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Az embereknek nevet adtok, és a nevekkel nagyra vagytok, pedig a lélek zugain valami mindig anonim. – Goethe

„Jelzöm…“

Kormányzás utolsó bõrig...

A közember felkapta a fejét a kormány legújabb kezdeménye-
zéseinek hírére, mi szerint januártól duplájára emelik a csalá-
di pótlékot, közben meg, mintegy ezzel páthuzamosan újabb
sarcot vetve ki az emberekre, 4%-os egészségügyi hozzájáru-
lás megfizetésére kötelezik azokat, akiknek éves egészség-
ügyi járulékfizetése 400 ezer forint alatt marad, ha autójukat,
egyéb ingóságaikat értékesítik, netán lakásukat adják ki bér-
be. Egyszerûbb gondolkodású ember elõbbi hírre körbenéz,
hány leszármazott nyüzsög körülötte, és gyors fejszámolást
végez, elegendõ-e a porontyok száma ahhoz, hogy ezen túl ne
sokat, vagy alig, pláne egyáltalán ne kelljen dolgoznia, mégis
úri módon megéljen. Mert higgyék el, hiába van ez a dolog
úgy kifundálva, hogy a családi pótlék annak is jár, aki dolgo-
zik, tehát, hogy elvileg ezzel több pénz folyik be a családok
kasszájába, sokan, sõt inkább tömegesen lesznek a közismer-
ten erre hajlamos néprétegekbõl, akik inkább vállalnak (majd-
nem azt írtam: csinálnak) még egy-két gyereket, de dolgozni
továbbra sem lesznek hajlandóak. (Ez még abban az esetben
is így lehet, ha végiggondoljuk, hogy ma egy ötgyermekes csa-
lád, képtelen kijönni havi 42 ezer forintból.)
A második hírre meg az élelmesebbek jót röhögnek a markuk-
ba, mert a fenyegetettséget, mármint, hogy követhetõ és be-
hajtható adóalapot képezzenek azáltal, hogy legális adásvéte-
li szerzõdéssel szabadulnak meg javaiktól – el fogják kerülni.
Azt mondják, most majd a szegények járnak jól! Ezt erõsen
kétlem. Alig volt példa arra a rendszerváltás óta, hogy való-
ban a legrászorultabbak, az objektíve arra érdemesek jártak
volna jól huzamosan, és maradandóan. Utóbbi adófajta

egyébként fõleg arra irányul, s bevezetése arra tesz kísérle-
tet, hogy az egészségügy tarisznyáján folyton meglévõ ki-
sebb-nagyobb lyukat valahogy befoltozzák. Ezért egyébként
a dolgozó, semmiféle pluszt nem remélhet. Ugyanabban a
kórházban fekhet ugyanazokon az ágyakon, s eheti ugyanazt
a silány ételt, amit eleddig. A kormány jobban járt volna –
megítélésében is! –, ha azokat sarcolja meg, akik nem fizet-
nek tb-t, s a többit, az amúgy is ellehetetlenített, szerintük
mindössze néhány tízezer embert, akitõl ily módon 3-4 mil-
liárd forintos többletbevételre számítanak – békén hagyja.
Emlékeznek az ominózus kultuszfilmre: „Szerelem utolsó
vérig“? Hát itt most, kevesebb, mint egy évvel a választások
elõtt az a történelmi dokumentumfilm készül, aminek a cí-
me: „Kormányzás az utolsó bõrig“. Mert az ember sok min-
dent hajlandó elfelejteni. De azt egyre nehezebben, ha foly-
ton a pénzétõl fosztják meg jogtalanul...
Igaz, õk közben töretlenül és lelkiismeret-furdalás nélkül –
gazdagszanak.

Farkas Cs. Zoltán
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A kormány 100 lépés programja
könnyen helyben járás lehet a szakadék szélén 

Nagy csinnadrattával kezdik a kisember kifosztását, mond-
hatni végtelen nagy szájtépéssel. Az már biztos, hogy a vö-
rös milliárdosok, nem a sorstársak zsebébe igyekszenek
nyúlni. Ígérik a családtámogatást, a szakképzési támogatást,
az egészségügy mûködésének stabilizálását, az öregségi szo-
ciális ellátottságot, a fekete munka megszüntetését, a borra-
valók, hálapénzek adóztatását. Azt hiszem ez a kormány ígé-
retekben soha nem szûkölködött, de elállna a lélegzetük, ha
számonkérésre kerülne a sor. Az egészségügyben azt igyek-
szenek szorgalmazni, amit már az Orbán-kormány idején
Gógl Árpád elkezdett. A többi, legalább is az eddig ismertek
alapján pedig nem más, mint a nyugat Európában, fõleg Né-
metországban már régen ismert, és eredménytelennek bizo-
nyult reformok utánzatai. Ugyanis eredeti ötletek hiányá-
ban, és részben az Unió befolyása alatt, lépegetni kell. 
Nem kell ahhoz közgazdasági diploma, elég a józan paraszt
ész is, hogy tudjuk, a semmibõl nem lehet támogatni. Tehát
a kis vállalkozásokat, társaságokat kellene fizetõ- és életké-
pessé tenni, hogy azokból váljon jó adófizetõ, és a ne kény-
szerüljön a fekete munka igénybevételére, mivel büntetéssel
még sehol nem oldották meg a gondokat. Talán néhány na-
gyobb lepésre lenne szükség, amivel tisztességesen fizetõ
munkahelyeket lehetne teremteni, de ilyen megoldások hiá-
nyába a kormány a borravaló után kotorászik, és a fekete
munka megszûnését szorgalmazza. Evvel párhuzamosan az
olcsó keleti munkaerõt akarja importálni, és legalizálni. Ar-
ról viszont hallani sem akarnak az ötletgazdák, mily módon
jutottak õk a nagy tõkéhez. 
A kormány a jogszabályok, határidõk, betartását kéri számon,
de néhány héttel ezelõtt még késett az adó, és pályázati pén-
zek kifizetésével. Egy már most biztosra vehetõ, a program
mozgósító képessége nem lesz jelentõs – mivel a kormány er-
kölcstelen tehetetlenségét a kisember zsebébõl akarja finan-
szírozni. Ami valószínûséggel várható, az már az eddigi isme-
retekbõl kiderül. Az MSZP nagy robbantásnak szánja a prog-
ramot, manipulált ígéretekkel a bizonytalan választókat akar-
ja kisajátítani magának, mert aki nem lát tisztán, azt kön-
nyebb befolyásolni. Erre irányul az MSZP új szlogenje is, ami
így szól: „Sikeres, élhetõbb, igazságosabb Magyarországot“.
Szerintem evvel nincs is gond, mert minden normális ember
ezt kívánja, a gond a megoldás hiányával van.
Mivel megint csak a régi idõk „Öt éves tervei“ jutnak eszem-
be, ami teli volt tûzdelve nagy szavakkal, aztán mikor a szá-
monkérés jött, azt sem tudták az elvtársak hol csaljanak-ha-
zudjanak, hogy elhitessék egymással a hihetetlent. Vala-
hogy ilyen hasonló stílusa van a mostani programnak is.
Nagyon gyakori a tapasztalatom, hogy különösebb vizsgálat
nélkül átveszünk, reformálunk dolgokat, amik máshol sem
váltak be, vagy éppen a helyi adottságokkal nem megvaló-
síthatók. Ez arra enged következtetni, mintha nem lenne
magunkhoz való eszünk...
Szerencsére nem így van. A gond ott van, hogy sokan azt kép-
zelik, mindent utánozni kell a fejlettebb nyugati társadalmak-

ból, és akkor könnyebben utolérjük õket. Ez csak részben, in-
kább kis részben helyes. A mi gazdaságunknak merõben más
a szerkezete, múltja, és valószínû a jövõje is. Egészen más fej-
lõdési folyamatokon megyünk keresztül. Vannak fiatal szak-
embereink, akik nagyon is jól ismerik ezeket a gondokat, és
esetenként a megoldást is. Az a baj, hogy ezeket nem kérdezi
senki, és nincsen döntési hatáskörük. Gyakorlatilag kirekesz-
tik õket a jövõjük irányításának felelõssége alól. 
El kell attól a szokástól térni, hogy felnézzünk egy hatalom-
ra, hogy elkötelezzük magunkat egy irányba. Az önállósá-
got, és függetlenséget is tanulni kell, és erre lenne leginkább
szükségünk.  Természetes, hogy az Unió tagságával számos
elkötelezettségnek vetettük magunkat alá. Ez kötelezettség-
gel jár, és halaszthatatlan változásokkal, reformokkal, és
független a kormány szándékától.
Ezeket a változásokat nevetséges lenne a kormány érdeme-
iként emlegetni, de azokat is, amik régi, még az elõzõ kor-
mány kezdeményezéseiként folytatódhatnak. Ez késztet ar-
ra, hogy azt mondjam: szájtépésrõl van szó. A helyben járás
a szakadék szélén meg annak az eredménye, hogy érdemi lé-
pésekrõl nem értesül az ember. Gondolok itt a vállalkozások
mûködõképességének javítására, ami munkahelyteremtést,
és több adóbevételt biztosítana. A terheket igazságosabban
kell elosztani, a támogatásokat az arra érdemes, és rászoru-
ló közép, és kis vállalkozóknak kell jutatni. 
A figyelmünket, látókörünket, Európán és USA-n túl, az
eredményekben gazdag távolkelti országok felé kell fordíta-
ni. Ott lenne mit tanulni, de erre nem vagyunk hajlamosak,
vagy a büszkeség nem engedi, mint ahogy ez nyugat Euró-
pában is sokáig így volt. Miközben Európa gazdasági nagy-
hatalmaiban egyre jobban szaporodnak a gondok, már van
mindenre hajlam, és minden lehetõséget komolyan mérle-
gelnek, ami megoldást ígér. Legyen az bárhol, és bármikor.
Ilyen tekintetben megszûntek a határok.
Az utóbbi években nagy volt a miniszterek jövés-menése a
kormányban, de eredményt egyik sem hozott. A változások,
amik történtek, leginkább a brüsszeli határozatok következté-
ben jöttek létre. Aminek történni kellet, volna, az meg elma-
radt, mert a kormány alkalmatlannak bizonyult nagyobb lé-
pésekre. Így félõ, hogy a nagy robbantásnak szánt 100 lépes-
bõl, csak helyben járás lesz a szakadék szélén. Mindenesetre,
ha nem is hasznos, de tanulságos még lehet a program. Leg-
alább is azok számára, akik eddig sem láttak tisztán.

Pósz Péter
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Házunk tája – Beszéljük meg közös dolgainkat...
Ki tagadná, hogy Mártélyon is felfedezhetõ idõnként a
nagypolitika napi stratégiájából mindannyiónk által
jól ismert fogás, mikor – e tekintetben mindegy ki van
éppen hatalmon – az ellenzék sokszor csak azért is
homlok egyenest mást állító állásfoglalása, nem hogy
erõsítené, segítené, de éppenséggel akadályozza,
hátráltatja az egyébként jó kezdeményezések meg-
valósulását azáltal, hogy megosztja, bizonytalanná
teszi az embereket.

F.Z.: – Nyilván nem mondtam ezzel újat... – kezdem a be-
szélgetést Balogh Jánosné Polgármesterrel, akit a falu aktu-
ális gondjairól, az elõttünk álló feladatokról és megvalósu-
lásukról kérdezek. 
A falu lakóit legközvetlenebbül most a csatornázással kap-
csolatosan felmerült kérdések foglalkoztatják, s bár lesz
még ezen kívül néhány rövid kérdésem, talán vegyük elsõ-
ként ezt... 
B.J.-né: – Ó, nem! Ez a dolog nem újdonság, s nem csak itt
tapasztalható. Anélkül, hogy valamiféle értelmetlen szemé-
lyeskedésbe kezdenénk – ami úgy gondolom nem is igazán
érdekelné az újságolvasókat –, feltétlenül el szeretném mon-
dani, hogy mint minden újítási szándék, ez is, nevesül a
csatornázás, s majd minden, a falu infrastruktúrájának fej-
lõdése irányába mutató kezdeményezés, a szó jó értelmében
mártírokat követel. Én azonban, nem szeretnék mártír lenni.
Annak ellenére sem, hogy vannak, akik kihasználva az em-
berek bizonytalanságát, mintegy behálózva, befolyásolva a
gondolkodásukat, a fejlõdés természetes útjába állnak, aka-
dályozva ezzel Mártély egészséges és minden polgára szá-
mára hasznos gyarapodását.
F.Z.: – Abban a levélben, amelyet a Mártélyi Csatornaberu-
házó Vízközmû Társulat tagjai, az érintett ingatlanok tulaj-
donosai megkaptak az elmúlt napokban, szerintem elég vi-
lágosan le van írva, már-már a végtelenségig leegyszerûsít-
ve meg van magyarázva minden a csatornázás elõkészítésé-
vel, pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos részletkérdés,
ezért talán azt is mondhatnám, csak az nem érti meg, aki
nem akarja...
B.J.-né: – Aki nem akarja érteni, annak ez szíve joga. Azok,
akik ennek ellenére bizonytalanok, semmiképpen nem te-
kintendõk a csatornázás ellenzõinek, „ellenségnek“. Hiszen
mint minden fejlesztés, ami kiadásokkal jár, még ha kedve-
zõ részletfizetés formájában is, de mégiscsak megterheli va-
lamelyest a családok gazdálkodását, természetes, hogy ala-
pos megfontolás tárgyát kell, hogy képezze. Ez még nem ok,
az egész beruházás megkérdõjelezésére, s nem ok olyan
igaztalan hírek terjesztésére, mint például, hogy az ingatla-
nokra terhelendõ jelzálog rémével fenyegessék Mártély lakó-
it. Aki ennek ellenére bizonytalan, bármikor felteheti a kér-
déseit személyesen az Önkormányzatnál – mint ahogyan er-
re a közelmúltban volt is példa –, s részletes tájékoztatást
kaphat, bármilyen felmerülõ kérdésre...
F.Z.: – Én tudom, hogy alapos elõkészítõ munka elõzte meg
ennek a beruházásnak a közeli megvalósulását, de talán
mondjunk még valamit a lakosoknak, amelybõl kiviláglik,
mennyire bonyolult, és körültekintõ „megszervezni“ a lehe-
tõségét egyáltalán, hogy a gondolatból, a szükségbõl egy-
szer valóság váljon.

B.J.-né: – Talán onnan kellene kezdeni, hogy mikor felme-
rült az évek óta problémát jelentõ belvízi gondjaink megol-
dásának, és a csatornázás egyre sürgetõbb szükségessége,
az Önkormányzatnak nem volt módjában pályázni. A telepü-
lés kicsi. Lélekszáma nem tette lehetõvé, hogy a városok,
nagyvárosok lakosságszámára kiírt pályázatokon indulhas-
sunk. Bizonyára arra is minden mártélyi emlékszik, hogy
egy kezdeti elképzelés szerint szóba jött szomszédos telepü-
lésekkel történõ közös beruházás, ám ez partnerek hiányá-
ban szintén nem jöhetett létre. A képviselõtestület azonban
úgy határozott, s felvállalva ennek minden ódiumát és áldo-
zatokat is követelõ döntését, hogy Mártélyon a fejlõdés nem
állhat meg. Azt is felvállaltuk, hogy ezért minden bizonnyal
támadások is fognak érni bennünket. De lelkiismeretünk ezt
diktálta. Fõként tudva azt, hogy ez a beruházás minél ké-
sõbb valósul meg, annál többe fog kerülni a mártélyi embe-
reknek. Ezért, s mert biztosak voltunk abban, hogy ez min-
denképpen szükséges a helyi gazdaság, a turizmus fejlõdé-
séhez, s a falu lakóinak egészségesebb, jobb környezeti köz-
érzetéhez, amint egy alkalmas lehetõséget találtunk, bele-
vágtunk. Talán, ha nem tesszük, késõbb az a vád is érhetett
volna bennünket – nem dolgoztunk a közért elég jól.
F.Z.: – Egy ízben beszéltünk már arról, hogy még látogatást
is tettek két olyan településen, ahol ugyanilyen konstrukci-
óban zajlott le a csatornázás...
B.J.-né: – Igen, sõt meghívtuk Csongrád egykori polgármes-
terét, akinek a „városában“, pontosan ugyanebben a formá-
ban zajlott a csatorna-beruházás. Õ is nagyon pozitív refe-
renciát adott az ottani munkálatok elõkészítésére, és lebo-
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nyolítására, az „ÖKOTÁM“ alapítványra és minden résztve-
võre vonatkozóan. Úgyis mondhatnánk, ha nekik jó volt, s
valóban létrejött a beruházás azokkal az elõre egyeztetett
feltételekkel, amelyeket minden fél törvényileg betartott –
nekünk, miért ne lenne jó?
F.Z.: – Bocsánat, ha rosszul fogalmaztam, a konstrukció
szót, a pénzügyi lebonyolításra értettem, s nem a technikai-
ra...
B.J.-né: – Én is!
F.Z.: – Elkerülhetetlen feltennem a kérdést, ami talán min-
den érintettet legjobban izgat: mikor indul a csatornázás?
B.J.-né: – Ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, azt kel-
lene mondanom, hogy amint lehet. Azaz, amint a belvíz en-
gedi, de mindenféleképpen heteken belül. A kezdés pontos
idõpontjáról, minden ingatlantulajdonost külön értesítünk,
a felbontásra kerülõ nyomvonal részletes ismertetésével.
F.Z.: – Sokakat érdekel az is, vajon, egyszerre lesz-e „feldúr-
va“, felbontva a falu, vagy ésszerû megoldás fog ez ügyben
születni?
B.J.-né: – Semmiképpen nem egyszerre lesz felbontva a fa-
lu. Sõt a kivitelezõ ígéretet tett arra, hogy akár még nagyobb
családi rendezvények, esküvõ, lakodalom, vagy éppen a Ka-
valkád idején is, fokozott figyelmet fordít az akadálymentes
és zavartalan közlekedés lehetõségének biztosítására. Ezt
egyébként a hivatal is figyelemmel fogja kísérni. Bízunk a jó
együttmûködésben.
F.Z.: – Ez, megnyugtató! És ha nem baj, akkor most a rövid
kérdések: Többen érdeklõdnek, mi az a földön fekvõ fém al-
kalmatosság a kemping területén?
B.J.-né: – A Vodafone cég létesít egy telefonátjátszó állo-
mást, amiért természetesen fizet az Önkormányzatnak, te-
hát ez is egy rendszeres bevételt fog ezen túl eredményezni

a falu hasznára.
F.Z.: – Nem kerülhetem ki, de egyesek véleménye szerint ez
„káros“ sugárzásokkal szennyezi a környezetet. Készült-e
ezzel kapcsolatban valamiféle szakmai vizsgálat, vagy
környzettanulmány?
B.J.-né: – Igen! A torony tetején elhelyezendõ átjátszó beren-
dezés közvetlen közelében mérhetõ sugárzás sem veszélyez-
teti az emberi egészséget, de a leendõ telepítés helye is azért
lett így kiválasztva, hogy semmiképpen ne merülhessen fel
bármiféle egészségkárosító ártalom lehetõsége. Erre egyéb-
ként rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak, ezért csak a
cég által lebonyolított engedélyezési és bevizsgálási proce-
dúra után kerülhet sor a beüzemelésére.
F.Z.: – Tapasztaljuk, hogy itt a faluban ugyan nem elvisel-
hetetlenül, de sok a szúnyog ismét...
B.J.-né: – Sajnos, ez a valóság. Ez, a Tisza tartós magas víz-
szintje, s a kiöntésekben elszaporodó szúnyogpopuláció mi-
att, még csak fokozódni fog a víz visszahúzódásával, s ez
minden folyóközeli települést érint. Mártélyon már történt, s
folyamatban van a szúnyogok füstköddel történõ irtása,
ami, bár sokan azt gondolják, hogy csak a látványosan el-
zúgó repülõgép munkája az igazán eredményes szúnyogirtá-
si módszer, nagyon hatékony a lakott területen, mert a nö-
vényzet levelei alá is behatoló füst eredményesen pusztítja
a vérszívókat, eltömítve légzõnyílásaikat. A szükséges mér-
tékû szúnyogírást az Önkormányzat továbbra is el fogja vé-
gezni, hogy elviselhetõ körülményeket teremtsünk a falu-
ban, bár sajnos azt is meg kell mondanom, a természet tör-
vényeit nem vagyunk mindig képesek „megerõszakolni“.
F.Z.: – Köszönjük a tájékoztatást!

Farkas Zoltán

Nem kell, hogy valaki keresztény legyen, de aki figyelemmel
kísérte II. János Pál pápa életútját bizonyára tudja mit vesz-
tett vele a világ. Az eddigi 264 pápa között, minden eddigi
ismeret alapján arra lehet következtetni, hogy õ volt a ke-
reszténység egyik legnagyobb alakja. Felismerte és alkal-
mazta az emberiség számára legfontosabb konfliktus meg-
oldási eszközt, az állandó dialógkészséget, mint a vallásnak
és a politikának legfontosabb eszközét. Konzervativizmusa
mellett minden vallási, társadalmi, nemzeti, és állami kép-
viselettel tartotta a kapcsolatot, és igyekezett a kölcsönös el-
ismerés alapjaira helyezni tárgyalásait. Evvel felelõsséget
vállalva nem csak a kereszténység, de az egész emberiség
sorsáért. Fájó szeretettel búcsúzunk tõled II. János Pál. 
Karol Woytilla, ahogy õt szülõföldjén Lengyelországban so-
kan emlegetik, nem csak a kereszténységnek, de földi hazá-
jának is örökös idõkre dicsõséget hozott.
Itt kell említeni, hogy Lengyelországban nem sikerült a szo-
cialista nevelésnek annyi ateizmust, (Isten tagadást) a lel-
kekbe ültetni, mint hazánkban. Mindég is nagyon hívõ nép
volt a lengyel. 
Nem gondolnám, hogy kárára. Hiszen ismerjük a házi áldás
tartalmát, az még mindég állja igazát. „Hol hit, Ott szeretet,
Hol szeretet Ott béke, Hol béke, Ott áldás, Hol áldás, Ott Is-
ten, Hol Isten, Ott szükség nincsen.“

Az új pápát megválasztották, a már eddig is nagy tudásáról,
tehetségérõl ismert bajor Kardinális Joseph Ratzinger sze-
mélyében. Választott nevén XVI. Benedek az új pápa. A ke-
reszténység, de a világ is csak remélheti, hogy a szeretet, és
a kapcsolatteremtõ készség ösvényén haladva nem tér le a
II. János Pál által választott útról – a jövõben is egyre több
felelõsséget vállalva az emberiségért. Én azon az álláspon-
ton maradok, hogy a négy világvallás közül az marad iga-
zán a végsõ, amelyik a legtöbbet tehet a földi békéért. A hit-
re szükségünk van, hiszen az elmúlt évtizedek bizonyítot-
ták, hová lesz az ember nélküle.  
A vallásnak, mint a politiká-
nak is, haladni kell a korral,
mert különben elgyengül, és
hívei elpártolnak tõle. Ez a
nagy feladat, esetleg reform
vár XVI. Benedekre. Kérjük a
Mindenhatót, hogy sikerüljön
néki, a vallás és az emberiség
érdekében Istent szolgálni. A
pásztornak kell bárányait terel-
getni, s nem fordítva. Ez biztos
marad úgy, mint régen. 

- huni -

A kereszténység új pápája... De marad-e minden a régi?
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Ezzel a régente csatakiáltásként is használható mondattal
invitálta 2005. május elsején a mártélyi Önkormányzat és
Képviselõ testülete mindazokat a polgárokat, akik szívükön

viselik szûkebb, tá-
gabb környezetük
rendben tartását, szé-
pítését.
A Mártély tulajdonába
került kemping épüle-
teinek festésére, javí-
tására, s az elburján-
zott növényzet megza-
bolázására szánt idõ,
nem volt hiábavaló.
Mindenki találhatott
munkát. Ki a szoba-
festés-mázolás rejtel-
meibe kóstolt bele, ki
a faházak elõtti fellé-
põk javítását tûzte ki
célul sikerrel, ki abla-
kot pucolt, mások a
konyhát tették rendbe,

s volt, aki serényen tologatta a fûnyírót, metszette a bokro-
kat, fákat, sepert, gereblyézett, takarított.
Bár ezen a napon az emlékezetes Polgárõr Bál másnapjára
virradtunk, mégis meglepõ frissességgel és lendülettel vetet-
te bele a közös munkába magát az a megjelent 25-30 ember,

aki vette a fáradságot és eljött egy kis „környezet átalakító“

munkálkodásra.
Közben, merthogy nem csak munkából áll az ember élete, D.
Nagy Anti bácsi prezentálásában megfontoltan rotyogott a
finom ebéd, mely azután közös akarattal és jólesõ fáradt-
sággal, ám nyugodt lelkiismerettel el is lett fogyasztva...
A Polgármester Asszony „vezérletével“ megjelent képvise-
lõk, mint szervezõk megköszönik mindazoknak az önzetlen
fáradozását, aki ezen a napon ismét bebizonyították mun-
kájukkal, hogy nemcsak hangzatos szólamokkal lehet ten-
ni a faluért, de ecsettel, ronggyal, kerti szerszámokkal a
kézben, a gyakorlatban, s jó hangulatban – együtt.

(Szerk.)

Kempingre fel!

Soma – summarum...
Ez a bizonyos szép május elsejei nap azonban még mást is
tartogatott.
Mint már évek óta hagyomány, Somodi István tanyáján, gyö-
nyörû környezetben tartották meg a római Katolikus Egyház
egyházközségi majálisát. Már a kora délelõtti órákban gyüle-
keztek mindazok, akik erre a napra ezt a fajta bensõséges kö-
zösségi együttlétet, s e szép vallási ünnep közös megünnep-
lését fontosnak érezték. Sorra érkeztek a családok. A gyere-
kek közös játékkal múlatták az idõt, a felnõttek sétálgatva
beszélgettek, vagy épp az ebéd elõkészületeivel, mások a sza-
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Egy csésze kávé... – Beszélgetés Sós Miklóssal, a mártélyi kemping vezetõjével
Noha sokan ismerik az 1991 óta mártélyi lakos Sós Mik-
lóst, úgy gondoltuk nincs ellenére, ha egy hosszabb be-
szélgetés kapcsán bemutatjuk õt a „Kaláris“- ban, abból
az apropóból, hogy sikeres pályázat után, kinevezték a
Mártély tulajdonába került kemping vezetõjének.

K: – Nagyon jól nézel ki! – fogadom riportalanyomat, ami így el-
sõ olvasásra talán furcsán hat, ha egy férfi mondja egy másik-
nak, de a valóság az, hogy korát meghazudtoló kondícióban és
„kinézettel“ érkezik a megbeszélt idõben a beszélgetésre.
S.M.: – Köszönöm! Talán a sport teszi, és az egészséges élet-
mód...
(Erre rögtön rájöhettem volna, mikor cigarettával kínáltam, s er-
re azt mondta: hál’ istennek nem tudom mi a különbség, ha do-
hányzik, vagy nem dohányzik az ember – sose szívtam...)
K: – Úgy is mondhatnánk, „öreg motorosnak“ számítasz a szak-
mában, ami a vendéglátást, és annak megannyi területét illeti.
Mégis, mielõtt erre részleteiben kitérnénk, kélek, mondj valamit
a gyermekkorodról, tanulmányaidról, életutadról.
S.M.: – Tõsgyökeres vásárhelyi vagyok. Ott jártam általános is-
kolába, majd 1 évet a Közgazdasági Technikumba, ám Édes-
anyám csábítására, ki abban az idõben a „Fekete Sas“- ban volt
szakácsnõ, átiratkoztam felszolgáló ipari tanulónak. A harma-

dik évben, igazga-
tóm, Dr. F. Kis Zoltán
magához rendelt, és
jó tanulmányi ered-
ményeim jutalma-
ként lehetõséget kí-
nált, hogy tanulmá-
nyaimat Budapesten
fejezzem be. Így az
utolsó évben, a Má-
tyás Pincében, és a
Pilvax étteremben
sajátítottam el a
szakma fogásait.
K.: – És fenn marad-
tál...

S.M.: – Nem. Még ma sem tudom mi volt az oka, de nem marad-
tam ott, hanem hazajöttem Hódmezõvásárhelyre. Honvágyam
volt, pedig – s az ilyesmit az ember csak jóval utólag méri fel –,
sokkal nagyobb lehetõségeim lettek volna. De így sem vagyok
elégedetlen, vagy csalódott. A katonai szolgálat megkezdése
elõtt, 1 évig dolgoztam az akkori „Béke“ étteremben. 1960-tól
következett két év katonaság, ami esetemben nagyon szerencsés
módon úgy esett, hogy folytathattam a tanulást, és tiszti tago-
zaton egyedüli „közlegényként“ levelezõ szakon végeztem el a
gimnáziumot, s 1946-ben tettem érettségi vizsgát a Bethlen Gá-
bor gimnáziumban.
K.: – Nem szokványos út a sikerhez! Így legalább nem veszett
kárba az a két esztendõ.
S.M.: – Így van! Sõt, ezután lettem a „Béke“ Szálló és étterem
helyettes vezetõje. Tulajdonképpen innen számítható a vendég-
látó szakmában szerzett vezetõi tapasztalat.
K.: – És, mint ahogy elõzetes beszélgetésünk során mondtad, itt
jött be a sport...
S.M.: – Valóban. A Testnevelési Fõiskolától az „mentett“ meg,
hogy a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat akkori igazgatója
behívatott, s közölte, hogy terveik vannak velem. A hódmezõvá-
sárhelyi kirendeltség vezetõ nyugdíjba vonulása miatt, azt gon-
dolták, rám fog hárulni ez a munkakör. Így a TF. abbamaradt, s
lett helyette közgazdasági érettségi, majd késõbb felsõfokú ven-
déglátó ipari képesítés.
K.: – Ebben az idõben kezdtél el tanítani?
S.M.: – Igen. A ’70-es években, az akkor még Komócsin nevét vi-
selõ szakközépiskolában lettem óraadó. Felszolgálási ismerete-
ket tanítottam. Kicsit késõbb, a „gebines“ üzletek mûködtetésé-
nek lehetõsége idején, a „Strand“ éttermet üzemeltettem. Ez egy
vállalkozási idõszak volt az életemben. Ebben benne volt többek
között a „Lila Akác“ étterem üzemeltetése, majd a valamikori
„Delta“ Kereskedelmi Vállaltnál egy rövid ideig tartó munkálko-
dás. 1988-tól ismét a „Fekete Sas“ Szálloda és Étterem követke-
zett, s mellette a Corvin Mátyás Szakközépiskolában is tanítva,
2000-ben mentem nyugdíjba. Nyugdíjasként is számítanak még
a munkámra, vendéglátó-ipari ismereteket tanítok az iskolában.
K.: – Hogy jött az ötlet, hogy egy ilyen munkás élet után, jelent-
kezz a mártélyi kemping vezetõi álláshelyére?

badtéri Szentmise méltó környezetének berendezésével fog-
lalatoskodtak. A természet adta szabadtéri „templom“ pad-
soraiban együtt ült szülõ és gyermek, s volt, aki a selymes fû
csábítására a földön helyezkedett el kényelmesen.
Seidl Ambrus plébános Úr celebrálta a Szentmisét. A Tatár
András és Tóth Attila szép gitárkíséretével elõadott közös
énekek méltó ünnepélyességet kölcsönöztek e rendhagyó kö-
zösségi együttlétnek.

A szertartás végeztével, elõkerültek a mindenki által hozott
finomságok, s a családok – mint az már szokás – vendégül
látták egymást. Késõbb elkészült a tartalmas krumplipapri-
kás is, amelyet jó étvággyal fogyasztott apróság és felnõtt
egyaránt, majd ki-ki kedve szerint töltötte az idõt, közös já-
tékkal, elmélkedéssel, beszélgetéssel, ezen a nyár ígéretével
melengetõ tavaszi délutánon.

(Szerk.)
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S.M.: – Nos, tulajdonképpen sohasem voltam egy helyben ülõ tí-
pus. Talán tényleg a sportnak is köszönhetõen (egykor verseny-
szerûen pingpongozott – szerk.) még érzek magamban annyi na-
pi erõt és energiát, hogy felhasználva az évtizedek alatt össze-
gyûlt szakmai-emberi ismereteimet, tapasztalataimat, fel tud-
jam vállalni egy ilyen intézmény vezetését, a falu, s a közösség
javára.
K.: – Most kellemetlenkedni fogok – ez az újságíró „kötelezõ“
tennivalói közül a legkevésbé szimpatikus – amikor megkérdem,
milyen állapotokat találtál?
S.M.: – Mondhatnám az ellenkezõjét is, de nagyon elhanyagolt
állapotokat találtam. A faházak állapota, az eszközhiány, mely-
nek pótlása még jelenleg is folyik, s a közeli határidõ, eléggé két-
ségessé tették a kemping idõbeni megnyitását. Sõt, tovább me-
gyek. Nem lett volna nyitás, ha nincs az a közös összefogás,
aminek eredményeként olyan mûszaki, higiéniás állapotok jöt-
tek létre rövid idõ alatt, amelynek köszönhetõen már a nyitás
elõtti héten a kezünkben voltak a mûködéshez szükséges enge-
délyek. Ennek az összefogásnak, az önkéntes társadalmi mun-
kának az ötlete tudtommal akkor született meg, amikor a köz-
ség képviselõi elsõ ízben járták be a kemping területét, s vették
sorra az elodázhatatlan feladatokat. Így került sor arra, hogy a
képviselõtestület tagjai a helyi újságban és kihelyezett plakáto-
kon felkérték a falu lakosságát, hogy segítsenek a kemping
rendbehozatalában, s – élükön a Polgármester Asszonnyal –, és
sok önként jelentkezõ részvételével 2005. május elsején megtör-
ténhetett az elsõ nagy rohammunka, amelynek során fogadóké-
pes állapotba került a kemping. Mintegy 25-30 ember vett részt
a takarításban, fûnyírásban, betonozásban, festésben, ablakpu-
colásban, s még felsorolni is sok, hányféle munkálkodásban.
Sõt! A rákövetkezõ vasárnapon, a még elmaradt apróbb munkák
elvégzésére, befejezésére is szép számban összejöttünk. Köszö-
net mindenkinek! Csak így vált lehetõvé a május 10-i nyitás, s
az elsõ csoportok fogadás.
K.: – Miután alaposan körülnéztél, és felmérted a pillanatnyi le-
hetõségeket, gondolom a gondolatok tovább szárnyalnak, s ke-
resik a megoldásokat, amelyek eredményeként ez a jórészt csak
nyáron mûködõ szezonális szolgáltatást nyújtó kemping, egyre
magasabb színvonalon, s minden tekintetben eredményesebben
tudjon majd mûködni.
S.M.: – Ez, egy nagyon sokrétû és gondos odafigyelést igénylõ
problémakör... A kemping, hivatalos nevén „Mártély Kemping“

sikeres üzemelésének csak egy része az anyagi lehetõségek meg-
léte. Nagyon fontosnak tartom, hogy tisztázódjon a vízpart, pon-
tosabban a strand üzemeltetésének, használati jogának kérdése,
mert a nélkül a kemping vonzereje, erõsen lecsökken. Minden-
képpen kell a szolgáltatásokat fejlesztenünk, a vízi sportolás le-
hetõségeinek, a horgászturizmus lehetõségeinek kialakításával
és megismertetésével. S minthogy minden szentnek kissé maga
felé hajlik a keze, a gasztronómia irányába is, mert ezen a terü-
leten is vannak kiaknázatlan lehetõségek.
K.: – Mondhatni interjún kívül is annyi mindenrõl beszéltünk,
hogy ennek a lapszámnak a terjedelme nem lenne elég mindan-
nak a kitárgyalására... De ha már az elõbb a szenteket, s maga
felé hajló kezüket említetted, engedd meg, hogy megkérdezzem,
a többek által felvetett „Falumúzeum“ ötletéhez – amely, bár a
gyûjtés és a szervezõ munka egyszer már megindult, de jórészt
alkalmas hely hiányában, mára valahogy egészen ellanyhult –
mit szólsz?
S.M.: – Bár részleteiben csak nemrég értesültem a tervekrõl, job-
bára, mikor eldöntött ténnyé vált a kemping vezetése, nagysze-
rû ötletnek tartom. Adott a hely, sõt, alaposabb szemlélõdés
után, már most is találunk olyan épületrészeket, amelyek kis át-
alakítással, kiegészítéssel kiindulópontjai, helyszínei lehetné-
nek a kiállításnak, s a késõbbiekben a mellé építendõ skanzen
jellegû, eredeti építészeti formában létrehozott halászház és
épületegyüttese, igazi látványosságként emelhetnék a falu, s a
kemping vonzerejét.
K.: – Végül, mert szokás az ilyesmirõl megfeledkezni egy lendü-
letes riport közben, mikor a kérdezõ olyan szerencsés helyzetbe
kerül, hogy a riportalany szinte adja a keze alá a témákat, még-
sem feledkezhetünk el a családi életrõl.
S.M.: – Kissé egyeseknek meglepõ lesz – mondja huncut mosol-
lyal –, de jelenleg a többedik házasságomban élek, boldogan.
Ebbõl a házasságból született egy kislányom, aki most 14 éves.
Nagyon érdekli a sport – atletizál. Legidõsebb lányom Adrienn,
itt él Mártélyon a családjával. Rajtuk kívül még két szeretett
gyermekem van: Mariann, õ az Egyesült Államokban él, és Mik-
lós, aki az édesanyjával lakik Hódmezõvásárhelyen.
K.: – Miklós bátyám! Az olvasók nevében köszönjük, hogy a ren-
delkezésünkre álltál, s ilyen részletesen megismerhettük eddigi
életutadat. Kívánunk jó egészséget, és örömet, sikereket a mun-
kában!

Farkas Zoltán

Sikeresen lezárult az elmúlt évi program, az eredményhirde-
tésre március 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 kívánjuk 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 vi-
rágültetési kedvét.
Május végén, június elején, ahogy az idõjárás engedi, virág-

vásárt rendezünk. Az elmúlt évhez hasonlóan a Gondozási
központ lelkes munkatársai segítenek ebben. 
A program vezetõi újító javaslattal álltak elõ. A résztvevõk
toborzása érdekében mindenkihez becsengetünk, akinek a
kertje szépen gondozott. Akik elfogadják ezt a megkeresést,
és szívesen megmutatják kertjeiket a szakembereknek, azok
bekerülnek a versenybe. A verseny a virágos és esztétikus
elõ- és magánkertek, balkonok valamint az ingatlanok elõt-
ti virágos utcasávok szakszerû megteremtését és fenntartá-
sát kívánja elismerni.
Minél több a jelentkezõ, annál több kategóriát tudunk kiala-
kítani, és természetesen benne eredményt hirdetni. 
Az õszi idõszakban is szeretnénk virágvásárt rendezni,
melyben a tavalyi választék bõvítését is célul tûztük ki.

Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesület

A „VIRÁGOS OTTHON“ program idén is folytatódik
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Mártély németországi testvértelepülésérõl, 23 gyermekbõl, és
4 felnõtt kísérõbõl álló csoportot látott vendégül egy kelle-
mes uzsonnára Balogh Jánosné, Mártély Polgármestere 2005.
május 23-án délután 4 órakor a községháza nagytermében.

A felsõ tagozatos diákok, egy hetet töltöttek nálunk, s már-
télyi családoknál voltak elszállásolva.

Mindenféle finomság, sós és édes sütemények, üdítõk kellet-
ték magukat a szépen megterített asztalon, mielõtt azonban

a szinte nyárias melegben kerékpárral érkezõ gyerekek bele-
merülhettek volna a finomságok elfogyasztásába, meghall-
gatták a Polgármester Asszony szívbõl jövõ köszöntõjét, Bér-
ci Tamásné, Emike tolmácsolásában.

Rövid ismertetõt hallhattak a gyerekek Mártélyról és a kör-
nyékrõl, s végül azt a jókívánságot, hogy annak idején az õ
gyermekeik ugyanolyan örömmel és természetességgel járja-
nak majd egymáshoz, mint ahogyan most, a gyümölcsözõ jó
kapcsolatnak köszönhetõen õk, s a mártélyi gyerekek teszik
ezt évek óta.

Ezután a német csoport nevében köszöntötték a mártélyi-
akat, a diákokat, a község vezetõit és minden lakosát. Kü-
lön kiemelték Achim Haag, Altenahr Polgármesterének szív-
bõl jövõ jókívánságait, aki mostanában ünnepelheti 50. szü-
letésnapját. Végezetül meghívták a mártélyi gyerekeket
2006-ra Altenahrba.
Minthogy a hosszú utazás közben – mint mondták – volt
elég idejük egy kis köszöntõmûsort is kifundálni, a német
gyerekek elõbb verssel, majd egy slágerlista vezetõ honi slá-
gerrel köszöntötték a jelenlévõket, majd egy kedves kvízjá-
ték keretében – melynek során kétfelé osztották a magyar
„csapatot“, felnõttekre és gyerekekre –, sorra adták át a he-
lyes válaszok után a mártélyi iskolának szánt ajándékokat.

Altenahr diákküldöttségét látta vendégül az ÁMK, a község
Polgármestere és a falu



A mártélyi gyerekek és a mindössze három felnõttbõl álló al-
kalmi csapat nem vallott szégyent. Minden feltett kérdésre
helyesen válaszoltak, így nem maradt „átadatlan“ ajándék.
Bár, gyanítható, ezek az ajándékcsomagok akkor sem utaz-
tak volna vissza Németországba, ha történetesen helytele-
nül válaszol a mártélyi csapat.

A délutánt kellemes uzsonna zárta, majd a gyerekek közös
kerékpártúrán ismerkedtek a faluval és környékével.
Másnap, Gyopáros-fürdõi kirándulás volt a program, s bár
az idõjárás nem volt igazán kegyes a fürödni vágyó gyere-

kekhez, mégis nagyon jól sikerült ez a nap is, mert szeren-
csére a fedett medencében gondtalan vidámsággal, hancúro-
zással, idõnként „komoly“ vízi csatákban jeleskedve élvez-
ték a fürdõ örömeit.
Csütörtökön, az ÁMK által rendezett gyermeknapi esemé-
nyekkel folytatódott a sajnos gyorsan fogyó napok sora. Kö-
zépkori fegyver és harci bemutatót nézhettek meg a gyere-
kek, s akinek volt bátorsága és kedve, ki is próbálhatta az
íjászat, a csillagdobás, a kardvívás rejtelmeit, a kisebbek pe-
dig örömmel vették birtokukba a felfújható ugráló várat és
óriás csúszdát.
A napot egy közös búcsúest zárta. S bár kissé elszomorod-

tak idõnként a kedélyek, mert véget érte ez a néhány nap,
amelyben remélhetõleg jól érezte magát itteni, s vendég

gyermek egyaránt, a mihamarabbi találkozás reményében,
jó hangulatban ért véget ez az egy hét, ami minden bizon-
nyal feledhetetlen emlékként marad meg mind a szervezés-

ben és lebonyolításában résztvevõ felnõttekben, és gyere-
kekben egyaránt – nemkülönben a vendéglátó családokban
is, akiknek önzetlen segítségét ezúton is köszönik!

(Szerk.)

2005. május Kaláris 9. oldal

Örömmel értesítjük Mártély lakóit, hogy megkezdte mûködését a falu honlapja, amelyet a
www.martely.hu internetes oldalon találhatnak meg az érdeklõdõk.
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Galambposta

Piaci füstölgés 

A minap, mint rendesen, piaci bevásárló körútra indultunk a
feleségemmel Hódmezõvásárhelyre. Begurultunk a Stadion
elé, s mivel „kiszúrtuk“ az almaárust a járda mellett a parko-
lóban, megvásároltuk a szükséges mennyiséget, majd úgy
döntöttünk, hogy ha már itt vagyunk, szétnézünk máshol is.
Alig hagytuk el az autót, máris elénk jött a parkoló õr, azzal
hogy „ne hozzuk õt kényelmetlen helyzetbe, és legyünk szíve-
sek átállni a kocsival a szemközti oldalra, mert ez itt fizetõ
parkoló“. Legalább olyan kedvesen, mint õ, megkérdeztem, mi-
ért mondja hogy kényelmetlen helyzet, és hogy fizetõs, amikor
egyetlen tábla sem jelzi ezt azon a részen? „Hát, ki van adva,
hogy arról a részrõl is kel szedni parkolási díjat“. (Megjegy-
zem, van kitéve tábla, „fizetõ parkoló“ felirattal, de egyértel-
mûen el lehet dönteni, hogy mely területre értendõ a tábla ha-
tálya.) Nem garasoskodás miatt, de úgy döntöttem, hogy átál-
lok a másik oldalra a kocsival és megkeresem az illetékest,
amíg volt menyasszonyon bogarászik a kofák árui között. 
Hamar meg is találtam a piac üzemeltetõjét. Mivel nagyon jól is-
merjük egymást, joggal reméltem hogy meghallgat, és valamifé-
le elfogadható választ ad kérdésemre. Gyerekkori közvetlenség-
gel üdvözöltük egymást, majd az elsõ kérdésem után egyre in-
gerültebben, lehengerlõ modorban, mondatait hivatali szlenggel
átitatva próbált a közterület-használat szigorú szabályaira
apellálni, szerintem „egyenesen feltett kérdésemre“: miért nincs
kitéve a fizetõparkolást jelzõ tábla oda, ahol egyértelmû lenne a
beálló jármûvek vezetõi számára, hogy a parkolásért fizetni
kell? A következõ kérdést már nem tudtam föltenni, mert vil-
lámgyorsan dolga akadt, de olyan gyorsan, hogy két másodperc
alatt csak a hátát láttam. Csak gondolatban dobtam utána a bú-
csúm: „örülök, hogy láttalak“. Örülök, hogy láttalak? 
Ezzel vége is volt a beszélgetésünknek. 
Ki-ki tovább gondolhatja magában a témát. Én úgy gondolom,
jó lenne tudni, hogy azon a bizonyos, kb. 50 m-en, miért nem
kell jelölni az amúgy nem olcsó parkolást, ha jogos a díjsze-
dés? Vagy, hogy egy parkolónak kijelölt területen miért van-
nak árusok kipakolva? Miért kell ilyen és hasonló jelensége-
ket elnézni az embereknek? 
Még sorolhatnám, az utca sarkán leselkedõ közterületeseket,
hogy amíg én kikímélve a Mentõszolgálat – amúgy tényleg
elõzékeny szolgáltatását –, beteg hozzátartozóm osztályra
kisérése után, büntetõ cédulát találok a szélvédõmön! Aki járt
már régebben is a piacra Hódmezõvásárhelyen, az tudja hogy
milyen volt az epreskerti parkoló. Csak azután tudtunk fizet-
ni az õrnek, ha kiöntöttük a cipõnkbõl a vizet, a sarat. Persze
a vállalkozás éppen úgy épült-szépült, mintha száraz parkoló
lett volna. A továbbiakban azt sem hiszem el, hogy mi piacra
járó vásárlók, és a piacozó árusok, ne hordtunk volna össze
annyi pénzt az üzemeltetõnek, hogy azt az ominózus „remél-
hetõleg jogosan használt“ 50 méternyi szakaszt, ne tudná ki-
táblázni. 
Vagy ennek is van kézenfekvõ magyarázata? Vagy van az em-
bereknek elég bajuk, meg közömbös hozzáállásuk hogy elnéz-
zenek dolgok fölött? Békési Sándor – Mártély

Emlékezés...

Kezemben a mobiltelefonom. Keresek egy számot. Mi-
kor odaérek Dr. Bakonyi Attila állatorvos számához a
telefonkönyvben, csak nézem, s kicsordul a könnyem.
Az a kedves ember, akit humoráért, megbízhatóságáért
és tudásáért, minden iránti érdeklõdéséért szerettünk
– nincs többé. Elment, egy életút véget ért. Keserû fáj-
dalom a családnak, munkatársaknak, barátoknak, is-
merõsöknek.
Akik közelebbrõl ismerték, tudtak a betegségérõl. Mi
csak késõbb kaptuk a hírt. Reméltük, hogy felgyógyul
és minden a régi lesz. Sajnos nem így történt. A sors
másképp rendelte.
Eltávozott. Itt hagyott mindent és mindenkit, amit, s
akiket szeretett, ami jó és szép volt az életében.
Ezután már csak az égi mezõkön várja a telefonhíváso-
kat. Ott, ahol már nincs betegség, fájdalom és bánat,
csak örök megnyugvás.
Emlékét megõrizzük! Pihenése legyen csendes...

Tóth Ibolya – Mártély

Elköszöntek Kaszás Sándortól...
Kedves Tiszteletes Úr!

Most elköszönünk mi is, a mártélyi Református Gyüle-
kezet tagjai.
Elköszönünk, de nem végleg. Nagyon reméljük, hogy
még sokszor találkozunk.
Köszönjük az éveknek, ezeknek a Mártélyon töltött
hosszú éveknek szolgálatát. Kedves figyelmességét,
emberségét, Istenbe vetett hitét, hogy mint lelkipászto-
runk imádkozott az emberek lelki üdvéért, s próbált
mindenkinek vigaszt nyújtani.
Most amikor eljött az idõ, hogy elmegy Mártélyról egy
szeretetotthonba, kívánjuk, hogy érezze jól magát. Ta-
lálja meg a nyugalmat. Szeretet és megértés vegye kö-
rül, legyenek békések napjai. Legyen ideje olvasni, pi-
henni, levelet írni, és ha úgy érzi – hazajönni...
Sokat fogjuk emlegetni. Hiányozni fog fürge járása,
mosolya, emberséges atyai szeretete.
És ha majd eljön az a bizonyos idõ, mikor földi útja vé-
gén az Úr Jézus Krisztus magához szólítja, visszavárja
Mártély, e tiszaparti kis község csendes temetõje, ahol
feleségével, Janka nénivel, együtt fogják örök álmukat
aludni.
Legyen még köztünk sokáig!

A Gyülekezet tagjai nevében elmondta az imaházban
Szabó Lajosné, Nagy Anna Katalin

E rovatunkban az olvasók leveleinek, észrevételeinek s panaszainak adunk helyt. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy
etikai megfontolásokból mérlegeljük a megjelentetés szükségességét vagy hogy rövidített és szerkesztett formában tár-
juk ezek tartalmát Önök elé. A szerkesztõség, nem feltétlenül ért egyet ezen írások tartalmával.
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Hol is van Magyarország?

A kérdés talán viccesnek tûnik, pedig nem az.
Aki járt már Erdélyben, abban biztosan felmerül a kérdés –
tényleg, hol is van ma a Magyar – ország?
Három hete, Farkas tanár úr segedelmével, ismét bebaran-
golhattuk Erdélyország csodálatos tájait. Haraphattuk a le-
vegõt a Hargitán, ihattuk a borvízforrások csodálatos vizét,
és találkozhattunk olyan magyarokkal, akik még sírnak a
Himnusz sorain és megcsókolják a piros-fehér-zöld zászlót.
Egy, biztos: ilyen személyes élmények után, már az odaté-
vedt itthoni magyar is csak kapkodja a fejét. Mert döbbene-
tes dolgokat láttunk és éltünk át. Felsorolni is több oldalt
emésztene föl, amit 6 nap alatt felkerestünk. Temesvár; Dé-
ván Csaba atya és a gyerekek; Gyulafehérváron a Bazilika, s
a Magyar Királysírok; Segesvár – Petõfi emlékhelyei; Nagy-
szeben; Székelyudvarhely; Csíkszereda; Gyergyószentmik-
lós; Sepsiszentgyörgy; Kézdivásárhely; Marosvásárhely;
Torda; Kolozsvár; Körösfõ; Kalotaszentkirály; Nagvárad;
Nagyszalonta; és a többi csodálatos hely. A magyar történe-
lem, a magyar múlt, s a jelen ezernyi emléke, eseménye.
A felsorolt helyek bármelyike több érdekességet kínál az
odautazónak, mint egyetlen megyénk. Erdély oly gazdag
történelmi emlékekben a maga 103 ezer (!) négyzetkilomé-
terével, hogy állítom, egy emberöltõ is kevés a megismerésé-
hez! De egy biztos: akiben magyar szív dobog, az sok papír
zsebkendõt vigyen magával, mert a meghatottság és döbbe-
net könnyeit sûrûn kell majd törölgetnie...
Itthon, ismerõsök, kissé cinikusan kérdezték, na, és a romá-

nok? Erre feleségemmel összenéztünk, és döbbenten állapí-
tottuk meg, hogy a hat nap alatt Erdélyben szinte nem hal-
lottunk román szót – de magyart hála istennek annál többet.
Hát, ez van ma. Azt az õszinte odaadó szeretetet és érdeklõ-
dést, amit vendéglátóink tanúsítottak, még soha, sehol a vi-
lágban nem tapasztaltam, pedig már jártam egynéhány he-
lyen. Az, hogy hogyan élték meg 2004. december 5-ét – az
egy külön téma.
Már idehaza, a fényképek, filmfelvételek nézegetése közben
jutott eszembe, ha lesz még magyar jövõ, az biztosan nem
itt, ebben a megcsonkított, kirabolt, meggyötört és megalá-
zott, liberális szennyel elhülyített országban lesz.
Ugyanis hazaszeretet nélkül, nincs nemzet! Ezt a „nagy
népek“ már több ezer éve tudják, csak velünk akarják elfe-
lejtetni. Vajon, miért? Ezzel kapcsolatban csak ötleteim van-
nak, de azok túl rémisztõek, ezért le sem írom.
Marad a szörnyû realitás: ma magyarnak érezni magunkat
(büszkén) sokkal könnyebb Erdélyben, a Felvidéken, a Délvi-
déken, Kárpátalján, mint idehaza – „Magyar – országon“.
Nagyon várom a következõ utat Erdélybe, ahol majd újból
emelt fõvel, s talán könnyes szemmel énekelhetjük õsi him-
nuszunkat a „Boldog Asszony Anyánkat“. „Magyarországról,
édes hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról...“
Trianon gyászos évfordulóján, június 4-én gondolkozzunk
és emlékezzünk – mert van mire.

P. Tóth Mihály - Hódmezõvásárhely

TAKARMÁNYBOLTOK KÍNÁLATÁBÓL
• vegyesdara (35 kg) 1540 Ft 
• morzsázott indítótáp (20 kg) 1640 Ft
• morzsázott nevelõtáp (20 kg) 1500 Ft
• tojótáp (20 kg) 1320 Ft
• nyúltáp (20 kg) 1360 Ft
• szója (20 kg) 1520 Ft
Ezenkívül kaphatók: sertéstakarmányok, pulykatáp,

koncentrátumok, korpa, szemes termények,
kutya- és macskatápok, kiegészítõk, stb.
Termékeinket szükség esetén
díjmentesen házhoz szállítjuk.

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

TOTALGAZ – Kényelmet kapcsolunk
a gázhoz – ingyenes házhozszállítás
Telefon: (62) 241-354 · (30) 250-2431

ACÉL · ÉPÍTÕANYAG
AKCIÓ!

Betonacél Ø 8 324 Ft/szál
Betonacél Ø 10 324 Ft/szál
Betonacél Ø 12 324 Ft/szál
Hengerhuzal Ø 5,5 324 Ft/szál
Síkháló 4×150×150×5000×2150 2580 Ft/tábla
Síkháló 5×150×150×5000×2150 3980 Ft/tábla

Áraink az áfát tartalmazzák!

DÍJTALAN
KISZÁLLÍTÁS!

Rendelésfelvétel:

(62) 244-055 · (30) 655-8661
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Betekintõ – Budapest a hazai, és a külföldi vendég szemével
Lassan már ötven éve, hogy rendszeresen ellátogatok a fõ-
városba. Így módomban volt, hogy megismerjem, összeha-
sonlítsam a jelent az elmúlt idõk tapasztalataival. Valahogy
olyan érzés fog el, hogy minden kornak megvolt a maga
szépsége, örömei, és gondjai is. Mindég nagy büszkeségünk
volt a fõváros, ami az elmúlt idõkben, nagy teret jelentett a
nemzetgazdaságnak. A város szerencsés geográfiai fekvésé-
hez párosult a nemzet összpontosított alkotási vágya, sõt
gyakran az állam nagy áldozatokkal járó befektetései. Töb-
bé-kevésbé így volt ez évszázadokon át. Nem eredménytele-
nül! Napjainkban Európa egyik legszebb fõvárosával (sze-
rintem a legszebb) dicsekedhetünk és lehetünk büszkék, az
évszázados alkotások eredményeivel. Budapest nem csak az
ország, hanem egész Európa büszkesége lett. (Amit a Turis-
ta nem tud, hogy ez idõnként milyen nagy áldozatokkal,
megvonásokkal járt az egész ország területén élõ lakosság
számára.) Az ember csak bízik benne, hogy ez a dolog nap-
jainkban fordulóponthoz érkezett, és a jövõben, mert az
Unió is úgy akarja, nagyobb vagy egyenlõ súlyt helyeznek
politikusaink az ország más részeinek fejlesztésére is. 

Május közepén tett látogatásom alakalmával részt vettem
két városnézõ körúton, ahol nagyobb részt németek, svájci-
ak, és amerikaiak voltak jelen. Szándékosan tettem ezt, mi-
vel én magam is évtizedeket éltem külföldön, így a nyelv és
a gondolkodásmód sem idegen számomra. Így elvegyülve a
külföldi turisták között jobban tudomásomra jutott, miként
látják, véleményezik hazánk fõvárosát, és múltunk, jele-
nünk eredményeit. Kellemesen csalódtam. A legtöbben cso-
dálattal, bámulattal, néha talán értetlenséggel álltak a lát-
vány elõtt. Ami a panorámát illeti, a város elénk táruló szép-
sége a Halászbástyáról épp olyan megragadó, mint a Gellért
hegyrõl. Itt volt a leghevesebb fényképezés, mert ehhez ha-
sonló panoráma kevés van a világban. A Mátyás templom-
ban átéli az ember egy nagy nemzet történelmi küzdelmeit,
élni akarását. Az Országház, nagyház látogatása alkalmá-
val inkább a bámulat, és a szó szoros értelmében a tátott
száj volt a jellemzõ. Én ott az ülésteremben rögtön arra gon-
doltam, hogy hozhatnak itt egymás után milliárdosok fele-
lõtlen döntéseket egy nagyszerû, küzdõ nemzet felett.
Hiszen az ott kínálkozó szépséggel, ahol az évszázadok em-
lékei, és mûvészi alkotásai valósággal ölébe veszik az em-
bert, s legszívesebben napokig elidõzne, mert azt az élményt
mással nem lehetne pótolni. 

Gondolom minden magyarban, mint bennem is, nem csak a
mûvészi alkotások csodái, de az alkotások történelmi múlt-
ja is az, ami lenyûgöz. Felelõsséget, kötelességet ébreszd a
jövõre nézve. A Hõsök Tere csak tetõzte a hangulatot, a mo-
numentális alkotásokkal, ami az idegen számára is káprá-

zatos szépségnek bizonyult, a maga csodálatos környezeté-
vel és a Szépmûvészeti Múzeummal. Az Andrássy úton, ami
mára a világörökség részévé vált, tûnõdve csodálkozott a tu-
rista, az elmúlt idõk szép építészetén. 
A belváros tisztább lett, színekbe öltözött. Egyre több régi
ház került restaurálásra, számtalan szép új alkotás is gazda-
gítja a várost. A Nemzeti Színház a bizonyítéka, hogy mo-
dern alkotás is lehet szép, klasszikus környezetbe illõ, és cso-
dálatra méltó, aminek látványát a szívébe zárja az ember.
A Szent István Bazilikát már csak a sógorom kíséretében lá-
togattam meg, aminek halvány de szép emlékét már gyerek-
korom óta magammal hordozom. A Vatikánban még nem
jártam, de aligha hiszem, hogy a Bazilika szépsége elmarad-
na mellette. Ez a szent hely, ami a nemzet keresztény hitét,
múltját, kultúráját minden látogatóval a legszebb formában
érzékelteti, nem maradhat ki a városnézés során. Minden bi-
zonnyal az ország egyik legszebb alkotása, kincse. 
A városnézést egy Duna parti sétával lehet folytatni, ahol
számtalan külföldi utasszállító sétahajó állomásozik, és je-
lenlétük csak növeli a karcsú hidak által nyújtott szépséges
látványt.
A Bajcsy Zsilinszky utcában sétálva rátaláltunk nagy spor-
tolónk, bokszolónk, „Koko“, azaz Kovács István „BOX utca“
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nevû vendéglõjére, ahol a konyakos kacsamáj elfogyasztása
után jól csúszott a Villányi Oportó. Éppen indulóban vol-
tunk, amikor betért a tulaj, „Koko“, és egy kis párbeszédet
követve szívesen teljesítette kívánságomat, hogy a mártélyi
Kaláris részére készítsünk egy fotót. Így készült a mellékelt
kép. Neves sportolónk, aki barátságos, szolid, és sok terüle-
ten aktív közösségi tevékenységet is folytat, az utóbbi idõ-
ben esélyes sport-miniszterként is szóba került. Ebben az
évben szerzi meg közgazdasági diplomáját, így a képzettsé-
ge sem lehet akadály. A sportéletben viszont már régen köz-
ismert, és kitûnik a közösségért folytatott aktivitása. Bizo-
nyítva, hogy nem csak a saját eredménye, de a fiatalság az
egész lakosság egészségi állapota, és ebben a sport szerepe
mennyire fontos számára.
A kissé rövidnek bizonyult városnézés második napján, a
város piaccsarnokait vettem célba. Ami nem kis meglepeté-
semre az utóbbi években gyökeresen megváltozott, megszé-
pült, és mondhatom nincs tudomásom Európában hasonló-
an szép csarnokokról. A rend, a tisztaság, az árubõség, de
az árúk friss ízléses kínálata is, igazán kellemes tapaszta-
lat. Ez érvényes úgy a városi nagy csarnokra, mint a Lehel
piacra, ami nékem még jobban tetszik, de a Fehérvári csar-
nok is kellemes bevásárlóhely.

Ami kevésbé tetszik, az sok esetben az árak. Azt hittem a
guta megüt, amikor láttam, mit kérnek a szárított gombáért.
Ugyanis a látott árakért ezt sehol Európában nem lehetne
értékesíteni. Itt ezek szerint lehet. Aztán avval a sült, rán-
tott hallal is gond van. A ponty még frissnek bizonyult, de
az a heck vagy mifene, egyenesen ehetetlen büdös volt. Ez

legjobb esetben egy elrontott éjszakát eredményez. A hozzá
ajánlott vizezett vörös borra is ráfogtam volna, hogy mûbor.
Na ezek már a rossz tapasztalatok, mert hogy a sok jó kö-
zött ilyen is volt – nem akarom elhallgatni. 
Tény, hogy az utcák tisztábbak lettek. A kutyaürülék sem
csúfítja már annyira a fõvárost, mint régen, legalább is a
belvárost nem. Az aluljárókban nincs jelen a nyomor, gondo-
lom nem szûnt meg, de a kiszorították a belvárosból, mint
ahogy ez egész Európában szokás. Állítólag a bûnözés is ke-
vesebb, ami azért egy idõben még elriasztotta a látogatót. A
legrosszabb benyomást a sok rongálás, grafiti, és tömegköz-
lekedési eszközök részbeni állapota nyújtja, ez valahogy
nem megoldható, és nem egy kultúrált utazóközönségrõl

tesz tanúságot.
Összességében mégis sok szép emlékkel lehet zárni a város-
nézést, és mi sem alkalmasabb erre, mint egy kis Váci utcai
séta, Somlói galuska, gesztenyepüré, és bezárólag egy pusz-
takoktél.
Rövidke volt a látogatásom, de hamarosan pótolni fogom.
Nem igen van olyan város Európában, ami annyit tud nyúj-
tani a látogatónak, mint Budapest. Nem csak a szépsége,
történelme, számos múzeuma, intézménye, galériája, de a
fürdõi, a Margit sziget, a János hegy, a sétahajóval elérhetõ
Szentendre, s Esztergom is ide tartozik. 
A vidéknek fejlõdni kell sokkal jobban, mint a múltban, ez
döntõ jelentõségû a jövõre nézve, de szíve, mozgató ereje az
országnak maradhat mindannyiunk számára Budapest.

Pósz Péter

A „Kaláris Fóruma“
Tisztelt Olvasók!

Ez alatt a cím alatt szeretnénk egy fórumot indítani, az Ön-
kormányzat Képviselõi, és Mártély polgárai részére. Szeret-
nénk lehetõséget adni a testület képviselõinek, hogy munká-
jukat, eredményeiket, gondjaikat, kudarcaikat közelebb vi-
gyék a lakossághoz. Ez által eloszlatva minden felmerülõ
kétséget, és esetleges találgatásokat. Itt a mártélyi polgá-
roknak is lehetõsége nyílik minden felmerülõ kérdés, öröm,
gond, nyilvános megvitatására.
A tapasztalat szerint az ilyen fórumok nagyban hozzájárul-
nak mind a közösségi, de a magán gondok megoldásához is.

A cél, hogy ismerjük meg egymást, és akkor jobban meg tud-
juk egymást érteni, esetleg segíteni is egymásnak. A nyilvá-
nosságra hozatal célja, lehet egyszerû ismeretterjesztés, de
segítségkérés, vagy esetenként a megoldás keresése is.
Kérdéseiket, közleményeiket, feladóval ellátva juttassák el a
szerkesztõségbe, amit írásban, telefonon, vagy e-mailben,
(elektronikus levélben) is megtehetnek.
Minden kérdést, közleményt, ami feladóval van ellátva meg-
válaszolunk, és nyilvánosságra hozunk.
Kérem Önöket, használják ki ezt a lehetõséget.

Tisztelettel: Pósz Péter a lap munkatársa
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Gasztronómia – A hónap receptjei
Minden hónapban igyekszünk a beküldött receptek közül
hagyományosabb, mondhatni „Magyar embörnek való”
ételt, és valamelyest kímélõbb, a reformkonyha irányába
mutató, de legalábbis olcsón s gyorsan elkészíthetõ finom-
ságot ismertetni. – Jó étvágyat!

Nyakunkon a jó idõ hál’ Istennek, lehet a szabadban sütni-
fõzni. E havi számunkban ezért olyan ételrecepteket ismer-
tetünk, amelyeket érdemes kipróbálni, elkészíteni, egy jó po-
hár bor mellett jóbarátokkal, jó étvággyal elfogyasztani.

Tiszai halászlé
Hozzá valók 4 személyre: 50 dkg apró hal, 1 db 1, 2 kg
ponty, vagy harcsa, (ha mindkettõ van, attól királyi lesz a
hallé – szerk.), 1 nagy fej vörös hagyma, 1 paradicsom, 1 he-
gyes, csípõs zöldpaprika, 1 evõkanál édes-nemes piros pap-
rika, 1 cseresznyepaprika.

Elõkészítés: a halféléket (ha nem konyhakész, hanem élõ
halat vásárolunk) megtisztítjuk, a pikkelyeket lekaparjuk, a
zsigereiket, belsõségeiket kiemeljük a hasüregükbõl, és kí-
vül-belül alaposan megmossuk. A halvért felfogjuk, az eset-
leges haltejet és ikrát félretesszük. A ponty fejét és farkát le-
választjuk, a törzset felszeleteljük. A hagymát megtisztítjuk,
és finomra vágjuk. A paradicsomot és a zöldpaprikát meg-
mossuk. 
Az apró halakat, a ponty fejét és farkát egy nagyobb lábos-
ba tesszük, hozzá adjuk a hagymát, a felfogott halvért, majd
felöntjük annyi hidegvízzel, hogy a halakat éppen csak el-
lepje, és kb. egy órán át lassú forrással, fõzzük-pépesítjük.
A paradicsomot meghámozzuk és felaprózzuk. A halszelete-
ket kissé besózzuk, felhasználásig hidegen tartjuk. Sûrû
szövésû szitán átszûrjük a hallét, majd felöntjük egy liter hi-
degvízzel, és felforraljuk. Hozzá adjuk a piros paprikát, a
paradicsomot, ízlés szerint az eltördelt cseresznyepaprikát,
végül a halszeleteket, az ikrát, a haltejet, és mérsékelt tûzön
10–15 percig – puhulásig – fõzzük. Kavargatni nem szabad,
mart a halhús törékeny, csak az edényt rázogassuk, bográ-
csot riszáljuk! 
A kész levet lehetõleg a fõzõedényben tálaljuk, vagy nagyon
óvatosan leveses tálba szedjük, nehogy összetörjön a hal-
hús. A csípõs-hegyes zöldpaprikát felkarikázzuk, és külön
tálkában kínáljuk.

Rablóhús
Hozzávalók 4 nyárshoz: 80 dkg sertés tarja 4 nagyfej hagy-
ma 4 zöldpaprika bors, só.
A húst egyforma kockákra vágjuk, hogy nyársra tudjuk húz-
ni. Kissé megsózzuk, borsozzuk. A megtisztított hagymákat
negyedekre vágjuk, a paprika húsát is feldaraboljuk, hogy
nyársra húzható legyen. Az alapanyagokat váltakozva fel-
szúrjuk a nyársra, és parázs felett, gyakran forgatva meg-
sütjük.
Tippek: 
A nyárson sütés mindig parázs felett történjen. A bogrács-
ban készített ételek alatt loboghat a tûz, de a nyársra szúrt
anyagok láng felett hamarabb megégnek, mielõtt megsülné-

nek. Sütés közben legyen kéznél egy kenyérszelet, hogy a fi-
nom szaftot rácsepegtethessük. Ha kevésbé zsíros húst vá-
lasztunk, pl. szûzpecsenyét, akkor a húsdarabok mellé vé-
kony szalonna szeleteket is tûzzünk, különben száraz lesz a
hús. Aki nagyon éhes, tegyen a kenyérre hagyma karikákat,
és sütés közben már falatozhat is.

Almás hal nyárson.
Hozzávalók 4 nyárshoz: 80 dkg halfilé, 4 db alma, 1 citrom,
1 gerezd fokhagyma, só.

A megmosott, szalvétával szárazra törölt halhúst kb. 10×2
cm-es csíkokra vágjuk, és enyhén megsózzuk. Zúzott fok-
hagymát hozzá adjuk a citrom levéhez, bekenjük vele a hal-
szeleteket, és 15 percig pihentetjük. Az almát kimagozzuk,
és darabokra vágjuk. Közvetlenül a sütés elõtt váltakozva
felszúrunk a nyársra egy darabka almát és egy feltekert hal-
szeletet. A grill rostján vagy parázs felett forgatva készre
sütjük. 
Tippek: 
Bármilyen, szálka nélküli halat felhasználhatunk az étel-
hez. A szeletek citromos-fokhagymás kenéshez kenõ tollat
használjunk.

Grillezett pulykamell szeletek.
Hozzávalók 4 személyre: 1 evõkanál Maggi Eszencia csirke
húshoz, 60 dkg filézett pulykamell, 1 dl étolaj.

A megmosott pulykamellet lecsepegtetjük, és 4–6 dkg-os
szeletekre vágjuk. Maggi eszencia csirkehúshoz ízesítõvel
mindkét oldalt bekenjük, majd tálba tesszük, és olajjal le-
öntjük. Felhasználásig hûtõben érleljük. Forró grill lapon
aranysárgára sütjük. Tüzes mexikói mártással tálaljuk.
Hozzávalók, és elkészítés: 1 tasak mexikói fix, 3 dl víz, 1 dl
száraz vörös bor, 1 db hegyes zöldpaprika, 1 kiskanál vaj.
A megmosott paprikát finomra vágjuk, kevés olvasztott va-
jon lepirítjuk. A Maggi mexikói fix-t a vízzel és a száraz vö-
rös borral csomómentesre keverjük, majd a paprikára önt-
jük. Felfõzzük, és lassú tûzön kiforraljuk.
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Igazán kevés kis irodalom
Násznagy uram, mög a bor...
Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek volt az éle-
tében olyan esemény, vagy történet, amire szívesen,
vagy kevésbé szívesen emlékezik, de bizonyára volt
olyan is, amit ma is megmosolyog, ha szó esik róla.
Az „esemény“ amelyrõl most szó lesz, utóbbiak közül
való...
Egyszer egy lány és egy fiú, hogy megszerették egy-
mást, elhatározták, hogy összeházasodnak, kitûzték
az esküvõ napját, s lekezdték szervezni a lakodalom-
mal kapcsolatos teendõiket. Elõször is, esküvõi ta-
nút, azaz násznagyot kerestek, de olyan embert, aki
megfelelt e feladat ellátására. Hosszas keresgélés
után, meg is találták egy rendes, becsületes ember
személyében.
Azon a reggelen még a nap is fényesebben ragyogott
az égen, mintha õ is hozzá szeretett volna járulni az
esküvõ szépségéhez. A lányos háznál, kora reggeltõl
nagy volt a sürgés-forgás, hogy minden elkészüljön
délig a vendégek érkezéséig. Meg is érkeztek, s leül-
tek a terített asztalokhoz. A zenekar húzta a talpalá-
valót, fokozódott a jó hangulat, majd a võfély kö-
szöntötte az egybegyûlteket, s kezdõdött az ebéd, egy
rigmus kíséretében. A felszolgálók asztalra tették az
aranyló tyúkhúslevest csigatésztával, utána megér-
kezett az illatos, finom birkapörkölt, majd sorban a
sültek és sütemények. Mikor a birkapörköltet befejez-
ték, valaki megszólalt a vendégek közül: ezt a birkát
bizony nem itatta mög a gazdája, de már nagyon
szomjas...
Násznagy uram elértette a célzást, és már töltötte is
a poharakba a bort. Koccintottak, mindenki a maga
szomjúságát oltva ittak a menyasszony, a võlegény, a
rokonok, a szomszédok, és ismerõsök egészségére.
Közben az idõ, nagyon elhaladt. Násznagy uramnak
is menni kellett volna haza öltözni, de nem tudott az
asztaltól felállni. Észrevette ezt egy szemfüles me-
nyecske, s szólt a feleségének, jöjjön, mert baj van,
segítsen, mert hát, ez az õ kötelessége. Odamegy a
feleség, s kérdi: mi a baj? Mondja válaszul násznagy-
uram: nem bírnak a lábaim. Hát, jó – szólt az as-
szony –, egy kortyot sem ihatsz mostmár tovább!
Adott az emberének egy nagy pohár szódavizet, egy
csésze erõs feketét (cukor nélkül!), azután vártak egy
kicsit, s mert javulás mutatkozott, elmentek haza, az
alkalomhoz illõen felöltözni.

Ne gondolja senki, hogy ez olyan könnyû volt, mert a
mozgás elég nehezen, kissé ingadozva ment. Hazaér-
ve, csak sok küzdelemmel sikerült bemenni a lakás-
ba, erre megint megpihentek egy kicsit, erõt gyûjtve
a további munkához. Legelõször is férjuram megint
kapott egy pohár szódavizet, majd meg kellett neki
friss vízben mosdani. De csak ezután kezdõdött a cir-
kuszi mutatvány. Körülményesen, és némi egyensú-
lyozás után minden ruhadarab a helyére került, ma-
radt a nadrág felhúzása. Násznagyuram fogja is a
nadrág derekát, s próbálja beledugni a jobb lábát, de
sikertelenül. Próbálja újra, de csak nem igazodik.
Közben szidja a szabót, duruzsol, és tovább kísérle-
tezik, de sehogy sem képes belebújni. Hogy fogytán a
türelme, csak kiszólt a feleségének (aki kávécsinálás
ürügyén ment ki a konyhába, de az ajtó mögül figyel-
te a férj keserves próbálkozását): Te asszony! Hány
szára van ennek a nyüves nadrágnak? Hát kettõ –
válaszolja az asszony –, mer’ te hányat látsz? Én, hát
négyet! Az meg, hogy lehet? Én azt nem tudom – vá-
laszolta a toporgó férj –, de hogy melyik lehet az iga-
zi, azt kéne kitalálni, gyere, segíts már!
Az asszony megszánta a férjét és segített bebújni ne-
ki jobb lábbal a jobb szárba, bal lábbal a bal szárba,
s a lelkére kötötte, hogy rendesen „rázza bele“ magát
a nadrágba, úgy ahogy azt kell, gombok begombolva,
derékszíj becsatolva. Közben õ is felöltözött, mint
násznagyné, felsegítette az ura zakóját, s vártak az
indulásra. Násznagyurunk idõközben kijózanodott,
mintha mi sem történt volna, de egy életre fogadal-
mat tett, hogy akár hányszor is lesz esküvõi tanú, so-
ha nem iszik.
A házasságkötõ terembõl egyenesen mentek
fényképezkedni és a templomba, majd a vacsoraasz-
talhoz ültek, jól ettek, jól ittak, majd a menyasszony-
tánc után, amint az ifjú férj felkapta immár menyecs-
keruhába öltözött feleségét, és a vendégek legna-
gyobb ámulatára kifutott vele a terembõl, násznagy-
uram feladatai is befejezõdtek a lakodalomban. Rög-
tön el is vegyült kedves feleségével együtt a táncolók
között, akik világos reggelig mulattak.
Annyit még tudni kell, hogy a mi emberünk volt még
néhányszor násznagy életében, de azt a fogadalmát
azon túl – becsületére legyen mondva – mindig meg-
tartotta...

(Az írás az anekdotagyûjtõ pályázatra érkezett.)

Május a legkedvesebb hónapom
A virágokat szeretem nagyon,
Kis unokám születésnapja –
Szívemben a szeretet dala.

Nyolc gyertya égett
A torta tetején,
Fény csillant meg
Drága kis tekintetén.

Kedves mosoly, vidám jókedv,
Gyertya lángjánál is fényesebb.
E boldog kis arc feledteti a gondot
Kívánom, az igazi boldogság rátaláljon...

A versemet befejezem mostmár,
És szívbõl kívánom, hogy mindenkinek
Ilyen drága unokája legyen a világon...

JUHÁSZNÉ JULCSI – Születésnap
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Ahogy arról a Kaláris egy korábbi számában már beszámol-
tunk, jelentõs fejlesztések eredményeként, megújult az ÁMK
iskolai konyhája.
Öröm belépni a világos, ragyogóan tiszta ebédlõbe, ahol
szép fenyõ asztalok és kényelmes székek várják az ebédelni
érkezõ nebulókat. Bérci Tamásné igazgató, nem kis büszke-
séggel kalauzol a felújított helyiségekben. Van is oka rá. A
konyhába lépve étvágygerjesztõ illatok fogadnak, sül-fõ az
ebéd, mindenütt rend és precíz tisztaság. A hölgyek épp az
elõkészítõben foglalatoskodnak, a tûzhelyen forrón kelleti
magát az illatos leves, s nagy tepsikben mosolyog ránk a
még felszeletlen sütemény.

A konyha felújítása pályázati pénzbõl, a téli szünet idején
kezdõdött. Két ütemre bontották a munkálatokat. Az elsõ
ütemben megtörtént a szigetelés, és a padló járólapok cseré-

je, A falicsempe borítás megemelése 210 cm-es magasságig,
két új munkaasztalt, tároló polcokat és hûtõt állítottak be, s
helyére került a vadonat új ebédlõbútor is. A második ütem
legjelentõsebb eredményei, hogy rozsdamentes edényzettel
látták el a konyhát, villany- és olajsütõt szereltek fel, s egy
konyhai elszívót.
A felújítás befejezésének határideje 2005. június 30-a, s lát-
va az eddig elvégzett munkákat, semmi kétség nem férhet
hozzá, hogy minden idõben a helyére kerül. Még az a két új
konyhai elszívó is, amely még hiányzik ahhoz, hogy még
megfelelõbb körülmények között dolgozhassanak a szakács-
nõk.
A konyha jelenleg 200 fõre fõz, s a már konkretizált tervek-
nek megfelelõen, a nyári szünetben is ki lesz használva a
kapacitása, hiszen a „Mártély Kemping“ vendégeinek fog
igény szerint fõzni. Az ételt azonban nem szállítják ki, mert
ahhoz egy olyan tálaló konyhával kellene rendelkeznie a
kempingnek, amelynek szigorú elõírásait pillanatnyilag
nem tudja betartani, ezért a vendégek jönnek majd át ebé-
delni, a szép, kényelmes, és szúnyogmentes ebédlõbe.
Meglepõ módon, a konyha egy adag ebédet 262 Ft-ból képes
elõállítani, s bár nagyon változatos ételsorral várják az isko-
lásokat és a vendégeket, a levesek, húsételek, különbözõ
egészséges köretek és tésztafélék mellé még gyümölcsökkel,
reform étkek készítésével is olyan színvonalat tudnak tarta-
ni, ami a közétkeztetésben egyedülálló.
A konyha lelkes dolgozói, kiknek keze nyomán finomabbnál
finomabb ételek készülnek, felajánlásként, szoktak vállalni
fõzést, óvodai,
iskolai rendez-
vényekre, az
SZMK felkéré-
sére, természe-
tesen önkéntes
alapon, és tár-
sadalmi mun-
kában.
Köszönet érte!
Talán hûen be-
szélnek a képek
is arról a válto-
zásról és fejlõ-
désrõl, amelyet
az iskola veze-
tésének kitartó
pályázati mun-
kája, s a sikere-
sen megnyert
pályázat ered-
ményeként tör-
tént.

(Szerk.)

Megújult az iskolai konyha

Mártély Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki Kiss Jenõ szobrásznak Tóth Mihály
kõfaragónak, Bereti Béla bádogos mesternek, Kmetykó László kõmûves mesternek a

március 15-i ünnepély méltó megvalósításához nyújtott önzetlen segítségért. 

Köszönjük Horváth István kertésznek a település tavaszi virágosítását!
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Az „Add a kezed“ Mozgássérültek Egyesületének közgyûlése
Elõzõ számunkból sajnálatos technikai zavar miatt ki-
maradt az Egyesület anyaga – most pótoljuk a megje-
lentetést. – Szerk.

A Faluházban tartotta meg éves rendes közgyûlését 2005. ápri-
lis 16-án az „Add a kezed“ Mozgássérültek Egyesülete.
Szkurák Lászlóné levezetõ elnök köszöntötte a megjelenteket, s
miután megállapította, hogy a közgyûlés határozatképes, meg-
nyitotta azt. Ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a köz-
gyûlés résztvevõi egyöntetûen elfogadtak.
Ezek után felkérte Arnóczky Györgynét az Egyesület elnökét,
hogy tartsa meg beszámolóját a 2004-es évrõl.
Beszámolóját az elnök Asszony a megjelentek köszöntésével
kezdte, majd emlékezve eltávozott tagjaikra, emlékükre gyertyát
gyújtottak. „Ám, gondoljunk magunkra is – mondotta, jelezve,
hogy bár a halál eljövetele fájdalmas és bizonyos, mégis tovább
kell az élõknek munkálkodni –, mert az öregség, életünk végsõ
állomása, sokak számára tragikus“. Beszélt a magányról, mint
az emberek legsúlyosabb terhérõl, az elhagyatottság érzésérõl, s
hogy mai világunkban a fiatalság kultusza nõ, az öregek, bete-
gek iránti figyelem pedig egyre csökken. A családok felelõsségé-
rõl is említést tett, emberségrõl, segítõkészségrõl, amely ritka
adománya a társadalomnak, s hangjából némi elkeseredettség
érzõdött. Reményét fejezte ki, hogy a törvényi rendelkezések
megváltoztatásával új lehetõségek nyílnak, s jobban fogja a kor-
mány biztosítani a fogyatékos emberek jogait és esélyegyenlõsé-
gük biztosításáról szóló rendelkezéseket, ezáltal megfelelõ ér-
dekképviseletüket. „Az éhezõknek rizst adjatok – a szenvedõk-
nek szíveteket“ – idézte az õsi kínai mondást –, így vagyunk mi
is, ez a kis Egyesület. Igyekszünk a szívünket adni.
Röviden ismertette, hogy a 2004. decemberi részközgyûlésen
mely eredményekrõl tudott beszámolni, kitért a fontosabb ese-
ményekre, s kiemelte, hogy a decemberi közgyûlés a szeretet je-
gyében zajlott. Felsorolta az elõttük álló és folyamatban lévõ fel-
adatokat: A második éve megjelenõ „Támasz“ címû folyóirat el-

sõ félévi anyagát, összegyûjtve, egy kiadványban adják ki. Elõ-
készítés alatt van az egyesület 2005. évi pályázati anyaga. A tag-
ság érdekében négy csoportot hoztak létre a jobb kapcsolatok ki-
alakítása érdekében. Ezek vezetõi, Vida Józsefné, Debreczeni Fe-
rencné, Nagy Sándorné, És Juhász Józsefné. Külön megköszönte
azoknak a tagoknak a munkáját, akikre minden körülmények
között lehet számítani, majd megköszönte a megjelenteknek,
hogy meghallgatták, s jó egészséget kívánt mindannyijuknak.
A továbbiakban a tagság meghallgatta és megvitatta az egyesü-
let 2005. évi pénzügyi beszámolóját, melyet Szabó Istvánné is-
mertetett. A beszámolót a tagság elfogadta, majd a levezetõ el-
nök felkérte az egyesület elnökét, ismertesse a 2005, évi pénz-
ügyi és gazdasági tervet. Ennek elhangzása után a tagság véle-
ményezte, s hozzászólásaival segítette a tervek optimalizálását.
Az Ellenõrzõ Bizottság részérõl, Nagyné Szentirmai Anna, beszá-
molójában kifejtette, hogy nem találtak pénzügyi szabálytalan-
ságot az egyesület gazdálkodásában. A leltári tárgyak kezelése,
raktározási lehetõség hiányában sajnos nem lehetséges, ezért jó
ötletnek tartja, ha az Egyesület vásárol egy kis faházat, ahol tá-
rolni tudja a leltárban lévõ tárgyait, eszközeit.
Szkurák Lászlóné kérésére, Bálint István elnökhelyettes ismer-
tette az Egyesület 2004. évi közhasznúsági jelentését.
Végezetül Balogh Jánosné emelkedett szólásra, és köszöntötte a
megjelenteket. Örül az ismételt találkozásnak – mondta –, s örül
annak hogy az Egyesület a falu egyik legtevékenyebb civilszer-
vezete. Látja, s érzi, hogy a község és az Önkormányzat, mindig
számíthat a tagok segítségére. Kis szomorúsággal azt is elmond-
ta, hogy a nem túl rózsás anyagi lehetõségek miatt nem sok
pénzbeli támogatást tud adni az Önkormányzat, de a Civilház
üzemeltetésénél ezt lehetõségeihez mérten, mindenkor pótolja.
A „hivatalos“ rész után, mint az már megszokott, apró ajándék-
kal és uzsonnával köszöntötték az elsõ félévben névnapjukat ün-
neplõ tagjaikat, a levezetõ elnök bezárta a közgyûlést, s a tagok
átadták magukat a délutáni kötetlen beszélgetés örömeinek.

(Szerk.)

A már megszokott állandó programok mellett, a jubileumi
Kavalkád színvonalát egy új kezdeményezés is remélhetõleg
segít majd még emelkedettebbé tenni.
Errõl, s egyebekrõl is szó esett az Önkormányzat tanácster-
mében 2005. május 18-án délután, mikor is a szervezésben
és lebonyolításban résztvevõk gyûltek össze, hogy megbe-
széljék a tervezett karneváli felvonulás részleteit.
Az avatatlan azt hihetné, hogy a már számtalan alkalommal
összehívott tanácskozáson, folyton ugyanazokkal a kérdé-
sekkel foglalkoznak a jelenlévõk, ám egy ilyen napról-napra
változó, alakuló programsorozat kapcsán, mikor rendszerint
külsõ körülmények miatt még a három napon idelátogató
fellépõk, résztvevõk érkezésének pontos idõpontja sem kõbe
vésett bizonyosság, szinte mindenféle esetre és variációra
fel kell készülni.
A nélkül, hogy elõre lelõnénk a felvonulás tervezett varázsát,
nagy vonalakban annyit elárulhatunk, hogy a tervek szerint:
gólyalábasok, zászlólengetõk, óriásbábok nyitják majd a me-
netet, lovasok, zászlókkal, s virágokkal díszített fogatok, a
mártélyi Képviselõtestület tagjai, fúvószenekarok, majoret-
tek, kismamáink, a védõnõk, az ovisok, az iskolások, nép-

táncosok, sportolók, a polgárõrök, önkéntes tûzoltóink, a
pékmesterséget, a pálinkafõzést megjelenítõ életképet szállí-
tó jármûvek, az „Õszirózsa Népdalkör“ fogata, mellettük ara-
tó ünnepi felvonulás, a különbözõ civilszervezetek képvise-
lõi, biciklisek, mezõgazdasági jármûvek, s mindazok, akik
kedvet éreznek, akár menet közben bekapcsolódni.
A résztvevõk, a Táncsics utca hosszában gyülekeznek a Tsz.
úton, majd várhatóan este 6 órakor indulnak a Fõ utca, Pe-
tõfi Utca, töltésen át körben az üdülõterületen, majd vissza-
felé ismét a töltésen keresztül, s a kemping elõtti útra ka-
nyarodva, ismét a Tsz. út irányába hagyják el a kavalkád te-
rületét.
Az Önkormányzat kéri, hogy akinek a felvonulással kapcso-
latban ötlete van, vagy részt kíván venni akár a menet szer-
vezésében, vagy mint felvonuló, segítõ, a díszítésben részt
vállaló önkéntes segítõ, jelezze azt munkaidõben az ismert
telefonszámon, vagy személyesen.
Minden segítség jól jön, hogy minél emlékezetesebb és szín-
pompásabb felvonulással ünnepeljük a X. Kavalkádot, a falu
összefogását, közös örömünket, s büszkén – önmagunkat.

(Szerk.)

Készülõdés a X. Mártélyi Kavalkádra
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Iskolai ballagó ünnepség
Az Általános Mûvelõdési Központ Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskolája 8. osztályának 2005. június 18-án 10
órakor kezdõdik a ballagási ünnepsége.
Búcsúzó nyolcadikosok: Elekes Péter, Galambos Valéria, Gé-
mes Erika, János Beáta, Lantos János, Lugosi Tamás, Markó
Gábor, Molnár Viktória, Nagy András, Papp Zoltán, Pázsik
Krisztián, R. Nagy Viktória, Rostás Tamás, Szombathelyi Pé-
ter István, Tábori Gyula Dávid, Téren Zsuzsanna, Virágh
Emese.
Osztályfõnök: Pappné Nagyiván Ibolya

Iskolai úszásoktatás
A tavalyi õszi félévhez hasonlóan idén tavasszal is zajlott
úszásoktatás iskolánkban. Márciustól júniusig az alsó tago-
zatos gyermekek jártak a hódmezõvásárhelyi uszodába,
ahol megismerkedhettek egy másfajta mozgásformával.
Megtanulhatták, hogy „a víz az ember barátja lehet, ha az
tud bánni vele“.
Öröm, hogy a gyerekek 95 % -a megtanult alapszinten úsz-
ni. Az érdeklõdõk a nyári úszótanfolyamon tovább bõvíthe-
tik ismereteiket. 

Kis Krisztián testnevelõ szaktanár

Vizsgaelõadás – táncból
2005. június 10-én, pénteken 17 órától az Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola társastánc és modern kortárs-tánc tanszakos ta-
nulóinak tanévvégi vizsgaelõadására kerül sor a Faluház
nagytermében, melyre minden szülõt, nagyszülõt, érdeklõ-
dõt szeretettel várnak.

Történelmi projekt 
A török Magyarországon címmel az iskola 7. osztályos tanu-
lói június 14-én 17 órától a Faluházban bemutatják: „A tö-
rök idõkben hogyan éltek az emberek“, címû elõadásukat.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. 

Túranap a suliban
Június 13-án egész napos túranapot tart iskola, osztályon-
ként különbözõ úticéllal. 

Zárva lesz a könyvtár
Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára a háromévenkénti ál-
lományellenõrzés miatt 2005. június 13-tól, elõreláthatólag
2 hétig zárva tart. Megértésüket elõre is köszönjük. 

Könyvtárosok

Óvodai gyereknap
Május utolsó hétfõje nevezetes nap az óvodában. Hagyo-
mány már, hogy ekkor tartjuk a gyereknapot. Az ünneplés
már az elõzõ héten elkezdõdött, az iskolai gyereknapra
ugyanis az ovisok is hivatalosak voltak. 
Az ugráló vár minden évben nagy élmény, mert itt végre so-
kat lehet, sõt „kötelezõ“ ugrálni. A gyermeknap nyílt nap az
óvodánkban. A szokásostól eltérõen ilyenkor nem az ebédlõ-

ben, hanem az udvaron terítünk meg. Az asztalokon sok-sok
hazai finomság van, amit az anyukák, nagymamák készíte-
nek. A sütemények mellé az SZMK üdítõvel is kedveskedik.

Új játékokat is kapott a két csoport. 2 db mini futballkaput,
kosárpalánkot, rollereket, homokozó játékokat. A mozgal-
mas délelõtt után nem csoda, hogy pihenéskor senkit nem
kellett biztatni egy kis alvásra.

Évzáró
Óvodai évzárónk június 4-én, szombaton 10 órakor lesz,
melyre szeretettel várunk mindenkit.
2005. év ballagóinak névsora: Bálint Róbert, Bodó Boros-
tyán Boglárka, Demcsák Dorina, Ditrói Krisztina, Domján
Daniella, Horváth Helga, Menczer Renáta, Olasz Enikõ,
Palócz Roland, Rekett Nagy Tamara, Safarik Gábor, Safarik
Martin, Sándor Nelli, Török Viktória.
Óvónõk: Szabó Lászlóné, Csatlós Pálné, Fülöp Andrásné,
Gyökeres Éva.
Dajkák: Szûcs Imréné, Horváth Pálné, Bordás Györgyné.

Szabó Lászlóné óvodavezetõ

Kirándultunk...
A 6. és 7. osztály az idén erdei iskolai program keretében Székes-
fehérváron és környékén járt. Ez a látnivalókban gazdag terület
lehetõséget adott, hogy a hagyományos 3 napos kirándulás he-
lyett 5 napra utazzanak el a gyerekek.
Április 25-én 36 tanulóval indult az erre a célra bérelt autóbusz.
Szerencsésen kezdõdött a hét, mivel egészen Dunaföldvárig esett
az esõ (szerencsére csak a buszra), de a Dunát átlépve egyre na-
posabb idõ mutatkozott.
Hétfõ délután a székesfehéri Bory-várat tudtuk megtekinteni, ami
romantikus tornyocskáival varázsolt el bennünket. A városban
tett körséta után elindultunk a szállásunkra, Seregélyesre. 
Az ottani erdei iskola épületéhez nagy füves terület és focipálya is
tartozik, így nem volt gond a szabadidõ eltöltése. Keddre hos-
szabb gyalogtúrát terveztünk Seregélyesre a Tájházba, s a Zichy-
kastélyhoz, de az esõ miatt ide is busszal mentünk. Délután pó-
toltuk a mozgást, ugyanis napsütésben másztuk meg a Velencei-
hegyet. A hegytetõn hatalmas gömbölyded sziklákkal találtuk
magunkat szembe, ezek a Magyarországon egyedülálló ingókö-
vek. Ezen a délutánon megnéztük Pákozdon az 1848-as Múzeu-
mot. (Itt volt a szabadságharc elsõ gyõztes csatája.)

ÁMK eseményei
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A Gondozási központ hírei

Szerdán egész napos buszos kirándulás volt. Kápolnásnyéken Vö-
rösmarty Mihály szülõházában az emlékmúzeumot látogattuk
meg. (Itt mi tanárok „bezsebeltünk“ egy dicséretet, miszerint cso-
dálatos, fegyelmezett gyerekeink vannak.)
Gárdonyi Géza szülõházát sajnos csak kívülrõl nézhettük meg
Agárdon. Délben az agárdi kikötõbõl indultunk mentõmellények-
kel felszerelkezve kenuzni a Velencei-tóra. Azok a kenuk, ahol jól
irányított a kormányos és szót fogadtak az evezõsök, egyenesen
haladtak, a többiek cikkcakkban. Vajon ki volt a fáradtabb?
A nehézségeket feledtette a sirálytelep, ahol több száz madár fész-
két láthattuk karnyújtásnyi távolságból. Miután a mentõmellé-
nyekre nem volt szükség, megnyugodva indultunk tovább Tácra,
ahol egy római kori város, Gorsium romjai között sétáltunk. 
A negyedik napon Alcsútdobozon voltunk az arborétumban. Különle-
ges növényeket láttunk s egy kb. száz éves magánállatkert romjait.

Délután a Vértes-hegységben Gánton barlangtúrán vettünk
részt. Ezt a barlangot csak védõfelszereléssel lehet bejárni, s
igazán nem sétáltunk, inkább csúsztunk – másztunk. Aki
teljesítette a túrát, életre szóló élménnyel lett gazdagabb. Az
utolsó estét szalonnasütéssel és egy éjszakai bátorság-pró-
bával tettük emlékezetessé. A nehéz nap ellenére csak éjfél-
re sikerült takarodót fújni.
Utolsó napra „már csak“ egy madármegfigyelõ túra és Szé-
kesfehérváron Szt. István emlékhelye várt ránk. Hazafelé jól
fogyott az elõre elkészített szendvics, s este mindenkit fi-
nom hazai vacsora, s a saját pihe-puha ágya várta. 
Befejezésképpen egy történet: Gyerekek! Ha nem lesz meg a
13. nyárs, nem megyünk haza! – Jó!

Benkõ Brigitta a 7. osztály osztályfõnöke

Sokan mártélyiak, fõleg az ifjabb nemzedék, nem is
gondolnánk, hogy a faluban már 1935. óta létezik az
Önkéntes Tûzoltó Egylet. Annak idején Kmetykó Ká-
roly tanító alapította meg, s a krónikák szerint, 1937-
ben, mikor két nagy tûz is keletkezett a faluban, az õ
vezényletével rohant a falu apraja-nagyja tüzet oltani.

Minthogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ma
is mûködik a községben egy szervezet, a Mártélyi Polgárõr
Tûz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület, amely jog-
elõdjének tekinti az akkori kezdeményezést és munkát, mint
Rózsa János az Egyesület elnöke elmondta, kézenfekvõ volt,
hogy az évente megrendezésre kerülõ megyei Tûzoltóver-
seny helyszíne, amely mindig olyan településen kerül meg-
tartásra, ahol valamiféle jeles évforduló indokolja ezt – Már-

télyon kerüljön megrendezésre 2005. szeptember 24-én.
Az Országos Tûzoltó Szövetség Csongrád megyei szervezete,
messzemenõen egyetértve azzal, hogy e ritkaságszámba menõ
évforduló kapcsán Mártély, s az itteni Egyesület kapja meg a
rendezés jogát, örömmel ítélte meg a községnek ezt a lehetõ-
séget, s támogató segítségérõl is biztosította lánglovagjainkat.
Az Egyesület kezdeményezésére, melyhez csatlakozott a
Mártélyi Iskoláért Alapítvány, a mártélyi Önkormányzat, an-
nak Képviselõ Testülete, az Üdülõhely és Faluvédõ- szépítõ
Egyesület, és Kmetykó Károly leánya, e jeles évfordulóra a
„Csordás Iskola“ falán elhelyezendõ emléktáblával és pla-
kettel kívánnak méltó emléket állítani, melynek létrehozá-
sát segítendõ, már felajánlásokat tettek Kmetykó Károly
egykori tanítványai, szervezetek, és magánszemélyek.

(Szerk.)

70 éves a mártélyi tûzoltóhagyomány...

Nyugdíjas táncfesztivál
Sándorfalva nyugdíjas táncfesztivált rendezett május 8-án,
melyre utaztak a településünk idõsei is. A rendezvényen fel-
lépett az Optimista csoport.

Virágvásár
Már hagyománnyá válik a Gondozási Központ vállalása,
hogy egész hónapban virágárusítási akciót szervez.

Elõadás
A Gondozási Központban május 11-én 13.30-tól, az ellátás-
sal és gondozással kapcsolatos tanácsadást tartott Bólyáné
Szamosközi Gabriella ellátottjogi képviselõ.

Batyus buli
Batyus-bulit szerveztek az Idõsek Klubjában május 12-én
13.30-tól, ahol pünkösdi királyválasztás és játék is volt. 

A „Mosoly Napja“
Az Idõsek Klubja május 26-án tartotta a Mosoly Napját. Jel-
mondatuk: „Egy mosollyal többet – egymásért“. Programju-
kat az egész falura kiterjesztették.

Az Idõsek Klubjának júniusi programja

6–7-én Térítési díjak befizetése a pénztári órák alatt.
7-én Egészséges táplálkozás – étel és edénybemutató –

10 órakor, Kenéz Józsefnével.
8-án Medárd napi hiedelmek – 10 órakor – elõadó:

Potári Imréné.
14-én Orvosi ellenõrzés – 12.30 óra.
16-án Rózsák Napja – Virág-gyûjtés, Rózsaherceg-díj át-

adása, fotó és videofelvétel készítés, délután a 8.
osztályosoknak virágok átadása a ballagási dí-
szítéshez.

28-án Orvosi ellenõrzés – 12.30 óra.
29-én Fehérnemû vásár – 10 órától.

Minden hétfõn, kedden gyógymasszírozás elõjegyzés sze-
rint, kézimunkázók csoportfoglalkozása és a gyógytorna
idõseknek 10 órától szerda délelõttönként, hétfõn és csütör-
tökön 3–4 óráig az Optimista csoport próbái, felkészülés
Gyopárosi Humorfesztiválra.
Június 8-ra Gyopáros-fürdõre a tagok jelentkezéseit várjuk.
Szintén örömmel fogadunk a Kavalkádra jelmezes, gyalogos
felvonulásra ötleteket és jelentkezõket.

Klubvezetõség
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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

Anya- és Csecsemõvédõ Intézet  228-450

FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy az A.S.A.
Köztisztasági Kft. 2005. június 16-án
(csütörtökön) lomtalanítást végez.
Kérjük, hogy a saját ingatlanuk elé he-
lyezzék ki a kézzel megfogható és elvihetõ
háztartási lomot. Ömlesztett szemét, trá-
gya, salak, stb. kihelyezése tilos!

Köszönettel: a falu Önkormányzata

FOCIHÍREK

Mártély – Kübekháza 4 : 1
Hmvh-Astra – Mártély SK 2 : 1

Mikroton Baktó SC – Mártély SK 1 : 5
Mártély SK – Komlósi Trans Baktó 1 : 3
Pitvaros Sk – Mártély SK 1 : 0
Mártély SK – Földeák TC 3 : 0
Mártély SK – Ambrózfalva 3 : 2
Mártély SK – Ferencszállás 1 : 2

A csapat reményei szerint a 6. hely környékén fog vé-
gezni. Az eddigi szereplés alapján, erre meg is van
minden remény, sõt, egy kis „megtáltosodással“, még
elõkelõbb helyen is végezhetnek. Gratulálunk a szép
szerepléshez minden szurkoló nevében – Hajrá Már-
tély!

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.

Apróhirdetések
FFeennyyõõ  ffûûrréésszzáárruu  40.000 Ft/m3 áfás
áron folyamatos készletbõl kapha-
tó. Mindszent, Búzavirág utca.
Nyitva: 8–16-ig. Tel: (30) 223-7729.
Április 16-án ismét megnyitott, és
eredeti minõségû MMóónnuuss  ffééllee
finomságokkal várja vendégeit a
Petõfi utca sarkán lévõ lángossütõ!
FFaavváággáásstt vállalok. Ugyanott gáz-
pumpa eladó. Mártély, Béke u. 8.
Mobil: (30) 621-6293.
Többféle ízletes mméézzffaajjttaa kapható.
Petõfi u. 2.
ZZiippppzzáárrvvaarrrrááss,, ruhajavítást, alja
felvarrást vállalok. Békési Sándor-
né. Mártély Kinizsi u. 17. sz. alatt.
Tel: 228-161, (30) 462-7302. U-
gyanott: (tartósítószer-mentes) sa-
vanyított hasáb, és apró káposzta
folyamatosan kapható – egész nap.
Mártélyi kiskertek és gyümölcsö-
sök rroottáálláássáátt vállalom. Érd.: (30)
517-1436

Beépített és hordozható ccsseerréépp--
kkáállyyhháákk átrakása tisztítása, javítá-
sa. Nagy Zsolt Érdeklõdni: a (70)
215-6023-as mobilszámon.
AAkkááccmméézz van eladó. Ady E. u. 3.
Mártélyiak figyelem! Nézzenek be
hozzám – útba esik jövet-menet
(mint a Takarékszövetkezet). SSaa--
vvaannyyúú  kkááppoosszzttaa,, hasáb, valamint
különféle savanyúságok kaphatók
a Fõ u. 35/A szám alatt. Egész
nap. Telefon: (30) 515-0393.
FFeessttéésstt,, mázolást, tapétázást,
homlokzatfestést, számlaképe-
sen, referenciával, rövid határi-
dõre, modern anyagokkal, ga-
ranciával vállalok. Kis Zoltán
Mártély, Táncsics M. u. 8. Tel.:
(70) 215-9749
Benzines bbeettoonnkkeevveerrõõ bérelhetõ.
Kiskertek rotálását, kerítésoszlopok
lefúrását, kerítések teljes körû kivi-
telezését vállalom. Ugyanitt gépi ta-
lajfúró bérelhetõ. Tel.: (30) 265-2305

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS

Borsodi Teréziának és Lengyel Sándornak
Ádám Mihály

Bácsván Renátának és Szûcs Istvánnak
Máté nevû gyermeke

A Népdalkör fellépései
Az Õszirózsa Népdalkör május 21-én 14 órakor a mindszenti
mûvelõdési házban vett részt a 4. Dél-alföldi Népdaltalálkozón. 

Május 28-án a földeáki Mûvelõdési Házban 15 órakor cite-
rás dalos-találkozón vett részt az Õszirózsa Népdalkör.

Szúnyoggyérítési pályázat

A Délalföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás,
melynek elnöke Balogh Jánosné polgármester, május 13-
án 10 órától megbeszélést tartott a Polgármesteri
Hivatalban, a szúnyoggyérítési pályázat benyújtásával

kapcsolatban.


