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Budapestön nem jó lakni, mer'
sok rendõr taszigáli

- mármint az embert, ha olyanja
van és kimegy tüntetni -, de az is-
mert mondás így nyögvenyelõsen
átformázva ugyanolyan idétlenné
válik, mint a jelenlegi helyzet.
Most lehetünk nagyon büszkék ma-
gunkra mi Mártélyiak, és minden
település, ahol csendben, kegyelet-
teljes békében és õszinte tisztelet-
adással adóztunk a forradalom 50.
évfordulóján az elesett hõsöknek és
az akkor néhány nap alatt elröp-
pent szabadságnak.
Itt, 1956-ban sem voltak egetrengetõ
dolgok. Nem lõtték egymást az em-
berek, nem csikorogtak lánctalpak,
ami a földes utcákon amúgy is csak
költõi túlzás gyanánt jöhetett volna
szóba, s egy-két jogos visszakövete-
léstõl, személyi és szervezeti változ-
tatás igényétõl eltekintve, viszony-
lag békésen múltak a napok.
És most, 50 év elteltével sem bolon-
dult meg a mártélyi ember. Reggel
felkelt ugyan - az ágyból - megreg-
gelizett, „kicsípte" magát, és elbaty-
tyogott a Faluházba, de jó szándék-
kal és nem a balhé kedvéért, mint a
pesti csõcselék hangadói. 
Szép kis ünnepség volt odabenn.
Meg a kis téren is utána, ahol egy
szép szobrot avathattunk a hõsök
tiszteletére az igazságba és a sza-
badságba vetett hit angyali megtes-

tesülését emlékeinkbe idézendõ me-
mentóként. Volt Himnusz, mûsor,
szavalat, beszéd, és Szózat. Meg
gyönyörû idõ, ami ilyenkor már
csupa ajándék, és megint gazda-
gabb lett a falu valamivel, amire jó
ránézni, s amire jó büszkének lenni.
Most, hogy végignézhettük az Er-
zsébet hídnál befejezõdött politikai
bohózatot, el is gondolkodtam, mi-
lyen jó is itt nekünk. Ferenczi Laci
nem lövöldözött ránk gumilövedék-
kel, egyetlen könnygázgránátot sem
dobtak a „tömegbe", és Szuromi En-
cinek is elég volt kiállni a sárga
mellényben a Szózat alatt, hogy az
autók megálljanak arra a rövid idõ-
re, amelyet csak az õsi dallam és a
múlhatatlan érvényû szavak töltöt-
tek be. Rózsa Jani bácsi sem állt ki
a rendeltetésszerûen tûzoltásra
szolgáló piros „vízágyúval" tömeget
oszlatni, és a lovas polgárõr lányok
sem vették elõ a lovakat, (had rág-
csálják a jó mártélyi szénát), mert
abszolút nem kellett kardlapozni.
Bár a kormány és a miniszterelnök
megítélése itt is ugyanolyan, hogy
is mondjam (zavarban vagyok, mert
itt egy olyan hárombetûs szónak
kellene következnie ebben a szöveg-
környezetben, amit itt leírnom most
lehetetlen), mint bárhol ebben a ha-
zában, az országot s a népet a csõd
szélére sodort manipulációk és ha-
zugságok miatt, mégsem volt ez
ürügy senkinek, hogy másként vi-

selkedjen, mint ahogy azt magától
egyébként is elvárná. Nem voltak
bekiabálások, hogy valaki mondjon
le, nem épültek barikádok, csak is-
merõs arcok, baráti kézfogások, be-
szélgetések és tiszta tekintetek
uralták az ünnepet.
Talán azért, mert mi kissé mindig is
„kirekesztett" vidéklakók már meg-
tanultuk, hogy ugrálhat ugyan az
ember, felszedheti az utcaköveket,
lyukas zászlók alatt rohangálva kö-
vetelheti kormányok és hazug veze-
tõk lemondását, a lényeg mégiscsak
az marad - mérhetetlen demokrácia
ide, vagy oda -, hogy valahogy min-
dig rajtunk veri el a port az a né-
hány ezres kisebbség, akiknek sem-
mi fontosabb dolguk nincs, mint a
saját boldogulásuk. A hatalom má-
morosító érzése elsöpri az embersé-
get. Olyan aljasságokra is képesek a
hatalmon lévõk, amit mi közembe-
rek hihetetlennek tartunk. Sõt, s ta-
lán ezért, naivitásunkban értetlenül
állunk ezek elõtt a minden emberi
normát figyelmen kívül hagyó ön-
kényességek elõtt. S hogy meddig
lesz még ember embernek farkasa?
Hát, ameddig birka módjára tûri
egy egész ország lakossága politi-
kai hovatartozás nélkül, hogy birká-
nak nézzék!
De ennek megváltoztatására nem a
rombolás és a magunkból kivetkõ-
zött randalírozás a megfelelõ mód-
szer. És egyetlen ünnep sem lehet
erre alkalmas terep, s indok.

F. Cs. Z. 

„Jelzöm...”

Tisztelt Társulati Tagok!
Értesítem Önöket, hogy a csatornahálózat és a két vákuum gépház mûszaki átadása megtörtént.

A szennyvíztisztító telep átadása a próbaüzem megkezdésével valósul meg,
melynek várható idõpontja 2006. november közepe - vége.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelemét, hogy a próbaüzem megkezdéséig SZIGORÚAN TILOS
rácsatlakozni a rendszerre. Amennyiben ilyen elõfordul, az Önkormányzat büntetést szab ki.

A próbaüzem megkezdése elõtt a szolgáltató dolgozója felkeresi a rácsatlakozni kívánó ingatlan
tulajdonosokat szerzõdéskötés és mûszaki átvétel céljából.

Rácsatlakozni csak a szolgáltató engedélyével lehet.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a szennyvíz hálózatra TILOS csapadék vizet rákötni, belevezetni,

mert az esõvíz megdrágítja a tisztítást, melyet minden rácsatlakozott fogyasztó fizet meg.
A próbaüzem megkezdésétõl számított 3 hónapig nem kell a szennyvíztisztításért fizetni.

Tisztelttel kérem a lakosságot, hogy a gördülékeny munkavégzést segítsék elõ együttmûködésükkel.
Esetleges észrevételeiket kérem, jelezzék Szél Erikának az Önkormányzatnál.
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Bensõséges ünnepi megemlékezésre
és szoboravatásra került sor 2006.
október 23-án délelõtt 10 órától a
Faluházban, majd az elõtte kialakí-
tott kis téren létesült szoboralapza-
ton.
A benti ünnepségen az ÁMK iskolá-
sai adtak vetítettképes mûsort
Benkõ Brigitta tanárnõ összeállítá-
sában, amelyben végigkövetve Nagy
Imre sorsát a forradalmi napokban,
emlékeztek meg a harcok hõseirõl.
Balogh Jánosné polgármester ünne-
pi beszédet mondott:

„Ha jó ügyet védesz, mitõl is fél-
hetsz? Mi is történhetik veled? Vé-
gül is tehetetlenek az igazsággal
szemben. Letiporhatnak, de meg
nem gyõzhetnek. Vádolhatnak, de
meg nem hazudtolhatnak, elvehetik
életed, de nem vehetik el igazságod.
Csak akkor nem vagy magányos az
életben, ha jó ügyet védesz." 

(Márai Sándor)

Tisztelt Ünneplõk!

Mi magyarok, ezen a napon egy
nagyszerû, de ugyanakkor tragikus
kimenetelû forradalomra emléke-

zünk. Ünnep és gyász tölti be a szí-
vünket.
Október 23-án azoknak a honfitár-
sainknak állítunk emléket, akik '56-
ban vállvetve vették fel a küzdelmet
a föld akkori szuperhatalmának
számító Szovjetunióval szemben,
akiknek tettét a szebb és szabadabb
jövõ utáni szent vágy vezérelte.
Azok elõtt hajtunk fejet, akik nem
akarták tovább tûrni a kitelepítése-
ket, a padláslesöpréseket, a ter-
ménybeszolgáltatást és a lágerek
borzalmait. 
Nagy Imre holtában elérte, amit éle-
tében nem sikerült: megdöntötte az
egypártrendszert, megnyitotta a
szabadság kapuját. Azt mondják, a
politikus és az államférfi között az
a különbség, hogy a politikus a kö-
vetkezõ választásra, az államférfi
pedig, a következõ nemzedékre fi-
gyel. 1989-ben megértettük, hogy
Nagy Imre gondolt ránk, a követke-
zõ nemzedék tagjaira, akik akkor
még talán meg sem születtünk.
Megértettük, hogy Nagy Imre valódi
államférfi volt.
Magyarországon a sztálinizmus ha-
talma 1953-ban, Nagy Imre kormá-
nyának hatalomra kerülésével visz-
szafordíthatatlanul megroppant.
Nagy Imre miniszterelnöksége meg-
tanította õket arra, hogy lehet és
van értelme az emberi életnek
mindazon rettenet és pusztítás
után, amit a háború és a béke ho-
zott az országra.
Mi sem volt természetesebb, hogy
1956. október végén Nagy Imre vált
központjává a vágyaknak, melyek
egy normális, európai, demokrati-
kus és igazságos ország megterem-
tésére irányultak. A célokban sem-
mi sem volt, amit radikálisnak, a
szó, hagyományos értelmében for-
radalminak lehet nevezni. A magya-
rok csak egyetlen dolgot akartak: a
függetlenséget. De a Varsói Szerzõ-
dés ezt lehetetlenné tette.
Ez a csalódás volt a lélektani hajtó-
erõ, mely nem szûnt meg mûködni
egészen 1956. október 23 - a dél-
utánjáig, amikor az egyetemisták

tüntetése Budapesten néhány óra
alatt fegyveres felkeléssé, s forrada-
lommá alakult.
Bár a harc helyenként kegyetlen és
véres volt, a régi rend intézményei
napok alatt porrá váltak. A hatal-
mas Szovjet Hadsereg kezdeti csete-
paték után kivonult Budapestrõl.
Többpárti kormány alakult. Az or-
szág kilépett a Varsói Szerzõdésbõl.
A Szovjetunió elismerte a magyarok
jogát a függetlenségre. 1956 novem-
ber 5 én megindulhatott volna a
munka. A forradalom gyõzhetett
volna.
De mint tudjuk, nem gyõzött.
Moszkva képtelen volt elszánni ma-
gát arra, hogy kiengedje az országot
szorításából. A Nyugat csak vigasz-
taló szavakat küldött, de az esemé-
nyek folyásába nem avatkozott be.
1956. november 4-én a Szovjet Had-
sereg visszatért, és kegyetlen meg-
torlás kezdõdött. Százezernyien
menekültek el az országból. A forra-
dalom elbukott.
Nagy Imrét és társait, az ismert és
ismeretlen forradalmárokat kivé-
geztette a magát gyõztesnek nyilvá-
nító új rend. Nagy Imre azonban élt.
S vele élt a remény, hogy Magyaror-
szág egyszer olyan lesz, amilyennek
õ álmodta. 
Európai, szabad, fejlõdõ ország,
ahol demokratikus és igazságos
rendben élnek a polgárok, békében
szomszédaikkal és önmagukkal.
Ez a remény oly hatalmas volt, hogy
az új rend, ha akarta volna, sem
tudta volna széttépni. Ennek a re-
ménynek vagyunk ma az örökösei.
Ez a remény kötelez bennünket ar-
ra, hogy ne felejtsük el azokat, akik
1956 forradalma alatt, vagy az azt
követõ megtorlás idején meghaltak.
Ez a remény kötelez bennünket ar-
ra, hogy ne felejtsük el azokat, aki
élve maradtak, de úgy haltak meg,
hogy a forradalom ütötte sebet ma-
gukon hordozva, nem élhettek teljes
életet. S ez az a remény, melyet át
kell adnunk fiainknak, lányaink-
nak.
Mondjunk köszönetet szüleink és
nagyszüleink sokat szenvedett nem-
zedékének, akik tartották a lelket a

Ünnepi megemlékezés és szoboravató
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nemzetben évtizedeken keresztül, s
olyan ifjúságot neveltek, amely
megértette az idõk jelét. Õk neveltek
olyan ifjúságot, amelynek lett hite,
ereje és bátorsága, hogy a tegnapból
átlépjen a holnapba. 
1956 összefogása az ország tettere-
jét, életerejét mutatja: azt, hogy a
szabadság levegõje jobb, mint a ha-
zugság képmutatása, hogy szabad-
ságban élni annyi, mint nem félni,
annyi, mint megszabadulni a kö-
nyörtelen elnyomástól.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A magyar nemzet mindig józanul,
megfontoltan és békésen akart vál-
toztatni. Így akart '48-ban, '56-ban
és 1990-ben is. Az emberek, amint
kezükbe vehették saját sorsuk irá-
nyítását, minden apparátusnál
gyorsabban és sikeresebben oldot-
ták meg az élet újjászervezését. A
változás '56-ban nem fejetlenséget,
nem felfordulást hozott, hanem ren-
det és biztonságot. Nem álltak le az
üzemek, nem alakult ki áruhiány,
nem zártak be a boltok. Az élet
ment tovább, csak a kilátástalansá-
got váltotta fel az életöröm, és a ki-
szolgáltatottság tehetetlen gyenge-
ségét a tetterõ. Vidéken, ahol a nép-
nek még fegyvere sem volt, egyik
pillanatról a másikra gyõzött a pol-
gári forradalom. Sorra hozták létre
az önkormányzatokat. A vidéki Ma-
gyarország négy nap alatt a több-
pártrendszer mellett az alulról épít-
kezõ, önkormányzatokra támaszko-
dó államot is megteremtette. 
Mi, ma élõ magyarok, megértjük az
akkoriakat. Megértjük, hogy õk csak
egy rendes, átlátható, a hazugságok
hálójából kiszabaduló országot
akartak 1956 októberében. Egy ki-
tartóan és biztosan fejlõdõ, ma-
gyarságát soha meg nem tagadó or-
szágot akartak; egy tetterõs és em-
berséges hazát. Azt akarták, hogy
az ország élén választott államférfi
álljon, és ne politikai kalandor. Azt
akarták, hogy Magyarországon a
magyar ember legyen a legfonto-
sabb. Azt akarták, hogy a szív dik-
tálja a tapsot, és ne a politikai kar-
mesterek. Hogy nyíljanak ki a meg-
tévesztettek és becsapottak szemei. 

Tisztelt Emléke-
zõk!
Manapság más-
fajta csatákat ví-
vunk nap mint
nap. A tisztessé-
ges megélheté-
sért, a munkahe-
lyekért, a gyere-
keink kenyeréért,
iskolájáért, jövõ-
jéért. A család
összetartásáért,
a barátainkért,
hogy ne szakad-
junk el egymás-
tól. A világ em-
bertelenné válá-
sa el-len vívjuk
meg mindennapi
harcunkat itt
Mártélyon. Nem
véres csaták
ezek, de a jelen-
tõségük ugyan-
olyan nagy, mint
az ötven évvel ez-
elõtti élethalál harcoknak. Most
épp-úgy, mint akkor, a szabadsá-
gunk a tét. Mert az emberhez méltó
élet a szabadságban gyökerezik. És
nincs szabadság, amelyet ne kellene
megszolgálni.

Tisztelt Emlékezõk!
Nem mindennapi ünnep ez a mai, a
mártélyi emberek életében. 
Mártély község elsõ köztéri szobrát
avathatjuk, így elmondhatjuk, hogy
méltóképpen emlékezünk az 50. év-
fordulón a szabadság hõseire. 
Nem tehetnénk
ezt saját erõbõl,
anyagi segítség
nélkül. 
Hálával és kö-
szönettel tarto-
zunk a Képzõ és
Iparmûvésze t i
Lektorátusnak,
K e s z t h e l y i
Ferencné igazga-
tónõnek, Prókai
Gábor úrnak, aki
szívén viselte,
hogy egy kis tele-

pülésen is elhelyezésre kerülhessen
a közös emlékezés szimbóluma. 
Tisztelettel köszöntöm körünkben
Kotormán Norbert szobrászmû-
vészt, aki megálmodta ezt a szob-
rot, és lehetõséget adott arra, hogy
az alkotás ide kerülhessen. Köszön-
jük Schrödl Péter kõfaragónak a
gyönyörû márvány talapzatot. És
köszönet minden segítõnek, aki
hozzájárult ahhoz, hogy a jövõben
nap-mint nap figyelmeztessen ben-
nünket ez az alkotás a múltunkra,
és a jövõbe vetett hitünkre.



Kaláris2006. november 5. oldal

Egy angyal - aki a szabadság jelké-
pe!

Mi Mártélyiak, akik ma itt össze-
gyûltünk a vi-lág legnagyszerûbb
forradalmának megünneplésére, ez-
zel a szoborral hajtunk fejet annak
hõsei elõtt, akik fegyverrel a kézben
álltak ki a világ legerõsebb hadsere-
ge el-len mérkõzni! Fejet hajtanunk
azok elõtt, akik a szervezésben, a
különbözõ tanácsokban küzdöttek
a szabadságért! Fejet hajtanunk
azoknak az emléke elõtt, akik bor-
zalmas halállal lakoltak ezért a bi-

tón! Fejet hajtanunk azok elõtt is,
akik kegyetlen börtönökben síny-
lõdtek évekig! Fejet hajtunk azok
elõtt, akik már nincsenek közöt-
tünk, akik már megkapták azt a bi-
zonyos égi behívót! És meg kell haj-
tanunk a fejünket mind-azok elõtt,
akik még köztünk élnek!

"Angyal, vidd meg a hírt az égbõl:
Mindig új élet lesz a vérbõl."

Ebbõl a vérbõl születtünk. Legyen
ez az angyal a szebb jövõ utáni
szent vágy jelképe! Ez adjon erõt a

mindennapok elviseléséhez, ez a
szobor legyen a szabadság, a józan-
ság és jóság, a békés együtt élés
szimbóluma Mártélyon!

A Faluház elõtti téren Szalay Ferenc
festõmûvész leplezte le Kotormán
Norbert szobrász és Schrödl Péter
kõfaragó közös alkotását.
A szoboravató ünnepség szavalat-
tal, az emlékezés virágainak, ko-
szorúinak elhelyezésével és a Szó-
zat meghallgatásával zárult.

K.N.: - Békéscsabán születtem 1967-
ben. Két évesen kerültem szüleim-
mel Vásárhelyre.
K.: - A szokásos kérdés: iskolák?
K.N.: - Ahonnan igazán fontos, az a
Tömörkény István Gimnázium Sze-

ged. Késõbb a Képzõmûvészeti
Egyetem, majd a Janus Pannonius
Tudomány Egyetem.
K.: - Indíttatás?
K.N.: - Családinak mondhatnám,
hisz édesapám révén, aki nagyon
mûvészetszeretõ ember, s maga is
állandóan alkotott, megfelelõ alapot
kaptam a mûvész pályára, sõt test-
vérem is szobrász. Hálás vagyok az
itt a vendégek közt megjelent Son-
koly Tibornak, akihez szakkörre
jártam, s mint ilyen elsõ komoly se-
gítõm és mesterem volt.
K.: - Úgy tudom, nem maradtatok
meg a hagyományos városi életfor-
mánál…
K.N.: - Valóban, a szülõk már jó
húsz év óta birtokolnak egy tanyát
a Rárósi út mellett, s nemrég mi is
vettünk egyet a közelükben. Így új-
ra együtt, és közel a család.
K.: - Ha lehet ilyen dilettáns kérdést

feltenni egy mû-
vésznek, van-e, s
ha igen, valami-
féle fõ profilod?
Már úgy értem,
kisplasztika, köz-
téri szobrok, vagy
valami más.
K.N.: - A függet-
len alkotómunka
híve vagyok. A ki-
hívás a fontos.
Ehhez próbálom
igazítani az élete-
met.

K.: - Közben tanítasz is.
K.N.: - Igen, mai nevén a Moholy
Nagy Mûvészeti Egyetemen tanítok
mûvészeti anatómiát és mintázást.
K.: - Hogy jött ez a lehetõség, hogy
egy ilyen kis település is „részesül-
hessen" egy ilyen rangos köztéri al-
kotásban?
K.N.: - A Képzõmûvészeti Lektorá-
tus írta ki a pályázatot, amelynek
éppen ez volt a célja, amit imént
említettél. Az, hogy hová kerüljön,
tulajdonképpen az én kérésemet
figyelembevéve egy közös döntés
volt. Szeretem Mártélyt. Sokat kap-
tam érzésekben, látványban, élmé-
nyekben és emlékekben ettõl a falu-
tól. Gondoltam, miért ne viszonoz-
nám valahogy a sok szépet és jót.
Így sikerült.
K.: - Most megint egy eléggé erõlte-
tett szakmai kérdést: Mi a témavá-
lasztás elõzménye?
K.N.: - Az angyal motívum, egyrészt

Bár Kotormán Norbert szob-
rászmûvész nagyon szerényen
és röviden beszélt a polgármes-
terasszony kérésére elkészült
mûvérõl, a témaválasztás oká-
ról, és hogy miért gondolta,
hogy épp Mártélyon állítsák fel
ezt a szép köztéri alkotást, a
gratulálók és barátok sorából
„elragadva", megkértük, né-
hány rövid mondatban beszél-
jen lapunknak azokról a talán
sokak által nem tudott dolgok-
ról az életébõl, amely minden-
képpen „megér" egy rövid kis
beszélgetést…

Mihály arkangyal üzenete örökérvényû…

Az
Önkormányzat
hirdetménye

Mártély, Fõ u. 64. szám alatt
(a település Fõterén) a

Rendezési tervnek megfelelõ
üzlet céljából építési telek

eladó (jogerõs építési
engedéllyel rendelkezik).

Érdeklõdni Horváth Andreá-
tól a 30/91-34-879-es

telefonon.
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Márai Sándor ismert verse alapján
jött a gondolataimba, másrészt Mi-
hály arkangyal figurája adta a vég-
sõ lökést, amely örökérvényû igaz-
ságként fogalmazza meg számomra
a gonoszság, a kegyetlenség és az
elnyomás elleni harcot. Ez a szobor
a forradalomnak kíván emléket állí-
tani. Talán egyeseknek szokatlan a
forma, de a pályázat során nem
akartam a régi sablonokhoz nyúlni.
Mert volt itt már minden. Dobtáras
géppisztollyal rohanó harcos, koc-
kakövekbõl összeállított „szobor",
és lyukas zászlók alatt menetelõ
forradalmárok.

K.: - Utóbbi egyébként, sokak meg-
alapozott véleménye szerint is ha-
mis és érthetetlen módon rögzült
jelképévé vált az '56-os forradalom-
nak, hiszen pusztán arról van szó,
hogy a mindenki által gyûlölt ön-
kényuralmi jelképtõl igyekeztek a
forradalom (egyébként háromszínû
Magyar zászlóját) megszabadítani,
alkalmasint úgy, hogy azt késsel ki-
vágták a közepébõl…
K.N.: - Ez teljesen igaz. A zászló-
kon, zászlókban általában, diktatú-
rákban pedig szinte kötelezõen
megjelenik az adott hatalom logója,
amit önkényuralmi jelképnek te-

kinthetünk. Persze, mindig annak
önkényuralmi jelkép, aki tiltakozik
az adott rend ellen. Maradhatunk
annyiban, hogy a mi zászlónk meg-
marad a piros, fehér, zöld színek-
ben, függetlenül attól, hogy kik, mi-
ért, és mit illesztenek bele ebbe a
háromszínû csíkba. Most azért va-
lami „jobb", autentikusabb találha-
tó rajta, s ez reméljük, marad is így.
K.: - Köszönöm, hogy elrabolhatta-
lak erre a rövid idõre a közönséged-
tõl, további munkádhoz sok erõt és
egészséget kívánunk!

- Szerkesztõ - 

Idén október 21-én, szombaton rendezte meg a márté-
lyi "Õszirózsa Népdalkör" óriási sikerrel szokásos õszi
citerás, dalos találkozóját a Faluházban. A rendezvény
fõvédnöke Makovecz Imre volt, aki szívhez szóló be-
szédben üdvözölte a megjelent népdalköröket és a ven-
dégeket. Jelen volt Balogh Jánosné Mártély polgármes-
tere, aki szintén köszöntötte a jelenlévõket, s örömét
fejezte ki, hogy Mártély ismét, s még reméljük sok-sok
évig otthont tud adni ennek a hagyományt õrzõ, öröm-
teli közösségi együttlétnek. A kellemes napot étkezés-
sel, majd fergeteges közös énekléssel zárták a megje-
lent népdalosok, és a vendégek.

Felléptek: a hódmezõvásárhelyi „Boróka" asszonykó-
rus (Pokomándy Zsuzsanna vezetésével), az „Aranyka-
lász" népdalkör (Bozóki Katalin vezetésével), a „Csúcsi
Olvasókör" népdalköre (Pintérné Szurovecz Irén vezeté-
sével), a „Napraforgó" népdalkör (Asztalos Sándor és
Csákiné Monoki Mariann vezetésével), a tarjáni
„Gyöngyvirág" népdalkör (Kispálné Mihály Györgyi ve-
zetésével), A „Rozmaring" népdalkör (Farkas Ferencné
vezetésével), a „Földeáki Citerazenekar és Pávakör"
Vass István vezetésével), a földeáki „Kéknefelejcs" gyer-
mekcitera csoport, a szegvári „Rozmaring" népdalkör
(Ternai József vezetésével), valamint a házigazda
mártélyi „Õszirózsa" népdalkör (Katona-Kis Gyuláné
vezetésével).

Dalostalálkozó

Kedves Mártélyiak!

Most jött el az idõ, hogy elbúcsúz-
zak tõletek.
Búcsúzom, de nem örökre. 1999. óta
laktam veletek egy faluban. Sok ba-
rátra és ismerõsre tettem szert. Át-

éltem közöttetek nehéz, beteg napo-
kat, de szép vidámságból is kijutott
nekem. Próbáltam nektek segíteni,
több-kevesebb sikerrel, ti meg cseré-
be mindig szívélyesen fogadtatok.
Sok-sok emléket õrzök rólatok.

Be kell vallanom, hogy a honvágy
már régen megnehezítette életem,
ezért úgy döntöttem, hogy vissza-
költözöm szülõhazámba.
Ígérem, nem foglak elfeledni titeket
és remélem jövõre újra látjuk majd
egymást, ha újra Magyarországra
jövök.

Lény levele
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Emlékezés - egy életút véget
ért…

Életének 81. évében súlyos beteg-
ségben meghalt Kaszás Sándor,
Mártély nyugalmazott lelkipászto-
ra.
Az élet, sohasem kényeztette õt.
Édesanyját kisgyermek korában el-
vesztette, így nagyszülei nevelték.
Édesapja, új társat találva élte az
életét. Született még három féltest-
vére, így öten tartoztak a családhoz,
húgával az utolsó idõkig tartotta a
kapcsolatot.
Gyermekkora talán ugyanúgy telt,
mint más gyermekeké. Teltek az
évek, felnõtt ember lett és bevonult
katonának, s orosz hadifogságba
került. Mikor hazatért, folytatta ta-
nulmányait a debreceni Református
Teológián, s ott is avatták lelkipász-

torrá. Debrecenben maradt, és ott
hirdette Isten igéjét. Itt ismerkedett
meg Sándor Johannával, aki a fele-
sége lett. Attól kezdve együtt járták
az élet rögös útját. Lelkipásztori pá-
lyájuknak több állomása is volt, mi-
elõtt Mártélyra kerültek. Nagyon
szerették ezt a Tisza parti kis falut.
Összesen 25 évet töltöttek a falu-
ban, s szeretetben, megértésben
imádkoztak az emberek lelki üdvé-
ért, s próbáltak mindenkinek vi-
gaszt nyújtani.
Fáradságot nem ismerve járta a ta-
nyavilágot táskákkal, bõröndökkel
felszerelkezve, hogy betegeket láto-
gasson, az újságot, kalendáriumot
eljuttassa mindenkihez és hirdesse
az igét. Mindig szépnek és bíztató-
nak tartotta az életet, bízott Isten-
ben és mindig remélt. Amikor fele-
ségét elvesztette, egyedül maradt.

Gyermekük nem született. A ma-
gányban a mártélyi Gondozási Köz-
pontban talált vigaszra és megér-
tésre. Oda járt ebédelni minden nap,
a gondozónõk kimosták, kivasalták
ruháit, és segítettek a problémái
megoldásában. Jól érezte ott magát,
mindig akadt beszélgetõtárs, sõt
olykor vitapartner is.
Így múltak az évek, s bár mindig
hitt és remélt, a magány nagyon
megtörte. Próbált társat, majd gond-
viselõt keresni, de egyik sem sike-
rült. Talán ezért is gyûjtötte maga
köré a kóborló, vagy gazdátlan ku-
tyákat, hogy legyen valakihez szól-
ni. Nem tudni hány elárvult kutyát
tartott, de az bizonyos, hogy sokat.
Sokan ezt nem értették, s ezért el-
ítélték, de õt ez nem érdekelte. In-
kább õ nem evett, hogy a kutyák ne
éhezzenek. Mikor már betegeske-
dett, a kutyák egy menhelyre kerül-
tek, s bár ezért jó pénzt fizetett,

Galambposta

Addig is maradjatok egészségben,
békességben és szeretetben egy-
mással.
Köszönet a barátságért!

Leny Tuschenbrock

A búcsúzásra 2006. októ-
ber 13-án került sor a
„Civilházban". Léni szá-
mított minden olyan ba-
rát megjelenésére, akik
már 1999-ben is szeretet-
tel fogadták. A barátság
azután szélesedett, hi-
szen 7 év nem múlik el
nyomtalanul. Szomszé-
dok, jó barátok is külön
meghívást kaptak. Így
46 fõ gyûlt össze és ült le

az ebédhez déli 12 óra tájban. Az
ünnepelt vette meg a marhapörkölt-
höz való húst, üdítõket, a tagság és
a barátok pedig süteményeket, és
savanyúságot, köretet tették az asz-
talra szeretetük jeléül. Részt vett a

búcsún Balogh Jánosné polgármes-
ter is, akinek Léni külön is nagy fi-
gyelmet szentelt. Itt voltak a szaty-
mazi barátai és mindenki aki ismer-
te, szerette és tisztelte. Léni magya-
rul mondta el szíve érzéseit, s így
búcsúzott a befogadó közösségtõl,
barátaitól, falujától. A búcsú (mint
iménti levelébõl kiderül), nem vég-
leges. Már márciusban itt fog velünk
lenni. Addig azonban csodálatos
öröm elé néz: megszületik elsõ kis
unokája. Kell ennél szebb? Itt a ba-
rátok, ott új otthona, és családja.
Mi Mártélyiak megköszönve segít-
ségét és emberségét, csak sok bol-
dogságot kívánhatunk mindehhez!

Arnóczky Györgyné

Ünnepi részközgyûlés, adventi ünnepség és filmvetítés

Az „Add a kezed" Mozgássérültek Egyesülete 2006. december 9-én 12 órától
ünnepi részközgyûlést és adventi ünnepséget tart a Faluházban,

amelyre ezúton meghívja tagjait.

Ebéd után 15 órától a mártélyi Carpak Filmstúdió mutatja be azt a filmet,
amelyet Szabó Lajosról és feleségérõl készítettek. 

A film megtekintésére szeretettel várnak minden mártélyi érdeklõdõt.
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nem bánta. Inkább megnyugtatta.
Legutolsó találkozásunkkor szomo-
rúan mondta, hogy már csak ez az
egy kedvence van életben, itt a
gondnok úréknál, s nagyon kért
bennünket, gondozzuk, és megkö-
szönte százszor.
2005. kora tavaszán elhelyezést
nyert a biharkeresztesi Egyházi Sze-
retet Otthonban, s ott élt haláláig.
Amíg egészsége engedte, jött
Mártélyra Istentiszteletet tartani,
vagy csak látogatóba, mert nagyon
szeretett itt élni.
Egyszer csak elmaradtak a látogatá-
sok, levelek, telefonok. 2006. októ-
ber 13-án jött a szomorú hír, hogy
meghalt Kaszás Sándor. Az Úr Jézus

Krisztus magá-
hoz szólította õt.
Földi pályája vé-
get ért. Utolsó út-
jára elkísérték
lelkész társai, ro-
konai, barátai,
tisztelõi, és so-
kan akik ismer-
ték. Kívánsága
teljesült. A
mártélyi temetõ-
ben alussza örök
álmát felesége
Janka néni mel-
lett, s talán már együtt imádkoznak
a mártélyi Gyülekezetért és minden-
kiért, akiket szerettek.

Pihenésük legyen csendes.

Szabó Lajos és felesége - Mártély

Emlék a múlt

Elteltek az évek
Én is idõs lettem
Az elmúlt életem
Már csak emlék nekem
A vidám gyermekkor
A boldog ifjúság
A csókos ölelések
Holdfényes éjszakák

Minden megváltozott
Már semmi sem a régi
Már a nap sem tud az égen
Olyan simogatón sütni

Sokan elhagytak
Akiket szerettem
De van még valaki
Aki több mint az életem

Megyek az utamon
Lassan ballagok
Az utam végéhez érve
Egy percre még megállok

Megköszönöm Istennek
A sok jót és szépet
Remélve azt, hogy az égi otthonban
Újra boldog leszek…

Nagy Anna Katalin

2006. október 20-án iskolánk utánpótláskorú csapatai
ismét megmérették magukat a NUPI labdarugó tornán,
valamint a Mészöly Kálmán - egykori szövetségi kapi-

tány - által felavatott mûfüves pályaavató minikupán.
Ez utóbbin csapatunk a 7. helyet szerezte meg, a NUPI
rendezvényen iskolánk egy kiemelkedõbb eredményét
az U7 csapat érte el a Mindszent elleni 11 : 0-ás ered-
ménnyel, ahol Papp Ernõ 9 gólt rúgott.

ÁMK hírek

K.: - Ha nem baj és nem sértõ, azzal
kezdeném, amit mindenki láthat,
amikor betér az üzletbe. Nagyjából
felére szûkült az eladótér, néhány
alkalom kivételével csak ketten vi-

szitek a boltot édesanyáddal, s a
nyitva tartás is megváltozott, na-
ponta néhány órát be van zárva a
„Boszorkány".
S.I.: - Ez sajnos mind igaz. De, hogy

az olvasók, a falu lakói megtudják
ennek okait, vissza kell menni az
idõben kicsit. Az ÁFÉSZ 1994-ben
adta ki nekünk üzemeltetésre ezt a
nagyobbik boltot, mert a két márté-
lyi üzlete közül ez ment gyengébben
- úgymond felfuttatni. 2000-ben a
Községház utcait is átvettük, hogy a
két bolt együttesen, a kisebb vala-
mennyire kompenzálva a nagy vál-
tozó forgalmát, s így a kieséseket,
még valahogy lehessen üzemeltetni
õket. Évek óta gond minden ilyen kis
üzletnek a nagy multinacionális cé-
gek által üzemeltetett áruházláncok
megjelenése. Ettõl, persze viszsza-

Nem csak, mert többen kérdezték, s tétova suttogások tárgyává is
vált a mártélyi „Boszorkány" ABC további sorsát érintõ találgatások
sora, hanem azért is beszéltem meg találkozót a bolt tulajdonosai-
val, mert mint rendszeres vevõ magam is érzékeltem az eladótér
szûkülését, a nyitva tartás megváltozását, no, meg hogy minden ér-
dekelt számára egyértelmûen tiszta vizet önthessünk a pohárba.
Gondoltam, ez „eléggé" közügy. Ifj. Somodi Istvánnal és édesanyjá-
val beszélgettünk a gondokról.

Boszorkányos gondok



esett a forgalom. Sõt, az egykor kön-
nyebbséget jelentõ nyári idegenfor-
galmi szezon sem olyan, mint volt.
Minden tekintetben csökkent a for-
galmunk.
K.: - Ez azt jelenti, hogy a mártélyi
emberek inkább, mondjuk valame-
lyik nagy vásárhelyi áruházban in-
tézik a nagyobb bevásárlásaikat?
S.I.: - Talán, sõt ez is jelentõsen ben-
ne van a forgalomcsökkenésben. A
másik, nem elhanyagolható körül-
mény, hogy sok Coop-os árut forgal-
mazunk, amelyeknek a cég kötött
árrést ír elõ s ez utóbbi nem rajtunk
múlik. Nem tudunk tehát olyan „ol-
csók" lenni, mint a nagy, raktárkész-
letbõl vásároló áruházak, akiknél
egy közbülsõ állomás kiesik a for-
galmazásban.
K.: - Mint kereskedõk, természete-
sen és érthetõen nem lehettek maga-
tok ellenségei. Ezek a mostani átala-
kulások, változások az üzletmenet-
ben, mégiscsak valaminek az elõje-
lei. Felvilágosítanád az olvasókat a
további lehetõségekrõl, tervekrõl?
S.I.: - Az elõbb elmondott, s egyre
romló feltételek miatt mi már 2 évvel
ezelõtt jeleztük az ÁFÉSZ-nak azt a
szándékunkat, hogy vissza kívánjuk
adni az bolt üzemeltetését. Õk azon-
ban arra hivatkozva, hogy a szerzõ-
dés felbontása annak lejárta elõtt,
csak akkor lehetséges, ha idõközben
új bérlõt, vagy vevõt találnak az üz-
letre, nem fogadták el a felmondást.
K.: - Én még emlékszem, amikor ez
a bolt megnyílt, mint kisáruház, de
az abban az idõben talán modern-
nek és közös örömre okot adó épület
mára, hogy finoman fogalmazzunk
eléggé lestrapáltnak tûnik.
S.I.: - Erre is csak azt lehet és tudom

mondani, hogy ez
így igaz. Ám az is
a valósághoz tar-
tozik, hogy ez az
épület 1971 óta
romlik folyama-
tosan. Helyeseb-
ben, a saját mun-
kakörülményeink
és a vevõk na-
gyobb megelége-
désére tettünk
változtatásokat,
állagmegóvást,
de rá kellett jön-

nünk, hogy egy bérlemény esetében,
a romló állaghoz mérten állandóan
emelkedõ bérleti díjak mellett ezt
anyagilag lehetetlenség bírni.
K.: - Ha nem is kereskedelmi szak-
zsargonnal, de mindenki számára
érthetõen próbáljuk meg érzékeltet-
ni, mit jelent ez a bolt üzletmenet-
ének napi gyakorlatában?
S.I.: - A nélkül, hogy egyesek ezt,
amit mondok majd túlzott önsajná-
latnak értékelnék, az a valóság,
hogy a nagy „Boszorkány" esetében
a bérleti díj és a járulékos költségek,
rezsi, adók, TB-járulék, munkabérek,
autóhasználat, és egyebek elviszik
az árrésbõl adódó hasznot. A forga-
lom az csak egy dolog, mondhatnám
számszaki dolog, de a haszon, tehát
ami marad, az mindig a szerencse és
az aktuálisan jelentkezõ forgalom
függvénye. Egy szóval, ha véletlenül
marad is, nagyon kevés. Ezért kellett
családi kupaktanácsot tartanunk,
hiszen ezt így képtelenek vagyunk
tovább folytatni. Annyi munkát és
energiát öltünk már ebbe a boltba,
hogy ha mást nem is várna az em-
ber, legalább egy normális szintû, ki-
elégítõ megélhetést remélne, nem
pedig az állandó csõdhelyzet fenye-
getését.
K.: - Nem kerülgethetem tovább a
kérdést: akkor
bezár a „Boszor-
kány", vagy nem?
S.I.: - Ha csök-
kentik a bérleti
díjakat, amire je-
len körülmények
között nem sok
az esély, akkor
nem. Abban az
esetben is lesz itt

boltja az ó-falu lakóinak, ha az ille-
tékes talál megfelelõ bérlõt, vagy ve-
võt. Abban az esetben legfeljebb az
átállás idejére fog az üzlet bezárni.
K.: - A Községház utcai kisebb bolt
megmarad?
S.I.: - Igen. Azt talán még gyõzzük
majd.
K.: - Ezek szerint, ha jól értelmezem,
a legrosszabb esetben is csak 2007.
nyarán zár be az üzlet, az ÁFÉSZ
szerzõdésben foglaltak szerint. S ak-
kor is csak átmenetileg.
S.I.: - Igen, így a teljesen világos, ta-
lán mindenki elõtt.
K.: - Nem lehet könnyû egy ilyen
döntést meghozni ennyi év áldoza-
tos munkája után…

S.I.: - Persze, hogy nem. Mi is nagyon
sajnáljuk, hogy így történt, sajnáljuk
a vevõinket, akiknek ezúton is meg-
köszönjük a türelmüket, amit ezek-
kel az átalakításokkal terhes idõk-
ben is tanúsítottak. Addig is várunk
mindenkit tisztelettel, és reménye-
ink, akaratunk szerint változatlan
színvonalú árukészlettel és kiszol-
gálással, amíg ilyen, vagy olyan, re-
méljük mindenki számára kedvezõ
irányban eldõlnek a dolgok.

- Szerkesztõ -
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Köszönet
Az "Add a kezed" Mozgássérültek Egyesülete ez
úton mond köszönetet a részére juttatott SZJA
1%-ért! A beérkezett összeget - 33. 223 Ft - az

egyesület mûködésére fogja fordítani.
Köszönjük és a jövõben is

reméljük a támogatást.
Adószám: 18459887-1-06.
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Novemberi kínálatunk:

1. 3+2 - Halvány õszi rózsa
2. Harangozó Teréz - Hálás szívvel köszönöm a sorsnak
3. Ambrus Kyri - Többet ér a boldogságom
4. ANT - Holnap hajnalig
5. Balázs Pali - Valaki kell nekem
6. Kaczor Ferenc - Valahol várnak rám
7. Koós János, Dékány Sarolta - Ezer évig várok rád

8. Vámosi János - Nekünk találkozni kellett
9. Máté Péter - Még meg sem köszöntem
10. Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar - Csöngess be

hozzám
11. Cserháti Zsuzsa - Nekem így vagy jó
12. Bikini - Ha volna még idõm
13. Gemini - Ne felejts el emlékezni
14. Bergendy - Jelszó love
15. Koncz Zsuzsa, Bódi László - Csodálatos világ
16. Charlie - Egy szippantás a jóból
17. LGT - Ha a csend beszélni tudna
18. Ákos - Keresem az utam
19. Illés - Mindig veled
20. Omega - Ezüstesõ
21. Joe Cocker - You are so beautiful
22. Bon Bon - Érezd magad jól
23. Eric Clapton - Wonderful Tonight
24. George Michael - Freedom
25. Sting - Perfect love
26. Edda - A kör
27. Pet Shop Boys - Go West
28. United - Ha volna még
29. Madonna - Dont cry for me Argentina
30. Bryan Adams, Sting, Rod Stewart - All for love

Zenés üdvözlet a
89.9 MHz-en

Küldje el jókívánságait szeretteinek, barátainak, is-
merõseinek, szomszédjának!
Zenés üdvözlet a Szóbeszéd Rádióban minden szom-
baton délután 1/4 3-tól, melyet vasárnap a
11 órás hírek után megismétlünk.
Üdvözleteiket minden héten csütörtök délig adhatják le
személyesen, levélben, e-mailben, sms-ben vagy a Kalá-
risban megjelent szelvényen.

Címünk: Szóbeszéd Rádió
Mártély, Fõ u. 33.

e-mail: szobeszed@7hatar. hu
sms: 06-30-997-8370

A támogatási kérelmek benyújtásának idejét az MVH
közzéteszi. Kérelmet kizárólag postán lehet benyújtani.
A benyújtás elfogadott idõpontja a postabélyegzõ kelte.
A benyújtott kérelmeket az MVH folyamatosan bírálja
el. A megyei ügyintézés után a kérelmek az MVH köz-
pontjába kerülnek.
A támogatás folyósítása: kifizetési kérelmeket az MVH
által meghirdetett idõszakra lehet benyújtani.
Ellenõrzés: Évi tízezer eurónak megfelelõ forint összeget
nem meghaladó összegû beruházást szúrópróba-szerû-
en ellenõriz az MVH. Évi tízezer eurónak megfelelõ fo-
rint összeget meghaladó beruházást az MVH elõzete-
sen, illetve a támogatás folyósítását megelõzõen ellen-
õriz.
A sikeres pályázat érdekében fontos a kiírásnak megfe-
lelõ adatok közlése, elõírások és szabályok pontos be-
tartása.
a pályázat idõbeni beadásához fontos a tervezést, vala-
mint az egyéb engedélyek beszerzését korán megkezde-
ni.
a formanyomtatványokat és egyéb iratokat pontosan
kell kitölteni és a kitöltést ellenõrizni

Gyakori hibák:
Az istállókra lebontott állatlétszám összesítve nem
egyezik a fõlapon megadott létszámmal, ill. meghaladja
azt.
ENAR nyilvántartásban szereplõ cím eltér a kérelemben

feltüntetett tartási hely címétõl.
Nincs feltüntetve minden állatfaj a kérelemben, ami sze-
repel az ENAR-ban.
Az építési engedély két évnél régebbi.
Nem építési engedély köteles beruházásnál hiányzik a
jegyzõ igazolása, ill. a tételes felsorolás.
Hiányzik a megvalósítandó beruházás részletes ismer-
tetése, a megvalósítás sorrendje.
Hiányzik a felhasználásra kerülõ anyagok megnevezé-
se, mennyisége.
A fõlapon feltüntetett beruházási évek száma nincs
összefüggésben a csatolt betétlapokkal.
A beruházás kezdetének nem a tárgyév van megadva.
Annak érdekében, hogy pályázatunk sikeres legyen, ve-
gyük igénybe a szaktanácsadók segítségét és bízzuk a
pályázat írását gyakorlott pályázatkészítõre.

Benke József NVT tanácsadó 06-20-350-8970 Kis József NVT
tanácsadó

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak
való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevétele II.

Köszönet
A Mártélyi Olvasókör ezúton mond

köszönetet mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 %-át szervezetünknek fel-

ajánlották.
A befolyt összeget - 59. 000,- Ft -

hagyományok ápolására használjuk fel.
Adószámunk: 19085737-1-06
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T E M E T K E Z É S
A Mártélyi Ravatalozó üzemeltetõje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

új helyen:

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre József u. 1.
(Bejárat: a Zrínyi u. felõl,

parkolóval szemben)

Térítésmentes tanácsadás,
ügyintézés, OTP-hitellehetõség!

Telefon: (62) 534-985 és (30) 606-3802

Halottszállítási ügyelet éjjel-nappal:
(30) 224-4566

Temetkezési Szolgálat és
Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

Nyitva tartás:
H-P 8.00-16.00
Szo.: 8.00-12.00

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 11
(Az Erzsébet Kórház bejáratával szemben)

Telefon: 62/238-866
Halottszállítás helyben és vidéken. Temetések

lebonyolítása, ravatalozás, sírásás, exhumálás. Az
anyakönyvezés, ügyintézés, árajánlat és

tanácsadás ingyenes!
Szállítási ügyelet: 06-30/2-447-447

(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

7-én Nosztalgia-délután 14 órától
(Nótázás, süti és üdítõ)

6-7-én Térítési díjak rendezése pénztári órákban
9-én Tag-gyûlés 10 órától.

Témái: 2006. év értékelés
Idõsek Érdekképviseleti Fórumának választása
4 évre
Véradónap elõkészítése (dec. 6-án.)
Karácsonyi Ünnep vendégeink az Óvodások
(dec. 14-én)
Ó-év búcsúztató (dec. 28.) Zene, játék, tombola 

A fontos témák miatt minden Klubtagot
kérünk megjelenni!

16-án Cukorbetegek Világnapja megemlékezés,
10 órakor (Joóné)
Ételbemutató és kóstoló (Kenézné Julika)

25-én Meghívás Szegvárra Idõsek Napjára
Mûvelõdési Házba 16 órától

Tagok jelentkezését várjuk !
28-án Fehérnemû-vásár 10 órától.

Az új Házi-orvosunk rendelési idejérõl érdeklõdjenek !
Állandó programok: Hétfõ: reggel 8-ig vércukormérések,
vérnyomás-, testsúly-mérések, gyógyszerrendezés. Ked-
den de. fél 10-tõl a kézimunkázók csoportfoglalkozása,
gyógymasszírozás elõjegyzés szerint.
Az idõstorna szerdánként. Hétfõn és csüt. du. az Opti-
misták próbája, felkészülés a szegvári és a helyi rendez-
vényekre. Rendezvényeinkre tombolát, süteményt, ado-
mányt, és egyéb hozzájárulásokat elfogadunk.

Klubvezetõség

Az Idõsek Klubjának programja
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Zipzárvarrás, ruhajavítást, alja
felvarrást vállalok. Békési
Sándorné. Mártély, Kinizsi u. 17.
sz. alatt. Tel: 228-161, (30) 462-
7302.

Festést, mázolást, tapétázást,
homlokzatfestést garanciával
vállalok. Kis Zoltán Mártély,
Táncsics M. u. 8. Tel.: (70) 215-
9749.

Benzines betonkeverõ bérelhe-
tõ. Kiskertek rotálását, kerítés-
oszlopok lefúrását, kerítések
teljes körû kivitelezését válla-
lom. Ugyanitt gépi talaj-fúró
bérelhetõ. Tel.: (30) 265-2305.

50 db béléstest, 3 szálas
összeállítógép és villanyóra-
szekrény eladó. Tel.: (70) 948-

7134.

Hobbykert eladó. Termõ fák-
kal, pincével, szerszámossal.
Érdeklõdni: Mártély, Községház
u. 3. Tel.: 228-187.

Fiat Tipo eladó. Érdeklõdni: Fõ
u. 33/a. Tel.: (20) 575 8616.

PB palackkal mûködõ infra-
gázkályha szénmonoxid érzé-
kelõvel eladó. Tel.: (20) 996-
1540.

Használt facsónakot keresek
megvételre virágtartónak. Tel.:
(62) 228-007

Kiskerttulajdonosok figyelem!
Érett lótrágya ingyen elvihetõ.
Szükség esetén fuvart biztosí-
tunk. Tel.: (62) 228-556

Itt a jó idõ! Gondoljon szerettei
emlékhelyére. Síremlékek, sír-
kövek tisztítását, mosását
egyedi technológiával vállalom.
Tel.: (30) 621-6296

Mindenféle fémhulladékot, ak-
kumulátort térítésmentesen el-
szállítok. Hívásra házhoz me-
gyek. Tel.: (30) 621-6296

Kikészített birkabõr eladó.
Mártély, Fõ u. 5. szám alatt.
Tel.: (62) 228-111

ELADÓ! Kisméretû tégla, beton
és téglatörmelék, cserép, cse-
répléc, deszkák, gerendák 1-7
méterig, állásra való pallók, fa
áthidalók 1-3 m-ig, ajtók, abla-
kok (22 db). Villanyoszlop új-
szerû állapotban (6 m-esek), 1
db villanyoszlop gyámmal és
villanyóradobozzal, zártszelvé-
nyek, betonvas 3-10 mm-es át-
mérõben, kubikos és létrás ta-
licska. Lucerna és fûszéna. Ér-
deklõdni: Mártély, Fõ u. 66/A,
telefon - (62) 228-443.

Faeszterga eladó. Mártély, Pe-
tõfi u. 6. Telefon: (62) 228-034.

Használt ülõgarnitúra olcsón
eladó (2 fotel+kanapé). Érd.:
Hódmezõvásárhely, Eszperantó
u. 3. Tel.: (20) 554-8959 (du. 6
óra után).

Mangalica sertés, 80-100 kiló
körüli (anyakocának való) el-
adó. Érdeklõdni a (30) 910-
0598-as telefonszámon.

Mártélyi zártkert lakható épü-
lettel, melléképülettel eladó.
Tel.: (30) 967- 3481.

Hmvhelyi 67 m2-es, kéterkélyes
felújított lakás eladó vagy el-
cserélhetõ kertes házra. Tel.:
(70) 543-3600, (30) 209-0643.

Új - FÉG gyártmányú gáz fali
fûtõ (kéményes) olcsón eladó.
Érdeklõdni a (20) 996 1540-es
mobilszámon.

Eladó 8 db autógumi (gumis-
kocsira vagy lassújármûre va-
ló). Tel.: (20) 490-1684.

Apróhirdetések

Anyakönyvi hírek

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 imaházban,

melyre várják a gyülekezet tagjait.

Az egyházak hírei

Mentõ: 241-680 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendõrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: (20) 2095-336
Polgárõrség: 228-043
Kórház-rendelõintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelõ – Mártély: 228-020
Polgármesteri Hivatal: 528-062
Iskola: 528-060
Óvoda: 228-035
Idõsek Klubja: 228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet: 228-450
„Szóbeszéd” rádió: 228-599

Közérdekû telefonszámok

Elhunytak:

Illés Jánosné (Papp Piroska), Mártély, Tanya 28.
Papp Sándorné (Kardos Piroska), Mártély, Tanya 28.

Kaszás Sándor református lelkész,
volt Rákóczi utcai lakos.

Zenés üdvözletküldõ szelvény

A „Szóbeszéd Rádió” harmincas zenei kívánság
listájából a következõ számot kérem a szombati
és vasárnapi kívánságmûsorban lejátszani:

A kívánság sorszáma: ……………………………

Küldõ: ..……………………………………………

Akinek küldöm: ………………………………….

A jókívánság szövege: ………… ………………...

………………………………………………………

………………………………………………………
A szelvényt kérjük, juttassák el a rádió Fõ utca
33. szám alatti stúdiójába, vagy dobják be a pos-
taládánkba.
Kívánságaikat nagy örömmel sugározzuk isme-
rõseknek, rokonaiknak, barátaiknak a hétvégi
mûsorban, amely szombatonként 1/4 3-tól, és
vasárnap a 11 órás hírek után - ismétlésben -
hallható.
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Született:

Égetõ Andrea és Szél Jánosnak - János nevû gyermeke


