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Köszöntõ 2007-re

Kedves Mártélyiak!
2007. elején kívánok mindenkinek sok-sok derût,
egészséget, erõt és harmóniát, hogy boldogan él-
hessük meg mindazt, ami örömöt jelenthet szá-
munkra. Hogy néha gyermekként tudjuk hinni,
hogy nincs baj a világban, mert akik közel vannak
hozzánk, azok megóvnak bennünket és vigyáznak
ránk. Ne kelljen megélni senkinek a magányt, az
egyedüllétet, és hogy találjon minden jó szándékú
ember megértésre azok körében, ahová segítségért
fordul. Ne kelljen senkinek kétségbe vonnia soha
az élet értelmét és szépségét, hogy legyen mindig
elég kapaszkodó magunkban, a családban, a
gondviselésben ahhoz, hogy a szeretet és a békes-
ség megmaradjon napjainkban.
A település polgármestereként szeretnék köszöne-
tet mondani mindannyiuknak azért, hogy 2006-

ban fejleszteni és gyarapítani tudtuk a falut  és
együtt tudtunk dolgozni.  Számomra és a képvise-
lõk számára együttmûködésük, jó szándékuk és a
felénk áradó bizalom volt a legnagyobb ajándék,
amit kaphattunk. Hálásan köszönöm a 2006. év
választási eseményein tanúsított aktivitásukat és
õszinte véleménynyilvánításukat. A 2006. év fá-
radságos, de eredményes év volt és erõt ad a 2007.
év elõtt álló feladatainak végrehajtásához Önök-
kel, Önökért.

"Uram, tégy engem békéd eszközévé, Hogy szeres-
sek ott, ahol gyûlölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, Hogy
összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kí-
noz, Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik. O,
Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
Nem arra, hogy megvigasztaljanak, Hanem, hogy
én megvigasztaljak,
Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy
szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog, Aki elveszíti magát,
az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak."

Assisi Szent Ferenc gondolataival kívánok Önök-
nek örömteljes, sikeres új esztendõt!

Balogh Jánosné 
polgármester

Köszönet a közösség nevében
Mártély Község Önkormányzatának elõzõ képvise-
lõ-testülete a 2006. évi képviselõi tiszteletdíjáról
lemondott. A 2006. októberében újonnan megvá-
lasztott képviselõ-testület tagjai a 2006. évi tiszte-
letdíjat az idõsek karácsonyi csomagjára ajánlot-
ták fel.

Karácsonyi csomagok beszerzése
Képviselõ testületünk 2006 Karácsonyán is kö-
szöntötte az idõseket csomaggal. Külön köszönet
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Képviselõ testületi ülés
Soron következõ testületi ülést tartottak február
14-én, melyen Mártély község önkormányzat költ-
ségvetési rendelet tervezetének megvitatására ke-
rült sor. A testületi ülésen nem fogadta el Mártély

Szél Sándornénak, Nagyné Szentiramai Annának
és Takács Béla képviselõknek a karácsonyi csoma-
gok tartalmának beszerzéséért és összeállításáért.

Védõháló a tornaterembe
Nagy Sándor anyag-felajánlásának és Szabó La-
jos bácsi kezemunkájának köszönhetõen védõhá-
ló került a tornaterem lelátójára. Köszönjük nagy-
lelkû segítségüket.

Köszönet a hóekéért!
Önkormányzat nevében köszönjük jó szándékú se-
gítségüket Sajti Imrének és Nagy Imrének a kis-
traktorra elkészült hóekét.

Köszönjük az ülõgarnitúrát

Köszönetünket fejezzük ki Arnóczkyné Marika né-
ninek az általa felajánlott ülõgarnitúráért, mely a
Községi faluházban kerül elhelyezésre.

Fedett kerékpártároló
Szeretnénk megköszönni Mester Ház Kft.-nek és
Zsadányi Lászlónak az újfalusi fedett kerékpár-
tároló elkészítését. A tetõhöz az anyagot az Önkor-
mányzat vásárolta, a terepet az önkormányzat dol-
gozói készítették elõ.

Önkormányzati hírek
Dr. Zsolnai János személyében új hatósági állator-
vosa van községünknek. Ügyfélfogadási ideje:
minden héten hétfõn 9 órától 11 óráig a Polgár-
mesteri Hivatal épületében.

Az ASA szemétszállítás ügyében legközelebb már-
cius 21-én tart ügyfélfogadást 13 órától 15 óráig a
Polgármesteri Hivatal épületében.

Az Önkormányzat közhasznú dolgozói a betonele-
mekkel burkolt csapadékvíz-elvezetõ árkok tisztí-

tását elvégezték. Kérjük az ingatlan tulajdonosa-
kat, hogy saját ingatlanaik elõtt az árkok tisztítá-
sát végezzék el önök is.

Lantos Attila falugazdász csütörtökönként 13 és
16 óra között várja a gazdálkodókat a Polgármes-
teri Hivatal épületében.

Tonkó Tibor NVH agrárkamarai tanácsadó ügyfél-
fogadása: kedd 13 és 16 óra között. 

Csurgóné dr. Országh Mónika
jegyzõ

Mártély Község Képviselõ Testülete
meghirdeti a

Mártélyi Kemping 2007 évi üzemel-
tetését.

Pályázatokat üzleti tervvel együtt a
Polgármesteri Hivatalhoz

kérjük benyújtani.

Határidõ:
2007. február 28.

Önkormányzata a község ez évi költségvetését,
vagyis azt, hogy 25 millió forint forráshiánnyal
mûködjön a település önkormányzata ebben az év-
ben. A képviselõk két hét múlva tárgyalják újra a
település költségvetését.
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Dr. Mojzes László háziorvos
beszámolója

Kedves Hölgyeim és Uraim!
Kedves betegeink!

A 2007-es év számos újdonságot hozott az egész-
ségügyi ellátásban, ezért fontosnak tartom né-
hány gondolat kicserélését.
Az idei évben sok fontos reformnak is értékelhetõ
változás jön, ezért együtt kell dolgozni.

Ellátási problémát jelent, hogy sok hazai gyógy-
szerforgalmazó nem ismeri mindegyik új gyógy-
szert, ezért még nem kaphatók ezek a gyógyszerek
minden patikában. Ez csak idõ kérdése, és meg fog
oldódni. A gyógyszer ellátás meg lesz oldva, és
mindenki a betegségének megfelelõ gyógyszerhez
fog jutni.
Az új gyógyszerrendelés úgy foglalható össze:
- Vannak gyógyszerek, amelyeket az orvos nem ír-
hat fel, hiába van ezekre korábbi szakorvosi javas-
lat, mert ez az új szabályozással nem egyeztethetõ
össze.
Ezt a beteg nyilatkozat aláírásával sem kérheti. Ez
a kezelõ orvos hatáskörébe tartozik.
- Az új szabályozás szerint vannak támogatott, és
kevésbé támogatott gyógyszerek, melyek közül a

beteg választhat, és nyilatkozat aláírásával vá-
laszthatja a neki jobban tetszõ, de akár drágább
gyógyszert is. Ez természetesen azt jelenti, hogy az
eddigi gyakorlat (telefon rendelés ,gyógyszertáron
keresztüli forgalmazás, ill. egyéb olyan módsze-
rek), mely a beteg megjelenése nélküli gyógyszer
felírást lehetõvé tették, ezzel lehetetlené váltak.
További szigorodás várható a vizit díj február kö-
zepétõl történõ bevezetésével.

II. Forradalmi változást jelent a kötszerek rendel-
hetõsége, mert a település sok lakóját érinti a pa-
pírvatta, pelenka, kötszer rendelés megváltozása.
Új szabály szerint ezeket az anyagokat csak speci-
ális szakorvos javasolhatja, és némelyik támoga-
tottsága csökkent, vagy megszûnt. Ez jelentõs bo-
nyodalmat jelent, de nem a szolgáltatás megszû-
nését.

III. Útiköltség térítés:
A biztosító csak a legközelebbi, területi ellátási kö-
telezettséggel rendelkezõ (esetünkben Hódmezõ-
vásárhelyi) gyógyintézetbe történõ utazást tud tá-
mogatni.
Gépjármû igénybe vétele csak akkor támogatható:
ha a páciens
- cselekvõképtelen (vagy kiskorú),
- mozgásképtelen hatósági igazolvánnyal rendel-
kezik,
- esztétikai okból nem vehet igénybe a tömeg köz-
lekedési jármûvet,
- eseti, egyedi indoklás, mely a háziorvos mérleg-
élési körébe tartozik, és egyedi indoklást képez.
Autóbusszal történõ utazáshoz járó utalvány elé-
vült, új használható. Új nyomtatvány lesz, de még
nem készült el.

IV. Közgyógyellátás:

A település lakosságát érzékenyen érinti ez a vál-
tozás, mert sok jogosult számára hátrányt fog je-
lenteni.
Megszûnik az ilyen ellátás szociális indokoltsága,
és csak a biztosító által egyedileg elszámolt indo-
koltság alapján lehetséges. Ez azt jelenti, hogy
minden jogosultnak évi igénybe vehetõ gyógyszer-
kerete lesz, ennek túllépése esetén további támo-
gatás nem lehetséges, így a szedett gyógyszerek
számának csökkentése valószínûsíthetõ. Az eljá-
rás tovább bonyolódik, és lassul.

(folytatás a következõ oldalon)



Hírmondó4. oldal 2007. februárMártélyi

Egészségügyi Szolgáltatói Tájékoztató
A 2007. február 15-tõl bevezetésre kerülõ vizitdíjjal kapcsolatos tudnivalókról

Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mel-
lett igénybe vehetõ szolgáltatások:

• Háziorvosi ellátás
• Fogászati ellátás
• Járóbeteg-szakellátás
• Járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott or-
vosi rehabilitációs ellátás

Emelt összegû 600 forintos vizitdíjat kell alkal-
manként fizetni:

Amennyiben az ellátást a biztosított:
• Saját kezdeményezésére a háziorvosi rende-
lõn kívül veszi igénybe
• Saját kezdeményezésére nem annál a házior-

vosnál veszi igénybe, aki területi ellátásra

Ebben a kérdésben minden egyes beteggel történõ
egyedi konzultáció szükséges.

V. Jogosítvány és fegyverviselési engedély orvosi
véleményezése drágult:
- 40 éves korig, 10 éves jogosultság 6000 Ft
- 40-60 éves korig 4000 Ft
- 60-70 éves korig 2000 Ft
- 70 éves kor felett 1000 Ft
- fegyverviselési engedély

4.000 Ft.

VI. Elõzetes bejelentkezés:

Az érvényes szabályozás szerint a várakozási idõ
lerövidítése érdekében a rendelés lebonyolítási
rendjében az alábbi módosítások szükségesek:
- lázas, esetlegesen fertõzõ betegek, gyerekek so-

ron kívüli ellátása,
- elõjegyzéssel, idõre érkezõ betegek ellátása.
Elõjegyzés kérhetõ:
- betegvizsgálatkor az ellenõrzés idõpontjára,
- a rendelést megelõzõ napon rendelési idõpontban
kért idõpontban. 
A rendelés napjában, a rendelés ideje alatt aznap-
ra elõjegyzés nem kérhetõ.

Végezetül, nem utolsó sorban köszönöm a segítsé-
güket és megértésüket, amivel eddig is segítettek
bennünket az egészségügyi ellátás folyamatossá-
gának és biztonságának megvalósításában. 

Mártély, 2007. 01.23.

Tisztelettel:
Dr. Mojzes László

Tisztelt Mártélyiak!
Tájékoztatjuk Mártély Község lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadása 2007. február 01-tõl az alábbiakra módosul:

Kedd 9.00 - 15.00
Csütörtök 9.00 - 15.00
Ebédidõ 12.00 - 12.30.

Borboláné Szakács Mária gazdasági ügyek
Bujdosó Tiborné adóügyek
Kádár Gyöngyi mûszaki, környezetvédelmi ügyek
Kazán Imréné ivóvíz és csatornázási ügyek
Kecskeméti János hagyaték, szociális és szabálysértési ügyek
Sándorné János Mária igazgatási ügyek
Szél Erika ivóvíz és csatornázási ügyek

Kérünk mindenkit, hogy ezen a két napon szíveskedjenek ügyeik ügyintézésével felkeresni
hivatalunkat.

Megértésüket köszönjük.
Csurgóné dr. Országh Mónika

Jegyzõ sk



2007. február 5. oldalHírmondó
Mártélyi

kötelezett, illetve akihez bejelentkezett
• Nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi
igénybe, mint ahová a beutalója szól
• A csak beutalóval igénybevehetõ járóbeteg-
szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe

Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe
és azt nem indokolja sürgõs szükség a vizitdíj
összege alkalmanként 1000 forint.

Vizitdíj illetve napidíj megfizetése nélkül igény-
bevehetõ ellátások:
Alanyi jogon mentesülnek a 18. év alattiak.

Az életkor alapján fennálló mentesség megállapí-
tása tekintetében a biztosított felvételének napja a
meghatározó.
Amennyiben a biztosított a 18. életévet a fekvõbe-
teg-gyógyintézeti ellátás igénybevétele alatt tölti
be, nem kell a benntartózkodása alatt a fennmara-
dó napokra napidíjat fizetnie.

Nem kell vizitdíjat, illetve napidíjat fizetni:
- tartós orvosi kezelés,
- kötelezõ járványügyi intézkedés,
- katasztrófa-egészségügyi ellátás,
- népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgá-

lat,
- terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás

és gyermekágyas anya gondozása
- sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelés,
- az ellátás igénybevétele során a biztosított

elhalálozott,
- ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több

járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vi-
zitdíjat csak egyszer kell megfizetni.

Nem számít külön alkalomnak, ezért nem keze-
lésenként kell fizetni

- Injekciós, infúziós kúráért,
- Kötözésért,
- Gyógytorna kezelés
- Fizikoterápiás kezelés

amennyiben azt nem az orvos végzi.

Tartós orvosi kezelésnek minõsül:
- Rosszindulatú daganatos megbetegedések-

ben szenvedõ betegek oki és tüneti kezelése
- Vesebetegek dialízis kezelése és az azzal ösz-

szefüggõ vizsgálatok
- A véralvadás rendszerének veleszületett be-

tegségeiben szenvedõk ellátása
- Véradással összefüggõ vizsgálatok
- Cukorbetegség kezelése
- Szerv- és szövetátültetésre várók, valamint

szerv- és szövetátültetésen átesettek gondo-
zása

- HIV fertõzés és AIDS betegség kezelés
- Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, sú-

lyos depresszió, súlyos bipoláris szindróma
kórképek kezelése

A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele elõtt
kell befizetni.
Aktív fekvõbeteg-szakellátás igénybevétele esetén
a kórházi napidíjat a fekvõbeteg-gyógyintézet-
bõl történõ elbocsátáskor kell beszedni. Ez a
szabály vonatkozik a nappali kórházi, az egynapos
sebészeti és kúraszerû ellátás igénybevételénél is.
A vizitdíjat minden alkalommal be kell fizetnie
a biztosítottnak. A vizitdíjról, a kórházi napidíj-
ról nyugtát, illetve számlát állít ki az egészség-
ügyi szolgáltató.
Amennyiben biztosított külön a háziorvosi alapel-
látás (beleértve a fogászati alapellátást) és külön a
járóbeteg-szakellátás (beleértve a fogászati szakel-
látást) területén 20-20 alkalommal nem emelt ösz-
szegû vizitdíjat fizetett, a 21. alkalomtól a jogsza-
bályi feltételek szerint igényelheti azt vissza a
biztosított lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes jegyzõtõl.

Mártély, 2007. február 12.

Csurgóné dr. Országh Mónika
jegyzõ



Hírmondó6. oldal 2007. februárMártélyi

ÁMK-hírek
Nyolcadikosaink 2006-ban is részt vettek a hód-
mezõvásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola ál-
tal rendezett Eötvös Junior Kupán. A vidám han-
gulatú, játékos vetélkedõn mûveltségi és nagyfokú
kreativitást igénylõ ügyességi feladatok szerepel-
tek. A Baranyi Krisztián, Bereczki Zsolt, Markó
Áron, Olasz László alkotta csapatunk a középme-
zõnyben végzett.

"Így jutunk a csillagokig" címmel rendezett mû-
veltségi vetélkedõt a Bethlen Gábor Református
Gimnázium. Juhász Nikolett, Markó Áron és
Surinya Cintia a 21 csapatos szoros mezõnyben
nyolcadik helyezést ért el; alig néhány ponttal le-
maradva az automatikus felvételt jelentõ dobogó-
ról.

Hetekkel a verseny idõpontja elõtt kezdte meg a
felkészülést Markó Áron, Olasz László és Sándor
Viktória a Szent István Általános Iskola történe-
lemversenyére. Kovács Mónika tanárnõ segítségé-
vel Szent László korát, a király életét, törvényeit és
külpolitikáját tanulmányozták behatóan verseny-
zõink, melynek eredménye tisztes helytállás lett a
középmezõnyben.

Alsós sporthír
Kis Krisztián tanár úr vezetésével iskolánk alsó ta-
gozatosai ebben az évben is -2007. jan. 7-én részt
vettek a József Attila Általános Iskolában lebonyo-
lított játékos sportversenyen. Nyolc csapat verseny-
zett a minél jobb helyezésekért. Csapatunk nagy

küzdelemben a hetedik helyet szerezte meg

Csapattagok: Palócz Erzsébet, Papp Ernõ, Sándor
Nelli, Horváth Helga, Safarik Gábor, Juhász Dá-
niel, Kiss Krisztina, Hízó Ildikó, Tatár Éva, Ju-
hász Izabel, Kisalbert Krisztián, Papp Ádám,
Baranyi Máté, Fulai Csongor.

Óvodás Farsangi Mulatság
2007. február 17-én 14 órai kezdettel idén is meg-

Tisztelt Társulati Tagok!

Értesítjük Önöket, hogy 2006. december 18-val a
szennyvíztisztító telep próba üzeme elindult.
Ígéretünknek megfelelõen 2007. március 18-ig, a
próbaüzem elsõ három hónapjában a szolgáltatás
ingyenes.
Az ingatlanon belõli szennyvízcsatorna összeköté-
sek mûszaki helyességérõl az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni.
Amennyiben a házi összekötésben szakmai segít-
ségre van szükségük, úgy forduljanak Hízó Zol-
tánhoz (30/98-510-86), Berényi Ferenchez (70/252-
60-80) vagy Erdei Ferenchez (20/943-79-40).
Amennyiben a szolgáltatást már igénybe vették és
esetleg a szolgáltatói szerzõdések nem kerültek
visszapostázásra, úgy azt kérem mihamarabb te-

gyék meg.
Kérjük minél többen éljenek a lehetõséggel.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a szennyvíz háló-
zatra TILOS csapadék vizet rákötni belevezetni,
mert az esõvíz megdrágítja a tisztítást, melyet
minden rácsatlakozott fogyasztó fizet meg.
Tisztelettel megkérek minden olyan ingatlan tulaj-
donost, aki még nem csatlakozott rá a szennyvíz-
hálózatra, hogy az a rácsatlakozást ne a jól bevált
és sokak által elõszeretettel használt "búvárszi-
vattyúval beleengedem a tisztító nyílásba" mód-
szert válassza, mert ezzel csak a becsülettel rá-
csatlakozott lakosokat rövidítik meg.
Esetleges észrevételeiket kérem jelezzék a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Szél Erika
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A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi
Közhasznú Egyesület 2007. január 20-án megtar-
totta tisztújítással egybekötött évadnyitó köz-
gyûlést.
Kérjük, hogy adója 1%-val segítse az
Egyesületünket:
Adószámunk: 18455106-1-06

Az "ÉV POLGÁRÕRE" cím kitüntetésben Szuromi
Ernõ polgárõr részesült.

Mártélyi idõsek klubja állandó program-
jai

Hétfõn reggel: vércukor mérés, vérnyomás ellenõr-
zés, testsúlymérés, gyógyszerrendezés.
Keddendélelõtt: fél 10-tõl kézimunkázok csoport-

jának foglalkozása, nyáron gyógy masszírozás.
délután: 14 -15 óráig az optimista Csoport

próbái és felkészülés s helyi közösségi rendezvé-
nyekre.
Szerda délelõtt: 10-tõl idõs torna.

A mártélyi "Add a Kezed" Mozgássérültek
Egyesülete immár 10 éve szolgálja a mozgás-
sérültek és egyéb fogyatékossággal élõk érde-
keinek képviseletét.
Kérjük, hogy adója 1%-val segítse az Egyesület
fennmaradást.
Adószámunk: 18459887-1-06.

Köszönjük segítségüket!

A.S.A. Köztisztasági Kft. 2007. évben
tartandó ügyfélfogadás idõpontjai:

2007. március 21-én 13 - 15 óráig
2007. április 18-án 13 - 15 óráig
2007. május 16-án 13 - 15 óráig
2007. június 20-án 13 - 15 óráig
2007. július 18-án 13 - 15 óráig
2007. augusztus 15-én 13 - 15 óráig
2007. szeptember 19-én 13 - 15 óráig
2007. október 19-én 13 - 15 óráig
2007. november 21-én 13 - 15 óráig
2007. december 19-én 13 - 15 óráig.

Az Általános Mûvelõdési Központ Szülõi
Munkaközössége köszönetét fejezi ki a 2006 évi a
Szilveszteri bál:

- pénzbeli támogatóinak:
Ambrus Anikó, Balázs János, Bánfi János, Békési
Sándor, Belán Lászlóné, Bodó Borostyán Boglárka,
Bodó Ferenc Kevin, Bodó Ferenc Lajos, Borostyán

rendezésre került az ovisok hagyományos jelmez
bálja.
Az ovisok a farsangi mulatságra szinte kivétel
nélkül ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe
öltöztek. Már évek óta hagyomány, hogy minden
jelmezt öltõ bátor gyermek jutalma egy Kinder-
tojás. A jelmezes bemutatkozást követõen gyer-
mekeink a jelen levõ szülõket, nagyszülõket és a
családtagokat verses mûsorral szórakoztatták. A
vidám délután végül a tombolahúzással zárult.
Köszönjük a szülõk közremûködését és támo-
gatását!

Ebéd az ÁMK konyhájáról
Szíves figyelmükbe ajánljuk a konyháról elhordha-
tó ebédet, melynek térítési díja 389 Ft.
Megfelelõ számú igénylõ esetén, felár ellenében
házhoz szállítás is megoldható. Ebédügyben ér-
deklõdni Lantos Sándorné élelmezésvezetõnél le-
het az 528-060-as telefonszámon.

Kérjük, hogy a az Alapítványt a Mártélyi Álta-
lános Iskoláért adója 1%-val segítse Adószá-
munk: 18459739-1-06.
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Hírmondó
Mártélyi

Anyakönyvi hírek

Született:
Tódor Erzsébet és Borsos József -

Zsombor nevû gyermeke.

Közérdekû telefonszámok:
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

Éva Ivett, Börcsök Imre, Börcsök Sándorné, Priska
Tibor és neje, Czirokné Rózsika, Csella Tibor,
Domján Ernõ, Domjánné Kati, Ferenczi János,
Ferenczi Pálné, Galambosné Valika, Gallyas
Mártonné, Gémesné Rózsa, Gyollai Mátyásné,
Harmathné Terike, Harsányi Sándor, Hízó Zoltán,
Horváthné Margitka, Horváthné Piroska, Kérdõ
Mátyás, Kónya Imre, Kovács Ferencné Babi,
Kovácsné Kéri Mariann, Lantosné Terike, Ludányiné
Marika, Moravszkiné Etuka, Marton Istvánné,
Molnár János, Munkácsi Mihályné, Otlokán Sándor,
Özv. Domján Bálintné, Palóczné Erzsike, Pótári
Anita, Pusztai Sándorné, Radics Józsefné, Risztov
György, Sajtos Imre és neje, Surányiné Julika, Szabó
Ferencné, Szabó Lajos és neje, Szabó László és
családja, Szabó Nikolett, Szélné Égetõ Andrea,
Táboriné Zsuzsa, Tóth János, Túroczki Jánosné,
Vargáné Rózsika, Vass Marika, Vida Józsefné,
Virágh Emese, Zsoldosné Irénke

- tombola tárgyak felajánlóinak:
Baranyiné Évi, Békésiné Kati, Benkõ Brigitta, Bérci
Tamásné, Bodó Borostyán Boglárka, Bodó Ferenc
Kevin, Bodó Ferenc Lajos, Bodóné Iduka, Bordásné
Icuka, Borostyán Éva Ivett, Bujdosóné Magdi,
Csatlós Pál és családja, Cseh Tímea, Cseszkóné Évi,
Danicskáné Erzsike, Dankóné Erzsike, Debreczeni
Ferencné, Demcsák Dániel és családja, Demcsák
Dorina, Domjánné Kovács Ilona, Erdeiné Lia,
Farkasné Bakonyi Ildikó, Ferencziné Katika, Gábor
János és családja, Hízóné Rózsika, Hortobágyiné
Ilonka, Horváth Pál és családja, Idõsek Klubja, Joóné
Szalai Katalin, Juhászné Katika, Kamilla Patika,
Katona Kis Ádám, Kis Mihályné Erzsike, Kisalbert
család, Konstsmide Kft, Kótiné Eszterke, Kovács
Bernadett, Kovács Ferenc és családja, Lantos Dávid,
Lantosné Évike, Lengyel József és családja, Markóné
Gabi, Mártélyi Posta, Menczer Renáta,
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Nagy Andrásné,
Nagy István és családja, Nagy Sándorné Jutka, Olasz
Enikõ, Olasz Ricsi, Olaszné Szél Edit, Ormainé
Kozma Rita, Palóczné Tóth Andi, Palóczné Erzsike,

Pap Dani, Posta Ivó, Ráczné Marika, Rekett Nagy
Leila, Rekett Nagy Tamara, Safarik Barbara, Safarik
Gabi, Safarik Gábor, Safarik Gáborné Kriszta,
Safarik Martin, Safarikné Julika, Sajti Fanni, Sándor
Nelli, Sándor Viktória, Sipos Ágnes, Soltész
Bernadett, Sörösné Irénke, Székelyné Erzsike,
Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet Mártély,
Szél Sándorné, Szénási kerámia, Szombathelyi
István és családja, Szûcs Imréné, Szûcs István és
családja, Todórné Erzsike, Tót Mihály, Törökné
Jusztika, Trokárné Nagy Anikó, Udvardiné Erzsike,
Vacsiné Irénke, Virágh Emese.

SZMK vezetõsége

Elhunytak:
Kiss Mihály, Mártély, Kossuth u. 1,

Belán Lászlóné (Rácz Sarolta)
Mártély, Széchenyi u. 1,

Kristó Lajosné (Béres Anna) Mártély, Fõ u. 16.


