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MÁRTÉLYI IDÕSEK KLUBJÁNAK
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

Hétfõn reggel vércukor mérés, vérnyomás ellenõr-
zés, testsúlymérés, gyógymasszírozás elõ-
jegyzésre 8 órától 12 óráig telefonon:
06/30/608-51-76 számon Mészáros Magdi-
nál,

Kedden délelõtt fél 10-tõl kézimunkázók csoport-
jának foglalkozása, délután 14-16 óráig
az Optimista Csoport próbája (Joóné),

Szerda délelõtt 10-tõl idõs torna (Megyeriné Erzsi-
ke),

Csütörtökön Közösségi rendezvények, felkészülés
a német vendégek fogadására, Ró-
zsák Napja, Új-Kenyér Ünnepe, kerti-
lak kialakítása, udvarrendezés, kert-
rendezés, ötleteket, javaslatokat vá-
runk!

Programjainkra, minden tagot, leendõ nyugdíjast
és érdeklõdõt szívesen látunk és várunk! A szûkí-
tett költségvetés miatt adományt, tombolatárgyat,
süteményt, irodai kiegészítõket elfogadunk!

A Klub vezetõsége

Tevékeny az Idõsek Klubja

A tavaszi friss zsongás az Idõsek Klubjába is
élénkséget hozott. A Pünkösdi Királyválasztás új
lendületet adott a kert, az udvar rendbetételére, s

lassan kirajzolódni látszik az új faház, amelyet
adományból a Bojtorján Együttes, a német vendé-
gek és a tagok kiegészítõ támogatásával együtt va-
lósíthatunk meg. Reméljük, mire a kánikula elér
bennünket, hûsölhetnek, kártyázhatnak és kézi-
munkázhatnak alatta még sokáig a mártélyi idõ-
sek.
A közös munkához ki-ki a maga erejével, ötleteivel
és segítségével járult hozzá, ezt a fotók is bizonyít-
ják. Köszönet érte.

A Mártélyi Polgárõr Egyesület hírei

A Csongrád Megyei Tûzoltó Szövetség 2007. május
26-én Balástyán megrendezte a megyei Tûzoltók
szakmai versenyét. A rendezvényen hivatásos,
köztestületi és önkéntes tûzoltók vettek részt. 
A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület is képviseltette magát a megpró-
báltatásokon, igen szép és jelentõs eredménnyel.
Két kategóriában értek el helyezést, kismotor fecs-
kendõ szerelésben a II. és a szakmai verseny gép-
jármû ügyességi vetélkedõn III. díjra tettek szert.
Az Egyesületet képviselte: Békési Sándor, Id. Ró-
zsa János, Ifj. Nagy Imre, Ifj. Rózsa János, Nagy Im-
re, Nagy Sándor, Rózsa Szilveszter Róbert, Szalai
István, Tóth Mihály.
A tagokat lelkes szurkolótábor, 20 - 25 fõ segítette
a szép eredmények elérésében.
Gratulálunk az elért eredményekért.
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ÁMK HÍREK

A Föld napjára emlékeztünk
Április 23-án megünnepeltük iskolánkban a Föld
napját. Az izgalmas versenyen, melyet másfél he-
tes hulladékgyûjtés és kutatómunka elõzött meg, a
4. és 6. osztályos tanulók szerepeltek a legügyeseb-
ben.
Még a felsõ tagozatosok víz és talajvizsgálatot vé-
geztek, addig a kicsik aszfaltrajzot készítettek.
Délután gyerek, szülõ, tanár az iskolánk környeze-
tének szépítésén dolgozott.

Atlétika:
Versenyzõink 2007. május 9-én egyéni pályabaj-
nokságon mérték össze tudásukat a városi iskolák
tanulóival. Bereczki Zsolt 8. osztályos tanuló súly-
lökésben a 20 induló között az elõkelõ V. helyet
szerezte meg 9 méter 81 cm-es eredménnyel.
Bordás Bence 53 méter 28 cm-es kislabdahajítás-
sal éppen hogy - 20 cm - lemaradt a hatos döntõ-
rõl.
Baranyi Krisztián 4 méter 18 cm-es távolugrása is
dicséretet érdemel.
Iskolánk fiú és leány csapatai 2007. május 22-én „Kis-
iskolák sportversenye"-n mérették meg magukat.
Fiú focistáink szoros küzdelmet vívtak a Szántó K.
Ált. Isk. és a Móra F. Külterületi Ált. Isk. csapatai
ellen. Mindkétszer 1:1-es eredmény született,
amellyel sajnos nem jutottak be a háromcsapatos
döntõbe. Csapattagok: Zsótér Dezsõ, Zimán Ádám,
Ménesi Gábor, Ménesi Zoltán, Nagy Gergely, Brizik
Bodrogi Tíczián, Pap Dániel, Brizik Bodrogi István,
Daraki Ádám, Papp Ádám, Bereczki Zsolt.
Leány atlétáink a 3 próba versenyen V. helyen, a
svédváltóban a IV. helyen végeztek.
A Tóbiás Dóra, Terjék Zsanna, Ferenczi Bettina,
Gazsi Szabina, Kiss Krisztina, Hízó Ildikó tagokból
álló csapat megérdemli a dicséretet.
Fiúatlétáink a 3 próbában IV., svédváltóban szin-
tén a IV. helyet szerzeték meg.
Csapattagok: Bereczki Zsolt, Gardi Bence, Brizik
Bodrogi Tíczián és István, Papp Ádám, Fulai Cson-
gor.
Papp Ádám, iskolánk 4. osztályos tanulója nem
rég Franciaországban, Vallauris-ban járt a HFC
1997-es születésûek focicsapatával. A 24 csapatos
nemzetközi tornán a II. helyen végeztek, ahol ta-
nulónk 3 gólt rúgott.
Fulai Csongor nevû tanulónk a május 26-27-én
Gencsapátiban megrendezett BMX Országos Baj-

nokságon gyermek I. kategóriában két elsõ helye-
zést ért el.

Énekverseny németül:
A Liszt Ferenc Ének-Zenei Ált. Iskola idegen nyel-
vû ének versenyt hirdetett, melyre iskolánkból
Baranyi Nikoletta 5.o., Gazsi Szabina, Béres Viktó-
ria 6.o. és Tóbiás Dóra 7. o. tanulóink jelentkeztek.
A kötelezõ ének mellett szabadon választott dalt is
adtak elõ. Bár az elsõ háromba nem sikerült kerül-
nünk, dicséret és elismerés jár tanulóink felkészü-
léséért, hozzáállásukért.

Tóbiás Dóra a Hódmezõvásárhelyen megrendezett
Kistérségi szavalóversenyen II. helyezett lett, ezzel
továbbjutott a megyei fordulóra, ahol a 27 fõs me-
zõnyben szépen szerepelt.

Május 12-én természettudományi tantárgyak ver-
senyén vettünk részt Szegváron. Iskolánkat bioló-
giából Tóbiás Dóra (7. oszt), kémiából Szabó Teré-
zia (7. oszt.) és Mészáros Jennifer (7. oszt.), fiziká-
ból Olasz László (8. oszt) képviselte, aki V. helye-
zést ért el.

Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtárában május
31-én 13 órától Juhász Orsolya volt a vendég, aki-
nek fõ területe a gyermek- és ifjúsági irodalom,
szûkebb kutatási területe a magyar gyermeklíra
története. Publikációi is nagyrészt e tárgykörben
jelentek meg. 

Az ÁMK Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolájá-
nak táncvizsgájára került sor június 1-jén pénte-
ken 17 órától a Faluház nagytermében. Bemutatko-
zott a társastánc tanszak és a modern kortárs tánc
tanszak. 17 órától táncvizsga volt a Faluházban.

Június 3-9. német gyerekeket fogadtunk Mártély-
Altenahr partnerkapcsolat 10. évfordulójának al-
kalmából, akik 1 hetet töltöttek el Mártélyon csa-
ládoknál. Az általános iskolás korú gyerekek dél-
elõttönként részt vettek a tanítási órákon a foga-
dó gyerekekkel, délutánonként kirándulásokra,
túrákra és hivatalos elfoglaltságokra került sor.
Már 10 éves a két település közötti kapcsolat, és
ebbõl az alkalomból az altenahri képviselõtestület
is ellátogatott hozzánk, õk június 7-én érkeztek
meg.
Június 13. Túranap osztályonként.
Június 16-án 10 órától ballagás és ünnepélyes tan-
évzáró.
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A biztosítottak 2007. február 15. napjától a tár-
sadalombiztosítás terhére (a jogszabályban meg-
határozott kivételektõl eltekintve) kizárólag vizit-
díj (300,- Ft alkalmanként), vagy kórházi napi-
díj fizetése mellett vehetik igénybe az egészség-
ügyi ellátásokat.

A vizitdíjat az ellátás igénybevétele elõtt kell
megfizetni. Amennyiben erre nem kerül sor a biz-
tosított az egészségbiztosítás terhére nem látható
el.

I. Vizitdíj fizetése mellett igénybe vehetõ szol-
gáltatások:

- Háziorvosi ellátás
- Fogászati ellátás
- Járóbeteg-szakellátás
- Járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vett or-

vosi rehabilitációs ellátás
- Fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás

Nem számít külön alkalomnak az orvos által
rendelt,
- injekciós, infúziós kúra,
- kötözés,
- fürdõgyógyászati ellátás részét képezõ kezelés,
- gyógytorna kezelés,
- fizikoterápiás kezelés
ha azt nem orvos végzi.

Amennyiben a biztosított ugyanazon egészségügyi
szolgáltatónál egy nap alatt több járóbeteg-
szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egy-
szer kell megfizetni.

Nem számít külön alkalomnak, ha a biztosított
állapota miatt szükséges vizsgálat jellege teszi
szükségessé, hogy a háziorvost ugyanaznap is-
mételten felkeresse.

Vizitdíj összegének visszaigénylése:

1. A háziorvosi/fogorvosi alapellátás, vagy járóbe-
teg/fogászati szakellátás helyén (az Egészségügyi
Szolgáltatónál) amennyiben a biztosított az el-
látást nem vette igénybe, függetlenül attól, hogy
a háziorvos vagy a biztosított miatt maradt el az
ellátás.

2. Mártély Község Jegyzõjénél visszaigényelhetõ a
vizitdíj összege a biztosított adott naptári évben
külön-külön elszámolva a 21-dik alkalomtól:
- 20 db háziorvosi/fogorvosi alapellátásokért fi-
zetett vizitdíjakról kiállított eredeti befizetési bi-
zonylatok alapján,
- 20 db járóbeteg / fogászati-szakellátásokért
fizetett vizitdíjakról kiállított eredeti befizetési bi-
zonylatok alapján.

A 21. alkalomtól a visszaigénylésre a befizetést
követõen azonnal, de legkésõbb a visszaigé-
nyelhetõ vizitdíj befizetését követõ év 60. napig
van lehetõség az eredeti számla, nyugta alap-
ján!

Minden hónap utolsó csütörtökjén 08.00-12.00
óra között a Polgármesteri Hivatalban Kecskemé-
ti János szociális elõadónál (6636 Mártély, Rákóczi
tér 1.) a biztosított által személyesen (szóban vagy
írásban) elõterjesztett és benyújtott bizonylatok
megléte esetén, a kérelem tárgyában azonnal dön-
tés születik és amennyiben az ügyfél fellebbezési
jogáról lemond, a visszaigényelt összeg készpénz-
ben történõ azonnali kifizetése megtörténik.

A fent megjelölt idõponton kívül, írásban vagy
szóban, az ügyfélfogadási idõben a kérelem bármi-
kor elõterjeszthetõ. Ebben az esetben, ha a vizitdíj
összegének visszatérítését az ügyfél pénztári kifi-
zetés útján kéri, úgy az minden héten hétfõn
09.00-10.00 óra között a Polgármesteri Hivatal
Pénztárában kerül teljesítésre.

A kórházi napidíj összege 300,- forint napon-
ként. A kórházi napidíjat nem kell tovább fizet-
ni, ha a biztosított adott naptári évben már ösz-
szesen 20 napnyi kórházi napidíjat megfizetett.
A 20 alkalom megfizetésének tényét a biztosított
számlával illetve nyugtával köteles igazolni.

Mártély, 2007. május 29. 

Dr. Tarics Csilla sk.
Jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A VIZITDÍJRÓL



Óvodai hírek:

Június 2-án szombaton 10 órától vettek búcsút az
iskolába induló óvodások az óvoda udvarán a ha-
gyományokhoz híven.
Végzõs gyermekek: Czirok János Benjámin,
Domján Katalin, Hajdú Renáta Virág, Papp Kriszti-
án Zsolt, Székely Szabó Dorina.
Az óvodai évzáró mûsorában minden óvodás kis-
gyermek szerepelt.
Június 4-én hétfõn az összes óvodás gyermek a
Szegedi Vadas Parkba tett kirándulást. Az utazás
költségei SZMK óvodai báli bevételbõl finanszíroz-
ta.

Mártélyi Vadászok Egyesületének alaku-
ló ünnepsége

2007. május 19-én 10 órakor került megrendezésre
a Mártélyi Vadászok Egyesületének alakuló ünnep-
sége, melyet a Vadász Kürtösök nyitottak meg a
Vadász Himnusszal. Az égiek kedvezõ idõjárással
járultak hozzá a szabadtéri ünnepséghez, melyen
nyitó beszédet mondott Dudás Ferenc elnök, Ba-
logh Jánosné polgármester valamint Németh Lász-
ló Tisztelendõ Úr.

Közbiztonsági napot tartottak

2007. május 10-én a Közbiztonság, Közlekedés biz-
tonság, Ifjúság védelem, DROG megelõzésrõl
elõadás sorozatot tartott a Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város Rendõr Kapitányságról Molnár
Orsolya szakreferens. Elismerõ Oklevelet és
könyvvásárlási utalványt adott át Dr. Dezsõ József
a Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Rendõr
Kapitánya Bereczki Zsolt, Bordás Bence György,
Juhász József, Olasz László mártélyi diák pol-
gárõröknek huzamosabb ideje végzett kiemelkedõ
munkájukért. Az egész falu nevében köszönjük
tevékenységüket.

Az emlékmû avatása után Baranyi Máté átadta az
Egyesületnek a Mártélyi Civilház kulcsát és
Baranyi Lili énekkel köszöntötte az egybegyûlte-
ket. 
Az a két kis tölgyfa, amit a vadászok ültettek,
szimbólum, intõ figyelmeztetés, hogy ne csak vág-
juk az erdõket, a fákat, hanem ültessünk is helyet-
tük.

"Az erdõ így fohászkodik mindenkihez:
VÁNDOR, ha elhaladsz mellettem

ne emelj rám kezet!
ÉN VAGYOK tûzhelyed melege hideg,

téli éjszakákon
ÉN VAGYOK tornácod barátságos fedele,

amelynek árnyékába menekülsz a tûzõ naptól
és gyümölcsöm oltja szomjadat.

ÉN VAGYOK a gerenda, amely házadat tartja,
én vagyok asztalod lapja,

én vagyok az ágy amelyben fekszel
a deszka, amelybõl csónakodat építed.
ÉN VAGYOK házad ajtaja, bölcsõd fája,

a koporsód fedele.
NE BÁNTS!"
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Az ünnepség után a rendezvény családi program
keretei között folytatódott a Dékány tanyán. Min-
den kedves tagot finom halászlével, sült hallal és
rendkívül finom vadételekkel láttak vendégül. Sze-
retnénk megköszönni Bodnár Sándor halásznak,
hogy lehetõséget adott a Tiszai csónakázásra, va-
lamit hogy megosztotta velünk a Tiszán szerzett
élményeit és tapasztalatit. Rendkívüli örömöt
nyújtott mindenki számára.

Interjú Dudás Ferenccel

Tiszteltettel és szeretettel köszöntöm a Mártélyi
Vadászok Egyesületének elnökét, Dudás Ferencet.

•  Tisztelt elnök Úr mikor alakult meg az
Egyesület?

• Egyesületünk 2006. június 26-án alakult.
• Milyen céllal és miért tartja fontosnak, azt hogy

az Egyesület vadász területén a saját földjeinek
a tulajdonosai vadászhatnak?

• A mártélyi földtulajdonosok, gazdálkodók saját
földterületeiken vadászati jogosultságukkal élhet-
nek. Akié a föld az birtokolhatja a vadászati
jogokat az adott terület felett. Ezért kértük fel a
földtulajdonosokat, hogy saját területükön saját
maguk határozzák meg annak vad eltartó
képességét és saját maguk vadgazdálkodhas-
sanak. Egyesületünk örül neki, hogy helyi
gazdálkodók tevékenykednek a területen.
• Kik a tagok?
• A legnagyobb területtel a Dalerd Zrt. Vas Sándor
vezérigazgató úr, Bugyi László, Kérdõ Ferenc,
Kovács Mátyás, Kruzslicz István, Szabó Pista
bácsi, Szabó István, Szabó Lajos, Szabó Péter, Szél
Sándor a tagjaink. Szabó Pista bácsi azon tag, aki
a tulajdonában álló összes földterülettel maxi-
mális támogatója az egyesületünknek. Szél Sándor
Úr azon földtulajdonos aki az egyesület mega-

lakulásakor a földterületével alapítóvá vált, de
nem kíván tagja lenni az egyesületnek, valamint
vadászati jogával sem kíván élni. Egyesületünk
tiszteletbeli taggá választotta.
• Ez a szenvedély, ez a hobbi magában rejti a vad

szeretetét, a természettel szembeni alázatot, és
mindezekért az anyagi áldozatok vállalását is.
Az igazi vadász szellemiségében, lelkében hor-
dozza a segíteni akarást. A vaddal és a ter-
mészettel való együttérzés egyik magasztos for-
mája a vadgazdálkodás.

• Ne csak lõdd, hanem ápold és etesd a vadat. A
téli etetés során a kihordott takarmányból az
énekes madarak és még sok olyan állat fogyaszt,
melyekrõl senki sem gondoskodik. Azok az
emberek akik nem kellõen ismerik a vad-
gazdálkodást mint tudományt és szempontjait,
azok nem tudnak szakszerû véleményt alkotni
arról, hogy mi a különbség a "gyilkolás" és a vad-
gazdálkodás között. A vadgazdálkodás a ter-
mészetvédelem szerves része az állomány szabá-
lyozással együtt. Hazánkban az 1800-as évek
végén kihaltak a csúcsragadozók, mint a medve,
hiúz és farkas. Így ezen természetbeni ténytõl
fogva nem lehetséges beavatkozás nélkül szabály-
ozni az egészséges populáció összetételét. A
VADÁSZ végzi el a csúcsragadozó "helyett" az
állomány szabályozást. 
• Ön hogyan vélekedik a "vad gyilkolásról"?
• A vadász azért nem végez "gyilkolást", mert
minden évben a területén található állományt
ellenõrzi, összetételét felméri és amelyrõl jelentést
tesz a Csongrád Megyei Vadászati Felügyelõ-
ségnek. Minden év februárjában becsült vagy
pedig tényleges létszám becslést köteles végezni
minden Vadgazdálkodási Egység. A Vadászati
Felügyelõség határozza meg minden évben a
kilõhetõ vadfajt, annak korát és mennyiségét.
• Egy vadász azt honnan tudja, hogy igen ez a

vad, az amit " le lehet" vadászni?
• A vadgazdálkodás egy komoly tudomány,
melynek minimális ismerete nélkül nem lehet az
emberbõl VADÁSZ. Alapvetõ fontosságú a ter-
mészet és a vad szeretete és tiszteletben tartása,
de tudományos ismeretek nélkül nem válhat az
emberbõl vadász. A vadak testtartása, aggancsuk
mérete, formája, minõsége alapján tudunk
következtetni a korra. Igen, bizton állítom, hogy
minden egyes vad elejtése komoly szakmai
felkészültséget igényel.
• Ha jól gondolom, az iskolai oktatatáson kívül

igen komoly jelentõséggel bír a családok
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dinasztiákon keresztül "fejlõdõ" szakma? Mert
ha jól gondolom, akkor a vadászat is egy komoly
szakma?

• Igen, jól látja. A komoly szakmai munka 15 - 20
- 100 éves családi dinasztiákon keresztül vezethetõ
vissza. Azok az emberek akikrõl példát vehetünk,
mint például Király Gyula bácsi, hatalmas szak-
mai tudással és tapasztalttal rendelkezett. Soha
nem jelentett Gyuszi bácsinak az gondot vagy
nyûgöt, hogy az õ szakmai tudását és tapaszta-
latát a faitaloknak átadja és tanítsa õket. Õ úgy
vélekedett, hogy az az élet rendje, amikor az "idõs"
és tapasztalt vadász minden tudását átadja a
következõ nemzedék számára. Természetesnek
tartotta, hogy az, aki él a tanulás lehetõségével, az
"túl tud lépni" a mesterén, hogy õ maga is mester-
ré váljon. Ez az elõbbre jutás. Ne hagyjuk, hogy az
irigység érzése uralkodjon, mert akkor nem
fogunk tudni elõbbre jutni.
• Mitõl válik valaki igazi vadásszá?
• Mint már említettem nagyon fontosak a szakmai
ismeretek, mert egy vadász egy õzbak elejtésnél
100 - 150 méterre is lehet a vadtól, és ugye ilyen
távolságból csak a küllemi jegyekre és a tapaszta-
latunkra hivatkozhatunk. Két vadászat sem egy-
forma. Vannak olyan emberek, akik csak szabad-
idõs tevékenységként vadásznak. Szeretik az anya-
természetet és kellemes kikapcsolódásként élik
meg. De egy igazi VADÁSZ, ezen dolgok mellett
fontosnak tartja a szakmai fejõdést! Minél több és
nagyobb tudással bír az ember, annál inkább
tudatosodik benne, hogy mennyi mindent tudhat-
na még, így folyamatos képzésre sarkallja magát.
Egy igaz vadásznak nem elsõdleges célja, hogy
vadat ejtsen. Az amikor állig felszerelkezve várjuk
és lessük a vadat a lesrõl és mikor megérkezik még
sem ejtjük el, mert a közelben szoptat egy vaddisz-
nó anyakoca. Ha ezen érzés birtokában ül az
ember a lesen, akkor igaz vadászként ül a lesen.
Köszönöm az ünnepségre a meghívást, az interjút.
Önkormányzatunk nevében szeretném meg-
köszönni Önnek és az Egyesületnek a megtisztel-
tetést, hogy alakuló ünnepségüket itt rendezték
meg és emlékmûvüket a Polgármesteri hivatal
épülete elõtt helyezték el. 

A vadász is ember, mondhatjuk. Mondanunk is
kell, mert ha nem ember lenne, akkor a vad elej-
tésekor ragadozónak hívnánk. 
A vadászat elsõsorban védelmet jelent. A vad és a
természet szeretetét és védelmét, a vadászati

kultúra és a hagyományok õrzését, a környe-
zetünk ápolását.
Az igaz vadászok jó gazda módjára óvják nemzeti
kincsünket a vadállományt és a természetet, a
madarakat és a fákat, hogy mindezeket átadhas-
sák az utókor számára.

Tûzvédelmi felhívás

Felhívom minden gazdálkodó, föld, erõgép és
munkagép tulajdonos figyelmét, hogy 2007 évben
megkezdõdtek a gabona betakarítási munkálatok.
Az aratás ideje alatt fokozott figyelemmel gondos-
kodjanak a tûzoltó készülékek meglétérõl, annak
megfelelõ mûszaki állapotáról.
Tûz esetén kérem, hogy bejelentéseiket tegyék meg
a helyi Önkéntes Tûzoltók vezetõjénél, Rózsa
Jánosnál a 62/228-043, 06/30/621-62-37, illetve a
Hódmezõvásárhelyi Tûzoltó Parancsnokságon a
242-233 vagy a 105 telefonszámon.

Lakossági felhívás

Az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szabá-
lyok 2007. április 01-tõl megváltoztak.
Egészségügyi ellátás jogviszonyhoz kötött, a
kezelõ orvos a jogosultságot a kezelést megelõzõen
köteles ellenõrizni. 
Az Önkormányzat által az elõzetesen, 2007. áprili-
sában kiküldött TÁJÉKOZTATÓ útján kiértesített
lakosok jogviszonya, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultsága a MEP nyilvántartása szerint
nem tisztázott.
Tekintettel arra, hogy kevés számú lakos jelent
meg az elõzetes felhívásra, így ismételten kérem
Önöket, hogy az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultág rendezése érdekében keresse fel az
Önkormányzatot vagy a MEP Hódmezõvásárhelyi
irodáját (Hódmezõvásárhely, Kinizsi u. 1.).
Amennyiben ezen felhívásunkat elmulasztja,
akkor az egészségügyi szolgáltatás díját 100%-ban
meg kell téríteni.
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Kérem Mártély Község Önkormányzat
Kommunális Közmûberuházó és Üzemeltetõ
Intézményét, hogy részemre a Mártély Község
Önkormányzat Közgyûlésének 7/2007. (V.31.) Ök.
Rendelet 4/A. §-ban foglaltaknak megfelelõen a
locsolási díjkedvezményt biztosítani szíveskedjen.
Nyilatkozom, hogy a rendeletben meghatározott
következõ követelményeknek megfelelek.
- olyan lakóingatlannal rendelkezem, amelyhez tar-
tozó telek legalább 50 %-a, de min. 100 m2 bioló-
giailag aktív zöldfelület és közüzemi víziközmûbõl
szolgáltatott ivóvizet locsolás céljából használok,
- nincs víz- és csatornadíj fizetési hátralékom,
- locsolási célú ivóvízszükségletemre a szolgáltatói
közmûhálózaton kívül nem használók egyéb alter-
natív-saját tulajdonú kutat vízbeszerzési lehetõség-
bõl,
- a Mártélyi Csatornaberuházó Víziközmû Társulat
tagjaként érdekeltségi hozzájárulás megfizetésébõl
eredõ tartozásom nincs.
Tudomásul veszem, hogy:
A locsolási kedvezményt 2007 évben június 01- tõl
szeptember 30-ig, terjedõ idõszakra az ingatlan
vízmérõn mért vízfogyasztása után kell megállapí-
tani, a fizetendõ csatornadíj százalékos arányában.
A locsolási kedvezmény e rendelettel meghatáro-
zott mértéke az adott idõszakhoz tartozó csator-
nadíj 10 %-a.

Elszámolása utólagosan számlakompenzációval
történik. 
Ha a vízmérõ leolvasás nem a kedvezményezett
idõszak kezdõ, illetve záró napján történik, a ked-
vezményt a szolgáltató arányosítással állapítja meg. 
A jogosultság szempontjából minden elszámolási
idõszakban vizsgálni kell, hogy az adott idõszakra
vonatkozóan nincs díjhátralék vagy érdekeltségi
hozzájárulás tartozásom. Díjhátralék vagy érdekelt-
ségi hozzájárulás tartozás esetén adott idõszakra
vonatkozó locsolási kedvezményre jogosultságomat
elvesztem.
Az ingatlanra vonatkozó jogosultság feltételének
megszûnésérõl a fogyasztó a változást követõ 30
napon belül köteles tájékoztatni a szolgáltatót. A
tájékoztatás elmulasztása miatt a szolgáltató
részére indokolatlanul elszámolt kedvezményt a
fogyasztó köteles a szolgáltatónak megfizetni. 
A szolgáltató a kedvezményre jogosító feltételeket
jogosult ellenõrizni. 
Amennyiben a rendelet szerinti 10%-os mértékû
locsolási díjkedvezmény igénybevételére nem kerül
sor, a szolgáltató kérelemre a szennyvízdíj
kiszámításánál érvényesíti a közmûves ivóvízellátás-
ról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló
38/1995 (IV. 5.) Korm. rendelet 24.§ (4) bekezdés e)
pontjában meghatározott kedvezményt, a rendelet
szerinti feltételek fennállása esetén.

K É R E L E M

A kérelmezõ adatai:

Fogyasztó neve:

Fogyasztási hely címe:

Fogyasztási hely helyrajzi száma:

Fogyasztó tulajdoni része a fogyasztási helyen:

Mártély, 2007. ………………………….. hó …………..nap

kérelmezõ aláírása
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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

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

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

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.

Nosztalgia Találkozó
Mártély, Feketehalom, Tegehalom diákjai,
tanítói és ezekhez a helyhez kötõdõ elszárma-
zottak részére Nosztalgia Találkozót tartunk
2007. szeptember 22-én 9 órától a Faluházban.
Jelentkezni lehet:

Apró Lajosné
228-033

(30) 591-9262.

Elvesztettem Alcatel típusú telefonomat
2007. június 4-én hétfõn délután a Fõ u. 26
szám alatt.
Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutassa
vissza Safarik Gábornéhoz (Fõ u. 26).

Köszönettel: Safarik Gábor

A parlagfû elleni védekezésrõl 

Mint ismeretes az Országgyûlés módosította a
növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvényt,
amelynek eredményeként az idei évtõl kezdve
jelentõsen szigorodik a parlagfûvel szennyezett
területek felderítése és a közérdekû védekezések
kivitelezése az elmúlt évek gyakorlatához képest.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium felhívja az érintettek figyelmét, hogy a par-
lagfû elleni védekezés elsõsorban föld tulaj-
donosának, illetve használójának a kötelezett-
sége. A hatóság feladata ezért csak a közérdekû
védekezés elrendelésére terjed ki.
A parlagfûvel fertõzött területek felkutatását a
törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. Az
ellenõrzést a földhivatalok mezõgazdászai
határszemlék során végzik - légi felvételek és az
elõzõ évi eljárások adataira támaszkodva -
együttmûködve a növényvédelmi hatósággal, az
önkormányzatok jegyzõjével, a civil szervezetekkel
és a lakossággal.
A parlagfû legintenzívebb növekedési idõszaka
július hónapban, a virágpor szóródásának leg-
nagyobb tömege július végén és augusztus hónap-
ban történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak
a parlagfû elleni védekezést június 30-ig végre
kell hajtani azt követõen pedig a parlagfû
virágzását, az allergén pollen levegõbe kerülését
folyamatosan megakadályozni. A védekezés leg-
egyszerûbb módja a június végétõl két-három
alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres
gyomirtás. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás
csak serkenti az egész szezonban folyamatosan
csírázó parlagfû szaporodását.
A törvény hatálya kiterjed az ország teljes
területére és az összes ingatlantulajdonosra. 

Forrás: FVM - Kommunikációs Önálló Osztály


