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Családbarát Önkormányzat díjat nyert
településünk

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE)
határozott törekvése, hogy megerõsítse és terjesz-
sze, a társadalom elé tárja követendõ mintaként
mindazokat a jó példákat, gyakorlatokat, progra-
mokat és intézkedéseket, amelyek a gyermekes
családok életét megkönnyítik, s egyben országunk
demográfiai helyzetének javítását is szolgálják. E
cél érdekében hoztuk létre három évvel ezelõtt a
Családbarát Önkormányzat díjat, amelyet mindig
az ENSZ Népesedési Világnapjához (július 11.)
kötõdve adunk át részben a tagságunk, részben az
elnökségünk által javasolt önkormányzatoknak. 

Idén a NOE alapításának 20. évfordulóját ünnepel-
jük, s ez alkalomból az eddigi 1-2 díjazott helyett
elnökségünk 5 önkormányzat elismerésérõl dön-
tött. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Mártély
önkormányzata is a díjazottak közé került. 

Az odaítélt díj a sajtó nyilvánossága elõtt július
11-én Budapesten az egyesület központjában ke-
rült átadásra.
Településünk képviselõ-testülete általános isko-
lánk megtartása érdekében 2007. június 17-én négy
ingyentelkeket sorsoltak ki nagycsaládosoknak.
Mivel az érdeklõdés óriási volt, jövõ tavasszal
újabb nyolc telek kerül kiosztásra.

Pásztor Márta és Orovecz József

Józsa Zsuzsanna és Rigó József Zámbori Zoltán és neje

Berki Sándor és Berki Sándorné

AZ INGYENES ÉPÍTÉSI TELEK PÁLYÁZAT NYERTESEI
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Mártély község Önkormányzata pályázatot hirde-
tett nem állandó mártélyi lakhellyel rendelkezõ 3
vagy több kisgyermekes családok, nevelõszülõk ré-
szére, építési telkek ingyenes tulajdonba adására.

A következõ pályázók nyertek:
Berki Sándor és Berki Sándorné
Szentes
Gyermekeik: Dávid 7. osztályos, Rebeka 3. osztá-
lyos, Dániel 1. osztályos, Kamilla 1 éves.

Józsa Zsuzsanna és Rigó József
Császár
Gyermekeik: Levente 1998-ban, majd 2000-ben An-
na, 2002-ben Dorkás, 2004-ben Eszter születtek.

Pásztor Márta és Orovecz József
Galgamácsa
Gyermekeik: Richárd (1994) 7. osztályos, Kevin 1.

osztályos tanulók, Levente 2005-ben és József
Márk 2006-ban született. Ötödik gyermeküket au-
gusztusra várják. 

Zámbori Zoltán és neje
Szeged
Családunk jelenleg 5 kiskorú gyermeket nevel.
Vivien (1992) Szegeden a Krúdy Gyula Szakközép-
iskola 10. osztályos tanulója, Dávid Zoltán (1994)
általános iskola 7. osztálya, Zsófi pedig az általá-
nos iskola 1. osztályát kezdi szeptembertõl, Zoltán
Bence (2003) óvodás, Zoé Réka (2006).

Jómagam és az égész falunk nevében köszöntöm
új lakosainkat.
Kívánom, hogy "új életük" minden vágya és kíván-
sága teljesüljön Mártélyon.

szerk.

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

A Hivatalos Autóbusz Menetrend 1. sz. és a
Csongrád megye területére érvényes 10. sz.
kötetéhez

5004 (Szeged) - Hódmezõvásárhely - Mindszent
- Szentes - Csongrád autóbuszvonalon
101 sz. járatot Hódmezõvásárhely, aut. áll. indul
V 5.50 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik V 7.15 óra, 
118 sz. járatot Csongrád, aut. áll. indul V 5.40 óra
Hódmezõvásárhely, aut. áll. érkezik V 7.10 óra, va-
lamint a
113 sz. járatot Hódmezõvásárhely, aut. áll. indul
V 8.30 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik V 10.00 óra,
szüneteltetjük.
134 sz. járatot Csongrád, aut. áll. indul V 17.45
óra, Mindszent, aut. vt. V 18.40 óra,
Szentes-Mindszent viszonylatban szüneteltet-
jük.

5007 Szeged - Hódmezõvásárhely - Mindszent -
Szentes - (Szarvas) autóbuszvonalon
101 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul V 5.00 óra,
Hódmezõvásárhely, vá. érkezik V 5.34 óra, 
105 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul V 7.00 óra,
Hódmezõvásárhely, vá. érkezik V 7.34 óra,
109 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul V 9.00 óra,
Hódmezõvásárhely, vá. érkezik V 9.34 óra,
113 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul V 11.00 óra,
Hódmezõvásárhely, vá. érkezik V 11.34 óra,
117 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul V 13.00 óra,

Hódmezõvásárhely, vá. érkezik V 13.34 óra,
121 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul V 15.00 óra,
Hódmezõvásárhely, vá. érkezik V 15.34 óra,
125 sz. járatot Szeged, aut. áll. indul V 17.00 óra,
Hódmezõvásárhely, vá. érkezik V 17.34 óra,
valamint a 
104 sz. járatot Hódmezõvásárhely, vá. indul V
6.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik V 6.35 óra,
108 sz. járatot Hódmezõvásárhely, vá. indul V
8.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik V 8.35 óra,
112 sz. járatot Hódmezõvásárhely, vá. indul V
10.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik V 10.35 óra,
116 sz. járatot Hódmezõvásárhely, vá. indul V
12.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik V 12.35 óra,
120 sz. járatot Hódmezõvásárhely, vá. indul V
14.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik V 14.35 óra,
124 sz. járatot Hódmezõvásárhely, vá. indul V
16.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik V 16.35 óra,
128 sz. járatot Hódmezõvásárhely, vá. indul V
18.00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik V 18.35 óra,
szüneteltetjük.

Jogosult állatorvos:
Dr. Szabó András

Telefon: 06/30/9-683-064
Rendelési ideje:

Kedd, péntek 800 - 900 óráig 
Mártélyi Agro Kft. iroda épületében

Községház u. 20 - 22 szám alatt



Elõadás a Gondozási Központban

2007. július 5-én 10 órakor a Gondozási Központ-
ban az ÁNTSZ Makói - Hódmezõvásárhelyi Kistér-
ségi Intézetétõl Tóth Erika egészségfejlesztõ elõ-
adást tartott a parlagfû okozta allergiáról.

Bemutatta a növényt és beszélt az ellene való vé-
dekezési módokról. Az eladás után védõkesztyû-
ket, szemetes zsákokat osztott szét az önkéntes
hallgatói közönségnek, akik vállalták, hogy részt
vesznek a "parlagfû vadászaton" a Polgármesteri
Hivatal melletti közterületen.

A jelenlévõk a helyszínen megismerhették a nö-
vényt, így a jövõben a saját környezetükben hasz-
nosíthatják az ily módon szerzett tudást és tapasz-
talatot.

A parlagfû ellenes hatósági intézkedé-
sekrõl

A módosított növényvédelmi törvény alapján az
idei évtõl a parlagfûvel kapcsolatos hatósági el-
járások is változtak, jelentõsen szigorodtak.

A földhivatal július 1-tõl kezdve végzi a határ-
szemléket, mivel minden földtulajdonos és föld-
használó június 30-ig köteles a parlagfû-mentesí-
tést elvégezni.
Amennyiben a határszemlék során július 1 után
parlagfûvel szennyezett területre bukkannak az el-
lenõrök, arról hatósági eljárást kell indítani, jegy-
zõkönyvet kell készíteni, melyet a tulajdonos illet-
ve földhasználó adataival együtt átadják a közér-
dekû védekezést elrendelõ hatóságnak, mely kül-
területen a mezõgazdasági szakigazgatási hivatal,
belterületen pedig az önkormányzat jegyzõje.
A földhasználó, illetve tulajdonos errõl külön érte-
sítést nem kap, csak a hely szerint illetékes önkor-
mányzat hirdetõtábláján kerül kifüggesztésre a
közérdekû védekezés elrendelése.
A törvény kimondja, hogy a földhasználó illetve
tulajdonos köteles a parlagfû virágzását megaka-
dályozni, és ezt az állapotot folyamatosan fenntar-
tani a parlagfû virágzási periódusában. Ez azt je-
lenti, hogy mivel a parlagfû egyszeri kaszálás után
ismét kihajt, és újra képes virágozni, így a virág-
zási periódusban többször is szükség van a kaszá-
lásra. Amennyiben ezt a tulajdonos nem teszi meg,
abban az esetben közérdekû védekezés többször is
elrendelhetõ!
Fontos tudnivaló, hogy az államigazgatási eljárás
szabályainak betartása mellett, mind a jegyzõ-
könyv felvételéhez, mind a közérdekû védekezés
elvégzéséhez lezárt ingatlan is felnyitható!
A tulajdonost, illetve földhasználót írásban csak a
költségek megtérítésérõl, illetve a növényvédelmi
bírság kiszabásáról tájékoztatják.
A hatósági eljárás idõrõl-idõre történõ szigorításá-
nak indoka, hogy a parlagfû fertõzöttség komoly
egészségi-, környezeti- és gazdasági károkat is
okoz.
A törvényi szabályozás - a nagyszámú allergiás
beteg érdekében - az egészséges környezethez va-
ló jogot a tulajdonjog elé helyezi.

Parlagfû bemutatása, elõfordulása

Elõször 1950-ben vizsgálták a gyomok elõfordu-
lását Magyarországon, ekkor a parlagfû csak a
21. helyen állt a gyakoriság és a területi elosz-
lás vonatkozásában, mára a legelterjedtebb
egészségkárosodást okozó gyomnövény.
Az I. világháború alatt hoztak át Észak-Ameriká-
ból. Hazánk mai területén már a 20-as években
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megtalálható volt a dél-somogyi részeken. Ekkor
elsõsorban nagy uradalmakban jelent meg, ahon-
nan az áruszállítási útvonalak mentén szétterjedt
kezdetben csak a déli részeken, majd tovább észak
felé.
Nem sok idõ telt el, megszokta az éghajlatot és má-
ra az egyik legigénytelenebb és legagresszívebb
gyomnövényünk.
A parlagfû leggyakoribb felszaporodási helye, a
megbolygatott talajú elhanyagolt parlagterüle-
tek, mint például a nagyberuházások, ipartele-
pek, utak, lakótelepek, kertek stb. területei.
A parlagfû magról kelõ kétszikû növény. A magvak
csírázása 10-20 C fokos hõmérsékleten indul meg.
Fény hatására gyorsabb a csírázása és a kelése, de
fény nélkül is képes csirázni akár teljes sötétség-
ben is. A kikelõ növények túlnyomó többsége a fel-
sõ 2,5-3 cm-es talajrétegbõl kel ki, de nem ritka a
6- 7 cm-es mélységbõl növekedõ növény sem. A
mélyebb rétegekbe lekerült, leszántott magok a ta-
lajtakaró védelmében akár 30-40 évig is csíraképe-
sek maradnak, és ha egy újabb talajmozgatás a
felszín közelébe hozza õket, akkor növekedésnek
indul a növény.
A szél gondoskodik a virágok beporzásáról. A vi-
rágpor szóródásának zöme július végén és au-
gusztus hónapban történik meg.
Az Aerobiológiai Hálózatunk mérései alapján a ki-
szórt virágpor mennyisége többszöröse a követke-
zõ legnagyobb virágpor tömeget adó fûféléknek (az
összes fûfajét együttesen számolva!). A mérések
szerint a virágpor szél útján akár több 100 km-es
távolságokra is képes tömegesen eljutni. 
A termés érése október közepe táján kezdõdik. Egy
közepes növény átlagban 3000-4000 db csíraképes
magot érlel, de minél kedvezõbbek a feltételek a
termésszám kialakulásához, annál jobban fokozó-
dik ez a mennyiség, mértek már 60 ezer darabos
termésszámot is egyetlen tövön. A magok ettõl
kezdve várják a tavaszi felmelegedést.

Miként védekezzünk a parlagfû ellen?
A legfontosabb, hogy minden alkalmas eszközzel
hosszú ideig kell védekezni, annak érdekében,
hogy tartós eredményt érjünk el.
A kézi gyomlálás az egyik leghatékonyabb mód-
szer. Ezt a módszert csak a virágzás elõtti idõbe
ajánljuk, mert a nagy tömegû pollennel való talál-
kozás egészségre gyakorolt hatása minden élet-
korban kedvezõtlen.
A kaszálás és a kapálás további környezet- és
költség kímélõ védekezési mód. A növényeket a

tömeges megjelenésük után, ahol lehet minél elõbb
tanácsos megsarabolni, a talajszinten a gyökér-
nyaki részt elvágva elpusztítani. Ez a legbiztosabb
módszer, mivel a növények így nem tudnak újra-
hajtani.
A talajhoz közeli néhány cm-en 2-3 elágazása is
van, és az ezekbõl kinövõ oldalhajtások teszik
eredménytelenné a szakszerûtlenül végzett kaszá-
lással történõ védekezést ellene.
A vegyszeres gyomirtás esetén fontos gondosan
megválasztani a gyomirtó szert és ügyelni kell ar-
ra is, hogy minél fiatalabb legyen a gyomirtóval ke-
zelendõ növény. Legcélszerûbb a vegyszerrel törté-
nõ gyom-mentesítést akkor végezni, amikor a
gyomnövények zöme már kikelt, és már elegendõ
levélfelületük van a szerek felvételéhez. A védeke-
zéseket legkésõbb a parlagfû 10 cm-es állapotáig el
kell végezni. 
Amennyiben kellõ ismeret hiányában nem tudunk
növényvédõ szert választani a Növény- és Talajvé-
delmi Szolgálatok, szívesen segítenek a szakta-
nácsadásban.

Nyári indián tábor az oviban

Vidám hangulatban telt a nyári szünet az óvodá-
ban. A sok - sok játék mellett a gyerekek megépí-
tették a felnõttek segítségével az indián sátrakat.
Az udvart vidám kacaj és sok kicsi indián huhogás
tölti meg.

Óvodai nyári szünet

Július 30-tól augusztus 31-ig az óvoda zárva tart.
A 2007-2008-as óvodai évrõl érdeklõdni lehet au-
gusztus 31-én 8-12 óráig az óvodában személye-
sen vagy telefonon a 228-035-ös számon

Óvodánk támogatást kapott

Altenahr partnerkapcsolat 10. évfordulójának al-
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kalmából rendezett ünnepségen óvodánk pénzbeli
támogatást kapott, melyet játékok, eszközök bõví-
tésre fordítanak.

Ifjúsági Polgárõr Tábor

A Mártélyi Kempingben Országos Polgárõr Szövet-
ség és a Csongrád Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetsége 2007. július és augusztus hónapban 3
turnusban 7 napos nyári Ifjúsági Polgárõr Tábort
szervez. A tábor résztvevõi tûzvédelmi, polgárõrvé-
delmi, környezetvédelmi és madárvédelmi ismeret-
terjesztõ elõadásokon, valamit bûnmegelõzési be-
mutatókon vesznek részt. Az elõadások után
strandolással hûsíthetik magukat a táborozók.

Ballagás

Meghitt hangulatú ballagási és tanévzáró mûsor
keretében búcsúztatták a 2006/ 2007-es tanévet a
mártélyi diákok 2006. június 16-án. A nyolcadiko-
sok ez alkalommal vettek búcsút diáktársaiktól,
tanáraiktól, intézményüktõl.

A ballagók:
Baranyi Krisztián
Bereczki Zsolt
Bordás Bence
Cseszkó Éva
Deák Krisztina
Hetényi Zsuzsanna
Horváth Edina
Juhász József
Juhász Nikolett
Katona Kis Ádám
Kenéz Edina
Kovács Gergely
Kõhalmi Norbert
Markó Áron
Olasz László
Sándor Viktória
Surinya Cintia
Téren Katalin
Tóth Bettina 
Tóth Henrietta

Osztályfõnök: Kis Krisztián

A Mártélyi Általános Iskoláért-díj kitüntetésben
Markó Áron részesült. Gratulálunk!
Kitûnõ, illetve kiemelkedõ tanulmányi munkájáért

23 tanuló kapott könyvjutalmat.

1. osztály: Baranyi Lili, Kovács Blanka, Papp Er-
nõ.
2. osztály: Menczer Renáta, Sándor Nelli, Török
Viktória.
3. osztály: Posta Ivó.
4. osztály: Baranyi Máté, Hízó Ildikó, Juhász
Anna, Kisalbert Krisztián, Kiss Krisztina, Papp
Ádám, Sajti Fanni, Tatár Éva.
5. osztály: Aradi Renáta, Bálint Andrea, Domján
Andrea.
6. osztály: Ferenczi Bettina, Gazsina Szabina.
7. osztály: Mészáros Jennifer.
8. osztály: Markó Áron, Olasz László.

Ajándékkönyvet vehetett át Tóbiás Dóra 7. osztá-
lyos tanuló szavalóversenyeken elért eredményei-
ért és aktív közremûködéséért az iskolai ünnepsé-
geken, valamint Brizik Bodrogi Tíczián 6. osztá-
lyos tanuló kiemelkedõ sporteredményeiért.

(folytatás a következõ oldalon)

Mártélyi Kamilla fiókgyógyszertár
nyári nyitva tartása
2007. szeptember 1-ig.

Hétfõ, Szerda, Péntek 18 - 20 óráig.
Kedd, Csütörtök Zárva

Mindszent Kamilla Patika nyitva tartása:

Hétfõtõl - péntekig 8 - 17 óráig
Szombat 8 - 12 óráig.



A szülõi munkaközösség vezetõje virágcsokorral,
az iskola ajándékkönyvvel köszönte meg Bordás
Györgyné és Markó Józsefné vezetõségi tagok
sokéves áldozatos munkáját.

A bioenergia szerepe a mezõgazdaság-
ban

Magyarországon a mezõgazdasági termelés gerin-
cét a növénytermesztés, azon belül is a gabonater-
mesztés adja. A túltermelési problémák, a fokozott
nemzetközi verseny következtében a gabona érté-
kesítése évek óta fokozódó problémaként jelentke-
zik. A gazdák a növekvõ költségek mellett egyre
kisebb bevételt tudnak elkönyvelni. Az ingadozó és
nyomott felvásárlási árak lehetetlenné teszik a
nyugodt gazdálkodás, a tervezés és fejlesztés kö-
rülményeinek megteremtését. A mezõgazdasági
termelõk jövedelemszerzési lehetõségeinek megõr-
zése érdekében jelentõs termelési és piaci szerke-
zetváltást kell végrehajtani a mezõgazdaságban. 

Ennek egyik módja az energetikai célú növényter-
mesztés támogatása. Országunknak jók az adott-
ságai a bioetanol, a biodízel, a biogáz és a tüzel-
hetõ biomassza (fás és lágyszárú energiaültetvé-
nyek) alapanyagainak elõállításához. Nagyon fon-
tos, hogy javuljon a mezõgazdasági melléktermé-
kek és hulladékok energetikai célú felhasználása
is.

A bioenergia felhasználása számos gazdasági, tár-
sadalmi és környezetvédelmi elõnnyel járhat. Gaz-
dasági elõnyei között elsõdleges lehet Magyaror-
szág külföldi energiabeszállítóktól való kiszolgál-
tatottságának csökkenése, olcsóbb energiaforrás-
ok biztosítása. Jelenleg Mo. energiaigényének 70%-
át importból fedezik. A mezõgazdasági szerkezet-
átalakítás elõsegítésével az energianövények ter-

mesztése a mezõgazdasági termelõk számára biz-
tos jövedelemforrást jelenthet, ezáltal a vidéki kö-
zösségek megélhetését javíthatja. A szerves hulla-
dékok ártalmatlanítása biogáz elõállításával jó
példája a környezetvédelmi elõnyöknek. 

Magyarország jelenleg nem teljesíti a megújuló
energia felhasználására vonatkozó közösségi elõ-
írásokat. A megújuló energia elõállításának feldol-
gozó-kapacitása az országban minimális. Az ösz-
szes felhasznált üzemanyagon belül a bio-üzema-
nyag részaránya mintegy 0,4 %. Ez az érték az EU
átlag tizedrésze. Az összes megtermelõdõ bio-
massza csupán 8-10 %-a kerül energetikai haszno-
sításra.

Magyarországon a 2007-2013-as költségvetési cik-
lus során mintegy 5 milliárd euró fejlesztési forrás
áll rendelkezésre az agrárium, a vidéki térségek és
a vidéki környezet fejlesztésére. Az agrár-vidékfej-
lesztés irányát és célkitûzéseit és a célok elérésé-
hez igénybe vehetõ források elosztásának módját
és eszközeit az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Stratégiai Terv (továbbiakban Stratégiai Terv) hiva-
tott kijelölni. 
A Stratégiai Terv a korábbi - részben uniós társfi-
nanszírozásban megvalósult - agrár-vidékfejlesz-
tési támogatási programok tapasztalatait fölhasz-
nálva és a közösségi és hazai fejlesztési programo-
kat figyelembe véve készült el. A Stratégiai Terv ki-
emelten foglalkozik a megújuló energiaforrások
felhasználásának és a bioenergia termelésnek a
támogatásával. A magyar kormány 2013-ra 5%-ra
kívánja növelni a megújuló energia felhasználásá-
nak arányát. Támogatni fogják az erdõterületek lé-
tesítését, a fás- és lágyszárú energiaültetvények
telepítését (2013-ra 35-60 000 ha fás szárú ener-
giaültetvényt terveznek.) és a mezõgazdasági fõ-
és melléktermékek energetikai célú hasznosítását.
Kiemelt cél a tervidõszak végére az évi 2,4 millió
tonna gabona bioetanol formában való hasznosí-
tásának elérése. 

Az EU megújuló energia elõállítására vonatkozó
elõírásainak betartása, valamint a szerkezetátala-
kítás elõsegítése céljából szükséges a megújuló
energia elõállító és hasznosító kapacitások kiépí-
tése, ezáltal egy új iparág alapjainak lefektetése. 

Kis József, Benke József

NVT tanácsadók
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"Add a kezed" Mozgássérültek Egyesüle-
te aktívan dolgozott. 

2007. július 27-én pályázati pénzbõl felépült a Ci-
vilház melletti kis faház.
Gratulálunk az Egyesületnek, kívánjuk, hogy hosz-
szú hosszú ideig szolgálja céljaikat.

Út felújítási munkálatok

Mártély község Önkormányzata vis major pályáza-
tot nyújtott be a 2006-os árvíz által okozott károk
enyhítésére. A megkapott támogatásból került fel-
újításra a Tiszai utca, a kemping bekötõ út és a
Zrínyi utcai utak egy része.

2007. augusztus 7. oldalHírmondó
Mártélyi

Tûzgyújtási tilalom

Mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, 2007. június 20.-tól átmeneti idõre
tilos!
Az utóbbi idõben a csapadékmentes és rendkívül meleg idõjárás miatt fokozottan megnõtt az er-
dõk tûz általi veszélyeztetettsége.

A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes területén lévõ erdõkben és az erdõterületek ha-
tárától számított 200 méteren belüli területen - a kijelölt tûzrakó helyen is - valamint a közút-és
vasút menti fásításokban mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, 2007. jú-
nius 20.-tól átmeneti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett a ti-
lalom idõszakában is végezhetõ. Az égetést a 12/1997. (II. 26.) BM rendelet 7.§ további (4)-(8) be-
kezdéseiben foglalt megelõzõ tûzvédelmi elõírások szigorú betartása mellett lehet csak végrehaj-
tani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigaretta csikket és dohánynemût ne dobjanak
ki a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok

esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági
területeket is veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók,
valamint a mezõgazdasági területeken dol-
gozók figyelmét arra, hogy égõ
dohánynemût eldobni nem szabad, azt min-
den esetben gondosan el kell oltani. 
Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi,
szabálysértést követ el. 

A tilalom feloldására a fokozott tûzve-
szély elmúltával, késõbbi idõpontban in-
tézkedik a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium.
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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:
Pap Csilla és Izer Csaba - Petra Hédi

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:
Koncz Józsefné született Lantos Eszter

6636 Mártély, Szántó K. J. u 5,
Barna Istvánné született Girics Franciska

6636 Mártély, Alkotmány u 1.

Nosztalgia találkozó

Mártély, Feketehalom, Tegehalom, Barattyos és a
Tiszai úti iskoláknak volt tanárai, tanítói, diákjai
és e helyhez kötõdõ elszármazottak részére zenés
ebéddel egybekötött egész napos Nosztalgia Talál-
kozót szervezünk.

2007. szeptember 22-én 9 órától a Mártélyi Falu-
házban.
Jelentkezni lehet az alábbi szervezõknél:
Apró Lajosné 228-033 30/591-9262
Mohos Pál 228-028 20/488-7679
Sörösné Süli Irénke 20/478-8747
Szabó Lajos 228-111
Szabóné Domonkos Olga 228-196 20/595-8525

Tisztelettel elvárunk mindenkit

a szervezõség

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

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.

A.S.A. szemeteszsák telefonon
igényelhetõ Himmer Andrásnál

06/30/468-79-27 telefon számon.

MEGHÍVÓ

Mártély Község Önkormányzata lakossági
fórumot tart a TISZAI utcában lakók
részére 2007. augusztus 07-én kedden
délelõtt 9 órakor a futball pályán a Tiszai u.
12. számú ház mellett.

A fórum témája: a Tiszai utca forgalmi rend-
jének kialakítása.

Tekintettel az ügy fontosságára, kérem jelen-
jen meg mindenki, hogy közösen alakíthas-
suk ki az utca közlekedését!

Balogh Jánosné
polgármester

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
felülvizsgálata

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2007 évi
felülvizsgálata zajlik. A támogatásban részesülõ
családoknak a lejárati határidõ elõtt fel kell keres-
niük a Polgármesteri Hivatalban a szociális elõ-
adót. Kérjük Önöket, hogy a lejárati határidõket
mindenki maga kísérje figyelemmel. Az Önkor-
mányzat errõl külön értesítést nem küld. A kérel-
mek felülvizsgálata folyamatosan történik.


