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A politikusok fõ jellemzõje, hogy sokat beszélnek, de keveset mondanak, és abból még kevesebbet tartanak be. (-huni-)

„Jelzöm…“

Kikelet hava
Ma, az Úr 2005. évének március 12. napján, megjött a tavasz...
Plusz 6 fok „meleg” van, az olvadó hólé vidáman locsog az
ereszekben, a tetõk szélérõl szivárványszínû vékony pata-
kocskákban csordogál a víz, s a verebek erõsen csivitelnek
az aranyesõ kopasz ágain. A kutyák elõjöttek házukból, s a
napra fekszenek. Bár szél van, ezt a langyosnak is mondha-
tó fuvallatot már össze sem lehet hasonlítani a múlt napok
bunda alá bújó dermesztõ szeleivel. 
A faltövén, ablakpárkányokon, ólak gerincén macskák nap-
fürdõznek, a házak felett galambok forgolódnak megvillant-
va fehér szárnyaikat, és a torony párkányáról is lecsúszott
már az utolsó darab hó. 
Egy napos délelõtt – 22-én – megjöttek gólyáink, hogy né-
mi szigorú számbavétel után kitatarozzák a fészkeket,
hogy ne sokkal azután, csak a tojásokon ülõ anyamadár fe-
je látsszon ki az elsõ látásra összehordott rõzsehalomnak
tûnõ fészekbõl, amelynek aljában verebek laknak albérlet-
ben, míg férjura tétován de büszkén kissé távolabb ácsorog
– várva a „fejleményeket”.
Már-már azt gondoltuk, hogy a húsvéti nyúlnak egy pótbun-
dát kell magára vennie, hogy megfázás nélkül megússza a
márciusi tél viszontagságait, de mostmár megnyugodha-
tunk. Erõlködhet a Tél, a természet óráját nem képes már
visszafordítani. A tüzelõ ugyan sok helyen a végét járja (el
is határoztam jobb híján: addig tart a tél, amíg van fánk –
bátor elhatározás!), de most már úgy néz ki, nem kell olyan
„vadul” fûteni mint eddig, elég egy kis langyosság délután-
ra és estefelé, s csak ki kell várni, amíg a külsõ-belsõ hõmér-
séklet közelít egymáshoz – bár az éjszakák lehetnek még
hûvösek, s borús. Esõs idõ is jöhet.
Már a tudattól is vidámabb az ember, hogy tavasz van. A
gyógyulóknak reménység, a fiataloknak a szerelem, s min-
den embernek egy új év kezdete a tavasz. Mert minden hí-
reszteléssel szemben, az év nem a naptár szerinti idõszá-
mítás szerint mûködik az emberek életében, hanem a kike-
let, a természet munkára buzdító rezdülésével indul való-
jában a következõ év. Az elsõ két-három hónap csak a fel-
készülés, a tél hidegének túlélése, és a várakozás idõsza-
ka, amolyan átmeneti idõszak. E hónapok csak úgy eltel-
nek. Azt hiszem, többek között azért is születtek okos nép-
hagyományaink, amelyek átsegítenek bennünket a sötét,
hideg napok unalmán. Farsang, Húsvét, s elõttünk a nyár.
Mi kalendáriumokat készítünk magunknak, s évezredek
óta megfigyelt törvényszerûségekre alapozva következte-

tünk az idõjárás változásaira, az állatok, növények mind-
ezt csalhatatlanul, elõre tudják.
Tegnap még olyan forgalom volt a madáretetõmben, hogy
egyszerre sokszor nyolc-tíz kis mellényes vitéz is hadako-
zott a feltörnivaló napraforgóval, és persze egymással, s
még a fán is tornászott néhány. Ma már üres a kis faal-
kotmány.
Vidáman röppentek ki madaraim a határba, s önfeledten ke-
resgélnek a hófoltok között a gõzölgõ földön elõsejlõ fûcso-
mók tövén, s a fák ágai között. Talán megszokásból, vagy
csak kényelembõl vissza-visszajönnek még, ha hideg hajna-
lok után ingyen reggelire vágynak, de ezen túl már nem
lesznek mindennapi vendégek.
Remélem télen megint visszatalálnak majd, mert meggyõ-
zõdtek róla: az emberre lehet „számítani”.
Én legalábbis – igyekszem ebben megerõsíteni õket, amíg
élek... Farkas Cs. Zoltán
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Ez lenne a demokrácia?

Igen, részben ez, de még csak kis részben. 2005. március
13-a demokrácia kiteljesedése, a gazdák napja is lehetne. 
Mivel a magyar gazdák példát mutatva az országnak bebi-
zonyították, hogy mire képes a polgári érdekszövetség párt-
politika nélkül, a kormány megpróbálta az ellenzékre terel-
ni a kezdeményezést, és kézzel-lábbal heteken keresztül el-
lene voltak a megállapodásnak. A vidék érdekeit, mint oly
gyakran az utóbbi idõben, megint félre akarták tenni. Meg-
szegték a korábbi megállapodást, hivatkozva az újonnan ki-
alakult költségvetési viszonyokra. A gazdákat kapzsisággal,
harácsolással vádolták azok, akik a leginkább, és leg-
könnyebben profitáltak az államból. Ezt olyan meggyõzõen
tették, mintha õk dolgoztak volna naponta 12–14 órát a me-
zõgazdaságban. Aztán ahelyett, hogy meg tudták volna tán-
torítani a magyar gazdákat a márciusi nemzeti ünnep elõtt,
észre kellett venniük, hogy itt nagyobb tétrõl van szó.
A magyar, még mindég magyar, és nem hagyja annyiban! Ami-
kor az útszélre kényszerítik, bilincseléssel fenyegetik, akkor szó-
lal meg igazán az önérzete. Na így történt ez most is, és nem
eredménytelenül. Mivel a Nemzeti Ünnep hangulatát nem lett
volna érdemes elrontani, gyorsan belátta a kormány, hogy itt
hangot, álláspontot kell változtatni. Nagy gyorsasággal megszü-
letett a megállapodás, ami néhány nappal elõzõleg még Németh
Imre földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szerint, telje-
síthetetlen követelés volt. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
gyorsan változtatott alapvetõ véleményén. Az elért megállapo-
dás az ország, és a polgárság érdekét szolgálja. Jakab István a
„MAGOSZ” elnöke hangot adott örömének, hogy ötven év után
végre erõs, egységes képviselete van a magyar gazdálkodóknak. 
Gratulálunk a miniszterelnök Úrnak! Ez is a demokrácia
gyakorlati oldala. Úgy látszik, ha besegít a polgárság, akkor
mûködik is a dolog. Sajnos a legtöbb területen nem így van.
Azért a jó példából könnyen tanul az ember, és remélhetõleg
a polgárság egyre nagyobb része is, ha felismeri a demokrá-
cia adta, és Európa-szerte biztosított lehetõségeket, hogy,
hogy kell használni annak eszközeit, jogaink, megélheté-
sünk biztosítása érdekében.
Az a szomorú tapasztalat az utóbbi idõben nagyon elterjedt,
hogy sántít a demokrácia, és akik errõl tehetnek, egyre jobban
kihúzzák magukat a felelõsség alól. Amikor a kormány egy
megállapodást nem tart be, (ahol az ígéretek sorait, új, manipu-
lált gondokkal a feledésbe terelik, ahol a vidékfejlesztés, az is-
kolák, posták, intézmények megszüntetésével párosul a kor-
mányzati takarékossági „lendület”, ott megrendül a bizalom).
Hogy ez Mártélyon nem így van, csak a Polgármester asszony-
nak, és a jól mûködõ Önkormányzatnak köszönhetõ! A válasz-
tópolgár ekkor ébred rá, hogy bizalmát csak a hatalmi pozíció
elérésére használták fel, és tovább nem tartanak rá igényt. Be-
csapva, félrevezetve érzi magát, és nem tartja szükségesnek a
további aktivitását. Evvel meg már el is érték a „nagyurak”, és
kiskirályok a céljukat. Kezdõdhet a reváns! Ami gyakorta abból
áll, hogy a bizalmat, hatalmat, amit a polgároktól kaptak, el-
nyomással, s az élet számtalan területén történõ ellehetetlení-
téssel járó intézkedéssel viszonozzák. Elkezdik a hatalmi harcot

egymás között, pártjuk, és a polgárság érdekeit figyelmen kívül
hagyva. Itt kellene oda figyelni a polgárságnak, hogy tanulva a
példamutató magyar gazdáktól, fogjon össze, szervezkedjen, s
ne hagyja sorsát elsorvadni felelõtlen politikusok kezében!
Akkor is vannak lehetõségek, amikor igazságtalan döntések-
kel állunk szemben. A demokráciában biztosított a polgárság
joga, eszköze is, hogy megvédjük érdekeinket. Ezt igénybe
kell venni! Vannak polgári érdekszövetségek, de ha nincse-
nek, csinálni kell, és a lehetõ legnagyobb aktivitással kell
igyekezni a többség érdekei védelmében. A sorsunkat irányí-
tani kell, azért mi vagyunk a felelõsek!
Legyen az egy falu, város, vagy az ország problémája. Avval fel
kell hagyni, hogy a csalfa ígéreteknek bedõljünk. Használni kell
a demokrácia eszközeit érdekeink képviseletére. Érdemleges ja-
vulást, változást addig nem várhatunk, ameddig nem tudatoso-
dik bennünk, hogy a demokráciában kötelesen felelõsek va-
gyunk a saját, és embertársaink sorsáért. A politika és a polgár-
ság között új kapcsolatokra van szükség, erre meg kell találni
a megfelelõ képviseletet. Addig, míg a kormány támogatja a vi-
dék intézményeinek megsemmisítését, és nem fordít elegendõ
figyelmet a fejlõdés feltételeinek a megteremtésére, számítania
kell a gazdákhoz hasonló érdekvédelmi megmozdulásokra.
Pártpolitikai megnyilvánulásnak nem minõsítheti, mert itt jóval
többrõl van szó. Magyarországon most a polgárság jövõjérõl
van szó. Én nem akarok senkinek semmit felróni, csak azt sze-
retném, hogy a demokráciát, és annak rendelkezésre álló esz-
közeit jobban kihasználjuk, hogy gyermekeink azt mondhassák
majd: mi is tettünk valamit egy jobb, szebb jövõ érdekében.
A demokrácia, csak annak jogai, eszközei használatával válhat
eredményessé. 

Pósz Péter  

Az ember, közel ötven év élettapasztalattal már
ritkán döbben meg. Ha alaptermészete az együtt-
érzés, sok forgácsot hullat lelkébõl a nehéz sor-
sok, gyötrelmes életutak és elõre tudhatóan hiá-
bavaló segítés reményének ösvényén, most még-
is a szokásosnál is jobban megtört a szívem...
Épp valami „számomra” nagyon fontos házi-
munkát végeztem, mikor bejött hozzánk egy idõs ember, kit mióta
a faluban lakunk jól ismerek, tudni véltem ki õ, s mivel foglalko-
zik, de ahogy leültettem, s meghallgattam kérését, nagyon meg-
döbbentem. Azt kérdezte tõlem, van-e még lehetõsége a helyi új-
ságban feladni egy hirdetést? Mondtam: természetesen igen, s ha
nincs ellenére gyorsan – lejegyzem. Papírt hoztam, okulárét, s hall-
gattam a saját megfogalmazásában elõadott „apróhirdetést”, amit
most azért adok itt szó szerint közre, mert nekem szívszorító hihe-
tetlensége, furcsa mód bizakodó reménykedése ismét csak azt bi-
zonyította be: élni, élni akarni, s nem siránkozni kell – a végsõkig.
Íme: „Idõs, nyugalmazott református lelkész keresi azt a jóindula-
tú embert vagy családot, akik tudnának szeretettel gondoskodni
róla hátralévõ éveiben, mi által mentesítenék õt a magányosság
terhétõl. Szívesen mennék tanyán élõ családhoz, mert magam is
állatszeretõ vagyok. Díjazás megállapodás szerint. – Kaszás Sán-
dor, Mártély, Rákóczi utca 19. szám. Huszonnyolc esztendeig szol-
gáltam a mártélyi református egyházat, most 83 éves vagyok.”
Hát, kérem – ahogy Vitray Tamás mondaná ilyen érzelmileg alig
értelmezhetõ helyzetben – a döntés rajtunk, önökön áll...

– F. Cs. Z. –
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A magány reménye
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Március 15-i ünnepség – Mártély
Gyönyörû, talán az elsõ idei tavaszi napra virradtunk,
s talán nem csak ettõl, de az emlékezés és tisztelet lé-
lekemelõ ünnepi érzése miatt is valóságos embertö-
meg vett részt községünk március 15-i ünnepségein...
Igen, ünnepségein, mert összefonódó ünnepi emlékek
elõtt tisztelegtünk. Nemcsak az 1848-as Forradalom
és Szabadságharc hõseinek emléke elõtt, hanem egy
olyan nagy formátumú ember és politikusi életpályája
elõtt is, aki egykor forradalmiságában és modernségé-
ben a mai nap is helytálló munkás-szolgálatot tett le
a Magyar kultúra és mûvelõdés asztalára. Olyan utat
megkezdve, amely azóta is egyedülálló, mi több, mara-
déktalanul helytállónak mondható. Feledhetetlen tet-
tek sorozatával bizonyítva, hogy közszereplõként,
csak saját emberségét, mûveltségét is latba vetve te-
het egy országért jót és maradandót az ember. Evvel,
mintegy a múltból irányt mutatva a ma politikusai-
nak, hogy egykori oktatásreformáló elgondolásainak
sürgõs „felidézésével”, késztetést érezzenek a halaszt-
hatatlan cselekvésre, lényegében mai korunkba átül-
tetett okos megvalósítására. 

Az ünnepségek, a faluházban kezdõdtek.
Balogh Jánosné polgármester a Szózat közös eléneklése
után, ünnepi beszédet mondott.

Ezután a Polgármester Asszony szeretettel köszöntötte
Klebelsberg Éva történészt, a Gróf Klebelsberg Kuno Alapít-
vány elnökét, aki örömünkre elfogadta meghívásunkat.
Köszöntötte Kiss Jenõ szobrászt és Tóth Mihály kõfaragót,
akik fõszereplõi e napnak, hiszen nekik köszönhetjük, hogy
ma emléktáblát és dombormûvet avatunk iskolánk falán,
mely hirdetni fogja a jövõben, hogy a mártélyi iskola létre-
jöttét Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek köszönhe-
ti. Az õ minisztersége idején épült 5000 népiskola közül itt,
Mártélyon található az egyik ilyen iskola.
Az ünnepi köszöntõ után, az ÁMK Általános Iskola 6. osztá-
lyos tanulói színvonalas emlékmûsorukkal emlékeztek a
Szabadságharc eseményeire.
Ezt követõen Borsos József, az Üdülõhely és Faluvédõ- szépítõ
Egyesület elnöke kért szót, s a mikrofonhoz lépve ismertette a
2004-ben meghirdetett „virágos otthon” verseny résztvevõinek
elért eredményeit és okleveleket, pénzjutalmakat adott át.

Klebelsberg Éva, nagyon közvetlen hangon, emberien szólt a
teremben helyet foglaló érdeklõdõkhöz, felidézve családjá-
nak történelmi kötõdéseit a ’48-as eseményekhez. Mint me-
sélte, két aradi Vértanú is szoros rokoni kapcsolatban állt a
családdal, amely egyrészt tiszteletteljes emlékezésre, más-
részt a dicsõ múlt büszkeséggel való felidézésére kötelezi az
embert. Szerényen, néhány szóban ismertette Klebelsberg
Kuno emberi hitvallását, megpróbálva e rövidre szabott idõ-
ben valamelyest bemutatni az embert, a politikust, a közélet
szereplõjét, s azokat a kezdeményezéseket, eredményeket,
amelyeket minisztersége alatt adott az országnak, s amely-
nek fellelhetõ, kézzelfogható és megcsodálható tárgyi emlé-
keit, de nem halványuló szellemi értékeit szeretettel ajánlot-
ta az utódok, az utókor, a felnövekvõ nemzedékek figyelmé-
be.
A faluházbéli megemlékezést rendkívül élvezetes és szemet
gyönyörködtetõ néptánc-összeállítás zárta, majd az össze-
gyûlt falubeliek és vendégek a Himnusz hangjai után átsé-
táltak a „Papp-iskola” épületéhez, ahol fehér lepel alatt vár-
ta Kiss Jenõ szobrászmûvész és Tóth Mihály kõfaragó közös
alkotása, hogy méltó helyén felavassák.
Csatlós Renáta szépen, s nagy átéléssel elmondott szavala-
ta után, Bérci Tamásné mondott avatóbeszédet:

Tisztelt Ünneplõk!

Engedjék meg, és kérem Önöket, hogy a hazaszeretet gondo-
lata jegyében emlékezzünk meg arról a nagyformátumú, az
egyetemes kultúrtörténetben is kiemelkedõ személyiségrõl,
kinek emléktábláját és dombormûvét fel fogjuk avatni. Em-
lékezzünk meg arról az emberrõl, akinek köszönhetõen már-
cius 15-e nemzeti ünnepünk lett.
Gróf Klebelsberg Kuno történelmünk legválságosabb idejé-
ben, 1922. július 16-tól, 1931. augusztus 24-ig volt Ma-
gyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere. Az ország
jövõjét a kultúra, az oktatás, a tudomány, az egészségügy
fejlõdésében látta. Hite szerint: „Lehet egy nemzetet szegén-
nyé, koldussá
tenni, de ha a
nemzetben lako-
zó szellemi és er-
kölcsi erõket
megtartani és
gyarapítani ké-
pesek, akkor a
nemzet nincs el-
veszve.”
Gróf Klebelsberg
Kuno kultuszmi-
niszter indítvá-
nyára 1926-ban
népiskolai prog-
ramot fogadott
el a parlament.
A VII. törvény-
cikkben 5784 új
tanterem és
2278 tanítói la-
kás felépítését
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foglalták törvénybe, mintegy 51 millió pengõben állapítva
meg annak költségét. Indítványát az az elgondolkodtató
tény indokolta, hogy a két világháború közötti Magyarorszá-
gon a lakosság 2/3-a falun élt, és a tankötelesek 20 %-a nem
járt iskolába. A törvény 4 kilométer sugarú körzeteket jelölt
ki. Ha a körzetben húsz család vagy 30 tanköteles lakott, is-
kolát kellett építeni. Esztétikus küllemû, tartós, higiénikus
iskolaépületeket, téglából, nagy ablakokkal, palatetõvel, vö-
rösfenyõ padlózattal. Mindegyik iskolához tanítói lakást épí-
tettek, melyhez gazdálkodásra alkalmas föld és udvari mel-
léképületek tartoztak.
Különösen az Alföldön, ahol a házak 2/3-a nádfedeles
volt, fele vályogból készült – óriási elõrelépést jelentettek
a reformok. A több mint 5000 új tanterem - zömében az
Alföldön, s a sok száz tanyasi iskola megépülte annak a
szemléletnek, politikának volt az eredménye, mely nem azt
mérte, hányan járnak egy osztályba, hanem arra töreke-
dett, hogy a tanítás, a nevelés színhelye a szülõhely ma-
radjon, hogy 5 km-nél többet egy gyerek se gyalogoljon
vagy utazzon iskolájáig, hogy iskolája nélkül a település
életképtelen.
Valóban. Egy- egy népiskola és a tanítói lakás környezetének
szellemi és kulturális központja lett.
Így volt ez Mártélyon is. Ennek az iskolának a felépítésére is
a klebelsbergi iskolafejlesztési program keretében került sor
1929-ben. A munkálatokhoz július 12-én fogtak hozzá, és
október 14-én már el is kezdõdhetett a tanítás. Az új iskola
tanítói lakásába az a Kmetykó Károly költözött feleségével,
akinek leszármazottai ma iskolánk diákjai. Kmetykó Károly
nevét mindenki ismerte a faluban: tanított hittant, színját-
szó csoportot mûködtetett, volt leventeoktató, egy idõben
jegyzõ, anyakönyvvezetõ; õ hívta életre az önkéntes tûzoltó-
ságot Mártélyon.
Az 1953/54-es tanévben kezdte meg pedagógusi munkássá-
gát Papp György, kinek emlékét õrizve a köztudatban Papp
iskolaként él az épület, benne a mai napig oktatás folyik.
Köszönhetõen, annak az embernek, aki történelmünk egyik
legnagyobb és legsikeresebb közoktatási reformját hajtotta
végre az óvodáktól az egyetemig, melynek hatása még ma is
érezhetõ.
Klebelsberg Kuno tízéves minisztersége alatt 3 egyetem (a
szegedi, a debreceni, a pécsi), 3 fõiskola (a szegedi, a sop-
roni erdészeti, a testnevelési), 21 klinika, 5000 népisko-
la, 1500 népkönyvtár, 1500 iskolakönyvtár, 500 óvoda,
számos külföldi Magyar Intézet, a Magyar Olimpiai Bi-

zottság, a Nemzeti Sportuszoda létesült - a teljesség igé-
nye nélkül.
Minisztersége utolsó évében nemzeti jövedelem 15 %-át for-
dították kultúrára, oktatásra, tudományra. Szent Istváni
léptékû alkotása üzenet a harmadik évezrednek és iránytûül
szolgálhat napjaink értékválságos idõszakában.
S hogy merre tovább Magyarország, magyar oktatásügy?
Hitem szerint Klebelsberg Kuno útján, azt folytatva és meg-
újítva.

A dombormû és táblaavatást az óvodások rövid mûsora zár-
ta, akik – mint azt többen megjegyezték az ünneplõk sorai-
ból – kivételes türelemrõl és fegyelemrõl téve tanúbizonysá-
got, csendben és figyelemmel hallgatták végig nemcsak a
nagyteremben elhangzottakat, de az iskola épületén leleple-
zett emléktábla és dombormû avató ünnepségének mozza-
natait is.
Az ünnepségek méltó lezárásaként, gyalogosan sétált át az
ünneplõk sokasága a község fõterére, s mindenféle rosszízû

protokolláris sorrend nélkül, szép sorban, mosolyogva, a ko-
szorúkat, virágokat elhelyezve fõhajtással tisztelegtek az el-
feledhetetlen események, és a hõsök dicsõ emléke elõtt.
Az óvodások, apró nemzetiszín zászlókat tûztek a fûbe, ki-
csit futkároztak a tavasznak örülve, a felnõttek ráérõsen be-
szélgetve sétáltak az ünnepi verõfényben, ahogy méltó utó-
dokhoz illõ – ünneplõbe öltözve, hajtókájukon kokárdával,
lelkükben tisztelegve...

Szerkesztõ
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Ha az ember böngészik a saját emlékeiben, s a tanultakban,
sok évforduló jut eszébe minden hónapban, ilyenek és olya-
nok is. Vannak magasztos emlékû évfordulók, örömteli és
szomorú elõjelûek.
Például 1817. Ez évben március 2-án született Arany János
költõ.
Ki ne olvasta volna valamelyik gyönyörû versét, balladáját,
vagy a Toldit, s ne szavalta volna izgalommal, vagy magabiz-
tos örömmel az iskolai irodalomórákon? Ez, egy jelentõs év-
forduló. E születésnappal kimondhatatlanul gazdagodtunk.
Nem tudom, mondható-e egy ember születésére, vagy halálá-
ra, hogy az – elõbbi – nem lett volna kívánatos, s hogy utób-
bi meg megkönnyebbülést hozott az emberiségnek, de ha van
ilyen, kijelenthetem, hogy Joszip Visszárionovics Sztálin
1953. március 5-én bekövetkezett halála, ez utóbbi kategóri-
ába sorolható. (Ilyen esetben, mindig elgondolkodom, vajon
ha visszautazhatnánk az idõben, elejét vehetnénk-e afféle
sorstragédiák bekövetkeztének, mint amilyen például Adolf
Hitler tébolyult tombolása, nagybajuszú Sztálin apánk, a
„mi” Szálasink, az olaszok Mussolinije, a spanyolok Franco
tábornoka, Pinocceth, néhány afrikai önkényúr és még felso-
rolni is lehetetlenség ki mindenki emberellenes irtó hadjára-
tait - amelyek népcsoportokat, egész népeket sodortak annak
a szakadéknak a szélére, mely alatt a történelem sötét, s a fe-
ledés visszahozhatatlan süllyesztõje rejtezik...)
Sztálin szép „csendben”, a sokszorosát tüntette el a föld színé-
rõl annak az embertömegnek, amely a világháború áldozatául
esett. Nálunk is megszámlálhatatlan embert hurcoltak el a
holokauszt során, lõttek a Dunába, árkokba, tömegsírokba, s
bár ezek mellett már csak kispályás erõlködésnek tûnhet a 60.
születésnapját „ünneplõ” Rákosi Mátyás tiszteletére rendezett
nagyszabású ünnepségsorozat 1952. március 9-én, amely a
személyi kultusz leglátványosabb megmozdulása volt, mégis
arra késztet bennünket utódokat, hogy ne feledjük a korszak
rémtetteinek emlékeit. Egy olyan embertelen korszakét, amely-
ben lehetséges volt, hogy egy születésétõl fogva nyomorék esz-
mét zászlajára tûzõ párt és egy törpe, kopasz pártvezér kénye-
kedvének kiszolgáltatottan és a rendszert „védelmezõ” kegyet-

len államhatalmi szervezet kopóinak köszönhetõen úgy pusz-
tuljon a Magyar ember, mint talán csak nagy világégések során
– annak elõtte. Igaz, „Rákosi Pajtás” következetes volt: a saját-
jait sem kímélte... Ez tehát, megint kérdéses elõjelû évforduló.
No és az ezt követõ forradalmi kísérlet, annak vérbefojtása, és
az arra válaszul kreált „konszolidált” diktatúra évtizedei –
kérdezhetnék -, de azok az események más hónapok más év-
fordulói...
Ám Március 15-e, sohasem volt kétséges elõjelû történelmi cso-
da. Bár az idétlen elvtársak egyidõben vakbuzgón tiltották nyil-
vános megünneplését, mert valamiféle rendszerellenes veszély-
tõl tartva, már azt is nehezen viselték, (sõt rögtöni intézkedés-
sel elejét vetté a további eszmei „összecsomósodásnak”), ha
két-három részeg katona hazafias mûdalokat énekelt valamely
vasúti épület restijében a bádogpultra búslakodva, az emberek
lélekben mégis ugyanúgy ünnepelték ezt a méltóságteljes év-
fordulót, mint ma. Szóval, nyíltan, és „közösnek tûnõ akarat-
tal” csupán 1990 óta ünnepeljük e napot, mint az 1848-as for-
radalom és szabadságharc évfordulóját. Akkor legalizáltuk.
1887. március 20-án született Kassák Lajos költõ, író, festõ-
mûvész, szerkesztõ. Õt sem felejtjük el.
E napon, 1894-ben Turinban, számûzetésben meghalt Kos-
suth Lajos. Egy szomorú sorstragédia befejezése, amikor a
Kossuth Apánk visszatérésében reménykedõ irreális remény
is végleg megszûnt a nemzetben. 
1919-ben ugyanezen a tavaszi napon kiáltják ki a Tanácsköz-
társaságot, amit ma már szintén tudjuk – nem kellett volna.
S hogy valami évente megismétlõdõ, politikától, emberi buta-
ságtól, félelmektõl és együgyûségektõl független jóról is be-
számoljak: március 26-a, a nyári idõszámítás kezdete.
Vannak még jelentõsebb, és kevésbé jelentõs dátumok e hó-
napban, mégis a Húsvéti ünnepkör az, amellyel lezárom ezt a
kis egyszemélyes házi kalendáriumot, mikor is március 28-án
lejár az egykor oly szigorúan betartott negyvennapos nagy-
böjt. Ekkor emlékezünk meg Jézus Krisztus kínhaláláról, és
ünnepeljük a tavaszt, a természet újraéledését.
Tegyük ezt.

– F.CS.Z. –

Márciusi évfordulók...

Igaz, maga a szó, hosszú ideig volt látható a TV2 esti hír-
adójában a mûsorvezetõ mögötti inzerten így: „Fütyös”, s
bár ez nagy figyelmetlenségrõl tesz tanúbizonyságot a szer-
kesztõk részérõl, a lényegen nem változtat.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt folyamatos füttyszó és
közbekiabálások gátolták meg abban, hogy – gondolom –
szépívû, lélekbemarkolónak szánt beszédét nyugodtan végig-
mondja a Múzeumkertben összegyûlt tömegnek, a soraikban
renitenskedõ, állítólag árpádsávos zászlókkal hadonászó „kis
létszámú” hangadó csoport miatt. „Mondjon le!” – Hangzott
fel idõnként. - „Magyarország ennél többet érdemel!”
A kormányfõ azonban látszólag nem jött ettõl, s a
fütyköléstõl zavarba, de hangjában némi indulattal, remek-
be szabott retorikai fordulattal a következõket szegezte ne-
ki az elégedetlenkedõknek: „Rajtunk múlik, milyenné tes-
szük Magyarországot. Tehetjük az indulat, a harcos füttyök
országává, vagy a béke, a nyugalom szigetévé.” Ez néhány
pillanatra megdöbbentette nemcsak az állítólagos szerve-

zett hangadókat, de a téren megjelent minden ünneplõt is...
Talán egyöntetûen azon gondolkodtak: nem késtünk ezzel el
mostmár egy kissé?
Aranyos jelenet volt, mikor sétálva, a tömeg közé vegyülve,
hajléktalanok köszöntötték alig értelmezhetõ artikulációval
a kormányfõt, s mint pozitív élmény: többen aláírást is kér-
tek tõle.
Nem járt nagyobb sikerrel Demszky Gábor, Budapest fõpol-
gármestere sem – õt is tartósan kifütyülték.
A Fidesz sajnálatát fejezte ki, de leszögezte, hogy Gyurcsány
hozzájárult ahhoz, hogy az ünnep emelkedettségébe sokak-
nak csalódott keserûség is vegyült.
„Amúgy”, országszerte rendben zajlottak az ünnepi megem-
lékezések, csak néhány határon túli városban fulladt fütty-
koncertbe az a kísérlet, hogy felolvassák a miniszterelnök
levelét, s néhány városba nem mentek el politikusaink, s a
külképviseletek munkatársai – szégyenükben.

Szerkesztõ

Füttyös ünnep
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Már azt hinné az ember, hogy ilyen mérhetetlen elva-
kultságból adódó butaság, csak a mesékben fordulhat
elõ, mint a Román parlament ülésén, ahol Sógor Csa-
ba szenátor kitûzött kokárdája láttán, elszabadultak a
nacionalista indulatok. Corneliu Vadim Tudor a törté-
nelemhamisítás egyik nagy apostola, ki a Dákó-román
elmélet védelmezõjeként is elhíresült, mint eme elva-
kult de hamis nemzeti öntudat szószólója, megfenye-
gette az RMDSZ-es honatyát, s kijelentette, alig tudta
visszatartani társait attól, hogy letépjék kabátjáról
„azt a magyar foszlányt...”

Én már régóta sejtem, hogy a hatalmas elánnal hirdetett õsi
kultúrkapcsolatok, és származástani hittételek nem fedhe-
tik a valóságot, s hogy õseik nagyjából még a barlangok

elõtt reszkethettek, idõnként fázósan a tenyerükbe huhog-
va, (mert még a tûzgyújtás fortélyait sem ismerték), mikor
eleink már díszes mentében, csillogó fegyverekkel, jó lova-
kon járták ország-világot, de hogy ez a takargatnivaló pri-
mitivizmus, a múlt hamis fényezése, s annak nyilvánvaló
valótlanságából fel-feltörõ félelem ilyen erõvel bukkanhat
felszínre egy ártalmatlan háromszín-anyagból köralakra
formázott textíliától való félelmükben – azt sohasem gon-
doltam volna.
A Magyar kokárdát foszlányként emlegetni pedig legalább
olyan alávalóság, mintha mi mondanánk esetleg azt az
1848-as eseményekben játszott szerepükkel kapcsolatban...
Na, de hagyjuk ezt! Már nem ér az egész ennyit. Higgyék el.

– kekec –

Magyar foszlány...

A közelmúltban Németország Mainz nevû városában tör-
tént az eset, ahol a méltóságteljes nagy Rajna folyó a vá-
ros határa. Öngyilkossági szándékkal a hídról vízbe ug-
rott 46 éves asszony. Ezt éppen egy civilben arra járó ki-
sportolt rendõr látta meg a többi járókelõk között, és
azonnal a vízbe vettette magát az asszony megmentésére.
Nem is eredménytelenül, mert mivel nem túl messze volt
a parttól így az elég erõs vízsodrás ellenére a partig tudta
húzni a már tehetetlen testet. A part itt nagy kövekkel volt

feltöltve, és igyekezni kellett a köveken keresztül az útra
húzni, hogy a már a vízbe ugrás elõtt riasztott mentõbe
kerülhessen. A parton 20–30 tátongó, kíváncsiskodó,
esetleg a mentésért szorongó ember gyûlt össze, de sajnos
a rendõr többszöri hívására sem akadt senki, aki segített
volna a mentésben. Ez is Németország, de az ilyen példá-
kat hagyjuk határon kívül.

– csula –

Ez is Németország

Tudom, nem új keletû szokás ez, de ennyire „élesben”, s
ilyen kíméletlen gyakorisággal és erõszakossággal csak
mostanában találkoztam vele.
Tesz-vesz, pláne delel az ember, ami így faluhelyen hál’ is-
tennek bevett szokásává válik és szent dolog, ha alkalomad-
tán megteheti az ember, s csengetnek. Persze pokolba kíván-
ja ilyenkor a dolgozó a csengetõt, s csak ha jó barát, vagy
családtag áll a kapuban bocsátja meg a rendzavarást. De ha
a ringlit elhúzva kinéz és egy máris hadaró, gyõzködésbe
kezdõ idegent lát kezeiben átlátszó mûanyagzsákba csoma-
golt „válódi gyápjú” ágynemûgarnitúrával – a második, har-
madik, sokadik alkalomkor már nemcsak elkeseredik, de dü-
hössé is válik.
Én, bevallom: vettem ilyen ágynemût, párnát, kicsit, nagyot,
s takarót, és bevált. Ám ezt sehogyan sem voltam képes
megértetni a sokadik házalómmal, aki még ráadásul olyan
árat is mondott az õáltala kínált termékre, amelyet még ak-
kor sem adtam volna meg érte, ha tõkepénzes volnék. „Be-
próbálta a piacot...” (Meg is állapodtam magammal: jó vá-
sárt csináltam az elsõvel, hisz szinte töredékéért vettem a
„dolgot”, mint amennyiért emez ajánlgatja...) Szó szót köve-
tett, s már legalább tizenötször elköszöntem, hogy becsu-
kom a kiskaput, mikor egy váratlan fordulattal egy másik
tagbaszakadt „erdélyi magyar” pattan elõ az út szélén álló
magyar rendszámú (!) autóból, s hevesen gesztikulálva két
diplomatatáskának látszó tárggyal rohan felénk, miközben

be nem áll a szája: „Há’ urám! Eztet á’ étkészletet méltóz-
tassék megnízni... Ez tisztajacél, hetvenkéddarabos sáválló
esküvõi gárnitúrá!
Mondom: nem kell, köszönöm nem veszek semmit, miköz-
ben próbálom a kiskaput becsukni, erre villámgyorsan le-
nyesi a küszöbre a másik táskát, s olyan átszellemült lendü-
lettel nyitja ki, mintha a svéd koronaékszerek tartózkodná-
nak benne átmenetileg, heveny eladás céljából – majd üdvö-
zülten feltekint rám sebes guggoltából. Szemeiben elisme-
résváró dicsfény: „Solingeni késkészlet...?! – szól -, Odadom
magának: hatér... Nem! Máskor is gyüvök még az úrhon,
odáádom ötér, meg kap az úr egy kiválló örökös kárórát a
nagyságos feleséginek! Mennínk már, s tudja a határon ezek
a ... elkírnek ezer eurot is. Segíccsen mán az úr!”
Hirtelen fogalmam sincs, mit akar ezzel a szegény erdélyi
rokon, de végképp megelégelve a szekatúrát, lendületet véve
a kiskaput gyorsan becsukom A „solingeni” binciacél kés-
készlet a járdára borul, s elindulok befelé. Odakint szitko-
zódnak. Nem magyarul.
Zaklatott idegállapotban végig azon gondolkodom aznap,
vajon, minden erdélyi „magyar” ilyen-e? Mert ha igen – Is-
ten bocsá’ – már nem bánom olyan nagyon, hogy „ezeknek”
például nem adtuk meg minden további nélkül a Magyar ál-
lampolgárságot...

– F.Cs.Z. –

Házalók...
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A németországi Karlsruhe-i Önkormányzat évekkel ezelõtt
úgy döntött, hogy a 23 meglévõ temetõ mellett, szükség van
egy újra is.
Aztán ki is jelöltek erre egy szép nagy területet, a város nyu-
godtabb, napos részében. Zavartalanul megtörténtek a tulaj-
donjogi egyezkedések, megállapodások. Aztán elkezdõdött a
közmûvesítés. Megközelítõleg egymillió euróba került a te-
rület bekerítése, a parcellázás, az utak, és a halottasház el-
készítése. Miután minden rendben lezajlott német precizitás
szerint, hát vártak a megrendelõkre. Na, ez aztán évekig el-

maradt. Elmaradt, mert az elhunytak hozzátartozói úgy lát-
ták helyesnek, hogy jobb az, ha halottjuk nincs annyira
egyedül, és addig is, amíg egy kis helyet ki lehet szorítani a
régi temetõkben, jobb helyük, társaságuk lesz nékik ott. Így
aztán új döntése született az Önkormányzatnak. A jól kiépí-
tett, temetõnek tervezett terület helyére faiskola került. Hát,
ez sem rossz megoldás, ha nincs halott.
(A szerk. megjegyzése: de jó is lenne, ha minden temetõbõl
faiskola lehetne...)

– csula –

Téves befektetés, vagy kevés halott?

Galambposta
E rovatunkban az olvasók leveleinek, észrevételeinek s
panaszainak adunk helyt. Fenntartjuk azonban a jogot,
hogy etikai megfontolásokból mérlegeljük a megjelentetés
szükségességét vagy hogy rövidített és szerkesztett for-
mában tárjuk ezek tartalmát Önök elé. A szerkesztõség,
nem feltétlenül ért egyet ezen írások tartalmával.
Az a szerencsés helyzet állt elõ, hogy olvasóink olyan
szép számban küldtek be írásokat, leveleket, hogy a
lap terjedelmének valamelyest kordában tartása érde-
kében, nem tudtunk mindnek helyet szorítani e szám-
ban. Nincs azonban elfeledve egyetlen levél, vélemény,
apró írás sem. Szép sorjában mindegyiket közölni fog-
juk. Köszönjük megértésüket!

Zs. Ferenczi Aranka – Mesélt Édesapám...

Régen, az 1930-as években, a hármas petróleumlámpa le-
csavart fényénél a kemencepadkán ülve csodálkozva hall-
gattam a mesét – amely valóság volt.
Nagyapám, Zsiga Ferenc 1848-ban született, itt Mártélyon.
Az 1867-es kiegyezés után, az elsõ iskola a Zsiga dombon
volt a parton, amelynek néptanítója a nagyapám volt. Írást,
olvasást tanított. Amúgy, halász volt, és dohánytermelõ.
Földjük a Tisza vizének partjáig ért, házuk a faluban a Rákó-
czi utcában, mely még mai megvan, gondozott állapotban.
A dohánytermesztés miatt, hogy sorsüldözöttek lettek, több
halásszal együtt a Kis-Tiszán, pusztaszer alatt halásztak.
Mikor a helyzet úgy alakult évek múltán, hogy hazajöhettek,
megint csak a Zsiga dombi házban folytatták az életüket, s
1879-ben megszületett az én Édesapám, kinek bölcsõjét a

Tisza ringatta a szegedi nagy árvíz idején.
Nagyapám a domb oldalában tanította a gyerekeket, kiknek
leszármazottai ma is itt élnek Mártélyon. Éva, Etelka, és Ro-
zália, kiknek ugyancsak édesapjuk mesélt a régi idõkrõl.
A Zsiga domb az idõk során (kisstílû – szerk.) emberi kor-
rupciók áldozata lett az üdülõterületen, de még ma is meg-
található egy híres fa törzse, ami segít emlékezni azoknak,
akik még élnek, s akarnak emlékezni...

Pofon után egy kis léleksimogatás
Kissé megkönnyebbülve nyugtáztam, hogy azért nem mindenkibõl
veszett ki a határon túli magyarok iránti jóérzés. Még ha jelképesen
is, de egy kis közösség megtette azt, amit egy egész országnak kel-
lett volna mindenféle fenntartás nélkül megtennie. Ez a vásárhelyi
gesztus, nem egy „odavetett játék a gyereknek”. Egy mély érzelme-
ket érintõ dolog volt, ami mellett megint csak nem lehet elmenni
szó nélkül. Azt ugyebár elhitték sokan a kormány kampányának,
hogy az igen szavazat kárt tesz a költségvetésnek és az országnak.
De már azt nem hitték el annak a székely nyugdíjasnak, vagy bár-
kinek, aki megnyilatkozott a határon túlról, hogy nem a pénzünk
kell, hanem az a gesztus, amivel a lelküket megnyugtatták volna
nyolcvankét év után, és maguk mellett tudhatják az anyaországot.
Megadni azt, amit már régen nem kellene még csak felemlegetni
sem. Az idõsek nyugodtan és magyarként élhessék hátralévõ évei-
ket. Aminek természetesnek kellene lennie, ahhoz hogy jogosan
húzhassuk ki magunkat, amikor egy határon túli magyarnak vala-
hol elismerést adnak át, és ha hazája felöl kérdezik, akkor a térké-
pen az egész Kárpát medencét karikázhassa be. Van e joguk azok-
nak, akik nem mentek el, vagy nemmel szavaztak, arra, hogy bár-
milyen szinten is büszkék legyenek, arra, hogy Magyarok? Nem-
csak szerintem, semmiképpen sem. Azok nem érdemlik meg a hír
örömét sem. Pedig vannak magyarok a határon túlról, szépszám-
mal a világban, akikre büszkék lehetünk. Legyünk büszkék talán a
beszûkült tehetségû, saját testvérei ellen kampányoló szocikra? Vá-
lasztáskor azok tiszteletére öltözzünk ünneplõbe, akiket nemzetér-
zésbõl még a balkánon is leköröznek? Vagy azokra legyünk büsz-
kék, akik minden kiejtett magyar szóért megküzdöttek a rájuk
kényszerített diktatúrában. Amíg az anyaországban már csak vide-
óról tanulhatják a magyar nép táncát, addig Erdélyben nem múlik
el ünnep, hogy ne szórakoznának a fiatalok apáink, nagyapáink
táncára. Nem gondolom, hogy az elmaradottság jele lenne. Hiába
szûnik meg a fizikai határ, egyik-máik ország számára, mégis ma-
rad egy láthatatlan. Mindent összevetve: a vásárhelyi polgárok
egyenes gerinccel, és fölemelt fejjel mehetnek a határon túlra, akár
elõadást tartani az Unióról - nem fütyülik ki õket. 

Békési Sándor
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A társadalmi, világi változások következtében napjainkban a
világ minden sarkába eljutnak az új irányzatok, szokások, de a
hagyományokhoz ragaszkodó ember nehezen tud az új, eseten-
ként idegen viselkedési, formai szokásokkal megbarátkozni,
így gyakran felmerül a tolerancia kérdése. A kérdés, amit gyak-
ran megismétlünk, hogy „szabad-e ilyet?”, vagy „ugyan ez meg
hogy néz ki avval a maskarával”, kakastaréjjal, fülbevalóval,
orrkarikával, ne adj’ Isten skót a kockás szoknyában, de lehet
az egy szokatlanul hosszú bajusz, vagy pajesz, a kopaszság,
vagy éppen a hosszú haj is. A nõknél már más a helyzet, mert
addig, míg az idõsebb asszonyok esetleg megszólják õket, az
urak inkább nyelnek egyet, ha többet látnak, mint korábban a
hölgyek bájaiból. A divat szeszéjei is kiszámíthatatlanok, és
többségében az új mindég feltûnést kelthet. Akkor is, ha a vise-
lõjének nem ez a szándéka, hanem egyszerûen tetszik néki,
örül, és jól érzi magát az adott kinézettel párosulva. De hol itt
a gond? A másság! És miért olyan nehéz azt elfogadni? Az ese-
tek többségében az illetõ, akit kifogásolunk, bennünket nem
szándékozik viszontkifogásolni, sõt, esetleg még minden jót is
kíván nékünk, csak hogy békén hagyják. Azt hiszem, az ember
úgy is tud, sõt kell is, hogy ragaszkodjon a hagyományokhoz,
hogy a megbotránkozást, megszólást, a megértés, és a szeretet
váltsa fel. A tágabb értelmû tolerancia még nem ártott meg sen-
kinek, de több õrömet, szabadságot biztosított minden ember-
társunknak, amit gyakorta hasonlóan viszonoznak. A jól is-
mert mondókát betartva, hogy mindent a maga idejében, és he-
lyében kell elfogadni. Evvel meg, fején találtuk a szöget, mert a
dolgoknak az ideje, meg a helye is változott, és ezt kell elfogad-
ni. Manapság nem határolódik el a falu a várostól, sem szoká-
saiban, sem szellemiségében. A városban is egyre többen van-

nak, akik régi hagyományokat ápolnak, úgy külsõ megjelenés-
ben, mint a hétköznapi élet minden más területén. Az élet szí-
nesebb, gazdagabb lett ez által. A vidékre is szempillantás alatt
eljut az új divat, vagy bármilyen új dolognak való hódolat. A
felzárkózás a városhoz minden területen megtörténik, nem
csak komfortban, kommunikációban, ellátottságban, de az élet-
szemléletben is. A minõségi különbségek mégis megmaradnak,
és rendjén is van ez így. Érezzük, tudjuk, hogy szükség van egy-
másra. Mindég lesznek, és legyenek is elõnyei a vidéknek, amit
a város nem tud megteremteni, és fordítva. Azért látogatjuk oly
szívesen egymást. Rendjén is van ez így, és nem azt jelenti,
hogy egyik vagy másik nagyobb értékkel bír, hanem azt bizo-
nyítja, hogy kiegészítik egymás értékeit, és így teljesek. A régi
szokásoknak nagyobb jelentõséget tulajdonítunk, mint koráb-
ban. Tudjuk, olyan értékek ezek, amit gyorsan el lehet veszíte-
ni, ha nem ápoljuk, õrizzük õket. A hagyományoknak köszön-
hetjük identitástudatunkat, (hovatartozásunk tisztánlátását.).
Mert a hazát, az otthont nem lehet sehová magunkkal vinni, de
a hagyományainkat igen. És azok ápolása az önbecsülés fon-
tos alapja lehet, mely erõt, kitartást ad az életben. 
Az én toleranciám nem külsõségekben, hanem az emberi ér-
tékekben mérlegeli a határt. Úgy látom, hogy ameddig vala-
ki átlagosan ápolt, hódolhat az amilyen divatnak akar, ha
különben megadja a tiszteletet másoknak, és emberséges vi-
selkedésrõl tanúskodik... 
Utóbbinak magam is tiszteletre méltó embertársa leszek.
Ebben viszont szigorúbbak lehetünk. Mivel életformánk, és
egymás iránti elvárásunk az, ami életünknek minõséget ad.

Pósz Péter

Rózsa Sándor fölvételit tart...

A leghíresebb magyar betyárnál, Rózsa Sándornál egy ízben,
fiatal legény jelentkezik nagy titokban.
Rózsa Sándor szúrós szemmel végigméri. A legény jóképû
volt, magas, erõs vállú, széles mellû. Bátorságot vett ma-
gán, s keményen a betyárvezér szemébe nézve megkérdezte:
- Bevönne-é éngöm a bandájába, ha kéröm?
Rózsa Sándornak imponált a legény kemény nézése, s szálfa-
egyenes tartása, no meg a kérdés bátorsága, azonban így felelt:
- Az, nem úgy mögy ám! Föltételei vannak annak. Nem löhet
ám mindönki betyár, ha nincs mög hozzá az elõzetös „osko-
lája”. Mi vót a foglalkozásod ezelõtt?
- Hát kéröm, három évig vótam ügyvédbojtár Szegedön, az-
tán mög két esztendeig zsandár Makón!
- A’ mán jó! - Kiáltott megelégedéssel Rózsa Sándor. –
Fölvöszlek öcsém! Mög még ötévi szógálatot is mögszámítok
a fizetségbe, mer’ látom, nem vagy té kezdõ a gazem-
börségbe!

(Az anekdota-gyûjtõ pályázatra érkezett)

Április 1-jén halottam...
A kormány azonnali hatállyal felemeli a minimálbéreket ha-
vi 250.000 Ft-ra. Ma az összes tömegközlekedési eszköz in-
gyenes lesz.

A mártélyi holtágat felvették a világörökségek közé. A vá-
sárhelyi piacot azonnali hatállyal áthelyezik Földeákra. A
Robinson minden új TV készülék vásárlásához, egy mélyhû-
tõt ajándékoz. Benkõ Sándor lovainak emlékmûvet avattak
a budai várban. Magyarország az ENSZ Biztonsági Tanácsá-
nak új tagja lett. Ma az iskolában 4-esnél rosszabb jegyet
nem adhatnak a tanárok. A mártélyi Rózsa János lesz az új
népjóléti miniszter. Sajti Imre az Önkormányzat képviselõje
a következõ lehetséges Világbank elnöke. Végre megépül a
keskenyvágányú vasút Mártély, és Vásárhely között. A nya-
raló vonalon a Mártélyiak díjmentesen utazhatnak. Kérdõ
Ferenc gazdálkodó új „JUTAHASIBA” lökhajtásos traktorával
1 óra és 38 perc alatt szántott fel egy hektár földet.
Gyurcsány Ferenc Miniszterelnököt a mártélyi Polgárõrség
tiszteletbeli tagjává fogadta. A Mezõgazdasági minisztérium
engedélyezte az új magyar hibrid tyúkok tenyésztését,
amely fajtának jellegzetessége az 5, 60 kg-os átlagsúly, és a
termékenység - mivel minden tojásból rendszeresen három
csirke lesz. 
Az utolsó április 1-jei hír, amit úgy halottam, mint a többit:
Balogh Jánosné Polgármester Asszony, ma felavatta a „Már-
télyi Halászok” monumentális szoborkompozícióját, ami vi-
lágszerte nagy figyelmet keltett.
Kedves barátaim, olvasóim! Ezek sajnos csak az április 1-jei
hírek voltak. No, tudjátok már, mi igaz az egészbõl?

– huni –

A tolerancia, napjaink ismétlõdõ kérdése
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Amikor már elolvad a hó,
Elmúlnak hosszú téli esték...
Ha a napsugár is kisüt olykor,
Érezzük: a tavasz közeledtét.

Mikor a fénylõ nap már ontja melegét,
A kis hóvirág is kidugja fejét,
Követi õt a kedves kis ibolya,
Ki szerény, de kellemes az illata.

Jácint, nárcisz, s a tarka tulipán,
A nefelejcs, és harangvirág
Tavaszt varázsol a kertekbe
A hosszú tél után.

Alig gyönyörködünk e kis virágokban,
Már bontja is szirmát az illatos orgona.
Hogy majd, ha ránk köszönt május elsõ vasárnapja,
Orgonából kössünk csokrot – Anyák napjára...

A tavasz a kikelet, a megújulás, a téli gondolatok megvaló-
sításának kezdete. Amikor kertünkre gondolunk, akkor az
egészségünkre, táplálékunkra, a virágokra, de a kártevõkre
is gondolnunk kell. Vannak régen feledésbe ment szokások,
amit az Isten tudja már miért feledtünk, hanyagoltunk el,
amikor olyan hasznos, szép, és egészséges hatásuk is volt.
Ilyen, például a levendula, amit a rózsák tövébe ültetve nem
csak a levéltetûk jó néhány fajtáját ûzi el, de a tövének ár-
nyékot is ad a nagy hõsségben, és szép kompozíció is lila vi-
rágjával a rózsák tövében. Megszárított virágja egy kis vá-
szonzacskóban a legjobb molyirtó a ruhásszekrénybe. Az il-

lata meg mindég a frissre emlékeztet. A talajra nem igényes,
szereti a napos, száraz helyet.
Evvel szemben a hûvös, árnyékos, savanyú talajban érzi jól
magát a citromfû. Vannak országrészek, ahol jobban elter-
jedt, de mindenhol lehet számára egy kis sarkot találni, ahol
jól érzi magát. A citromfû friss hajtása rendkívül kellemes
kiegészítõje lehet sokféle salátának, de a paradicsomleves-
nek is egy nagyon pikáns jó ízt tud adni. Teának akár fris-
sen, akár szárítva fel lehet használni. Idegnyugtató, gyenge
altató hatása rendkívül kellemes. Jó pihenést, a munka
után! – huni –

Díszkerti, konyhakerti tanácsok a kerítésen túlra, amit nem csak olvas-
hat, de itt az Ön beküldött javaslatait is továbbadnánk.

Gasztronómia
A hónap receptjei: (Minden hónapban igyekszünk a bekül-
dött receptek közül hagyományosabb, mondhatni „Magyar
embörnek való” ételt, és valamelyest kímélõbb, a reformkony-
ha irányába mutató, de legalábbis olcsón s gyorsan elkészít-
hetõ finomságot ismertetni. – Jó étvágyat!)

Fokhagymás báránycomb (Húsvét)
Hozzávalók:
1 kg bárány comb, 20 dkg sárgarépa, 15 dkg fehérrépa, 1 fej
hagyma, 3-3 dkg cukor és liszt, 4 dkg. paradicsom püré, 4
evõkanál olaj, 3 gerezd fokhagyma, só. 
A húst sóval, zúzott fokhagymával bedörzsöljük, forró olaj-
ban elõsütjük, majd egy lábasba átszedjük. A sütésbõl vis-
szamaradt olajban a cukrot barnára pirítjuk. Beletesszük a
karikára vágott zöldséget, a vöröshagymát, és tovább pirít-
juk. Belekeverjük a paradicsompürét, majd a lisztet, és ami-
kor az is megpirult, kevés vízzel felöntjük. Ráöntjük a hús-
ra, és fedõ alatt puhára pároljuk. Amikor a hús kész, felsze-
leteljük, a mártást, pedig rászûrjük. Köretnek párolt rizst,
vagy tört burgonyát adunk hozzá.

Fasírt – másképpen
Hozzávalók: Nagyobb krumpliból, 4-5 darab. 30 dkg. Darált
hús, 3 gerezd fokhagyma, 2 dl Tejföl, 2 tojás, 2 evõkanál
zsemlemorzsa, só és bors.
A krumplikat meghámozzuk, lapjára kettévágjuk, s kizsírozott,
vagy olajozott tepsibe tesszük egymás mellé, s egy kicsit sóz-
zuk. A darált húst összedolgozzuk a fokhagymával, sóval,
borssal, zsemlemorzsával, a tojásokkal, majd kanállal a
krumplira rakjuk. A húsadagokat egy kissé kézzel megnyom-
juk, hogy fasírt formájuk legyen, és tetejére elosztjuk a tejfölt.

Végül két-három kanálnyi vizet is teszünk alá, hogy a krumpli
tudjon a levében párolódni, s a tepsit alumíniumfóliával lefed-
jük, körbenyomkodva a széleknél. Ezután forró sütõbe tesszük,
s amikor úgy értékeljük, hogy a krumpli már megpuhult, a fó-
liától megszabadított tepsiben a húst is pirosra sütjük.

Nagyi süteménye
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 2 kanál zsír, 2 kanál cukor, fél
zacskó sütõpor, 2 darab tojás, egy csipetnyi só, és töltelék-
nek bármilyen finom lekvár.
A lisztet a zsírral, sóval, cukorral, és a sütõporral összedol-
gozzuk, majd a két tojással összeállítjuk, hogy egy könnyen
nyújtható tésztánk legyen. Pihenni hagyjuk. Nyújtódeszkán
kinyújtjuk, mint a dörölye tésztát, olyan félujjnyi vékonyra,
téglalapokra daraboljuk, lekvárt teszünk az egyik szélére, a
másik felét ráhajtjuk, majd a szélét jól körülnyomkodjuk.
Forró zsírban sütjük ki, (aki az olajat szereti, használja azt
– szerk.), és vaníliás cukorral meghintve tálaljuk.

Sonkás táska
Hozzávalók:
20-20 dkg liszt és juhtúró, 15 dkg margarin, 3 tojás, 25 dkg
fõtt-füstölt sonka, 2–3 evõkanál tejföl, õrölt bors, só. 
A lisztet, a margarint, két tojást, és a juhtúrót kevés sóval
ízesítve jól összegyúrjuk. Hûtõszekrényben fél órát pihentet-
jük. A darált sonkához hozzá adjuk a tejfölt, borssal ízesít-
jük, és jól összekeverjük. A tésztát vékonyra kinyújtjuk, koc-
kákra vágjuk, és mindegyik kocka közepére teszünk a son-
kás töltelékbõl. A tészta széleit tojás sárgájával megkenjük,
négy csücskét táskaszerûen összehajtjuk, és olajozott sütõ-
lemezre téve megsütjük.

Irodalom                       NAGY ANNA KATALIN – Tavasz...
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A turisták elvárásai Mártélyon
Azt hiszem minden évben el kell egy kicsit gondolkodni,
hogy mit is várnak az idelátogató vendégek Mártélyon. Mi
az, ami ide csalogatja õket, és mit tudunk mi vendéglátók,
szolgáltatók, és mint mártélyi lakosok nyújtani nékik?

Mielõtt egy idegen eljön hozzánk, legyen hazai, vagy külföldi, tá-
jékozódni fog. Ezt megteheti különbözõ írásos anyagokból, ide-
genforgalmi irodákban, hazai, és külföldi kiállításokon, de egyre
többen, és gyakrabban az Internet használata által. Aminek rend-
szerén belül is számos út vezethet Mártélyra. Minden valószínû-
ség szerint ez lesz a jövõ legjobb információs forrása. Ezért elen-
gedhetetlen a jó megjelenés, mert a konkurencia már az informá-
ció beszerzése folyamán nagyon erõs. Mindenki igyekszik valami
rendkívüli lehetõséggel feltûnni, és a jelentéktelen dolgokat is
túlméretezve, túlértékelve közzétenni. Van információs politika
is, és élni kell annak szabályaival. Ezen belül is mérhetetlen a le-
hetõség, hogyan vigyük vásárra a bõrünket. Az én meglátásom
szerint a legjobb, ha õszintén, becsületesen, nem túlozva, a való-
ságnak megfelelõen adunk tájékoztatást. Ez az, ami hosszabb tá-
von gyümölcsözhet a falu minden lakója számára. Igen minden
lakója, mert nem csak az „húzhat hasznot” aki vendéglátással,
szolgáltatással van jelen, hanem elõbb, vagy utóbb közvetve min-
denki hasznosa lehet egy növekvõ szezonális vendégseregnek.
Azt hiszem olyan nagy forgalomtól itt soha sem kell tartani, ami
a falu oly nagyra becsült nyugalmát tartósan zavarná. 
Amikor tájékoztatunk, akkor mindég abból kell kiindulni, hogy
amikor mi elmegyünk szabadságra, más tájakra, esetleg orszá-
gokba, vagy csak egy hétvégét szeretnénk eltölteni valahol, akkor
milyen információra van szükségünk, és mi az, amit jó még tud-
ni. Ennek figyelembevételével, jó, ha mi is jól tájékoztatunk. A
többi már sok esetben csak ízlés, udvariasság, és nézet kérdése.
Tehát ezek után az érdeklõdõ beszerezte magának az informáci-
ót. A következõ lépése, hogy egyezteti ezt a saját elvárásaival.
A leggyakrabban a városi ember fog érdeklõdni irántunk. Legyen
az belföldi, vagy külföldi, a különbség lassan már csak a nyelv-
ben mutatkozik, hiszen a városi élet mindenhol hasonló nyomo-
kat hagy az emberben. Mind a nyugalmat, csendet, kellemes sé-
tákat, kerékpártúrákat, egy kis nyugodt strandi lustálkodást, a
vízisport lehetséges formáit fogja nálunk keresni. Sokan különös
érdeklõdéssel keresik a még látható falusi élet jellemzõit, és az
embereket barátságosabbnak képzelik el, mint a városban. Leg-
többjük szívesen venne valami falusi, házi terméket, legyen az
egy üveg jó lekvár, méz, tojás, zöldség, gyümölcs, de hús, hentes
árúk számtalan fajtáját is. A házi kenyér, a friss péksütemény,
meg friss tej, esetleg sajt, de a napjainkban oly divatos juh, vagy
kecskesajt is kelõs lenne. A bor, pálinka, savanyúság csak javít-
hatja a kínálatot. Igen ám, de (jelenleg –szerk.) végül is örül a
vendég, ha valamit kap. Az is inkább a már a városból megszo-
kott mindennapi élelem, sõt még az sem. Napjainkban néha már
jobban lehet vidéki házi terméket a városban kapni, mint vidé-
ken. Akinek meg van, az nem árulja, hát minek is. Olyat is ha-
lottam már, hogy a tojásgyárból beszerzett rossz tojást, jó házi-
ként árulták egyesek. Aztán itt van a húsáru. Én azt mondom a
minõséget meg kell fizetni, de akkor az legyen is minõség!
A tapasztalat itt is gyakran más. Azt gondolják egyesek, ami fa-
lusi az jó is, ezt mi tudjuk legjobban, hogy nem így van. A falun
is van jó, meg rossz termék, éppen úgy mint egy városi üzemben.
Milyen jó is lenne, ha a kistermelõk szövetkeznének, és lenne
egy árusító helyük a faluban, ahol a minõségi feleslegüket érté-

kesíteni tudnák? Talán valamikor még ilyen is lesz Mártélyon...
Az üdülõterületen a csenddel is gondok vannak, mert egyesek
azt hiszik, csak akkor vannak jelen, ha azt hallja mindenki. Az
is elképzelhetõ, hogy a város jobban megköveteli, és keményebb
bírságot szab ki a rendbontásért. Ez idáig még senkinek nem ju-
tott eszébe? Vagy mindenki csak hitt az emberek megtérésében?
Ebben azért már máshol is csalódtak.
A vendég szeretne egy kicsit nagyobb vendéglõi választékot is,
de ezért is a városba kell menni. A gond ott van, hogy a legtöb-
ben gyorsan akarnak meggazdagodni, a hírnév, a visszajáró elé-
gedett vendég nem mindenkinek fontos. Vagy éppen úgy vannak
vele: itt nincs a szerencsétlennek más választása, vagy bejön,
vagy kimegy („legelni”).
Térjünk a legfontosabbra. Ide jött a vendég, el lesz szállásolva.
Itt aztán az igények, és a csalódások megoszlanak. Van, akinek
egy ágy is elég, mert megy horgászni. Olyan is, akinek egy szo-
ba is megteszi, esetleg tusoló, hûtõszekrény, konyhahasználat
hozzá. Vannak családok, akik ennél már azért többet várnak:
tejes komfortot. Függetlenséget igényelnek, az évi szabadságu-
kat töltik, és nem egyszer két, meg több évig is spóroltak rá. Ez
esetenként, és anyagiaktól függõen változhat. Jól van ez így,
hiszen az árak, és az igények is különbözõek. A fontos az, hogy
amirõl az információban értesültek, az fedje a valóságot. Akkor
a szállással megelégedve fog távozni és nem kizárt, ha a többi
feltétel is jónak bizonyult, hogy ismét meglátogat bennünket.
Itt kell figyelembe venni, hogy a közös használatú WC-re, für-
dõre, esetleg konyhára külön fel kell hívni a figyelmet, mert ez
soknak nem megfelelõ, és becsapva, csalódottan érzi magát,
ha errõl elõzõleg nem tájékoztatták. A tisztaságnak, higiéniá-
nak is megvannak a követelményei, amit a vendég igénye, és
az egészsége érdekében szigorúbban kell venni. Az a vendég,
aki otthonában, és korábbi szállodai tartózkodása idején a
tisztasághoz van szokva, nem viseli el a flekkes, maszatos,
esetleg nagyon lehasznált környezetet. A fürdõ, és a WC-k fer-
tõtlenítése is minden vendég után kötelezõ. A berendezési tár-
gyak már csak az ízlés, és lehetõség kérdése. Az biztos, hogy a
vendég egy behûtött üdítõnek, egy sörnek, vagy bornak, né-
hány képeslapnak, egy kis csomag kávénak megörül indítás-
ként. A fürdõszobai kellékek indulási adagja, viszont szinte kö-
telezõ. A barátságos fogadtatás meg olyan dolog, hogy azt az
ember gyorsan látja, hogy igénylik-e vagy nem. Itt olyanokra
gondolok, akik azt mondják: elég egy jó napot, és hagyjon
nyugton, mert pihenni jöttem. Aztán ennek az ellenkezõje is
van, amikor alig várja egy vendég, hogy megszólítsák, vagy
egy pohárka helybéli itókával ébresztgessék a társalgási ked-
vét. Az esti közös bográcsos, szalonnasütés, vagy flekkenezés
is mindég igény szerint alakulhat. Ezek mind csak részletei a
vendéglátásnak, a vendég elsõsorban a nyugalmas pihenést
fogja nálunk keresni, de ahhoz elengedhetetlenek a részletek
gondos figyelembevétele, és a vendég igény szerinti ellátásá-
nak biztosítása. 
A vendéglátóknak is akkor lesz meg az örömük, ha minél több
visszatérõ vendéget tudnak majd üdvözölni. Azt hiszem, tenni
kell még egyet s mást ezen a téren, mert az elégedett vendég lesz
legfontosabb hírvivõje, hogy Mártélyon jót lehet nyaralni. Az pe-
dig minden mártélyi lakosnak csak a javát szolgálja. Ez már ott
kezdõdik, amikor tisztelettel, szeretettel emlékeznek, és beszél-
getnek a volt mártélyi vendégek a falubéli élményeikrõl.

Pósz Péter
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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

Apróhirdetések
Mangalica választási malacok
eladók. Érd.: (30) 910-0598
Többféle ízletes mézfajta kapha-
tó. Petõfi u. 2.
Zippzárvarrás, ruhajavítást, alja
felvarrást vállalok.
Békési Sándorné. Mártély Kini-
zsi u. 17. sz. alatt. 
Tel: 228-161. 06-30-462-7302.
Ugyanott: (tartósítószer-mentes)
savanyított hasáb, és apró ká-
poszta folyamatosan kapható –
egész nap.
Beépített és hordozható cserép-
kályhák átrakása tisztítása, ja-
vítása. Nagy Zsolt
Érdeklõdni: a (70) 215-6023-as
mobilszámon.
Mártélyi kiskertek és gyümöl-
csösök rotálását vállalom. Érd.:
(30) 517-1436
Akácméz van eladó. Ady E. u. 3.
Favágást vállalok. Ugyanott
gázpumpa eladó. Mártély, Béke
u. 8. Mobil: (30) 621-6293.
Mártélyiak figyelem! Nézze-
nek be hozzám – útba esik jö-
vet-menet (mint a Takarékszö-
vetkezet). Savanyú káposzta,

hasáb, valamint különféle sa-
vanyúságok kaphatók a Fõ u.
35/A szám alatt. Egész nap. Te-
lefon: (30) 515-0393.
Festést, mázolást, tapétázást,
homlokzatfestést, számlaképe-
sen, referenciával, rövid határ-
idõre, modern anyagokkal, ga-
ranciával vállalok. Kis Zoltán
Mártély, Táncsics M. u. 8. Tel.:
(70) 215-9749
Új „PERION” 12 V-os, 44 Ah-ás
autó akkumulátor eladó.
Szûcs Imre – Tel.: (62) 228-187
Komplett számítógép (AMD
2600+, 512 MB RAM, 60 GB
HDD, DVD író, DVD olvasó, 17”
monitor, FDD, billentyûzet,
egér), plusz: telepítés, és garan-
cia. Ár: 110.000 Ft. Egyéb alkat-
részek: számítógépes zenékhez
MIDI bill., Stúdió hangkártya.
Szûcs Attila – Tel.: (30) 218-
5034
Benzines betonkeverõ bérelhe-
tõ. Kiskertek rotálását, kerítés-
oszlopok lefúrását, kerítések tel-
jes körû kivitelezését vállalom.
Ugyanitt gépi talajfúró bérelhe-
tõ. Tel.: (30) 265-2305

Anyakönyvi hírek
ELHUNYTAK

Sörös Jánosné Mártély, Fõ u. 1.
Marton István Mártély, Fõ u. 27.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az FVM rendelete
alapján az egész ország területén tavasszal ismételten
sor kerül a ragadozó emlõsök (rókák) veszettség elle-
ni orális (szájon át történõ – szerk.) immunizálására. 
A vakcinákat térségünkben április 4–9 között helye-
zik ki. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állat-
ra ártalmatlan, veszélyt nem jelent. A kihelyezett
csalétekhez ennek ellenére nem szabad hozzányúlni,
összetörni.
A veszettség elleni kampány megkezdésétõl számított
21 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani
és csak pórázon szabad közterületre vinni.
Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ vagy
háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és ha-
ladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a he-
lyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot.
További felvilágosítással a körzeti állatorvos szolgál.

FELHÍVÁS!
VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
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Ne húzd be a féket!
Ne húzd be a féket, mert úgy nem haladunk - mondja néha
a gépjármûvezetõ oktatója -, de ki gondol arra, hogy ezt a jó
tanácsot egy életre meg kellene fogadni. Sajnos a mindenna-
pi élet labirintusában nehezen halad az ember, mert ezt a fé-
ket valaki mindég behúzza.
Az üres ígéretek, a félrevezetés, a megtévesztés, sõt a csalás
mesterei vesznek bennünket körül. A felelõtlenséggel járó
kárt felmérni sem lehet. Nagyobb gond, hogy nem kivételek-
rõl van szó, hanem országos jelenségrõl. A megvalósítás, és
a tettek korát éljük, vagy akarjuk élni, de így lassan megy a
dolog.
Az szocializmus hõskorában, az ígéretes üres beszéd, a nem
kiérdemelt dicséretek, az elért eredmények gyakori megha-
misítása, az eredményben szegény, de a hazug demagógiá-
hoz hû elvtársak voltak jutalmazva. Ebbõl a megbukott tár-
sadalomból, sok embernek csak a régimódi alaptermészet
maradt meg örökségbe, amitõl nehezebb megválni, mint
bármi mástól. Ebben még az Unió sem tud nékünk segíteni.
Ezen a jelenségen a beáramló tõkével, és modern technoló-
giával sem lehet változtatni. Amikor a magánéletben úgy,
mint a közéletben, lépten-nyomon zsákutcába, vagy a sza-
kadék szélére kerül az ember, mert embertársai felelõtlensé-
ge és könnyelmûsége oda juttatja, akkor megrendül a nem-
zetben hívõ ember. Nem mintha egyes személyeket akarnék
vádolni, inkább egy letûnt kort hibáztatok, hogy ilyen szel-

lemet-terhet hagyott örökségbe, amit senki nem vesz le vál-
lunkról. Nékünk kell megszabadulni ettõl, s változtatni raj-
ta.
Az elsõ, amit tehetünk, a felellõségre vonás... De azt szigorú-
an, és következményekkel. A munka, és tudás alapú társada-
lomban hatástalanítani kell a fejlõdést gátló akadályokat.
Nagyobb, és régebbi demokratikus hagyományokkal rendel-
kezõ országokban ezt már régen megtették, és azok ennek
következtében is a gyorsabb fejlõdés útjára léptek. Ott meg-
bízhatóan mûködnek a kommunikáció számtalan csatornái.
Ott az ígéretek megállapodássá váltak. A holnapot, holnapu-
tánt, a jövõ hetet, szigorú felelõsség, teljes határidõk váltot-
ták fel. A tettesekre nem csak a bíróság hozott ítéletet, ha-
nem embertársaik is megvonták a bizalmukat, ellehetetlení-
tették az életét, és végül kiközösítette õket a fejlõdés. Ez en-
nek a rendje, ha kemény is, de a többség javát fejlõdését szol-
gálja. Az emberség, a megértés, az ismételt lehetõségek, a se-
gítség, a támogatás maradjon a tisztességesen küzdõ, meg-
bízható embertársaink reménye. Ne pazaroljunk idõnket,
erõnket feleslegesen azokra, akik nem akarnak, vagy nem
tudnak a kor követelményeihez alkalmazkodni.
Marad a bizakodás, hogy a társadalom az öntisztulás ösvé-
nyén haladva, elõbb-utóbb sikerül azt a kéziféket kiengedni,
amit napjainkban még oly sokan igyekszenek behúzni.

– csula –

2005. március 10-én télûzõ farsangi mulatságot rendeztek
a Gondozási Központban.
Nagyon meguntuk már a telet – kezdõdik a kedves beszámo-
ló -, s bár e cikk írója is szem, és fültanúja volt az esemé-
nyeknek, el nem kerülheti, hogy átadja az õszintén áradó
szót az egyik érintettnek:

„...Szerveztünk hát egy télûzõ farsangi mulatságot az Idõ-
sek Klubjában... Vezetõnõnk meghívta az iskolásokat hoz-
zánk, akik nagyon jó kis mûsort adtak. Kedves, és nevetsé-
ges volt! Elsõként hallhattuk, Lakatos Alfréd egy kedves,
ironikus versét. Utána, legnagyobb meglepetésünkre, Ga-
lambos Lajcsi vezényletével, neves „fõvárosi” mûvészek
penderültek a kis alkalmi színpadra – a klub vezetõi és dol-
gozói, természetesen megfelelõen kimaszkírozva -, s színvo-

nalas mûsorral szórakoztattak bennünket. Fellépett Márió a
sármos harmonikás, Marica grófnõ a róla elnevezett operett-
bõl, majd a mûsorfolyamba kissé beilleszthetetlen módon,
maga Zorró, a villámkezû kardvirtuóz, aki pillanatok alatt
igazságot tett a megszeppent közönség soraiban. Volt még
kígyószelídítés, meg döbrögi mûsor, ami mind-mind nagy
örömünkre szolgált. A „Mártély singers” dalai után jólesõ
vendéglátásban volt részünk, teát kortyoltunk, s finom sü-
teményeket ettünk, majd az értékes tárgyakból szemezgetõ
tombolahúzás izgalmait élhettük át, e maradandó emléke-
ket hagyó jó hangulatú délután befejezéseként.
Reméljük, e felszabadultan vidám mulatsággal, végleg sike-
rült elûznünk a hideget és a szomorkás, szürke téli napo-
kat...

Kenéz Jánosné, az Idõsek Klubjából

Télûzõ farsangi mulatság az Idõsek Otthonában
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Feltámadott a belvíz tengere – avagy mesterséges patakok az újfaluban...

Ki gondolná, fõleg ilyen magamfajta alig néhány éve Márté-
lyon lakó ember, hogy egy-egy komolyabb tél után, a hóol-
vadás olyan jelenségeket tud produkálni, amelyet a hónap
elején volt szerencsém látni, sõt megörökíteni az újfaluban?
Jött egyszercsak a „riasztás”: „Barátom! Itt szivattyúzzuk a
vizet a Zrínyi utca sarkán, nincs kedved eljönni?” 
Hát hogyne lett volna, s mire lóhalálában „játszós ruhába”
bújtam, lábamon kissé megviselt hótaposómba, már meg is
érkezett értem Rózsa Jani bácsi.
Ezt az örökmozgó fiatalos embert, mindenki így hívja itt a falu-
ban, nemcsak a fiatalok, de – megfigyeltem – vele egykorúak is.
Ez, talán a tisztelet jele, s annak elismerése, hogy õ mindig min-
denütt jelen van, segít, intézkedik, ment, szervez és irányít...
Ahogy gurulunk az enyhén szólva is kivénhedt terepjáróval
a helyszín felé, nem gyõzöm feltenni kérdéseimet, de õ gyõz
rájuk válaszolni. Azután már feleslegesnek is érzem kérdeni
bármirõl, mert olyan lelkesen beszél a „nagy szivattyúról,”,
a tûzoltóautóról (amelynek orrszivattyúja is van, tehát –
mondja - ha „bármi” van, még azzal is rá lehet segíteni a
munkára), mint más ember a kedvenc hobbijáról, féltett
gyûjteményérõl, lelkéhez közelálló dolgairól.
Megérkezvén, a hosszú, pattanásig feszült tömlõk között
araszolva a sáros úton, egy félrelépésnél bokáig merülök va-
lami láthatatlan kátyúba, s nyûtt lábbelim nyílásain hideg
lábfürdõt veszek. „Gumicsizma kellett volna” – néz rám mo-
solyogva, hogy aki ilyen helyre jön, ne a „divattal” foglal-
kozzon, hanem a várható körülményekkel. Fényképezek.
A nagy német szivattyú kiegyensúlyozottan dolgozik, s a fia-
tal polgárõrök – a fiúk – serényen igazgatják a víz útját, hogy
az minél hamarabb a csatornába jusson a lapályból, közben
mindenféle törmeléket, betondarabokat ásnak-emelnek ki a
csordogáló víz útjából – könyékig, hónaljig nyúlkálva a jéghi-
deg vízbe. Gondolom is magamban: ez nem túl romantikus
feladat, s mily távol áll a szép egyenruhában való „sétálgatás-
tól, „autókázástól”, de a közbiztonság feletti õrködésben elen-
gedhetetlen ellenõrzõ körutak viszonylagos egyszerûségétõl...
Egy vízzel körülvett ház tulajdonosa érkezik, s rögtön azon
kezdi, mit hozhatna a mentõbrigádnak? Ki kávét kér, ki te-
át, s rövidesen tálcán érkezik a melegítõ ital, ami el is kél
ebben a szeles, hideg idõben.
Kicsit késõbb a nagy gép elengedi a vizet – csövet igazíts. A
közeli villanykaróhoz kötik egy vastag kötéllel, hogy jól áll-
jon, s már indul is újra a mesterséges patak.
Hazafalé még ellenõrizzük a Tornyai utca árkaiban sodró vi-
zet, ami már-már a peremig ér, majd a Rákóczi tér sarkán lé-
võ átereszt, amelybõl mint zabolátlan hegyi patak bukkan

elõ a zavaros
víz, amit a
s z i v a t t y ú k
több száz mé-
terrel odébb
emelnek át
az árokba.
Én annyiban
veszek részt
az „ellenõr-
zésben”, hogy
lefényképe-
zem. Mikor

megkerülöm a piros Nivát, szemembe ötlik Jani bácsi kávés-
csészéje, amit elindulás óta hordozunk a domború bádogte-
tõn. A kanál szép rendesen benne, a csésze mintha oda len-
ne ragasztva. Leemelem, s mosolyogva nyújtom be a fülké-
be. „Hijgye! – mondja – Mit szólt volna a tulaj, ha hiányzik
egy csészéje? Látod, így kell jönni!”
Valóban. Indultunk, forgolódtunk, fékeztünk és a csésze ép-
ségben túlélte. Valamit tudhat az „öreg” Rózsa – konstatá-
lom – s összemosolygunk, mint két csibész kisdiák. Talán
ezért szeretik oly sokan? Mert egyszerre kõkemény, ha kell,
de mosolygós „öregúr”, ha a helyzet úgy hozza.
Pár nap múlva megint riasztás, ugyanonnan. Már úgy megyek
velük, mint vasárnapos dolgozó a kocsmamûvekbe – lelkesen
ülök autóba. A kép megint ugyanaz. A „patak”, ha lehet még
nagyobb, már egy másik szivattyú is javában dolgozik, s arcu-
kon kutatom a pánik jeleit. Nincs pánik, nincs ijedelem, sem
kapkodás. Tempós, nyugodt, szakszerû mozdulatok, s a latya-
kos víz – mit tehet mást? – szépen elindul útjára, hogy fenye-
getõ emelkedése elvesszen a szivattyúk erejében, az árkok lej-
tésében, s az emberek közös és önfeláldozó akaratában.
Mártély–belvíz, 1:0. A meccsnek még nincs vége, de a „ha-

zai” csapat edzett. Idõt, fáradságot nem kímélnek, a dugat-
tyúk, szelepek, csövek, elosztók, no és az emberek dolgoz-
nak, s a víz ettõl visszahúzódik.
Köszönjük meg a polgárõröknek! És bízzunk benne, hogy a
tavaszi idõ is segít eb-
ben a bajban, s lassan fi-
gyeljünk a közelgõ ár-
vízre, aminek kimenete-
le sajnos épp oly bizony-
talan, mint mindené a
természetben, amibe a
tudálékos ember egykor
„belekalamolt”, s ami-
kor rájött, hogy valamit
alapvetõen elhibázott, a
legritkább esetben vette
a fáradságot, hogy leg-
alább olyan mértékben
kijavítsa, mint amennyi-
re tönkretette...

– Farkas –
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Az A.S.A. Köztisztasági Kft. a lakosság szolgálatában
Remélhetõen, már minden mártélyi lakos megkapta az
A.S.A. Köztisztasági Kft. tájékoztatóját a 2005. április
1-tõl érvényes új hulladékszállítási és díjrendszer beve-
zetésérõl.
Ennek mellékletében egy pontos menetrend is szerepel,
a mi nagy könnyebbségünkre lesz abban, hogy el ne fe-
lejtsük kitenni a házak elé a szemetes edényeket. Érde-
mes tehát kéznél tartani és megõrizni. Nagy változás, s
ez utóbbit csak valóban azért erõsítjük meg, hogy nyo-
matékosan felhívjuk a Mártélyiak figyelmét erre a mi
érdekünket szolgáló változásra, hogy május 1-tõl, októ-
ber 31-ig hetenként viszik el a hulladékot, az azt köve-
tõ hónapokban viszont csak kéthetente!
Az is változás, hogy amennyiben e sûrített szemétszál-
lítás ellenére a tárolóedény befogadóképességénél na-
gyobb mennyiségû hulladék gyûlik össze a háztartások-
ban, akkor kék színû, A.S.A. feliratú, a cégtõl vásárol-
ható szabványzsákokban kitett háztartási hulladék ke-
rül elszállításra. A zsákok, 50 és 120 literes méretben
lesznek beszerezhetõk, s a lap szerkesztõségének meg-
keresésére az A.S.A. Kft. illetékese ígéretet tett, hogy
ezeket a zsákokat ne csupán a kihelyezett ügyfélszolgá-

lati idõben lehessen megvásárolni, hanem azokban a
boltokban, üzletekben is, akik tulajdonosaival sikerül
ezirányú sikeres megállapodást létrehozniuk. A kuka
mellé kitett zöldhulladékot, nyesedéket, gazt, gallyat,
amely rendezett formában, kötegelve, azaz összekötve
kerül kihelyezésre (nem hullik szét!), az A.S.A. tovább-
ra is díjmentesen szállítja el.
Tisztelettel kérik a lakosságot, hogy a nézeteltérések el-
kerülése véget, a saját érdekükben is vegyék igénybe a
zsákos szállítás lehetõségét, melyeknek árában benne
foglaltatik az elszállítás, és a hulladék-elhelyezés ára
is.
Mint azt a tájékoztatóból megtudhatták, az új szemét-
szállítási rendszer bevezetése miatt, új szolgáltatási
szerzõdéseket kell kötni. E célból az A.S.A munkatársai
március 20-án (vasárnap) személyesen kerestek fel
minden háztartást, a tisztelt lakókat, az új szerzõdés
megkötése, valamint az 1-2 fõs háztartások esetében, a
60 literes gyûjtõedények átadása érdekében.
(Mire a lap megjelenik, mindez valószínûleg zökkenõ-
mentesen megtörtént.)

Szerkesztõség

2005. március 18-án 15 órakor, ünnepi közgyûlésre hívta
polgárõreit, s meghívott vendégeit a Mártélyi Polgárõr-,

Tûz- és Vagyon-
védelmi Köz-
hasznú Egyesü-
letet abból az al-
kalomból, hogy a
2003-ban alapí-
tott Biztonságos
Magyarországért
Közalapí tvány
kuratóriuma, 10
éves, a bûnmeg-
elõzésben és va-
gyonvédelemben
elvégzett kiemel-

kedõ és példamutató munkájukért „Kopácsi Sándor” díjban
részesítette az egyesületet.
Az alapítvány minden évben két település polgárõr egyesü-
letét részesíti e kitüntetõ címmel, (egy falut, s egy várost),
idén Debrecen városa mellett Mártély kapta e jelentõs elis-

merést. A kitün-
tetõ cím mellé
pénzjutalom is
jár, amelynek
minden bizon-
nyal már van is
helye az egyesü-
let leendõ tervei-
ben.
Az ünnepségen
részt vett Balogh
Jánosné polgár-

mester, Dezsõ József Hódmezõvásárhely rendõrkapitánya,
s a kapitányság munkatársai, akik régóta állnak kitûnõ
munkakapcso-
latban a mártélyi
polgárõrséggel,
Magyari Béla a
Csongrád Megyei
Polgárõr Szövet-
ségek elnöke, va-
lamint az egye-
sület polgárõrei
és vendégeik.
A bensõséges
ünnep kapcsán
elismerõen és
köszönetet kife-
jezve több felszólalásban méltatták a mártélyi szervezet
kiemelkedõ munkáját, majd Magyari Béla személyes elis-
merésként, egy díszoklevelet nyújtott át Rózsa Jánosnak, a
polgárõr mozgalomban huzamos idõn keresztül, a közbiz-
tonság és bûnmegelõzés területén végzett kiemelkedõ tevé-
kenységéért.
A délután kötetlen beszélge-
téssel, és a múlt eseményei-
nek felidézésével folytató-
dott, de elkerülhetetlenül szó-
ba kerültek a belvízvédelem, s
az árvízvédelem elõttük álló
feladatai is – s a mindennapi,
sokszor nem látványos, de ki-
tartó lelkesedét és önzetlen
odafigyelést megkövetelõ na-
pi munka.        – Szerkesztõ –

Országos elismerés a Polgárõröknek
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Tanyabejárás a mártélyi határban (Avagy, hogy a másnap se teljen tétlenül...)

Néhol feltaréjosodott hatalmas traktornyomokon bukdácsol-
va, néhol tengelyig érõ vendégmarasztaló sárban csúszkál-
va haladt a két terepjáróból álló „karaván” március 19-én
délelõtt a Mártély környéki tanyák lakóinak meglátogatásá-
ra. A kivénhedt Niva és a tanyagondnoki szolgálat TATA tí-
pusú autóinak utasai Balogh Jánosné polgármester, Dezsõ
József Hódmezõvásárhely rendõrkapitánya, Rózsa János a
mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egye-
sület elnöke, Albert Tibor alpolgármester és az efféle terep-
autózásban igencsak gyakorlott Szuromi Ernõ tanyagond-
nok kalandos utazásra vállalkoztak a téltõl megviselt dûlõ-
utakon.

Jó néhány tanyába bekanyarodtak, s köszöntötték a lakókat,
érdeklõdve, milyen károkat okozott az elhúzódó tél, szen-
vednek-e valamiben hiányt, s hogy tudják megoldani a köz-
lekedést, bevásárlást. Jó ismerõsként köszöntötték a kis
„különítmény” tagjait mindenhol. A Mártélyon már hosszú
idõ óta mûködõ tanyagondnoki szolgálat, amely a polgár-
õrökkel együttmûködve a legkülönfélébb esetekben segít a
tanyákon élõ embereknek, példaértékû odafigyeléssel és
tettrekészséggel bizonyítja, hogy még a legzordabb idõjárás-
ban is képes napi kapcsolatot tartani a tanyákon elszigetelt-
ségben élõ, fõként idõs emberekkel, mindennapi szükségle-
teik kielégítésében, bármilyen gondjuk megoldásában. Ha
kell, a mintegy 20, a tanyavilágban lakó gyermeket szállít-
ják be az iskolába, és vissza, s ha arra van szükség élelmi-
szert, gyógyszert visznek a tanyákon rekedt embereknek, az
orvost, ápolónõt, sõt ha más megoldás nincs, még a nyugdí-

jat is „házhoz”- azaz tanyához szállítják.
Dezsõ József hosszú évek távolléte után meghatottan vette
tudomásul, hogy majd minden második-harmadik tanyában
ismerõsökkel találkozott, akik örömmel köszöntötték a ka-
pitány urat, s
szívesen be-
széltek éle-
tükrõl, örö-
m e i k r õ l ,
gondjaikról,
r eménye ik -
rõl. A hódme-
zõvásárhelyi
Rendõrkapi-
tányság fel-
tett szándéka
egy komplex
tanyap rog -
ram beindítása, amely a mártélyi jó példából kiindulva, az
eddigieknél még rendszeresebb és mélyrehatóbb odafigye-
lést tesz majd lehetõvé a tanyákon élõk személyi és vagyon-
biztonsága érdekében.
Talán a hatodik tanya bekötõútján, a hátul haladó terepjáró
békésen megfeneklett, de a Rózsa János vezette „orosz hadi-
gépezet”, kis erõlködés után kimozdította szorult helyzeté-
bõl az indiai
ipar remekét,
s bevontatta
a tanyaud-
varba a ben-
ne ülõ Pol-
g á r m e s t e r
Asszony és
Alpolgármes-
ter úr nem
kis megkön-
nyebbülésé-
re.
A „Baranyi”
tanyában nagy örömmel fogadták a háziak a betoppanó vá-
ratlan vendégeket, s büszkén vezették körbe õket a rende-
zett, szinte összkomfortos épületben, ahol a mostani belvíz
ellenére is szárazfalú pincét láthattak, s megmelengethették
kezüket a nagyszobai búbos kemencénél.
A tanyabejárás történéseire a Polgármesteri Hivatalban el-
kortyolt forró tea tette fel a koronát, mert március ide, már-
cius oda, bi-
zony süvítõ
szél borotvál-
ta az arcokat,
amely azon-
ban a nagy
ki te r jedésû
belvizek fel-
szárításában
most mégis-
csak nagyon
hasznos le-
het.     – F.Z. –
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ÁMK hírek
Iskolai farsang

Iskolánk farsangi bálja február utolsó szombatján, február
26-án volt.
Lázas készülõdés, titokzatosság elõzte meg ezt a napot.
Minden osztály nagy izgalommal készült. Tervezgetés, ru-
hakészítés, táncpróbák voltak.

Végül elkezdõdött az osztályok bemutatkozása. A csopor-
tos jelmezek közül az alsó tagozatos 3. osztályosok voltak
a legötletesebb és legszínesebb ruhákban. Történelmi kort
személyesítették meg az õsembertõl napjainkig. Meg is
nyerték az elsõ helyet. Aranyosak voltak az állatjelmezek,
egyéniben is.
Mi a hét napjait személyesítettük meg. Volt vers, torna,
tánc a mutatványunkban.
A felsõ tagozatosok bemutatója nagyon ötletes és színes
volt. Legjobban tetszett a zsûrinek és nekünk a 7. osztá-

lyosok farsangi
öltözete - a zene
voltak. Nagyon
szép volt a ruhá-
juk, zenéjük, mél-
tán nyerték el az
elsõ helyezést.
Közben nagyon
ízlett a finom
fánk mindenki-
nek, de ettünk a
szendvicsbõl is.
Az üdítõ is elfo-
gyott mind.
A tombolán nem
sokat nyertünk,
de volt, aki nevét
2-3-szor is mond-
ták a húzáson.
Nagyon emléke-
zetes volt ez a
nap nekünk.

Az Általános Iskola Diákönkormányzata ezúton köszöni
meg a kedves Szülõk, támogatók farsangi felajánlásait, a
tombolatárgyakat, a farsangi fánkot és a jutalomtortákat.
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Március 27-én, Hódmezõvásárhelyen területi balladamon-
dó versenyen vettünk részt. Iskolánkat Danicska Bettina 7.
osztályos tanuló képviselte.

Március 16-án Garzó Imre fizika versenyen vettünk részt a
Bethlen Gábor Református Gimnáziumban. Iskolánkat
Csatlós Renáta és Molnár Sándor 7. osztályos diákok kép-
viselték.

Emlékezés március 15-re

Március 11-én délután izgalmas vetélkedõre került sor a
mártélyi iskolában, ahol a felsõsök 7 csapata mérte össze
az 1848-49-es szabadságharccal kapcsolatos tudását. A
csapatokban az évfolyamok tanulói vegyesen képviseltet-
ték magukat. Elõre kiadott irodalom és feladatok alapján
készültek a versenyre. Például toborzóbeszédet kellett írni-
uk versben vagy prózában. Igazi kis remekmûvek szület-
tek, pedig elõször megijedtek az újszerû feladattól. A vetél-
kedõ 11 fordulóból állt, egymást váltották az írásbeli, szó-
beli kérdések, sõt az is kiderült, melyik csapat tud leggyor-
sabban puzzlét összerakni, vagy korabeli dalt énekelni.
Képfelismerés, vaktérkép, villámkérdések, ahol rabolni is
lehetett, s egyre jobban izzott a feszültség a faluház nagy-
termében és izgatottan tapadtak a szemek a kivetítõre, va-
jon melyik csapatnak hány pontja van. Mire véget ért a ver-
seny, alaposan elfáradtak a gyerekek. Arra azonban még
maradt egy kis energia, hogy az eredményhirdetésig sza-
badságharcos dalokat énekeljünk. Nemcsak a helyezettek-
nek, hanem mindenkinek jutott egy kis ajándék munkája
jutalmául. 
Az együtt töltött délutánra a késõbbikben is bizonyára szí-
vesen emlékeznek vissza majd a tanárok és a diákok.
A gyõztes csapatok névsora:
1. hely: Molnár Viktória, Rekett-Nagy Viktória, Virágh
Emese, Tóth Beatrix, Kovács Krisztina, Kenéz Edina, Deák
Krisztina, Markó Áron, Bálint Zita, Terjék Zsanna.
2. hely: Csatlós Renáta, Nagy András, Szombathelyi Péter,
Gábor János, Hetényi Zsuzsanna, Cseszkó Éva, Katona-Kis
Ádám, Mészáros Jennifer, Tóbiás Dóra.
3. hely: Olasz László, Gémes Erika, Lantos János, Tábori
Róbert, Kulik Edina, Tóbiás Ferenc, Surinya Cintia, Ménesi
Gábor, Zimán Ádám.

Bajnócziné Rácz Éva történelem szaktanár

Elsõsök beiratkozása
Az Általános Iskolában az elsõsök beiratkozása 2005. áp-
rilis 21-én és 22-én 8 órától 16 óráig lesz. Szükséges do-
kumentumok: Születési anyakönyvi kivonat, TAJ szám,
Óvodai szakvélemény.
A diákigazolvány igényléshez 1 db fénykép és 550 Ft. Biz-
tosítási díj (ha az államilag finanszírozott balesetbiztosí-
táson kívüli konstrukciót kérik).

Nyílt nap leendõ elsõs szülõk részére

Az Általános Iskola 2005. április 12-én a leendõ elsõ osztá-
lyos szülõk részére nyílt napot szervez.
óra 8.15-tõl 9.00-ig társastánc 1. osztály

tanít: Horváthné Kriczki Zita
óra 9.20-tól 10.05-ig magyar 1. osztály

tanít: Cseszkóné Locskai Éva
óra 10.15-tõl 11-ig matematika 2. osztály

tanít: Pusztai Sándorné
óra 11.10-tõl 11.55-ig magyar 2. osztály

tanít: Pusztai Sándorné
óra 12.05-tõl 12.50-ig társastánc 2. osztály

tanít: Horváthné Kriczki Zita

Április 12-én 16, 30 órától a tapasztalatok megbeszélésére,
az óvoda - iskola átmenet aktuális kérdéseirõl rendhagyó
szülõi értekezlet lesz az Óvodában. 

Sítábor

Február 13-19-ig sítáborban voltunk Szlovákiában. Rend-
kívül élvezetes volt az egy hét. Nagyon jó minõségû havon
siklottunk a lejtõkön, pénteken már mindenki száguldott a
pályákon. Nagy élményt nyújtott a felvonózás; fõleg azok-
nak, akik a hegy csúcsáig jutottak vele. Jövõre is szeret-
nénk síelni. 

Kis Krisztián testnevelõ szaktanár

Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára
eseményei
A viselkedéskultúra programsorozat keretében településünk
gyõztes csapata - Molnár Viktória 8. o., Csatlós Renáta, Sajti
Kata, Újhelyi Tímea 7. osztályos tanulók -, március 4-én ju-
talom éttermi vacsorán valamint színházi látogatáson vettek
részt Szegeden. Úgy az éttermi, mint a színházi tartózkodás-
ról-viselkedésrõl videofelvétel készült, melyet Dr. Halák Lász-
ló tanár úr értékelt ki március 10-én csütörtökön Székkuta-
son. A kiértékelés után minden résztvevõ 1-1 könyvet kapott
az írótól ajándékba, melyet a helyszínen dedikált is.
Ezekkel a programokkal zárult a február eleje óta tartó prog-
ramsorozat, de bízunk benne, hogy a jövõben is sikerül ha-
sonlót szervezni.

A mi könyvtárunkban is április 15-ig lehet szavazni
A „Nagy Könyvre”. 

Sajti Imréné

Aki tudja a hogyant, az mindig találni fog
munkát. Aki ismeri a miértet, mindig a fõnö-
ke lesz. Ralph Waldo Emerson
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Meghívó

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete ezúton tiszte-
lettel meghívja tagjait és pártoló tagjait 2005. április 16-án
szombaton délelõtt 9 órára a faluházban megtartandó köz-
gyûlésére.
Napirenden az Egyesület 2004. évi munkájáról beszámoló, a
pénzügyi helyzet kiértékelése, az Ellenõrzõ Bizottság jelen-
tésének, valamint a közhasznúsági jelentésnek a megtár-
gyalása. Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen lenne,
úgy ugyanazon a helyen a vezetõség 2005. április 16-án
9.30-ra ismételten összehívja a közgyûlést, amely a megje-
lentek számától függetlenül határozatképes.
Az egyesület szeretettel várja mindazon tagjait és pártolóit,
akiknek január 1-je, és június 30-a közötti idõszakban van
a névnapjuk, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg a vezetõséget
és egymást, s hogy a közös névnapon egymást felköszönt-
hessék, és jókívánságokkal elhalmozhassák egymást.
A szerény vendéglátás és kis ajándék az egyesület részérõl
nem marad el. Vezetõség

Felhívás

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete, csatlakozva a
Kaláris felhívásához, tagjai, és minden érdeklõdõ számára
amatõr vers és prózaírói pályázatot hirdet. Lehet beküldeni
verseket, régi anekdotákat, vidám, vagy szomorú története-
ket, elbeszéléseket az elmúlt évek történéseirõl.
A pályamunkákat decemberig várja az újság szerkesztõsége,
amelyekbõl a legjobbakat közölni fogják, s az év végén egy
szakértõkbõl álló zsûri értékelése után komoly pénzjutalom-
mal díjazzák. Különösen szeretnénk, ha a fiatalok is tollat
ragadnának, s megosztanák mindannyiónkkal, akár saját
emlékeiket, akár szüleiktõl, nagyszüleiktõl hallott vissza-
emlékezéseiket.

Az Idõsek klubjának április havi programja:

4-6-án Térítési díjak befizetése, 9–10 óráig és 13–15 óráig.
7-én Egészségvédelmi elõadás 10 órától.

Elõadó: Unti Tibor Szegedrõl.
8-22-ig Bioptron gyógy-lámpa kezelés, 10 órától.

(Juhász Nagy Bálintné).
11-én A „Költészet Napja”. Megemlékezés József Attila

születésnapjáról.
Legkedvesebb verseink – 10 órától.

11-15-ig Tavaszi kertgondozás. Kérjük, szerszámokat hoz-
zanak magukkal.

20-án Orvosi ellenõrzés, 13.30-tól. Dr. Neu Klára doktornõ.
27-én fehérnemû vásár, 10 órától.
28-án Névnapi köszöntõk, 10 órától. Valéria, György,

Eszter.
Minden kedden gyógymasszírozás elõjegyzés szerint, kézi-
munkázók csoportfoglalkozása és a gyógytorna 10 órától

(szerda délelõttönként), hétfõn és csütörtökön délután 3
órától az „Optimista csoport” próbái: felkészülés a Humor-
fesztiválra, a sándorfalvi Nyugdíjas Találkozóra, és az Idõ-
sek Napjára. Vezetõség

Búcsúzás és köszönet...

Dr. Csernai Katalin, 1993 augusztusa óta látta el jó tanácsa-
ival a falu apraja-nagyját, s állt a betegek szolgálatában.
Nem csoda, hogy e közel 12 év alatt megismerte a község la-
kóit, sokuknál családtagnak számított. Számtalan kisgyer-
meket születésétõl fogva ismert. Csecsemõ tanácsadásaira
havonta jártak a babák és a mamák, s késõbb, mint ovisok
is kedves ismerõsként köszöntötték, amikor iskolába mene-
tel elõtt megvizsgálta õket, hogy azután már, iskolásokként
kövesse növekedésüket, testi-lelki fejlõdésüket. Tanévek vé-
gén, lelkesen szervezte az Egészségvédõ Nap programjait. A
Gondozási Központ idõs tagjai havonta a klubban fordulhat-
tak hozzá egészségügyi gondjaikkal, és kérhettek életviteli
tanácsokat. Gondolt a magukat egészségesnek tartókra is,
rendszeres szûrõvizsgálatok végzésével.
1994-tõl, nyolc éven át volt képviselõ az önkormányzatban,
a Szociális Bizottság munkájában vett részt.
Sok-sok ember sajnálja, hogy életútja másfelé kanyarodik, s
elmegy tõlünk ennyi év után. Tisztelettel és szeretettel fo-
gunk emlékezni rá, s a velünk töltött idõre.
Megköszönjük lelkiismeretes munkáját, és kívánjuk, hogy
egészségben és boldogságban élje életét, melyet, mint eddig
is az emberek egészsége megõrzésének, és betegségeik gyó-
gyításának szentelt. Mártély lakói

A „virágos otthon” program idén is folytatódik
Sikeresen lezárult az elmúlt évi program. Mint arról már
érintõlegesen beszámoltunk, az eredményhirdetésre márci-
us 15-én Nemzeti Ünnepünk megemlékezési programjában
került sor.
Eredmények: Pótári Imréné kertje I. helyezés, Joó Károly
kertje II. helyezés, Somodi Istvánné kertje III. helyezés.
A többi résztvevõt oklevéllel jutalmaztuk. Mindenkinek gra-
tulálunk!
Idén folytatni fogjuk a programot, célunk az igényes és ápolt
zöldfelület, a kert kultúrájának fejlesztése a település egész
területén, továbbá a virágos utcaképek kialakítása. Bízunk
abban, hogy a csatornázás senkinek sem szegi virágültetési
kedvét. Április végén, ahogy az idõjárás engedi, virágvásárt
rendezünk. Az elmúlt évhez hasonlóan a Gondozási központ
lelkes munkatársai segítenek ebben. A program vezetõi újí-
tó javaslattal álltak elõ. A résztvevõk toborzása érdekében
mindenkihez becsengetünk, akinek a kertje szépen gondo-
zott. Akik elfogadják ezt a megkeresést, és szívesen megmu-
tatják kertjeiket a szakembereknek, azok bekerülnek a ver-
senybe. A verseny a virágos és esztétikus elõ- és magánker-
tek, balkonok valamint az ingatlanok elõtti virágos utcasá-
vok szakszerû megteremtését és fenntartását kívánja elis-
merni. Minél több a jelentkezõ, annál több kategóriát tu-
dunk kialakítani, és természetesen benne eredményt hirdet-
ni. Az õszi idõszakban is szeretnénk virágvásárt rendezni,
melyben a tavalyi választék bõvítését is célul tûztük ki.

Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesület

Az „Add a kezed” Mozgássérültek
Egyesületének hírei

A Gondozási Központ hírei
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Húsznapi demonstráció után, létrejött a megállapodás
a gazdák és az agrártárca között. A demonstrálók, a ki
nem fizetett földalapú támogatások, és a nem megfe-
lelõ intézményi háttér miatt sztrájkoltak. Amit a gaz-
dálkodók nagymértékben sérelmeztek, hogy tavaly jú-
nius 15-ig be kellett adni a földalapú támogatásokhoz
a pályázatokat, és a hiánypótlás kipostázása, csak de-
cemberben kezdõdött meg. A gazdademonstrációval
kapcsolatban, interjú olvasható Hevesi Istvánnal, aki
a Gazdák Demonstrációs Bizottságának a szóvivõje,
országos szinten.

T.J.: - Meg van elégedve az eredménnyel, ami született?
H.I.: - Úgy gondolom, hogy amit 15 évig nem sikerült rendbe
tenni, azt most, egy megállapodással sem lehet. Arra kell
törekednünk, úgy nekünk, mint az FVM-nek, hogy minél több
ember maradjon mezõgazdász, mert nincs arra perspektíva,
hogy azok az emberek, akik kiszorulnak a mezõgazdaságból,
azok mit fognak a késõbbiekben dolgozni, mikor ilyen nagy
munkanélküliség van az országban. Egy dolog, ami erõt adhat a
gazdáknak, ami a Felvonulási téren is elhangzott, az  az, hogy
soha nem látott mértékû volt az összefogás, és erre még nem volt
példa! Mindig úgy tekintettek ránk, magyar mezõgazdászokra, a
magyar államban, hogy megtûrt és másodlagos személyek
vagyunk, mivel támogatásokat kapunk, és ez a pénz, a többi
adófizetõ állampolgár pénze. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar
paraszt, végre megtanulta felemelni a fejét, egyenesen szem-
benézni a másik emberrel, és nem másodlagos embernek érzi
magát! Büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, és arra
is, hogy parasztizálunk és mezõgazdálkodunk! 
T.J.: - Az intervenciós gabonafelvásárlással kapcsolatban is
kedvezõ megállapodás született. Így remélhetõleg nem
marad a gazdák nyakán a gabona úgy, mint a tavalyi évben,
mikor rekordtermés volt. 
H.I.: - Az egy dolog, hogy raktár kapacitási problémák adódtak
ez elõzõ évben, de azt nem értjük, hogy miért nem rugalmasabb
a Vidékfejlesztési Hivatal! Volt olyan, hogy az emberek hordták
volna be raktárakba az intervenciós gabonát, de a raktárosok azt
mondták, hogy mivel alkalmazottak, csak délután négy óráig
hajlandóak dolgozni. Nyáron, mivel tovább világos van, nekünk
az lett volna a jobb, ha késõ estig tudunk szállítani, mivel tovább
vagyunk kint a földeken. Nagyon nagy gondnak látjuk azt, hogy
nem voltunk felkészülve a tavalyi rekordtermésre. A raktárak
minõsége nem felel meg annak a minõségi követelményrendsz-
ernek, amit támaszt a hivatal. Mivel a Vidékfejlesztési Hivatal,
nem kötött intervenciós gabonaszerzõdést az Európai Unióval,
ez által, engedélyezték Portugáliának és Norvégiának, hogy
Amerikából hozzanak be gabonát. A gazdák azért háborodtak fel
ezen, hogy amikor Magyarországon ekkora raktárkészlet van,
akkor miért engedi az Európai Unió, hogy Amerikából hozzanak
terményt. Amit még sérelmezünk, hogy a bosnyákok nagyon sok
gabonát hordtak volna ki, csak jött valami "vámocska", és ez a
szállítmányozás azonnal berekedt. Az már látszik, hogy az inter-
venciós gabona nyomni fogja raktárjainkat, az ez évi aratásig.
Azt is kifogásoltuk, hogy a Vidékfejlesztési Hivatal a pályázati
elbírálást és feldolgozást, a törvényi határidõket be nem tartva
végzi. Általában, egy pályázatnak, két - három hónap az
elbírálási ideje. A gépbeszerzés pályázatokra, négy - öt
hónapokra érkezik meg a befogadó nyilatkozat, és még onnantól

következik a bírálat, illetve az értesítés, majd a kifizetés. A min-
iszter urak, államtitkár urak és politikusok, azt elfelejtették
közölni az emberekkel a sajtón keresztül, (ahol folyamatosan
ment a "számháború", hogy a 328 milliárdos FVM költségvetés,
ami szerintük az utolsó évek legnagyobb támogatása), hogy
ebbõl a pénzeszközbõl, a tavaly év végén, 150 milliárdot,
elköltöttek. 
T.J.: - Ezek után valószínû, hogy jobban fog mûködni az
élelmiszerellenõrzés is. 
H.I.: - Igen, a magyar piac védelme! A paprika botrány, meghoz-
ta ennek a „gyümölcsét“! A nagy áruházláncok idõként ár alatt
értékesítenek, de a minõségi különbözetek megvannak, és így a
magyar termékek nem fogynak annyira, és nem tudnak beszál-
lítani a magyar termelõk. 
A piac védelme, nem kerülne pénzbe, nem úgy, mint a földalapú
támogatás, és ennek, úgy gondolom, demonstráció nélkül is,
meg kellett volna valósulnia. Hogyha, a saját termékeinket job-
ban el tudnánk adni, Magyarországon belül, akkor a magyar
vidék is jobban fejlõdne. Országon belül a hatósági törvénykezés
úgy az állattartásra, mint a növénytermesztési egységre
vonatkozóan sokkal szigorúbb, mint az Európai Unióban. Ez
akkor hátrány velünk szemben, ugyanis pénzt kell e miatt befek-
tetnünk, hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak, és így nagy-
on nehéz versenyezni. Ha versenyzünk, akkor versenyezzünk
egyenlõ feltételekkel!
T.J.: - Az FVM részérõl a március 15-ig beígért pénzek ki let-
tek-e fizetve?
H.I.: - Minden reggel, azzal kezdõdtek a tárgyalások, hogy a
Miniszterelnök Úr felolvasta, hogy mennyi támogatást fizettek
ki, az elõzõ napon. Az nagyon szép szám, hogy a 208.000 gazda
80%-át kifizették! Csak egyet felejtettek el, hogy õk a ter-
mõterületek 35–40%-át használják! Tehát, a nagy összegû
pénzek, a mai napig nem kerültek kifizetésre! Mivel, kezdõdnek
a tavaszi munkálatok, meg kellene venni a vetõmagot és a
mûtrágyát, és sok gazda nem tudja, hogy fogjon neki az idei sze-
zonnak. Megjelent a sajtóban nem egyszer, hogy minek sztrájkol-
unk, mikor 30–40 milliós traktorjaink vannak! Ehhez, annyit
tudok hozzá fûzni, hogy ezek nekünk a munkaeszközeink, ebbõl
éljük életünket! Nem tudom mi lenne, ha a minisztériumban
Erika - írógépen gépelnének a titkárnõk! Fejlõdik a világ, a
munkaeszközök fejlõdését nekünk is, követnünk kell. A gépeink
lízingelve vannak, így azok, nem a mieink, hanem a banké!
T.J.: - A sertéstartók fognak-e, sztrájkolni?
H.I.: - A megegyezés hetében, a csütörtöki megállapodási ter-
vezet, sokkal jobb pozíciókat tartalmazott, mikor a
Miniszterelnök Úr becsukta a mappáját! Akkor, arról volt szó,
hogy minden sertés után, kétezer forintot kapunk, a baromfi
után pedig kilenc forint - ötven fillért. Összesen, tízmilliárd forint
az állatjólléti támogatás, és csütörtökön azon vitáztunk, hogyha
valaki hamarabb fel szeretné venni a faktorálási díjat, akkor azt
ki, és milyen pénzbõl fizeti meg. Ez összességében 300–400 mil-
liót jelent. Ezt az összeget, 2004-ben is megkaphattuk volna
már, de csak most januárban adhattuk be a papírokat, és a
sertések után, ezernyolcszáz forintot fizetnek, és nem kétezret,
mint amiben megállapodtunk. Ahogy létrejött a megállapodás,
azonnal elkezdték csökkenteni a sertésfelvásárlási árat, ami
annyit jelent, hogy a támogatást beépítik ebbe az összegbe.
Sajnos, ezt a pénzt, csak jövõre fogjuk látni!

Takács Judit

A magyar paraszt, végre megtanulta felemelni a fejét...
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A Kaláris címû lapban, mártélyi magánszemélyek térítés-
mentesen adhatják fel hirdetéseiket. A kivágott és olvashatóan
kitöltött hirdetési szelvényt kérjük dobják be minden hónap
25-ig a kihelyezett gyûjtõládákba, vagy juttassák el postai úton,
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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

Felhívjuk a mártélyi csónak és üdülõ tulaj-
donosok figyelmét, hogy helyezzék bizton-
ságba a nyaralók földszintjén található
berendezési tárgyaikat, értékeiket, csó-
nakjaikat. Tegyék meg az óvintézkedése-
ket a várható árvízre tekintettel.

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.

Testületi ülés 
Testületi ülésre került sor március 29-én kedden a Polgár-
mesteri Hivatalban. Napirendi pontok: Tájékoztatás a
Barattyosi terület átadásról kapcsolatos elõzetes megállapo-
dásról, az átadás feltételeirõl. Az ÁMK Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának felülvizsgálata, beszámoló a polgár-
mesterre átruházott hatáskörök 2004 évi gyakorlásáról, va-
lamint beszámoló a Gondozási Központ tevékenységérõl.

Elkezdõdött a futball idény. A mártélyi szurkolók örömére,
fiaink az elsõ mérkõzésen szinte lesöpörték a pályáról ellen-
felüket. Hiába, tavasz van, a fiatalos lendület és küzdeni
akarás meghozta eredményét.
Második itthoni mérkõzésükön, parázs küzdelemben, de jó
játékkal maradtak alul, amelyben egyes szakértõk szerint a
bíró részrehajlása is némileg közrejátszott.
2005. március 19-én Eperjes – Mártély 0 : 5
Gólszerzõk: Tóth Ernõ, Szabó Attila, Szabó Ákos,

Kiss Tamás, Nagy-Pál Tamás
2005. március 26-án Mártély – Székkutas 2 : 5
Gólszerzõk: Tóth Ernõ, és Nagy-Pál Tamás
Csak gratulálni lehet e reményteli kezdéshez! Minden szur-
koló reménye, hogy ebben a harcos szellemben folytatva a
forduló mérkõzéseit, elõkelõ helyen végeznek focistáink a
végelszámoláskor. Hajrá Mártély!

Focihírek
Korszakokon át az emberiség úgy próbált
örömhöz jutni, hogy felosztotta a valóságot,
és a darabokat elemezte. Mikor tanulja már
meg az emberiség, hogy öröm csak az egy-
ségben található? (Sri Chinmoy)


