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Szinte hihetetlen hogy tíz év telt el az elsõ aláírás-
tól számítva, amikor megállapodott a két település
képviselõtestülete a kapcsolatok felvételérõl. A
partnerkapcsolat célja az volt, hogy mindkét fél a
kölcsönös tapasztalatcsere ápolását kívánja, vala-
mint a találkozásokat elõsegíti kulturális és tele-
pülési szinten. Már az alapító oklevél is kitért a fi-
atalok és iskolás csoportok találkozásainak fon-
tosságára, és a közös, békés jövõ formálására az
egyesült Európában.
1997 óta rendszeresen váltották egymást a hivata-
los delegációk valamint a gyermek és ifjúsági cso-
portok. A mártélyi iskolások lehetõséget kaptak
kitekinteni a „nagy világra”, gyakorolni az iskolá-
ban tanult idegen nyelvet.

Barátságok szövõdtek gyerekek, felnõttek és csa-
ládok között. Az egykori kis iskolásokból mára fel-
nõttek lettek és már önállóan szervezik a cserelá-
togatásokat. A Képviselõtestület mellett a Mártélyi
Általános Iskola oroszlánrészt vállalt a sikeres
együttmûködésben, hisz az volt az elsõdleges cél,
hogy ne csak protokolláris, polgármesterek-képvi-
selõk közti kirakat kapcsolatról beszéljünk, hanem
élõ, a jövõ nemzedékének segítséget adó, igazi
partnerkapcsolat jöjjön létre. A mártélyi óvoda, is-
kola, idõsek otthona és a polgármesteri hivatal
több hasznos ajándékot kapott Németországból az
elmúlt 10 év alatt, amiért hálásak vagyunk.
A két település példás együttmûködését Németor-
szágban, a Railand-Pfalz-i belügyminiszter kitün-
tetésben részesítette.
A jubileumi ünnepség 2007 júniusában Mártélyon,
majd augusztusban Altenahrban került megrende-
zésre az elmúlt 10 év résztvevõivel.

Soron következõ Képviselõ Testületi
ülés

MÁRTÉLY KÖZSÉG KÉPVISELÕ TESTÜLETÉNEK
2007. II. félévi munkaterve alapján a soron
következõ testületi ülés 2007. október 31 lesz.
1./ Tájékoztató a Mártélyi Tiszapart Kemping
üzemeltetésének tapasztalatairól

Elõadó: Magyarné Vígh Nóra üzemeltetõ,
2./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról,
a kintlévõségek mértékérõl
Elõadó: Bujdosó Tiborné adóügyi elõadó,
3./ Elõterjesztések,
4./ Interpellációk.
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BURSA HUNGARICA 
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2008. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Mártély Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2008. évi fordulójához, a szociális helyzetük miatt

rászoruló egyetemi és fõiskolai hallgatók, továbbá felsõoktatási intézménybe jelentkezni
kívánó fiatalok támogatására.

A támogatás részletes feltételeit a képviselõ-testület helyi rendeletben szabályozta.
Ennek alapján a kérelmezõnek pályázati ûrlapot (Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre

áll) kell kitöltenie, a kötelezõ mellékletekkel felszerelni és határidõre benyújtania.
A támogatás pénzbeni támogatásként (ösztöndíj) állapítható meg.

A támogatás akkor állapítható meg, amennyiben a családban az 1 fõre jutó nettó átlag
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át (54.260,- Ft).

A támogatás összege 2.500,- Ft/hó, mely összeget a Megyei Önkormányzat - anyagi
lehetõségeinek függvényében - kiegészíthet.

2 típusa van:
- felsõoktatásban résztvevõ hallgató (A típusú),
- felsõoktatási tanulmányokat kezdõ (B típusú).

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 31.
Helye: Polgármesteri Hivatal, Mártély

Mártélyi idõsek klubja 2007. október
havi programja

20-án idõsek napja a Faluházban 14 órától,
24-én Fehérnemû-vásár 9 órától,
30-án kézimunkázók csoportjának foglalkozása

9 órától,
31-én idõstorna 9 órától,

29-tõl nov. 3-ig õszi szünet miatt az ebéd kiosztás
szünetel, 5-tõl ismételten folya-
matos az étkeztetés.

Állandó programok:

Hétfõn reggel 8-ig vércukor mérés, vérnyomás el-
lenõrzés, testsúlymérés, gyógyszerrende-
zés, melyhez igényüket kérjük reggel fél 8-
ig leadni.

Gyógymasszírozás minden hétfõn elõjegyzés sze-
rint a 30/608-51-76-os telefonszámon
Programjainkra minden tagot és érdeklõdõt szere-
tettel várunk.
Rendezvényeink támogatásra süteményt, alap-
anyagot, sütési segítséget elfogadunk.

A Klub vezetõsége

ÁMK és Óvodai hírek
Diákok õszi tárlata
Száznál is több pályamû érkezett a Diákok õszi
tárlatára a Németh László Gimnáziumba. Október
5-én az ünnepélyes megnyitón Béres Viktória 7.
osztályos tanulónk 2. helyezésért vehetett át em-
léklapot és könyvjutalmat Hézsõ Ferenc festõmû-
vésztõl. Viki rajzán kívül Olasz Fruzsina és Olasz
Richárd 2. o., Bálint Zita és Mészáros Jennifer 8. o.
alkotását is megtekinthették a látogatók. Gratulá-
lunk Bozsér Zsolt tanár úrnak és tanítványainak.
Foci Fábiánsebestyénben
Iskolánk futballcsapata meghívást kapott a Fábi-
án-kupára, ahol lelkes játékkal, egy góllal lema-
radva a dobogóról, 4. helyezést ért el a Zsótér De-
zsõ, Ménesi Gábor, Ménesi Zoltán, Zimán Ádám,
Nagy Gergely, Opolcsik Richárd, Brizik Bodrogi
Tíczián, Berki Dávid, Pap Dániel, Brizik Bodrogi
István, Daraki Ádám, Kisalbert Krisztián, Papp
Ádám és Tóbiás Zsolt alkotta együttes. Edzõjük
Kis Krisztián. Gratulálunk.
Õszi szünet
Október 28-án kezdõdik az õszi szünet iskolában.
Az óvodában igény szerint ügyeletet biztosítunk.
A szünet utáni elsõ tanítási nap november 5. A
szünet idején a konyha nem üzemel.



Szúnyogûzõ nap

Azért az idei kevés szúnyogmennyiség is megmu-
tatja, hogy az évenkénti „szúnyogûzésünk” nem
hiábavaló munka. Bár a rendezvény majdnem el-
maradt az esõs délelõtt miatt, de mint Szása a
szovjet filmekben mi sem hátráltunk meg. A szú-
nyog jelképezi az életünkben azt a rosszat, amelyet
érdemes elûzni, elhessegetni. Ilyen rossz a minden-
napi gond, a lustaság, a kiábrándultság, a tehetet-
lenség-, az egyedüllét érzése, és ezért jó, hogy van
egy ilyen nap (is), ahol lehet játszani, egymással
beszélgetni, felülemelkedni a gondjainkon.

Felállítottuk tehát szeptember 8-án délelõtt a kis
kék sátrainkat a Tisza parti játszótérnél, elõkerül-
tek a gólyalábak, a petanqe játék, a turulütõk, a
csodapatika, a cserépfigurák és dacoltunk az égi
áldással. A leglelkesebbek természetesen a gyere-
kek voltak, akik egybõl mindent kiakartak próbál-
ni, teli voltak energiával, melyet a „kibillentõs” já-
tékkal igyekeztünk csökkenteni. A feladat az volt,
hogy a gumiabroncson álló ellenfelet ki kellett
mozdítani az egyensúlyából egy szivaccsal borított
bottal. Aki viszont a kézügyességét szerette volna
inkább kipróbálni, az a cserépfiguráknál elkészít-
hette Süsüt, a vízért szomjazó tevét, vagy a sárga-
ságban szenvedõ macit. A különbözõ problémá-
inkra „Melinda Csodapatikájában” kaphattunk el-
lenszert, így lehetett irigységre megbecsülést, lus-
taságra szorgalmasságot, bizalmatlanságra bizal-
mat kapni. Koncentrációképességünket és pontos-
ságunkat az íjászoknál próbálhattuk ki. Bemutat-
ták a különféle korok íjait, hogy melyik milyen
gyors, erõs és pontos.
Délután kezdõdött el a „Süsü bolondság” akadály-
verseny, ahol 13 csapat mérhette össze tudását,
ügyességét. Volt olyan feladat ahol a „Tiszai Rém”
borzolta az idegeket, volt ahol a szúnyogokat kel-

lett elsodorni, de volt söröskupak pattogtatás is. A
hat akadályból álló verseny minden évben vicces
élményt ad a bátor vállalkozóknak. Természetesen
a sok mozgáshoz sok energia is kell, ezt eleinte
zsíros kenyérrel, majd késõbb halászlével és sült
hallal pótoltuk. A napot „Sumozással” zártunk le.
Ebben a játékban két ember próbálja kilökni egy-
mást egy körbõl, de nem kézzel hanem felfújt trak-
torgumi belsõvel. Remélem mindenki, aki eljött
olyan vidámmá tudtunk varázsolni, mint az idõjá-
rást, amely szomorkásan, esõsen indult, de derûs
napsütésessé változott. 

Köszönetet mondunk az akadályverseny állomás-
vezetõinek a segítségért, a Szegedi Védegyletnek a
turul-ütõkért, Oláh Ilonának és Szonda Sándornak
az íjászbemutatóért, Tatár Béla bá'-nak a halászlé-
ért, a Zsótér családnak a halsütésért, Suller Melin-
dának a csodapatikáért, Láda Annának a cserépfi-
gurák készítéséért, Borsos Gabriellának az áram-
forrásért, CSETT együttesnek a hangosításért. A
résztvevõknek az idõt köszönjük, melyet erre a
napra szántak, a kedves olvasónak pedig a türel-
mét.

Pótári Mihály
„Hogy Életük Legyen” Alapítvány az Ifjúságért

kuratóriumi elnök

Hagyományok Napja és II. Mártélyi
„Keszegölõ”

Gyönyörû szép szeptember végi napsütés köszön-
tött a Jurta kempingre 2007. Szeptember 22-én,
ahol idén ismételten megrendeztük a Hagyomá-
nyok napját és a II. Mártélyi Keszegölõt.

2007. október 3. oldalHírmondó
Mártélyi

(folytatás a következõ oldalon)
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A kézmûves- és halászhagyományokat bemutató
rendezvényünk ebben az évben is népes látogatott-
ságnak örvendett, ahol idõsek és fiatalok kellemes
programokkal és finom halebéddel töltöttek el egy
napot.

Korán reggel nagy volt a sürgés-forgás és a készü-
lõdés, mert a fõzõcsapatok az érkezés sorrendjé-
ben foglalhatták el a legjobb fõzõhelyeket. Fontos
volt a korai kezdés, mert a halászléfõzõ versenyen
induló versenyzõk közül néhányan az alaplét
helyben, a verseny napján fõzték meg. Nyolc csapat
indult el és egy kivétellel mindenki szegedi halász-
lét fõzött a versenyben.

A progra-
mok 10 óra-
kor kezdõd-
tek kézmû-
ves bemu-
tatókkal, és
a Mártélyi
iskolások
focijával.
A megérke-
zõ gyere-
kek, mint a
kiscsibék a
kotlóstyú-
kot körbe-
ülték Bor-
sodi Kati
nénit, aki
mindenki-
nek meg-

mutatta, hogyan kell az agyagból apró figurákat
készíteni. Néhány óra múlva tucatnyi alkotás szá-
radt az asztalon, amit a nap végén haza lehetett

vinni. Szobrok és idén elõször festmények is kiál-
lításra kerültek Kati néni alkotásaiból.
Falunk kosárfonó hagyománya sem fog feledésbe
merülni, mert Cirok Ági - aki édesapjától, Misi bá-
csitól ta-
nulta a
mesterséget
- nagy oda-
adással kö-
tötte a
s z e b b n é l
szebb kosa-
rakat. A
vess z õ f o -
nás erõs
k e z e t
i g é n y l õ
munka, de
mindenért
kárpótol az
e l k é s z ü l t
kis kaspó
vagy a dí-
szes kosár.
Az asztalos mester, aki szenvedéllyel munkálja
meg a fát és mutatja meg míves fafaragását, Béké-
si Sanyi bácsi. Õ minden évben megújítja a fa-já-
ték készletét és ügyesen forgatva a vésõt, faragó-
kést, szép népi motívumokat faragott egy szék
támlájára.
Nagy köszönet az ÁMK tanárainak a papírvirág és
egyszerû papírtechnikák bemutatójáért. Lenyûgö-
zõ, hogy ebbõl az egyszerû anyagból milyen szép
dolgokat lehet készíteni.

Délután ért csak rá, de érdekes bemutatót tartott
Rácz Robi agyagmûves, korongozó, aki lelkes segí-
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tõje és feleségével együtt aktív rendezõje a kézmû-
ves bemutatóknak. 
Mártélyi színek és fények címmel rendezett be ki-
állítást Szepsi Szûcs Levente fotómûvész, aki
nagyszerû képeivel szinte teljesen betakarta a fél-
köríves épület belsõ falát. Csodálatos helyen élünk
és különleges élmény ezt egy fotómûvész lencséjén
keresztül újra látni.
Falunk õsi mestersége a halászat. Az idei kiállítást
a még fellelhetõ eszközökbõl állítottuk össze, amit
Simon Lajos bácsi, Szabó Lajos bácsi és Szabó
László gyûjteményébõl kaptunk kölcsön. 

De vissza-
térve a hal-
fõzõ ver-
senyre, 13
órakor kez-
dõdött az
ételek bírá-
lata. Sós
Miklós a
vendég lá-
tós szakma
helyi nagy
öregje irá-
nyította a
b í r á l atot .
Nagyon fi-
nomak vol-
tak a ha-
lászlevek és
nagy fejtö-

rést okozott az elsõ három helyezés odaítélése.
Idén elsõ helyezett lett a „Szúnyogszigeti Batyu-
sok” csapata, második az „Uniósok” csapata, har-
madik a „Reményhal” csapat. Különlegesség volt
az „Öreg kakas” által fõzött korhelyhalászlé.
Az ebéd utáni pihenõt tülök kürt hangja szakítot-
ta félbe, amikor a „Hódmezei Õrzõk” íjász csoport
bemutatója kezdõdött. A harci hagyományaink be-
mutatójával színesített elõadás nagy érdeklõdést
váltott ki, kézbe lehetett venni a régi íjakat és fegy-
vereket. A csoport szívesen fogadja azokat a fiata-
lokat, akik az íjászat történelmi ágát szeretnék
megismerni és emellett sportolással, hasznosan
szeretnék a szabadidejüket eltölteni.
Az íjászatot követte a Mártélyi Hétpróba népi játé-
kok vetélkedõje. A versenybe harmincnál is többen
neveztek, akik erõ- és ügyességi versenyszámok-
ban mérhették össze tudásukat. Volt itt célba do-
bás bõrcsizmával, kötélcsomózás, kubikus talics-

katolás, pányvakaró csavarás. 
Az eredményhirdetést mindenki nagyon várta,
mert a résztvevõk között sok csokoládét és nyak-
ba akasztható díjat osztottunk ki.
Ovi kategóriában elsõ helyezést ért el Kóbori Ko-
vács Sanyika, második Varga Tamáska, harmadik
Magyar Nikolett lett. 
Iskolás kategóriában alsó tagozatban elsõ helye-
zett lett Daraki Csenge, második Olasz Fruzsina,
harmadik Vígh Gergely.
Felsõ tagozatban elsõ Baranyi Máté, második
Baranyi Barbara, harmadik Varga Dániel.
Felnõtt kategóriában elsõ Baranyi István, második
Olasz Sándor, harmadik Dorotovics Gusztáv.
A rendezvény fináléjára, a „Halratopogó” bálra
már mindenki elfáradt, ezért leginkább a zenét
hallgattuk és beszélgettünk. 
Egyöntetû vélemény volt, hogy a rendezvényt foly-
tatni kell, és ha lehet ne csak õsszel, hanem már
tavasszal is érdemes lenne hasonló, családi prog-
ramokkal tarkított napot rendezni.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy minden részt-
vevõnek, szervezõtársnak és támogató civilszerve-
zetnek megköszönjem a segítséget, nélkülük nem
sikerülhetett volna, és nem menne ez a jövõben
sem. 

Borsos József
Üdülõhely és Faluvédõ-

szépítõ Egyesület

Dalos találkozó

12 alkalommal került megrendezésre a mártélyi
dalos találkozó 2007. október 06-án. A faluházban
a vendég Népdalkörök, a meghívott vendégekkel és
érdeklõdõkkel együtt 200 fõ vett részt.

(folytatás a következõ oldalon)
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Telt ház elõtt énekelt 7 együttes, valamint meghí-
vott vendég volt Zöldi Lászlóné Szentesrõl , aki te-
kerõlanton játszott.
Fellépõk:
- Csúcsi Népdalkör Hódmezõvásárhely,
- Rozmaring Népdalkör Hódmezõvásárhely,
- Gyöngyvirág Népdalkör Hódmezõvásárhely,
- Csengelei citera zenekar Csengele,
- Földeáki citera zenekar és Dalkör
- Napraforgó Népdalkör Hódmezõvásárhely,
- Õszirózsa Népdalkör Mártély.
A rendezvény fõszponzora: Makovecz Imre YBL dí-

jas építész és családja.
Meghívott vendégek:
Balogh Jánosné polgármester asszony, valamit
képviselõk és a Civil szervezetek vezetõi.
A mûsor után a házigazda Õszirózsa népdalkör
vendégül látta a vendégeket.
Az est hátralévõ része fergeteges hangulatban,
mulatozással telt.
A zenét Takács Béla és zenekara szolgáltatta.

Katona-Kis Gyuláné
Õszirózsa Népdalkör vezetõ

Elszármazottak Nosztalgia találkozója

2007. szeptember 22-én került megrendezésre a
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-
kozó.

A rendezvénnyel együtt került megszervezésre az
1967- évben végzett osztály 40 éves osztály talál-
kozója.

„Találkozás és búcsúzás
az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad”

A rendezvény délelõtt 9 órakor kezdõdött. Mohos
Pál köszöntötte az egybegyûlteket, majd Szabó
Istvánné Domonkos Olga ismertette a napi progra-
mot. Az összejövetelen 130 fõ diák, 8 tanár és 2
igazgató vett részt. A találkozón részt vevõ diá-

(folytatás a következõ oldalon)
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FELHÍVÁS VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉSRE

Tájékoztatjuk a lakosságot, Mártély község területén 2007. október 6-11. között kerül sor a
rókák veszettség elleni orális vakcinázására. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra

ártalmatlan, veszélyt nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem szabad
hozzányúlni, felvágni, vagy széttörni. Amennyiben a vakcina ép bõrfelületre kerül,

a gyógyszertárakban beszerezhetõ jódtartalmú fertõtlenítõszer, vagy 70 %-os alkohol
használatával lemosható. Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül,

haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított 21 napig az EBEKET MEGKÖTVE,
ZÁRVA KELL TARTANI (EBZÁRLAT) és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett

idõszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS !

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja
érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI

ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT.

Mártély Község Önkormányzata
értékesíteni kívánja a tulajdonában

lévõ,1986-ban gyártott Barkas típusú,
platós kisteher gépkocsit - lejárt

mûszakival.
Kérjük, írásbeli árajánlatukat a

Polgármesteri Hivatalba juttassák el,
október 30-ig.

Mártély Község Önkormányzata
az októberi forradalom emlékére

ünnepséget rendez 2007. október 23-án,
a falu Fõterén található emlékparkban.

Program:

10.00 Balogh Jánosné polgármester ünnepi
köszöntõje

10.30 a mártélyi Általános Iskola felsõ
tagozatos diákjainak ünnepi mûsora -
Faragó Emese tanárnõ betanításában.
Ezt követõen a Faluház elõtti új 56-os
szobornál a megemlékezés virágainak
elhelyezése.

Az ünnepségre minden érdeklõdõ községi
lakost tisztelettel várunk.

Mártély Község Önkormányzata

Az ÁMK konyhája értesíti a tisztelt lakossá-
got, hogy 2007. október 28 és november 04
között zárva tart.

A következõ fõzési nap november 5.

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

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.

koknak és tanároknak egyesével név szerint osz-
tottak ki emléklapot. Lehetõség volt minden részt-
vevõnek a személyes bemutatkozásra.
Szabóné Katika néni és Herczeg Tamás saját költe-
ményükkel szórakoztatták a megjelenteket.
Ebédként D. Nagy Anti bácsi féle marhapörkölt ke-
rült az asztalra.
Délután folyamán Bérczi Tamásné iskola igazgató
vezetésével iskola látogatásra is volt lehetõség.
Majd a nap hátra lévõ részében kötetlen beszélge-
tés közepette elmélyültek a korabeli fényképek-
ben. Felidézték az együtt töltött diák évek szép
emlékeit. A vidám hangulatban felelevenedtek a
rég nem hallott kedves nóták, melyhez a zenét Fo-
dor Antal szolgáltatta Maroslelérõl.

Mohos Pál
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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:

- Pásztor Márta Orovecz Józsefnek - Bence
- Rácz Edit és Varga Dudás Norbertnek - Rita
- Rácz Balogh Katalinnak és

Körtvélyessy Gyõzõnek - Kata Renáta
- Bánfi Szilvia és Szkurák László - Bence

utónevû gyermeke.

Házasságot kötött:

Tatár Anna és Láda Imre,
Hoffer Anett és Rácz Róbert

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:
- Ferenczi Istvánné Molnár Julianna Fõ u. 10
- Barna Istvánné Girics Franciska

Alkotmány u. 10.
- Török Sándorné Simon Erzsébet Ady E. u. 6.
- Olaszné Domján Julianna

Kisgazdakör düllõ1070
- Lantos Sándor Fõ u. 46
- Koncz Józsefné Lantos Eszter

Szántó K. J. u. 5
- Bodré Istvánné Gál Veronika Tiszai u. 11

A játszótérre állatokat bevinni
TILOS!Tisztelt

zártkert tulajdonosok!

Értesítjük Önöket, hogy vízóra leolvasást
tartunk a zártkertekben:

2007. október 24 és
2007. október 25 napján

9 órától 17 óráig

Kérjük Önöket szíveskedjenek ezen
idõszakban munkánkat segíteni helyszíni
tartózkodással, amennyiben elfoglaltsága
miatt ez nem megoldható, vízóra állását

telefonon, vagy írásban jutassa el
számunkra.

Szíves megértésüket, segítségüket
köszönjük!

Mártély Község Képviselõ-testülete
2007. november hó 07. napján

17. 00 órai kezdettel,
közmeghallgatással egybekötött

falugyûlést tart
a Faluházban.

Téma:
- 2006. év összegzése, 2008. évi tervek

ismertetése.
Elõadók polgármester, alpolgármester,

képviselõk, intézményvezetõk.

A falugyûlésre minden községi lakost
tisztelettel várunk.


