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Hírmondó
Mártélyi

1848-as forradalom és szabadságharc
160. évfordulója

Mártély község Önkormányzata és az Általános
Mûvelõdési Központ 2008. március 15-én 10 órakor
rendezte meg az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc 160. évfordulója alkalmából a jubileumi
emlékmûsort.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

- Banga Fanni 7. osztályos tanuló Márai Sándor
szavalata
- Balogh Jánosné ünnepi köszöntõje 
- „Emeld föl fejed büszke nép"- az általános isko-
la alsó tagozatos diákjainak mûsora Csáki Valéria
tanárnõ betanításában 

- Koszorúzás, nemzeti színû szalag elhelyezése a
Fõ téren található 1848-as emlékhelynél.
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét
ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált,
nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni
vágyát fejezi ki. Egyben az ifjúság ünnepe is -
1848. március 15-én a márciusi ifjak voltak azok,
akik tudásuk, tehetségük, bátorságuk és kitartá-
suk révén példát mutattak a jövõ nemzedékeinek.
Vezetésükkel - Európában egyedülálló módon -
vértelen forradalom zajlott le, s ezért ez a nap a
magyar történelem egyik legcsodálatosabb napjává
fényesedett.

KÖSZÖNET

Mártély Község Önkormányzata és lakossága ne-
vében köszönetünket fejezzük ki a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális
Igazgatóság Csongrád megyei kirendeltségének, a
Csongrád Megyei Közlekedési Felügyeletnek, a
Magyar Közút KHT-nek és a MÁV Zrt Beruházási
Szolgáltató Egységnek, hogy Mártélyon, a Fõ
utcán található vasúti keresztezõdésben a fényso-
rompót, az itt közlekedõk biztonsága érdekében,
félkaros sorompó kiegészítõvel látták el. 

Tisztelettel:
Balogh Jánosné

polgármester
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Megváltozott az egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosutság

Az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szabá-
lyok 2007. április 1-tõl megváltoztak.
Egészségügyi ellátás jogviszonyhoz kötött, a keze-
lõ orvos a jogosultságot a kezelést megelõzõen kö-
teles ellenõrizni.
Az Önkormányzat által az elõzetesen, 2007. áprili-
sában, valamint júniusban kiküldött TÁJÉKOZTA-
TÓ útján kiértesített lakosok jogviszonya, egész-
ségügyi 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 keressék fel az
Önkormányzatot vagy a MEP Hódmezõvásárhelyi
irodáját (Hódmezõvásárhely, Kinizsi u. 1.).
Amennyiben ezen felhívásunkat elmulasztja, ak-
kor az egészségügyi szolgáltatás díját 100%-ban
meg kell téríteni, illetve az APEH vizsgálja az
egészségügyi ellátásra nem jogosultak jövedelmi
helyzetét. Azok, akik rendelkeznek bármiféle jöve-
delemmel és bevallási kötelezettségüknek nem tet-
tek eleget, azon személyeknek büntetést szabhat
ki az APEH.
A szociálisan rászorultak részére az Önkormány-
zat hatósági bizonyítványt állít ki. Szociálisan rá-
szorultnak tekintendõ az a személy, akinek a csa-
ládjában az 1 fõre jutó jövedelem nem haladja meg
a 34.200,- Ft-ot, egyedül élõ esetén 42.750,- Ft-ot és
vagyona nincs. Amennyiben ezen feltételeknek
nem felel meg a kérelmezõ, de nem minõsül bizto-
sítottnak sem, az APEH felé kell a járulékot fizetni
a minimálbér meghatározott mértékben. Ebben az
esetben 2008. január 01. napjától kizárólag az
APEH jár el, és nem kell az Önkormányzatnak ha-
tósági bizonyítványt kiállítani.

Dr. Tarics Csilla jegyzõ

Változás a közgyógyellátásban

Azon személyeknek, akik alanyi jogon jogosultak
közgyógyellátásra, 2008. január 1. napját követõen
kiállított közgyógyellátási igazolványt a kiállítás-
tól számított 2 éven belül kell meghosszabbítani.

Módosult a termõföldrõl szóló törvény

Módosult a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. tör-
vény. A módosítás értelmében nemcsak a termõ-

föld eladása (haszonbérbeadása) hanem tanya el-
adása (haszonbérbeadása) esetén is a tulajdonos
hirdetményi úton köteles közölni a vételi (haszon-
bérleti) ajánlatot. Ez esetben igazgatási szolgálta-
tási díjat kell fizetni, jelenleg 1.750,- Ft-ot. A díjfize-
tés csekken vagy a Polgármesteri Hivatal házi-
pénztárában történõ fizetéssel teljesíthetõ.

Lakossági tájékoztató talajterhelési díj
megfizetésérõl

Értesítem Önt, hogy 2007. július 2-i hatállyal
Mártély Község Önkormányzati Képviselõ-testüle-
te megalkotta „A talajterhelési díjról” szóló 9/2007.
(VII. 2.) számú önkormányzati rendeletet, melynek
értelmében a rendelet hatálya kiterjed Mártély
Közég közigazgatási területén belül minden kibo-
csátóra, ingatlan tulajdonosra. E rendelet 2008. ja-
nuár 1. lép hatályba, ettõl kezdõdõen fizetési köte-
lezettség is fennáll.
A talajterhelési díj mértékének meghatározása:
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott ivóvíz
mennyisége (m3-ben). A talajterhelési díj alapja ki-
zárólag azon számlákkal igazolt mennyiséggel
csökkenthetõ, amely mennyiséget Öntõl a Csong-
rád Megyei Település Tisztasági Kft. közszolgál-
tató folyékony hulladékként elszállít. Ezért min-
den ilyen szállításról a bizonylatokat köteles
megõrizni és azzal igazolni a szállítás tényleges
megtörténtét ahhoz, hogy az éves talajterhelési
díj mértékét csökkenthesse.
A talajterhelési díj fizetésére minden olyan kibo-
csátó kötelezett, aki nem csatlakozott rá a szenny-
vízhálózatra 2007. december 31-ig. A díj megfize-
tésére az a kibocsátó köteles, akinek a nevére a
vízfogyasztásmérõ mûszer be van jelentve. A kibo-
csátó a talajterhelési díjat 2008. évtõl köteles az
éves vízfogyasztása alapján az önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott talajterhelési díj bevallás
nyomtatványon bevallani és egyidejûleg a díjat
megfizetni. A jogszabály alapján az ingatlantulaj-
donos a 2008. évre kiszámított talajterhelési díj
90 %-át, 2009. évtõl pedig a 100 %-át köteles meg-
fizetni.

Mártély Község Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadása

Kedd 900-1500

Csütörtök 900-1500

Ebédidõ 1200-1230
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A talajterhelési díj számítása: TTD=E x A x T

� TTD=a fizetendõ éves talajterhelési díj
� E=az egységdíj (Ft/m3), 120 Ft/m3

� A=díjfizetési alap (m3)
� T=területérzékenységi szorzó (Mártélyon: 1,5)

A fizetési kötelezettség a mûszakilag rendelke-
zésre álló szennyvízhálózatra való rákötés nap-
ján megszûnik.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

2008 január 1-tõl érvényes közszolgál-
tatási díjak

Mártély Község Önkormányzatának 21/2007. (XI.
29.) Ök. rendelete alapján a közüzemi vízmûbõl
szolgáltatott ivóvíz, illetõleg a közüzemi szenny-
vízelvezetés és szennyvíztisztítás használatért
fizetendõ díjak nem változtak.
Ivóvíz szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás dí-
ja:
lakosság: 201,-Ft+ÁFA
közület: 297,-Ft+ÁFA.

Mártély Község Önkormányzatának 19/2007. (XI.
29.) Ök. rendelete értelmében a települési Szilárd
hulladék kezelési közszolgáltatás díjai 2008. ja-
nuár 1. napjától

Lakossági:
60 literes edényzet kedvezményes díja:

180,-Ft/ürítés+ÁFA
60 literes edényzet: 270,-Ft/ürítés+ÁFA
120 literes edényzet: 312,-Ft/ürítés+ÁFA
240 literes edényzet: 610,-Ft/ürítés+ÁFA

A csukott fedelû edényzetben elhelyezett hulladék
elszállítása mellett a díjak a lakosság esetében
tartalmazzák az edényzet mellett rendezett (köte-
gelt és zsákos) formában elhelyezett zöldhulladék
elszállításának díját is.
Az alkalmanként képzõdõ, az edényzet méretét
meghaladó hulladék elszállítására 120 literes
szabványzsák vásárolható (Mártély Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási idõben), melynek vétel-
ára (jelenleg 446 Ft/db) tartalmazza a hulladék
szállításának és ártalmatlanításának díját is.

Közületi:
A gazdálkodó szervezetek részére ajánlott díjak a
lakossági díjakkal azonos mértékûek.

Mártély Község Önkormányzatának 20/2007. (XII.
27.) Ök. rendelete szerint a települési folyékony
hulladék kezelési közszolgáltatás díjáról (Szenny-
víz szippantás díja) szóló többször módosított
13/2002. (X. 10.) Ök. Rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) módosításáról a folyékony hulladék ke-
zelési helyi közszolgáltatás alkalmazható legma-
gasabb díjtételei
2008. január 1. napjától

szolgáltatást szállítási díj elhelyezési díj
igénybevevõ Ft/m3 Ft/m3

Lakossági:
0-2 m3 1.980,- 1.170,-Ft/m3+ÁFA

2,1-5 m3 1.759,- 1.170,-Ft/m3+ÁFA
5,1-8 m3 1.315,- 1.170,-Ft/m3+ÁFA

Közületi, önkormányzati intézmények:
0-2 m3 2.252,- 2.252,-

2,1-5 m3 1.989,- 1.989,-
5,1-8 m3 1.594,- 1.594,-

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Településünk háziorvosa

A háziorvosi teendõket 2008. január hó 01 napjá-
tól 2008. június hó 30 napjáig Dr. Barát Ferenc
látja el az alábbiak szerint:

Hétfõ 9-12 óráig,
Kedd 14-17 óráig,
Szerda 9-12 óráig,
Csütörtök 14-17 óráig,
Péntek 9-12 óráig.

Kérjük, hogy a az Alapítványt a
Mártélyi Általános Iskoláért

adója 1%-val segítse
Adószámunk: 18459739-1-06
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Községi Patika nyitva tartása

A mindszenti "Kamilla Patika" fiókgyógyszertára a
háziorvosi rendeléssel összhangban áll a lakosság
rendelkezésére.

Hétfõ 10-13 óráig,
Kedd 15-18 óráig,
Szerda 10-13 óráig,
Csütörtök 15-18 óráig,
Péntek 10-13 óráig.

Civil szervezeteink hírei

Az „Add a Kezed” Mozgáskorlátozottak Egyesülete
õszinte köszönetet mond azoknak, akik az SZJA
1%-át felajánlották Egyesületünknek.
A felajánlott összeg 30.797,- Ft.
A felajánlott összeget a 2007.-ben felállított tároló
helység – FAHÁZ – szerelési költségéhez használ-
tuk fel.

Továbbra is várjuk és szeretettel fogadjuk megtisz-
telõ felajánlásukat.
Adószámunk: 18459887-1-06

Az Egyesület nevében: Arnóczky Györgyné
Elnök

Sikeres pályázat

Az „Add a Kezed” Mozgáskorlátozottak Egyesülete
köszönetét fejezi ki a Csongrád Megyei Önkor-
mányzatnak, ezen belül a Csongrád Megyei Köz-
gyûlésnek, hogy az általa kiirt pályázatunkat ked-
vezõ elbírálásban részesítette.
A megítélt összeg: 160.000,-Ft azaz –százhatvanez-
er-.
Ezt az összeget a közösségi rendezvényeink szer-
vezésére használjuk fel, a szerzõdésben vállalt fel-
tételeknek megfelelõen.

Köszönet

A Mártélyi Polgárõr, Tûz- és Vagyonvédelmi Köz-
hasznú Egyesület köszönetet mond mindazon tá-
mogató segítõ polgároknak akik a Személyi Jöve-
delem Adójuk 1%-át felajánlották részünkre, vala-
mit anyagi és természetbeni juttatásokban részesí-
tette Egyesületünket, ezzel biztosítva a 2007 évi
mûködésünket. 
2008. évre is számítunk az Önök támogató segítsé-
gükre.

Adószámunk: 18455106-1-06
Számlaszám: 57300038-10300617

Egyesület nevében: Rózsa János
elnök

Kedves Faluszeretõ Barátunk!

Kérjük, szánjon ránk néhány percet, segítsége fontos lenne számunkra.

Önnek, 2008-ban is lehetõsége van arra, hogy nyilatkozatban rendelkezzen a személyi jövedelem-
adója 1%-áról, így támogatva az Ön által megjelölt társadalmi szervezetet.

Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani az ÜDÜLÕHELY ÉS FALUVÉDÕ–SZÉPÍTÕ EGYESÜLET
munkáját azzal a kéréssel együtt, hogy amennyiben más irányú elkötelezettsége nem gátolja, nyi-
latkozatát az Egyesület javára tegye meg.

Üdülõhely és Faluvédõ-szépítõ Egyesületet adószáma: 19090315-1-06

Támogatóink SZJA felajánlása 2007. évben 946 Ft volt, melybõl 2007-ben az alábbiakat valósítot-
tuk meg:

1. A település kézmûves és halász hagyományait mutattuk be a „Keszegölõ” Hagyományok
napja programjában.

2. Karban tartottuk az emlékmûveket.
3. Több kistérségi pályázati programban támogató szervezetként vettünk részt.
4. Egész évben folyamatosan pályáztunk, ezzel is csökkentve programjaink költségét.
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Közérdekû ügyfélfogadási rendek:

Hódmezõvásárhely Város Okmány iroda
Ügyfél fogadási rendje:

Hétfõ: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-17.00
Péntek: 8.00-12.00

Mindszent Város Okmány iroda
Ügyfél fogadási rendje

Hétfõ: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00

A.S.A. Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft.
Cím.: 6800 Hódmezõvásárhely, Lázár u. 10.
Tel.: 62/240-353 62/341-411
Fax: 62/240-353
2008. évi Mártélyon tartandó ügyfélfogadási
rendje:

2008. január 16-án 13-15 óráig
2008. február 20-án 13-15 óráig
2008. március 19-én 13-15 óráig
2008. április 16-án 13-15 óráig
2008. május 21-én 13-15 óráig
2008. június 18-án 13-15 óráig
2008. július 16-án 13-15 óráig
2008. augusztus nincs ügyfélfogadás
2008. szeptember 17-én 13-15 óráig
2008. október 15-én 13-15 óráig
2008. november 19-én 13-15 óráig
2008. december 17-én 13-15 óráig.

DÉMÁSZ Zrt. Üzletigazgatóság
Ügyfélszolgálati iroda
6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.
Telefon:

Lakossági ügyfelek részére: 06-40-822-282
Nem-lakossági ügyfelek részére: 06-40-822-822

Ügyfél fogadási rendje

Hétfõ: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-15.30
Szerda: 8.00-15.30
Csütörtök: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.
Hódmezõvásárhelyi Ügyfélszolgálati Iroda
6800 Hódmezõvásárhely, Kutasi út 24.

Ügyfélfogadás Pénztári órák
Hétfõ: 8.00-14.00 8.00-14.00
Kedd: 8.00-14.00 8.00-14.00
Szerda: 8.00-18.00 8.00-17.30
Csütörtök: 8.00-14.00 8.00-14.00
Péntek: 8.00 - 12.00 8.00-12.00

Gázszivárgás esetén hívják az éjjel-nappal hívható
zöld számunkat: 06-80-820-141.

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket. hogy Mártély község
közigazgatási területén nem került új adónem
bevezetésre. Az eddig érvényben levõ adónemek

(folytatás a következõ oldalon)

LOMTALANÍTÁS

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

2008. Április 17-én (csütörtök)

LOMTALANÍTÁST VÉGEZ.

A falu tisztasága érdekében kérjük a lakossá-
got, hogy kizárólag, az edényzet mellé és csak
elszállítás vagy azt megelõzõ napon tegyék ki
a feleslegessé vált lomot!
Az akció során nem helyezhetõ el trágya, föld,
építési törmelék, építési anyag, széna, szalma,
gumiabroncs, akkumulátor, mérgezõ, tûz- és
robbanásveszélyes anyagok, a szelektíven
gyûjthetõ hulladékok, továbbá állati tetem és
minden olyan hulladék, mely a begyûjtést vég-
zõ személyek testi épségét veszélyezteti.

Lantos Attila (30/276-30-32) falugazdász
Hódmezõvásárhelyen tartja ügyfélfogadását
május 31-ig
- Õstermelõi igazolványok ügyintézése SÜRGÕS
ESETEKBEN 
hétfõ, szerda, péntek 7.30-11.00 Hódmezõvásár-
helyen. 
Gázolaj visszaigénylés igazolás ezen idõszak-
ban szünetel.

Tonkó Tibor NVH agrárkamarai tanácsadó ügy-
félfogadása: minden kedden 13 és 16 óra között.
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mértéke sem változott. Változás: Az õstermelõk
adómentessége 2007 dec. 31-vel megszûnt.
A település bel- külterületén fekvõ ingatlanok és
építési telkek után a tulajdonosnak, bérlõnek
továbbra is a
magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni.
Az adó mértéke:
- belterületi ingatlan esetében 5.000,- Ft/év
- tanya ingatlan esetében 3.000,- Ft/év
- zárt-kerti ingatlan esetén 4.000,- Ft/év. 
Mentesség illeti meg a rendelet alapján továbbra is
- a határozattal mentesített új építésû lakások

tulajdonosait, az eredeti mentesség lejártáig,
- a 60. életévüket betöltött egyedül álló és házas-

pár lakástulajdonosokat.

Idegenforgalmi adót köteles fizetni az a magán-
személy, aki magánszállás illetve kereskedelmi
szállásszolgáltatással foglalkozik a település
közigazgatási területén. Az adó mértéke
250,-Ft/fõ/éjszaka. A szolgáltató a szolgáltatás-
nyújtást követõ hó 15. napjáig köteles a bevallást
benyújtani és az adót befizetni.

Helyi iparûzési adó bejelentkezési, bevallási és
befizetési kötelezettsége van mind azoknak az
egyéni vállalkozóknak, vállalkozásoknak, õster-
melõk, családi gazdaság tagjainak, akik a község
közigazgatási területén tevékenységet végeznek,
székhelyük, telephelyük van. Az adó mértéke az
adóalap 1,5 %-a, mely az alábbiak alapján
határozható meg: az adóév nettó árbevétele (illetve
bruttó árbevétele) csökkentve az ELÁB+
közvetített szolgáltatások+anyagköltség összegé-
vel. Az adózóknak mindig a tárgyév május 31. nap-
jáig kell bevallást tenniük az elõzõ adóév adatai
alapján. A helyi rendelet változása 2008. január 01.
napjától, hogy a mezõgazdasági tevékenységgel
foglalkozó õstermelõk, családi gazdaságok 2 mil-
lió forint árbevételig tartó adómentessége 2007.
december 31. napjával megszûnt, mivel a helyi
adókról szóló 1990. C. törvény ezen idõpontig tette
lehetõvé az önkormányzatnak, hogy helyi ren-
deletében mentességet biztosítson egyes vál-
lalkozóknak. Mindezek figyelembevételével
tájékoztatjuk azon õstermelõket, családi gazdaság
tagjait, akik 2007. évi adóelõleg fizetése alól
mentesítve voltak, mivel az éves árbevételük nem
haladta meg a 2 millió forintot, hogy 2008. I.
félévére adóelõleg fizetési kötelezettségük lesz.
Errõl határozatban értesítést kapnak az érintett
adózók.
A helyi adókra vonatkozó bejelentkezési és beval-
lási nyomtatványok a www.martely.hu honlapon
letölthetõk.
Gépjármû adófizetési kötelezettség a 2007. évi adó-
zási szabályok szerint történik. A személygépjár-
mûvek esetében a teljesítmény és a gépjármû
gyártási éve a meghatározó, a tehergépjármûvek
és pótkocsik esetében az önsúly és a raksúly
alapján minden megkezdett 100 kg után 1.200,-Ft. 
A kommunális adót, az iparûzési adót és a gépjár-
mûadót kettõ részletben kell megfizetniük az
adózóknak, melyrõl a számlaegyenleg értesítõt a
Polgármesteri Hivatal március 17. és szeptember 15.
napját megelõzõen megküldi. Ügyfélfogadási
napok a Polgármesteri Hivatalban kedd, csütörtök
900-1500 óráig. Az ügyfélfogadási napokon a helyi
adóval kapcsolatos ügyekben az ügyfelek ren-
delkezésére áll Bujdosó Tiborné ügyintézõ.

Mártély Község Polgármesteri Hivatal

Delikát 8 nyeremény játék!

A Delikát 8 ételízesítõ vonalkóddal pályázni
lehet játszótér építésre vagy felújításra

Az Univer Magyarország Kft. hirdette meg a
pályázatot, amely Mártély Község számára is

lehetõséget nyújt arra, hogy gyermekeink
még korszerûbb játszótérre tegyenek szert.

Tisztelt lakosaink feladata, hogy minél több
KNORR DELIKÁT 8 terméket vásároljanak

1000 gramm vagy attól kisebb kiszerelésben
és a csomagolóanyagról a vonalkódot dobják

be az alábbi helyeken lévõ gyûjtõládába:

- Polgármesteri Hivatal bejárati ajtón
található postaládába,
- Gondozási központ,

- Óvoda,
- Iskola,

- Orvosi rendelõ.
A gyûjtés ideje 2008. augusztus 10-ig tart.

Kérjük minél többen csatlakozzanak
felhívásunkhoz.



Köszönet a polgárõröknek és önkéntes
tûzoltóknak

Mártély község Önkormányzata nevében hálásan
köszönöm a Mártélyi Polgárõröknek, Önkéntes
Tûzoltóknak és magánszemélyeknek az önzetlen
és gyors segítségét, egész napos munkáját, a már-
cius elsejei szélvihar okozta károk helyreállításá-
nál.

A szélvihar ledöntötte a Faluház egyik kéményét,
megrongálta a tetõszerkezetet és összetörte a cse-
repeket. Az önkéntes csapat a vihar utáni napon
kijavította a tetõben keletkezett károkat.

Mindannyiunk nevében köszönjük a munkájukat!

Tisztelettel:
Balogh Jánosné

polgármester

Kérjük az ingatlan-tulajdonosokat!

Mártély Község Önkormányzata felhívja a
lakosság figyelmét, hogy a tavaszi jó idõ
beköszöntével tegyék rendbe az ingatlanuk elõtti
zöldterületet, az árkot tisztítsák meg.
Az utcára ültetett fák lehajló ágait nyessék meg
úgy, hogy azok a járdán való közlekedést ne
akadályozzák.
Az építési anyagot, törmeléket takarítsák el, forga-
lomból kivont jármû, használaton kívüli mezõgaz-
dasági gép, takarmány, szalma, tüzelõ stb.
tárolására a közterületet ne használják.
A füves területet rendszeresen kaszálják le, hogy a
sokak számára pollen allergiát okozó gyomnövény
a parlagfû ne nõhessen meg.

Meghívó LEADER Fórumra

Tisztelt mártélyi lakosok, vállalkozók,
civil szervezetek!

A Hódmezõvásárhelyi kistérségben induló prog-
ramhoz kérjük az Önök segítségét, együttmûködé-
sét. Számítunk az Önök közremûködésére, hogy
minél nagyobb esélyünk legyen a LEADER cím el-
nyerésére. Helyzetelemzés, széleskörû tájékozta-
tás, és a vélemények összegyûjtése a feladatunk,
és ennek alapján majd a konkrét tervezés.
Elkezdtük a projektgyûjtést és szeretnénk, ha
Önök is felhívnák minél több ismerõsük figyelmét,
hogy bárki beadhatja leendõ ötletét. Azt is szívesen
vesszük, ha leírják, hogy mi hiányzik a térségbõl,
amely hozzájárulna a térségben élõk kom-
fortérzetének fokozására. Minél több vélemény,
javaslat születik, annál jobban tudunk a tervezés-
nél erre figyelemmel lenni.
Közösségünk fejlesztési terve akkor lehet sikeres,
ha
- a térség sajátos adottságaira épül, azokat

fejleszti és bõvíti,
- hozzájárul a térség gazdasági aktivitásának

növeléséhez,
- minél konkrétabb és sokoldalúbb,
- a közösség egészének támogatását élvezi.

Mostantól 120 nap áll rendelkezésünkre, hogy ki-
találjuk, megvitassuk, közösen eldöntsük, milyen
fejlesztéseket szeretnénk, milyen legyen a hely,
ahol élünk. A LEADER program a vidéki életkörül-
mények javítására és a megélhetési lehetõségek
bõvítésére használható. Ha a négy hónapig tartó
tervezési szakaszban megalapozott, átfogó fejlesz-
tési stratégiát sikerül alkotnunk, akkor az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága beválaszthatja csoportunkat (100 jelent-
kezõ közül) az elõreláthatólag 50 LEADER közös-
ség közé. Ez azt jelentené, hogy a kistérségben
élõk 2013-ig kb. 1 milliárd forint támogatást nyer-
hetnek az életminõségük javítására.

A tájékoztatóval, diavetítéssel egybekötött fórum
idõpontja: 2008. április 10-én 17 óra

Helye: Faluház

Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel: 

A Helyi Vidékfejlesztési Csoport 

II. évfolyam 1. szám 7. oldalHírmondó
Mártélyi



Hírmondó8. oldal II. évfolyam 1. számMártélyi

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:

- Farkas Beáta és Rostás Roland - Kevin
- Józsa Zsuzsanna és Rigó József - Jázmin
- Vallai Julianna és Kolozsi Mihály - Emese
- Erdei Ilona és Rostás István - Martin
- Megyeri Anikó és Vinczenti István - Lujza
- Koczka Anikó és Dezsõ Sándor - Ádám

Sándor
utónevû 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:
- Török Sándorné (Simon Erzsébet)

Mártély, Ady E. u. 5.
- Bodré Istvánné (Tóth Julianna)

Mártély, Tiszai u. 11.
- Deák Sándorné (Czirok Mária)

Mártély, Községház u. 14.
- Simon Gábor Mártély, Dózsa Gy. u. 12.
- Borsodi Lászlóné (Korom Erzsébet)

Mártély, Széchenyi 8.
- Horváth Józsefné (Molnár Piroska)

Mártély, Petõfi u. 7.
- Ferenczi Mária, Mártély, Tiszai u. 6.
- Lantos Sándor, Mártély, Fõ u. 46.
- Tirla József, Mártély, Fõ u. 44.
- Muskó László, Mártély, Községház u. 18.
- Szkurák László, Mártély, Petõfi u. 8/a.
- Kiss Sándor, Mártély, Tornyai u. 2.
- Tóth Mária, Mártély Fõ u. 1/b

ÉRTESÍTÉS!

Tájékoztatjuk Mártély Község
lakosságát, hogy

2008. április 7-9-én
a teljes ivóvíz hálózaton

VÍZÖBLÍTÉSES MOSATÁST VÉGZÜNK.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
mosatás ideje alatt nyomáscsökkenés

tapasztalható, valamint a víz zavarossá
válhat, de ülepedés után
fogyasztásra alkalmas.

Kérjük a lakosság megértését és türelmét.

Kommunális Közmûberuházó
és Üzemeltetõ Intézmény

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2008. április 12-én 19 órai kezdettel a 

MÁRTÉLYI FALUHÁZBA

IJÁSZ BÁL

rendezvényünkre.

VACSORA: 20 órakor - Marhapörkölt
- köret
- savanyúság

23 órakor - Svédasztal

ZENE: MOONLIGHT

Jegyek csak  elõvételben: 2500 Ft
Érd: Baranyiné Mariann Tel. 30/355-82-71


