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Mártélyi idõsek klubja 2007. május havi
programja

17-én Klub taggyûlés 1000-tól
24-én Pünkösdölõ (Tréfás király és udvartartás

választása, süteményeket és ajándék tár-
gyakat elfogadunk)

30-án Fehérnemû vásár

Állandó programok:

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

Kedden délelõtt fél 10-tõl kézimunkázok csoport-
jának foglalkozása, Délután 14 - 16 óráig
az Optimista Csoport próbái, felkészülés a
helyi közösségi rendezvényekre

Szerda délelõtt 10-tõl idõs torna.

Programjainkra minden tagot és érdeklõdõt szere-
tettel várunk.

Óvodai hírek

Anyák napi ünnepség került megrendezésre má-
jus 7-én 16 órától az óvodában. Verssel, dallal és
virággal köszöntötték a gyermekek az édesanyá-
kat, a mamákat és a keresztanyukákat.
Nemzetközi Gyermeknapot 1950 óta május utolsó

vasárnapján ünnepeljük a Az óvodai gyermeknap
május 24-én lesz megtartva. Gyermeknap alkalmá-
ból a Grimbusz színház a Herkules címû színda-
rabbal szórakoztatja csemetéinket.
Egész napos játékkal várunk minden kedves gyer-
meket szüleikkel együtt. Süteményeket és üdítõt
elfogadunk. 

Ballagás lesz június 2-án szombaton 10 órakor,
rossz idõ esetén a rendezvény az iskolában lesz
megtartva.

Kirándulást szervezünk Szegedre a Vadas parkba
június 04-én. Ezen a napon a megszokott idõben
hozzák a gyereket, majd a korai uzsonna elfo-
gyasztása után indulunk útra.

Mártély Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a német-magyar partnerkapcsolat
10 éves évfordulója alkalmából rendezett

JUBILEUMI BÁLJÁRA
Helye: Faluház Mártély

Ideje: 2007. június 9. 1900 óra
Vacsora: marhapörkölt, hidegtál

Zene: Party Time Band
Belépõjegyek Zsadányi Lászlónénál kaphatók 

Fõ u. 18. Tel.: (30)325 2874
(Jegy ára: 3.000,-Ft)
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Dolgoztak a helyi önkéntes Tûzoltók és
Polgárõrök 

Szombat délutántól vasárnap kora hajnalig jelen-
tõs csapadékmennyiséggel járó idõjárási zóna ha-
ladt át Magyarország felett. 
Az esõ ugyan a mezõgazdaságnak életmentõ volt,
de ez a szombati vihar Kiss Sándornak és család-
jának eddigi életük legborzasztóbb éjszakáját je-
lentette. Még ilyen nehéz helyzetbe nem kerültek.
Ott jártamkor is remegve mesélték a történteket. 
Éjszaka 11 körül még életükben nem hallottak ek-
kor hangrobbanást. Gondolták, hogy a villám, a
környéken csapott le. Elment az áram.
Marika leányuk a nagy sötétségben a kamrán ke-
resztül felnézett a padlásra, mikor a félelemtõl re-
megve tudatosodott benne, hogy ez a villám az õ
házukba csapott bele. Ijedtükben nem is tudták,
hogy mi tévõk legyenek. Ekkor szóltak a helyi Pol-
gárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi egyesületnek. Rózsa
János és Rózsa Szilveszter néhány perc múlva meg
is jelent Sanyi bácsiéknál. Ekkor még nem is tud-
ták, hogy pontosan mi is történt.
A villám a kéményt robbantotta szét olyan erõvel,
hogy az udvaron és a szomszédoknál is voltak tég-
la és cserép darabok. A szerencsétlenségben a sze-
rencse, hogy a tragédia után nem sokkal elállt az
esõ és így nem ázott el teljesen a padlás. A villám
a kéményen keresztül jött le a kamrába és a fürdõ-
szobába. A villanykapcsolók, konnektorok vala-
mint a hosszabbítok tejesen használhatatlanná
váltak. A család új mosógépe ki volt húzva a kon-
nektorból így annak nem történt baja. A falban lé-
võ villamos vezetékek nem égtek meg.
A villám a szomszédok telefon vezetékét és televí-
zióját is megrongálta.
Szerencsére nem tüzes villám volt. Elképzelni sem

tudják, hogy akkor mi történt volna, az egész ház
porig is éghetett volna.
Jani bácsiék a helyszínt megtekintve jelentették az
esetet a Hódmezõvásárhelyi Tûzoltóságon, vala-
mit jelezték a történteket a Démász felé, akik haj-
nal 3 órára kijavították az elektromos vezetékek-
ben keletkezett hibát.
A család fel sem ébredt a légnyomásból, mire már
az önkéntes tûzoltók elhárították a veszélyt. A
szétrobbant kéményt visszabontották a padlásig, a
tetõ villám sújtotta részét pedig újból lecserepel-
ték. Amire kész lettek a munkával az esõ is meg-
eredt.
A család a villámcsapást jelentette a biztosítónak,
aki kárukat fogja rendezni.
Borzasztó volt ezt megérni 81 éves fejjel- mesélte
Sanyi bácsi.
Meghatódva köszönik a polgármester asszony és a
falu együtt érzést. Köszönik a segítõk munkáját:
Hízó Zoltán, Juhász Imre, ifjú Nagy Imre, idõs Nagy
Imre, Rózsa János, Rózsa Szilveszter, Szalai István,
Tóth Mihály önkéntes tûzoltók, Nagy Gergõ diák
polgárõr, Békési Sándor és Hajdú Vencel ács, Pikali
családnak.
A család örökké hálás ezen emberek azonnali se-
gédkezéséért.

Érdekesség

Az OMSZ felmérése szerint júniusban csap le a leg-
több villám. Évente átlagosan 28-33 zivataros nap
van Magyarországon. A zivatarok közel 95 száza-
léka a nyári félévre esik, az év legzivatarosabb hó-
napja a június. Tavaly például összesen 30.220 vil-
lám csapott le, ezek közül 10.849 júniusban.
A villámhárító, az elsõdleges villámvédelem fel-
adata az, hogy felkínáljon a villámnak egy bizton-
ságos becsapási pontot, és az áramot a földbe ve-
zesse.



Ez azonban nem elég ahhoz, hogy teljes biztonság-
ban legyenek az elektronikus eszközök. A villá-
mok áramának egy része ugyanis behatol a villa-
mos hálózatba vagy a telefonhálózatba, a hírköz-
lési és informatikai rendszerekbe, s a fellépõ túlfe-
szültség tönkreteheti az érzékeny berendezéseket,
esetenként zárlatokat vagy tüzeket okozhat. Hor-
váth Tibor aláhúzta: a villámcsapások másodla-
gos hatásaitól túlfeszültség-védelmi eszközökkel
kell védeni a berendezéseket.
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Eboltás

Felhívom figyelmét, hogy a 41/1997.(V.28.) FM rendelet módosítására kiadott 20/2001.(III.09.) FVM
rendelet értelmében az összevezetéses beoltás és a 81/2002.(IX. 4.) FVM rendelet 8.§ (2) elõírása
alapján az ebek veszettség elleni immunizálásával egyidejûleg az ebek féreghajtóval történõ
kezelésének idõpontja
MÁRTÉLY község közigazgatási területén 2007. Május 14. (Hétfõ).

Összevezetõ helyek a következõk:
Tornyai u.- Béke u. sarok 800-900-ig 
TSZ központ 900-1000-ig
Tûzoltószertár (Kossuth u.) 1000-1100-ig
Fõ u. 1/b és 3/a közötti üres telek 1100-1200-ig
Sertés átvevõ (Táncsics u.) 1300-1400-ig
Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló 1400-1600-ig

Oltás díja : 2.000,-Ft + féregtelenítõ 100,-Ft/10 kg
Pótoltás idõpontja 2007. június 02-án (szombaton)
800-1000-ig
1400-1600-ig
Összevezetõ hely: Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló

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

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

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.

Szemeteszsák vásárlás:
Rácz Balogh Katalinnál 06/30/468-79-27.

Május 10-tõl hetente történik
a szemétszállítás.

Meghívó

Mártély Község Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt
és kedves családját

a német-magyar partnerkapcsolat
10 éves évfordulója alkalmából

megrendezésre kerülõ

ünnepi mûsorra

2007. június 8-án 10 órakor
a Faluházba.



Tisztelt Mártélyi lakosok!

Értesítem önöket, hogy a szennyvíz hálózat igény-
bevétele 2007. április hónaptól 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet 24. § (1) az elfogyasztott ivóvíz
után kerül kiszámlázásra. Az a számla melyet
március végén kaptak kézhez még csak a ivóvíz
szolgáltatást tartalmazza. Az elsõ szennyvíz díjról
szóló számlát az öreg faluban május hónap végén,
az új faluban június hónap végén kapják kézhez.
23/2006 (XII. 14.) számú Önkormányzati rendelet
értelében az elfogyasztott lakossági ivóvíz 201,-Ft
+ 20% Áfa és lakossági szennyvíz 201,-Ft + 20%
Áfa m3 áron kerül számlázásra. 
A szennyvízelvezetõ hálózatba kizárólag csak
szennyvíz vezethetõ be!
Tilos az olyan szennyezõanyag-tartalmú szenny-
víz, illetve szennyezõanyag bevezetése (bebocsátá-
sa), amely a szennyvízelvezetõ mûben dolgozók
egészségét veszélyezteti és ezzel egészségkároso-
dást okoz vagy okozhat, a szennyvízelvezetõ és -
tisztító, valamint az iszapkezelõ mû üzemszerû
(rendeltetésszerû) mûködését akadályozza, veszé-
lyezteti, a mûtárgyakat, berendezéseket rongálja,
illetve rendeltetésszerû használatra alkalmatlanná
teszi (csapadékvíz, halfej, stb.).
Továbbiakban a képviselõ testület döntése szerint
a rá nem csatlakozott ingatlan tulajdonosok 2007.
május 31-ig kapnak haladékot a rácsatlakozással,
ezen idõpont után minden fogyasztónak el kell
számolni az elfogyasztott ivóvíz m3 után keletke-
zett szennyvízzel.
Amennyiben ezen határidõ után nem veszik igény-
be a szolgáltatást kötelesek a szippantási számlát
a jegyzõnek bemutatni, valamit a környezet terhe-
lési díjat megfizetni.
Azon lakosok, akik esetleg nem rendelkeznek für-
dõszobával és azt igazolni is tudják, kérelemmel
fordulhatnak a jegyzõhöz.
Locsolási kedvezmény igényelhetõ a locsolási célú

felhasználásra, amely a figyelembe vett idõszak
ivóvízmennyiségének 10%-a.
Azon álltartó lakosok, akik itatási kedvezményt
kívánnak igénybe, elkülönített mellékmérõt köte-
lesek felszereltetni.

Szél Erika
Intézményvezetõ

ÁMK Hírek

Althenárból vendég gyerekek érkeznek június 3-tól
9-ig falunkba. A vendégek családoknál lesznek el-
szállásolva.
Végzõs diákok ballagása lesz június 16-án 10-
órtától.
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Kiadja: Mártély község Önkormányzata.
Szerkesztõ: Szél Erika

Munkatársak: Mártély Község Önkormányzat,
Ámk, Óvoda, Gondozási Központ dolgozói

Tördelés: Tóth Zsolt.
Nyomdai munkálatok: Szoliter Nyomda
Hódmezõvásárhely, Szabadság tér 73.

Hírmondó
Mártélyi

Anyakönyvi hírek

Született:
Káplár Éva és Tatár Andrásnak

Márk 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

Tisztelt Adózók!

Mártély Község Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatal tájékoztatja az egyéni vállalkozó-
kat, õstermelõket, családi gazdaság tagjait,
gazdasági társaságokat, hogy a 2006. évre
vonatkozó Helyi iparûzési adóbevallás be-
nyújtásának határideje 2007. május 31.
Amennyiben a 2006. évre a bevallás alapján
adófizetési kötelezettség mutatkozik, az adó
pótlékmentes megfizetésének határideje
szintén 2007. május 31. A nyomtatvány a
www.martely.hu honlapról letölthetõ.

adóügyi elõadó


