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Ad jon Is ten min den jót 
Ez új esz ten dõ ben: 
Jobb idõt, mint ta valy volt, 
Ez új esz ten dõ ben, 
Jó ta vaszt, õszt, te let, nyárt, 
Jó ter mést és jó vá sárt 
Ez új esz ten dõ ben! 

Ad jon Is ten min den jót 
Ez új esz ten dõ ben: 
Zsí ros esõt, kö vér hót 
Ez új esz ten dõ ben, 
Bõ ara tást, szü re tet, 
Egész sé get, jó ked vet. 
Ez új esz ten dõ ben!
 

Ad jon Is ten min den jót 
Ez új esz ten dõ ben: 
Drá ga jó bort, ol csó sót 
Ez új esz ten dõ ben, 
Jó ke nye ret, sza lon nát 
Ti zen két hó na pon át 
Ez új esz ten dõ ben! 

Ad jon Is ten min den jót 
Ez új esz ten dõ ben: 
Ve gye el mind e nem jót 
Ez új esz ten dõ ben, 
Mi tõl fé lünk, ment sen meg, 
Amit vá runk, le gyen meg 
Ez új esz ten dõ ben! 

(nép köl tés)

a Mi La punk

Ad jon Is ten
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Az el múlt év csa pa dé ká nak mennyi sé gét fi gyel ve, egy ki -
egyen lí tõ dés ta pasz tal ha tó. Mint ha a ko ráb bi ki len gé se it igye ke -
zett vol na ja ví ta ni. Az idõn ként gyér csa pa dé kot hozó
esz ten dõ ket, (pl.: 2000 év ben 224,5 mil li mé ter, 2002-ben 377,7
mm) leg több ször olya nok kö vet ték, ame lyek nem ta ka ré kos -
kod tak az esõ vel. Ilyen volt a 2001-es 740,5 mm-rel, a 2004-es a
685 mm-rel, vagy a 2005-ös a maga 648,7 mil li mé te ré vel.

Most az el múlt 2006-os év ben, a kö zel 50 éve mért át la got
(540 mm) az idõ já rás - szo kat lan mó don- csak nem pon to san be -
tar tot ta az 550 mil li mé te res mennyi sé gé vel. 

Ha a vo na las fel dol go zás ra rá te kin tünk, ha mar ész re -
vesszük, az el múlt év elsõ fe lé ben még esett bõ ven az esõ és az
utol só hó na pok ke vés csa pa dé ka hoz ta a ki egyen lí tõ dést, az át la -
got.

Az utób bi tíz év havi át la gá ban is volt egy fo lya ma tos vál to -
zás, ami ab ból állt, hogy a havi ma xi mu mok jú li us ra, vagy au -
gusz tus ra ke rül tek. A 2006-os év ben mint ha vissza állt vol na a
régi rend, mert jú ni us ban esett a leg több csa pa dék. 132,5 mil li -
mé ter.

Az egy na pon le hul lott leg több csa pa dé kot jú ni us 23-án
mér tük 52,2 mm-t (2005-ben jú ni us 8-án esett a leg több 45,7
mm ). Míg 2005-be az utol só hó már ci us 12-én hul lott le, az elsõ
no vem ber 20-án, ad dig 2006-ban csak ar ról szá mol ha tunk de,
hogy mi kor esett az utol só az év so rán (már ci us 14-én.), tél be -
kö szön tét 2006-ban nem kí sér te hó esés. 

A fo lya ma tos ta laj víz szint mé ré se so rán is ta pasz tal ha tó egy
ki egyen lí tõ dés, a ko ráb bi évek hez való iga zo dás. A víz szint
emel ke dé sét, vagy süllye dé sét még na gyobb esõk, vagy szá raz -
sá gok sem ug rál tat ták. A las sú emel ke dés, vagy süllye dés volt
jel lem zõ a víz szint moz gá sá ra. A 2006-os év ben leg ma ga sab ban 
feb ru ár 26-án állt (101 cm), a leg mé lyebb re szep tem ber 26-án
ju tott (230 cm). Ez a két adat 2005-ben a kö vet ke zõ volt: már ci -
us 14-én 97 cm, au gusz tus 2-án 198 cm.

Re mél jük, hogy az új esz ten dõ a szél sõ sé gek tõl meg kí mé li a 
fa lut.

Pál mai Jó zsef

Helytörténet

A 2006-os év csa pa dé ka



a Mi Lapunk2007/1. 3

Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány

„XII. Ka rá cso nyi Élel mi szer cso mag Kül dõ
Ak ci ó ja”

2006. de cem be ré ben az ön kor mány zat a Gyer mek ét -
kez te té si Ala pít vány „XII. Ka rá cso nyi Élel mi szer cso -
mag Kül dõ Ak ció” pá lyá za tán 25 élel mi szer cso ma got
nyert. A Gyer mek ét ke zé si Ala pít vány 1995. óta min den
év ben ki ír ja pá lyá za tát, mely cél ja a rá szo ru ló gyer me kek 
ka rá cso nyi ét kez te té sé nek se gí té se. A cso ma gok alap ve -
tõ, tar tós élel mi sze re ket tar tal maz tak. 

Az ala pít vány ado má nya it a sze mé lyi jö ve de lem adó 1 
%-ból fi nan szí roz ta. 

Az idei év ben az ala pít vány, az erre a cél ra ren del ke -
zés re álló 142.000.000 fo rint összeg bõl mint egy 30.000
da rab cso ma got tu dott el ké szí te ni és a pá lyá zók kö zött
szét osz ta ni.

Az élel mi szer cso ma gok a Szo ci á lis és Egész ség ügyi
Bi zott ság dön té se ér tel mé ben - az is ko la és az óvo da ja -
vas la tát fi gye lem be véve – ke rül tek szét osz tás ra.

Az élel mi szer cso ma go kat Dr. Kor má nyos Lász ló
pol gár mes ter 2006. de cem ber 22-én ün ne pé lyes ke re tek
kö zött adta át a rá szo rul tak ré szé re. 

A kép vi se lõ tes tü let 2006. de cem ber 28. nap ján rend kí -
vü li ülést tar tott.

Elsõ na pi ren di pont ke re té ben meg tár gyal ta, és a szak bi -
zott ság ok elõ ze tes vé le mé nye zé se alap ján el fo gad ta az ön -
kor mány zat 2006. évi költ ség ve tés ének mó do sí tá sá ról szó ló 
ren de let-ter ve ze tet.

Má so dik na pi ren di pont ke re té ben meg tár gyal ta a 2007.
évi hul la dék szál lí tás díj té te le i re vo nat ko zó, a Pénz ügyi Bi -
zott ság ál tal ké szí tett al ter na tí vá kat. A kép vi se lõ tes tü let
dön té sé ben fel ha tal maz ta a pol gár mes tert arra, hogy ké szít -
se elõ a hul la dék szál lí tá si dí jak fe lül vizs gá lat ára vo nat ko zó
elõ ter jesz tést az zal, hogy a dol goz za ki a szo ci á lis rá szo rult -
ság kö rét, dol goz za át a Sze ge di Kör nye zet gaz dál ko dá si
KHT-val 2001. év ben kö tött el lá tá si szer zõ dést, il let ve és
foly tas son to váb bi tár gya lá so kat a 2007. évi díj té te lek re vo -
nat ko zó an. 

Az elõ ter jesz té sek na pi ren di pont ke re té ben dön tött ar -
ról, hogy a szenny víz be ru há zás hoz kap cso ló dó la kás ta ka -
rék-pénz tá ri konst ruk ci ók tár gyá ban, a 2007. ja nu ár 04.
nap ján tar tan dó Bordány, Zsombó, Üllés, For rás kút
Sándorfalva és Szatymaz te le pü lé sek kö zös ta nács ko zá sán
Szatymaz Köz sé get Dr. Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter,
Má kos Istvánné jegy zõ és Bar na Kár oly, a Pénz ügyi és Köz -
ség fej lesz té si Bi zott ság el nö ke kép vi sel je. 

2006. de cem ber 15. nap ján mû sza ki lag át adás ra ke rült
Szatymaz kül te rü le tén egy újabb szi lárd bur ko la tú me zõ gaz da -
sá gi fel tá ró út, mely a for rás kú ti át kö tõ utat köti össze a
vilmaszállási meg lé võ asz fal tos út tal. A for ga lom ba he lye zés
vár ha tó ide je 2007. ja nu ár 18. 

A be ru há zás Csányi Ist ván szatymazi vál lal ko zó ne vé hez fû -
zõ dik, aki 2006. év ben nyert AVOP pá lyá za tot, a mint egy 1240
mé ter hosszú út bur ko lá sá ra 3,5 mé ter szé les ség ben. A pá lyá -
zat tar tal maz ta a Kiskunmajsai fõ csa tor na fe let ti híd ki szé le sí té sét

és fel újí tá sát is. A be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz – ha son ló an a
2003. év ben meg épült vilmaszállási út hoz – az ön kor -
mányzatnak 5 évre bér be kel lett adni a te rü le tet a be ru há zó nak. 

Saj ná la tos mó don az út sza kasz kö ze pén, a „Hasz nos sem -
lyék” vo na lá ban mint egy 350 mé ter hosszan a szak ha tó ság
nem en ge dé lyez te a bur ko lást, sõt min den ne mû föld mun ka
vég zé sét meg til tot ta. En nek el le né re a vál lal ko zó nem lé pett
vissza a be ru há zás meg va ló sí tá sá tól.

Az asz fal tos út meg épí té sé vel egy újabb lé pést tett a falu az
irány ban, hogy a kül te rü le ten élõk köz le ke dé se min den idõ ben
ké nyel me sebb le gyen. 

Kü lön sze ret ném fel hív ni a fi gyel met arra az elõ re mu ta tó
szán dék ra, amely Csányi Ist vánt ve zé rel te a be ru há zás meg va -
ló sí tá sa kor. Mi vel az ön kor mány zat anya gi hely ze te alig ha te szi
le he tõ vé ha son ló vo lu me nû be ru há zá sok meg va ló sí tá sát a kö -
zel jö võ ben, ezért vé le mé nyem sze rint nagy sze re pe le het a vál -
lal ko zói szfé ra ilyen jel le gû be kap cso ló dá sá ra az
ön kor mány za ti fel ada tok meg ol dá sá ban. 

Kö szön jük az egész falu ne vé ben a be ru há zó nak az
anya gi ál do zat vál la lá sát és egy ben kér jük az utat hasz ná ló
szatymaziakat (el sõ sor ban me zõ gaz da sá gi gép pel köz le ke dõ -
ket) hogy óv ják úgy mint ha sa ját juk len ne, hogy mi nél to vább
hasz nál has suk kö zö sen, gond nél kül. Kü lön fel hív juk a fi gyel -
met a hí don tör té nõ át ke lés re, mi vel a fel újí tás so rán kor lát fel -
sze re lé se is meg tör tént a híd ra. 

A pol gár mes ter köz le mé nyei

Ön kor mány za ti köz le mé nyek
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A no vem be ri ülé sen dön tött a kép vi se lõ tes tü let ar ról, hogy
fe lül vizs gál ja az ön kor mány za ti va gyon biz to sí tást, an nak egy -
sé ge sí té se és ked ve zõbb fel té te lû meg kö té se ér de ké ben. E dön -
tés alap ján fe lül vizs gá la tot vég zett a Hírkös Bró ker KFt, mely
alap ján a kép vi se lõ tes tü let dön tött a biz to sí tá sok meg kö té sé rõl. 

A kép vi se lõ tes tü let, a Napköziotthonos Óvo da ké mé nyé nek
biz ton sá gos üze mel te té se ér de ké ben dön tött, ké mény hu zat-sza -
bá lyo zó be épí té sé rõl. A ké szü lék az UBINAS Kft aján la ta alap -
ján ke rül be szer zés re, és a 2007. évi költ ség ve tést 151.200 Ft-tal
ter he li meg.

A kép vi se lõ tes tü let zárt ülés ke re té ben meg tár gyal ta a
könyv vizs gá lói meg bí zás ra be ér ke zett pá lyá za to kat és dön tött
ar ról, hogy 2007. ja nu ár 1. nap já tól egy évre az Econo Rá ció
Kft-t bíz zák meg a könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá val.

Hul la dék szál lí tá si díj ked vez mény
2007. ja nu ár 1-jé tõl vál to zik a te le pü lé si szi lárd hul la dék kal

kap cso la tos kö te le zõ köz szol gál ta tás nyug dí ja sok nak szó ló díj -
ked vez mé nye. 

50 %-os díj ked vez mény ben ré sze sül: az az egye dül ál ló,
aki 70 év fe let ti nyug dí jas és jö ve del me nem ha lad ja meg a min -
den ko ri öreg sé gi minimálnyugdíj há rom szo ro sát (80.490 Ft-ot)

Há zas tár sak ese té ben, ha mind két fél 70 év fe let ti nyug dí -
jas, és az 1 fõre esõ jö ve del me nem ha lad ja meg a min den ko ri
minimálnyugdíj két sze re sét (53.660 Ft-ot) 

Az ön kor mány zat a ked vez mény meg ál la pí tá sá hoz min den
érin tett szá má ra ki kül dött egy kér dõ ívet, me lyet ké rünk ki tölt ve
vissza jut tat ni. 

Ha va la ki nek kér dé se van, vagy be le tar to zik a ked vez mé -
nye zet tek kö ré be, de nem ka pott kér dõ ívet, az ér dek lõd het a
Tóth Lászlóné ügy in té zõ nél sze mé lye sen, vagy te le fo non
(62/583-560/13 mel lék).

SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MÛ KÖ DÕ ALA PÍT VÁ NYOK 

Önök ez év ben is dönt het nek sze mé lyi jö ve de lem adó juk 
egy szá za lé ká nak köz hasz nú fel aján lá sá ról. 

Tisz te let tel kér jük Önö ket, hogy eb ben az év ben is se gít -
sék tá mo ga tá suk kal az ala pít vá nyok mû kö dé sét. 

Mind azok hoz for du lunk tá mo ga tá sért, akik nek fon tos a
falu fej lõ dé se, az idõs em be rek meg fe le lõ kör nye zet ben tör -
té nõ gon do zá sa és a gyer me kek meg fe le lõ ne ve lé si kör nye -
ze té nek biz to sí tá sa.

Ön kor mány za tun kat és in téz mé nye in ket érin tõ en há rom 
ala pít vány ré szé re ajánl hat ják fel adó juk egy szá za lé kát.

-„ SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY „ adó szá ma:
18456420-l-06

A köz ség to váb bi len dü le tes fej lõ dé sé nek elõ se gí té se, az 
ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges esz kö zök
ki egé szí té se. Olyan kö zös sé gi te vé keny sé gek szer ve zé se,-
tá mo ga tá sa, me lyek a köz ség fej lõ dé sét, gaz da go dá sát, köz -
biz ton sá gá nak meg szi lár dí tá sát, a szo ci á lis, egész ség ügyi,
kul tu rá lis, mû ve lõ dé si,- gyer mek-és if jú ság vé del mi te vé -
keny sé gek ki szé le sí té sét szol gál ják.

Ki emel ten tá mo ga tott prog ra mok:
„Szatymaz biz ton sá gá ért:” köz biz ton ság, köz rend,

tûz vé de lem.
„Szatymaz kul tú rá já ért:” ok ta tás, köz mû ve lõ dés, sza -

bad idõ hasz nos el töl té se.
„Az egész sé ges élet mód ért:”meg elõ zés, szû rés, sport.
-„SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLÕ IDÕS 

EMBEREK GONDOZÁSÁÉRT „ 

adó szá ma: 18452213-l-06
Szatymaz köz ség ben élõ- gon do zás ra szo ru ló- idõs em -

be rek se gí té se. A köz sé gi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott
Kap cso lat In teg rált Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont
épü le té nek kor sze rû sí té se, fel újí tá sa, tár gyi fel sze relt sé gé -
nek bõ ví té se, ja ví tá sa. Házi gon do zó-, és ta nya gond no ki
szol gá lat mû kö dé si fel tét ele i nek ja ví tá sa, bõ ví té se.

-A MI OVODÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY adó szá ma:
18465789-1-06

Szatymaz Köz sé gi Ön kor mány zat fenn tar tá sá ban lévõ
Napköziotthonos Óvo dá ba járó gyer me kek ne ve lé si fel tét -
ele i nek ja ví tá sa, tár gyi fel sze relt sé gé nek bõ ví té se, ja ví tá sa. 

-A TELEHÁZAT üze mel te tõ FEHÉRTÓI GAZDA -
KÉPZÕ ÉS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY adó szá -
ma:18454404-1-06

Köz hasz nú  egye sü le tek nek pe dig
a kö vet ke zõ adó szá mo kon:

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE:
adó szá ma: 18464812-1-06

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZATYMAZI
EGYE SÜLETE: adó szá ma: 18463718-1-06

SZATYMAZI FATALOK TÁRSASÁGA EGYE -
SÜLET: adó szá ma: 18472606-1-06

SZATYMAZI POLGÁRÕR EGYESÜLET: adó szá -
ma: 18462580-1-06

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni min den ki nek a se -
gít sé gét, akik ta va lyi adó be val lá suk 1 %-ával tá mo gat -
ták a köz hasz nú szer ve ze tek mû kö dé sét.

Adó 1%-ának fel aján lá sa a Szatymazon mû kö dõ köz hasz nú szer ve ze tek ré szé re

Az ebtartás sza bá lya i ról
Az utób bi he tek ben egy re több be je len tés ér ke zett az

ön kor mány zat ügy in té zõ jé hez kó bor ebek mi att. Az el -
szö kött, el ha gyott és ki sza ba dult ál la tok ri o gat ják az ut -
cán köz le ke dõ ket, de fõ leg a kis is ko lás gyer me ke ket és
idõs em be re ket.

Az ebtulajdonos kö te les az ebet zárt ud var ban tar -
ta ni, ti los a köz ség te rü le tén fel ügye let nél kül hagy ni,
ut cá ra ki en ged ni, pó ráz és száj ko sár nél kül ve zet ni!

Az ebtulajdonos kö te les az ebet úgy tar ta ni, hogy az
sen ki nyu gal mát ne za var ja, más tes ti ép sé gét és egész -
sé gét ne ve szé lyez tes se.  Ha ra pós, vagy tá ma dó ter mé -
sze tû ebet a nap min den sza ká ban csak ki sza ba du lá sát,
il let ve el sza ba du lá sát biz ton sá go san meg aka dá lyo zó
mó don sza bad tar ta ni!

Ké rem önö ket, hogy fi gyel je nek oda az ebtartás sza -
bá lya i ra, ugyan is mind azok, akik ezt nem tart ják be sza -
bály sér tést kö vet nek el. A sza bá lyok be nem tar tá sa
pe dig pénz bír ság gal sújt ha tó!

Má kos Istvánné jegy zõ
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Ja nu ár 15. Re me te Szent Pál. 230 kö rül szü le tett
Egyip tom ban. Szü lei ko rán el ha lá loz tak, 15 éves ko rá -
ban nagy va gyon bir to ko sa lett. A ke resz tény ül dö zés
elõl a thébai si va tag ba me ne kült, az zal a szán dék kal,
hogy az ül dö zés el múl tá val vissza tér. A pusz tá ban egy
hegy alá tért, ott egy bar lan got ta lált ben ne csör ge de zõ
pa ta kot a be já rat elõtt egy szép nagy pál ma fát. Idõ vel
úgy meg sze ret te a he lyet, hogy az ül dö zés el múl tá val
sem tért vissza. Ki lenc ven évet élt itt. Is te nen kí vül szin -
te sen ki sem tud ta, hogy hol tar tóz ko dik. Itt imád ság ban
töl töt te éle tét. 113 éves volt, ami kor meg lá to gat ta õt Re -
me te Szent An tal, mert egyik éj jel lá to más ban ar ról ér te -
sült, hogy raj ta kí vül van itt a pusz tá ban egy má sik
re me te is. El in dult meg ke res ni. Két nap és két éj jel bo -
lyon gott, de nem ta lál ta meg. Vé gül egy szom jas far kas a 
har ma dik na pon el ve zet te a bar lang hoz. Ta lál koz tak és
be szél get tek. Más nap Szent Pál meg mond ta neki, hogy
ha ma ro san Krisz tus hoz megy, ezért kért re Szent An talt,
hogy hoz za el holt es te be ta ka rá sá ra kö pe nyét, me lyet
Szent Ata náz tól ka pott. Sír va ment el, hogy tel je sít se ké -
ré sét. Más nap dél elõtt lát ta Szent Pál lel két az an gya lok
és apos to lok, pró fé ták tár sa sá gá ban az égbe száll ni. Sír -
va ki ál tott utá na Pál, mi ért hagy itt, hisz oly ké sõn is mer -
ked tünk meg és már is el mész. Mi kor a bar lang hoz ért,
ott ta lál ta a holt es tet, tér del ve, égre emelt fõ vel, ki tárt
ke zek kel, mint ha imád koz na. Be ta kar ta a kö peny be, el -
éne kel te a te me té si szer tar tást fö löt te, de nem ta lált szer -
szá mot, hogy el te mes se. Ak kor két orosz lán szi laj
ira mo dás sal vág ta tott elõ a ren ge teg bõl, mint ha Szent
Pál ha lá la mi att a ma guk mód ján ki akar ták vol na fe jez ni 
a fáj dal mu kat, bõg ve és nyö szö rög ve jár ták kö rül a ha -
lot ta kat, majd hir te len az elsõ lá buk kal ak ko ra göd röt ás -
tak a ho mok ban, amely ép pen ele gen dõ volt a holt test
be fo ga dá sá ra. Õ ide te met te. A te me tés után az orosz lá -
nok Szent An tal elé men tek, s mi u tán õ ál dást adott rá -
juk, azok vissza men tek a ren ge teg be. A ha gyo mány
sze rint Re me te Szent Pál tes tét a 12. szá zad ban Kons tan -
ti ná poly ba vit ték, in nen 1240-ben Ve len cé be, on nan
Nagy La jos ki rály alatt Ma gyar or szág ra hoz ták, és a
Budaszentlõrincen épült pá los ko los tor ba he lyez ték el.

Ja nu ár 17. Szent An tal apát hit val ló. 251-ben Egyip -
tom ba szü le tett. Egy va sár nap mi sén hal lot ta a gaz dag if -
jú ról szó ló tör té ne tet. En nek ha tá sá ra szét osz tot ta a
sze gé nyek kö zött a va gyo nát és el vo nult a vi lág tól ki a
pusz tá ba, hogy ott re me te éle tet él jen. A re me te ség ben
so ka kat von zott ma gá hoz, imád sá gá val és éle te pél dá já -
val. Kö rül be lül 80 évet töl tött a ma gány ban. A ko ra be li -
ek ilyen ne ve ket ad tak neki: „Is ten em be re”. „Egyip tom
or vo sa”, stb. Meg halt 356-ban. 

Ja nu ár 20. Szent Se bes tyén vér ta nú. Ró mai test õr -
tiszt volt. Tán to rít ha tat lan hi té vel, bá tor sá gá val, apos to -
li buz gó sá gá val, fedd he tet len éle té vel a ke resz tény
fér fi ak örök min ta ké pe. Diokleciánusz csá szár hite mi att 
fá hoz kö töz ve a sa ját ka to ná i val nyi laz tat ta le. Azok ab -

ban a tu dat ban, hogy meg halt ott hagy ták. Egy ke resz -
tény asszony tisz tes sé ge sen el akar ta te met ni, de köz ben
ész re vet te, hogy él. Há zá ba vit te, gon do san ápol ta és fel -
gyógy ult. Vissza ment a pa lo tá ban és a csá szár sze mé re
ve tet te ke gyet len sé gét, kér dõ re von ván, hogy hû sé ges
szol gá la tá ért õ ezt ér de mel te? Ek kor a csá szár pa ran csá -
ra a be ro ha nó ka to nák agyon ver ték. Ez 289 kö rül tör -
tént. Holt test ét egy csa tor ná ba ve tet ték. Egy ke resz tény
asszony lá to más ban meg lát ta a ka pott in tés re ki húz ta, és
a vá ro son kí vül el te met te. Ide ké sõbb az õ tisz te le té re
temp lo mot épí tet tek. 

Ja nu ár 25. Szent Pál apos tol meg ér té sé re-pál for du -
lás. Az Egy ház ül dö zõ bõl Jé zus apos to la lesz. Az egy ház
tör té ne té nek sors dön tõ ese mé nye. Ké sõbb nem csak azt
val lot ta, hogy bû nö sök kö zött õ az elsõ, mert ül döz te
Krisz tus egy há zát, ha nem azt is, hogy Is ten ke gyel mé bõl 
va gyok, az aki va gyok, és ke gyel me nem volt ben nem hi -
á ba va ló. Vagy: Krisz tus sze re te te sür get. Élek én, de
nem én, ha nem Krisz tus ben nem!

Feb ru ár 2. Gyer tya szen te lõ Bol dog asszony ün ne pe.
Jé zus be mu ta tá sá nak a nap ja. Az agg Si me on jö ven dö lé se
és ké ré se: „Most már el bo csát ha tod Uram szol gá dat, mert
lát ták sze me im az üd vös sé get, me lyet min den nép szá má ra
ké szí tet tél. Má ri á nak mond ja: „ Te lel ke det fáj dal mak tõre
jár ja át, mert Jel nek té te tett Õ, mely nek el len mon da nak.”
A Si me o ni jö ven dö lés be tel je se dett és tel je se dik még ma
is, mert a vi lág ban ma is Jel Õ, aki nek el lent mond a vi lág,
de akit so kan Uruk nak, Is te nük nek is val la nak.

Gyer tya szen te lés a 8 órás mise ke re té ben lesz. Ez a
nap azon ban a papi és szer ze te si hi va tá so kért kö nyör gõ
nap. Krisz tus ké ré se: „Az arat ni va ló sok, de a mun kás
ke vés, kér jé tek az ara tás urát küld jön mun ká so kat az Õ
ara tá sá ba.” 

Feb ru ár 11. Loudresi Szûz ün ne pe. Be te gek vi lág -
nap ja. 1858 feb ru ár 11-én je lent meg Szent Szûz Ber na -
dett nek, és utá na még 17 al ka lom mal. A Szûz pa ran csá ra 
Ber na dett for rást tárt fel, amely nek vi zé hez sok cso dás
gyógy ulás fû zõ dik. A kis vá ros az óta a leg lá to ga tot tabb
za rán dok he lyek egyi ke lett. Azon ban a be te gek szó szó -
ló ját nem csak a tes ti be teg sé gek ese té ben kel le ne se gít -
sé gül hív ni, ha nem a lel ki nyo mo rú ság ban is, hi szen ha
egy ki csit szét né zünk, ak kor annyi lel ki leg be teg em bert
lát ha tunk, akik bõl hi ány zik Re me te Szent Pál nak-An tal -
nak Is tent imá dó, di csé rõ lel kü le te, Szent Se bes tyén nek
hõ si es bá tor sá ga, hû sé ge. Mennyi em ber nek kel le ne iga -
zi pál for du lást vég re haj ta ni a min den na pi élet ben, hogy
ezen túl va ló ban Krisz tus sze re te te sür ges se. Hány és
hány csa lád ban kel le ne gyö ke re sen meg ol da ni ezt is!

Ezt a mun kát más nem vé gez he ti el he lyet tünk, ne -
künk kel le ne meg va ló sí ta ni, meg ten ni, és ak kor biz to -
sab ban re mél het jük a bol do gabb új esz ten dõt, mind az
egyé ni, mind pe dig a csa lá di éle tünk ben!

Deli And rás
plé bá nos

Egy há zi gon do la tok - Plé bá nia hí rei
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Pil la nat ké pek a de cem be ri ki ál lí tás ról és az idõ sek ka rá cso nyá ról

Kardosné Pes ti Má ria fest mé nyei

Nyug dí jas Klub
Min den hó utol só szer da 1700 óra
Sakk fog lal ko zás 
Min den va sár nap 900-1300 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Kon di te rem
Ja nu ár ban fel újí tás mi att zár va!!

Ke rá mia fog lal ko zás- ko ron go lás
Min den pén te ken 1600 óra
Ve ze ti: Kon koly Éva
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Kó rus pró ba
Min den hét fõ, csü tör tök
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Ké zi mun ka szak kör
Min den szer da 1700

He lye: Gon do zá si köz pont
Tor na
Kedd, csü tör tök 1800

He lye: Ál ta lá nos Is ko la

A Mû ve lõ dé si Ház ja nu ár ban tech ni kai okok mi att 16
órá ig tart nyit va, ren dez vény ese tén a ren dez vény idõ -
pont já ig. A könyv tár nyit va tar tá sa nem vál to zik.

Mû ve lõ dé si Ház és Könyvtár

Ja nu ár
31-én va la mint feb ru ár 1-én, 5-én, 6-án tü dõ szû rés

9 - 15 órá ig a Mû ve lõ dé si Ház elõtt.

Feb ru ár
1-én 13.30-16.30 órá ig Dr. Bucsai Ág nes (fül-orr gé -

gész) tart al ler gia szû rést a Mû ve lõ dé si Ház ban, le he tõ -
ség van ko ráb bi te rá pi ás ja vas la tok meg újí tá sá ra, il let ve
új be te gek szû ré sé re A vizs gá lat csak elõ ze tes be je lent -
ke zés alap ján tör tén het -jelentkezni le het: 8-11 óra kö zött 
a 283-101/13 te le fon szá mon. Be uta ló nem szük sé ges, a
TAJ kár tyát min den ki hoz za ma gá val.

5-én vér adás 
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Vi rá gos gyer tyák
-avagy egy jó há zas ság tör té ne te

A kí nai re gény, a ti zen he te dik szá zad ban ke let ke zett,
szer zõ je is me ret len, ere de ti címe: Hao csiu csuan, “Egy jó
pár vá lasz tás tör té ne te”. Nem tar to zik a leg na gyobb és leg -
ran go sabb kí nai re gé nyek közé, a klasszi kus kí nai re gény -

írás át lag ter mé ke csak. És még is: egyi ke az eu ró pai nyel -
vek re leg ko ráb ban le for dí tott és Eu ró pá ban leg si ke re sebb
kí nai re gé nyek nek. Már a ti zen nyol ca dik szá zad ban két
an gol, egy fran cia és há rom né met for dí tá sa je lent meg, az -
óta pe dig a kü lön bö zõ nyel vû új for dí tá sok szá ma mint egy
ti zen öt. Ha a mû tár gyát rö vi den össze fog lal juk, nem ért -
jük a nagy si kert. Hi szen nem egyéb az egész tör té net, mint
két sze rel mes egye sü lé sé nek sza ka dat lan, néha már ide ge -
sí tõ el hú zó dá sa, a fi a ta lok gán csol ha tat lan er köl csé nek bi -
zony ga tá sa, ami pe dig a mi sze münk ben a prü dé ria ha tá rát
sú rol ja. Mi ért hát a nagy si ker? Ele gen dõ ma gya rá zat vol -
na, hogy a kí nai kon fu ci á nus prü dé ri á ban gyö nyö rû sé gét
lel te az eu ró pai nyárs pol gár? A nagy si ker nek min den bi -
zonnyal ez is ösz tön zõ je volt; de mi vel ma gya ráz zuk a re -
gény iga zi si ke rét: mû vé szi leg si ke rült vol tát, s vele azt a
ha tást, ame lyet ránk, hu sza dik szá za di ol va só ra is gya ko -
rol? 

Az a tár sa da lom, ame lyet a re gény elénk va rá zsol,
egy pat ri ar ká lis er köl csi nor mák sze rint, a csa lád min tá -
já ra szer ve zett pat ri ar ká lis - bürökratikus tár sa da lom. A
két sze rel mes bol dog sá gá nak út já ban el sõ sor ban en nek
a bürökratikus rend szer nek a kor rupt sá ga, zül lött sé ge
áll, amit le küz de ni ük már csak azért is igen ne héz, mert
ben nük ma guk ban is ott él a rend szer egyik fon tos tá ma -
sza: a pat ri ar ká lis er kölcs. A két sze rel mes ilyen for mán
be lül rõl, sa ját ide o ló gi á já val akar ja le küz de ni a pat ri ar -
ká lis kon ven ci ót; s a re gény lap ja in se hol sem buk kan fel 
va la mely új tár sa dal mi erõ, amely más, új ren dért száll -
hat na harc ba. A mi re gény fo gal ma ink sze rint a két sze -
rel mes nek el kel le ne buk nia, ehe lyett azon ban min den
jól vég zõ dik: a csá szár hely re hoz min dent, meg bün te ti
kor rupt hi va tal no ka it, az eré nye se ket pe dig meg ju tal -
maz za. El ron tott, kon for miz mus ba ful lasz tott re gényt
ol vas tunk te hát, vagy ne ta lán kö zön sé ges giccset? Sem -
mi kép pen sem. Me sét ol vas tunk. 

Idõ sek ka rá cso nya

A könyv gya kor la ti út mu ta tó ként szol gál az
internetes kör nye zet ben mû kö dõ üz le ti és elekt ro ni -
kus ke res ke del mi há ló za tok ter ve zõi és rend szer gaz -
dái szá má ra. A há ló za ti biz ton ság kér dé se it
rész le te sen tár gyal ja, és ol va só it meg ol dá sok kal is
fel vér te zi. Be mu tat ja, ho gyan ak náz hat juk ki az
elekt ro ni kus üz let vi tel ben rej lõ óri á si le he tõ sé ge ket.
A há ló za ti szak em be rek szá má ra a biz ton sá got elsõ
szá mú szem pont tá lép tet te elõ az elekt ro ni kus ke res -
ke de lem rob ba nás sze rû fej lõ dé se és a vál la la ti bel sõ
há lók ki fe lé nyi tá sa. A hekkerek kár oko zá sá tól és a
rend szer sé rü lé keny sé gé tõl való fé le lem gyak ran
olyan nagy, hogy meg mér ge zi a vál la la ti lég kört. A
fé le lem több sé ge azon ban alap ta lan, és az is me re tek
hi á nyá nak tu laj do nít ha tó: csu pán meg kell is mer -
nünk, ho gyan vég zik a hekkerek a dol gu kat, és me -
lyek azok a gyen ge pon tok, ame lye ken ke resz tül
tá mad nak. Jeff Crume köny vé ben el osz lat ja a fé lel -
met, fel fe di a tit ko kat, se gít a vé de ke zés mód sze ré nek 
ke re sé sé ben, és az ál ta la ja va solt biz ton sá gi in téz ke -
dé sek az üz let vi telt ser ken tik, nem gá tol ják.
A könyv elõ ször a hekkertámadások alap já ul szol gá -
ló, ál lan dó an meg-meg is mét lõ dõ el ve ket is mer te ti,
majd lec kék be sze di az el sa já tít ha tó is me ret anya got,
vé gül a tá ma dá sok el há rí tá sá nak mód sze re i be avat ja
be az ol va sót.

Könyv aján ló
Internetes Biz ton ság be lül rõl
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Is ko lánk 3. osz tá lyos ta nu lói na gyon szép de cem be ri ha -
gyo mányt a bet le he me zést ele ve ní tet tek fel, a ta ní tás utol só
he té ben. Az osz tály nagy lel ke se dés sel, ké szü lés sel lá tott
neki az elõ adás nak. 12 csa lád hoz lá to gat tak el, ahol igen
nagy sze re tet tel fo gad ták õket és meg ha tód va könnyes
szem mel néz ték a gerekeket. Az idõ sebb kor osz tály vissza
em lé ke zett a régi szép ha gyo má nyok ra. A ven dég lá tó csa lá -
dok apró aján dék kal ked ves ked tek a bet le he me zõ gye re kek -
nek. Is ko lánk ban is nagy si ker rel ad ták elõ, és sok el is me rõ

di csé ret ben ré sze sül tek. A Bet le he mes já té kot Bozsó Éva ta -
nár nõ ta ní tot ta be, amit itt sze ret nénk meg kö szön ni. A gye -
re kek szál lí tá sá ban a szü lõk se gí tet tek, amit szin tén
kö szö nünk. Akik lát ták és részt vet tek eb ben a szép ha gyo -
mányt fel ele ve ní tõ elõ adá son, azok biz tos so ká ig em lé kez ni
fog nak rá.

3.a. SzMK tag jai

Is ko lánk hírei

Az idõ sek ka rá cso nyán is ko lánk 4.a és 4.b. osz tá lyos ta -
nu lói elõ adá sá ban lát hat ták An der sen A Kis fe nyõ fa címû

me se já té kát. A gye re kek hosszú idõn át lel ke sen ké szül tek
és na gyon iz gul tak, hogy nagy szü le ik elõtt jól sze re pel je -
nek. Szü le i ket is meg lep ték de cem ber 21-én este egy han gu -
la tos elõ adás sal. A me sét az alsó ta go za tos ta nu lók és
pe da gó gu sok elõtt ad ták elõ har mad szor ra az utol só ta ní tá si
na pon .

Be ta ní tot ta: Csil lag vá ri Gusztávné, Ka sza Ág nes

Az 5.a és 5.b osz tály a Bol dog her ceg címû da ra bot mu -
tat ta be a moz gás sé rül tek ka rá cso nyi ren dez vé nyén. A szín -
vo na las meg ha tó elõ adást a szü lõk nek, majd az is ko la fel sõ
ta go za tá nak ját szot ták el. A leg na gyobb si kert a tán cos ré -
szek arat ták, me lyet a kö zön ség taps sal ju tal ma zott. Gra tu -
lá lunk az elõ adás ban részt vevõ gye re kek nek. 

A je len tet be ta ní tot ták: Szûcsné Gera Ju li an na, Daniné
Prohászka Il di kó, és Szal ma Já nos.

A Sze ge di So mo gyi-könyv tár Gyer mek könyv tá ra
Csatang és Mu furc cím mel iro dal mi pá lyá za tot írt ki,
mely ben Bé kés Pál és Láz ár Er vin mun kás sá gá hoz és
mû ve i hez kap cso ló dó kér dé sek sze re pel tek. 

Is ko lánk ból egye dül Kál mán Be ne dek 4.b osz tá lyos
ta nu ló vett részt és küld te vissza mind a négy for du ló ra a
meg ol dá so kat. Ki tar tó mun ká ját si ker ko ro náz ta, könyv -
ju ta lom ban és szó be li di csé ret ben ré sze sí tet ték az ün ne -
pé lyes ered mény hir de té sen.

Gra tu lá lunk!
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2007. ja nu ár 3-án vi dám ének kel bú csúz tak óvo dá sa ink
az óvo da ud va rán fel ál lí tott fe nyõ fá tól. A ka rá csony fát
2006. de cem ber 21-én a gye re kek szü le ik kel együtt dí szí tet -
ték fel a kö zös ün nep vá rás al kal má ból. 

Bé kés, bol dog új évet kí ván min den szatymazi la kos nak
a Szatymazi Napköziotthonos Óvo da összes dol go zó ja! 

Óvo dai hírek
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Vál to zá sok az egész ség ügy ben

„2007 az egész ség ügyi re for mok éve lesz”- hall juk, ol -
vas suk hó na pok óta, s ja nu ár elsõ nap já tól szem be sü lünk is
vele. 2006. de cem be ré ben, a hó nap utol só nap ja i ban meg -
szü let tek azok a kor mány ren de le tek, me lyek e re for mok
vég re haj tá sát hi va tot tak sza bá lyoz ni. A vál to zá so kat ele -
mez het jük, de tu do má sul kell ven nünk õket, s az egész ség -
ügy sze rep lõ i nek a ren de le tek ben elõ ír tak nak meg fe le lõ en
kell mun ká ju kat vé gez ni ük. A tisz tán lá tás ér de ké ben sze -
ret ném is mer tet ni a vál to zá so kat, hang súlyt fek tet ve a min -
den nap ja in kat érin tõk re, fõ leg a há zi or vo si el lá tás te rü le tén. 

Elõ ször is, a be uta lá si rend nem vál to zott. To vább ra
sem kell be uta ló, azaz be uta ló nél kül is igény be ve he tõ
mun ka idõ ben a fül-orr-gé gé sze ti, a sze mé sze ti, az ál ta lá nos
és bal ese ti se bé sze ti, az on ko ló gi ai, a bõr gyógy ásza ti, az
uro ló gi ai, a nõ gyógy ásza ti il let ve a pszi chi át ri ai és
addiktológiai gon do zói szak el lá tás. Ügye le ti idõ ben az ál ta -
lá nos és bal ese ti se bé szet, uro ló gia és nõ gyógy ászat ki vé te -
lé vel min dig kell be uta ló a köz pon ti or vo si ügye let
or vo sá tól (Sze ged, Men tõk).

2007. ja nu ár el se jé tõl meg szûnt a „Hi te le zett uta zá si utal -
vánnyal” való uta zás a szak ren de lé sek fel ke re sé se kor, azaz
az in gye nes busz jegy. Saj nos a ren de let ha tály ba lé pé sé ig nem 
ké szül tek el az új nyom tat vá nyok. Az át me ne ti idõ szak ban a
régi „au tós uta zá sit” le het kér ni, azaz hi va ta los ne vén „Uta -
zá si utal ványt”, me lyen a ki ál lí tó or vos jel zi, hogy vo nat ra,
busz ra vagy in do kolt eset ben (mely nek okát rá kell írni) sze -
mély gép ko csi ra ér vé nyes. A be teg a tö meg köz le ke dé si esz -
kö zön meg ve szi a je gyet, s ezt az utal vánnyal együtt utó lag,
sze mé lye sen vagy pos tán el jut tat ja a Me gyei Egész ség biz to -
sí tá si Pénz tár hoz, amely a ké sõb bi ek ben meg té rí ti az uta zás
költ sé gét (MEP, 6744 Sze ged, Pf.: 472,). 

To vább szi go ro dott a közgyógyellátási ké rel mek be ad -
ha tó sá ga. Min den eset ben un. „Há zi or vo si iga zo lást” kell
be nyúj ta ni az Ön kor mány zat hoz. Ezen az iga zo lá son sze re -
pel tet ni kell min den olyan ké szít ményt, me lyet szed a be teg, 
még ha rend sze re sen nem is a há zi or vo sa írja fel. Ez csak ak -
kor le het sé ges, ha a há zi or vos ok írás be li ja vas la tot kap nak a
szak ren de lõk tõl. A ház or vos ál tal is rend sze re sen írt, de
szak or vos ál tal kez de mé nye zett te rá pia (pél dá ul egy új vér -

nyo más csök ken tõ) ese tén is fel kell tün tes sük a szak or vos
pe csét szá mát. Így ja vas lom, hogy közgyógyellátási igé nyük 
ese tén min den eset ben le le te ik kel együtt ke res sék fel há zi -
or vo su kat!

Ja nu ár el se jé tõl min den or vos nak a vá lasz tott ha tó -
anyag-ka te gó ri á ban a leg ol csóbb gyá ri ké szít ményt kell fel ír -
nia. Ter mé sze te sen az ál lam pol gár ok nem kö te le sek ezt
el fo gad ni, hi szen na gyon so kan évek óta sze dik jól be vált ké -
szít mé nye i ket, mel lék ha tá sok, al ler gi ás re ak ci ók nél kül.
Min den ki sza ba don dönt het, hogy ra gasz ko dik ed di gi be vált
te rá pi á já hoz - eb ben az eset ben nyi lat ko za tot kell alá ír nia -,
vagy kéri gyógy sze rei ol csóbb ra való át ál lí tá sát. Ja nu ár
15–tõl is mét gyógy szer ár eme lés lesz. A ko ráb ban alá írt nyi -
lat ko za tok en nek függ vé nyé ben meg vál toz tat ha tó ak.

2007. ja nu ár 1-tõl egyes egész ség ügyi szol gál ta tá sok té -
rí té si dí jai is meg emel ked tek az aláb bi ak sze rint:

- Gép jár mû ve ze tõi al kal mas ság: 40 éves ko rig 6000
Ft, 40-60 év kö zött 4000 Ft, 60-70 év kö zött 2000 Ft, 70 év
fe lett 1000 Ft.

- Lõ fegy ver tar tá si al kal mas sá gi vizs gá lat (nem hi va -
tás sze rû): 4000 Ft

- Lát le let ki adá sa: 3000 Ft
Ta lán ezek a leg fon to sabb vál to zá sok, ame lyek érin tik a

min den nap ja in kat. A vi zit díj feb ru ár 15-tõl való be ve ze té -
sé rõl is szü le tett kor mány dön tés, de vég re haj tá si ha tá ro zat
még nincs. Azaz mi sem tud juk, hogy, s mint lesz. Eb bõl a
pár sor ból is lát ha tó, hogy át me ne ti leg mind a be te gek, mind 
az egész ség ügy ben dol go zók tü rel mé re szük ség van. A mi
mun kánk, an nak bü rok ra ti kus ré sze min den képp meg nõ,
Önök szá má ra pe dig nõ a vá ra ko zá si idõ, a „csak” re cep tet
íra tók nak is. Min den kit ké rek, hogy le gyünk to le rán sak
egy más iránt, ne bánt suk egy mást, ne ne he zít sük egy más
szá má ra eze ket az egyéb ként is ne héz na po kat!

Ké rek min den kit, hogy a vá ró ter mek ben ki füg gesz -
tett hir det mé nye ket ol vas sák el!

Jó egész sé get kí vá nok Min den ki nek az új év ben: 

Dr. Len gyel And rea
há zi or vos

Egész sé günk vé del mé ben

A Ró mai Bi ro da lom kul tú rá ját, mû velt sé gét a ben cé sek
men tet ték át Eu ró pá nak. Pan nó nia szent he gyén Géza fe je de lem 
ala pí tot ta or szá gunk leg ré gibb mo nos to rát. Nyu ga ton ek kor már 
vi rág ko rát élte a Szent Be ne dek ta ní tá sát kö ve tõ szer ze tes ség.
Ha zánk ban is a ben cés szer ze te sek jöt tek el sõ nek, hogy a ma -
gyar nép té rí tõi és ta ní tói le gye nek. Mi vel az apát sá got ma gas és

vas tag kõ fal vet te kör be a ta tár hor dák sem tud ták el fog lal ni.
1586-ban a tö rök el le ni har cok so rán a fõ mo nos tor vég vár rá lett.

1638-ban újra in dul az élet. 1786-ban a li be rá lis II. Jó zsef
fel osz lat ta az apát sá got. 1802-ben vissza ál lí tot ták és új já szer -
vez ték a ren det.

1806-ban az ok ta tás is be in dult a rend te o ló gi ai fõ is ko lá ján.
1824-1835 kö zött épült fel a ba zi li ka tor nya és a könyv tár, s

Nem ze ti kin cse ink a hungarikumok
- a pan non hal mi ter mé kek
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meg kez dõ dik az ar bo ré tum te le pí té se. 1939-1941 kö zött ké szült
el a gim ná zi um és a di ák ott hon épü le te. 1945-ben az ak ko ri
apát nak kö szön he tõ en a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt vé del me alá
ke rült, s így a szov jet csa pa tok is meg kí mél ték. A há bo rú alatt
sok me ne kül tet és se be sül tet fo ga dott be az apát ság, akik rõl ke -
resz té nyi sze re tet tel gon dos kod tak. 

Az ál la mo sí tás kor el vet ték az apát ság föld bir to ka it, er dõ it és
jó szág ál lo má nyát. Ezt a ne héz idõ sza kot túl él ni csak úgy tud ták,
hogy Auszt ri á ból, Né met or szág ból és Svájc ból ér ke zett se gít ség 
az ot ta ni ben cés apát sá gok ból. A mo nos tor ma is a ma gyar egy -
há zi és kul tu rá lis élet egyik fel leg vá ra ként mû kö dik. Ma kö zel
öt ven szer ze tes éli min den nap ja it imád ság ban és mun ká ban. A
mo nos tor gim ná zi um ban kö zel 350 diák ta nul. Egy szo ci á lis ott -
hont is mû köd tet nek idõs, be teg em be rek szá má ra. Fog lal koz -
nak könyv és fo lyó irat ki adás sal, fo lya ma to san szer vez nek
ren dez vé nye ket, ki ál lí tá so kat. Van könyv tár, le vél tár és mú ze -
um is. 

Az ide ér ke zõ tu ris tá kat tár lat ve ze tõ iro da szol gál ja. Van
pin ce gaz da sá guk, ker té sze tük és ar bo ré tu muk. Ezen kí vül ét ter -
met, aján dék bol tot üze mel tet nek. A fel so rol tak kö zül több fel -
ada tot maga az apát ság lát el, má so kat apát sá gi tu laj do nú önál ló
vál lal ko zá sok ke re té ben vég zik.

Az itt élõ szer ze te sek és a fal vak la kói a kör nyék be li föl de ket 
mû vel ték szá za do kon át in nen nyer ték meg él he té sü ket. A több
mint ezer év alatt óri á si tu dás és ta pasz ta lat hal mo zó dott fel az
apát ság ban, írá sos for má ban, kéz irat ok ban és köny vek ben meg -
õriz ve. 

Há rom ezer üveg bort pa lac koz nak éven te. A ki vá ló mi nõ sé -
gû bo rok ból bor ece tek is ké -
szül nek. Már a XVI.
szá zad ban ké szí tet tek sa ját
bo ra ik ból gyógy ásza ti és ét -
ke zé si bor ece tet. Bor ecet tel
pá col ták a hú so kat, az zal
íze sí tet ték a zöld ség fé lé ket
is. Keller Bá lint ben cés pin -
ce fel ügye lõ 1763-ban vet te
pa pír ra la tin nyel vû pin ce -
köny vé ben a jó mi nõ sé gû
bor ecet ké szí té sé re és tá ro lá -
sá ról szó ló uta sí tá sa it. 

Köz tu dott, hogy a Nyu -
gat-Eu ró pá ban lévõ ko los to -
rok ban és mo nos to rok ban egy kor a szer ze te sek kí sér le tez ték ki a 
whis kyt,a li kõr fé le sé ge ket, sok sajt fé le sé get, gyógy te át va la mint 
a pezs gõt is. A pezs gõt egy Don Perignon nevû szer ze tes ta lál ta
fel, ka rá csony szent es té jén.

A szó da vi zet pe dig egy ma gyar szer ze tes, Jed lik Ányos ta -
lál ta fel.

A Pan non hal mi Apát ság 52 hek tá ron gaz dál ko dik. Öt éve
fo lya ma to san te le pí te nek Raj nai Riz lin get, Tra mi nit,
Chardonnay-t Pinot Noirt, Merlot-t, Cabernet Fran cot. 

A kö zép ko ri or vos tu do mány alap jai a szer ze te sek nek kö -
szön he tõ. A gyógy ászat ré gen a lel ki pász to ri mun ka ré sze volt.
Nem csak imád koz tak a be te ge kért ha nem kü lön fé le sze rek kel
gyó gyí tot ták is õket. A pan non hal mi szer ze te sek is gyó gyí tot tak
1786 -ig amíg II. Jó zsef esz te len ren de le té vel fel nem osz lat ta az

apát sá got. 1802-tõl már min den ere jü ket az ok ta tás ra kel lett for -
dí ta ni uk. Az or vo si köny vek egy ré sze sze ren csé re meg ma radt.
Így Dorstenius la tin nyel vû fûvészkönyvének 1540-es frank fur ti 
ki adá sa is. Fenn ma radt egy az 1600- as évek ben ke let ke zett
Her bá ri um, amely tar tal maz za a gyógy ha tá sú nö vé nyek le írá sát. 
Szin tén nagy je len tõ sé gû Lancsics Bo ni fác be teg sé gek gyó gyí -
tá sá ra címû 1687-es mun ká ja is, va la mint Reisch Elek 1735-ben
ke let ke zett Libellus Medicinalisa. 

2005. júnusában je lent meg a pi a con a Ben cés Li kõr csa lád:
Ben cés Gyógy nö vény li kõr, amely 15 gyógy nö vény ki vo na tát
tar tal maz za, a Ben cés Ke se rû li kõr, és a Ben cés Meggy li kõr.
2006. feb ru ár já ban XVI. Be ne dek pápa gra tu lált a ben cés li kõ -
rök höz. Ezek a li kõ rök 2006 áp ri li sá ban a Destillata Bécs ben
ren de zett pár lat ver se nyen két ezüst és egy bronz ér met nyer tek. 

Új don ság nak szá mít a le ven du lás, il let ve a zsá lyás-dió le ve -
les fe hér bor ecet. Nagy kincs a mo nos tor kert jé ben a XVII. szá -
zad tól vegy sze re zés nél kül ter mesz tett le ven du la, amely nek
ki vo na ta az ece tes üveg be ke rül. A zsá lya és a dió le vél gyógy ha -
tá sa rég óta is mert. Az elõb bit tisz tí tó ha tá sá ért és il la tá ért ked vel -
ték., az utób bi a kat ét vágy ta lan ság ke ze lé sé re, meg
kö hö gés csil la pí tás ra hasz nál ták. A bol tok ba ke rült ter mé kek
mes ter sé ges anya got nem tar tal maz nak, és a pa lack nya ká ban az 
ere de ti kó dex má so la tá ból ké szült fü ze tecs ke is meg ta lál ha tó. 

2001-ben je lent meg a pi a con az OGYI ál tal is törzs köny ve -
zett pan non hal mi gyógy tea: a Laudes, a Vesperas, a Máj vé dõ, és 
a Szív nyug ta tó tea. 

2006-ban az OGYI két újabb tea ke ve ré ket vett nyil ván tar -
tás ba: a Sa lak ta la ní tó és a Fo gyó kú rát ki egé szí tõ tea ke ve ré ket.

1996-ban, az apát ság ala pí -
tá sá nak ez re dik év for du ló ján 
II. Já nos Pál pápa is el lá to ga -
tott Pan non hal má ra. (A szin -
tén ben cés Ti ha nyi Apát ság
pe dig 2055-ben fog ja ün ne -
pel ni fenn ál lá sá nak ez re dik
év for du ló ját.) 1996-ban a
Vi lág örök ség Bi zott ság nyil -
vá ní tot ta a vi lág kul tu rá lis
örök sé gé nek ré szé vé az
apát sá got: „ Pan non hal ma
szent he gyé nek” kin cse it
szé pen meg je löl ve sze re pét
az em be ri ség tör té nel mé ben: 

„az egye te mes és eu ró pai kul tú ra ezer éves híd fõ ál lá sa”. 
Nem rég nyílt egy ki ál lí tás a Nem ze ti Múzeumben amely a

szin tén ben cés Bakonybélben lévõ mo nos tort mu tat ja be. A
bakonybéli ben cé sek ké szít mé nye it is be mu tat ták ahol nem csak
li kõ rök, bo rok ha nem ször pök és lek vá rok is sze re pel nek. A ki -
ál lí tás feb ru ár 28-ig tekinhetõ meg. 

Vissztaérve a Pan non hal mi Apát ság hoz, ne kik Bu da pes ten,
a Ferencziek te ré nél is van egy köny ves bolt juk az ér dek lõ dõk
szá má ra. Az apát ság ról, a kö zel múlt ban ké szült Köz ve tí tõ címû
film so ro zat az egész vi lá gon nagy si kert ara tott.

A Panonnhalmi Apát ság vissza vá sá rol ta haj da ni te rü le te i -
nek egy ré szét és a gaz dál ko dás ál tal kb. 250 kör nyék be li nek ad
mun kát.

Gyöm bér Ta más
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Ja nu ár 31-én 17 óra kor az év utol só szer dá ján év nyi tó
köz gyû lés.

Rácz Ist ván  el nök

Nyug dí jas Egye sü let köz len dõi

BUÉK 2007!
A 2007. év ben elõ ször is min den ked ves ol va só nak jó

egész sé get, ered mé nyek ben gaz dag, bol dog új évet kí vá nok!
Egye sü le tünk de cem ber ben meg tar tot ta Tél apó ren dez vé -
nyét, me lyen járt ná lunk is a „jó öreg Tél apó” és az õt kí sé rõ
kram pusz is. Min den ki nek ju tott cso mag és jó han gu lat ban
telt el, me lyen tag ja ink szép szám mal vol tak je len! Ez úton
kö szön jük Kor má nyos Mik lós nak, Kiss Tí me á nak, és Nacsa
Jánosné óvo da ve ze tõ nek, hogy hoz zá já rul tak a Tél apó ün -
nep sé günk si ke ré hez. Ka rá cso nyi ren dez vé nyün kön mû sort
ad tak a Szatymazi Ál ta lá nos Is ko la 5. oszt. ta nu lói, a sze ge di
Pi a ris ta Gim ná zi um igaz ga tó ja és ta ná ri kara, Nagy Vil ma
tag tár sunk, és a mártélyi Õszi Ró zsa Nép dal kör. Olyan gyö -
nyö rû, meg hitt volt a mû sor, hogy a kö zön ség bõl ke vés em -
ber nek ma radt szá raz a sze me! Kü lö nö sen az is ko lá sok
mû so rát még a fér fi ak is könnyes szem mel néz ték vé gig, idõ -
sek, fi a ta lok meg ha tód va fi gyel ték! Ren dez vé nyün kön je len
vol tak meg hí vott ven dé ge ink, a pol gár - mes ter Dr. Kor má -
nyos Lász ló, Kó nya Lász ló ön kor mány za ti kép vi se lõ, Bódis
Mar git, az  Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja, és tá mo ga tó ink! Ez -
úton mon dunk kö szö ne tet a SZEGED FISCH KFT, Igaz ga tó -
já nak a ha lért az ebéd hez, Ocskó Mik lós nak és a Fe hér tói
Ha lász csár dá nak a ha lért, a sok fi nom sü te mé nyért Maróti
Sán dor zsombói cuk rász nak, aki tisz te let be li ta gunk is és
együtt töl töt te ve lünk a sze re tet ün ne pét. Hodács Pék ség nek,
Hodács Zol tán nak a ka lá cso kért és ke nye re kért, Ki rály
Mihálynénak a ré te sért és azon tag ja ink nak is akik sü te ményt
hoz tak, Var ga An tal sza kács nak az íz le tes ka rá cso nyi ebéd
el ké szí té sé ért! Ebéd után cso mag osz tás sal ked ves ked tünk
tag ja ink nak, mely nek nem az ér té ke volt a fon tos, ha nem a tö -
rõ dés, a „csa lá di as” sze re tet, mely köz tünk van.

Kö szö ne tet mon dunk tá mo ga tó ink nak, a Pi a ris ta Gim -
ná zi um igaz ga tó já nak és ta ná ra i nak az aján dé ko kért,
mellyel ér kez tek, Pola Ka jak KFT-nek, dr. Gyõrffy Lász ló
ma gán vál lal ko zó nak, Zacsok Csa bá nak, Ko vács Mi hály nak 
a Riaplaszttól, Kó nya Lász ló és csa lád já nak, Sza bó Ödön -
nek, Ko vács Kár oly nak az UNIPLANTA KFT. igaz ga tó já -
nak, Lapis And rás nak, Kos suth Ti va dar nak, Pölös
Nándornénak, Spiller Lászlónénak, J. Nagy Impek KFT. ve -
ze tõ jé nek Nagy Já nos nak és fe le sé gé nek tá mo ga tá su kért,
mellyel hoz zá já rul tak, ren dez vé nyûnk höz! Kö szön jük
mind azok nak, akik bár mi vel se gí tet ték ren dez vé nyün ket és
mun ká juk kal a si ke res le bo nyo lí tást, se gí tet ték!

Kö szön jük az Ál ta lá nos Is ko la ta ná ra i nak, akik a gye re -
ke ket fel ké szí tet ték és Tóth M. Ist ván nak és Gá bor nak a
meg örö kí tést! Aki je len volt, élet re szó ló él mény ben volt ré -
sze. Meg ala ku lá sunk óta még nem volt kö zös szil vesz te -
rünk, a 2006-os évet kö zö sen bú csúz tat tuk a Mû ve lõ dé si
Ház ban. Na gyon jó tár sa ság jött össze, szép szám mal. 

Õze Imre biz to sí tot ta ze né jé vel a jó han gu la tot és a talp -
alá va lót! Fi nom és íz le tes volt a va cso ra és az éj fé li étek is,
me lyért kö szö net a Pos ta ko csi Csár dá nak, Bar na La jos nak!

Az ital ról és kel lé kek rõl min den ki maga gon dos ko dott,
épp ezért még ben sõ sé ge sebb volt a han gu lat! Min den ki jól
érez te ma gát, és jó kedv vel, kezd tük az új évet!

Moz gás kor lá to zot tak Fi gye lem! A fo ga dó óra ja nu ár ban
el ma rad, téliszünetet tar tunk! Feb ru ár ban ha az út vi szo nyok 
en ge dik, ak kor kez dünk! Min den ki nek jó pi he nést és jó
egész sé get kí vá nunk.

Gera Anna
el nök

Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye sü le té nek köz len dõi

Rácz La cit nem kell be mu tat ni a leg több szatymazinak,
szin te min den ki is me ri, ha nem is sze mé lye sen, de hall ha tott 
a ká pol ná já ról –vagy ol vas ta a Délmagyarban-, eset leg va -
sat adott el neki, azon ban leg töb ben még is ki vá ló fõzt jé rõl,
is mer he tik. Azt vi szont ke ve seb ben tud ják ho gyan is ke rült
kap cso lat ba a fõ zés sel, és ho gyan tud ta olyan ma gas szint re
fej lesz te ni a „tu do má nyát”, hogy több ne ves ver seny rõl ho -
zott el ki tün te té se ket, dí ja kat, és or szá gos hírû mes ter sza ká -
csok is me rik el fõzt je it. Ja nu ár elsõ he té ben egy ba rá ti
be szél ge tés mel lett pró bál tunk erre fényt de rí te ni.

Laci a 60-as évek ben ön ké nes tûz ol tó ként is te vé keny -
ke dett Szatymazon, ak ko ri ban gyak ran for dult elõ, hogy kü -
lön bö zõ tûz ol tó ren dez vé nyek re, ver se nyek re jár tak a
szatymazi ön kén te sek. Ezek nek a ren dez vé nyek nek el en -
ged he tet len ré sze volt a bog rá csos ebéd, amit a csa pa tok tag -
ja(i) fõz tek, ek kor kez dõ dött az ér dek lõ dés a fõ zö ge tés felé,
hi szen mint kuk ta gyak ran dol go zott a fõ zõ mes ter Hor váth
Gyu la (Pos tás Gyu szi) keze alá. Majd a 60-as évek vé gé tõl
önál ló an is ki mert áll ni fõzt jé vel a kü lön bö zõ ba rá ti össze -
jö ve te le ken, la ko dal ma kon ké sõbb a Mû ve lõ dé si Ház ál tal

In ter jú Rácz Lacival

2007. ja nu ár 18.-án a Gaz da kö ri Es ték
ke re té ben az ener gia fû rõl

hall hat nak elõ adást az ér dek lõ dõk.
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ren de zett ki rán du lá sok el en ged he tet len „kel lé ké vé” vált a
Rácz Laci féle bog rá csos gu lyás, de fõ zött már Or szá gos
Pol gár mes ter ta lál ko zón, a Rá dió 88-nak, va la mint a
szatymazi ren dez vé nyek gya ko ri fõ sza ká csa.

Laci bá csi az 1996-ban Ópusztaszeren meg ren de zett
Ma gya rok Vi lág ta lál ko zó ján nyúj tott tel je sít mé nyé re a leg -
büsz kébb, ahol töb bed ma gá val mint egy 8 má zsa hús ból kö -
zel 3 ezer em ber nek fõz ték a pör köl tet. 

A jó sza kács híre az or szág ha tá ron túl ra is el ju tott, a volt
Ju go szlá vi á ban, a Palicsi tó part ján is fõ zött ren dez vé nye -
ken, nem egy szer la ko dal ma kon, sõt egy szer még Né met or -
szág ba is meg hív ták egy na gyobb ba rá ti össze jö ve tel re,
hogy ké szít sen egy iga zi ma gya ros bog rá csos va cso rát. 

Be szél ge té sünk alatt sor ra mu tat ta dí ja it, 8 ser leg, 15 ok -
le vél, és egy arany bog rács ke rült elõ. Mind kö zül a 2006.
de cem be ré ben ser tés pör költ jé vel meg nyert Kis kun fél egy -
há zi Böl lér na pi arany ér mé re a leg büsz kébb.

Laci bá csi kre a ti vi tá sát di csé ri az a 42 cm át mé rõ jû óri -
ás pa la csin ta, amit mo gyo ró krém mel és ba nán nal ké szít a fa -
lu na pi palacsintapartikon. Szin tén sa ját ta lál mány az a
fõ zést se gí tõ mo to ros for ga tó és a hid ra u li kus eme lõ ami
meg könnyí ti a ne héz bog rá csok moz ga tá sát.

El mond ta, hogy egy ren dez vény so rán min dig ügyel a
meg je le nés re. Ezért tet sze tõs ha gyo mány õr zõ ru há ban ké -
szí ti éte le it. Ilyen kor min dig Benke Laci bá csi a hí res mes -
ter sza kács –aki mel les leg sze mé lyes is me rõ se- sza va it idé zi
mi sze rint: „Aki nem ápol ja a múl tat, nem ér de mes a jö võ re.” 
Ter mé sze te sen ilyen kor a hu mor nak, a jó han gu lat nak is he -
lye van amit az zal a sok po é nos „kütyüvel” biz to sít, me lyek
min dig fel lel he tõ asz ta lán, és min den arra já rót mo soly ra
kész tet nek. 

A kor ral ha lad va a meg szo kot ta kon kí vül újab ban a gril -
le zés és a tár csán sü tés is fel ke rült a re per to ár já ba, és mi vel
sze mé lyes ta pasz ta la tom is van e té ren, mond ha tom jó öt let -
nek bi zo nyult. 

Gyak ran jó té kony ko dik is úgy, hogy a ci vil szer ve ze tek -
nek, és az ön kor mány zat nak is ba rá ti se gít ség gel fõzi a kért
ét ket.

Leg kö ze lebb egy igen ér de kes ren dez vé nyen az or szá -
gos ka to nai har cá sza ti gyûj tõk ta lál ko zó ján fõz feb ru ár
20-án gu lyás ágyú já val.

Kál mán Já nos
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Tisz telt Ter me lõk!
A 2007-ben is le he tõ ség van a 2006-ban fel hasz nált jö -

ve dé ki adó já nak vissza igény lé sé hez.
A vissza igény lés hez szük sé ges ira tok:
• 30 nap nál nem ré geb bi Föld hasz ná la ti Lap-szem le
• re giszt rá ci ós szám 
• adó azo no sí tó jel vagy adó szám
• PID-szám
• név re szó ló gáz olaj szám lák vagy a szol gál ta tá sok

szám lái ( te rü let nagy ság és fel hasz nált gáz olaj
mennyi ség fel tün te té se szük sé ges).

A vissza té rí tés mér té ke 68 Ft/li ter. 
Az el szá mol ha tó mennyi ség 
szán tó mû ve lé si ág ese tén 95 li ter/hek tár
gyep 12liter/hek tár 
szõ lõ-gyü mölcs 200liter/hek tár.
Az õs ter me lõi iga zol vány ér vé nye sí té si ha tár ide je már -

ci us 20. Hoz za ma gá val sze mély iga zol vá nyát vagy lak cím -
kár tyá ját és az adó azo no sí tó kár tyá ját.

Az õs ter me lõk adó zá sa 2007-ben nem vál to zott.
Azon fõ ál lá sú õs ter me lõk nek akik ed dig nem vol tak

biz to sít va ja nu ár 31-ig  be kell je lent kez ni az APEH-hoz
071041-es nyom tat vá nyon.

A fõ ál lá sú õs ter me lõk nek be vé tel ük alap ján ne gyed -
éves já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gük lesz.

Aki 2006-ban kis- vagy nagy sú lyú ser tést adott le és
ren del ke zik az MVH ál tal vissza kül dött ha tá ro zat tal az ne
fe led je, hogy ezt a pénz az APEH-tól le kell igé nyel ni.

Szük sé ges nyom tat vá nyok: 0711 APEH nyom tat vány
25/2004 (III. 3) FVM. Rend. 32 sz. mel lék le te.     

Ér te sí tem a tisz telt me zõ gaz da sá gi ter me lõ ket, hogy hi -
va ta lunk neve 2007 ja nu ár 01-tõl meg vál to zott. A Föld mû -
ve lés ügyi Hi va tal a Nö vény és Ta laj vé del mi Szol gá lat,
il let ve az Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer el len õr zõ Ál lo -
más Csondrád me gyei szer ve ze te i nek össze vo ná sá val lét -
re jött a Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal.

Szék he lye 6720 Sze ged Deák Fe renc utca 17.
Az új szer ve zet lét re jöt té vel  ha tó sá gi ál lat or vos is tart

fo ga dó órát a te le pü lé sen.
Szatymazon Dr. Szi ge ti Gá bor hét fõi  na po kon  9-11

óra kö zött vár ja az ügy fe le ket a  Mû ve lõ dé si Ház ban. Tel.
30/2974435

A nö vény vé del mi fel ügye lõ Szüts Imre te le fo nos el ér he -
tõ sé ge:20/4219420

A ta laj vé del mi fel ügye lõ Vida Éva: 20-9154762.

Az ügy fél fo ga dá som vál to zat lan: Szer da : 7.30-16.00
                                                      Pén tek : 7.30-13.30

Halászné Ács Éva 
fa lu gaz dász

Dr. Tóth Mi hály NVT ta nács adó fo ga dó órá ja szer ve zé -
si okok mi att meg vál to zott. Az ügy fél fo ga dás ezen túl hét -
fõn 13 órától-17 órá ig tart.

Dr. Tóth Mi hály

Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut ame ri kai író Indianapolisban szü le tett
1922-ben. Az egye te men kém iát és bi o ló gi át hall ga tott. A
má so dik vi lág há bo rú ban meg jár ta az eu ró pai had szín te re -
ket, így ha di fo goly ként je len volt Drez da le rom bo lá sá nál.
Vé gül ant ro po ló gia sza kon vég zett a chi ca gói egye te men.
1950-óta csak az írás nak él New York-i és Cape Cod-i ott -
ho ná ban. 

Vonnegutot so ká ig min den ki sci-fi író nak te kin tet te.
Tény, hogy köny ve i ben sok a va ló ság tól el ru gasz ko dott,
fan tasz ti kus elem, de õ ezek kel az esz kö zök kel va la mi tel je -
sen újat tud lét re hoz ni. Hi he tet len fe ke te hu mor ral fi gye li
maga kö rül a vi lá got, és csak ész re vé te le it írja le nem min -
den na pi nyel vén, mely va ló ban sok ha son ló sá got mu tat a tu -
do má nyos-fan tasz ti kus re gé nyek szó kin csé vel. Akár a
jö võ bõl te kint vissza, akár a vi lág ûr bõl néz le a Föld re, min -
dig rá mu tat az em be ri ség gyen ge sé ge i re, él he tet len sé gé re.
Egy sze rû en nem hisz az em ber jö võ jé ben: 

Je len le gi kül de té sünk, hogy ki vi gyük azt a nagy ér tel -
mün ket a vi lág ûr be - mi cso da esz te len ség. Ek ko ra hús tö me -
get szál lí ta ni? Se ho va se me gyünk. Túl nagy da rab az em ber 
ah hoz, hogy bár ho va utaz zék. Ez csak a bak té ri u mok nak si -
ke rül het. Csak õk elég pa rá nyi ak és szí vó sak egy ilyen uta -
zás át vé sze lé sé hez.” 

És ez csak egy apró ki ra ga dott gon do lat az író vi lág né ze -
té bõl. Tel je sen har mo ni zál a fent idé zett imá val. Vonnegut
min den köny vé ben hoz zá tesz va la mit eh hez a gon do lat sor -
hoz. Te szi ezt na gyon szó ra koz ta tó mó don, utol ér he tet len
hu mor ral és fan tá zi á val. Min den re gé nye hem zseg a leg -
meg le põbb, leg kép te le nebb öt le tek tõl. Aho gyan õ mond ja,
ezek az írá sok gon do la ti kí sér le tek. 

Ezt fi zi kus báty já tól ta nul ta, hi szen a fi zi ku sok gyak ran
vé gez nek iga zá ból ki vi te lez he tet len kí sér le te ket.

Pél dá ul mi tör tén ne, ha a Föld csak egy esz köz len ne ûr -
lé nyek ke zé ben, akik meg akar ják ja ví ta ni egy ra ké tá ju kat? 

Ez A Ti tán szi rén jei címû mû alap té zi se, amely ter mé -
sze te sen el jut a vá la szig. Meg tud hat juk, hogy mi a Kí nai

Fa lu gaz dász köz len dõi

Egy kis iro da lom
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Nagy Fal üze ne te, és vé gig kí sér het jük egy apró al kat rész út -
ját a Föld rõl a Mars ra, majd on nan az el rom lott ûr jár mû ig. 

Ter mé sze te sen ez ko moly elõ ké szü le te ket és hosszú idõt 
igé nyel - de hát nem min den ki olyan rö vid éle tû és tü rel met -
len, mint mi.

A Macs ka böl csõ címû re gény ben be pil lan tást nye rünk
egy új val lás szo ká sa i ba, ta na i ba, majd vé gig néz het jük a vi -
lág pusz tu lá sát - pon to sab ban azt, ho gyan fagy jég gé min -
den pil la na tok alatt. Ter mé sze te sen en nek is tör té ne te van,
vé let le nek hosszú sora ve zet el a vég hez. 

Az iga zi át tö rést Az ötös szá mú vá gó híd hoz ta meg szá -
má ra. Et tõl kezd ve már sen ki nem úgy ke zel te õt, mint egy
“egy sze rû” sci-fi írót. Eb ben Drez dá ban szer zett él mé nye it
me sé li el, per sze ezt is “fa ra mu ci”, Vonnegut-i mó don. A
fõ hõs ál má ban idõ uta zá so kat tesz, ame lyek so rán el jut
Drez dá ba is, ép pen a leg sze ren csét le nebb pil la nat ban... 
A Börleszkben meg is mer he tünk egy iker párt, akik, ha fe jü -
ket össze dug ják (a szó szo ros ér tel mé ben), ak kor zse ni á li -
sak, de egy más nél kül re tar dál tak, rá adá sul óri á si na gyok és

csú nyák. De mi van, ha ez a két gye rek tud ja csak, hogy a kí -
na i ak ké pe sek ma gu kat han gya nagy sá gú ra ki csi nyí te ni, és
így a vi lág ural má ra tör nek. 

Leg utol só re gé nye a Hó kusz pó kusz. A fõ hõs Vi et nám -
ból ha za té rõ ka to na, aki meg un do ro dik az em be ri ség nagy -
zá si hó bort já tól, at tól, hogy min den ki va la mi ször nyen
fon to sat akar ten ni. Vé gül egy buta, mil li omos gye re kek nek
ala kí tott egye te men köt ki fi zi ka ta nár ként. A fe le sé ge meg -
õrül, és egy na pon tíz ezer fi a tal rab szö kik ki a is ko la elõtt
el te rü lõ tó túl part ján lévõ bör tön bõl... 
Idõ vel a fil me sek is fel fe dez ték az írót: az Éjanyánkat Nick
Nolte, míg a Bajnokok reggelijét Bruce Willis fõ sze rep lé sé -
vel for gat ták. 

Vonnegutról kép te len ség ál ta lá nos és sab lo nos dol go kat
írni. Min den köny ve más és más, tele új fan tasz ti kus öt le tek -
kel. Min den mû vé ben ott rej tõ zik a fa nyar, de zse ni á lis hu -
mor. Köny vei ol va sá sa után Graham Greene-nek kell iga zat
ad nunk: “Ta lán a leg jobb kor társ ame ri kai író.” 

Meg ren dül ten fo gad tuk a hírt,
hogy

Ott End re
– la punk cím adó ja

és egy ko ri szer kesz tõ je –

tra gi kus hir te len ség gel el hunyt.

Em lé két megõrízzük!

Kor re pe tá lást vál la lok 

kém iá ból,

fi zi ká ból,

ma te ma ti ká ból,
ál ta lá nos is ko la 6. osz tály tól

egé szen 9-10. osz tá lyig.

Ár: 800Ft/ óra

Ér dek lõd ni: 06/70-534-3209

kormi15@freemail.hu

Trendy Shop
Szatymaz, Jó kai u. 32.

(volt han gu lat presszó he lyén)

Nagy vá lasz ték ban kí ná lunk, jó mi nõ sé gû:

Gyer mek, bébi:

bé lelt nad rá gok, fel sõk, kar di gá nos,
overálok és ki egé szí tõk

Fel nõtt:

- pu ló ve rek

- di vat nad rá gok

- szok nyák

- sza bad idõ al sók

Mo lett:

- nad rá gok

- fel sõk, pu ló ve rek

Di vat árut!!

Ál lan dó ak ci ónk no vem ber 20-tól:

Min den 10.000 Ft fe let ti vá sár lás ese tén
10% ked vez mény!!!

Min den kit sze re tet tel vá runk!!

Nyit va: H-P: 8-17h; SZ: 8-14h

_blank
_blank
_blank
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Or vo sok ren de lé se:
Dr. Len gyel And rea (tel:

283-101) Hét köz nap: 800-1100. 
Egész ség ház, Szatymaz, Ady
u. 32.

Dr. Len gyel De zsõ (tel:
283-130) Hét köz nap: 800- 1100.
Szatymaz, Kos suth u. 6.

Gyer mek or vos ren de lé se:
Dr. Szil ágyi Ka ta lin (tel.

ren de lé si idõ alatt: 283-101) H,
K, Cs, P: 800-1100, Szer -
da:800-1000. Mo bil:
06-30-905-3546. Egész ség ház,
Szatymaz, Ady u. 32.

Cse cse mõ ta nács adás:
szer da 1200-1400. Egész ség ház,
Szatymaz, Ady E. u. 32.

Vé dõ nõk fo ga dó ide je:
Bérczy Sarolta és Igazné

Herkó Má ria (tel.: 283-101)
Hét köz nap: 830- 930. Egész ség -
ház, Szatymaz, Ady u. 32.

Cse cse mõ- és gyer mek ta -
nács adás: Szer dán ként:
1200-1400.

Ter hes ta nács adás: Csü tör -
tö kön ként: 1200-1400.

Ál ta lá nos Is ko la:
Szatymaz, Pe tõ fi S. u.6. (tel.:
283-149)

Fog or vo si ren de lés, új nyit -
va tar tás!!:

Dr. Bandl Er zsé bet (tel.:
283-101) Egész ség ház, Szatymaz, 
Ady u. 32. Hét fõ, szer da:
1400-1900, kedd (Is ko la fo gá szat)
csü tör tök, pén tek: 830-1400, pén -
tek: 830-1230

Gyógy szer tár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:

283-110) Hét köz nap: 730-1530.

Ál lat or vo si ügye let
Ja nu ár
20-21-én
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
27-28-án
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva, tel.: 30/2974-435 )
Feb ru ár
03-04-én
Dr. Gom bos Lász ló
(Balástya, tel.:278-502 )
10-11-én
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
17-18-án
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)

Ál lat or vo si ren de lés:
Dr. Martinek Vil mos (tel.:

06-30-94-51-386) Szatymaz, Jó -
zsef A. u. Hét köz nap: 730- 830, csü -
tör tök: 1800-1900.

Pol gár mes te ri Hi va tal ügy -
fél fo ga dá sa és az el sõ fo kú épí té -
si ha tó ság ügy fél fo ga dá sa:

Szatymaz, Kos suth u. 30.
(tel: 583-560) Hét fõ, pén tek:
800-1200, szer da: 800-1600. El sõ fo -
kú épí té si ha tó ság: szer da:
800-1600, pén tek: 800-1200

Dr. Kor má nyos László pol -
gár mes ter te le fon szá ma:
06-20/9571-128

Jegy zõ nõ: Má kos Istvánné
te le fon szám: 06-30/9670-850

Csa lád se gí tõ és Gyer mek -
jó lé ti Szol gá lat

Szatymaz, Kos suth u. 11.
(tel.: 06-30-403-19-11)

Mû ve lõ dé si Ház
Szatymaz, Dó zsa Gy. u. 42.

(tel.: 583-520)
Hét fõ-pén tek: 730-1900

Szom bat: ren dez vény tõl füg -
gõ en

Könyv tár nyit va tar tá sa:
Kedd, csü tör tök: 900-1730

Szer da, pén tek: 1300-1730

Szom bat: 900-1300

(Hét fõ: szün nap)

Rend õr ség:
Szatymaz, Kis u. 2.
Andódi Ta más:

 06-20-2095-307
Kõ he gyi Ár pád:

 06-20-2095-302
Pol gár õr ség:
Te le fon szá ma:

06-30-6234-262

Fa lu gaz dász fo ga dó ide je:
Halászné Ács Éva (tel.:

583-520, 06-30-6189-788)
Szatymazi Mû ve lõ dé si Ház, Dó -
zsa u. 42. Szer da: 730-1600, pén -
tek: 730-1330

Ká bel-TV hi ba be je len tés:
Szél ma lom Ká bel té vé Rt.
Tel.: 463-444/101

Ser tés fel vá sár lás fo ga dó -
ide je:

Kiss Ist ván (tel.: 583-520)
Szatymazi Mû ve lõ dé si Ház, Dó -
zsa u. 42. Csü tör tö kön ként:
1330-tól.

Moz gás kor lá to zot tak egye -
sü le te.

Fo ga dó óra: kedd, csü tör tök,
pén tek: 800-1200

Tel.: 06-20/9352-896

Ta nya fe le lõ sök:
Gubáné Ko vács Szil via

 tel.:06-20-533-5488
Dékány Pálné

 tel.: 06-20-533-4811

Ta nya gond no kok:
Ró zsa Zol tán 
tel.: 06-20-260-0750
Tóth Ist ván 
tel.: 06-20-539-4292

Gon do zá si Köz pont
Tel.: 283-169
Ve ze tõ: Mak ra Sándorné   tel.:
06-20-539-4404

Me zõ õr
Ki rály Já nos 06-20-539-4377

Víz mû hi ba be je len tés
Csúri Ist ván: 06-70 270 0552

Te me tés sel kap cso la tos 
tel jes körû ügy in té zés,
ko por só áru sí tás sal is!

Ér dek lõd ni: Pa tak Já nos
sír ásó nál

Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyit va tar tás: 
hét fõ: 9–19, kedd: 10–19,
szer da: 10–18,
csü tör tök: 9–19,
pén tek: 9–18,
szom bat 8.30–15.30 órá ig.
Te le fon: 283-115

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hét köz nap:  1100-1600 he lyi há zi or vos ok köz re mû kö dé sé vel a
06-30-383-0237-telefonszámon 

1600-730 a 104-es te le fon szá mon
Szom ba ton, va sár nap, va la mint mun ka szü ne ti na po kon:

0730-0730

El ér he tõ sé gi te le fon szám/la kás ra hí vás: 104-es in gye nes te le -
fon szá mon

Ren de lõ he lye: Sze ged, Kos suth L. sgt. 15-17. szám alat ti fel -
nõtt ügye le ti ren de lõ ben / be já rat a Szil ágyi utca fel öl /.
GYERMEK: 

Hét köz nap: 1100-1600 he lyi gyer mek or vos köz re mû kö dé sé vel
sür gõs sé gi ügye let a 06/30-905-3546-os te le fon szá mon. 1600-730

men tõ ál lo má son.
Szom ba ton, va sár nap, va la mint mun ka szü ne ti na po kon:

0730-0730

El ér he tõ sé gi te le fon szám/ la kás ra hí vás: 104 in gye nes te le fon -
szá mon

Ren de lõ he lye: Sze ged, Kos suth L. sgt. 15-17. szám alat ti
gyer mek ügye le ti ren de lõ ben / be já rat a Szil ágyi utca fel öl /

Köz ér de kû információk

Fe le lõs ki adó: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár. Fõ szer kesz tõ: Tóthné Magyari Kossa Eni kõ. Szer kesz tõ bi zott ság tag jai: Bar na
Károlyné, Bál óné Dányi Iza bel la,, Ka sza Ág nes, Kál mán Já nos, Kordásné Petrács Ág nes, Bá csi Antalné, Má kos Istvánné, Pál mai Jó -
zsef. A szer kesz tõ ség címe: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár Szatymaz, Dó zsa György utca 42. Nyom dai elõ ké szí tés: Nyomda -
elõkészítõ 1994 Bt. Nyom ta tás: Bába és Tár sai Kft. Sze ged, Cserzy Mi hály utca 11.; Fe le lõs ve ze tõ: dr. Majzik Ist ván


