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Tájékoztató az Olvasókör 2006. évi tevé-
kenységérõl
Idõrendi sorrendben a következõ események tör-
téntek:
- áprilisban az Olvasóköri Szövetség szervezésé-

ben részt vettünk Budapesten a Petõfi Irodalmi
Múzeumban szervezett vezetõségi megbeszélé-
sen. A rendezvény után megtekintettük a múze-
umot, valamit megismerkedtünk röviden Petõfi
Sándor életével, költészetével.

- Június elején a Civilházban Szenti András egyko-
ri võfély könyve került bemutatásra. A rendez-
vénynek igen szép számban akadt látogatója.
Bandi bácsi beszélt, elemezte a verseket. A hely-
színen lehetõség nyílt a könyv megvásárlására.
Jól sikerült a program.

- Júliusban részt vettünk Hódmezõvásárhelyen az
Olvasóköri Szövetség találkozóján.

- Augusztus végén egy táncos vacsorás est került
megrendezésre. A zenét Fodor Antal szolgáltatta,
jó hangulatban telt az este.

- December elején az Általános Iskolai Könyvtárral
közösen szerveztünk egy diafilm bemutatót.
Sajtiné Kati bemutatta Bagyinszki Zoltán Gyulai
fotómûvészt. Magyarországon található régi kas-
télyokat, várakat fotózza. Hû korrajzot adott a ké-
pek bemutatásakor. „Kati úgy jellemezte, hogy
képes télen, fagyos, jeges idõben is visszamenni
adott témájához, hogy nyári és téli képe is le-
gyen". Minden érdeklõdõnek nagyon tetszett a fo-
tómûvész úr bemutatója, melyen szép számmal
jelentek meg az érdeklõdök.

- 2007. január hónapban szintén a könyvtárral kö-
zös szervezésben a Civilházban könyvbemutató
került megrendezésre. Fehér József mutatta be
legújabb kiadású könyvét. A bemutatón helybeli
és vásárhelyi lakosok is igen szép számmal je-
lentek meg.

- 2005 - 2006 évben 300.000,- Ft-ot nyertünk pá-
lyázaton. Az összegbõl beszerzésre került egy
számítógép nyomtatóval, elszámolásra került
útiköltség, szövetségi tagdíj, terembérleti díj.

- A 2006 - 2007 évi pályázat összege 400.000,- Ft,
amely a 2006-os évben jóváírásra került, így év
végén a banki záró egyenleg 621.146,- Ft -hat-
százhuszonegyezer - száznegyvenhat- volt. A pá-
lyázati összeget ez év május 31-ig lehet felhasz-
nálni. Beszerzésre kerül egy hangszóró, fénymá-
soló, videokamera. Terembérlet, útiköltség,
bankköltség elszámolásra kerül.

- 2006 évben SZJA 1%-os támogatásából 49.754,- Ft
érkezett. Köszönjük támogatásukat.

- 2006 évben sajnos nem sikerült kirándulást szer-
vezni és valószínû, hogy ez évben sem, mivel
minden kedvezmény megszûnt a buszokon.

Mártély, 2006. február 28.

Apró Lajosné
Olvasóköri elnök

Mártélyi idõsek klubja 2007. április havi
programja

18-án Dr. Mojzes László orvosi ellenõrzése dél-
után 14-órától

19-én Kertészkedéssel egybekötött udvarrende-
zés 10 órától

25-én Fehérnemû vásár
26-án Névnapi köszöntök: György, Eszter, Valé-

ria

(folytatás a következõ oldalon)
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Állandó programok:

Hétfõn reggel vércukor mérés, vérnyomás ellenõr-
zés, testsúlymérés, gyógyszerrendezés.

Kedden délelõtt fél 10-tõl kézimunkázok csoport-
jának foglalkozása, nyáron gyógy masszí-
rozás.

Szerda délelõtt 10-tõl idõs torna.

Óvodai hírek

2007. március 26-én az óvodai nevelés utolsó szü-
lõi értekezletét tartottuk meg leendõs elsõs nagy-
csoportos gyermekek szüleinek. Vendég volt Bérczi
Tamásné iskolaigazgató és Pusztainé Mártika né-
ni a leendõ osztályfõnök. Tájékoztatást tartottak a
várható iskolai élet követelményeirõl, lehetõségei-
rõl. Szeretettel várnak minden leendõ kisiskolást.
2007. március 29-én az óvodai szülõi munkaközös-
ség finanszírozása jóvoltából a Grimbusz színház,
mint már régi ismerõs vidám mûsorral szórakoz-
tatta gyermekeinket.
Óvoda szünet lesz 2007. április 10-én kedden.
Óvodai beiratkozás 2007. május 1-tõl 3-ig.
2006. december 31-ig harmadik életévüket betöl-
tött kisgyermeket szeretettel várnak az ovo nénik
és daduska nénik.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- anyakönyvi kivonat,
- szülõ személyi igazolványa,
- orvosi igazolás.

Csecsemõ Tanácsadó nyitva tartás

Védõnõi tanácsadás minden kedden 800-1200 óráig.
Terhes gondozás:
2007. április. 19-én 900-1000 dr. Mojzes László házi-
orvos,
2007. április 18-án dr. Mészáros Sándor szülész és
nõgyógyász rendelés.

Az iskolai Szülõi Munkaközösség ezúton kér elné-
zést mindazoktól, akik a Szilveszteri bált támogat-
ták, munkájukkal segítettek és a köszönõ sorok-
ban a nevük nem szerepelt.

Az iskolai tanulók nevében még egyszer köszön-
jük mindenki segítségét, támogatást, munkáját
mellyel lehetõvé tették a Szilveszteri bál eredmé-
nyességét.

SZMK vezetõség

ÁMK hírek

Februári visszatekintõ:

Báli köszönet
A Mártélyi Általános Iskola tantestülete köszönet-
tel fordul mindazokhoz, akik a 2007. február 10-én
rendezett alapítványi jótékonysági bálunkat támo-
gatták.
Köszönjük: B. Kovács Emõke, Bányai Béla, Bozsér
Zsolt, Budai László, Erdõs Péter, Fodor József, Kurunczi
Róbert, Lelkes István, Surinyáné Borsodi Kata, Szalay
Ferenc, Szepsi Szûcs Mária, Zayzon Ágnes és Zoltai At-
tila mûalkotásait.
További támogatóink: Aladdin szõnyegház, Albert Ti-
bor, Antalóczy Fuji fotó centrum, Aszparágusz Kft.,
ATEV Rt., Bajnócziné Rácz Éva, Balázsné Mónus Ani-
kó, Bálint Zita, Andrea és Robert családja, Balogh
Jánosné, Bánfi Irén, Baranyi István és családja, Benkõ
Brigitta, Benkõ Sándor, Bérci Tamás, Béresné Cseh Mó-
nika, Bodrogi Jolán, Bordás Bence, Bujdosó Tiborné,
Casino sörözõ, Casino sörözõ, Citroën Sajti, Csatlós
Pálné, Cseszkó Éva, Csikós Andrea, Csomiép Kft., D.
Nagy Antal, Danicska Józsefné, Daraki Csenge,
Debreczeni Ferencné, Demcsák Dorina és családja,
Dobosy Éva, Domjánné Kovács Ilona, Dr Mojzes László,
Fazekas Istvánné, Frank Dezsõ és családja, Frank Ibo-
lya, Garai Kerámia, Garbó Plusz Kft., Gazsi Szabina Ju-
hász Dániel és József, Happy Day üzlet, Hegedûs Laci-
ka, Hetényi Zsuzsanna, Hízó Zoltán és családja, Hor-
váth Pálné és családja, ifj. Somodi István, Inda Virág-
üzlet, Józsa Ferencné, Józsa Ibolya, Juhász Nagy Csilla,
Kamilla patika, Katona Kis Ádám és családja, Király
Lányok Bt., Kis Boszorkány ABC, Kispál Judit, Knyur
Géza Delfin Computer, Konst Smide Kft, Kóti Pálné, Ko-
vács Ferenc és családja, Kreatív Hobby, Kreatív üzlet,
Lantos Jánosné, Lantos Sándorné, Lébenguth
Gergelyné, Lengyel József, Makói Szuperinfó, Marcipán
cukrászda, Marton János, Maximpex Bt., Menczer Re-
náta és családja, Múzsák könyvesbolt, Nagy Andrásné,
Nagy Imre és családja, Nagy Sándor, Napraforgó virág-
üzlet, Olasz László és családja, Olasz Sándor és család-
ja, Olaszné Szél Edit, Opál No.1 Bt., Óvoda dolgozói, 5
Kehely Bt., özv. Papp Györgyné, Pataki Ervin, Posta Ivó

Ezúton szeretnénk megköszönni Zsótér Gá-
bornak minden eddigi munkáját és segítsé-
gét a Mártélyi honalap szerkesztésében. A
jövõben is számítunk a szaktudására.

Szeretnénk megköszönni Baranyi Istvánné
D. Nagy Mariannak, hogy elkészítette a
mártélyi általános iskola honlapját és bemu-
tatkozó mini videóját.



és családja, Pusztai Sándorné, Rácz Árpád, Rácz
Sándorné, Rózsa János, Safarik Gábor és családja, Saj-
ti Imre és családja, Sándor Nelli és családja, Sándor
Viktória, Sarokház, Sipos Áron és családja, Sólyom
cukrászda, Sörös Józsefné, Szabó Lajos bácsi és Katóka
néni, Szabó László asztalos mester, Szabó Lászlóné,
Szarvas cukrászda, Szecolor Kft Papír-Írószer Szaküz-
let, Székely Istvánné, Szél Sándorné, Szénási János és
neje, Szoliter nyomda, Szõke cukrászda, Szõke és tár-
sa, Szûcs Imréné, Takács Béla pék, Tatárné Kapus Éva,
Teleház Mártély, Tokár Gyula, Tóth Mihály ÁMK, Török
Viktória, Törökné Simon Jusztina, Tróbertné Gut Gabri-
ella, Vacsi Gáborné, Vitamin Plusz Kft, Zsadányi
Lászlóné.
Külön köszönjük Halász Tamás (Hód - Mezõgaz-
da Rt.) segítségét, Hízó Zoltánnak és Farkas Iloná-
nak a büfé üzemeltetését és a bevétel felajánlását,
a teremdíszítõk munkáját, diákjaink nyitótáncát,
a szülõk, a munkatársak, a diákok, az óvodai és a
konyhai dolgozók segítõ közremûködését és ked-
ves vendégeink jelenlétét.

Farsang
Farsang havának 23. napján rendeztük meg az ál-
talános iskola jelmezbálját. Az egyéni jelmezesek
ötletesebbnél ötletesebb maskarákba bújtak, s az
elsõ 3 helyezettünk /I helyezett: Baranyi Máté a
póruljárt természetfotós, II. helyezett: Baranyi Lili
a gyöngykagyló, III. helyezett/ a városi farsangon
is jeleskedett / városi I. helyezett Baranyi Máté/.
Évek óta hagyomány, hogy az osztályok egy-egy
közös produkcióval készülnek. 
Az idén minden csoport különösen látványos és
szórakoztató mûsorral készült. 
A városi versenyen iskolánkat a második osztály
"A part alatt" címû elõadása képviselte, s a városi
III.helyezést érte el. Gratulálunk a szülõknek és az
osztályfõnököknek
A Diákönkormányzat szeretettel megköszöni a farsang
megrendezéséhez nyújtott támogatást: tombolatárgya-
kat, tortákat, süteményt Bordás Bence, Juhász Dániel
és József, Gazsi Szabina, Sajti Fanni, Sipos Áron,
Safarik testvérek, Baranyi Barbara és Krisztián,
Baranyi Nikoletta, Baranyi Máté és Lili, Menczer Rená-
ta, Cseszkó Éva, Olasz Enikõ és Richárd, Pap Dániel,
Ferenczi Bettina, Palócz Sándor és Péter, Tóth Roland,
Olasz László és Dóra, Szûcs István és Dávid, Demcsák
Dorina, Bodó Borostyán, Daraki Csenge és Ádám, Len-
gyel Krisztina és Rózsa, Berényi Zsolt, Olasz Fruzsina,
Rekett-Nagy Tamara és Leila, Gardi Erik és Bence, Lo-
vászi Gergõ, Papp Ernõ, Tatár Éva, Zsótér Bianka, Ben-
ce és Dezsõ, Dánó Géza, Béres Viktória és Ferenc,
Pánczél Márk, Kulcsár Noémi, Horváth Edina, Markó
Áron, Téren Kata, Bálint Andrea, Zita és Róbert,
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Mártélyi

(folytatás a következõ oldalon)



Hírmondó4. oldal 2007. áprilisMártélyi

Bereczki Zsolt, Posta Ivó, Palócz Roland és Erzsébet,
Terjék Zsanna szüleinek, Csatlós Pálnénak, Benkõ Noé-
minek.

Szlovák sítúra
Idei sítúránk 2007. február 25 - március 02-ig tar-
tott. Nyugodt, biztonságos utazás után jutottunk
el a szlovákiai Zázriva faluba, ahol egy nagyon
kultúrált kollégiumban kaptunk szállást. Innen 10
km-re található Vratna Dolina nevû síközpont,
ahol minden nap 9 órától délután 4-ig ízlelgettünk
a síelés örömeit és buktatóit. Nagyon szép környe-
zetben csiszolgattuk havas tudományunkat mi-
közben a téli olimpiáról álmodoztunk. Délutánon-
ként meglehetõsen fáradtan de egyben elégedetten
tértünk vissza szálláshelyünkre, ahol a vacsora el-
fogyasztása után újult erõvel vetettük bele magun-
kat a játszadozásba. Volt itt foci, kártya, társasjá-
ték, TV, zene stb. mi szem s szájnak ingere. 
Gyorsan eltelt ez a pár nap, de talán máskor is
megadatik majd ez a csodálatos élmény.

Alsósok szavalóversenye: 
Március 5-én 26 izgatott versmondó gyülekezett a
könyvtárban, hogy 2 kategóriában eldöntsék, kik a
legfelkészültebbek.
Eredmények:
1-2. oszt.: III. helyezett Kovács Blanka 1. o.

Török Viktória 2. o.
II. helyezett Sándor Nelli 2. o.
I.  helyezett Baranyi Lili 1. o.

3-4. oszt.: IV. helyezett Hízó Ildikó 4. o.
III. helyezett Posta Ivó 3. o.
II. helyezett Palócz Sándor 4. o.
I. helyezett Baranyi Máté 4. o.

Gratulálunk a helyezetteknek és minden résztve-
võnek:
Demcsák Dorina, Bodó Borostyán, Safarik Gábor,
Olasz Enikõ, Cseh Tímea, Olasz Fruzsina, Palócz
Péter, Rostás Enikõ;
Juhász Dániel, Lantos Dávid, Lengyel Rózsa, Tatár
Éva, Kiss Krisztina, Juhász Anna, Molnár Anna,
Kisalbert Krisztián, Sajti Fanni, Rostás Tibor.

A Baranyi-testvérek, Sándor Nelli és Posta Ivó a
Liszt Ferenc Általános Iskolában rendezett városi
versenyen képviselte iskolánkat.

Petõfi szavalóverseny:
Török Viktória, Palócz Sándor, Sándor Nelli, Posta
Ivó, Baranyi Máté és a hetedikes Tóbiás Dóra meg-

mutatta tehetségét a Petõfi Mûvelõdési Központ
színpadán is. A több, mint száz fõs mezõnybõl Tö-
rök Vikinek, Palócz Sanyinak, Máténak és Dórinak
a döntõbe is sikerült bejutnia. A rangos mezõny-
ben Baranyi Mátét különdíj elismerésben részesí-
tette a zsûri.

Rajzpályázat
A Petõfi-versek illusztrálására meghirdetett rajz-
pályázaton is száz fölötti volt a versenymûvek szá-
ma. Bozsér Zsolt tanár úr tanítványai közül Ju-
hász Anna, Varga Bernadett és Bálint Zita mûvét
kiállításra méltónak ítélte a zsûri. Bálint Zita alko-
tása pedig díjazásban is részesült.
Gratulálunk!

A Kazinczyról elnevezett szépkiejtési verseny
városi döntõje elõtt válogató versenyt rendezett a
4. osztály. Molnár Anna, Kiss Krisztina, Tóbiás
Zsolt, Juhász Anna, Papp Ádám, Hízó Ildikó, Tatár
Évi, Baranyi Máté szabadon választott és ismeret-
len szöveget adott elõ nagy igyekezettel, magas
színvonalon. A megmérettetésben legjobban sze-
replõ Tatár Éva és Baranyi Máté a városi döntõn
oklevél elismerésben részesült.

Mezei futóverseny:
Ragyogó futóeredményével - városi 3. - keltett elis-
merést Brizik Bodrogi Tíczián, 6. osztályos tanu-
lónk. A népes mezõnyben elért helyezések: Nagy
Gergõ 44, Mészáros Jennifer 23, Tóbiás Dóra 35
szintén figyelemre méltóak. Gratulálunk!

Német szövegértési versenyre kapott meghívást
iskolánk a Németh László Általános Iskola idegen
nyelvi munkaközösségétõl. A megmérettetést 9-en
vállalták.
5. osztály: Baranyi Nikoletta, Aradi Renáta,
Domján Andrea, 6. osztály: Ferenczi Leila, Ferenczi

Felhívás!

A Mártély-Altenahr testvérkapcsolat 10. év-
fordulója alkalmából kiállítást szeretnénk

rendezni a Faluházban. Kérjük, akinek van e
célra felhasználható bármilyen anyaga (fotó,

fotómontázs, tabló, film, emlék…), jelezze
azt személyesen vagy telefonon és juttassa

el azt az iskolába május végéig Bérci
Tamásné részére. Köszönjük.
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Bettina, 7. osztály: Mészáros Jennifer, Bálint Zita,
Tóbiás Dóra, 8. osztály: Cseszkó Éva. Az eredmé-
nyekrõl 2-3 hét múlva kapunk tájékoztatást.
Bronzérem a kutas kupán: A Daraki Ádám, Brizik
Bodrogi István, János Csaba, Szûcs István, Pap Dá-
niel, Brizik Bodrogi Tíczián és Papp Ádám alkotta
csapatunk egyetlen góllal lemaradva a dobogó 2.
fokáról, bronzérmet nyert a Székkutason rendezett
terem-labdarúgó tornán.
Iskolai szavaló- és népdaléneklési verseny ápri-
lis 18-án.

Iskolaszépítéssel egybekötött Környezetvédelmi
projektnap a Föld napja alkalmából április 21-én.
Tavaszi szünet: április 5-10. (Utolsó tanítási nap
ápr. 4. szerda, elsõ tanítási nap ápr. 11. szerda A
hét.)

Tanulmányi kirándulások: 
1-2-3. osztály:Kecskemét április 13.
4. osztály: Pécs április 12-13.
8. osztály: Pécs/Sikonda április 11-14.
5-7. osztály: Erdei iskolai programon vesz 

részt Seregélyesen április 11-15.
Fõbb programok:
Ornitológiai túra a Dinnyési-fertõn
Barlangtúra Gánton
Velencei-tavi kenuzás
Pákozd, Gárdonyi-, Vörösmarty emlékhelyek
Tác - római kori település
Székesfehérvár

„Add a kezed" Mozgássérültek Egyesületé-
nek 2006 évi beszámolója
A bírósági bejegyzés szerint 10 éves a mártélyi
„Add a kezed" Mozgássérültek Egyesülete. Az év-
forduló alkalmat ad az ünneplésre, de mindenekfe-
lett, arra, hogy megköszönjem kötödésüket, hûsé-
güket, hiszen nem egy kedves tagunk, társegyesü-
letünk vezetõi a kezdetektõl velünk tart.
10 év s pláne az elõtte lévõ szárnypróbálgatásokat
figyelembe véve hosszú idõ. Azóta sok minden vál-
tozott. Megváltozott a világ - az életszemlélet.
Semmi sem állandó az életben, a világ változik, s
vele változunk mindannyian.
Sokszor kellett megválni valamitõl, valakitõl, ami
- aki sokat jelentett számunkra. Pedig sorsunk
részre az, hogy életünkben olykor valamitõl, vagy
valakiktõl el kell válnunk, mert a sorsot leküzdeni
nagyon nehéz, vagy lehetetlen.
Ne felejtsük el azonban, hogy a változások, a fáj-
dalmak utat nyitnak az újnak. 

Amikor az Egyesület létrejött az emberek közös-
ségre vágytak, mert sokan kiléptek az aktív élet-
bõl, betegség tört rájuk. A mozgás is nehézségek-
be ütközött. Sokan elvesztették párjukat, ami ön-
magában is nagy szomorúság.
Egyesületünk próbált kitalálni olyan programokat,
ami kizökkenti a magányból, betegségeikbõl, fáj-
dalmaikból tagjainkat. Összejöveteleiken versmon-
dók szólaltak meg, az Õszi Rózsa Népdalkör da-
lokkal, nótákkal szórakoztatták az egybegyûlte-
ket, fellépésre biztattuk az „Optimistákat".
A legfontosabb esemény a 2006-os évben a ve-
zetõség választása volt.
- Az elnöki tisztségben Arnóczky Györgynét erõsí-
tették meg. A vezetõségi tagok is 90%-ban újra bi-
zalmat kaptak. Ez részben siker, részben felelõs-
ség. Felelõsséget érzek az Egyesülettel szemben. A
régi - új vezetõség azonban úgy érzem tett valamit
a közösségért, ami újabb és újabb tettekre sarkall.
Ez fontos energiaforrás lehet a jövõre nézve.
- 2006-ban a tervezetteknek nagy részét megtartot-
tuk, május 1-én közgyûlésünket és december 9-én
a részközgyûlésünket, adventi ünnepséggel egybe-
kötve.
- Tagjaink saját költségükön felkeresték a
Gyopárosi, Szentesi, Hódmezõvásárhelyi gyógyfür-
dõket, közös szervezésben a Tabáni nyugdíjas
klubbal látogatunk el Gyopárosra.
- A MEOSZ által biztosított 50.000Ft-ból négyszer
mentek tagjaink Mórahalomra külön kisbusszal
fürdeni, ez 32 fõt jelent. Ebbõl a pénzbõl futotta
még Szentesi - Hódmezõvásárhelyi belépõkre is.
- Mindenkinek a névnapját megtartottuk. Ezeken
az összejöveteleknek van a legnagyobb összetartó
ereje, hiszen itt magunk között vagyunk, kötetlen
beszélgetés - régi idõk felidézése fiatalabbá tesz
bennünket.
- Színház látogatáson vett részt január 13-án a Bu-
dapesti Sportarénába 8 tagunk, mert a Tisztelt
Társaságunktól kaptunk 8 tisztelt jegyet. Nyáron a
Szegedi szabadtéri játékokon vettünk részt. Hód-
mezõvásárhelyre a „történelmi arcképcsarnok" cí-
mû eladásra voltunk hivatalosak.
- „Elektori választáson" vettünk részt a Szegedi
Önkormányzat nagytermében, ez az NCA. Délalföl-
di Kollégium jelöltjeire volt hatással.
Úgy érezzük szorosabbá válik kapcsolatunk azok-
kal akiknek fontosak a kisegyesületek gondjai.
- Amennyiben idõnk engedte és lehetõségünk volt
részt vettünk a társegyesületek közgyûlésein, és
egyéb rendezvényein.

(folytatás a következõ oldalon)



- A mártélyi önkormányzat felkérésre részt vet-
tünk a választási munkában.
- Megtartottunk a vezetõségi üléseinket - fogadó-
óráinkat.
- Segítettünk jogi tanácsadásokkal, közlekedési tá-
mogatási kérelmeknél, LÁT kérelmek elõkészítésé-
ben - felterjesztésében.
- Pályázatot adtunk be a Csm. Közgyûlés -a
MEOSZ- az NCA felé. Minden pályázatunk sikerrel
járt. 2006-ban pályázat útján 700.000,- Ft-ot nyer-
tünk.
- Tagjaink és vállalkozóink akik közel álltak egye-
sületünkhöz csaknem 74.000,- Ft -ot adtak.
- Az adó 1%-ból több mint 33.000,- Ft folyt be. Ezek
után mertünk a tagság érdekéért tenni valamit.
-.Az 1000 Ft-os vásárlási utalványok ismét kiosz-
tásra kerültek.
- Vendéglátásaink pedig színvonalasra sikeredtek.
Nõtt az egyesület vagyona 2006-ban csaknem
103.000,- Ft-tal.
- Amire büszkék vagyunk hogy június 21-én fo-
gadhattuk a szegedi József Attila Szakközépiskola
hátrányos helyzetû diákjait.
Egész napos programmal vártuk a diákokat -
vendéglátás- lovaskocsival falubejárás -camping-
ban- történelmi elõadás. Nekik és nekünk is felejt-
hetetlen nap volt, amit az iskola igazgató levélben
köszönt meg.
- Rész vettünk az önkormányzati testületi ülése-
ken, külön figyelemmel kísértük a háziorvosi vá-
lasztást. Hiszen a mi tagjainknak nagyon fontos
az orvos beteg kapcsolat. Örömmel fogadtuk dr.
Mojzes Lászlót, reméljük hosszú idõn keresztül õr-
ködik egészségünk felett. 
- Elbúcsúztunk Lénytól ideiglenesen, búcsúztatás-
ra a Civilházban került sor. Emlékül 2 szép köny-
vet adtunk. Lényt virágok és szeretet halmozta el. 
Természetesen részt vettünk minden közösségi
rendezvényen. Halottak napján halottaink sírjára
koszorút helyeztünk és minden halottunk temeté-
sén részt vettünk.
Szeretnénk tagjainkkal szorosabbá tenni a kapcso-
latot, ehhez négy körzetre van szükség. Négy cso-
portunk van: „Segíthetünk", „Rendezvények",
„Összetartó" és a „Fürge kezek". Vezetõjük: Vida
Józsefné, Juhász Józsefné, Nagy Sándorné, így
mindenki végzi a szervezést és a közös munkát.
2007. évi tervünket elkészítettük.
Fürdõzést ütemeztünk Mórahalomra és Cserkesz-
szõlõre. A belépõket a tagok fogják fizetni, az uta-

zási költséget Egyesületünk vállalja magára, egy
meghatározott összeg erejéig.
Megtartjuk mindenki névnapját, a szokásos hor-
gászversenyt. Továbbra is kiadjuk a „TÁMASZ" c.
lapunkat, negyedévente, jogi tanácsadásért, LÁT
ügyintézésért, segédeszköz kölcsönzésért, szemé-
lyi segítségért fordulhatnak Egyesületünkhöz. 23
tagunk dolgozik társadalmi munkában azért, hogy
az Egyesület egy nagy család legyen.
Megköszönöm mindenkinek aki segített eredmé-
nyeink elérésében. Köszönöm mindenkinek a hû-
ségét.
Kérjük a Jó Istent adjon erõt egészséget békét,
hogy sokáig együtt lehessünk.

Emlék lapot kaptak:

- Balogh Jánosné,
- Balázs Jánosné,
- Bálint István,
- Ferenczi Józsefné,
- Joóné Bene Aranka,
- Juhász Józsefné,
- Katona Kis Gyula,
- Lény,
- Lovászi Sándorné,
- Molnár Sándorné,
- Szabó Sándor
- Vida Józsefné.

Arnóczky Györgyné

Tájékoztató erdõgazdálkodók, erdõtulaj-
donosok részére

A Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal Erdészeti Igazgatóság Szegedi Erdõter-
vezési Iroda értesíti az erdõgazdálkodókat, erdõtu-
lajdonosokat, hogy az ide vonatkozó törvény értel-
mében minden erdõben legalább tíz évre szóló
ütemterv szerint kell gazdálkodni.
A törvény alapján az erdõgazdálkodó az ütemterv
elkészítésérõl a körzeti erdõtervnek az erdõgazdál-
kodó területre vonatkozó adatai, iránymutatásai és
elõírásai felhasználásával köteles gondoskodni.

A körzeti erdõterv elkészítése állami feladat. Igaz-
gatóságunk munkatársai Mártély Község Polgár-
mesteri Hivatalának illetékességi területéhez tar-
tozó erdõterületeken terepi felvételeket végeznek
április 1.-november 30-ig. Õket a munkák elvégzé-
sére jogosító okirattal, gépjármûveiket "ERDÕTER-
VEZÉS" felirattal látjuk el.
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A tervezés során - a szakmai szempontok mellett -
az Erdõ törvényben elõírt kötelezettségünk a helyi
elképzeléseket és javaslatokat megismerni és lehe-
tõség szerint figyelembe venni.

A Marosszög-Csanádi Erdészeti Tervezési Körzet-
ben lévõ erdõterületek körzeti erdõtervének elké-
szítéséhez a helyi tervezési irányelveket meghatá-
rozó elõzetes egyeztetõ tárgyalás 2007. április 16-
án 9.00 órai kezdettel tartjuk a Bács-Kiskun Me-
gyei MGSZH, Szegedi ETI Szeged, Föltámadás u.
29. sz. alatt.

Kérjük az erdõtulajdonosokat/erdõgazdálkodókat,
munkatársaink tevékenységét lehetõségeikhez ké-
pest
támogatni szíveskedjenek.

Pálvalvi Zsolt igazgató helyettes

2007. április 7. oldalHírmondó
Mártélyi

Albérletet keresünk

Mártély község Önkormányzata ingyen
építési telek pályázatot hirdetett az
általános iskola fennmaradása érdekében. A
jelentkezõ családok az építkezés idejére
albérletet keresnek.
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik albér-
letbe kívánják adni ingatlanaikat.

Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás

Értesítjük a lakosságot, hogy az
A.S.A. Köztisztasági Kft.

2007. április 19-én (csütörtök)

lomtalanítást végez.

Kérjük, hogy a saját ingatlanuk elé
helyezzék ki a kézzel megfogható

és elvihetõ háztartási lomot.
Ömlesztett szemét, trágya, salak, veszélyes

hulladék, akkumulátor stb.
KIHELYEZÉSE TILOS!

Május 4-tõl hetente történik
a szemét elszállítása

FELHÍVÁS

VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
Tájékoztatjuk a lakosságot, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete alapján
az egész ország területén tavasszal ismételten sor kerül a ragadozó emlõsök veszettség elleni
orális immunizálására.

A helyi vakcinázási kampány idõpontja: 2007. április 7- 12. között.

Ennek során repülõgépes, ill. kézi úton vakcinát tartalmazó kapszulákat helyeznek el. A vakcina
emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére
NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI ! Nem szabad felvágni, széttörni, a vakcina vírus bõrbe, szájba,
szembe, orrba, sebbe nem kerülhet !
Amennyiben ez mégis megtörténik, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni !

A helyi vakcinázási kampány megkezdésérõl számított 21 napig az ebeket megkötve vagy zárva
kell tartani (ebzárlat) és csak pórázon szabad közterületre vinni.

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érin-
tetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy
vadásztársaságot.

További felvilágosításért forduljanak a körzeti állatorvoshoz.

Mártély Község Önkormányzata



Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Magyar Közlöny 27. számában megjelent, hogy
Mártély községet 166 másik településsel együtt a
kormány arra kötelezi, fizesse vissza a Magyar
Államkincstártól idõ elõtt lehívott közmûfejlesz-
tési támogatás összegét. A zárszámadási tör-
vény 166 önkormányzatot a szerintük jogtalanul
igénybevett állami támogatás visszafizetésére
kötelezett, ennek ellenére a kincstár továbbra is
folyósítja a vitatott szubvenciót. 
A jogtalanság megállapítása az Ász szerint ab-
ban áll, hogy ezek az Önkormányzatok már az
egyes lakástakarék-pénztári megtakarítások fu-
tamideje- Mártély esetében 77 hónap- letelte
elõtt megkérték az Államkincstárt, hogy utalja a
közmûfejlesztési támogatást, amelyre egyéb-
ként teljesen jogosak. Az Ász is csak azt kifo-
gásolja, hogy a településeknek a futamidõ vé-
gén lett volna lehetõségük erre. A csatorna-beru-
házások megvalósulása érdekében viszont most
volt szükség erre a pénzre, nem 77 hónap múlva,
hisz akkorra esetünkben is már régen befejezõ-
dik a beruházás. 
Az Önkormányzat közmûfejlesztési támogatás
visszafizetési kötelezettségét 2010. márciusától
2015. december hó 31. napja között állapították
meg. Ez a visszafizetési kötelezettség a lakoso-
kat, a társulati tagokat nem érinti, kizárólag az
Önkormányzatokat terhelné, ha egyáltalán jogos
az Államkincstár igénye.
Egy Baranya megyei kistelepülés, Olasz község,
a Kincstár határozatát a Baranya Megyei Bíróság
elõtt megtámadta és ügyükben a bíróság ítéleté-
ben mondta ki, hogy nem kell a támogatást
visszafizetniük. Mártély község a többi érintett
önkormányzattal együtt a Magyar Köztársaság
Alkotmánybíróságához fordult, bízva abban,

hogy Olasz községhez hasonlóan, kedvezõ ítélet
születhet a mi esetünkben is.
A mártélyi lakosok kötelezettsége a jövõben
is változatlan, továbbra is a 77 hónapos futam-
idõ végéig havi 2.500,-Ft-os érdekeltségi hoz-
zájárulást kell fizetni.
Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának a
hálózatra és mindannyian megtapasztalnánk a
csatornarendszer nyújtotta kulturált, Európai
Uniós színvonalú életminõséget. 
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Mártélyi

Anyakönyvi hírek

Született:
Kovács Réka és Klivinyi Krisztián - Réka

Kormányos Mária és Surinya Miklós - Miklós
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

Elhunyt:
Sajtos Ferenc, Mártély, Tanya 26.

„Apró“ hír
Az erdei iskola egyéves - fejlõdésben visszamaradt
- sertései sürgõsen eladók. Érd.: Tóth Mihály Fõ u.
1/a. Telefon: (30) 811-75-98.


