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Mint már ko ráb ban is tá jé koz tat ta az ön kor mány zat önö ket, Szatymazon is fo lya ma tos elõ ké szí tés alatt áll a köz ség tel -
jes bel te rü let ét le fe dõ szenny víz há ló zat ki épí té sé nek, va la mint kül te rü le ten egye di tisz tí tó mû vek lé te sí té sé nek prog ram ja.

 A Tisz telt La kos ság, a feb ru ár 2-án szer ve zett fó rum ke re té ben már sok kér dés re vá laszt kap ha tott, a té mát il le tõ en.
Az ott el hang zot tak ról és egyéb tud ni va lók ról kér dez tük dr. Kor má nyos Lász lót, Szatymaz pol gár mes ter ét.

Szatymazon a szenny víz prob lé ma már rég óta hú zó dó kér -
dés, meg ol dá sa egy re sür ge tõbb fel adat, mi in do kol ja ezt?

2015-ig az EU min den te le pü lés, így Szatymaz ré szé re is
kö te le zõ vé te szi a csa tor ná zás meg va ló sí tá sát. Je len le gi is me -
re te ink sze rint sem mi ga ran cia nincs rá, hogy ez után az idõ -
pont után kap hat nánk-e bár mi lyen ál la mi és Uni ós tá mo ga tást
a be ru há zás ra. Ami bi zo nyos: je len leg ilyen cél ra 90%-os tá -
mo ga tás pá lyáz ha tó. To váb bi sür ge tõ kö rül mény az el múlt
évek kri ti kus bel víz hely ze té nek ke ze lé se, va la mint az a tény,
hogy ha most nem lé pünk, le ma ra dunk a Sze ged kör nyé ki te le -
pü lé sek mö gött a szenny víz kér dés meg ol dá sá ban. Ezért e cél
meg va ló sí tá sá ra Szatymaz Sándorfalvával, va la mint Bordány,
For rás kút, Üllés, Zsombó te le pü lé sek kel kö zö sen 2007-ben
pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni.

A la kos sá gi fó ru mon gyak ran el hang zott a Víziközmû Tár -
su lat mint fo ga lom, mit kell er rõl tud nunk? 

A Ko hé zi ós Alap hoz be nyúj tan dó pá lyá za tunk mi ni má lis
fel té te le az, hogy az érin tett ön kor mány zat ok nak la kos sá gi tá -
mo ga tás sal, úgy ne ve zett Köz mû tár su lást kell lét re hoz ni uk; va -
la mint a szük sé ges sa ját erõt biz to sí ta ni kell. A Víziközmû
Tár su lat ak kor ala kul hat meg, ha a bel te rü le ti la kos ság 2/3-a
úgy nyi lat ko zik, hogy egyet ért a meg va ló sí tás sal. Mi vel a
szenny víz tisz tí tó te le pünk Sándorfalvával kö zö sen épül meg,
ezért a két te le pü lés nek kö zös tár su lat ala pí tá sá ban kell gon dol -
koz nia. A Tár su lat ha té kony mû kö dé se csak kül döt tek út ján
va ló sít ha tó meg, ezért az ügy in té zés al kal má val az érin tet tek -
nek az elõ ze tes szán dék nyi lat ko za tok alá írá sán kí vül, nem csak 

a Mi La punk

A szenny víz be ru há zás mind annyi unk ér de ke!

A fel újí tott Kos suth ut cai ren de lõ

(Foly ta tás a 3. ol da lon.)
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Va jon ki em lék szik még rá? Bi zony ke ve sen. Hisz ré gen
ott pi hen a szatymazi Te me tõ domb déli lan ká ján, va la hol a
ra va ta lo zó mö göt ti ré szen, egy évek kel ez elõtt le járt meg -
vál tá sú sír ban. Alig múlt hat van éves, ami kor 1949 jú li u sá -
ban el han tol ták. Az öz ve gyen ma radt fe le sé ge Me lin da,
aki vel együtt gaz dál ko dott a Pos ta ko csi csár da fe lett lévõ ta -
nyá ju kon, a sír em lék re a kö vet ke zõ ket vé set te:

„….Ez egy csen des kis hely, hová sír ni já rok,
         ide te met tem el min den bol dog sá gom….”
Mind ezt már a fe le dés jó té kony ho má lya fed te, ami kor

meg je lent Szatymazon dr. Bali Mi hály ta nár és író, az olim -
pi ák tör té ne té nek meg szál lott ku ta tó ja és élén ken ér dek lõ -
dött Herczeg Ist ván után. Tõle tud juk, hogy Herczeg Ist ván
1912-ben, a Stock holm ban ren de zett ötö dik új ko ri olim pi -
án, tag ja volt az ezüst ér mes ma gyar tor nász csa pat nak. Ki -
vá ló spor to ló le he tett, mert 1905-tõl kezd ve, rend sze re sen
meg nyer te az ak kor még na gyobb or szág egyé ni tor nász

ver se nye it. En nek el le né re, csak 1912-ben hív ták meg,
egye dü li vi dé ki ként, az olim pi á ra ki kül den dõ tor nász csa -
pat ba.

Herczeg Ist ván, a si ke res olim pi ai sze rep lé sen túl, ma ra -
dan dót al ko tott az zal is, hogy még az olim pia évé ben /1912/
ki ad ta azt a köny vet, ami ben a ver seny re való fel ké szü lé sét,
az uta zást, a vi a dalt, az ot ta ni éle tet rész le te sen le ír ta. Az itt
be mu ta tott könyv a So mo gyi Könyv tár ban ol vas ha tó.
Herczeg Ist ván a szá raz té nyek mel lé, mint jó tol lú új ság író
a sa ját be nyo má sa it, vé le mé nyét és elem zé sét is hoz zá csa -
tol ta, ami nagy ban szí ne sí ti a könyv mon dan dó ját.

Leg szebb vissza em lé ke zé se az olim pi á ra: „Soha nem fe -
lej tem el azt a cso dás ér zést, ami kor az árbócra kú szott fel a
ma gyar zász ló. Egy más nya ká ba bo rul tunk a do bo gón, sze -
münk könnye zett.”

A köny vet ol vas va és a mai hely zet tel össze vet ve a ta -
pasz ta la ta it, sok min den még nem vál to zott. A ko ra be li
olim pi át ren de zõ or szág ver seny zõi a pon to zá sos küz del -
mek ben nem vol tak le gyõz he tõk.

Bali Mi hály az el múlt év ben, egy 345 ol da las köny vet
je len te tett meg, ami nek a címe: „Sze ge di spor to lók az olim -
pi á kon 1896-2004”. Eb ben öt ol da lon ke resz tül rész le te sen
ír Herczeg Ist ván ról.

A könyv bõl tud juk, hogy 1887. de cem ber 7-én szü le tett
Apát fal ván, Herczeg Ist ván. Apja H. Jó zsef bir to kos, any ja
Mátó Már ta. Is ko lá it Apát fal ván kezd te el, majd va ló szí nû
Makó és vé gül Sze ged kö vet ke zett. Itt a sze ge di kö zép is ko -
lá ban tûnt ki tor nász te het sé gé vel. Mi vel a te het ség mel lé
szor ga lom is já rult, így a ki emel ke dés a ko ra be li spor to lók
kö zül nem volt vé let len. Az 1912-es olim pia tor nász éle té -
nek a csú csa volt. Az 1914-ben ki tört vi lág há bo rú „fon to -
sabb” volt a sport nál. A há bo rú után új ság író ként ke res te a
ke nye rét, de mel let te min dig ker tész ke dett is. Sa ját ne me sí -
té sû szõ lõ jé vel és ba rack já val a ko ra be li me zõ gaz da sá gi ki -
ál lí tá sok ál lan dó ven dé ge és dí ja zott ja volt. A 30-as évek
vé gén köl tö zött ki Szatymazra. Ha tal mas könyv tá ruk volt,
amit az ál ta la szer zett ser le gek, ér mek, pla ket tek, dí jak so -
ka sá ga is dí szí tett. Õ és fe le sé ge több nyel ven is be szél tek.
A csa lá dot /má so dik fe le ség és má so dik férj vol tak/ sú lyos
vesz te ség érte a há bo rú ban. Két fiuk, be re pü lõ pi ló ta ként a
fron ton esett el. Herczeg Ilo na lá nyuk Gyõr be ment férj hez,
az itt ma radt férj-fe le ség a szatymazi Ba logh Má ri át fo gad ta
örök be.

Herczeg Ist ván csen des vissza em lé ke zé se it a régi di csõ -
ség re, a tor nász élet re, az olim pi á ra, 1949 nya rán egy agy -
vér zés sza kí tot ta meg. Sze ged ha mar el fe led te olim pi kon ját. 
Mi szatymaziak, ami kor most fel idéz zük éle tét, tisz te let tel
haj tunk fe jet, a szatymazi dom bon nyug vó, sok el is me rést
szer zett sport em ber elõtt.

Pál mai Jó zsef

Helytörténet

Herczeg Ist ván
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ar ról kell nyi lat koz ni, hogy az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást mi -
lyen mó don fi ze tik meg, ha nem ar ról is, hogy kit sze ret né nek
ma guk he lyett kül dött nek de le gál ni, akik az ala ku ló köz gyû lé -
sen kép vi se lik õket. Ar ról, hogy az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás
mi lyen mó don tel je sít he tõ, szó ró lap ok for má já ban ér te sí tet tük
a la kos sá got. 

Az ed di gi ügy in té zé si na pok mi lyen ta pasz ta la tok kal szol -
gál nak?

A fó ru mot kö ve tõ hét vé gén vi szony lag ke ve sen jöt tek el a
Mû ve lõ dé si Ház ba, úgy tû nik: a kö vet ke zõ hét vé gé ig so kan
sze ret ték vol na még át gon dol ni a fi ze té si mó do za to kat. A má -
so dik al kal mat kö ve tõ en, már öröm mel mond hat juk, hogy a
szer ve zés ne he zén túl va gyunk: meg van a 67%-os tá mo ga tott -
ság. Az ed dig még nem nyi lat ko zó bel te rü le ti la ko sok tá mo ga -
tá sá ra is fel tét len szá mí tunk, mi vel a la kos ság 80%-os
rá kö té sét a pol gár mes ter nek és a jegy zõ nek kell sza va tol ni. A
ta pasz ta lat az volt, hogy leg töb ben a la kás-ta ka rék pénz tá ri
szer zõ dé ses va ri á ci ót vá lasz tot ták, és csak ke ve sen dön töt tek a
200.000 Ft egy össze gû be fi ze té sé nek vál la lá sa mel lett. So kat
je len tett vé le mé nyem sze rint, hogy a kö té sek hely ben tör tén tek 
a Ta ka rék szö vet ke zet dol go zói se gít sé gé vel, akik kel egyéb -
ként is napi szin ten ta lál koz hat nak az em be rek, így bi za lom mal 
van nak irá nyuk ba.

Tud tom mal a kül te rü le ti la kos ság ra vo nat ko zó an más
tech no ló gi ai meg ol dás ra ad le he tõ sé get a pá lyá zat. Az itt élõk
szá má ra is ha son ló fel té te lek van nak?

Fon tos azt tisz táz nunk, hogy a kül te rü le ten élõk szá má ra ez 
csak egy le het sé ges meg ol dás szenny vi zük ke ze lé sé re, ami
nem kö te le zõ szá muk ra. Mi ab ban sze ret nénk se gí te ni, hogy
ugyan olyan fi ze té si fel té te lek mel lett mi nél töb ben tud ja nak
élni kül te rü le ten is ez zel a le he tõ ség gel. Hogy ho gyan mû kö -
dik a va ló ság ban? Ha rö vi den sze ret ném meg fo gal maz ni, ez
egy bi o ló gi ai el ven mû kö dõ tech no ló gi ai meg ol dás mely a
nagy tisz tí tó mû ki csi nyí tett vál to za ta.

Hol épül meg a kö zös tisz tí tó te lep, és mek ko ra lesz a ka pa -
ci tá sa?

A te lep Szatymaz köz igaz ga tá si te rü le tén épül meg, fél
úton a két te le pü lés kö zött. Mint egy 1400 m3 ka pa ci tás sal.
Úgy gon do lom, ez zel a ka pa ci tás sal a tisz tí tó az el kö vet ke zen -
dõ év ti ze dek ben is zök ke nõ men te sen el tud ja lát ni a fel ada tát. 

Mi kor in dul a be ru há zás, és vár ha tó an mi kor le het rá csat -
la koz ni a csa tor ná ra?

Mi vel vár ha tó an áp ri lis kör nyé kén ki írás ra ke rül nek a kör -
nye zet vé del mi pá lyá za tok, ezért ro ham tem pó ban kell dol goz -
nunk - a pá lyá zat ban és a ter ve zés ben köz re mû kö dõk kel együtt 
-,a kö vet ke zõ üte me zés sze rint: 

– 2007. feb ru ár: Víziközmû Tár su lat meg ala ku lá sa.

– 2007. már ci us: en ge dé lyes víz jo gi ter vek be nyúj tá sa,
és meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány el ké szí té se.

– 2007. áp ri lis: a ki vi te li ter vek el ké szí té se és az elõ ké szí -
tett pá lyá za ti anyag be adá sa.

– 2007 õszén: köz be szer zés ki írá sa.
Ha min den az el kép ze lé se ink sze rint tör té nik, egy év múl va 

in dul hat be ru há zás. Ez a jó hír. A rossz, hogy mi ni mum két
évig tar ta nak majd a mun ká la tok. Csak ez után dõl he tünk nyu -
god tan hát ra mind annyi an.

Tõ lem gyak ran kér de zik, hogy az esõ vi zet is el ve ze ti a csa -
tor na há ló zat?

A csa tor ná ba ki zá ró lag szenny víz ve zet he tõ, ha be le gon -
do lunk, ez mind annyi unk ér de ke is, hi szen a ké sõb bi üze mel -
te tés költ sé ge i ben en nek az amúgy tisz ta víz nek a fe les le ges
tisz tí tá sa is meg je len ne. En nek a prob lé má nak a meg ol dá sá ra
kü lön pá lyá za ti for rás ból sze ret nénk meg ol dást ta lál ni.

Fel me rül az a kér dés, hogy  mi lye nek lesz nek az út bur ko -
lat ok a csa tor na há ló zat ki épí té sét kö ve tõ en?

A ki vi te le zõ nek a je len leg szi lárd bur ko lat tal el lá tott uta kat
tel jes szé les ség ben le kell asz fal toz ni, ha szük sé ges, út alap
meg erõ sí tés sel. A je len leg föld utak bur ko lá sát eb bõl a pá lyá -
zat ból nem le het meg ol da ni.

Te lek ha tá ron be lül ho gyan osz la nak meg a fel me rü lõ költ -
sé gek, to váb bá lé nye ges a mû sza ki meg ol dá sok kér dé se is.

A te lek ha tá ron be lül 1 mé ter re ke rül az úgy ne ve zett házi
tisz tí tó akna, ez az utol só pont, ami be le fér a pá lyá zat ba, en nek
az ak ná nak a la kás ból ki jö võ csõ ve ze ték kel tör té nõ össze kö té -
se már az in gat lan tu laj do no sá nak költ sé ge és fel ada ta. Ter mé -
sze te sen ezt nem kö te le zõ a ki vi te le zést vég zõ cég gel
el vé gez tet ni. 

A szenny víz ve ze ték tel ken be lül csak úgy ne ve zett for dí tó
ak ná val vált hat irányt, ez utób bi is meg va ló sít ha tó há zi la gos
ki vi te le zés ben. A meg lé võ szik kasz tó ak nák meg szün te tés re
ke rül nek.

Mi tör té nik ab ban az eset ben, ha va la ki nem köt rá rög tön a 
há ló zat ra?

Jó kér dés.
Mi tör té nik azok kal, akik még az ed di gi ügy in té zé si na pok

al kal má val nem tet tek nyi lat ko za tot?
A kö té si lis ták fel dol go zá sa után ha ma ro san ér te sí tést kap -

nak a pót nap idõ pont já ról, ahol még sza ba don nyi lat koz hat -
nak, hogy az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást mi lyen mó don
kí ván ják meg ten ni. Akik ezen pót nap al kal má val sem tesz nek
nyi lat ko za tot, azok ese té ben csak a 200.000 Ft egy össze gû be -
fi ze té sé re van le he tõ ség. Szá muk ra ez olyan kö te le zett ség gé
vá lik, mely köz tar to zás mód já ra be hajt ha tó, il let ve meg nem fi -
ze tés ese tén az in gat lan ra ter hel he tõ.

Kö szön jük az in ter jút, re mél jük si ker ko ro náz za a pá lyá za -
tun kat, és mi ha ma rabb meg va ló sul nak el kép ze lé se ink! K.J.

A kép vi se lõ tes tü let 2007. ja nu ár 23. nap ján tar tot ta az év
elsõ ülé sét. 

Na pi rend elõtt Dr. Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter szó -
be li tá jé koz ta tót adott a kép vi se lõ tes tü let tag jai szá má ra, a

két ülés kö zött el telt idõ szak ban vég zett mun ká já ról, il let ve
be szá molt a zárt ülé sen ho zott dön té sek rõl.

Elsõ na pi ren di pont ke re té ben - az Ügy ren di és Ok ta tá si
Bi zott ság elõ ze tes vé le mé nye zé se alap ján - el fo gad ták az
ön kor mány zat és in téz mé nyei 2007. évi ren dez vény ter vét.

Ön kor mány za ti köz le mé nyek

(Foly ta tás az 1. ol dal ról.)
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Má so dik na pi ren di pont ke re té ben a köz tiszt vi se lõk
2007. évi tel je sít mény kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sá ról
dön tött a kép vi se lõ tes tü let. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXII. tör vény, 2001. jú li us 1-jei ha tállyal
be ve zet te a köz tiszt vi se lõk mun ka tel je sít mé nyé nek ér té ke -
lé si rend sze rét. 

A mi nõ sí tés el ké szí té sé hez a tör vény meg ad ta a pon tos
szem pont rend szert, azon ban a kö ve tel mé nyek alap ját ké pe -
zõ ki emelt cé lok ról a he lyi kép vi se lõ tes tü let dön tött.

A kép vi se lõ tes tü let - en nek meg fe le lõ en - 2007. évre vo -
nat ko zó an a Pol gár mes te ri Hi va tal szá má ra az aláb bi ki -
emelt cé lo kat ha tá roz ta meg: 

• Fej lesz tés sel kap cso la tos fel ada tok
• Köz szol gál ta tás ok mi nõ sé gi szín vo na lá nak eme lé sé -

vel kap cso la tos fel ada tok
• He lyi és ci vil szer ve ze tek kel tör té nõ kap cso lat tar tás
• Kis tér sé gi együtt mû kö dés erõ sí té se
• He lyi in téz mény rend szer to vább fej lesz té sé vel össze -

füg gõ fel ada tok
• Hi va ta li ügy in té zés kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos

igaz ga tá si fel ada tok vég re haj tá sa
• Az ön kor mány zat gaz dál ko dá sá nak ja ví tá sa
• Hu mán po li ti kai fel ada tok
Har ma dik na pi ren di pont ke re té ben mó do sí tás ra ke rült az

Ön kor mány zat és Szer vei Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za ta. A mû ve lõ dé si ága zat fel adat- és ha tás kö re – a köz mû ve -
lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény ál tal elõ ír tak sze rint - a 
ta valy el vég zett tel jes körû köz mû ve lõ dé si el len õr zés ben fel -
tárt hi á nyos ság nak ele get téve -  pon to sí tás ra ke rült.

Az elõ ter jesz té sek na pi ren di pont ke re té ben mó do sí tás ra 
ke rült a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tás ról szó ló
ren de let, mely a házi se gít ség nyúj tás óra dí ját 100 Ft/órá ról,
150 Ft/ órá ra eme li. 

A kép vi se lõ tes tü let az Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la ja vas la tá ra – a nyers anyag és re zsi költ sé gek emel ke -
dé se mi att - az óvo dai, is ko la és fel nõtt ét kez te tés ben mint -
egy 15 %-os eme lést fo ga dott el, mely 2007. feb ru ár 1.
nap já tól ke rül al kal ma zás ra.  A dön tés ér tel mé ben az ét kez -
te té si té rí té si díj az aláb bi ak sze rint ala kul:  óvo da ét kez te tés

brut tó 300 Ft/nap, is ko la: 335 Ft/nap, a fel nõtt ét ke zés 407
Ft/nap. 

To váb bi 5 év idõ tar tam ra meg hosszab bí tot ta a Csm-i
Ke gye le ti KFt-vel 2002. ja nu ár 28. nap ján meg kö tött, a Dó -
zsa György ut cai szol gál ta tó ház egyik üz let he lyi sé gé re vo -
nat ko zó bér le ti szer zõ dést.  

Mó do sí tás ra ke rült a Pol gár mes te ri Hi va tal Ala pí tó ok -
ira ta, mely re azért volt szük ség, mert egy részt ki ke rült a ká -
bel te le ví zió üze mel te té se mint vál lal ko zá si te vé keny ség,
más részt meg vál to zott a szak fel ada tok szá ma.

Már ta Fe renc te le pü lé si kép vi se lõ írás ban be adott kér -
dés sel és in ter pel lá ci ó val for dult a jegy zõ felé. A kér dés a
pol gár mes ter, a jegy zõ és a köz tiszt vi se lõk tel je sít mény ér té -
ke lé sé nek mód já ra vo nat ko zott. 

A kép vi se lõ tes tü let az in ter pel lá ci ót, a kér dé sek re adott
vá laszt el fo gad ta, majd a kér dést fel te võ Már ta Fe renc kép -
vi se lõ is el fo gad ta a kér dé se i re adott vá la szo kat. 

A kép vi se lõ tes tü let zárt ülés ke re té ben köz te rü let hasz -
ná lat ra vo nat ko zó la kos sá gi ké rel met és dön té sét a kö vet ke -
zõ kép vi se lõ tes tü le ti ülé sig el na pol ta. 

A kép vi se lõ tes tü let a Sze münk Fé nye Prog ram ker té ben
in gye nes fel mé rést ren delt meg, az ön kor mány zat és in téz -
mé nyei vil lany-, és fû tés kor sze rû sí té se ügyé ben. 

Dön tött a Dó zsa György ut cai szol gál ta tó ház üz let he lyi -
ség bér be adá sa tár gyá ban.

A kép vi se lõ tes tü let dön tött ar ról, hogy a “Ba rack vi rág
Ün nep Szatymazon “ címû AVOP LEADER+ pá lyá zat ön -
ere jé nek fe de zé sé re 525. 594,- Ft sa ját erõt biz to sít, mely az
ön kor mány zat 2007. évi költ ség ve té si ren de le té ben, az ál ta -
lá nos tar ta lé kok ter hé re elõ i rány zat ként be épí tés re ke rül. 

Dön tött, az ön kor mány zat tu laj do ná ban álló 0385/15
hrsz-ú, szán tó mû ve lé si ágú te rü let 1/3 tu laj don ré szé nek –
mely 0,9113 ha nagy sá gú – il let ve a 070/6 hrsz-ú, szán tó
mû ve lé si ágú 0,3333 ha nagy sá gú te rü let ha szon bér be adá -
sá ról.

A kép vi se lõ tes tü let bér le ti díj el le né ben hoz zá já ru lá sát
adta ah hoz, hogy a víz to rony te te jé re szol gál ta tá si an ten nát
te le pít se nek és dön tött te lek vá sár lá si ké re lem ügyé ben.

Bá csi Antalné

Tisz telt Szatymaziak!
A Domaszék és Szatymaz jö võ ké pe pro jekt mun ká la tai

fo lya ma to san ha lad tak az el múlt idõ szak ban. Eb ben a ke -

vés bé lát vá nyos idõ szak ban az in ter júk, kér dõ ívek tar tal má -
nak és for má já nak meg ha tá ro zá sa, a könyv tá ri adat gyûj té -
sek tar tal má nak ki dol go zá sa va ló sult meg. Ami azt je len ti, 
hogy a be gyûj tött adat ál lo mány alap ján, és a te le pü lé sek kö -
zel múlt já nak és je le né nek tár sa dal mi, gaz da sá gi fo lya ma ta i -
nak elem zé se, a jö võ kép meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges
ál la pot-le írá si ter ve zet elkészült. 

Már ci us 22-én 16 óra kor a Mû ve lõ dé si Ház ban az el -
ké szí tett hely zet elem zés is mer te té se a te le pü lés ci vil szer ve -
ze te i vel, az ön kor mány zat tal, la kos ság gal va ló sul meg.
En nek cél ja, a hely zet elem zés te le pü lé si kri ti ká já nak
meg va ló sí tá sa, ezen a fó ru mon a te le pü lé si sze rep lõk ja vas -
la tai, vé le mé nyei be épít he tõk a vég le ges hely zet el més be.

Kál mán Já nos

 

Regionális fej lesz tés…
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Feb ru ár 14.: Szent Ci rill és Szent Me tód ün ne pe. Õk Eu ró -
pa társ vé dõ szent jei. Szent Ci rill szer ze tes pap Szent Me tód szer -
ze tes püs pök fé lig gö rög, fé lig bol gár-szláv szár ma zá sú
test vé rek vol tak, és egy mor va fe je de lem ké ré sé re jöt tek Kons -
tan ti ná poly ból ha zánk föld jé re mint egy har minc év vel a hon fog -
la lás elõtt. Nem csak a ka to li kus hi te it hir det ték, ha nem
meg ala poz ták a szláv nem ze tek mû velt sé gét és írás rend sze rét is. 
Ci rill Ró má ban ko los to rok ba vo nult Me tó dot pe dig ér sek ké ki -
ne vez ve küld te vissza a pápa Pan nó ni á ba. Mind ket ten Eu ró pa
vé dõ szent jei Szent Be ne dek apát tal együtt.

Feb ru ár 18.: Far sang va sár nap ja. Ham va zó szer da elõt ti va -
sár nap, hét fõ és kedd, ré gen a mu lat sá gok nak, a bá lok nak az ide -
je volt. Kedd- hús ha gyó kedd és a mu la to zás utol só nap ja. E
na pon a há zi asszony ok ki fõz ték az edé nye ket, a zsír tól és a
nagy böj ti idõ ben csak olaj jal fõz tek. Ked den éj fél kor meg szó -
lal tak a ha ran gok, sok he lyen je lez ték, hogy a nagy böj ti idõ szak
meg kez dõ dött, a mu lat sá gok nak vége sza kad. Ham va zó szer dá -
tól hús vé tig tar tó idõ ben –nagy böjt ben- es kü võk sem vol tak,
akár csak az egy há zi év kez de tén Ad vent elsõ va sár nap já tól a
Ka rá cso nyig ter je dõ idõ ben. 

Far sang va sár nap ja egy ben kö nyör gõ nap a vi lág éhe zõ i ért
is. Az eszem-iszom, a dínom - dá nom ide jé ben gon dol ni kell
azok ra is, akik nek nin csen meg a min den na pi be te võ fa lat juk,
akik alul táp lál tak, és ami kor a Mi atyánk ban kér jük Urunk ta ní -
tá sa sze rint a min den na pi ke nye ret, gon dol junk rá juk is.

Feb ru ár 21.: Ham va zó szer da. Nagy böjt kez de te. E na pon
ha mut szen tel az Egy ház és ez zel a meg szen telt ha mu val je lö li
meg a hívõ em ber hom lo kát idéz ve az Is ten aj ká ról el hang zott
fi gyel mez te tést a bû nös em ber pár felé: „Em lé kez zél meg ar ról,
hogy por ból vagy és por rá kell len ned, a por ba kell vissza tér ned! 
Va gyis el mú lik a vi lág és an nak min den di csõ sé ge. Ak kor vi -
szont ér de mes-e ezért a vi lá gért, a vi lág ja va i nak meg szer zé sé -
ért, él ve ze te i ért vagy gaz dag sá gá ért min dent fel ál doz ni,
be csü le tet, tisz tes sé get, ne mes em be ri ér té ke ket, ami kor sem mit
nem vi he tünk el ezek bõl a sí ron túli élet be. A Nagy böjt erre is fi -
gyel mez tet. De eszünk be jut tat ja Jé zus negy ven na pos böjt jét is,
amit ér tünk vál lalt ott kint a pusz tá ban és a vé gén ahogy meg kí -
sér tet te, az õsi Kí sér tõ, pél dát adott arra is, hogy vissza le het uta -
sí ta ni min den pró bál ko zá sát. Bár so kunk nál ra ga dós len ne ez a

krisz tu si pél da ta ní tás is. Ez len ne a nagy böjt iga zi mon da ni va ló -
ja és el vég zen dõ mun ká ja is. 

A ham va zást Nagy böjt elsõ va sár nap ján a szent mi sénk után
szin tén el vé gez zük.

Nagy böjt pén tek je in hús ti la lom van. Azaz nem sza bad hús -
fé lét fo gyasz ta ni a hívõ em be rek nek az Egy ház pa ran csa ér tel -
mé ben. Szi go rú böj ti nap csak Ham va zó szer da és Nagy pén tek.
A hús ti la lom és a bûn bá na ti pa rancs a be töl tött 14. élet év tõl a
ha lá lig kö te le zi a ke resz té nye ket. A szi go rú böjt pa ran csa pe dig
a be töl tött 18. év tõl a meg kez dett 60-ik év kö zött lé võk re vo nat -
ko zik.

Ham va zó szer dá tól Szent há rom ság va sár nap já ig ter je dõ idõ -
ben. –több mint 100 nap- a hús vé ti gyó nás kö te le zett sé gé nek te -
he tünk ele get.

Feb ru ár 25.: Nagy böjt elsõ va sár nap ja. Or szá gos gyûj tés
van a ka to li kus is ko lák ré szé re. Ne fe led kez zünk el róla, hisz jól
tud juk, hogy mennyi re más ként ke ze li az ál lam a fe le ke ze ti in -
téz mé nye ket, mint a töb bit. Mint ha má sod ren dû ál lam pol gár ok
len né nek, akik nek az adó ját nem hasz nál ja fel az ál lam a sa ját
cél jai meg va ló sí tás ra.

Egy há zuk ké ré se:
A sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ával tá mo gas suk Egy há zun -

kat.
A má sik 1%-al szin tén le het ne va la me lyik egy há zi in téz -

ményt tá mo ga tunk.
A szo ká sos Nagy böj ti lel ki gya kor la tunk nak még nincs meg

az idõ pont ja. Ezt-mi helyt tud juk- a temp lom ban hir det ni fog juk.
Azért erre a lel ki meg úju lás ra is kel le ne gon dol nunk és idõt sza -
kí ta nunk.

Már ci us 7. :Szent Perpétua és Felicitász vér ta nunk ün ne pe.
Mind ket tõ jü ket Septimus Severius csá szár sá ga alatt a van -

dá lok elé vet ték, azu tán tõr rel meg öl ték. Perpétuát idõs aty ja a
ki csiny gyer me ké re való te kin tet tel rá akar ta ven ni a hit ta ga dá -
sá ra, de õ ezt nem tet te meg, Felicitász rab szol ga volt. Rö vid del
a ha lá la elõtt kis lá nya szü le tett. De õ sem tart hat ta vissza a vér ta -
núi ha lál el fo ga dá sá tól, mely nek pon tos dá tu ma: 2003március 7.

Deli And rás
plé bá nos

A Mû ve lõ dé si Ház át me ne ti leg 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.

Feb ru ár
17-én Óvo da bál

18-án Ki rán du lás a Moh ácsi Bu só já rás ra. 
In du lás 6.30-kor 
a Mû ve lõ dé si Ház elõl. 
Rész vé te li díj: 1000 Ft.

24-én Nyug dí jas far sang

Mû ve lõ dé si Ház és Könyvtár

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

Egy há zi gon do la tok - Plé bá nia hí rei
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A bi valy so kak sze rint õs ho nos, Er dély ben úgy tart ják, hogy a
hon fog la ló ma gya rok kal együtt ér ke zett a Kár pát-me den cé be.
Van nak olyan vé le mé nyek is, hogy õse ink már itt ta lál ták õket, s
már az ava rok is ke res ked tek vele.

Ere de tét ugyan bi zony ta lan ság öve zi, de még is ta lán a leg fon -
to sabb az, hogy a bi valy nem ze ti örök sé günk höz tar to zik.

A bi valy  a tu lok fé lék hez tar to zó, szép fe ke te szõ rû ál lat, fel fe -
lé kun ko ro dó, kürt ala kú csa vart szar vak kal. A kár pát-me den cei
házi bi valy õse fel te he tõ leg az in di ai, úgy ne ve zett arnibivaly,
amely nek ter me te el ér he ti a két mé te res ma gas sá got is. In di á ban,
fõ leg a mo csa ras vi dé ke ken, még ma is igen el ter jedt. A bi valy -
csor dák egy kor az egész Kár pát-me den cét be né pe sí tet ték. A bi -
valyt elõ ször név sze rint egy XI. szá za di er dé lyi for rás ban em lí tik,
majd II. Béla ki rály 1138-as dömösi apát sá gi ado má nyo zó le ve lé -
ben tû nik fel is mét. A ko ra be li ma gya rok gya kor la ti lag min de nét
fel hasz nál ták: te jét, hú sát, bõ rét, csak úgy mint iga vo nó ere jét. 

Mi vel a há zi a sí tott bi valy ere je leg alább két sze re se a szar vas -
mar há é nak, az egyik leg köz ked vel tebb ha szon ál lat volt a ne he zen
meg mû vel he tõ, mos to hább ta la jú vi dé ken. 

A Tri a non elõt ti Ma gyar or szág te rü le tén még az 1900-as évek
ele jén is je len tõs, kö zel 150-160 ez res bi valy ál lo mányt je gyez tek,
a te rü le te it vesz tett cson ka or szág ban, egy 1935-ös adat sze rint
már csak 7000 pél dányt szám lál tak. 

A bi valyt az el sza kí tott, he gyes-dom bos te rü le te ken tar tot ták
na gyobb szám ban. A meg ma radt or szág te rü le tén ré geb ben
Somogyországba, Za lá ban és a mezõhegyesi törzs te nyé szet ben él -
tek. Ma már  csak négy száz bi valy te he net tar ta nak nyil ván az or -

szág ban, ame lyek leg in kább Bé kés me gyé ben, Nagy ka ni zsán
és kü lön bö zõ nem ze ti par kok ban  él nek.

Az ál lo mány leg na gyobb ré sze, kö zel ne gye de a Hor to bá gyi
Nem ze ti Park ban él. 

A Hor to bá gyi Ter mé szet vé del mi és Gén meg õr zõ KHT. 17
ezer hek tár te rü le ten , Eu ró pa leg na gyobb össze füg gõ úgy ne ve zett 
át állt bioterülete, ahol a ma gyar ter mé szet vé de lem  gén ban ki ál lat
ál lo má nyá nak több mint fe lét, köz tük a házi bi valyt is õr zik. 

El sõ sor ban vi zes élõ he lyek kar ban tar tás ára hasz nál ják, mi vel
sze re ti a mo csa ras, lá pos, in go vá nyos te rü le tet. Ki ta ka rít ja, gyé rí ti
a túl bur ján zott nö vé nye ket. Gyak ran táj ide gen fa jok tól fák tól,
bok rok tól is. A bi va lyok tart ják rend ben a Hor to bágy-fo lyó part já -
nak egyes sza ka sza it, a Fe ke te-ré tet, a füredkócsi mo csár te rü le tet
meg a ha las ta vak egy ré szét is. A trá gya pe dig nagy sze rû élet te ret
biz to sít a vi zes élõ he lyek ma dár vi lá gá nak. Há rom éve ala kult meg 
a Ma gyar Bi valy te nyész tõk Egye sü le te. Csak a szer ve zett és szak -
sze rû te nyész tés ment he ti meg a ki pusz tu lás tól a bi valyt. 

Ma gyar or szá gon túl ki csi az ál lo mány, ezért a vér fris sí tés nél -
kü li pá ro sí tás egész ség te len bel te nyé sze tet ered mé nyez ne. Ezért a
Gén meg õr zõ KHT. Ro má ni á ból és Bul gá ri á ból hoz be idõn ként
bi va lyo kat.

A haj da ni más fél szá zez res bi valy ál lo mány nagy ré sze Er -
dély ben és a Kár pát al ján él. Szé kely föl dön is ke vés van már be lõ -

Óvo dánk hí rei
2007. feb ru ár 8-án óvo dán kat két nagy cso por tos kis -

gyer mek, Prá gai Bíborka és Meszlényi Zol tán kép vi sel te
a Móra Fe renc te rü le ti vers mon dó ver se nyen.

2007. feb ru ár 9-én két bu da pes ti elõ adó mû vész ér ke -
zett óvo dánk ba. Vi dám, mu lat sá gos bû vész-trük kök kel 
káp ráz tat ták el in téz mé nyünk ap ra ját és nagy ját.

Nem ze ti kin cse ink a
hungarikumok – a bi valy

Ren dez vény terv
2007. FEBRUÁR HÓ
Idõ pont: Prog ram: Hely szín: Szer ve zõ
21. Szer da Tes tü le ti ülés Nagy te rem Ön kor mány zat
15. Csü tör tök Gaz da kö ri Es ték Nagy te rem Gaz da kör
16. Pén tek SZAFT Össze jö ve tel Igaz ga tói Iróda SZAFT
17. Szom bat Óvo dai Bál Nagy te rem Óvo da, Szü lõi Mun ka kö zös ség
18. Va sár nap  Moh ácsi ki rán du lás   
24. Szom bat Ha gyo má nyos far san gi bál Nagy te rem Nyug dí jas Egye sü let
26. Hét fõ Közgyülés Mû ve lõ dé si Ház Közmüvelõdési Egye sü let
2007. MÁRCIUS HÓ
Idõ pont Prog ram: Hely szín: Szer ve zõ
01. Csü tör tök Gaz da kö ri Es ték Nagy te rem Gaz da kör
03. Szom bat Szom szé do ló Nagy te rem Mûv. Ház
10. Szom bat Nõ na pi jó té kony sá gi bál Nagy te rem Moz gás kor lá to zot tak Egy.
14. Szer da Már ci us 15 meg ün nep lé se Nagy te rem Is ko la
15. Csü tör tök Nem ze ti Ün nep   
18. Va sár nap Ze nei ren dez vény II. Mû ve lõ dé si Ház Mû vé sze ti Isk.  Mûv.Ház
19. Hét fõ Or to péd or vo si ren de lés Egész ség ház Moz gás kor lá to zot tak Egy.
21. Szer da Tes tü le ti ülés Nagy te rem Ön kor mány zat
22. Csü tör tök Báb szín ház Sze ge di Báb szín ház Óvo da
29. Csü tör tök Ba rack vi rág nap, met szé si be mu ta tó Nagy te rem FVM, Polgm. Hív., Mûv. Ház
30. Pén tek Me se szín ház: Há rom sza bó le gény Nagy te rem Mûv. Ház
31. Szom bat Ba rack vi rág napi ren dez vény Nagy te rem Mûv. Ház
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Az épü let, amely rõl szó van az 1900-as évek ele jén épült.
Ere de ti ren del te té se is ren de lõ és or vo si la kás volt.

Mi kor Len gyel De zsõ dok tor úr ide ke rült (1980.ok tó ber
16.), a ház már él tes kor ban járt. Ál dat lan ál la pot fo gad ta. A tetõ
be ázott, így a fa lak is vi ze sek let tek. A vá ró nak ne ve tett he lyi -
ség ben folyt a be teg fel vé tel. Egy WC volt benn és egy ár nyék -
szék kinn, amit fér fi ak és nõk egy aránt hasz nál tak. A ren de lõ
fel sze relt sé ge is ha gyott némi kí ván ni va lót maga után. Ak ko ri -
ban még nem vol tak egyszerhasználatos tûk. Egy lá bos ban kel -
lett ki for ral ni a fecs ken dõ ket. Vas kály há val fû töt tek, ami mel lett 
min dig fa gyos kod tak.

Az épü let és tar to zé kai erõ sen fel újí tás ra szo rul tak. Elõ ször
egy zsombói épí tõ bri gád vé gez te az újí tást. Ek kor vá lasz tot tak le 
egy részt a vá ró ból és lett be lõ le egy kar to no zó. Az ak ko ri kö rül -
mé nyek hez ké pest jobb ál la pot ba hoz ták az épü le tet.

El ér ke zett a 2006. év. Az Ön kor mány zat ar ról dön tött, hogy
az épü le tet ér té ke sí ti. Ezt az al kal mat ra gad ta meg a dok tor úr, és
más je lent ke zõ hí ján meg vá sá rol ta az in gat lant. Nem csak meg -
vet te, ha nem át is épít tet te. Az épü le tet hasz nál ha tóbb ál la pot ba
ho zat ta.

A ter vek alap ján rám pa ké szült a moz gás kor lá to zot tak ré -
szé re. Így azok is el jö het nek or vo si ke ze lés re, akik ed dig nem
moz dul tak ki, mi vel meg sem tud ták kö ze lí te ni a ren de lõt. Kü -
lön WC van a nõk nek, kü lön a fér fi ak nak. Ezek a he lyi sé gek
hoz zá épí tés út ján jöt tek lét re, mi vel a vá rót nem akar ták még ki -
seb bé ten ni. Ki ala kí tot tak egy fek võ be teg ré szé re al kal mas szo -
bát, sze mély ze tis szo bát, tea kony hát, zu hany zót. Ezek a régi
kar to no zó he lyén van nak.

Az or vo si ren de lõt a szol gá la ti la kás egyik szo bá ja ter hé re
ki bõ ví tet ték. E mel lé ter vez ték meg a betegfelvételis szo bát. Az
összes nyí lás zá rót bú tor za tot ki cse rél ték,a te tõ szer ke ze tet is
rendbehozták ill. fû tés kor sze rû sí tést haj tot tak vég re. Min den he -
lyi ség ben kel le mes me leg van. Az ere de ti la kás hoz az ud var ra

néz ve, még két szo bát épí tet tek. A to váb bi ter vek ben sze re pel a
par ko sí tás ill. a ke rí tés rend be té te le is.

Az ut cá ra nézõ ar cu lat meg ma radt az zal a kü lönb ség gel,
hogy a nagy fe nyõ fát ki vág ták.

En nek oka ket tõs: egy részt el vet te a fényt a ren de lõ tõl, más -
részt ágai hoz zá ér tek a vil lany ve ze ték hez, amit a DÉMÁSZ em -
be rei hoz zá nem értõ mó don le nyes tek.

A lát vány kí ván ni va lót ha gyott maga után.
Az épü le ten -talán még so kan em lé kez nek rá – volt egy cí -

mer. Sze ged vá ros régi cí me re, ami az elsõ fel újí tást még túl él te-
hála a dok tor úr gon dos sá gá nak- de saj nos a má so di kat már
nem, ugyan is nem le he tett egész ben le szed ni és át men te ni a fel -
újí tott, le szi ge telt fal ra. Az zal, hogy a dok tor úr meg vet te az épü -
le tet és vál lal ta a fel újí tást, so kat len dí tett a fa lu ké pen. Ezen felül
nyert is a köz ség ez zel a kez de mé nye zés sel, ugyan is a vé tel árat
az Ön kor mány zat az egész ség ügy fel len dí té sé re fog ja for dí ta ni
(pl.a má sik ren de lõ fel újí tá sa).

To váb bi elõ nye az adás-vé tel nek, hogy az épü let ben lévõ
ren de lõ üze mel te té se 20 évig biz to sí tott. 

Re mé lem, mind annyi uk ne vé ben kö szö ne tet mond ha tok a
dok tor úr nak, ami ért fel vál lal ta ezt a ko ránt sem egy sze rû és nem 
ol csó hely re ál lí tást. A lát vány ma gá ért be szél, hisz gyö nyö rû lett 
az épü let.

Kordásné Petrács Ág nes

lük, de a Ko lozs vár hoz kö zel esõ Ka lo ta sze gen még min dig
szí ve sen tart ják õket.

Kalotaszentkirály – Zentelkén még tíz év vel ez elõtt is
(Kalotaszentkirály-Zentelkén) mint egy 130 fe jõs bi valy és majd -
nem ugyan ennyi med dõ te hén volt még a fa lu ban. (Med dõ te hén -
nek a két éves nél fi a ta labb még nem ivar érett bor ja kat va la mint az
idõs, nem fe jõs te he ne ket ne ve zik. 

A bi valy dur va kül se je el le né re ér tel mes ál lat. Nem sze re ti a
dur va bá nás mó dot, de meg be csü li aki fi gyel me sen bá nik vele.
Nem bír ja a hi de get, té li re me leg is tál lót kell neki biz to sí ta ni.

A fa lu ban ami kor es te fe lé ha za ér ke zik a csor da ak kor a pász -
to rok nak és te re lõ ku tyák nak nincs már dol guk. Ugyan is a fõ so -
dor ból ki sza ba dul va mind egyik ál lat sa ját maga a meg fe le lõ
mel lék ut cá ba be te rel ve egye dül szál lin gó zik haza. A csor dá ba be -
ke rü lõ fi a tal ál la to kat a pász to rok nak elég csak né hány  al ka lom -
mal ha za kí sér ni, mert gyor san meg ta nul ja az utat, s egye dül jár
haza.  Eb ben a fa lu ban a bi va lyo kat és a te he ne ket együtt szok ták
ki haj ta ni. (Te hén és bi valy csor da ve gye sen. Egy jól te je lõ bi valy
jó tar tás ese tén 6-7 li ter te jet is ad egy nap. Át la go san hu szon öt
évig él nek a bi va lyok, s akár 19-20 évig is jól te jel nek. 

A bi valy tej össze té te le ki vá ló, ér té kei sok kal ma ga sab bak a
szar vas mar há é nál. Szá raz anyag-tar tal ma 50 szá za lék kal a zsír tar -

tal ma 100 szá za lék kal, fe hér je tar tal ma 40 szá za lék kal ma ga sabb.
Ma gas a mész só inak és fosz for sav só i nak ará nya. Ezért jobb al va -
dá si ké pes sé ge, s ki vá ló an al kal mas jog hurt, aludt tej, sajt ké szí té -
sé re.

Bi valy tej bõl ké szül az Eu ró pa-szer te is mert sajt fé le sé gek kö -
zül töb bek kö zött a gö rög kony ha ked ven ce, a zsí ros feta, a go mo -
lyá hoz ha son lí tó lágy telemia, a kü lön fé le ízek hez jól tár sít ha tó
mozzarella, s a va ló di er dé lyi kü lön le ges ség nek szá mí tó orda.

Ki vá ló va jak is ké szít he tõ ek a bi valy tej bõl. 1999-ben az Er dé -
lyi Gaz da címû szak lap ban ke cseg te tõ ta nul mány je lent meg, ar -
ról, hogy a bi valy húst meg fe le lõ oda fi gye lés sel és rek lám mal
ke re set té le het ne ten ni még a nyu gat-eu ró pai pi a con is. Saj nos az -
óta el telt hét év ben rom lott a hely zet, drasz ti kus csök ke nés nek in -
dult Er dély ben is az ál lo mány.

Bul gá ri á ban és Olasz or szág ban ko mo lyan fog lal koz nak te -
nyész té sé vel. Te jét, hú sát, má ját ma gas bi o ló gi ai ér té ke mi att még
cse cse mõk nek is ajánl ják sok or szág ban ha va la ki hoz zá tud jut ni.

Mi vel a szi va csos agy ve lõ gyul la dás nak, a száj és kö röm fá jás -
nak és a gü mõ kór nak is el len áll nak az egész sé ges gén ál lo mánnyal
ren del ke zõ faj ták,  ki tö ré si pon tot is je lent het ne a kár pát-me den cei
ál lat te nyész tés ben. Ha még ad dig ma rad be lõ le né hány pél dány. 

Gyöm bér Ta más

A Kos suth ut cai ren de lõ tör té ne te dió héj ban
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Az el múlt év ér té ke lé sé re és a leg ered mé nye sebb ver seny -
zõk ju tal ma zá sá ra ke rült sor de cem ber 19.-én év zá ró va cso ra
ke re té ben a Mû ve lõ dé si Ház ban a Szatymazi Sport egye sü let
csel gáncs szak osz tá lyá nál. A va cso rán meg hí vott ként je len volt
Dr. Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter, Bódis Mar git is ko la igaz -
ga tó, va la mint Baranyi Pé ter, a lab da rú gó szak osz tály ve ze tõ je.
A sport egye sü let el nö ke, Sza bó Ödön meg nyi tó sza vai után Ko -
vács Sza bolcs edzõ ér té kel te az el múlt évet, fel ele ve nít ve a sok
sport si kert, az edzõ tá bor és az edzé sek ve rej té kes pil la na ta it, ki -
emel ve és meg kö szön ve a tá mo ga tók se gít sé gét, majd Sza bó
Ödön ser leg dí ja kat adott át az or szá gos baj nok sá go kon ér met
szer zõ ver seny zõk nek, Kó nya Vik tó ri á nak, Veszelovszki
Kevinnek és a baj no ki cí met szer zõ Kó nya Lász ló nak. A díj át -
adás után pol gár mes ter úr is mél tat ta az el ért ered mé nye ket,
meg kö szön ve a szü lõk se gít sé gét és a ver seny zõk pél da mu ta tó
hoz zá ál lá sát, majd egy jó han gu la tú, ola szos piz za va cso rá val
zá rult a ren dez vény.   

Az idei év ben igen ko rán meg kez dõ dött a ver seny évad a
csel gán cso zók nál. Épp hogy vége lett az ala po zás nak, már is az
if jú sá gi korú ver seny zõk Ma gyar Köz tár sa ság Ku pá ján lép tek
ta ta mi ra a szatymazi ju do sok ja nu ár 20.-án Bu da pes ten. Az év
elsõ ver se nyén rit ka erõs me zõny gyûlt össze a Hon véd Tü zér
ut cai ter mé ben. Fiú ver seny zõ ink tõl a tisz tes helyt ál lás volt az
el vá rás, hi szen töb bük nek ez éle te elsõ ver se nye volt. En nek
meg fe le lõ en nem is túl sok ba bér ter mett szá muk ra. A me zõny
erõs sé gé re jel lem zõ, hogy Be csei Lász ló az or szá gos baj nok le -
gyõ zé sé vel sem tu dott pont szer zõ he lyen vé gez ni.

A lá nyok me zõ nyé ben két, még ser dü lõ korú ver seny zõnk
lé pett szõ nyeg re. Mind ket ten a 48 kg.-os súly cso port ba mér le -
gel tek. Guba Hen ri et ta igen ne héz cso port ba ke rült. A ta va lyi if -
jú sá gi Eu ró pa-baj nok tól ve re sé get szen ve dett, utá na azon ban
két szép gyõ zel met arat va vé gül a he te dik he lyen vég zett.

Kó nya Vik tó ria a cso port be li ra gyo gó gyõ zel mek után a
dön tõ be ju tá sért öt má sod perc cel a mér kõ zés vége elõtt még ve -
ze tett, ek kor tu dott el len fe le egyen lí te ni, majd saj nos a hosszab -
bí tás ban a gyõ zel met is meg sze rez te. Így Viki a har ma dik
he lyen vég zett.

Edzõ: Ko vács Sza bolcs.
A ver seny zõk fel ké szü lé sét tá mo gat ta a Szatymaz és Vi dé ke 

Ta ka rék szö vet ke zet. 
A Szatymazi SE csel gáncs szak osz tá lya sze re tet tel vár

min den judo iránt ér dek lõ dõ 6 és 14 év kö zöt ti lányt és fiút
az ál ta lá nos is ko la tor na ter mé ben tar tott edzé se i re.

Edzés idõ pont ok: hét fõ 17.00-18.30, szer da 17.30-19.00,
pén tek 16.00-19.00.

Ér dek lõd ni Ko vács Sza bolcs /20-555-0629/ és Hrivnák
And rás / 70-256-2570/ edzõk nél.

Sport

 

Kó nya Vik tó ria /érem mel/ és Guba Hen ri et ta

CSELGÁNCSOS HÍREK

Az egész ség ügyi mi nisz ter ta lán ép pen azt az ágyat akar ja
meg szün tet ni, ame lyen Önt vagy ked ves hoz zá tar to zó ját gyó -
gyít ják. 

Az, amit egész ség ügyi re form nak ne vez nek, nem más, mint
egy át gon do lat lan, kap ko dó in téz ke dés so ro zat, ami zûr za vart,
ká oszt, fe jet len sé get okoz. A be teg em be rek gyógy ulá sát egy jól 
mû kö dõ rend szer nek kel le ne szol gál nia a há zi or vo si ren de lés tõl
a szak or vo si el lá tá son át a kór há za kig, a bo nyo lul tabb ese tek kli -
ni kai el lá tá sá ig és a re ha bi li tá ci ós in téz mé nye kig, a gyógy szer el -
lá tá sig. 

Vi lá go san lát ha tó, hogy a rend szer egy re ke vés bé mû kö dik.
Az egész ség ügyi mi nisz ter min den pon ton ront ja a gyógy ulá si
esé lye ket:

a há zi or vo si el lá tás ban a vi zit díj jal, az or vo si mun ka ne he zí -
té sé vel, 

a szak or vo si el lá tás ban az össze vo ná sok kal, meg szün te té -
sek kel,

a kór há zak le mi nõ sí té sé vel, ágyak meg szün te té sé vel, osz -
tá lyok be zá rá sá val, 

a gyógy sze rek árá nak eme lé sé vel, 
az uta zá si költ sé gek el szá mo lá sá nak ne he zí té sé vel,
és még hossza san le het ne so rol ni, mennyi min den ve szé -

lyez te ti a be teg el lá tás biz ton sá gát.
A kap ko dó, össze vissza in téz ke dé se ket a szak em be rek kel

nem egyez tet ték, és nem kér dez ték meg a be te ge ket, a be te gek
ér dek vé dõ szer ve ze te it sem.

Ma gyar Anna, a Csong rád Megyei Ön kor mány zat elnökasszonyának kí ván sá gá ra je len tet jük meg
az egész ség ügyi té ma kör ben szü le tett gon do la ta it

Ked ves Gyógy ul ni Vá gyó! Tisz telt Ag gó dó Hoz zá tar to zó!
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A gyógy ulás tel jes fo lya ma ta ve szély ben van, de most csak
egyet len re, a kór há zi el lá tás le rom bo lá sá ra hí vom fel a fi gyel -
met. Mára saj nos oda ju tot tunk, amennyi ben a mi nisz ter aka ra ta
ér vény re jut na, ak kor Csong rád me gyé ben 657 ak tív ággyal ke -
ve sebb len ne a kór há za ink ban és a kli ni ká kon. 

Meg szûn ne a száj se bé szet Szen te sen, és je len tõ sen csök ken -
ne a bel gyó gyá sza ti, a tra u ma to ló gi ai és a szü lé szet-nõ gyógy -
ásza ti ágyak szá ma. 

Meg szûn ne a sze mé szet és a fül-orr-gé gé szet Ma kón, és ra -
di ká li san csök ken ne az ágyak szá ma. 

Meg szûn ne 35 ak tív ágy a deszki kór ház ban. 
Fe lé re csök ken ne a hód me zõ vá sár he lyi kór ház ban az ak tív

gyó gyí tó ágyak szá ma, és meg szûn ne a fül-orr-gé gé szet, sze mé -
szet és a bõr- és ne mi be teg-el lá tás. 

Sze ged re (65-70 km-re!!!) kel le ne vin ni pél dá ul a Pit va ro -
son, Nagy éren, Nagy la kon bal ese tet szen ve dõ ket, mert az útba
esõ kö ze li ma kói kór ház nem fo gad hat ná õket. Ez em ber éle te ket 
ve szé lyez tet het! 

Meg szûn ne Sze ge den a fel nõtt fer tõ zõ osz tály, és fe lé re zsu -
go rod na az in ten zív osz tály.

A Csong rád Me gyei Köz gyû lés el nö ke ként fe le lõs sé get ér -
zek a me gye la kos sá gá ért, a be teg em be rek gyógy ulá sá ért. Azt
is tu dom, hogy más me gyék ben is ha son ló an nagy a ve szély.
Or szág szer te ágyak ez re it akar ja a mi nisz ter meg szün tet ni

(össze sen 16 ez ret!), or vo so kat és nõ vé re ket akar el kül de ni, nem 
tö rõd ve az zal a mél tány ta lan ság gal és igaz ság ta lan ság gal, ami
a be teg em be re ket sújt ja. Ezért is kez de mé nyez te a ré gi ónk ban
Csong rád me gye, hogy ne a szom széd me gyék tõl pró bál junk
ágya kat sze rez ni. He lyet te in kább ér jük el, hogy új, át gon dolt,
szak em be rek kel egyez te tett rend szert dol goz za nak ki, amely
mind annyi unk nak igaz sá go san biz to sít ja a gyógy ulás hoz való
jo got. Az egész ség ügy ben nem kap ko dó le épí tés re és pénz ki vo -
nás ra van szük ség! Ez el fo gad ha tat lan.

 A ré gi ós meg be szé lé sek so rán a kez de mé nye zé sün ket meg -
fo gad ták a Bács-Kis kun és Bé kés me gyét kép vi se lõ kül döt tek
is, és a na pok ban or szág szer te ha son ló dön té se ket hoz tak a ré gi -
ós egyez te té se ken.. Van esély, hogy az Or szág gyû lés új ra tár -
gyal ja a tör vényt. Biz to sít suk kö zö sen a gyógy ulás és a
gyó gyí tás le he tõ sé gét, aka dá lyoz zuk meg kór há za ink és ren de -
lõ ink el sor vasz tá sát, le épí té sét és el adá sát!

Se gít sen Ön is, hogy meg véd hes sük az egész ség ügyi el lá tás
biz ton sá gát és kór há za in kat!

Ha vé le mé nye, ja vas la ta, öt le te van, ké rem, ossza meg ve -
lünk!

Ma gyar Anna, a Köz gyû lés el nö ke
Csong rád Me gyei Ön kor mány zat 

6725 Sze ged, Rá kó czi tér 1

FIGYELEM!!
Mû anyag nyí lás zá ro kat /3,4,5,6 kam rás ki vi tel ben/

Ár nyé ko lás tech ni kai ki egé szí tõ ket, 
ki vá ló mi nõ ség ben és ár ban for gal ma zunk.

Be épí tés, rö vid ha tár idõ vel!
Fel mé rés, szak ta nács adás INGYENES!!!

Tel.: 06/30/5483770
06/30/3035042

Fel adó: Dudásné Szalai An gé la
6791 Sze ged, Ilosvai u 8 szám

06/70/70/87633

Sze re zet tel vá rom Vá sár ló i mat !
a Szol gál ta tó ház ban / Dó zsa Gy. 49./

meg nyi tott üz le tem be,
ahol olyan ter mé kek áru sí tá sá val fog lal ko zom,
 me lyek nem hi á nyoz hat nak ház tar tá sunk ból:  

Pro fi lom cél ja:
• egész ség meg õr zés
• szép ség ápo lás
• kon di ci o ná lás
• fér fi, nõi koz me ti ku mok
• ház tar tá si tisztitószerek stb.
                                              Ámont Árpádné

Egyé ni és cso por tos 

an gol, il let ve szerb-hor vát
nyelv ok ta tást vál la lok

alap tól a leg fel sõbb szin tig.
Fel ké szí tek fel vé te li és ál la mi lag el is mert 

nem zet kö zi vizs gák ra.
Sze ret ném sok éves bel föl di-kül föl di

ta pasz ta la to mat át ad ni. 
Sze re tet tel vá rom az ér dek lõ dõ ket.

Te le fon szám: 06/30-535-9063 vagy 283-295

Szatymaziak fi gye lem!

In gye nes ap ró hir de té si le he tõ ség az interneten,
Szatymaz meg újult hon lap ján: www.szatymaz.hu

Sári Já nos
szo ba fes tõ-má zo ló

vál lal
l  fes tést,
l má zo lást, 

l hom lok za ti ne mes va ko lat
ké szí té sét.

Tel.: 06/20-595-5903
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Egye sü le tünk feb ru ár tól csü tör tö kön ként újra fo ga dó -
órát tart 10-02 órá ig a régi rend sze rint. Sze re tet tel vár juk
tag ja in kat ügye ik in té zé sé re, vagy ak kor is, ha csak be szél -
get ni sze ret né nek. Fel hív juk tag ja ink fi gyel mét „meg kez dõ -
dött a köz le ke dé si-gép ko csi szer zé si tá mo ga tá si ké rel mek
be adá sa, áp ri lis. 30-ig kell be ad ni”. Aki nek nem kül dött az
Ön kor mány zat nyom tat ványt, fá rad jon be az Ön kor mány -
zat hoz és kér jen, ter mé sze te sen ha ren del ke zik az un. 7 pon -
tos há zi or vo si szak vé le ménnyel. Aki fo gya té kos sá gi
tá mo ga tást kap, az nem jo go sult köz le ke dé si tá mo ga tás be -
adá sá ra! A nyom tat vá nyok ki töl té sé ben szí ve sen se gí tünk a
fo ga dó órá kon! Meg kezd tük a tag dí jak sze dé sét, kér jük tag -
ja in kat ápr.15-ig szí ves ked je nek be fi zet ni, aki nek el ma ra -
dá sa van, az feb ru ár 15-ig ren dez ze!

FELHÍVÁS! Or to péd szak or vos ren de lés már ci us 20-a
kö rül lesz, kér jük feb ru ár 28-ig je lez ze aki igény li a 
06-20-9352-896 te le fon szá mon, mert 15 je lent ke zõ ese té -
ben tart ják meg. Kér jük ve gyék igény be mi nél töb ben!

Prog ram ja ink:
Feb ru ár. 28. szer da: Szá mí tó gé pes tan fo lyam, a moz gás -

kor lá to zott felíratkozottak szá má ra
Már ci us. 10-én szom ba ton 18 órá tól ha gyo má nyos

JÓTÉKONYSÁGI NÕNAPI BÁL!
Már ci us 24-én dél elõtt 11 órá é tól: ÉVZÁRÓ

BESZÁMOLÓ KÖZGYÛLÉS!
Áp ri lis. 14-én 13 órá tól: MINDENKI NÉVNAPJA
Szá mí tunk tag ja ink ak tív rész vé te lé re!
Min den ki nek 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

Kép re gény

EU vo nal
Ha tály ba lé pett a re giszt rá ci ós adót mó do sí tó sza -

bá lyo zás, amely nek ér tel mé ben az új au tók tu laj do -
no sa i nak több, a hasz nált au tót vá sár lók nak
ke ve sebb re giszt rá ci ós adót kell fi zet ni ük. 

A sze mély gép ko csik ese té ben az adó té te lek át la go san 
6,1 szá za lék kal emel ked nek, a hib rid meg haj tá sú au tók
és a mu ze á lis jár mû vek ese té ben vi szont vál to zat lan, 190
ezer, il let ve 380 ezer fo rint ma rad a te her. 

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szó ló
5/1990. (IV.12.) KöHÉM ren de le tet mó do sí tó 89/2006.
(XII.26.) GKM-rendelet ér tel mé ben 2007. ja nu ár el se je
óta nincs kor lá to zás az EU-ból Ma gyar or szág ra be hoz ha -
tó és for ga lom ba he lyez he tõ gép jár mû ko rá ra vo nat ko zó -
an, ám a  jár mû nek meg kell fe lel nie a már for ga lom ba
he lye zett jár mû vek re vo nat ko zó köz le ke dés biz ton sá gi és 
kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek. 

Az Eu ró pai Bí ró ság ta valy ok tó be ri dön té se sze rint
el len té tes volt az EU - jog gal a ma gyar re giszt rá ci ós adó,
mert ma ga sabb össze get ter helt a be ho zott hasz nált sze -
mély gép ko csik ra, mint a Ma gyar or szá gon már for ga lom -
ba lévõ hasz nált ko csik ra.  

Az EU vo nal fõ ol da lán ta lál ha tó regisztrációsadó -
kal ku lá tor ral már az új sza bá lyok sze rint szá mol ha tó ki a
gép ko csi ra ki ve tett adó. 
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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
Feb ru ár
17-18-án
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva, tel.:251-260)
24-25-én
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
Már ci us
3-4-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. Martinek Vil mos

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
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, 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
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El ha lá lo zás
Frányó Károlyné (Pe tõ fi utca 13.)

Kakuszi Józsefné (Ady u. 29.) 

Kökösi Sigmond Sándorné (Ár pád u. 72.)

Gera Mihályné (IV. kör zet 86.)

Kispéter Sán dor (Szatymaz, Ár pád u. 62.)

Sze nes Jánosné (II. kör zet 72.)

Ott End re Fe renc ( Hámán K. u. 28.)

Csa lá di ese mé nyek

Gó lya hí rek

Kis Ben de gúz Gyu la szül.: 2007. 01. 04. 
Szü lõk: Kis Il di kó, Kis Gyu la

                                                   Bérczi Sa rol ta védõnõ

Szurma Kon rád Ádám, szül.:2007. 01.12.
Szü lõk: Szurmáné Kóta Zsu zsan na, Szir ma Ti bor

MEGHÍVÓ
A Nyug dí jas Egye sü let

ha gyo má nyos, va cso rá val
egy be kö tött far san gi bált ren dez,

a Mû ve lõ dé si Ház ban.

2007. feb ru ár. 24-én 17 órai kez det tel
Sze re tet tel meg hív juk önt és ked ves part ne rét.

Menü: 

Menü ára: 
Ta gok nak: 1200 Ft, kül sõ -

sök nek: 1500 Ft.

Büfé, zene és tom bo la

Ve ze tõ ség ne vé ben:
Rácz Ist ván

MEGHÍVÓ
A Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye -

sü le te sze re tet tel meg hív ja 

2007. már ci us 10 –én 18 óra kor 
a Mû ve lõ dé si Ház ban tar tan dó

ha gyo má nyos 

JÓTÉKONYSÁGI NÕNAPI BÁLRA!
A ren dez vény fõ véd nö ke:

dr. Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter
19 óra kor va cso ra, 

amely ve gyes sült kö ret, sa va nyú ság, kávé
Be lé põ je gyek (1500 Ft/fõ) kap ha tók, 

feb ru ár 12-tõl csak elõ vé tel ben feb ru ár 28-ig min den nap, 
Ördögh Antalnénál a zöld ség üz let ben 

és a Mû ve lõ dé si Ház ban dél elõtt 9-11 órá ig.
A fi nom va cso rá ról és ital ról a Pos ta ko csi Csár da gon -
dos ko dik, a jó han gu lat ról Táborosi Imre és ze ne ka ra!

Éj jel TOMBOLA, 
kivilágos vir ra da tig TÁNC!

Min den kit sze re tet tel vá runk!
Gera Anna el nök


