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Nagykabátban locsolkodunk?

Mióta élek, nem emlékszem ilyen idõjárásra március
végén. Most meglegyintett a tél bennünket rendesen.
Százak rekedtek hótorlaszokban a jármûveikben, so-
kan étlen-szomjan, a benzintank alján alig lötyögõ
üzemanyaggal, hogy huzamosabb ideig még csak fûte-
ni sem tudtak, és mint kiderült, kissé késõn reagáltak
a hatóságok is. Bár azt is el kell ismerni, a meteoroló-
gusok elõre szóltak, hogy ha nem muszáj, senki ne in-
duljon útnak. Az emberek azonban általában nem
hisznek az ilyen "riogatásnak", és megindulnak. Ebben
hibásak is. Mert inkább vesszen a wellness hétvége,
meg az akármilyen kirándulás, mint hogy át kelljen él-
ni a pánikhelyzeteket szülõ idõjárási katasztrófát. És,
hogy mennyire felkészületlenek voltak, mi sem mutat-
ja jobban, hogy sokuknál még elegendõ ivóvíz sem
volt, nem, hogy ennivaló, takaró, hólapát, netán hó-
lánc, mert – gondolták – úgyis gyorsan odaérünk. Hát,
igen. Verõfényes tavaszi napsütésben, száraz utakon,
mikor az út mentén minden kilométerkõnél lángost,
hamburgert, sült húst, hurka-kolbászt kínálnak, s a
benzinkutakon feltankolhatunk minden folyékony
hozzávalóval, ami autónkba és önmagunkba elenged-
hetetlen. De nem száz kilométeres szélben, hófúvás-
ban, hogy azután végképp elakadva valamely ház-
nagyságú hóbuckában, egyedüli reményünk a megme-
nekülésre a katasztrófavédelem, a rendvédelmi szer-
vek és a katonaság speciális jármûvei legyenek.
Jó lecke volt ez mindenkinek. Reméljük, senki sem in-
dul többé útnak, ha láthatóan, elõre jelzetten nem al-
kalmas közlekedésre az idõjárás. A hivatásosokon kí-
vül meg kell említeni azoknak az önkénteseknek, civil
szervezeteknek az önfeláldozó munkáját, akik fûtött
átmeneti szállásokkal, meleg étellel, élelmiszercsoma-
gokkal, innivalóval látták el a hóban rekedteket, sok-
szor 10-20 órát talpon töltve az alapanyagok beszerzé-
sével, szortírozásával, kiszállításával, a kimenekítet-
tek mozgatásával, biztonságba helyezésével. Embert
próbáló feladat volt.

„Jelzöm”
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Mondhatjuk, a rendkívül mostoha idõjárás miatt elég-
gé emlékezetes marad mindannyiunk számára az idei
Nemzeti Ünnep, amely miatt országszerte elmaradtak
a szabadtéri programok, s a szokásos koszorúzások is.
Helyette, zárt helyre szoruló ünneplõk emlékeztek meg
az 1848-as Szabadságharc hõseirõl.
Mi Mártélyiak is az iskola tornatermében gyülekez-
tünk, hogy megemlékezzünk e hõsi napokról, s tiszte-
letteljes fõhajtással adózzunk az egykori önfeláldozó
hõsök emléke elõtt. A Magyar Himnusz közös elének-
lése után, Balogh Jánosné polgármester mondta el ün-
nepi beszédét. Majd az általános iskola tanulóinak
mûsorát nézhették meg a jelenlévõk, amelyben hang-
szeres kísérettel közremûködött Oláh Zoltán tanár úr.
A mûsor összeállítója és betanítója Körtvélyessyné
Rácz-Balog Renáta tanárnõ volt. Az ünnepség végén, a
Szózatot énekeltük el közösen, s tekintettel a fõteret
borító hóra és a viharos szélre, kis közösségünk a jövõ

évi szebb idõben reménykedve, kénytelen volt elha-
lasztani a szokásos koszorúzási ünnepséget, 2014 ta-
vaszára.

(Szerk.)

Március 15.

Hihetetlen gyorsasággal futott szét a hír Mártélyon,
hogy március 25-én nem sokkal déli 12 óra után egy
ismeretlen személy egy fegyverutánzattal kirabolta a
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet mártélyi fiókját.
A rabló arcát eltakarva, a kezében tartott fegyverimitá-
cióval ment be a pénzintézetbe, és pénzt követelt az ott
dolgozó alkalmazottól. Amikor ezt megkapta, mene-
külni kezdett. Rögtön ezt követõen a fiók dolgozója is
kiszaladt a rabló után, és az épp odaérkezõ Somodi Ist-
vántól kérdezte, nem látta-e merre futott a férfi. A rab-
ló Mindszent irányába futott. Somodi István is utána-
eredt, és közben a szokásos felszólítást intézte az ut-
cán lévõkhöz (Fogják meg!), de elmondása szerint volt,
aki vagy nem fogta fel, mirõl is lehet szó, s ezért szó
nélkül elment a menekülõ mellett, vagy nem is akart,
vagy tudott volna cselekedni. Szerencsére akadt egy
valaki (aki a sajtótól azt kérte, csak a keresztnevét ír-
ják le, s aki szintén István), aki felfogva mit kiabál
Somodi István, és hogy mi is történt, a rabló után ira-
modott, s néhány méter után utolérte, aki felemelte a
kezét, és olyan mozdulatot tett, mintha ütni akarna.
Dulakodás kezdõdött, a földön sikerült neki a támadót

hasra fordítania, aki elkeseredetten próbált kiszaba-
dulni, még akkor is, amikor a „másik” István is megér-
kezett, s együttes erõvel fogták le az illetõt, aki a túl-
erõ hatására lenyugodott. Miután futás közben eldob-
ta a táskát, amelyben a zsákmányolt pénz volt, és az
álfegyvert is elhajította, a kár szinte az elfogás pillana-
tában megtérült. 
A férfit fegyveresen elkövetett rablás megalapozott
gyanúja miatt állították elõ és indítottak ellene eljá-
rást. A két önkéntes segítõt köszönet és elismerés ille-
ti önfeláldozó bátorságukért, amellyel megakadályoz-
ták a bûnözõ elmenekülést, és visszatartották õt a hi-
vatalos rendõri szervek megérkezéséig. Pedig, ha a fér-
fi valódi fegyverrel hajtja végre akcióját, és üldözõivel
szemben használja is azt, annak beláthatatlan követ-
kezményei is lehettek volna – mondták el a rablófogó
mártélyi fiatalemberek, s hogy mindez csak akkor tu-
datosult bennük, amikor már vége volt az egész, pilla-
natok alatt lejátszódó akciófilmbe illõ üldözésnek és
elfogásnak.

(Szerk.) 

Kirabolták a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet mártélyi fiókját

Most ismét esik a hó. Lassan elérkezik a Húsvét, mikor
ki, mit ünnepel. Lényege a családok számára az
együttlét, egymás felkeresése, meglátogatása. Sokan
kelnek útra ilyen idõ tájt is az országban egy kis távo-
li rokonlátogatásra. Talán most majd kissé átgondol-

tabban, óvatosan mérlegelve a realitásokat, nem in-
dulnak el egy kilátástalan végkimenetelû hosszú útra,
hanem szeretettel gondolva távol élõ szeretteikre, el-
mennek egy kicsit locsolkodni – gyalogosan, de tekin-
tettel a meghosszabbodott télre – talán nagykabátban.

Farkas Csamangó Zoltán

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Gólyaigazítás
Több telefont is kaptam, ha jól emlékszem, március 7-
én délelõtt, hogy a templom elõtti villanykaróról vala-
kik lelökdösik a gólyafészket. Azonnal kocsiba vágtam
magam, fényképezõgép a zsebben, s rohanvást igye-
keztem a rombolókat leleplezni. 
Kiderült, nem errõl van szó. Az áramszolgáltató szak-
emberei a madárvédõkkel együttmûködve új alapzatot
szereltek a régi fészket tartó beton gyám tetejére. Ez
több okból is szükségessé válik olyan helyeken, ahol a
madarak ilyen fémszerkezet hiányában a karóra, és az
ott lévõ vezetékekre építik fel a fészküket. Nem is gon-
dolná az ember, hogy az évek során odahordott és
nagy mûgonddal elrendezett gallyak tömege egy idõ
után a többmázsás súlyt is elérhetik, e nagy súllyal fe-
nyegetve a vezetékek épségét. És nem mellékesen ve-
szélyeztetik azok élettartamát is, az erõsen maró hatá-
sú gólyaürülékkel, amely óhatatlanul rájuk kerül. Egy
átfogó program keretében minden ilyen fészket eltávo-
lítanak, még a madarak várható megérkezése elõtt,
mondhatni távollétükben renoválják. A felszerelt fém
kosarat vesszõkkel körbefonva, a régi fészek anyagá-
ból is visszarakva beléjük, újraépítik azokat. Persze

nem úgy mint a gólyák, akik ezt évezredek óta csinál-
ják csodálnivaló szakértelemmel, de a tapasztalatok
szerint a tavasszal visszaérkezõ gólyák elfogadják az
így megalapozott fészkeket, és kis idõ után ösztöneik-
nek engedelmeskedve ismét kedvük szerint felépítik
teljesen a tojásrakás elõtt. Mi is reméljük, hogy a falu
már-már látképi jelentõségû gólyafészkeibe idén is
visszatérnek és kiköltenek a tavasz hírnökeiként köz-
ismert és várva-várt szép hosszúlábú, hosszúcsõrû fe-
hér madarai – a gólyák.
E sorok írásakor egy pár már „itthon” van, s lehet is
látni, amint az ABC kéményén álldogálnak a hóesés
szüneteiben. Talán a jó idõt várják. De, hogy ilyenkor
hol találnak táplálékot, s búvóhelyet a zegernye idõ-
ben, nem tudni. Mint a vándorlás õsi kényszerét, a fé-
szekrakást, a nehézségek megoldását, ezt is nyugod-
tan rájuk bízhatjuk. Túl fogják élni, mert egyrészt meg-
van bennük az alkalmazkodás õsi képessége, másrészt
ebben is igazi szakemberek.

(Szerk.)

Erdélyi kirándulás
A „Határtalanul!” programnak köszönhetõen, osztá-
lyunk 2013. március 13-án nagy izgalommal indult el
a várva várt erdélyi kirándulásra. Hosszú utazás várt
ránk, melyet sok elõkészület elõzött meg. 
Már itthon felkészültünk azokból a 48-as történelmi
helyszínekbõl, melyek meglátogatását terveztük.

Elsõként Nagyváradon tettünk egy nagy sétát, a Szé-
kesegyház körül. Péter tanár bácsi kiegészítette beszá-
molóinkat és csoportmunkában egy feladatlap segítsé-
gével számot adtunk tudásunkról. Ezután
Rulikowszky Kázmér (lengyel százados) 48-as dzsidás
kapitány sírját koszorúztuk meg a róla elnevezett te-
metõben. Délelõtti programunkat Nagy Sándor József
honvéd vezérõrnagy, aradi vértanú emléktáblája elõtti
megemlékezéssel zártuk.

Délután Vasvári Pál 1849-es csatájának helyszínét ke-
restük fel, ahol megtudtuk, hogy ebben a csatában
vesztette élet.
Késõ este érkeztünk csak Nyárádremetére, ahol ven-
déglátóink örömmel és kaláccsal vártak bennünket.
Még aznap este megismerkedtünk és hosszan beszél-
gettünk a fogadó családokkal és átadtuk személyes
ajándékainkat.
Csütörtökön az erdélyi diákokkal együtt Kolozsvárra
kirándultunk. Megnéztük a kolozsvári Szent Mihály
templomot. A házsongárdi temetõben megkerestünk
néhány nevezetes síremléket.
Az esti kokárdakészítést másnap reggelre halasztot-
tuk, hiszen késõn értünk haza. 

(folytatás a következõ oldalon)
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Frissítsük fel ismereteinket a közlekedési szabályokról
Tisztelt Olvasók!

Mai rohanó világunkban egyre több veszély fenyeget
bennünket a napi közlekedésben. Ez még akkor is igaz,
ha körültekintõek és elõvigyázatosak vagyunk, és ma-
radéktalanul betartjuk a közlekedés ránk vonatkozó
szabályait. Ezért gondolta úgy a Hódmezõvásárhelyi
Rendõrkapitányság, és Mártély Község Önkormányza-

ta, hogy nem árt felidézni, pontosítani az erre vonat-
kozó törvényi elõírásokat. Az alábbiakban a legfris-
sebb, érvényben lévõ jogszabályokból adunk tájékozta-
tást, gyakorlati meggondolásból elsõsorban a gyalo-
gos, a kerékpáros és segédmotoros kerékpárral való
közlekedés szabályaira koncentráltan.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A közlekedésben résztvevõkre vonatkozó általános rendelkezések

3. §3 (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles
a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezé-

seket megtartani;
b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenõrzésére jogosultak utasításainak

eleget tenni;
c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indo-

kolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

Pénteken reggel hóesésre ébredtünk. Délelõtt együtt
ünnepeltük március 15-ét a helyi iskolásokkal. Na-
gyon bensõséges és felemelõ volt a közös ünneplés. A
mûsor végén együtt énekeltük el a Magyar és a Székely
himnuszt. 

Délután táncház volt, ahol elsajátítottuk a székely
csárdás alaplépéseit.
Szombaton Szovátára tettünk kirándulást. Megnéztük
a tavakat és megismertük a Medve-tó legendáját. Vár-
mezõn pisztrángot halásztunk, amit késõbb el is fo-
gyasztottunk. 
Este mi láttuk vendégül a kintieket. (Bográcsos krump-
lipaprikást fõztünk.) Ezt követõen gitárest volt, ame-
lyen a Pipacs együttes lépett fel.
Vasárnap reggel jött el a szomorú búcsúzás ideje. Lel-
ket melengetõ, szép napokat töltöttünk együtt az otta-
ni barátainkkal, és már a viszontlátást tervezzük. Sok
új ismeretség, barátság szövõdött. Nagyon várjuk,

hogy újra találkozzunk. Közülünk sokan ezt már nyár-
ra tervezik.
Ez a program a Bethlen Gábor Alap jóvoltából valósul-
hatott meg.

Az iskola 7. osztályos tanulói

(folytatás az elõzõ oldalról)
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(2) A gépkocsi vezetõje menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekû, továbbá
gépkocsinak nem minõsülõ háromkerekû jármû vezetõje menet közben – ideértve a forgalmi okból történõ
megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.

(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenõrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenõrzés ered-
ményét befolyásolni, ide nem értve az ellenõrzést elõre jelzõ eszközök használatát.

Gyalogosok közlekedése

21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell
közlekednie.

(2)170 Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs – vagy az a gyalogosközlekedés-
re, illetõleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.

(3)171 Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egy sorban
a) lakott területen lehetõleg a menetirány szerint a baloldalon, lakott területen kívül mindig a baloldalon, a jár-

mûforgalommal szemben,
b)172 a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedõ mozgáskorlátozott gya-

logosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.
(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetõleg anyagot, amely sérülést, rongálást vagy szennyezést okozhat,

csak megfelelõen becsomagolva szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat za-
varná, az úttesten – a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén – kell közlekedni; éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között az ilyen tárggyal közlekedõ gyalogosnak a jármûvek vezetõi által elölrõl és há-
tulról kellõ távolságból észlelhetõ lámpát kell vinnie.

(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos átkelõhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogos átkelõhely
nincs,

a) lakott területen levõ fõútvonalon az útkeresztezõdésnél (a járda meghosszabbított vonalában), valamint a
menetrend szerint közlekedõ jármû megállóhelyén levõ járdasziget és az ahhoz közelebb esõ járda között
(a járdasziget teljes hosszában),

b) egyéb helyen bárhol,
a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.

(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyõzõdött annak veszélytelenségérõl. Az úttestre váratlanul nem
léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a
jármûvek vezetõit megzavarhatja vagy megtévesztheti.

(7) A kijelölt gyalogos átkelõhelyen áthaladó gyalogosnak a jármûvekkel szemben elsõbbsége van. Ugyancsak
elsõbbsége van – kijelölt gyalogos átkelõhely hiányában is – az útkeresztezõdésnél áthaladó gyalogosnak
azokkal a jármûvekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A meg-
különböztetõ jelzéseket használó gépjármûvekkel szemben azonban a gyalogosnak elsõbbsége ezeken a he-
lyeken sincs.

(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a jármûvekkel szemben elsõbbsége nincs, mielõtt az úttestre lép, köteles meg-
gyõzõdni arról, hogy áthaladásával a jármûforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármû olyan
közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.

(9) A gyalogosnak tilos
a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni;
b) olyan helyen, ahol a jármûvekkel szemben elsõbbsége nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb álló

jármû stb.) közelében az úttestre lépni;
c) lánc-, illetõleg csõkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni, illetõleg azt megkerülve elzárt

területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;
d) villamos-pályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamos-pályán – a kiépített átkelõhelyen kívül – áthaladni;
e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;
f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útkeresztezõdésen kívül áthaladni;
g)173 az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van.

(10)174 Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelõhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meg-
gyõzõdött arról, hogy vasúti jármû nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzõberendezés a to-
vábbhaladás tilalmát jelzi.

(11)175 Fõútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.

(folytatás a következõ oldalon)
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(12)176 A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide
nem értve a gyalogosok zárt csoportban történõ közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszonyok ese-
tén fényvisszaverõ mellényt (ruházatot) kell viselnie.

(13)177 A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztet-
heti.

Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése

22. § (1) Gyalogosok zárt csoportja az úttesten – annak menetirány szerinti jobb szélén – közlekedhet. Hídon a
csoport ütemes lépésben nem haladhat.

(2) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl elõre fehér vagy sárga fényt, hátul
pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, a jármûvek vezetõi által kellõ távolságból észlelhetõ lámpát kell vin-
ni. Ha a csoport kellõen világított lakott területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport elõtt és mögött a
csoporthoz tartozó, szabályszerûen kivilágított jármû halad, a lámpák használata nem kötelezõ.

(3) A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetõje köteles gondoskodni.
(4) Gyermekek zárt csoportja a járdán, a leállósávon, az útpadkán, illetõleg a kerékpárúton, ha pedig ez nincs

(vagy nem járható) – az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – az úttesten közlekedhet.

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok

54. § (1)335 Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autó-
busz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetõleg – ha
az út és forgalmi viszonyok ezt lehetõvé teszik – a lakott területen kívüli úton, a fõútvonalként megjelölt úton
az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

(2)336 Lakott területen levõ olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) be-
kezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebes-
séggel a járdán is szabad közlekedni.

(3)337 Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.
(4)338 Kerékpárral

a) lakott területen kívül a fõútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabá-
lyok szerint – kell az úttesten áthaladnia.

(5)339 A kétkerekû kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idõsebb, a kerékpárt nem
hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettõnél több kerekû kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a
kerékpárt nem hajtó utast.

(6)340 A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a ke-
rékpáron vagy a kerékpároson

a) elõre fehér-, hátrafelé piros színû, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverõt helyeztek
el, és

b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverõ mellényt (ruházatot)
visel.

(7) Tilos
a) fõútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c)341 kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más jármûvel, illetõleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, elõre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetõt a vezetésben aka-

dályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztetõ tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.

(8)342 Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)–f) pontjában foglalt
rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok – a quad és a mopedautó kivételével – közlekedésére is alkalmaz-
ni kell azzal, hogy

a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni,
b) kétkerekû segédmotoros kerékpáron utast szállítani,

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Nabucco lakossági fórum és tájékoztató
2013. március 19-én délután 5 órára várták az érintett
földtulajdonosokat, földhasználókat a Nabucco Ma-
gyarország Gázvezeték Kft. képviselõi az iskola torna-
termében megrendezett lakossági tájékoztatóra és fó-
rumra. Az érintetteket a sajtóbeli tájékoztatás mellett
elõre ki is értesítették a rendezvény megtartásáról, így
a terem jócskán megtelt érdeklõdõkkel.
A fórumot Mártély Község Önkormányzata nevében,
Somodi István önkormányzati képviselõ nyitotta meg,
köszöntve a megjelenteket, és röviden ismertetve a
kezdeményezés elindításának gazdasági indokait, hát-
terét. Ezek után átadta a szót a cég megjelent képvise-
lõjének, aki filmvetítéssel egybekötött elõadásában
részletesen ismertette a tervezett gázvezeték építésé-
nek nyomvonalát a munkavégzés részleteit, és hogy
hogyan érinti majd a Mártélyt északon, Mindszent irá-
nyában elkerülõ csõvezeték fektetési munkálatai a
földtulajdonosokat és földhasználókat. Elmondta még,
hogy a beruházással kapcsolatban kérdezõbiztosok
fognak majd egyesével felkeresni mindenkit, valamint,
hogy ingyenesen hívható zöld számon állnak bárki
rendelkezésére ez ügyben, s hogy internetes szolgálta-
tás keretében kérésre mindenkinek megküldik a részle-
tes térképeket, amelyeken könnyû azonosítani, hogy
mely földrészleteket érinthet majdan a beruházás.
A Nabucco gázvezeték-építés beruházás jelenleg a kör-
nyezetvédelmi engedélyek beszerzésének, az érintet-
tekkel való egyeztetés elõkészítõ fázisában van, és egy
másik céggel folyó versenyben fog eldõlni, ki építheti

meg, a várhatóan 2015-ben kezdõdõ és 2018 végére,
legrosszabb esetben 2019 elejére elkészülõ gázvezeté-
ket. Kiemelte, hogy az építõk törvényi kötelessége, de
egyébként is elsõdleges feladata a megfelelõ mértékû
kártalanítás, és amennyiben szükséges a földmegvál-
tások mindenki számára kielégítõ lebonyolítása, vala-
mint a környezeti károk minimálisra szorítása, össz-
hangban azzal a helyreállítási kötelezettséggel, amely-
nek során az értékes termõtalaj a csõfektetés után
ugyanoda kell, hogy visszakerüljön, ahonnan a mun-
kálatok megkezdésekor eltávolították, valamint, hogy
a kivitelezés során a lehetõ legkisebb növénykárral já-
ró beavatkozások történjenek.
Elmondta még, hogy a TÁRKI munkatársainak segítsé-
gével, részletes információk kerülnek begyûjtésre a
projektben érintettek bevonásával, mely információk
névtelenül lesznek kezelve, s összegzésük azt a célt
szolgálja, hogy minél objektívebb eredményt kapjanak
a földtulajdonosok, földhasználók véleményérõl.
A lakossági fórum második részében a meghívottak te-
hettek fel kérdéseket a cég képviselõinek, amelyek
nagy részére helyben választ is kaptak az érdeklõdõk.
Minden függõben maradt kérdés tisztázásához jó lehe-
tõséget nyújtanak a szükséges alkalommal megismé-
telt lakossági fórumok, valamint a részletesen ismerte-
tett elérhetõségek, amelyek bármelyikén maximális se-
gítségadást ígértek a Nabucco Képviselõi.

(Szerk.)

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni
nem szabad.

(9)343 A három- vagy négykerekû segédmotoros kerék-
párral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármû
vezetõje a 17. életévét betöltötte.

(10)344 A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalo-
gos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszé-
lyeztetheti.

(11)345 Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve
kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek

ki, a kétkerekû kerékpároknak a kerékpárúton vagy
a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a la-
kott területen a nem fõútvonalként megjelölt út
mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat
vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton
kerékpár nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha a
közúti jelzésekbõl más nem következik – a kétkere-
kû kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.

Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság
és Mártély Község Önkormányzata
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Rövid hírek

Korsós Ágnes kitüntetése

Korsós Ágnes, Hódmezõvásárhely címzetes fõjegy-
zõje Március 15.-e alkalmából, Pintér Sándor bel-
ügyminisztertõl a Magyar Érdemrend tisztikereszt-
je kitüntetést vette át, kimagasló közszolgálati te-
vékenysége, a város fejlõdését elõsegítõ munkájá-
nak elismeréseként.

Az „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete 2013. április 6-án (szombaton) 10.30 órai kezdettel rendes évi
Közgyûlését tartja, amelyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Könyvtári közlemény

Tisztelettel értesítjük a mártélyi olvasni szertõket,
hogy az ÁMK Könyvtár visszaköltözött megújult
fogadó- és kiszolgáló terébe a Faluházba. Jelenleg
még az állományellenõrzés folyik, a kölcsönzés
elõre láthatólag április közepén kezdõdik.

Sajti Imréné könyvtáros

Polgárõrség hírei

- Március elején, köszönhetõen a helyi SZEM moz-
galom jó mûködésének, lakossági bejelentésre, az
egyesület gyors reagálásának
köszönhetõen sikerült intézke-
dés alá vonatni egy vashulla-
dékkal megpakolt utánfutós
gépjármûvet. Az ellenõrzés so-
rán kiderült, hogy a szállított
vas nem tisztességes úton került
a felelõsségre vont személyek
birtokába.
- A nemzeti ünnepet követõ na-
pokban, riasztást kapott az
egyesület a falugondnoktól,
hogy miközben a körzeti nõvért
szállította a tanyavilágba vérvé-
tel céljából, elakadt egy dûlõ-
úton. Az egyesület NIVA terepjá-

rója rövidesen a helyszínre érkezett és kimentette
õket a sár fogságából.

- 2013. március 24-én a reggeli órák-
ban, szintén lakossági bejelentésnek
köszönhetõen, sikerült meggátolni,
hogy három fiatal felgyújtsa a Nagy
Pál-kanyarban található buszmegál-
lót. A hatóságok értesítése után, a
gyanúsítottakat intézkedés alá von-
ták.
- Március 25-én nem sokkal déli 12
óra után egy ismeretlen személy,
fegyver utánzattal kirabolta a Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezet
mártélyi fiókját. Az eset kapcsán, a
mártélyi polgárõrök segítettek a hely-
szín biztosításában, és a lehetséges
bûnjelek õrzésében.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal közleménye
A zártkert-tulajdonosoknak nem lesz regisztrációs
kötelezettségük.

A kormány megtárgyalta és támogatta a parlament
mezõgazdasági bizottságának azon – a földtörvényt
módosító –  indítványát, amelynek alapján a zártker-
tek tulajdonosainak semmiféle bejelentési, regisztráci-
ós kötelezettsége nem áll fenn.

2013. január 1-e óta kötelezõ a földhasználatra vonat-
kozó adatszolgáltatás, illetve bejelentés, amelynek cél-
ja egységes és követhetõ nyilvántartás létrehozása. A
gördülékenyebb ügyintézés érdekében Csongrád me-
gyében is idõlegesen kibõvítették egyes járási hivata-
lok ügyfélszolgálati nyitva tartását április 30-ig.

Arra kérjük az ügyfeleket, hogy földhasználati nyil-
vántartással kapcsolatos bejelentéssel – további intéz-

kedésig – ne keressék fel a járási földhivatalokat. A
kormány döntése alapján a földhasználati bejelentés-
sel, adatközléssel összefüggõ eljárásokban könnyítés,
módosítás várható.

Az új kormánydöntésig az ügyfelek türelmét és megér-
tését kérjük. A jogszabályi változásokról, teendõkrõl
kellõ idõben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

Ezúton ismét megerõsítjük, hogy a földhasználati nyil-
vántartási eljárással kapcsolatban meghozott korábbi
jogszabály módosítás alapján az eljárás díjmentessé
vált. A 2013. január 1-ét követõen befizetett eljárási
díjakat a kormányhivatal 90 napon belül visszautalja. 

Szeged, 2013. március 13.
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04-én Áprilisi népszokások 10 órától.
10-én Térítési díj befizetés pénztári órákban.
11-én Költészet napja versekkel, 10 órától.
24-én György napi nótázás az Õszirózsa nép-

dalkörrel 13 órától.
30-án Fehérnemûvásár 9 órától.

Állandó Programok:
Hétfõn, reggeli elõtt vércukorszint- és vérnyomás-mé-

rés, 7 és 8 óra között.
Kedden beszélgetõs délelõtt, a kézimunkázók csoport-

foglalkozása 9 órától.
Szerdán videózás, régebbi rendezvényeinkrõl készült

felvételek megtekintése közkívánatra, minden hé-
ten.

Csütörtökön közösségi rendezvény: elõadás, névnap,
születésnap, évforduló.

Hétfõn, szerdán, pénteken a kedvezményes tejet reggel
7 és 8 között kell elvinni, amely csak forralás után
fogyasztható!

A gyógyszerigényeket mindenki hozza magával
7 órára.

Klubvezetõség

Idõsek Klubja áprilisi programja

Elhunyt:

Horváth Mátyásné Surinya Irén
(Mártély, Szántó Kovács János u. 11.)

Imolya Ildikó (Mártély, Dózsa György. u. 1.)

Anyakönyvi hírek

Született:
Bácsván Zoltánnak és Szabó Nikolettnek
(Mártély, Hunyadi u. 26.) – Maja Norina

Hegedûs Csaba Mihálynak és
Hetényi Zsuzsannának (Mártély, Béke u. 5.)

– Csaba Sándor

Laduver Attilának és Lázár Anitának
(Mártély, Rákóczi tér 16.) – Levente

Házasságot kötött:
Juhos Natália (Hódmezõvásárhely, Lázár u. 19.)

és Simon Jenõ (Mártély, Fõ u. 94.)
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Mentõ: 474-374 Közp. szám: 104
Tûzoltóság Hmvhely: 242-233 Közp. szám: 105
Rendõrség Hmvhely: 535-960 Közp. szám: 107
Körzeti megbízott: Szín Dániel:

Szolgálati idõben: (20) 209-5336
Szolgálati idõn kívül: 535-960

Polgárõrség: 228-043
Polgármesteri Hivatal: 528-062
Iskola: 528-060
Óvoda: 228-035
Idõsek Klubja: 228-038
Anya- és Csecsemõvédõ Intézet: 228-450
Posta: 528-010
Kórház-rendelõintézet Hmvhely: 532-222
Orvosi rendelõ - Mártély: 228-020
Orvosi ügyelet - Hódmezõvásárhely: 474-374
Munkanapokon este 18 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégenként és munkaszüneti napokon folyamatos.

Közérdekû telefonszámok
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Temetkezési Szolgálat
és Virágüzlet

TEMETKEZÉS
Mindszent, Csokonai u. 8.

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 11
(Az Erzsébet Kórház bejáratával szemben)

Nyitva tartás:
H-P 7.30-16.00
Szo.: 9.00-12.00

Telefon: 62/238-866
Halottszállítás helyben és vidéken. Temetések

lebonyolítása, ravatalozás, sírásás, exhumálás.
Az anyakönyvezés, ügyintézés, árajánlat és

tanácsadás ingyenes!
Szállítási ügyelet: 06-30/2-447-447

(0-24 óráig)

C.T.: Beder Ferenc

T E M E T K E Z É S

A Mártélyi Ravatalozó
üzemeltetõje:

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési irodája

Hódmezõvásárhely, Dr. Imre József u. 1.
(Bejárat: a Zrínyi u. felõl)

Teljes körû temetkezési szolgáltatás

Térítésmentes tanácsadás,
ügyintézés!

Telefon: (62) 534-985 és +36 30/606-3802

Szállítási ügyelet éjjel-nappal:
+36 30/224-4566

A római Katolikus Egyház vasárnaponként
11-kor várja a híveket községünk
templomába.
Minden kedden délelõtt 9 órától várjuk az Istennel
beszélgetni vágyókat a templomba, kötetlen együtt
imádkozásra, közbenjáró imára.

Az egyházak hírei

Vasárnaponként 11 órától Kocsis Tamás
ref. lelkész tart Istentiszteletet

az imaházban, melyre várják
a gyülekezet tagjait.


