 76. (Csillag üzletház)

Tel.: (62) 533-622 · Fax: 533-623 · Mobil: (20) 468-73-73

CENTRUM

M E G N Y Í L T !

TRONIK • TV • Antenna • Szerviz

Hódmezõvásárhely, Andrássy út 45.

Telefon: (62) 245-302, (30) 2077-889

MASSZÁZS
Mártély, Zrínyi utca 16.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
· frissítõ és kondicionáló

masszázs
· relaxáló masszázs
· narancsbõr elleni,

cellulitiszkezelõ masszázs
· mézmasszázs
· tibeti mézes masszázs
· nyirokmasszázs
· fej- és arcmasszázs
· szeretetmasszázs

Bejelentkezés:
Kardos Éva és
István Attila
egészségfejlesztõ
terapeuta,
tradicionális gyógyító
Telefon: (70) 516-17-67

(30) 382-68-56
Ajándékozza meg magát egy nyugodt, kellemes órával!

Fûtéshez minden!
golyóscsaptól a

keringetõ szivattyúig

radiátortól a kéményig

gázkazántól a bálás kazánig

acélcsõtõl
az ötrétegû csõig

herz szeleptõl
a biztonsági szelepig

kályháktól
a csaptelepekig

Minõségi árut, biztos helyrõl, garanciával!

SUSÁN MÛSZAKI ÁRUHÁZ
Hódmezõvásárhely, Táncsics M. út 19.

Tel./fax: 244-836, 533-065 · Sürgõsségi ügyelet: (30) 938-4114

ÚJ!
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Egy örömteli kezdeményezésrõl adott hírt lapunknak Mártély Polgármestere.

Szúnyogok jövõre is lesznek...

Mártély, vízparti település. Ezért elkerülhetetlen, hogy nya-

ranta, fõként hosszadalmas tavaszi áradások után, a

visszamaradó kiöntésekben elszaporodó szúnyogok invázi-

ója, ne érintené a falu lakóit is. Különösen a '80-as évek vé-

gén jelentett ez nagy gondot, mind az üdülõterületen, mind

a községben.

A szúnyog, kozmopolita állat. Nem ismer határokat, nem le-

het ellene „kerítéssel“ védekezni. Végleges kiirtására nincs

mód, s utóbbi nem is lenne szerencsés a természet folyama-

tiba való túlzott emberi beavatkozás formájában, hisz részei

a természet körforgásának, s a táplálékláncnak. Gyérítésük,

elviselhetõ mértékûre való csökkentésük azonban közügy.

E gondolat jegyében indult el jó emberi és munkakapcsola-

tok révén, különbözõ más ügyekben való találkozások kap-

csán az a fajta együttgondolkodás – fõként „szúnyog ügy-

ben“ érintett más települések képviselõivel, megyei, buda-

pesti szakértõkkel, biológusokkal és más szakemberekkel

közösen -, amelynek végeredményeként létrejött a Dél- alföl-

di Regionális Környezetvédelmi Társulás.

Dr Kufcsák Oszkár biológus azzal a kéréssel keresett fel

2003-ban, hogy a nyíló európai uniós pályázatokon történõ

sikeres szereplést elõsegítendõ, segítsek megszervezni, egy

az érintett, Tisza, Maros mentén fekvõ települések összefo-

gását lehetõvé tevõ társulást.

Ennek eredményeként került sor 2003. Szeptemberében a

mártélyi Faluházban azon települések polgármestereinek ta-

lálkozójára, akik magukénak érezték a szúnyogirtás, és

egyéb környezetvédelmi feladatok megoldását. E találkozón

részt vett Prof. Yoel Margalith Dinletov, az európai Szúnyog-

irtó Szövetség igazgatója – aki kész tervekkel érkezett.

Konkrét programok ismertetésével fejtette ki a csípõszúnyo-

gok elleni védekezés formáit és lehetséges stratégiáit, vala-

mint a rendelkezésre álló Magyar, és uniós pályázati forrá-

sok, támogatásainak hozzáférési útjait.

2004. Szeptemberében, megalakult a társulás. Az alapító 17

település mellett, amelyek a Tisza-Maros érintettségi körze-

tében találhatók, Szegedtõl, Hódmezõvásárhelyig sok tele-

pülés képviseltette magát, késõbb ennek hatására még 6 ön-

kormányzat – többek között Makó, Szentes, és Csongrád – is

jelezte csatlakozási szándékát. Az alapító okirat szerint e

társulat székhelye Mártély, s nagy megtiszteltetésre engem

kértek fel a társulás elnöki tisztének ellátására.

A társulat célkitûzései között, nem csak a szúnyogirtás-gyé-

rítés szerepel, hanem más, sürgõsen megoldandó környezet-

védelmi feladatok elõkészítése, és végrehajtása is. A társu-

lás, karitatív alapon mûködik, ami azt jelenti, hogy sem én,

sem a többi résztvevõ, még a szakértõk, biológusok sem

kapnak a munkájukért külön juttatást. Lévén szó, döntõ

többségükben polgármesterekrõl, ez, ezek a feladatok

amúgy is munkakörükbe tartozó, fontos feladatok. 

Lényeges része a fent említett munkáknak, a pályázati lehe-

tõségek folyamatos figyelemmel kísérése, elõkészítése, és

beadása. Idén már elérhetõ pályázatokra lehet jelentkezni a

Magyar Turizmus Rt-nél, többféle környezetvédelmi beruhá-

zás, fejlesztés támogatásának igénybevételére.  

Minthogy a társulásnak nincs apparátusa, elképzelhetetlen

az együttmunkálkodás egymás segítése nélkül. Sok segítsé-

get adott a közös munkához már eddig is: Hódmezõvásár-

hely megyei Jogú Város, Mindszent Város Önkormányzata Dr

Tari Béla személyes közremûködésével és Szeged megyei Jo-

gú Város, mely utóbbi felajánlotta a pályázatok térítésmen-

tes lebonyolítását is.

Még nincs megfelelõ anyagi háttere a társulásnak, ezért

olyan közös döntés született, hogy az érdekelt települések,

lakosonként 1 (!) Ft-ot befizetve képeznek tagdíjat. Ez az ön-

szervezõdõ társulás, példa nélkül áll a megyében.

Mára huszonegynéhány település tartozik a társulás tagjai

közé – a megye szinte minden nagyvárosa. Ez is mutatja,

hogy a közös érdek közös összefogásra serkenthet bennün-

ket, talán az élet más területein is.

E munka egyébként jelentõs pluszfeladatokat ad minden a

társulatban tevékenykedõ tagnak, de a remény, hogy né-

hány éven belül megoldódhat a szúnyogkérdés e települések

lakóinak, ugyanolyan fontos mindannyiónknak, mint az er-

kölcsi elismerés, s nekem személy szerint az, hogy egy ilyen

kis település polgármestereként az a megtiszteltetés ért,

mint az elnöki tiszt betöltésére kapott felkérés.  

Balogh Jánosné Polgármester

2004. október 26-án 14 órakor tartotta 12. soros ülését Mártély

Község Képviselõtestülete.

Két fõ napirendet hallgattak meg a jelenlévõk. Elsõként, Mártély

község közrendjérõl és közbiztonságának helyzetérõl hallgattak

meg beszámolót. A hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság képvi-

seletében Barta János alezredes és Keczkó Péter százados számol-

tak be tapasztalataikról, s mondták el véleményüket, észrevételei-

ket a mártélyi közbiztonság helyzetérõl. Barta János sajnálatos ten-

denciaként említette, az egyre szaporodó, fõként az üdülõterületet

érintõ, de a községben is néha-néha tapasztalható lopásokat, ran-

dalírozást, rombolást, ezért szorgalmazta a szórakozóhelyek és a

község közterületeinek fokozottabb ellenõrzését. A közlekedésrõl

szólva elmondta, hogy az adott úthálózat állapota, s a közlekedési

morál határozza meg elsõsorban a közlekedés biztonságát. Sokféle

eszköz áll a rendõrök rendelkezésére – többek között a sokak által

„rettegett“ modern lézeres technikával felszerelt mérõautó – amely

nem csak a sebesség mérésére alkalmas, hanem szinte valamennyi

Testületi ülés
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közlekedési vétség és szabálysértés rögzítésére is. Komoly vissza-

tartó ereje van, de sajnos nem lehet ott mindig, mindenütt. Keczkó

Péter hozzáfûzte, hogy mára egyre jobban szaporodik a vezetõk ag-

resszivitásából, szándékos szabályszegéseibõl adódó balesetek

száma, amely jól mutatja, milyen alacsony szintû közlekedési kul-

túránk. 2003–2004 évben Mártélyon halálos baleset nem volt. A

számadatok azt mutatják, hogy a bekövetkezett balesetek száma

az elõzõ évivel közel azonos, azonban azok súlyossági foka csök-

kent.

Barta János a KAVALKÁD biztosításáról és a rendõri feladatok zök-

kenõmentes ellátásáról szólva örömmel tájékoztatta a testület tag-

jait, hogy már két éve önkéntes alapon adnak szolgálatot a Kapi-

tányság munkatársai – s ez azt jelenti, hogy amellett, hogy a rend

felügyelete és biztosítása komoly feladatokat ró a szolgálatot ellá-

tó rendõrökre, a rendezvényen való jelenlét, vonzó a számukra.

A továbbiakban a Körzeti Megbízott munkáját értékelte, s minde-

nek elõtt sajnálatos tényként közölte, hogy egyelõre nincs mód Fe-

renci László „megerõsítésére“, tehát, hogy egy segítõvel növeked-

hessen Mártély „rendõri ereje“. Kiemelte a szoros együttmûködést

a Polgárõrökkel, s örömét fejezte ki, hogy az elmúlt idõszakban nõtt

a sikeresen lefolytatott szabálysértési eljárások száma, az ittas ve-

zetõk kiszûrése, akik döntõen a községen átutazó autóvezetõk kö-

zül kerültek (volna) ki – már, ha meg nem állította volna õket a

rendõrjárõr. A „Civilházban“ létrehozott európai körülményeket me-

gye szerte egyedülállónak értékelte, amely megfelelõ helyet biztosít

a Körzeti Megbízott munkájához. 

A község, fõként Mindszent felõl érkezõ átmenõ forgalmával kap-

csolatban, a jelenlévõk számos kérdést, észrevételt intéztek a Kapi-

tányság munkatársaihoz. Borsos József, a „Boszorkány ABC“ elõtti

ominózus, oly sok baleset helyszínéül „szolgáló“ kanyar szalagkor-

láttal történõ védelmének lehetõségét vetette fel, amely nem csak a

közlekedõ embereket óvná, de az épületeket, és a villamos vezeték

oszlopait is. Balázs János Fõ utcai lakos, aki szemtanúja volt már

több balesetnek, amely ezen az érintett útszakaszon történt – lévén

háza a kanyar elején – abbéli tapasztalatairól számolt be, hogy a

kihelyezett negyvenes táblát figyelmen kívül hagyva, a túl nagy se-

bességgel érkezõ jármûvek vezetõi, képtelenek a sodrós kanyart

„bevenni“. Ha ehhez, mint az esetek egy részében, még a vezetõ it-

tassága is hozzájárul e nehezen megoldható közlekedési szituáció-

hoz, nem sokat ér sem a sebességkorlátozó tábla, sem más lassító

eszköz. Balogh Jánosné a különféle felvetésekre-ötletekre – „fek-

võrendõr“, radar kontrollt kilátásba helyezõ világító tábla, és a töb-

bi – válaszul elmondta, hogy sajnos az út tulajdonosa és kezelõje,

szó szerint elzárkózik a probléma bárminemû megoldásától. Oly-

annyira, hogy például a gyermekek és gyalogosok átkelését bizton-

ságosabbá tevõ zebra felfestése, hozzávetõleg egy éves küzdelem

eredménye. Pusztai Sándorné képviselõ, az ÁMK ifjúságvédelmi fe-

lelõseként tolmácsolta a

szülõk azon kérését, hogy a

szórakozóhelyeken gyak-

rabban végezzenek ellenõr-

zést, mivel elõfordult, hogy

fiatalkorúaknak alkoholt

szolgáltak ki.

Második napirendi pont-

ban, Bujdosó Tiborné, az

Önkormányzat adóügyi elõ-

adója számolt be a helyi

adóbevételek alakulásáról.

Az Önkormányzat adókint-

lévõsége, 20%-ra tehetõ je-

lenleg. Jelentõs mértékû a

kommunális, gépjármû, ill. idegenforgalmi adóból származó kintlé-

võség. Az helyi adó mértéke, nem változott. Legnagyobb kintlévõ-

ség, a gépjármû adó területén mutatkozik. Sajnos – mint mondotta

– az adófizetõ képesség alacsony, s talán ezért, a morál is alkalmaz-

kodik ehhez községünkben.

Az egyebek napirendi pont keretében a testület rendeletet alkotott

a gáz-közmû építési hozzájárulás mértékérõl. A korábbi években

200, ill. 250 Ft/m² áron értékesített építési telkek gáz-közmû nélkül

kerültek értékesítésre. Az újonnan beépítésre kijelölt terület gázve-

zetékkel történõ ellátásával, célszerû volt ezen telekingatlanok gáz-

közmû kiépítését is megoldani. A gázbevezetés költsége 3,2 millió

forint, mely összeget a Polgármesteri Hivatal megelõlegezett. Eddig

a lakosok a gáz-közmû kiépítésekor a DÉGÁZ Rt-nek fizették az ún.

„rácsatlakozási díjat“. Mivel ezt az összeget az Önkormányzat meg-

elõlegezte, ezért az újonnan rákötõknek az Önkormányzat részére

kell ezt az összeget befizetni. A rácsatlakozási, ill. a telekhatáron

belüli felállási díj mindösszesen 64.400,- Ft. Ebbõl 50.000,- Ft a ge-

rincvezetékre való rácsatlakozás díja, 14. 400,- Ft pedig a csonk ki-

építési díja.  A rendelet alapján a rácsatlakozási díjat 2005. decem-

ber 30-ig, míg a csonk felállási díj összegét 2005. június 30-ig fi-

zethetik be a gáz-közmûre rákötni kívánó lakosok. Ezen idõponto-

kat követõen a testület felülbírálja a befizetési összeg nagyságát. A

rendelet nem vonatkozik a 715 Ft/m² áron értékesített telkek tulaj-

donosaira, mivel õk a telekárral kifizették a gáz-közmûvet is.

Az ülés végén, elõterjesztések és interpellációk hangzottak el, majd

egyedi szociális tárgyú kérelmek ügyében döntött a Testület.

Sándorné János Mária

(Folytatás az elõzõ oldalról.)

Közérdekû telefonszámok 

Mentõ: 241-680 104

Körzeti megbízott: (20) 2095-336

Polgárõrség: 228-043

Rendõrség Hmvhely: 246-266 107

Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 105

Polgármesteri Hivatal: 528-062

Idõsek Klubja:

228-038

Iskola:

528-060

Óvoda:

228-035

Az egyházak hírei

A római Katolikus Egyház vasárnaponként fél 12-kor

várja a híveket községünk templomába, ahol

Seidl Ambrus plébános úr tart Szentmisét.

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás ref. lelkész tart Isten-

tiszteletet az imaházában, melyre várják a gyülekezet tagjait.


