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Az ember nem változtathatja meg az életét anélkül, hogy maga is meg ne változna. (Simon de Beauvoir)

„Jelzöm…“

Hideg van. És hó.

Legalábbis amikor ezeket a sorokat írom. Megmutatta valódi

arcát a tél. A hõmérõ higanyszála napközben is jócskán mínusz-

ban vesztegel, s hajnalban mikor az ember gyújtósért slattyog ki

papucsban, összeragad az orra, ha megszívja. Mínusz húsz fo-

kot is mutathat a meteorológiai eszköz az ablakban. Persze,

gondos ember bekészít ilyen zegernye idõben mindent: papírt,

összehasogatott aprófát, hasábot, de a dolgok végesek, és

elõbb-utóbb elfogynak – s ha valami elfogy, hát ki kell menni

érte. Persze fel is lehetne öltözni rendesen, mert mi az a pár

megszokott mozdulat, de az ember úgy gondolja magáról:

edzett. Pláne, így közelebb az ötvenhez – gondolja – nehogy

már kifogjon rajta ez a pár fok hideg, s már közben tudja, hogy

megint baj lehet. Keze-lába lefagyva az egy szál pöndölben, ba-

juszán dérré fagyva a lehelet, és siet befelé, ahogy csak bír, mert

már reszket, mint a vadászkutya, s ha tovább bohóckodik itt hi-

ányosan öltözve, el nem kerülhet egy kiadós tüdõgyulladást.

Az pedig – orvostudomány ide vagy oda –, nálánál fiatalabba-

kat is elszólított már a temetõ szomorú csendjébe. Odabenn az-

tán nagyokat fújtat, mintha kilométereken át valami nehéz ter-

het húzott volna, s elgémberedett kezeibõl gyorsan lerakván a

tüzelõt, tenyereit, s jéggé dermedt ujjait a langyos kályha olda-

lához nyomja. Ettõl úgy érzi, ezernyi tû vagdalkozik a bõre

alatt, késõbb markaiba fújdogál feleslegesen, s megfedi magát:

– hülye! – bajuszáról csendesen olvad le a dér, végül a kályha-

ajtó elé kuporodva a kissámlira, remegõ kezekkel tüzet rak.

Lángot fog a napi sajtó, eldobott papír, s a vékony fa pattogva

kezd egy új napot. Rá hasított fa kerül, s a ház, a füstölgõ ké-

ménnyel úgy fest, mint hajnali vonat, amely indulni készül,

hogy széthasítsa az éjszaka sötétségét, s belerobogjon a nappal

világosságába.

De a ház, nem mozdul, mint ahogy a többi ház sem a faluban.

Csak állnak sorban, mint vígan füstölõ, örökre lehorgonyzott

mozdonyok egy pályaudvar szerteágazó sínpárjain, s néznek az

utca felé egykedvûen. A világosság is mintha késne. Ablaksze-

meikre csillogó mintákat festett a jégvirág, s a kémények füst-

je lassan dél felé hajlik amint reggeledik, s kivilágosodnak az

utcák... Hétkor beúszik a házak közé a reggeli harangszó, mire

a kutyák faluszerte fájdalmas éneklésbe fognak, de ez sem ál-

lítja meg az idõt, s miközben egy valóságos vonat robog ki a ki-

csiny állomásról, a köddel dacolva felbukkan a homályos látó-

határon ragyogó nyár ígéretével a napkorong. Az emberek elin-

dulnak dolgaik után. Viszik a kisóvodásokat, kik kipirosodott

orral, sállal nyakukban lóbálják lábukat a biciklik hátsó ülésén,

vagy kis szánkót húznak az út szélén, ami ha hómentes helyre

ér, fülsértõen csikorog. És csoportokban sétálnak az iskolások

is a gyalogjárón gondtalan vidámsággal az iskola felé, mely vi-

dámság talán csak addig tart, míg elfoglalják helyüket a ter-

mekben, s becsöngetés után a tél örömeinek lehetõségét hiva-

tásszerûen át nem veszi délelõttre – a tudomány. Éled a falu.

Akinek dolgozni kellett mennie, az már úton van vagy dolgozik.

Akit a tanulás szólít, tanul. Az öregek meleg szobákból nézik a

hideg kinti világot, õk már végigdolgoztak egy életet, s emléke-

ikben kutatnak, mikor volt utoljára ekkora hó s hideg, vagy

tesznek-vesznek csendesen. Kezeikben újság zörren és halkan

szól a rádió. A készülõ ebéd illata leng be a konyha felõl, telik

a nap és odakinn hideg van.

„Ha szöröncsénk van, tán még másfél hónap a tél – mondják az

öregek az ablakok mögött – de az is löhet, hogy kettõ...”

Ezzel azután meg is nyugszik mindenki, s az élet megy tovább,

mert így tart ez már idõtlen idõk óta. Lehet bármilyen kegyet-

len a tél, a bizakodó várakozás hónapja a február, amelyben a

fogyó napokkal a tavaszt várja minden élõ: erdõk, mezõk, álla-

tok, s a fázós emberek. 
Farkas Csamangó Zoltán
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Tiszta vizet a pohárba

Egy nagyon fontos dolog van alakulóban, ami már 15 éve

esedékes, és eddig igazán egyik pártnak sem volt elég el-

szántsága ezt rendezni. Nem csak a lakosság, de a régi Uni-

ós országok is egyre jobban várják múltunk rendezését.

Ügynöktörvény módosítása a napirenden. Sokan csak lezár-

ni, eltusolni, elfelejteni, elrejteni igyekeztek a kényelmetlen,

sok esetben bûntudattal terhes múltjukat. Sajnos ezt így

nem sikerült rendezni, amire idõközben minden pártban rá-

jöttek. Az, hogy e területen is nagyobb, határozottabb lép-

tekkel haladnak néhány volt szocialista országban, csak

sürgeti az esetet. 

Mivel azt már tudjuk, hogy hátrányunkra utolsóként léphe-

tünk be az Euró-zónába, és érvényes lehet az elmélet, „hogy

aki kimarad, az lemarad”, nagy igyekezettel próbálja a koa-

líciós kormány az ügynöktörvényt módosítani, hogy a tisz-

tesség, és a rendezett múlt zónájában még helyünk legyen.

A társadalomban változatlanul, vagy egyre inkább nagy az

igény a múlt megismerésére. Ami úgy is felfogható, hogy a

demokratikus jelenben a fiatal nemzedéknek joga van a

múlt diktatúra viselt dolgainak maradéktalan feltárására.

Jobb, igazságosabb jövõt, csak a múltból szerzett tapaszta-

latokkal lehet építeni.

Ehhez térségünkben fontos szerepet tölthet be az Emlékpont

állandó kiállítása Vásárhelyen. Ami a térség fiatal nemzedé-

kének feltárja a múltat, annak minden árnyékával, de fényé-

vel is. Minden városban szükség lenne ilyen jellegû kiállí-

tásra.

Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy számtalan magában ter-

het cipelõ, lelkiismeretfurdalást érzõ ember megkönnyeb-

bülve nézhessen a feljövõ nemzedék szemébe. Az igazi bû-

nösök ma is azok, akik nem merik bevallani múltjukat,

akik nem hajlandóak beismerni tettük erkölcstelen mivol-

tát, hanem tovább próbálnak a zavarosban halászni, és

aranypartot érni. Több tízezer ezeknek a száma. Sokuk a

közéletben ma is kulcsszerepet tölt be és igyekszenek erköl-

csi múltjukat takargatni. Gondoljunk csak a rendszerválto-

zás utáni ejtõernyõs folyamatokra. Ezek voltak az elsõ leg-

fontosabb menekülési megoldások.   Február 11-én megtör-

tént az elsõ lépés a rendezésre, de ez még taktikának is

rossz.  A tízezrekbõl megjelent a világhálón 19 szinte eddig

is ismert ügynöknek a neve, ebbõl az egyik a volt minisz-

terelnökünk, (mára már csak nagytõkés), akinek neve nem

volt meglepetés. Hiszen választói is tudták, hogy személyé-

ben nem csak a nagytõkét, de az ügynököt is segítik a ha-

talomra. Aztán egy még nagyobb tõkés vette át a kormány-

zást, hogy világossá váljon, milyen érdekek vannak napja-

inkban képviselve.  

A kormánykoalíció még ma is a sárdobálás taktikáját tekin-

ti legeredményesebb munkájának, úgy ahogy már kampá-

nyuk alatt bemutatkoztak. Ezt természetesen felsõfokú vég-

zetséggel teszik! A liberálisok is jól érvényesülnek, a kiter-

velt cinikus támadásokkal. Vannak rajongóik is, akiknek ha-

sonló a hétköznapi stílusa, hát miért ne? Az elmélet bevált,

a támadás a legjobb védekezés. Védeni meg van mit, hajjaj!

Ismerjük már, hogy vált a KISZ-pénz készpénzre.

Addig, míg a kormánykoalíció Orbán Viktort és az ellenzéket

veszi állandó tûz alá, addig az ellenzékben egyre nagyobb

az érthetõ aggodalom az ország, a nemzet jövõjét illetõen. A

magyar polgári oldal úgy látja, hogy a kormánykoalíció a

munkabarát gazdasági politikát leváltotta, spekulációbarát

gazdaságpolitikára, ami csak egy kis rétegnek hozhat jelen-

tõs eredményeket, lehetõséget és hozzáférést az Uniós tá-

mogatásokhoz. Az államháztartásban ennek már jelentkez-

nek a jelei. Emiatt egyre gyakrabban kap a kormány külföld-

rõl is figyelmeztetéseket, amik rövidesen szankciókkal is

járhatnak.

Nem tudom elképzelni, hogy mindezek ellenére ez a kor-

mánykoalíció tudná megfelelõ módon a múlt tisztázatlan

dolgait rendezni. A szándék ugyan megvan, s ez is már elõ-

relépés. Mégis kétséges, lesz-e elég erõ, elszántság a kor-

mányban ezt a már halaszthatatlan feladatot végrehajtani.

Kizárólag egy mód van a rendezésre: azok, akik a múltban

munkatársaik, szomszédiak, rokonaik, ismerõseik árulói,

besúgói voltak, azoknak nincs helyük a közéletben. Ezekre

ne bízza a nemzet a sorsát, és érdekei képviseletét. 

Amíg ez nem történik meg, nem léphet be az ország a sza-

bad demokratikus országok tisztességzónájába, és azt már

tudjuk, aki kimarad, itt is lemarad.

Tízezrek múltját, szerepét kellene tisztázni, hogy a hajótö-

röttek ne tengeralattjáróként folytassák útjukat.

Legszebb nemzeti ünnepünk közeledtével arra kérném min-

den polgártársam, öntsünk tiszta vizet a pohárba, vállaljuk

múltunkat, tetteinket, és tiszta lelkiismerettel tûzzük fel a

kokárdát március 15-én.  Legyen az ünnep, a becsület, a

tiszta lelkiismeret, a beismerés, de a megbocsátás, és az új

kezdet napja is. 

Pósz Péter  

Az MSZP szülinapi buliján, a kötetlenebb részben,

Gyurcsány Ferenc a tõle megszokott sziporkázó humorral

azt mondta a magyar és a szaúd-arábiai válogatott mér-

kõzés kapcsán, hogy a honi focisták szépen helytálltak,

pedig a másik csapatban, sok volt az arab terrorista...

A dolog nem veszi ki ilyen hülyén magát, ha mondjuk a

„Zöldben”, a „Horgász Presszóban”, vagy az „Ó-kocsmá-

ban” hangzik el a kijelentés egy átszellemült focirajongó-

tól, mint kritikai megjegyzés, de egy ország miniszterel-

nökének a szájából akkor is meggondolatlanság, ha õ ez-

zel csak ironizálni akart.

Egyébként fölényesen gyõzni kellett volna, s akkor mást

– is – lehetett volna mondani.

Ha pedig az ellenfél csapatában valóban terrorista elemek

rúgják a bõrt bújtatott állásban, ki kellett volna ellenük

állítani egy elit kommandósokból verbuválódott csapatot.

Azok már csak munkaköri követelményként meghatáro-

zott kiváló kondíciójuk miatt is biztosan jobban játszaná-

nak, mint az elkényelmesedett, alulfizetett, érthetetlenül

sztárolt, nyafka focisták...

Persze, azt a fajta „játékot” már – nem futballnak hívják.

Talán ezért nem fogadta el eddig olajország a bocsánatké-

résünket...

–L–

2. oldal Közélet 2005. január

Gyurcsány le-arabterroristázta a Szaúdi

focistákat...



2005. január Kaleidoszkóp 3. oldal

Hogyan vezessünk félre, egy amúgy is

bizonytalan játékost?

A Jakupcsek Gabriella vezette Multimilliomos címû mûvelt-

ségi vetélkedõ február 2-i adásában, talán a kilencedik kér-

désnél bebizonyosodott, hogy mennyire tévútra visz egy

amúgy is bizonytalan játékost, ha a kérdéseket kitalálók

nem egyértelmûen fogalmaznak, és ha a játékvezetõ sem

kellõen tájékozott.

A kérdés valahogy úgy szólt, hogy a felsorolt állatok közül,

melyiknek a leghosszabb a költési ideje?

Nos, a felsorolt állatok, egytõl-egyig hüllõk voltak. Nílusi

krokodil, két fajta kígyó, varánusz, gyík, és teknõsfajok. A

kedves, mosolygós Gabriella, hogy segítsen valamelyest a

szimpatikus egyetemista fiatalembernek, aki maga válasz-

totta kedvencéül az „állati” címû témakört, közölte, hogy a

kérdéses állat 20 éves korára lesz ivarérett, körülbelül 60

éves koráig csak növekszik, és 15 hónapig ül a tojásokon...

Ilyenkor dob az ember egy virtuális hátast, mert ez a mér-

tékû félrevezetés természetesen jócskán megkavarhat bár-

kit, talán még olyan embert is, aki úgy gondolja, valame-

lyest járatos az élõvilág dolgaiban.

Bár nem vettem a fáradságot, hogy ez ügyben helyreigazí-

tó észrevétellel legyek a mûsor készítõi és Jakupcsek Gab-

riella irányában, most közvetlenül és kíméletlenül ki kell

jelentenem: a hüllõk – tudomásom szerint a felsoroltak

biztosan nem – nem ülnek a tojásaikon, fõleg nem 15 hó-

napig. Elég csak arra gondolni, hogy a hüllõk nem tudják

szabályozni a testhõmérsékletüket, épp ezért rendszerint a

napon kell magukat felmelegíteniük, hogy „megindulhas-

son” a napjuk, s ugyanezen okból, a környezetre bízzák a

lerakott tojások kiköltését is. A kérdésben felsoroltak majd

mindegyike homokba, földbe, levelekbõl, ágakból álló ku-

pacba rakja le az utódokat tartalmazó lágyhéjú tojásait, s

legfeljebb a fészek közelében maradva védi, óvja a kikelés

elõtt kicsinyeit, figyeli, és ha szükséges, a tojásokat borító

anyag elvételével vagy hozzáadásával befolyásolja a tojá-

sokat érõ hõmennyiséget, de – lassan mondom, hogy min-

denki megértse – nem ül a tojásain! A madarak, õk kevés

kivételtõl eltekintve – igen.

Ha úgy segített volna a játékvezetõ, hogy melyik állatnak

a leghosszabb a szaporodási ciklusa, vagy, hogy mely állat

tojásai kelnek ki a segítségként felvetett 15 hónap alatt,

nem vezette volna félre ennyire a szegény játékost.

Azután, csak gondoljunk bele: hány ember, netán iskolás

gyermek nézhette a mûsort, amelynek a pénznyerésen kí-

vül, talán elsõdleges feladata lenne a hiteles ismeretátadás

és a jó értelemben vett tanítás?

Nem csodálnám, ha a fejekben az ilyen és hasonló kapitá-

lis baklövések következtében kialakulna egy olyan evolúci-

ós kavarodás, amelybe esetleg még az is belefér, hogy bár,

például az oroszlán elevenszülõ állat, mi több gerinces, sõt

emlõs, mégis, amikor nem vadászik, naphosszat a tojása-

in ül...

Persze, csak a hím.

–L–

CséCsé – király lesz...

Van egy debreceni illetõségû honpolgárunk, aki égi je-

lek, s egy állítólagos titkos fogadáson tett eskü, no és

az ott közölt információ alapján úgy tudja, rövidesen õ

lesz Magyarország királya...

(Nekem is mondta már a család, hogy én leszek a kö-

vetkezõ lottónyertes, de az nem jött be.)

Emberünk szerint, 2006-ban megszûnik országunk

köztársaság lenni, s õ IV. Károly halála óta, valami ho-

mályos jogfolytonosság következtében I. Khiri néven

lészen a Magyarok uralkodója. Ezt a homlokán talál-

ható, turulmadarat formázó anyajegy is ékesen bizo-

nyítja, persze a titkos találkozón rá ruházott jogon és

felelõsségen felül.

A piros színû anyajegy, amelyet a bõrgyógyászok csak,

mint apró bõrhibát diagnosztizálnának, s a köznyelv-

ben, mint tûzfolt ismeretes, sehogy sem akarja egyéb-

ként azt a bizonyos madarat formázni, akármerre for-

gatja az ember az újságokban megjelentetett fényké-

pet, pedig többször próbálkoztam – még nagyítóval is.

Elég jelentéktelen kis anyajegy, ha arra gondolunk,

hogy Gorbacsov elvtárs homlokát például egy egész

kontinens díszítette – már amennyiben fejét kisebb

méretû földgömbnek tekintjük átmenetileg –, mégsem

annak formájára alapozta hatalmi törekvéseit.

Az egykori debreceni honatyát hozzátartozói és belsõ

emberei mindközönségesen csak, mint I. Khiri, pláne,

mint felség szólítják meg. Állítása szerint, õ és leendõ

udvartartása már felvette a nemzetközi kapcsolatokat

több külföldi országgal, sõt tárgyalásokat folytatott

Romániában, leendõ sportminiszterét pedig egyenesen

kötelezte (?) hogy román nõt vegyen feleségül.

Csáki Csaba – merthogy róla van itt szó, mint polgári

nevét használó királyaspiráns –, kijelentette, hogy

senki ne tartson attól, hogy õ esetleg bolond lenne...

Ahogy azonban az ember jobban megnézi a róla ké-

szült fotót, amelyen mániás tekintettel szuggerálja be-

lénk és leendõ követõibe Istentõl kapott uralkodói ha-

talmát – mintha mégiscsak az lenne...

Vagy, nagyon is tudatosan és kiszámított rafinériával,

elõre megfontolt szándékkal cselekszik, ami ma Ma-

gyarországon annyit jelent, hogy politikai sikertelen-

ség esetén, valami földtõl elrugaszkodott égbéli nagy

marhaságot kell feltálalnia annak – a mindenre ugró

médiának –, aki a felszínen akar maradni.

Ha tanácsolhatnék valamit CséCsének, egyelõre, így tûz-

oltásként talán annyit mondanék neki: kérjen a feleségé-

tõl egy kis alapozót, s tüntesse el átmenetileg azt a hun-

cut kis turulmadarat a homlokáról, addig is, amíg nem

lesz ideje egy hatékony lézeres kezelésre... 

És – az isten szeremére – komolyan tartózkodjon a poli-

tikától, mielõtt véletlenségbõl egy olyan, rendszerint fe-

hér, zubbonyszerû ruhadarabban találja magát, amely-

nek teljességgel érthetetlen módon elöl van a háta, de

elõre mutatnak az ujjai is, és több zsinórral erõsen hát-

rakötözik benne az ember karjait, mielõtt kíméletesen,

ám határozottan a zárt osztályra szállítják...

–kekec–

Az év legjobb mondása – szerintünk...

A holland nyelv valószínûleg úgy alakult ki, hogy részeg

angol tengerészek megpróbáltak németül beszélni...
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Új rovatot nyitunk  – Egészség – betegség – gasztronómia

Annyiféle nyavalya gyötri az embereket, s olyan fele-

lõtlenül bánunk egészségünkkel, hogy sokan már csak

akkor ébredünk rá az igazán nagy bajra, amikor már

alig, vagy egyáltalán nincs segítség...

Itt fáj, ott fáj, s ahogy telnek az évek, egyre nehezebben

indul a nap, de ha a „dolgok” úgy nagyjából rendben

mennek, tehát minden akadálytalanul befelé megy, ami-

nek befelé kell mennie, s minden kifelé, aminek kifelé

kell jönnie – nem igazán foglalkozunk a szervezet azon

kisebb jelzéseivel, amelyekre pedig érdemes lenne figyel-

nünk, s amivel elejét vehetnénk nagyobb bajok kialaku-

lásának. 

Még ha öröklötten, jó kilátásaink lennének is a hosszú,

egészséges életre, mi magunk tesszük tönkre egészsé-

günket különféle élvezeti cikkekkel, helytelen táplálko-

zással és életmóddal. Itt nem csak a mértéktelen do-

hányzásra és italfogyasztásra kell gondolni, hanem a

szervezet olyan féle kizsákmányolására is, amelyet a

túlzott és megerõltetõ munka okozhat, kombinálva a

már említett rizikófaktorokkal, a rendszertelen, helyte-

len táplálkozással, és a pihenésre szánt idõ nem megfe-

lelõ voltával, a régi beidegzõdések felelõtlen napi gya-

korlatára épülõ életvitellel. A stressz, mai felgyorsult vi-

lágunkban még az ilyen viszonylag csendes kis települé-

sen élõk mindennapjaiba is belopózik, hiába is érezzük

úgy, hogy a mi falunk a nyugalom és a csend kis szigete

az ország zajos és embertelen tempójú nagyvárosaihoz

képest. A stressz pedig rengeteg baj okozója lehet, olyan

testi tünetekkel, amelyek megelõzéséért mi magunk te-

hetünk a legtöbbet, de sajnos járulékos lelki betegségei-

nek jobbítására és gyógyítására, sokszor szakorvos se-

gítségére is szorulhatunk.

Mintegy magától indult el ez a sorozat, amikor a Kaláris

novemberi számában beszélgetést olvashattak olvasóink

Dr. Ferenci Attila fogorvossal, aki a fogmegbetegedések-

rõl, a fogmegtartó kezelésekrõl, s a mindennél fonto-

sabb, gyermekkori megelõzésrõl adott ismereteket. Mint-

egy – ha szép sorban haladunk a szervezet és betegségei

bemutatásával, ahogyan az illik –, felülrõl kezdtük tehát

az emberi test tanulmányozását. Ezen az „úton” is hala-

dunk sorban, amikor a szájüreg, és a bekerülõ táplálék

útjába elsõként kerülõ fogak, nyelv, nyál, és különféle

emésztõ enzimek ismertetése után lejjebb haladunk a

tápcsatornában, és sorra vesszük az emésztés szerveit,

mûködésüket, az e mûködést elõsegítõ anyagokat. Jó és

rossz mûködésük külsõ és belsõ jellemzõit, s a hibás mû-

ködésbõl kialakuló betegségeket.

Az „egészség-betegség” rovatunkban, kísérletet teszünk

megvilágítani néhány alapfogalmat is, amelyrõl sokan

azt gondolják, tisztában vannak velük, a gyakorlatban

azonban sok-sok tévhit kering ezekrõl, amelybõl az is

egyenesen következik, hogy az emberek nagy része nem

megfelelõen él. Szakemberek segítségével sorba vesszük

a mára népbetegségeknek tartott betegségeket, megvizs-

gáljuk kölcsönhatásaikat, s azokat a módszereket, ame-

lyekkel jó kilátással lehet gyógyítani, vagy enyhíteni

ezek tüneteit.

Szerkesztõség

Ismételt felhívás, kis szomorúsággal...

Ugye, a kedves Olvasó sem gondolná, hogy elõzõ lapszá-

munkban szereplõ felhívásunkra, eddig csak néhány jelent-

kezõ akadt, aki régi, vagy ma is használatos ételfõzési re-

ceptekkel, vagy anekdotákkal örvendeztette volna meg a

szerkesztõséget, és a többi olvasót?

Pedig, ez a szomorú valóság...

És az is valóság, hogy hiába a szerkesztõség igyekezete,

hogy minél többen küldjenek kitöltött szelvényeket az ingye-

nes apróhirdetések közzétételéhez, ha valamelyik munka-

társunk nem veszi a fáradságot, hogy kezében ceruzával,

notesszel felírogassa a faluszerte fákra, villanyoszlopokra

tûzködött-ragasztott, kirakatokban látható hirdetéseket, hát

nem lenne a lapban efféle hirdetés.

Most, immár másodszorra, hogy egészen tiszta legyen a kép,

ismét felkérjük mindazokat, akik hajlandóságot éreznek ma-

gukban elveszni látszó kincseink megõrzésére és tovább-

adására, ragadjanak tollat, papírt. És írják le receptjeiket, ré-

gi, vagy újabb keletû történeteiket, anekdotáikat, s küldjék

el a szerkesztõség címére levélben, vagy juttassák el szemé-

lyesen. A szerkesztõség mindkét kategóriában, a „Magyar

Tiszához” Bt. felajánlásaként, 10-10.000 Ft-os pénzjutalom-

ban részesíti a legjobb és legtöbb recept, és történetek bekül-

dõit az év végén.

Jó és eredményes munkát kíván minden résztvevõnek:

a szerkesztõség.

A hónap receptjei: (Minden hónapban igyekszünk a bekül-

dött receptek közül egy hagyományosabb, mondhatni „Ma-

gyar embörnek való” ételt, és egy valamelyest kímélõbb, a re-

formkonyha irányába mutató, de legalábbis olcsón s gyorsan

elkészíthetõ finomságot ismertetni. – Jó étvágyat!)

Sonkával töltött kacsa.

Hozzávalók:

1 db pecsenye kacsa, 10 dkg kacsamáj, 20 dkg fõtt-füstölt

sonka, 1 fej vöröshagyma, 2 db zsemle, 2 dl tej, 2 tojás, 1–2

evõkanál olaj, 1 csokor petrezselyem, gyömbér, kakukkfû,

õrölt bors, só. 

A kacsa belsejét megsózzuk, és kakukkfûvel bedörzsöljük. Az

apróra vágott vöröshagymát olajban megpirítjuk, majd össze-

keverjük a tejben áztatott, és jól kinyomkodott zsemlével, az

apróra vágott kacsamájjal, a darált sonkával, és a tojással.

Reszelt gyömbérrel, vágott petrezselyemmel, sóval, borssal

fûszerezzük. A tölteléket jól összedolgozzuk, és a kacsa has-

üregébe töltjük. Hústûvel megtûzzük, és forró sütõben 50–60

percig sütjük, közben saját zsírjával gyakran locsolgatjuk.

Zsemlében sült tojás sajttal

Hozzávalók:

8 zsemle, 2 dl tej, 2 dkg vaj, 20 dkg reszelt sajt, 8 tojás, só. 

A szikkadt zsemlék tetejét levágjuk, belsejüket kikaparjuk. A

zsemléket tejbe mártjuk, de csak annyi idõre, hogy ne ázza-

nak puhára, csak a magukba szívott tejtõl kissé megpuhulja-

nak. Ezután a zsemléket egy vajjal kikent sütõlemezre tesszük,

a belsejüket megszórjuk reszelt sajttal, és mindegyikbe egy-

egy tojást ütünk. A fehérje részét gyengén megsózzuk, és for-

ró sütõben addig sütjük, amíg a fehérje megkocsonyásodik.
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2005. január 28-án tartotta vacsorával egybekötött évadnyitó közgyûlését a már-

télyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület a Faluházban

Megtiszteltetésnek vettem a meghívást, amelyben a

mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú

Egyesület évadnyitó összejövetelére invitáltak a Faluház

nagytermébe.

Magam lepõdtem meg leginkább, mikor az ilyen alkal-

makkor elkerülhetetlen köszönések, kézfogások, beszél-

getések közben, arra lettem figyelmes, hogy féltve õrzött

fotómasinámat valahol elhagytam... Kutató tekintetem-

mel végigpásztáztam az elõteret, s már-már pánikba es-

tem gépi munkatársam elvesztése miatt, mikor meglát-

tam az egyik kanapén – ahová nyilván én tettem le –,

elõtte egy csoport kedélyesen beszélgetõ rendõrrel...

Megnyugodtam. Itt, bárki bármit letehet, ez nem az a

környezet, ahol az embernek szõrén-lábán eltûnnének a

dolgai.

Amint a meghívottak és a polgárõrök elfoglalták helyeiket a

teremben, Rózsa János az Egyesület elnöke köszöntötte a

vendégeket, majd Dávid István levezetõ elnök ismertette az

évadnyitó közgyûlés napirendi pontjait.

Elsõként, Rózsa János tartotta meg beszámolóját a 2004-es

évben végzett munkáról, amelybõl most részleteket idézünk:

Tisztelt vendégek, tisztelt támogatók!

A mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú

Egyesület kiterjedt mûködési területtel rendelkezik, melybe

beletartozik Mártély község bel- és külterülete, valamint a

közigazgatásilag Hódmezõvásárhelyhez tartozó Mártélyi

üdülõ övezet is.

A polgárõrség szolgálati ideje alatt az alábbi területeket, ob-

jektumokat ellenõrzi, illetve végez bûnmegelõzési célzatú fi-

gyelõ szolgálatot:

Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Faluház, Óvoda,

Idõsek Otthona, Posta, Vasútállomás, Tisza Szolgáltató

Szövetkezet, Takarék Szövetkezet, Vízmû Kft.,  a helyi

sportegyesület területe, víztorony, szivattyútelep, a fõtér, a

temetõk, telefonfülkék, a kemping, illetve a töltésen belüli

és kívüli üdülõtelep. Valamennyi üzlet és a mártélyi vállal-

kozók, gazdálkodók telepei, Mártély község kül- és belterü-

leti tanyavilága.

A helyi polgárõr szervezet feladata többek között Mártély

község rendezvényein, ünnepein való közremûködés, illetve

azok biztosítása. (Például: Állami ünnepek, önkormányzati

és kulturális rendezvények, különbözõ sportrendezvények, és

így tovább.)

A mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú

Egyesület a közgyûlés által elfogadott 2004. évi munkater-

ve alapján, az alábbi feladatokat hajtotta végre:

Fõ célként 2004. évben is a falu vagyonbiztonságának to-

vábbi javítását, a lakosság összefogásával, a közös gondol-

kodásra és cselekvésre való ösztönzéssel a közrend és a köz-

biztonság további szilárdítását határozta meg. Továbbra is

aktívan kíván bekapcsolódni az állami és önkormányzati

feladatok ellátásába, a rendõrség és a tûzoltóság munkájá-

nak támogatásába, a lakosság anyagi javai, vagyontárgyai

ellen irányuló jogsértõ cselekmények megelõzésébe, biztosít-

va ezzel a falu lakosságának nyugalmát, növelve biztonsá-

gát, javítva az állampolgári közérzetet. 

A mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú

Egyesület tagságából 2004. évben 4 fõ polgárõr távozott és

3 fõ került felvételre. Az összlétszámunk jelenleg 34 fõ. 

A 2004. február 27-én tartott közgyûlésén határozott arról,

hogy a zártkörû pályázat kiírásának megfelelõen indulunk a

pályázaton, illetve megpályázzuk az Év Polgárõre, valamint

az Év Polgárõr Egyesülete címeket. Ezen a közgyûlésen dön-

töttünk a 2004. évi polgárõr bál megrendezésének idõpont-

járól és feladatairól is.

Az Egyesület 2004. március 24-én, 25-én és 31-én, a Falu-

ház nagytermében elõadássorozatot szervezett Mártély ta-

nulóifjúsága, a pedagógusok, szülõk, nagyszülõk és civil

szervezetek, a település polgárõrei, a község lakosai, vala-

mint a külterületeken élõk és az üdülõtulajdonosok részére.

Az elõadássorozat 2004. március 24-én kezdõdött, melynek

elsõ témaköre a közlekedésbiztonság, a második a bûnmegelõ-

zés és a DADA program, az ifjúságvédelem, drog- és kábítószer

fogyasztás idõszerû kérdései, valamint a tûz- és katasztrófa-

védelem témakörében a tüzek keletkezésének megelõzése, az

ár- és belvíz idõszakában szükséges védekezés, továbbá a ter-

mészeti és az épített környezetben bekövetkezõ egyéb kataszt-

rófák, illetve az ellenük való védekezés volt. Polgárõr ismere-

tekbõl, a polgárõrség szervezeti felépítésérõl, mûködésérõl, a

bûnmegelõzésben vállalt szerepérõl kaptak tájékoztatást a je-

lenlévõk, illetve a polgárõrség feladatait ismerhették meg a

hallgatók. A környezetvédelmi ismeretek témakörében tartott

elõadás témája a környezetvédelem helye, szerepe volt. Az elõ-

adássorozat közérdekû témái, sok, a településért tenni akaró

mártélyi lakost, illetve érdeklõdõt vonzottak a rendezvényre. A

rendezvény látogatottsága azt is bizonyította, hogy sokan

laknak Mártélyon, akik felelõsséget éreznek Mártély település

biztonságáért, nyugalmáért, sõt ezért nem sajnálnak egy kis

fáradságot sem. Az elõadássorozatból az elõadókkal közösen,

témakörönként egy tesztlapos felmérést végeztünk, mely ered-

ményes volt. A május elsejei gyermeknapon a tesztlapos ver-

seny gyõzteseit díjazásban részesítettük.
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Az egyesület újonnan felvett tagjainak alapképzését, vala-

mint a már alapképzéssel rendelkezõ polgárõrök továbbkép-

zését a vezetõség – az éves munkatervben meghatározottak-

nak megfelelõen – 2004. április 3-án tartotta a helyi önkor-

mányzat tanácstermében.

Az egyesület elnöke – mint mindig – ez évben is rendkívüli

vezetõségi ülést és közgyûlést hívott össze a 2004. május 1-

jére, az Európai Közösségbe történõ felvételünk idejére terve-

zett Polgárõr Bál elõkészítése céljából. A szervezési és kivite-

lezési feladatok megbeszélése, meghatározása és szétosztá-

sa volt a vezetõségi ülés, illetve a közgyûlés napirendjén.

Döntés született a bál programjára, a meghívottak körére, il-

letve a rendezvénnyel kapcsolatos költségek finanszírozásá-

ra vonatkozóan. Ezt követte a 2004. május 1-jén – a festõ-

mûvész és iparos urak hathatós támogatásával – sikeresen

megrendezésre került Polgárõr Bál, mely külsõségeiben, lebo-

nyolításában ismét kiváló volt, s mint mindig, most is nagy

sikert aratott.

Polgárõreink szolgálati idejük alatt 2.508 esetben járõröztek

a település bel- és külterületein, illetve a tanyák környékén,

ügyelve a védendõ területek biztonságára. 

Az elmúlt évben – kimutatásaink alapján polgárõreink –

2.508 esetben 5.423 óra járõrszolgálatot teljesítettek, meg-

téve ez idõ alatt 12.090 km-t. 108 esetben került sor rend-

õrökkel közös szolgálat ellátására, melybõl a legtöbbet Or-

mai Tibor és Szuromi Ernõ polgárõrök teljesítettek. Polgár-

õreink átlagosan havi 16 órát voltak szolgálatban, s járõr-

kocsink naponta átlagosan 32 km-t futott. Intézkedés, jelzés

rendõri szervek felé 38 esetben, rendõr általi segítségkérés 7

esetben, figyelmeztetés 35 esetben volt. Rendõrök által ki-

szabott helyszíni bírság, polgárõri közös szolgálattal 11

esetben, gépkocsimozgásról adtunk jelzést 31 esetben.

A mártélyi üdülõövezetben lévõ és a hódmezõvásárhelyi önkor-

mányzat tulajdonát képezõ hétvégi házakat, üdülõket, a nyári

idegenforgalmi szezon alatt kiemelt formában, emeltszintû jár-

õróraszámban, több járõrcsoport bevonásával ellenõriztük. 

Polgárõreink 2004-ben is folyamatosan járõröztek a község

közigazgatási határán belül, illetve – az együttmûködési

megállapodásokban foglaltak alapján – azon kívül is. Bizto-

sították a közrendet és felügyelték a település közbiztonsá-

gát. (Például: lakossági kérésre, lakodalom, temetés,

hosszabb távollét esetén fokozottan figyelték a tartósan üre-

sen maradt lakóépületeket).

A Posta és a Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet épüle-

tének és személyzetének biztosítására, illetve a hétvégére és

a zárva tartás idõszakára polgárõreink 708 esetben, a pos-

tajáratok kezelésének biztosítására 140 alkalommal, (össze-

sen 280 óra idõtartamban), postahely nyitásának és zárá-

sának biztosítására 185 alkalommal került sor. Postai kéz-

besítõk távoli kísérésére, biztosítására 2004-ben 142 alka-

lommal került sor összesen 880 óra idõtartamban.

A nyári gabona-betakarítás folyamán polgárõreink – a

Hódmezõvásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

parancsnokának, valamint Mártély község jegyzõjének fel-

hívása alapján – ellenõrizték az engedélyezett tarlóégetése-

ket, hogy azok az Országos Tûzvédelmi Szabályzatban

meghatározottak szerint, felügyelet mellett s veszélytele-

nül kerüljenek végrehajtásra. A Földmûvelésügyi és Vidék-

fejlesztési Minisztérium – a tûzgyújtási tilalom megerõsíté-

sére vonatkozó – felhívására a nyár folyamán fokozott tûz-

védelmi járõrszolgálatot tartottunk a veszélyeztetett terü-

leteken, erdõk, gabonatarlók, hétvégi telkek, vasúti tölté-

sek, zártkertek környékén. Az év során 1 esetben kellett

tûzhöz vonulnunk, amikor az aratás elõtt álló gabonatáb-

la égett a régi Tiszai út mellett.

A német segélyszállítmányból a településnek ajándékozott

tûzoltóautóval – rövid felkészülés után 2004. évben ered-

ményesen vettünk részt a Sándorfalván  megrendezett me-

gyei tûzoltó versenyen, ahol a hivatásos tûzoltók mellett

nagy számban résztvevõ önkéntes tûzoltócsapatok mellett

induló mártélyi tûzoltó-polgárõr csapat III. helyezést ért el,

ezzel maga mögé utasítva sok, régóta mûködõ önkéntes

tûzoltócsapatot.

Ez év augusztusában, a mártélyi kavalkád ideje alatt – kö-

zösen a rendõrökkel, valamint Hódmezõvásárhely és Ma-

roslele polgárõreivel – folyamatosan biztosítottuk annak

zavartalan lebonyolítását. (Az érkezõ vendégek és gépjár-

mûveik elirányítása, a parkolás biztosítása, a rend fenn-

tartása, stb.) A rendezvény ideje alatt rendbontás, baleset,

illetve egyéb más rendkívüli esemény nem volt.

2004. augusztus 27-e és október 25-e között csatlakoztunk

az OPSZ, illetve a Csongrád Megyei Polgárõr Szervezetek

Szövetségének felhívásához s így részt vettünk egy orszá-

gosan végrehajtásra került bûnmegelõzési, közlekedésbiz-

tonsági és ifjúságvédelmi akcióban. Az akció során – a he-

lyi körzeti megbízottal, a hódmezõvásárhelyi rendõrkapi-

tányság szakembereivel közösen – az iskola kezdése elõtti

és befejezése utáni idõben ellenõriztük és segítettük a gye-

rekeket a közlekedésben.

Az év folyamán eredményesen vettünk részt a Csongrád

Megyei Polgárõr Szövetség által meghirdetett rendezvé-

nyek elõkészítésébõl és lebonyolításából adódó feladatok

végrehajtásában. 

Az év folyamán nyolc esetben nyújtottunk be különbözõ he-

lyekre pályázatot, melybõl hatot nyertünk meg. 

Kapcsolatunk a helyi lakossággal, a polgármesteri hivatal-

lal, a Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitánysággal, a körzeti

megbízottal, a katasztrófavédelem Hódmezõvásárhelyi Pol-

gári Védelmi Kirendeltségével, a Csongrád Megyei Polgárõr

Szervezetek Szövetségével, és a megyei hatóságokkal, to-

vábbá a helyi társadalmi szervezetekkel, kifejezetten jó és

baráti.

A tanyán élõ emberek védelmére-megsegítésére-támo-

gatására indított „Tanyaprogram” keretein belül, 2004. év-
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ben is Szuromi Ernõ polgárõrünk – mint falugondnok – tar-

totta közvetlenül a kapcsolatot a külterületen élõkkel, segít-

ve õket gondjaik, bajaik megoldásában.

Részt vettünk a 2004. április 14-én elrendelt I. fokú belvíz-

védelmi készültségben, mely során a belvíz által elöntött te-

lepülésrészeket vízmentesítettük.

Részt vettünk az OPSZ, valamint a Csongrád Megyei Polgár-

õr Szövetség által kiemelt rendezvényként megszervezésre és

lebonyolításra került Országos Polgárõr Nap rendezvényén.

Részt vettünk továbbá a kiemelt feladatként kezelt, a Halot-

tak Napjával összefüggõ polgárõri feladatok végrehajtásá-

ban, a temetõk rendjének biztosításában, illetve az ebben az

idõszakban megnövekedett személyi forgalom miatti balese-

ti veszély megelõzésében és csökkentésében, valamint a ko-

szorú és viráglopások megakadályozásában, továbbá a te-

metõk belsõ biztonságát veszélyeztetõ bûncselekmények

megelõzésében.

Mozgósítottuk egyesületünk tagságát a 2004. évi, az Euró-

pai Parlamenti képviselõk, valamint a 2004. december 5-i

népszavazás biztosítási feladatainak maradéktalan végre-

hajtására.

Továbbá mozgósítottuk egyesületünk tagjait, az OPSZ által

a 2004. év végi ünnepekkel kapcsolatos polgárõri feladatok

végrehajtására. Felhívtuk egyesületünk tagjainak figyelmét

a bevásárló helyek, a környékbeli fenyõfa telepítések, fenyõ-

erdõk fokozott védelmére, a bûnmegelõzési célzatú ellenõrzõ

járõrszolgálatok és ellenõrzések sûrítésére, valamint az év

végi nyugdíjak kifizetésével kapcsolatos postai kézbesítõk

védelmének és kíséretének fokozott figyelemmel kísérésére.

Az egyesület 2004. május 9-e és 16-a között vállalta a né-

met fél által a megyei szövetségnek nyújtott segítség kereté-

ben Magyarországra szállított számítógépeknek az ország-

határon való fogadását, a szállítást végzõ személyzet ellátá-

sát és elhelyezését.

Az egyesület 2004. évben fogadta az Országos Polgárõr Szö-

vetség SZEM és Katasztrófavédelmi Munkabizottságát, me-

lyek a településen tartották kihelyezett ülésüket.

Összességében elmondható, hogy az egyesület az elmúlt egy

év alatt is sokat fejlõdött, s az elmúlt évben kiemelkedõ sike-

reket ért el.  

A továbbiakban a jelenlévõk, meghallgatták az Egyesület

közhasznúsági jelentését:

A mártélyi Polgárõr Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egye-

sület bevételei a 2003. évben az alábbiak szerint alakultak,

illetve a következõ forrásokból származtak:

Mártély Község Önkormányzatától: 130.000 Ft, Hódmezõvá-

sárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától: 100.000 Ft,

tagdíjból: 18.000 Ft, Székkutas és Vidéke Takarékszövetke-

zettõl: 50.000 Ft, pályázatból: 1.000.000 Ft. A Magyar Pos-

tától: 67.000 Ft, vállalkozói támogatásokból: 367.684 Ft,

az adózók 1%-a és a banki kamat, illetve a rendezvényi tá-

mogatásokból összejött bevétel: 92.552 Ft volt. 

A polgárõrség mûködését pénzbeli adománnyal támogatták:

Horváth István, Lantos János és neje, Apró Lajosné, Nagy

Imre és családja, Józsa Ferenc és családja, Pál Sándor, Sza-

bó István, Pósz Péter, Szél Sándor, Albert Tibor, Medovarszki

Ilona, Boros Árpád, Rózsa János. 

Az egyesület mûködéséhez, rendezvényeihez, illetve a mûkö-

dés anyagi-technikai biztosításához adott nem pénzbeli jut-

tatásokkal voltak segítségünkre:

Hízó Zoltán és neje, Farkas Ilona, Takács Béla és családja,

Domján József és felesége, Kovács Ilona, D. Nagy Antal,

Õszirózsa Népdalkör, özv. Nagy Sándorné, Nagy Sándor és

családja, Balogh Jánosné, Albert Tibor, Rózsa János és csa-

ládja.

Egyesületünk a 2004. évben is, – bevételeinket tekintve –

eredményes évet zárt. Összes bevételünk az elmúlt évben

meghaladta az egymillió hétszáznyolcezer nyolcszázhar-

minchat forintot. Adózó támogatóink 2004. évben adójuk

1%-ával, összesen: 50.074 Ft-tal támogatták egyesületünk

mûködését, melyet ezúttal is köszönünk.

Ezek után Albert Tibortól, az Ellenõrzõ Bizottság beszámo-

lóját hallgathatták meg, majd megvitatták és elfogadták a

2005. évi munkatervet, és költségvetést. Rózsa János ismer-

tette az egyesület 2005. évi költségvetését és munkaterv-ter-

vezetét, amelyet a jelenlévõ tagság egyhangúlag elfogadott. 

Horváth István hozzászólásában méltatta a polgárõrök

munkáját és kijelentette, hogy a falu közbiztonságának zá-

loga és biztosítéka az állandóan „úton lévõ” polgárõrök je-

lenléte. Dr. Dezsõ József rendõralezredes, Hódmezõvásárhely

új rendõrkapitánya megköszönte és kiemelte Dr. Bende Ist-

ván volt kapitányságvezetõ példaértékû munkáját, s maga is

ígéretet tett a polgárõrökkel való eredményes együttmûkö-

désre. Balogh Jánosné a meggyõzõdésének adott hangot,

hogy a vásárhelyi rendõrök segítsége nélkül, a mártélyi pol-

gárõrök nem tudtak volna ilyen szép eredményeket elérni,

majd a Képviselõ testület nevében is megköszönte Dr. Bende

István úr odaadó és lelkiismeretes munkáját, amellyel eddig

segítette a községben mûködõ egyesület munkáját. 

A programban ezután került sor, az „Év Polgárõre” cím, va-

lamint a 10 és az 5 éves polgárõri szolgálatért adományo-

zott emléklapok átadására. A díjakat, a képviselõ testület

nevében Balogh Jánosné Polgármester Asszony adta át.

Az „Év Polgárõre” kitüntetõ cím birtokosa 2004-ben

Ormainé Kozma Rita lett.

Polgárõri szolgálatban eltöltött, a mártélyi Önkormányzat

által 10 év után adományozott elismerõ oklevelet kaptak:

Albert Tibor, Hízó Zoltán, Nagy Sándor, Rózsa Szilveszter,

ifj. Rózsa János, Rózsa János, és Dávid István.
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Az 5 éves szolgálat után járó díszoklevelet Hízóné Farkas

Ilona, Ferencziné Török Andrea és Ormainé Kozma Rita ve-

hette át.

A közgyûlés szervezeti változásokról és közérdekû bejelen-

tésekkel foglalkozott még, majd az Egyesület elnöke bezárta

a közgyûlést.

A Csongrád megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége részérõl

Dávid István alelnök adta át polgárõreinknek, Dr. Túrós

András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke által aláírt 5

és 10 éves szolgálati díszokleveleket.

Az egész éves megfeszített és lelkiismeretes munka után,

minden polgárõrnek és meghívottnak jól esett a kötetlen be-

szélgetés, amely az ízletes vacsora alatt és utána is folyta-

tódott. D. Nagy Antal féle marhapörkölt, és Rózsa János fe-

ledhetetlen pacalpörköltje tette emlékezetessé az est kuliná-

ris élvezeteit. A finom ételek utáni beszélgetések témája –

mi is lehetett volna más –, mint az elmúlt idõszak történé-

sei és az elõttük álló jövõbeni feladatok.

Kellemes, jó hangulatról Takács Béla és zenekara gondos-

kodott.

A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú

Egyesület köszönetét fejezi ki a rendezvény sikeres lebonyo-

lításához nyújtott segítségükért: Balogh Jánosnénak, Albert

Tibornak, Hízó Zoltánnak, Hízóné Farkas Ilonának, Takács

Bélának és családjának, Nagy Sándornak és családjának, és

polgárõreinek.

A mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú

Egyesület, újfent megköszöni mindazoknak a támogatá-

sát, akik személyi jövedelemadójuk 1%-nak átutalásával,

pénzadományaikkal, vagy bármilyen más formában segí-

tették és támogatták az Egyesület munkáját, mûködését.

Ezúton is kérik mindazok segítõ szándékú támogatását

és adományait, akik azonosulva célkitûzéseikkel, mun-

kájukkal, amelyet a közrend és közbiztonság, valamint a

tûz- és vagyonvédelem területein ellátnak, ha módjuk-

ban és szándékukban áll, e közös ügyet továbbra is tá-

mogassák.

(Adószám: 18455106-1-06)

– Szerk. –

Gyõzike a mennybe megy. Persze nem most rögtön, bár az

újonnan indult valóságsó-paródia fõszereplõje elég tetemes

túlsúllyal küszködik, hanem e mûsor után, a médiának, s

nekünk nézõknek köszönhetõen.

Mondhatják persze, az ilyesmit nem kell nézni. Nem kötele-

zõ. De valahogy mégiscsak érdekli az embereket, mi törté-

nik egy újgazdag roma „sztár” mindennapi életében, még

ha tudván-tudjuk is, hogy a kamerákra való tekintettel

(egyelõre) erõsen visszafogja magát mind õ, mind családja,

talán, az elkényeztetett pici lány kivételével.

Idõnként persze elszabadulnak az indulatok, heves testbe-

széddel, hadonászással kísérve, hadaró tájszólással folyik

a vita értelmetlen dolgokról, és ebbõl mégiscsak ki lehet kö-

vetkeztetni, mi történhet náluk kamerák nélkül.

A rosszabb sorban élõ romák meg csak nézik – már ame-

lyiknek van televíziója – hogyan feszegeti magát közülük

kiemelkedett társuk a saját villájában, mint pók a lucernás-

ban, hogy furikázik drága autóval, s hogyan vásárolja a ru-

hanemût kilóra, mint más halandó a sültgesztenyét ilyen-

kor télvíz idején. Jól keres, na! (Azért erõltetem a roma meg-

szólítást egyébként, mert a cigányok, valami érthetetlen ok-

ból, rendkívül érzékenyek a cigány elnevezésre. A napi be-

szédben, vitákban, veszekedésekben simán le... cigányoz-

zák egymást – hihetetlen mennyiségû variációban használ-

va, különbözõ leírhatatlan jelzõkkel társítva a szót –, de ha

más etnikumhoz tartozó polgár néven nevezi õket, attól

azonnal kést rántanak. Olyan ez, mintha egy magyar ember

kikérné magának, hogy magyarnak nevezzék, s helyette ra-

gaszkodna, mondjuk egy effajta megszólításhoz: magyar-

nak látszó ember...)

Tulajdonképpen amiért említést érdemel ez az egész, az

nem más, mint hogy edzettségünk mai fokán, már kevéssé

zavar bennünket az, hogy tisztán üzleti megfontolásokból

közkedvelt sztárrá tehet ma bárkit a mindenható médiagé-

pezet, hanem hogy ezt fõmûsoridõben erõltetik ránk. Az is

kevéssé érdekes, hogy az X-lábú sztár nem tud énekelni –

volt, s van erre példa a könnyûzenei iparban itthon, és vi-

lágszerte is –, sõt, még az sem lepi meg a kereskedelmi csa-

tornák borzalmain felcseperedõ jelenlegi nemzedéket, hogy

ilyesmivel ma, Magyarországon jól lehet boldogulni és élni;

csak a józanabbja fél a rossz példakép kialakulásától. Már-

mint, hogy ezek után az összes botfülû roma fiatal úgy

gondolja, elérkezett e tekintetben számukra a Kánaán. A

zsiguliüzletnek lassan befellegzett, a toll sem akkora biz-

nisz már, alig kerül ki közülük egy-két álbróker, s nem tüle-

kednek a mûveltségi vetélkedõkön sem, ahol pedig arány-

lag kis munkával lehetne viszonylag nagy lóvét keresni.

Teknõt vájni már nem akarnak, a házaló bádogosságot, s a

drótos-tót javító-forrasztó kisipart kiseperte ez a nyamvadt

mûanyagvilág, és már a hamisított régiségek és mûkincsek

piacát is lenyúlta más. Igen nagy hányaduk alatt elfoszlott

a mesterséges szociális háló, s kipottyanva belõle a föld va-

lóságáig zuhannak. Pedig a föld és a kéziszerszámok sem

vonzzák õket igazán. 

S ha már megtéptek kézi gépsorukkal minden fellelhetõ li-

bát, megpucoltatták velük az összes makói hagymát, fel-

szedették a krumplit, az összes gebét megvették és tovább-

adták, s közülük az arra rászolgálókat börtönökbe csukták,

a megmaradó fiataloknak ott lesz még mindig a tanulás

és/vagy a munka, na meg a zenei pálya – és a média. Per-

sze ha valakik valamiért fantáziát látnak a mutogatásuk-

ban. S lám, a hírnév elérése valahogy nem csak a rátermet-

teknek sikerül, az arra érdemeseknek, hanem még azoknak

is, akik nem születnek hegedûvel a kezükben, teljesen al-

kalmatlanok és tehetségtelenek, és mûveltségük sem verde-

si az egeket.

Az öregek azt szokták az ilyen esetekre mondani: kutyából

nem lesz szalonna. Mit mondhatnánk? Ez a helyzet egyéb-

ként itt.

– grószmutter –

Hájrá-hájrá Salgótárján...
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Mint azt elõzõ számunkban megírtuk, húsz és harmincöt-

ezer forint közötti összeget fizettek a hazai üzleti élet legbe-

folyásosabb szereplõi, hogy együtt reggelizhessenek, kezet

rázhassanak, esetleg beszélhessenek Gyurcsány Ferenccel a

Kempinski hotelben. Szíjjártó Péter fideszes honatya ez alatt

a szálló bejárata elõtt, egy pórias mûanyagasztalnál ülve fa-

latozva ette az emlékezetes söjtöri kormányebéd meg nem

valósított menüjét: virslit, tormát és barnakenyeret. Talán a

dermesztõ hideg miatt is fagyos hangulatban kijelentette: ez

a miniszterelnöki reggeli, amelynek ára sok-sok családban

több, mint az egy fõre jutó havi jövedelem, megint csak azt

bizonyította be, hogy Gyurcsány Ferenc szociális érzéke

egyenlõ a nullával...

Nem tudom, bár sejtem, hogy a fideszes kormány ideje alatt

sem éheztek azok a politikusok, akik most kígyót-békát ki-

áltanak Gyurcsányra ezért az üzleti reggeliért, mégis furcsa,

hogy közülük csak egy vette a fáradságot, hogy bekebelezze

a régi május elsejék közszociális népi eledelét – pláne barna

kenyérrel – mintegy tiltakozásul. Remélem utána legurított

egy-két sört, mert a régi idõkben ez is kellemes velejárója

volt a majálisba torkolló, késõ délutánra erõsen lehanyatló

kötelezõ népünnepélynek – ha nem a legkellemesebb...

Ha a Miniszterelnök meg böjtöl, hát az az õ dolga. Bár sok-

kal inkább sejtem azt, hogy nem akarta táplálkozással töl-

teni az idõt, amit az emberek meghallgatására, s baráti kéz-

fogások osztogatására szánt. Ez utóbbit lehet pozitívum-

ként értékelni... De!

A dolog summázataként ismét sikerült neki elsütnie egy

gyenge viccet: „Nincs egy politikusnak annál nagyobb öröm

– mondotta –, minthogy egyesek fizetnek azért, hogy meg-

hallgassák õt...” 

Bravó! De ezzel talán még ne induljon a humorfesztiválon...

–L–

A volt miniszterelnök, a régi jó formáját mutatta, állapítot-

ták meg erre szakosodott elemzõ szakemberek, utalva Orbán

Viktor február 16-i körcsarnokbéli országértékelõ beszédére.

Mind e mellett, egyeseket a bokszmeccsek körítéséül meg-

szokott díszletben ide-oda járkáló pártelnök „produkciója”

az egykori majálisok hangulatára emlékeztette. Mi több,

még azért is megrótták, hogy retorikát váltott és kádárista,

populista jelszavakkal, olcsó népszerûségre szert tenni

igyekvõ lendülettel a kisembereket szólította meg politikai

show-mûsorra emlékeztetõ beszédében. Talán ezért is mon-

dotta errõl egy neves politológus, hogy: „Orbán Viktor látha-

tóan új szerepben mutatkozik. Most õ a nép problémáinak

ismerõje, bár ellenlábasai szerint konkrét megoldási javasla-

tokkal most sem állt elõ. Orbán virgonc és hajlékony volt,

többször is megsorozta távol lévõ ellenfelét. A két szorítóse-

géd a párbeszédet, a nép hangulatát imitálta, egyedül a kö-

telek hiányoztak. Ezzel szemben Gyurcsány Ferenc kor-

mányfõ értékelése sokkal demokratikusabb, mivel a parla-

mentben hangzott el, s reagálhattak rá az ellenzékiek is.”

Tudják: kinek a pap, kinek a papné... Az elfogultság iránya

mindig azon múlik, mely irányban vagyunk elfogultak.

– Dumbó –

A csípõs hideg tél éppúgy, mint hajdanán, még ma is a

disznóvágás kedvelt idõszaka. De mit is tudhat az iga-

zi falusi disznótorok ízérõl, izgalmáról, hangulatáról

az, aki soha nem vett részt havas téli hajnalon, a gyo-

mornak áldozók pogány szertartásán? Az aki soha

nem ivott jóféle kisüstit a leszúrt disznó körmébõl,

nem evett sültvért és toroskáposztát... 

Ezen a télen a böllérek még zavartalanul fenhették késeiket

a kolbászsorsa hizlalt disznókra, ugyanis a kábítást, az Uni-

óhoz csatlakozó országokban a házi vágásra is épp úgy ki-

terjesztik, mint nagyüzemi szinten, amit már régen bevezet-

tek. Így meg fog szûnni az a „barbár szokás”, hogy a malac-

kát kicsalogatjuk az ólból a jól bevált módszerrel, hogy

adunk neki pár szem kukoricát, és közben rátekerjük a lábá-

ra a kötelet, majd kihúzzuk a lábát alóla, és nagykéssel el-

vágjuk a torkát. Szanyi Tibor, a gazdasági tárca politikai ál-

lamtitkára, a bicskei húsfeldolgozó üzem avatási ünnepsé-

gén a következõt mondta: – „Közösen tesszük pokollá annak

az életét, aki nem tud igazodni a piaci rendhez. Vége a gará-

zsokban tartott disznóölési idõszaknak, mert az európai kö-

zösség hosszú távon már nem támogatja a maradiakat. Úgy

nem lehet szerkezetváltásról beszélni, hogy a szerkezetvál-

tással foglalkozzon a szomszédom, én azt és úgy akarom

csinálni, ahogy eddig csináltam. A világ fejlõdjön, de én

akarok maradni ott, ahol eddig voltam, és ehhez kérem a kö-

zösség segítségét. Ehhez a közösség nem fog hosszú távon

hozzájárulni“. 

Az államtitkár úr katonásan elmondott közös pokollá tétele

ellenére valószínû, nagyon sok „maradi” ember lesz, aki év-

tizedeken keresztül eddig is felnevelt a családja számára pár

malacot, s ez után is fel fogja nevelni, és nem a hentes üz-

letben fog disznóhúst vásárolni. A falun élõ, „garázsokban”

sertést tartó emberek pedig bíznak abban, hogy tovább él az

amúgy is haladó szokás, és évek múlva gyerekeink, nem

csak a könyvekbõl lakhatnak jól a disznótor ízeivel és illa-

tával, hanem a valóságban is – ugyanis gasztronómiánkra

egyre inkább jellemzõ napjainkban, hogy a magyar népi kul-

túra területén fellelhetõ azon hagyományokat feleleveníti,

ápolja, melyek jól illeszhetõk az egyre szélesedõ idegenfor-

galmi palettába.

Takács Judit

Böjtöl a Miniszterelnök?

Orbán Viktor országértékelõ beszéde

A disznóvágás jövõje
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...És eljött a megváltó... Vagy mégsem az?

Civil szervezetek felhívásai

A mártélyi „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete,

ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik elõzõ

évi szeméji jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával

segítették az egyesület mûködését, munkáját.

Kérik a lehetséges támogatókat, ez évben sem feled-

kezzenek meg arról a nemes ügyrõl, amelyet az egye-

sület, a mozgássérült emberek jobb életminõségének

és mindennapi életének könnyebbé tételéért végez.

Az egyesület adószáma: 18459887-1-06

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete értesíti tisztelt

tagjait, hogy a közlekedési támogatások igényléséhez szük-

séges nyomtatványok kitöltéséhez 2005. március 10-tõl

minden héten csütörtökön a Civilházban nyújtanak segítsé-

get.

A „Hogy életük legyen” Alapítvány az Ifjúságért felhí-

vása-kérése

A fényképen látható félkész épület, a "Hogy Életük Le-

gyen” Alapítvány az Ifjúságért közösségi háza. Ennek

az épületnek a mielõbbi befejezése, az Ön támogatásá-

val hozzásegítheti a község lakóit, hogy egy már jól

mûködõ, a csoportkapcsolatok tekintetében meghatá-

rozó, az egész faluközösség regionális és országos

szintû programjainak lehetõségét megteremtsük.

Mit jelent ez?

Lesz egy hely, ahol mindenki megélheti az önmagára és társakra

találás örömét az ünnepek és hétköznapok szintjén szervezõdõ

programokon. Jelenleg a következõ tevékenységek valósulnak

meg a spontán szervezõdõ, és tudatosan szervezett programokon: 

– személyiségfejlesztõ és önismereti csoportfoglalkozások

– családokat összefogó, helyi értékekre, sport, és közös játé-

kokra épülõ családnapok

– klub jellegû foglalkozások: film, társasjáték, lábtenisz,

bowling, kézmûvesség, tollasozás, foci, strandröplabda.

– drogprevenció

– közösségépítés

Kérünk mindenkit, aki szívén viseli a közösségi élet e

színterének minél gyorsabb ütemben történõ megvalósí-

tását, 2005-ben személyi jövedelemadója 1%-ával támo-

gassa az alapítvány munkáját! Adószám: 18451054-1-06

Jelentõs nap volt február 23-a Németországban, mikor George W.

Bush amerikai elnök, rövid európai munkalátogatása során, né-

hány órára vendége volt Gerhard Schröder német kancellárnak. A

találkozó Mainz-ben jött létre, ahol a két éve tartó, megromlott ál-

lamközi kapcsolatot igyekeztek új alapokra helyezve megerõsíteni.

Az elnök rövid néhány órás programját Wiesbaden-Erbenheim-ben

folytatta, majd az egyik németországi amerikai támaszponton fe-

jezte be, ahonnan a közeli frankfurti légikikötõbõl még a nap folya-

mán Pozsonyba folytatta útját. 

Ami nagyon érdekes, de szerintem még annál is jóval több, hogy a Né-

met Köztársaság történetében valószínû példátlan biztonsági elõkészü-

leteket kellett amerikai „felkérésre” biztosítani. Ez hetekkel az elnök ér-

kezése elõtt elkezdõdött, és ismerve a német alaposságot, nem is lehe-

tett benne kifogást találni. Három héttel az elnök érkezése elõtt 150

amerikai biztonsági szakember kezdte meg német munkatársaikkal az

elõkészületeket. Ez a pontos útvonal feltérképezése után avval folyta-

tódott, hogy azon a szakaszon 1300 szennyvízcsatorna fedelét, rácsát

behegesztették (!). Az útvonalon a szemeteskukák ház elõtti elhelyezé-

se ideiglenesen be lett tiltva, a külsõ leveles ládákat leszerelték. A ga-

rázsokat részben behegesztették, és leplombálták. Felhívták a lakosság

figyelmét, hogy feleslegesen ne nyitogassák az ablakokat az érkezési

pontokon, és kerüljék a balkonon való megjelenést. Lakóhelyüket csak

a legszükségesebb esetben hagyják el, de csak gyalog, vagy kerékpá-

ron. A gépkocsiforgalom több órára teljesen le lett zárva. Frankfurt lég-

terében 86 járatot ez idõben töröltek. A Rajnán a hajóforgalmat szüne-

teltették. A biztonsági szervek búvárai a Mainz-i kikötõ medrét átkutat-

ták. Számtalan nagy szupermarket, és termelõ egység bezárásra kény-

szerült. (Kártérítési perek folyamatban.) Több tízezer ember nem tudott

munkába menni. Ezek voltak az intézkedések nagyvonalakban, a rész-

letekrõl nem is beszélve. Ehhez 12 000 biztonsági rendõr, és alkalma-

zott csatlakozott. Olvasóim el tudják képzelni, hogy milyen érzelmeket

váltott ez ki a lakosságban? A tüntetések Mainz-ben nem maradhattak

el. Voltak vagy 40-50-en, akik Bush elnök politikáját „támogatva” tün-

tettek. A másik tábor a háborús politika ellen, kicsit nagyobb volt.

Nyolc-tíz ezres békés tüntetés zajlott le - igaz néhány utcával arrébb.

Tény, hogy hasonló biztonsági intézkedések történtek Brüsszelben, és

Pozsonyban is. Nem azért, mert ezt az érintett országok így tartják

szükségesnek, hanem azért mert az USA ezt így rendelte el.

Itt tartunk Európában. Ennyit ér a személyi szabadság, és a tulaj-

donjog sértetlensége, ha az amerikai elnök látogat meg bennünket

néhány órára. Egyre több neves politikus, közéleti személy úgy nyi-

latkozik, hogy ezek az intézkedések semmi esetre sem az elnök nép-

szerûségét szolgálják. Gondolom, nincs is erre szüksége. Annál in-

kább az elismerésre, hogy õ, az amerikai elnök, a megváltó, a legfon-

tosabb uralkodója lehet a világnak. Idõközben be kellett érni annyi-

val, hogy nem minden olyan simán ment Irakban, mint azt a maga-

biztos, nagyvonalú amerikai politikusok elképzelték. Arról már csak

említést téve, hogy koholt vádak alapján nem lehet gyakran hábo-

rúzni. Talán jó lenne az európai népek támogatását vissza nyerni. 

Az amerikai nép fele támogatja az elnök politikáját, valószínû a

képzettségüktõl függõen. Németországban a lakosság 87%-a ellene

van a háborús törekvéseknek. Ez az európai nép tanult a múltjából.

Nem, mintha nem törekedne világszerte több befolyásra, de azt itt

másképp képzelik el, mint az USA-ban. A mi (németek – szerk.) sok-

rétû nemzeti értékeink, kultúránk, tudásunk, termékeink, technoló-

giánk jobb exportnak fognak bizonyulni, mint egy hitelét vesztett

Próféta üres szavai a szabadságról és demokráciáról, amit katonai

erõszakkal próbál a világ nemzeteihez exportálni. Félelmetes jelen-

ség, minden morális alap nélkül. Sajnos rossz emlékeink vannak

ilyen vonatkozásban. Ez az elnök, aki a bibliára teszi a kezét, és es-

küszik a keresztény értékrendre, de a tíz parancsolatot mintha nem

ismerné, betartásáról nem is szólva, hitelét vesztette már milliók

számára - nem csak a hazájában, de szerte a világban. 

Pósz Péter Wiesbadenbõl
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Fogyi-klub

Az egészséges táplálkozás és a reformkonyha legújabb irány-

zatai iránt érdeklõdõknek, „Fogyi-klub” indul a Civilházban.

A programokban edénybemutatóval egybekötött közös étel-

készítés, receptismertetés, táplálkozási tanácsadás szerepel.

Az elsõ találkozóra megfelelõ számú jelentkezõ esetén 2005.

március 10-én, csütörtökön 17 órakor kerül sor a Civilházban.

Jelentkezni lehet: a 228-003-as, és a 228-161-es telefon-

számokon, Arnóczky Györgynénél és Békési Sándornénál.

Hátrányos helyzetû emberek alternatív munkaerõ-pia-

ci képzése és foglalkoztatása – Mártélyon, 2005–2006

A Konrad Lorenz Természet- és Állatvédõ Egyesület, és az

Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesület közös pályázatá-

nak eredményeképpen lehetõség nyílik mártélyi emberek

szakmai képzésére és foglalkoztatására.

Céljuk a hódmezõvásárhelyi kistérségben élõ tartósan mun-

kanélküliek számára, foglalkoztatással egybe kötött szak-

képzést biztosítani. 

Információk a képzésrõl:

A résztvevõket fõként Mártélyról és Mindszentrõl kívánják

toborozni. 

A képzés hossza 13 hónap, amely 2005. május 1-jétõl, 2006.

május 31-ig tart.

A résztvevõk Parkgondozói OKJ-s képzést és munkatapasz-

talatot szereznek. 

A csoport létszáma 15 fõ. 

A képzés helyszíne a Mártélyi Civilház.

Az oktatás heti 4–6 óra, a gyakorlat 12–14 óra. A fennma-

radó idõszakban a képzéshez kötõdõ foglalkoztatás valósul

meg. A képzés ideje alatt, a foglalkoztatás minimálbér elle-

nében történik.

A szakmai gyakorlat helyszínei:

1. Mártély Község közterületei, parkjai és a Jurta camping

2. Bogáncs Tanya Mártély.

3. Dél-alföldi Lovasudvar Hódmezõvásárhely.

4. Hódmezõvásárhelyi játszóterek.

Bõvebb információk beszerezhetõk:

Konrad Lorenz Természet-és Állatvédõ Egyesület – Dömötör

Júlia elnök, Hódmezõvásárhely, Futó Mihály u. 17. Telefon:

(20) 993-4318 (www.konradlorenz.hu)

Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesület – Borsos József el-

nök, Mártély, Rákóczi tér 1. Telefon: (30) 239-0446

(http://faluszepito.uw.hu) Várják jelentkezéseiket!

Az Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesület felhívása

Kedves Faluszeretõ Barátunk!

Kérjük, szánjon ránk néhány percet, segítsége fontos lenne

számunkra.

Önnek, 2005-ben is lehetõsége van arra, hogy nyilatkozat-

ban rendelkezzen a személyi jövedelemadója 1%-áról, így tá-

mogatva az Ön által megjelölt társadalmi szervezetet.

Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani az ÜDÜLÕHELY ÉS

FALUVÉDÕ–SZÉPÍTÕ EGYESÜLET munkáját azzal a kéréssel

együtt, hogy amennyiben más irányú elkötelezettsége nem

gátolja, nyilatkozatát az Egyesület javára tegye meg.

Az Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesület

adószáma: 19090315-1-06

Elõadások a Gondozási Központban

A Gondozási Központban a Bioptron-lámpa gyógyhatásáról

tartott egészségmegõrzõ elõadást Juhász-Nagy Bálintné feb-

ruár 11-én 10 órától.

A Gondozási Központban február 3-án népszokásokról tar-

tottak elõadást – mint a Balázsolás, Farsang, Jégtörõ Mátyás.

A Gondozási Központ márciusi programja

2–4-ig Térítési díjak befizetése: 9–11 és 13–15 óráig

2-án Régi filmek videó vetítése 14 órától

8-án Nemzeti Ünnep elõzetes – Bessenyei Ferencre, a

Nemzet Színészére emlékezünk.

Videó-film, vers életrajz ismertetése és a mártélyi

klubtagok filmezésének felidézése a Szélmalmi for-

gatásról 10 órakor.

10-én Tél-ûzõ jelmezes mulatság 14 órától

17-én Névnapi köszöntõk: Sándor, József, Benedek

23-án Fehérnemû vásár 10 órától

31-én Mentális nap – krízishelyzetek, lelki problémák

megoldása. Elõadás 10 órától

Az orvosi ellenõrzés idõpontjáról szíveskedjenek érdeklõdni.

Minden kedden gyógymasszírozás elõjegyzés szerint, kézi-

munkázók és a gyógytorna 10 órától – szerda délelõttönként

–, hétfõn és csütörtök délután 3 órától az Optimista Csoport

próbái: felkészülés a Humorfesztiválra, a sándorfalvi Nyug-

díjas Találkozóra és az Idõsek Napjára. Klubvezetõség

Ritkán számolhat be újság efféle kuriózumról, amely Mártélyon

megtörtént. A falu egyik rendeltetésszerûen búfelejtõ italnemûek

kultúrált elfogyasztására szakosodott vendéglátó-ipari egysége,

teljesen spontán szervezõdés keretein belül, átmenetileg sport-

eseménynek adott otthont. A megjelent, s persze folyton cserélõ-

dõ sportszeretõ közönség, biliárdozásban, és a komoly szellemi

tisztaságot megkövetelõ sakkban mérte össze tudását, február

19-én a délelõtti óráktól. Bár a kép tanúsága szerint, talán a hi-

deg idõjárásra való különös tekintettel, nem álltak ellen a ver-

seny résztvevõi a rövidebb és hosszabb serkentõ italok fogyasz-

tásának, jó hangulatú, bensõséges versengés résztvevõi lehet-

tek. A napot, a díjak átadása és finom pacalvacsora zárta.

E jó és követendõ példamutatásért csak köszönet illeti mind

az önkéntes szervezõket, mind a helyet biztosító tulajdonost!

– Szerk. –

Sportlétesítménnyé lépett elõ az

„Ó-kocsma”...
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Húsvét a porban

A naptár szerint is verõfényes az évszak, de ez a nap – néha azért

becsap.

Bravúrosan indul a nap. Életük párja öltöztet, ruhát igazgat, s

közben folyton jajgat: – De nehogy úgy gyere haza, mint tavaly,

mert agyonütlek! Ha leiszod magad megint, én be nem eresztelek,

s a gyerekre meg vigyázz! Hallod? Ha mégsem bírod ki normáli-

san – majd hazakerül késõbb – hát hagyd valami ismerõsnél, in-

kább, hagyd ott...

Illõen, tisztán, kicsípve sétálnak el ezután a járdán, kiöltözve,

mint szarospista Jézus neve napján, egyenes deli menéssel mind

a hatodik-nyolcadik helyig. Közben meg a nap süt. Addigra tel-

nek el ivással-evéssel. Fõleg az „öreg”, akit megérintett a szesz.

Következõ utcasarkig tartják is apukáink a rókát, majdan egy

nagy nyakkanással az árokparton ki is dobják. Oda a látvány. A

patyolat ing, s a feszesen vasalt zakóujj, becstelen. Üveges lesz a

szem. S a belsõ zsebbe kerül hirtelen mozdulattal az örökre kö-

tött nyakkendõ kinyúlt gumijával egyetemben. A nagyi horgolta,

kár érte, szép, zöld, tökig érõ. Sima hétköznapon ettõl megindul

a botladozó láb hazafelé, de ma ünnep van. Menni kell még, ön-

tözni az asszonyokat-lányokat százfelé – ha már így kiöltöz-

tünk?! Hát néhány krákogás után tovább kell vánszorogni, me-

netelni, szenvedve, a szélre rádõlve az útnak erõsen nekifeküdni.

Slicc, nyitva. Kilóg a gombok mellett az ing alja. Nagy nehéz le-

vegõket véve a fel-feltörõ hányingert visszaszorítva, a locsolkodó

hõs, agykontrollal a kifordulni igyekvõ belsõ szerveket – bennma-

rasztalja. Kölni meg, van. Cipõk bekötve, frissen mosott haj hát-

ravetve, s harci induló zeng a fülekbe. Erre a dolgozó ember, úgy

is, mint európai-uniós polgár, kissé megtántorodva bár, de nem

hátrál. Mint a bokszoló a ringben, kinek kondícióját az idõ már

felõrölte rég, s agyát egy nagy ütés közvetlenül megfogta épp az

imént – görcsöl, hogy bevégezzen egy küldetést. Nemes harcban

már-már kiütve önmagát, mozgásba lendül a vártán, hogy mint

modern kori lovag, a gravitációnak, õsi ellenségének fityiszt mu-

tasson. De a kontraszelekció közbeszól. Lassan megszûntek a fo-

galmak: jobbra, balra, fenn-lenn, itt és ott. Ráréved erre: micsoda

káosz van az agyamban (?), de nem sorjázik tovább a gondolat jó

irányban, miközben a fiúgyereket magával vonszolva, kacsázva

továbbmegy a porban.

Becsöngetnek talán még a következõ helyre, de a locsolóvers már

csak egy artikulátlan hadarás. Szeme, mint fényálcázott katonai

teherautó lámpái: üveges, résrenyílt, lapos pislogás. Amit lát, az-

az nem lát: homály. A térd megbicsaklik, s a háziak riadtan né-

zik, mint szakad a drótkerítésbe akadó nadrág, midõn a test ol-

dalra zuhan, szeme lecsukódik, ahogy mint a megváltó dobja szét

karját. Megkezdõdik a nagy húsvéti szundítás...

A gyerek sír, szoknya mellé bújik riadtan, s megy a telefon haza:

Vicuskám! Itt vannak a Józsiék... Nincs baj!? De rosszul lett –

azér’ telefonálok – ne ijedj meg, lefektettük. Holnapra jól lesz.

Egyszer van egy évben Húsvét, ne is szidd meg! Úgyis mindegy.

Szerencsére ezt is túléltük, egy idõre vége... Mondja ezt egy másik

asszonyi hang, ki még az övéit várja aggódva, s váltig bízik, hogy

nem kap egy hasonló tartalmú telefont valahonnan. Hogy a saját

hímek nagyjából konszolidáltan hazatérnek, tojással, pénzzel

megrakodva – kissé talán vigyorogva, ha „az” a marha adott a

gyereknek is inni – de épségben. A saját lábukon, s akkor vége a

reszketésnek. E tekintetben, egy évig megint eltart a nyugalom.

Bízik benne az asszonyi lélek.

Ne állatiasodjunk hát le drága férfitársaim! Ez az ünnep nem

csak a férfiaké. Elsõsorban a tavaszt köszöntenénk, s egy szép

népszokást, vallási hagyományt, amit ilyen állati viselkedéssel

bemocskolni: kár!

És még mielõtt egészen butára innánk magunkat, azt is gondol-

juk végig, még kié ez az ünnep? Hát persze hogy a Nõké is, aki-

ket szeretünk, s akikrõl minden részeg elfeledkezik kissé. Berúg-

ni – gondolom – bármely más nap alkalmas, s tán nem is oly fel-

tûnõ. Húsvét napján legyünk hát ünnepiek. Magunk, s mások

irányában is megértõk. Elegánsan spiccesek, és viccesen elegán-

sak. Hogy nõink ne azt mondják a majd nap végén ránk: részeg

disznó, hanem ígérettõl csillogó szemmel hálásan azt: micsoda

„sarmõr"...!

– Dumbó –

Igaz történet...

Február van...

Igazi tél, hó, köd, zúzmara a fákon, jégvirág az ablaküvegen, sí-

kosság az utakon, röpködnek a mínuszok – így hát minden azt

igazolja, hogy ilyenkor legjobb a meleg szobában tölteni az idõt.

A történet, amirõl írok, a télhez, s a fûtéshez kapcsolódik.

Amikor a faluban még nem volt villany, petróleumlámpával vilá-

gítottak, nem volt sem gáz, sem központi fûtés, se nagy kandal-

ló, csak a búbos kemence. Betapasztott sparhelt, na meg az ön-

töttvas kályha...

Amint beköszöntött az õsz, a tél, ezzel együtt a fûtés ideje is el-

érkezett, s a hosszú téli esték. Nagyon hamar sötétedett, így a

család, dolga végeztével bekényszerült a jó meleg konyhába. Sok-

szor még lámpát sem gyújtottak, csak üldögéltek a sötétben, s be-

szélgettek, miközben a sparheltban pattogott a tûz, és a tûzhely-

bõl ki-kivillanó fény különféle árnyékokkal pásztázta a konyha

falát, s a mennyezetet. Nagyon szép volt. A férj és a feleség csend-

ben üldögélt és gyönyörködtek a szép esti látványban.

Egyszer csak azt kérdezi a férj a feleségtõl: – Nem fázol? A válasz:

– Nem én!? Vagy fáznom kéne? – kérdi meglepõdve a feleség... –

Már, csak azért kérdöm – szól a férj –, hogy nem kéne-e melegeb-

bet csinálni? – Bánom is én! – így a feleség, mire az ember kiment

az esti sötétbe az udvar hátsó részében lévõ fásszínbe, és beho-

zott egy bicikligumit... Azt összetekerte és betette a sparheltba, és

figyelték mi fog történni.

Hát, hamar lángrakapott a bicikligumi. Kezdett izzani az egész

sparhelt, s lett ám hirtelen igazi jó meleg, mert a kályhacsõ is an-

nyira felmelegedett, hogy szétcsúszott, és kiesett a kéménybõl...

Mostmár nem csak meleg, hanem füst, korom, no meg égett szag

is kavargott a konyhában, a földtõl a mennyezetig.

A férj s a feleség egy kicsit megijedt, hogy most akkor mit is csi-

náljanak, nehogy valami tüzet fogjon itt, s akkor kész a baj, hát

nagyon hamar lemondtak melegedési szándékukról, és ajtót-ab-

lakot nyitottak, hogy minél több friss levegõ ömöljön a konyhá-

ba. Közben kabátot vettek magukra, dideregtek, s le sem ülhettek

az összeomlott sparhelt mellé a székre. Erre megbeszélték, hogy

ilyen meleget azért, nem kellett volna csinálni...

Mire kiszellõzött a lakás, már az idõ is késõre járt, lefeküdtek hát

aludni. Csak reggel folytatták a takarítást, mert a füst meg a ko-

rom, persze nyomokat hagyott maga után. Használható állapot-

ba helyezték a sparheltet, s azután óvatosan begyújtottak – hogy

azért meleg legyen. 

A férj és a feleség egy kicsit megnyugodva már, megegyeztek,

hogy ezután megelégszenek azzal a meleggel, amire a kukorica-

csutka, meg a tûzifa képes...

Rég volt, igaz volt.

(Az írás az anekdotagyûjtõ pályázatra érkezett.)
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Mi jófelé igyekszünk, de a világ másfelé halad...

Egyre gyakrabban halhatjuk a globalizáció és fúzió kifejezése-

ket. Néhány éve még oda sem figyeltem mit is akarnak ennek a

két fogalomnak, elméletnek a prófétai. Valahogy mindegy volt,

volt az embernek fontosabb gondja. Aztán egyre gyakrabban

hallottam, mi több már meg is ijedtem tõle. Mivel ezen a téren

egyre komolyabb dolgokról hallottam, hát úgy döntöttem idõt

szánok rá, és nagyobb figyelemmel foglalkozom evvel a témá-

val. Ennek eredményeként gyorsan rájöttem, hogy itt egy újfaj-

ta ideológiáról is szó van, aminek éppen úgy, mint a kommuniz-

mus híveinek, megvannak a prófétái, és az ellenlábasai is.

Kezdtem komolyan belemerülni, és egyre jobban féltem és ag-

gódtam a még nem is olyan régen kivívott demokratikus függet-

lenségünkért. Sajnos kételyeim további ismeretek során sem

oszlódtak el. Mára meggyõzõdésem, hogy aggályaim jogosak. 

Nézzük csak, miként mûködik napjainkban az elmélet, ami egy-

re inkább gyakorlattá válik? Mik az elõnyei, ha vannak? Milyen

hátrányokat jelent a mindennapi életünkben? Milyen gazdasá-

gi, politikai változásokkal kell a jövõben számítani?

A fúziók, más szóval egyesülések, egyre nagyobb töke összevo-

nással történnek, aminek következtében nagyobb profit érhetõ

el, és jelentõs munkaerõ válik feleslegesé. A fúziók sorozata

szükséges a globalizáció megteremtéséhez. Ez nem más, mint

a töke világot átfogó hatalma. Ennek következtében a követke-

zõ változások történnek.  Az államok gazdasági és politikai

változásokon mennek át. Ezért tapasztalható a nemzetállamok

eróziója és földarabolódása, a politikusok csökkenõ hatalma.

Az államok egyre inkább csak kapják, és nem hozzák a dönté-

seket. A globalizáció új gazdasági, politikai és társadalmi kö-

rülményeket teremt. A kimenetele ma még bizonytalan. A glob-

alizáció prófétái szerint a politikát nem lehet többé egyszerûen

nemzetállamokra alapozni. A nyugati jóléti államok tõkét ex-

portálnak fejlõdõ országokba, az ottani olcsó munkaerõ révén

megtermelt áruk hasznából finanszírozzák saját jóléti rendsze-

rüket. A „kolonializált” országokban az alacsonyan tartott

munkabérek konzerválják a szegénységet, míg a fejlettebb ál-

lamokban a tömeges képzetlen munkaerõ életszínvonala sza-

kad le egyre inkább. 

Kommunikációs forradalom teszi lehetõvé a töke, és a techno-

lógiák határ nélküli közvetítését. A határokon átívelõ kommu-

nikációs csatornák (a mûholdas távközlés, az Internet), mind

erõsebben felgyorsítják az ipar, és a társadalmi problémák ke-

zelhetõségét.

A globalizáció feltételeit garantáló államok egyre inkább elvesz-

tik szuverenitásukat, mert Multinacionális vállalatok vehetik át

az uralmat. Az angol nyelv már napjainkban is a számítástech-

nika nemzetközileg használt nyelve, teljes mértékben világnyel-

vé változik.

Tömegkulturális változások történnek, felhasználva erre a kom-

munikáció vívmányait. Egy egységes értékrend kialakítása a

cél, minden nemzeti érték nélkül. Az új szokások, új kultúrkör

kialakulása, a szocializálódás szerepét kezdik betölteni, és ezt a

globalizáció céljai szabják meg.

A tömegpusztító fegyverek elterjedése, a terrorizmus felerõsödé-

se, és egy már is nagyiparrá változó genetikai forradalom lehet

a folytatása az egyre jobban kettészakadó világnak. Már az ed-

digiek is komoly nyugtalanságra adnak okot. Hiszen naponta

történnek világszerte hatalmas fúziók, amik eredményeként,

naponta ezrével válnak munkanélkülivé az emberek. A nemzet-

államok vállalatai lemaradnak a versenyben, ha nem válnak a

globalizáció részévé, de a fúzió által a védõvámok kikerülése is

lehetségessé válik. A piac bõvítése, és a költségek leszorítása a

másik lehetõség, amit úgy szintén ki akarnak használni.

A tény, hogy a globalizáció által bizonyos tömegcikkekhez ol-

csóbban hozzájutunk, továbbá, hogy  a kommunikáció elõnyei

egyre inkább elérhetõk lesznek és a repülés napjainkban egyre

jobban megfizethetõvé válik, még nem kielégítõ valóság. Hiszen

egyre jobban szembetaláljuk magunkat a globalizáció megsem-

misítõ hatásával is. Nem akarom a vívmányait elvitatni ennek

a legújabb kornak, ami feltehetõleg 1999. novemberének végén

kezdõdhetett az USA városában Seattleben, ahol akkor a Világ-

kereskedelmi Szervezet összejövetelén, a globalizáció ellenzõi is

zászlót bontottak. Helyet kapva köztük nem csak a vesztes ál-

lamok képviselõi, de a nyertes államok polgárai is, a parasztem-

berektõl a tudósokig, az anarchistáktól a liberálisokig, mindég

egyre többen érezték, hogy az emberi sorsról sem ideológia, sem

a töke nem jogosult dönteni. A társadalmi, nemzeti, emberi ér-

tékrendet, erkölcsi felelõsséget, az ember nem adhatja ki a ke-

zébõl. 2001-ben a genovai G8-as csúcstalálkozón, már 150 000

tiltakozót mozgatott meg. Ezek a tények már azt bizonyítják,

hogy itt már nem csak a fejlettebb világ gondjairól van szó. 

Ezek után sem váltam a globalizáció ellenségévé, de a híve sem

lettem. Tovább fogom figyelemmel kísérni a fejleményeket, és

azt kívánom, hogy ebben a nagy harcban politikusaink meg

tudják õrizni nemzetünk szuverenitását. Látok némi reményt,

hogy a szükséges változások, ne feltétel nélkül ellenünk történ-

jenek. Sajnos már határokon belül is vannak jelei a globalizá-

ciónak, ami lehetetlené teszi a kis cégek, vállalkozások mûkö-

dését. Én olyan kompromisszumot tudnék elképzelni, hogy a

globalizáció részesei el legyenek elkötelezve, a kis vállalkozá-

sok, kreativitásuk, termelésük ösztönzésére. Aztán amikor fel-

nõnek, és érettek lesznek a fúzióra, ám legyen, ha úgy akarják,

de szülessenek helyettük újabb vállalkozások. Aztán a tudás

alapú társadalmat is legyenek kötelesek támogatni. Szerintem a

globalizációt úgy is lehetne értelmezni, hogy globálisan felelõs-

séget vállalunk egymásért, és globálisan elkötelezzük magun-

kat az emberi méltóság, és a nemzeti szabadság védelmére. Ez

egy kicsit több, és fontosabb, mint ami idáig történt.

Azt szeretném, hogy minden nemzetnek a nyelve egyenrangú

legyen a kilátásba helyezett világnyelvvel, az angollal. Mivel én

már 30 éve idegen nyelvet is beszélek, és egy idegen nyelv hasz-

nálatával élek, kijelenthetem, hogy amit csak az anyanyelve-

men keresztül érzek, azt nem fogom felcserélni semmivel. Azt

kívánom, és védelmezem, hogy ne kisebbségek, és a töke vegye

át a hatalmat a nemzetek felett, hogy ne egy újabb elnyomás ár-

nyékában küzdjünk mások hatalmáért.

Nem tudom a globalizáció prófétái, hívei között, hányan, és mi-

lyen garanciával tudnák ezeket a feltételeket biztosítani, mert

ha igen akkor én is melléjük állnék. Addig viszont maradok

csendes figyelõjük. Bízva mások felelõsségtudatában.

Tanácsos lenne, ha az ország felelõs politikusai idõnként

félretennék gyermeteg belpolitikai harci kedvüket, és meg-

tennék közösen a nemzet védelmében szükséges döntéseket,

amire esetleg a késõbbiekben már nem lesz alkalom. A nem-

zetközi egyezmények, az EU egyre átfogóbb törvényszerke-

zete napról napra, nem csak biztonságot, de kevesebb ön-

rendelkezési jogot is formál tagjainak.

Addig kell a jó lap a játszmába, amíg annak nincs vége.

Pósz Péter



Rég elmúlt már az a szép nyári délután,

Mikor kézen fogva sétáltunk a csendes Tisza partján...

Nincs már délibáb, nem fújdogál szellõ

Madarak dalától sem visszhangzik az erdõ.

Vagy talán mégis? Csak mi azt nem halljuk?

Talán – lehet az is – már nem is akarjuk.

Az évek elszálltak, mint a vándor felhõk,

Hátrahagyva nekünk sok szép esztendõt.

Ám emlékeink között, keresgélünk mégis...

Mi is volt a legszebb, amiért érdemes volt élnünk.

Mindig dolgoztunk – mert álmaink voltak...

Úgy érezzük, a legszebbek, meg is valósultak.

Ha egy jótündér megkérdené tõlünk,

Mit szeretnénk három kívánságként,

Gondolkodás nélkül mondanánk néki:

Békességben, megértésben, szeretetben élni...

És menni tovább, ezen az úton,

Melyen, valaha régen, elindultunk ketten...

Hogy milyen hosszú út? – Jó is, hogy nem tudjuk...

De a jelre – ha jön – bármikor megállunk.

Addig, éljük egyszerû életünk,

S a szép nyárdélutánra most is emlékezünk.

Lehet, egyszer még elsétálunk arra,

A madárdalos, csendes Tiszapartra...
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NAGY ANNA KATALIN – ELMÚLT MÁR...

TAKARMÁNYBOLTOK KÍNÁLATÁBÓL
• vegyesdara takarmány-keverék
• baromfi takarmánykeverék morzsázott
• szója granulált
• nyúltáp
• korpa, stb...

Ezenkívül kaphatók:
CHAMPION bajnok galambok minõségi

takarmánya, kutya-, macskatápok
Termékeinket szükség esetén
díjmentesen házhoz szállítjuk.

Boltjaink: Hmvhely, Rákóczi út 38.
Csomorkányi út 70.
Damjanich u. 123. és 155.

Telefon: (62) 241-354 · (30) 250-2431

Anyakönyvi hírek

ELHUNYT 
Budai János volt mártélyi lakos

Tódor Imre Mártély, Hunyadi u. 8. szám alatti lakos

Apróhirdetések

Mangalica választási malacok
eladók. Érd.: (30) 910-0598
Többféle ízletes mézfajta kap-
ható. Petõfi u. 2.
Zippzárvarrás, ruhajavítást,
alja felvarrást vállalok.
Békési Sándorné. Mártély Ki-
nizsi u. 17. sz. alatt. 
Tel: 228-161. 06-30-462-
7302. Ugyanott: (tartósító-
szer-mentes) savanyított ha-
sáb, és apró káposzta folya-
matosan kapható – egész nap.
Beépített és hordozható cse-
répkályhák átrakása tisztítá-
sa, javítása. Nagy Zsolt
Érdeklõdni: a (70) 215-6023-
as mobilszámon.
Mártélyi kiskertek és gyümöl-
csösök szántását vállalom.
Érd.: (30) 517-1436

Akácméz van eladó. Ady E. u. 3.
Favágást vállalok. Ugyanott
gázpumpa eladó. Mártély, Bé-
ke u. 8. Mobil: (30) 621-6293.
Mártélyiak figyelem! Nézze-
nek be hozzám – útba esik
jövet-menet (mint a Takarék-
szövetkezet). Savanyú ká-
poszta, hasáb, valamint kü-
lönféle savanyúságok kap-
hatók a Fõ u. 35/A szám
alatt. Egész nap. Telefon:
(30) 515-0393.
Festést, mázolást, tapétázást,
homlokzatfestést, számlaké-
pesen, referenciával, rövid ha-
táridõre, modern anyagokkal,
garanciával vállalok.
Kis Zoltán Mártély, Táncsics
M. u. 8. Tel.: (70) 215-9749
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Mártélyi idegenforgalom, ami csak álom, de valóság is lehetne...

Mártély természeti adottságai rendkívül jók, de ez évtizedeken

keresztül nem volt elég, hogy jövedelmezõ idegenforgalom jöhes-

sen létre. A szúnyogirtás regionális megoldása még mindég nem

rendezett, és megoldott feladat. A holtág vizének nem csak mi-

nõségi, de esztétikai igényeknek is meg kellene felelni. Egyelõre

csak remény van, hogy az igen költséges, folyamatban lévõ eljá-

rás meghozza a kívánt eredményt. A közrendszabályok üdülõte-

rületen való betartatása a másik nagy gond. Különös figyelmet,

felügyeletet igényelne a szezonban, hogy a rendelkezések ered-

ménnyel is járjanak. Erre évek óta eredménytelen próbálkozások

folynak. Nagyon valószínûnek látszik, hogy csak súlyos pénz-

büntetések alkalmazásával lehet a rendet fenntartani. Minden-

esetre egy tájvédelmi körzetben nyomatékosan fel kellene hívni

az ott üdülni, pihenni vágyók figyelmét a szabályok betartására.

Az már elég világossá vált, hogy az üdülõterület látogatói a falut

is látogatják, és fordítva. Sok esetben van csalódottság, és sóvár-

gás valami jobb után a vendégek tapasztalatai között. Hiányoz-

nak az infrastrukturális feltételek úgy a hazai, mint a külföldi ven-

dégek számára. Ez arra enged következtetni, hogy a falu a város

nélkül, a város a falu nélkül nem tud megfelelni az elvárásoknak. 

A városnak mindég is voltak fontosabb tervei, mint a 6 km-re lé-

võ, de közigazgatásilag a városhoz tartozó holtági üdülõövezet

fejlesztése. Nem tartom jónak ennek a térségnek a hátrányos be-

sorolást. Annál is inkább nem, mivel nem csak Mártélyról van

szó, mert az idegenforgalom kihatásai érintik az egész térséget.

(Azt már csak megemlítem, hogy mennyire jót tenne a városi la-

kosságnak, ha a pihenéshez szükséges szolgáltatások nem áll-

nának ilyen gyenge lábon Mártélyon. Milyen örömmel tódulná-

nak ki a városból az emberek százai-ezrei a meleg nyári napo-

kon, ha itt megfelelõ feltételek várnák õket?) 

Nézzük csak, mit lehetne tenni?  Elõször is nem kell fizetõ stran-

dot létrehozni, mert ahhoz olyan, nagy volumenû, költséges fej-

lesztésre lenne szükség, ami valószínû a tájvédelmi körzet sza-

bályaival is ellenkezne. Meg kellene viszont teremteni a kulturált

pihenés, fürdõzés, ellátottság feltételeit. Minden bizonnyal egy-

re jobban növekszik az igény, hogy legyen melegvizes tusoló,

megfelelõ gyermekmedence, bérelhetõ szabadidõs kellékek,

(nyugágy, játékok, sporteszközök, stb.), a kornak megfelelõ mos-

dó- és öltözõ helyiségekkel. Ezt, roppant jól el lehetne képzelni

cölöpökre építve, amit úgy alul, mint felül jól lehetne hasznosí-

tani. Ezek a kínálatok már fizetõköteles szolgáltatások lehetné-

nek, és sokkal nagyobb térségbõl is ide vonzanák a pihenni vá-

gyókat. Ennek következtében aztán gyorsan javulhatna a falu-

ban lévõ szolgáltatások száma, minõsége is, mert ahol az igény,

ott a kínálat is megterem. 

Talán eljön az idõ, amikor nyári napokon számtalan vendég sé-

tálgat, vagy kerékpározik a faluban, és itt-ott rendezett ápolt

környezetben leülhet, vehet egy fagylaltot, vagy éppen egy szép

mártélyi emléket kedvesének. Gondolom választékos péksüte-

ményre, hentesárura, és egy szép, zöldövezetben lévõ kerthelyi-

ségre is volna rögtön igény. 

Sajnos, vannak, akik kihasználják, hogy nincs konkurenciájuk.

Szinte már hagyományos a magyar vendéglátásban, hogy itt-ott

többet számolnak fel, akkor is, ha csak néhány szelet kenyérrõl,

palacsintáról, vagy szégyenletesen kis adagokról van is szó. Ez

megint nem az idegenforgalom javára történik, hanem ellene.

Ahogy a köznyelv tartja, a csalódott vendég a legrosszabb ven-

dég. Sajnos a gasztronómiai terén is komoly hiányosságok van-

nak. Javulás csak akkor várható, ha a kínálatot az igényekhez

igazítják.  Itt van például a fiatal nemzedék, és egyre több kül-

földi vendég igénye is, amely figyelembevétele egy vendéglátós-

nak sem lenne kárára. Ez kezdõdik avval, hogy számos vendég

nem kíván disznó, és marhahúst fogyasztani. A falusi vendég-

lõkben viszont ezeken kívül, alig van választék. Aztán folytatha-

tom, a savanyúsággal... Mert az van, de friss salátáról, (gondo-

lok annak számtalan változatára), a paprika-paradicsomon kí-

vül, (ami ritkán és gyengén van), legtöbbször csak álmodhat a

vendég. Aztán az egyre nagyobb számú vegetáriánusok is éhez-

ve, üres gyomorral kerülgetheti a legtöbb a vendéglõt. Nem ér-

tem, mi lehet annak az oka, hogy a vendéglõs minden más lehe-

tõséget elkerülve igyekszik három-négy gyorsan elkészíthetõ

étellel a vendéget másfelé terelni? 

Aztán itt van a jó falusi hangulatú csárda, számtalan elégedett,

vidám vendéggel. Elõfordult azért másképp is: mert az udvarban

szaladgáló tyúkok, csirkék nem mindég garantálják, hogy friss

húsféle kerül az asztalra. Amikor a vendég jobb híján magának

kénytelen „összeállítani” az étlapot, hogy ne egy szutykos, ár

nélküli cetli legyen a kezében, és ezt még meg sem köszönik ne-

ki, akkor már kínos a vendég helyzete. Aztán amikor este a sö-

tét udvaron keresztül távozik, és egy pohár ásványvíz után is fel-

botlik a kiálló kapu ütközõjében, akkor már elég a falusi nosz-

talgiából. Ilyenkor a viszontlátásra köszönés helyett, más hallat-

szik a vendég szájából.  Ezek azért apróságok, de talán jobban

kellene figyelni rájuk. Sok esetben apró figyelmességek teszik

vonzóvá, vagy a figyelmetlenségek riasztják el a vendéget. 

Lehetne még rendezvényekkel, találkozókkal is Mártélyra csalo-

gatni a vendégeket. Legyen az országos gombóc, vagy palacsin-

taevõ verseny. De különbözõ szervezeteknek is fel lehetne kínál-

ni találkozó, tárgyaló helyként. Esetleg hétvégi továbbképzések

megtartására, oktatási célokra. Egy szép Húsvét reggeli ünnep-

séget is el tudnék képzelni, ahol a régi szokások bemutatására

is sor kerülhetne. Egy fél vödör vízzel még én is ott lennék, az-

tán az asztalnál csak akadna egy kis ez, vagy az... Miért ne örül-

hetnénk együtt az ünnepnek?

Meggyõzõdésem, hogy egy barátságos „Jó napot!” vagy „Miben

segíthetek?”, ha látom a tétovázó tanácstalan idegent, mindég

nagyon jó hatású gesztus lehet. Aztán õ beszéljen, amilyen nyel-

ven tud, fontos, ha látja, hogy törõdök vele. Ennél többet meg

senki nem vár el.  Ez az, amiért szeretnek bennünket! Na, meg a

szép tágas, napos utcáinkat. Ez is az alföldi hangulathoz tarto-

zik. Számos vendég mondta már nekem, hogy néki az tetszik itt,

hogy a kocsiút és a házak között zöldövezet van; legyen az virá-

goskert, (mert az a legszebb...), gyep, vagy sövény. 

Keresik a látogatók a magyar népzenés vendéglöket, szórakozó-

helyeket is. Sajnos ez már nem tér vissza, hiszen mindenhol

igyekeznek olcsó gépzenével helyettesíteni. 

Végül talán még annyit: a tájvédelmi körzet, és a falu adottságai

csak egy korlátozott nagyságú idegenforgalmat engedélyez, illet-

ve tesz lehetõvé, de ennek határától még nagyon messze va-

gyunk. Az idegenforgalom lehetne az a bevétel, ami kiegészítõ

jövedelemként mûködhetne, és sok embernek javíthatná az élet-

körülményeit. Jó példa erre az osztrák, a dél-német területen ki-

alakult idegenforgalmi iparág, ami annak következtében jött lét-

re, hogy a mezõgazdaságban feleslegessé vált a sok munkaerõ,

vagy kiegészítõ jövedelemre lett szükség. Ennek érdekében,

megint csak összefogásra kérném a lakosságot, mert ezen a té-

ren is igaz: aki egymáson segít, az, magán is segít. 

Pósz Péter
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Könyvtári rendezvények

Mocsári Ernõ tartott gasztronómiai elõadást a viselkedés-

kultúra programsorozat keretében a 7. és 8. osztályosoknak

az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtárában február 18-án,

pénteken 13 órától. 

Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtárában a viselkedéskultú-

ra programsorozat keretében Viselkedés és illemtan témá-

ban tartott elõadást Dr. Halák László. Az elõadásra február

11-én pénteken 12 órától került sor, résztvevõi a 7 és 8. osz-

tályos tanulók. 

Február 3-án 13 órától az ÁMK Könyvtárában a viselkedés-

kultúra program keretében önismereti elõadást, foglalkozás

tartott Almásiné Szaszkó Edit a 7–8. osztályos tanulóknak. 

Atlétikaverseny

2005. február 2-án a Hódtói Sportcsarnokban atlétikai ver-

senyt rendeztek. A 30 méteres síkfutásban 2. helyet szerzett

Sós Alíz, 4. helyezett pedig Molnár Viktória lett.

Súlylökésben: 3. helyezett Pázsik Krisztián, 6. helyezett:

Nagy András Helybõl hármasugrás: 8. helyezett Szombathe-

lyi Péter. 30 méteres síkfutás: 8. helyezett Papp Zoltán

2005. február 5-én Szeged adott otthont a Megyei Bajnok-

ságnak, ahol a 30 méteres síkfutás megyei bajnoka Sós Alíz

lett. Súlylökésben 7. helyet szerzett Pázsik Krisztián.

Kémiaverseny
Iskolánkat Csatlós Renáta 7. osztályos és János Beáta 8.

osztályos tanuló képviselte a Hevesy György kémia verseny

területi döntõjén. Mindketten szépen teljesítettek. Csatlós

Renátának esélye van, hogy a megyei döntõre behívják. 

Új taneszközök
Három boldog osztály vehetett birtokba új taneszközt és bú-

torokat a Szülõi Munkaközösség jóvoltából. Az elõzõ szil-

veszteri bál bevételébõl felajánlott 350.000 Ft-os összegbõl

az ötödik osztály modern, gerincvonalat követõ székeket, a

hatodikosok összecsukható kerámiatáblát, a hetedikesek

pedig kellemes szín és formavilágú tanulószékeket kaptak.

Köszönet érte! 

Sítábor
Az ÁMK Általános Iskolája sítábort szervezett Szlovákiába.

A gyerekek 2005. február 13-án indultak, és 19-én érkeztek

haza. Kísérõ nevelõk Kis Krisztián és Búzás Éva.

Iskolai farsang
Az ÁMK Általános Iskolájának Farsangja 2005. február

26-án került megrendezésre a Faluházban. (Tudósítá-

sunk a következõ lapszámban lesz olvasható.)

Vetélkedõ

Február 24-én a Faluházban került megrendezésre a négy te-

lepülés csapatainak részvételével az a vetélkedõ, melyre ér-

keznek gyerekek Székkutasról, Hódmezõvásárhelyrõl, Mind-

szentrõl és Mártélyról. A zsûri elnöke Mocsári Ernõ volt,

Mártélyt Albert Tibor alpolgármester úr képviselte. A játékot

Fuchszné Benák Katalin a Mindszenti Keller Lajos Városi

Könyvtár vezetõje vezette. 

Minden település legjobb csapata egy éttermi vacsorán és

egy színházi elõadáson vesz részt, melynek idõpontja már-

cius 4. péntek. 

Pünkösd helyett – ismét farsang

Az idén második alkalommal rendeztük meg az iskola

alapítványának jótékonysági farsangi bálját.

A bált fokozott készülõdés elõzte meg úgy a gyerekek, mint

a felnõttek részérõl. Mindenki igyekezett a részét kivenni a

munkából. 

A 6. osztályosok lázasan készültek a fellépésre, ugyanis õk

táncolták a nyitótáncot. A gyönyörû fehérruhás keringõ

után vidám színes cha-cha-chát és rumbát táncoltak.

A bált, Balogh Jánosné polgármester, az esemény fõvédnöke

nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, milyen fontos, hogy

a településünkön mûködõ iskola tanulói semmilyen hát-

rányt ne érezzenek városi társaikhoz képest. Ezt az ügyet

szolgálja az alapítvány is.

A 7. és 8. osztályos diákok szolgálták fel a finom marhapör-

költet, melyet, mint mindig, most is D. Nagy Antal fõzött. A

vacsora után felkerült az asztalokra a házi disznótoros is, me-

lyet Török Ferenc készített, valamint az elmaradhatatlan mig-

non és Takács Béla pék felajánlásaként a sós aprósütemény. 

A vendégeket az ajtóban „zsákbamacskák” várták, vásárlás-

ra buzdítva Õket. A zsákbamacska nagyon gyorsan elfo-

gyott, már vacsora elõtt üres lett az asztal. A tombolaárusok

áruja is nagyon kapós volt. 

A bálban ünnepelte születésnapját Szél Sándor is, akit az

asztaltársai felköszöntöttek egy tûzijátékos, gyertyás tortá-

val, melyen egy 50-es szám égett. 

Este 10 óra körül Benkõ Brigitta lépett a színpadra elmarad-

hatatlan kalapácsával, hogy a festményeket, kerámiákat
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elárverezze. Jó munkát végzett, majd minden alkotás gazdá-

ra lelt. A jó hangulatról a Minor együttes gondoskodott,

szinte szünet nélkül húzták a talpalávalót. 

A mûvészasztal vendégei, pontosan úgy, mint pünkösdkor,

bálkirálynõt és bálkirályt választottak. Idén Kis Krisztián és

partnere nyerte el a királyi tortát.

Éjfél után került sor a tombolasorsolásra, melyen nagyon

sok ajándék várt gazdára. Meglátszott, hogy a szülõk és a

dolgozók milyen sok támogatót kerestek fel. A tombola fõ-

nyereményét az idén is Bérci Tamás ajánlotta fel, mely ha-

gyományosan egy kerékpár volt.

Nagy örömünkre a boldog nyertes Vacsi Gáborné, iskolánk

szakácsa lett, aki vidáman került egyet a teremben a Piros

bicikli címû nótára. A tombolasorsolást követõen kicsit meg-

csappant a résztvevõk száma, de a mulatós bálozók hajna-

lig ropták a táncot. Sajti Imréné

A Mártélyi Általános Iskola tantestülete köszönettel fordul

mindazokhoz, akik a 2005. február 5-én rendezett alapítvá-

nyi jótékonysági bálunkat támogatták.

Köszönjük: B. Kovács Emõke, B. Kovács István, B. Kovács

Márta, Bányai Béla, Benda Zoltán, Bozsér Zsolt, Budai Lász-

ló, Csikós András, Erdõs Péter, Fodor József, Kurunczi Ró-

bert, Lelkes István, Surinyáné Borsodi Kata, Somogyi Emõ-

ke, Szalay Ferenc,  Zoltai Attila mûalkotásait.

További támogatóink: Ábrahám Istvánné kozmetikus, Aladin

Szõnyegház, Antalóczi Fuji Foto Centrum, Apolló Cipõipari Szö-

vetkezet, Arany Ágnes, Arany Sándor, ASPARAGUS Kft, ATEV RT,

Bajnócziné Rácz Éva, Bakonyi Istvánné, Balázsné Mónus Anikó,

Balogh Jánosné, Baranyi István hûtõgépszerelõ, Bérci Tamás, BE-

TON MELIOR Kft, Bordás Györgyné, Boszorkány ABC, Bujdosó

Dávid, Bujdosó Tiborné, Citroën Sajti, Czirok Mihály, Csáki Valé-

ria, Csatlós Renáta, Cseszkó Éva, Csikós Andrea, Csikós Ernõné, D

és D BT Gyermekélelmezés – Székkutas, D. Nagy Antal, Danicska

Józsefné, Debreceni Ferencné, Égetõ Ibolya teremdíszítés, Fazekas

Istvánné, Ferenczi Bettina, Fénymodul, FLAMI-HÚS KFT, Fülöp

András és családja, Gáborné Arany Rózsa, Garai Kerámia, Garbó

Plusz Kft., Gyökeres Éva, Ifj. Hajdú Zsolt, Hédi Sörözõ, H-Forma

Kereskedõház, Hideg család, Hízó Zoltán és családja, HÓD-MEZÕ

buszjárat, HÓD-MODELL, Horváth Edina, Horváth Istvánné és

családja, Horváth Pál és családja, Inda Virágüzlet, Joó Sándor és

neje, Józsa Ferencné, Juhász Izabel és Nikolett, Kamilla Patika,

Kanga Játékbolt, Kispál Judit ÁMK, Kóti Pálné, Kovács Ferenc és

családja, Köntös Istvánné, Kruzslicz István, Lantos Jánosné, Lan-

tos Sándorné, Lébenguth Gergelyné, Marcipán cukrászda, Marton

János, Maximpex Bt., Medvegy András, Méhészeti és Gyógynö-

vény Szaküzlet, MERCATOR Kft, Nagy András és családja, Nagy

Imre és családja, Nagy Sándor, Napraforgó Virágüzlet, Ormai Vi-

vien, Óvoda Szmk, Palócz István, Palócz Sándor, Papirusz Bt.,

Pappné Nagyiván Ibolya, Pataki József, Péter Zsanett, Pusztai

Sándorné, Rácz Árpád, Rácz Jánosné, Rácz Sándorné, Rónasági

kenyér Kft, Sajti Imre és családja, Sarokház, Sólyom Cukrászat,

Sós Mária és családja, Sós Miklós, Szabó László asztalos mester,

Szabó Lászlóné, Szabó Pálné, Szarvas Cukrászda, Székely

Istvánné, Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet, Szél Sándor-

né, Szivárvány Festék- Vegyi áru, Szkurák család, Szombathelyi

István és családja, Szöke és társa Kft, Szûcs Imréné, Takács Béla

pék, Tábori István, Tatárné Kapus Éva, Teleház, Mártély, Tóbiás

Ferencné, Tóth Ibolya, Tóth Mihály ÁMK, Török Ferenc, Törökné

Simon Jusztina, Vacsi Gáborné, Varga Szilvia teremdíszítés,

Virágh Emese, Véka Kft. Veres Antal síoktató, Vitamin Plusz Kft

Külön köszönjük a Hízó Zoltánnak és Farkas Ilonának a

büfé üzemeltetését és a bevétel felajánlását, a teremdíszí-

tõk munkáját, a támogatójegyek vásárlását, a szülõk, a

munkatársak, a diákok, az óvodai és a konyhai dolgozók

segítõ közremûködését és kedves vendégeink jelenlétét.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Olvasókat, hogy a Már-

télyi Általános Iskoláért Alapítvány adószáma:

18459739-1-06. Kérjük, tiszteljenek meg bennünket

adójuk 1%-ával. 

Az óvoda farsangi bálja

Izgatott, nyüzsgõ forgatag fogadta a belépõt február

19-én, szombaton a Faluház összes termeiben.

Az óvoda hagyományos farsangi báljára készülõdött

felnõtt s gyermek egyaránt a szépen feldíszített nagy-

teremben, ahol minden hely foglalt volt, már jóval a

kezdés elõtt. 

Mint két, ma már majdnem felnõtt gyermek apja, el is gon-

dolkodtam, hányszor izgultuk végig mi is feleségemmel az

egykori óvodai-iskolai farsangok jelmezes felvonulásait, s

hány „munkaórát” öltünk bele elõzõleg gyerekeink sikeres

szereplésének közös örömébe. Szabtunk-varrtunk, ragasz-

tottunk, arcot festettünk, kellékek után rohangáltunk, s

nem lehetett ez másként most, a kisóvodások szülei eseté-

ben sem, hiszen rendkívül szép és ötletes jelmezekbe öltö-

zött apróságok bájolták el a megjelent családtagokat és né-

zõközönséget.

Volt itt mindenféle: darázstól a terepruhába öltözött kom-

mandósig, a nyuszikától a szupermenig. S bár az ifjú höl-

gyek, nyilván egészséges lelkületüknek, és a kislányok ere-

dendõ szépség és jóság utáni vágyának megfelelõen legin-

kább tündérnek, hercegnõnek, és kiráykisasszonynak voltak

öltözve, sok aranyos állatjelmezbe, vagy valamely mesehõs

„bõrébe bújt” szereplõvel is találkozhattunk.

A színpadi szereplés, nem könnyû dolog. Fõként nem ebben

a korban, amikor anyu, apu nélkül, igaz az óvónénik szere-

tõ gondoskodása és irányítása mellett, még a fel-felvillanó

vakuk fényében körbe is kellett forognia a jelmezbe bújtatott

ifjúságnak a közönség zavarba ejtõ tapsa, és hangos tet-

szésnyilvánítása közben. Volt, aki jól, sõt otthonosan moz-

gott a „világot jelentõ deszkákon”, de bizony akadt, akinek

eltört a mécses, s csak az ölelõ anyai kar tudta megvigasz-

talni a megszeppent apróságot.
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A jelmezes felvonulás után, kis pihenõ következett, amit ki-

ki tánccal, vagy éppen a büfében fellelhetõ finomságok kós-

tolgatásával, a fáradtabb bálozók pedig felnõttes pihenéssel

töltöttek.

Ezután minden jelmezes ajándék meglepetést kapott. (Olyan

jó érzés volt látni, hogy nagyon helyesen, a bölcs felnõttek

nem akarták értelmetlenül „versenyeztetni” ezeket a tiszta-

lelkû kis emberpalántákat, s inkább egyenlõ elismerésben

részesítették õket – sajnos életük, ahogy majd halad rajtuk

a kor, amúgy sem fog másból állni, mint állandó megméret-

tetésbõl, és versenybõl...)

A kipirult arcú, vidám gyermeksereg megtekintette a Grim-

busz Színház, Kacsa 3 címû élvezetes elõadását is. 

Mint mindig, most is hatalmas sikere volt a tombolahúzás-

nak. Sok szép és hasznos nyereménytárggyal, és olyan él-

ményekkel mehettek haza késõ délután a kisóvodások és

szüleik, amely majd felnõttkorukra minden bizonnyal – fe-

ledhetetlen emlékké szelídülnek...

– Szerk. –

Mártély Önkormányzatának Képviselõ Testülete 2005.

február 15-én, 14 órától tartotta soron következõ ülé-

sét a Polgármesteri Hivatalban.

A hosszúra nyúlt ülésnek ugyan csak két fõ napirendi pont-

ja volt, ám fontosságukra tekintettel, a képviselõk minden

részletre kiterjedõ eszmecserét folytatva vitatták meg a két

elõterjesztést.

Napirend elõtti felszólalás gya-

nánt, elsõként arról a sikeres pá-

lyázatról hallhattak beszámolót,

amelyet a Konrad Lorenz Termé-

szet-és Állatvédõ Egyesület, és a

mártélyi Üdülõhely és Faluvédõ-

szépítõ Egyesület közösen nyúj-

tott be, hátrányos helyzetû embe-

rek alternatív munkaerõ-piaci

képzése és foglalkoztatása téma-

körben. A Konrad Lorenz egyesü-

let nevében, Szemenyei Sarolta

ismertette a projekt részleteit, a

távlati elképzeléseket, majd Bor-

sos József a Faluszépítõ egyesület elnöke egészítette ki a tá-

jékoztatót, konkretizálva, hogy a 2005. májusától 2006. má-

jusáig terjedõ idõszakban beindítandó képzést, fõként már-

télyi és mindszenti emberek bevonásával tervezik. A részt-

vevõk parkgondozói képzést és munkatapasztalatot szerez-

hetnek. A csoport tervezett létszáma 15 fõ, s a képzés elmé-

leti részének színhelye a Civilház lesz. A gyakorlati képzések

helyszínei között kiemeltek Mártély közterületei, parkjai, és

a Tiszapart kemping. Talán nem mellékes megemlíteni, hogy

a két egyesület ebben az újszerû, haladó kezdeményezésben,

egyedülálló módon, a programban résztvevõknek, minimál-

bért ad a képzés idejére.

Végezetül elhang-

zott, hogy a sajtó-

ban történõ ismer-

tetésen kívül, az

egyesületek továb-

bi más formákban

is törekedni fognak

e lehetõség minél

szélesebb körben

történõ megismer-

FELHÍVÁS

A belterület útjain és a közterületeken az Önkormányzat fo-

lyamatosan végzi a hóeltakarítást, kérik a lakosokat, hogy

a házuk elõtti járdaszakaszt tisztítsák meg a hótól, jégtõl.

TÁJÉKOZTATÁS

Január hónap folyamán az Önkormányzat a Láncszem Egye-

sülettõl használt ruhanemût, bútort, ill. ágynemût kapott

adományként. Az adományok kiosztására a helyi civil szer-

vezetek vezetõinek javaslata alapján került sor. Ezúton tájé-

koztatjuk a lakosságot, hogy a használt bútor, illetve ágyne-

mû a Polgárõr, Tûz és Vagyonvédelmi Egyesület, valamint a

Mártélyi Olvasókör vezetõjének javaslatára a Tiszapart kem-

pingbe került, amelyet a községi Önkormányzat mûködtet.

Testületi ülés

MEGHÍVÓ
Mártély község önkormányzata 2005. március

15-én 10 órakor a község Fõterén tartja az ünne-

pi megemlékezést, melyre szeretettel várjuk lako-

sainkat.         Díszvendég: Klebersberg Éva

PROGRAM
10.00 Fõtér: Balogh Jánosné polgármester

ünnepi megemlékezése.

Az Általános iskola 7. osztályos tanulói-

nak mûsora.

10.30 Papp iskola: Klebersberg Kuno emléktábla

és dombormûavatás.

11.00 Faluház: Rendhagyó történelem óra.

Néptánc mûsor.
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tetésére, szórólapokkal, plakátokkal segítve az érdekeltek

minél részletesebb tájékoztatását.

A Testületi ülés tulajdonképpeni napirendi pontja közül elsõ-

ként a 2005. évi költségvetés ismertetésére, megvitatására,

majd elfogadására került sor. Mind a Pénzügyi Bizottság,

mind a testület a hivatalnál illetve intézményeinél szigorú

takarékosságra hívta fel a figyelmet. A testület pozitívum-

ként értékelte, hogy az elmúlt év során pályázati támogatás-

ból sikerült megvalósítani az iskolai konyha, és a tûzoltó

szertár felújítását. Ez évben az önkormányzat nagyobb be-

ruházást nem tervez. Igény merült fel azonban új építési tel-

kek kialakítására, az intézményeknél gépek, berendezések

beszerzésére.

Továbbra is figyelemmel kell kísérni, illetve ki kell használ-

ni a Csongrád megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt, és

egyéb pályázati lehetõségeket.

Második fõ napirendi pontként, a község tulajdonába került

Tiszapart Kemping üzemeltetésének beindításával, a tárgyi

és személyi feltételek megteremtésével, s az elkövetkezendõ

mûködtetés részleteivel, gondjaival foglalkozott a testület.

Hosszas de eredményes vita után a testület arra a döntésre

jutott, hogy mind a kempingvezetõi állást, mind a büfé üze-

meltetését pályázat útján meghirdeti. Megállapították, hogy

az induláshoz szükséges minimális beruházások és a sze-

mélyi feltételek megteremtése nélkül, a kemping üzemelteté-

se nem kezdõdhet el. A kemping üzemeltetésére, az önkor-

mányzati tulajdonban lévõ Vízmû Kft-t kérte fel a Képviselõ

Testület. 

Az elõterjesztések során több ügyben döntött a testület.

A barattyosi külterület Hódmezõvásárhely Önkormányzatá-

hoz történõ átcsatolásának feltételeirõl, az ÁMK óvoda, is-

kola Házirendjérõl, az ÁMK igazgatói állás pályázati kiírá-

sáról, iskolatej programban való részvételrõl. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be: a hátrányos hely-

zetû tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását,

megélhetését segítõ, életkörülményeinek javítását szol-

gáló közmunkaprogramra.

Sándorné János Mária

Falugyûlés a csatornázásról
Mártély Község Képviselõ Testülete 2005. február 22-

én, kedden 17 órától a Faluházban Falugyûlést tartott,

melyen tájékoztató hangzott el a községi szennyvízhá-

lózat kivitelezési munkáiról.

A falugyûlésen megjelent szakemberek ismertették a csator-

na-beruházás elõzményeit, a pénzügyi elõkészítéstõl a ter-

vezési, engedélyeztetési és lebonyolítási munkákig, azok

részletezésével.

A szép számban megjelent mártélyi érdeklõdõk ezután kérdése-

ket tehettek fel a beruházásban résztvevõ cégek képviselõinek.

Volt bravúrosnak induló, indulatos vádaskodásba torkolló,

és valóban közérdekû kérdéseket feszegetõ hozzászólás

egyaránt. Legtöbb kérdés a beruházás pénzügyi finanszíro-

zásának részleteire irányult, ám, hogy a többszörösen meg-

válaszolt kérdések után megerõsítést nyert, hogy a Csator-

naberuházó Társulat tagjai – azaz az ingatlantulajdonosok

– által megkötött szerzõdésben foglaltak megfelelnek a va-

lóságnak – némileg megnyugodtak a kedélyek. Többen ne-

hezményezték, hogy olyan szerzõdést írtak alá, amelynek

tartalmát nem tudták megfelelõen értelmezni, mert a kitöl-

tés és aláírás során nem volt módjuk részletesen tanulmá-

nyozni a feltételeket. E felvetésekre válaszolva a pénzügyi

finanszírozást bonyolító cég képviselõje elmondta, bár elsõ

ránézésre valóban bonyolultnak tûnhet a csatornázást

ilyen formában, állami támogatás nélkül megvalósító beru-

házás pénzügyi háttere, de ez a pontosan és a lehetõségek-

hez mérten kedvezõ hitelkonstrukció a mártélyi emberek

érdekeit szem elõtt tartva került kialakításra. A több órás-

ra nyúlt, helyenként parázs eszmecsere végén úgy sum-

mázhatnánk az összejövetelt, hogy bár még mindig merül-

nek fel kétségek egyesekben a csatornázás kapcsán, akik

szándékolt ellenállásba, helyenként támadásba is átcsapó

látszólagos értetlenségük mögé bújva igyekeznek – utólag

– befolyásolni a beruházást döntõ többségében támogató

lakosságot, a bizonytalanságok és kérdésként felmerülõ

részletkérdések tisztázása után Mártélyon tavasszal elin-

dulnak a kivitelezési munkák.

– Szerk. – 

A Mártélyi Olvasókör felhívása
A Mártélyi Olvasókör köszönetét fejezi ki azoknak, akik

2004-ben adójuk 1%-ával támogatták mûködésüket!

Kérik mindazokat, akik tehetik, a továbbiakban is segít-

sék e formában az Olvasókör munkáját.

A Mártélyi Olvasókör adószáma: 19085737-1-06.

Ismét elõadás hazai és Uniós támogatási lehe-

tõségekrõl – tanácsadás pályázatíráshoz
A Polgármesteri Hivatal a jövõben rendszeres elõadásokkal

fölvállalja a lakosok tájékoztatását a pályázati témákban.

A következõ elõadás címe: „Tájékoztató a hazai és Uniós tá-

mogatási lehetõségekrõl, pályázatokról kis- és középvállal-

kozók, õstermelõk, családi gazdálkodók, civil szervezetek

számára”. Ez a térítésmentes egyéni tanácsadás, az egyes

fejlesztési elképzelésekhez illeszkedõ megszerezhetõ forrá-

sokkal foglalkozik. A tájékoztató és tanácsadás helyszíne:

Polgármesteri Hivatal. Idõpontja: 2005. március 9. (szerda)

17 óra.  

Meghívás

A Mártélyi Olvasókör tisztelettel hív minden olvasóköri

tagot, 2005. március 5-én 12 órai kezdettel megtartan-

dó záró közgyûlésére a Faluházba.

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

Istentiszteletet az imaházában,

melyre várják a gyülekezet tagjait.
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Közérdekû telefonszámok 

Mentõ: 241-680 Közp. szám: 104

Körzeti megbízott: (20) 2095-336

Polgárõrség: 228-043

Rendõrség Hmvhely: 246-266 Közp. szám: 107

Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105

Polgármesteri Hivatal: 528-062

Idõsek Klubja: 228-038

Iskola: 528-060

Óvoda: 228-035

A mártélyi Vízmû Kft.

pályázatot hirdet

kempingvezetõ álláshelyre.

A foglalkoztatás, szezonális jellegû, évente

április 1-tõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakra.

Bérezés megegyezés szerint.

A pályázóknak csatolniuk kell:

– önéletrajzot,

– végzettséget igazoló okirat másolatát,

– vezetõi tervet.

A pályázatokat Mártély Polgármesterének kérjük be-

nyújtani 2005. március 26-ig írásban:

Mártély, Rákóczi tér 1. alatt.

(Információkérés a (62) 528-062-es

telefonszámon lehetséges.)

A mártélyi Vízmû Kft.

meghirdeti

a „Tiszapart Kemping”-ben (Jurta kemping) lévõ

büfé üzemeltetési jogát.

Az ajánlattétel több éves üzemeltetésre szóljon.

Az üzemeltetés feltételeinek és a szerzõdésbe

foglalandó bérleti konstrukció kialakítása

közös egyeztetéssel történik.

A pályázónak elõzetes megtekintés után, mellékelnie

kell a pályázathoz:

– üzemeltetési tervet,

– a rendeltetéshez illeszkedõ belsõépítészeti elképzelést,

– a vállalkozást és a szakmai tevékenységet bemutató

referenciát.

Elõnyben részesülnek mártélyi, illetve Mártélyhoz kö-

tõdõ vállalkozók!

A pályázatokat Mártély Polgármesterének kérjük be-

nyújtani 2005. március 26-ig írásban:

Mártély, Rákóczi tér 1. alatt.

(Részletes tájékoztatás és a helyszín megtekintésére

idõpont a (62) 528-062-es telefonszámon kérhetõ.)


