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Tá jé koz ta tó a fa lu gyû lé sen

el hang zot tak ról

A 2007. már ci us 29-én tar tott fa lu gyû lés ke re té ben az
ér dek lõ dõk meg hall gat hat ták dr. Kor má nyos Lász ló pol gár -
mes ter be szá mo ló ját a kép vi se lõ tes tü let és bi zott sá ga i nak
mun ká já ról. Ezt kö ve tõ en Szatymaz köz ség in téz mé nye i nek 
hely ze té rõl, mû kö dé si fel tét ele i rõl be szélt, kü lö nös te kin tet -
tel az al kal ma zot tak és el lá tot tak kap cso la tá ra, a tár gyi fel té -
te lek re, va la mint az adott in téz mény ben zaj ló szak mai mun -
ká ra. Az in téz mé nyek rõl szó ló be szá mo lót a köz sé gi köz -
szol gál ta tás ok és az ezek ben tör tént vál to zá sok is mer te té se
kö vet te. 

A pol gár mes ter úr kü lön tett em lí tést az idei köz ség gaz -
dál ko dá si fel ada tok ról és a fej lesz té sek rõl, ki hang sú lyoz va
azt, hogy az elõt tünk álló be ru há zá sok je len tõs ré sze az
egész cik lu son át íve lõ fel adat ként lett meg ha tá roz va, és
azok nagy ré szé nek meg va ló su lá sa az adott té má ban ki írt
pá lyá za tok meg nye ré sé nek a függ vé nye.

A kép vi se lõ tes tü let és bi zott sá ga it érin tõ be szá mo ló ban
el hang zott: a 2006. ok tó ber 01-i hely ha tó sá gi vá lasz tá sok
utá ni idõ szak ban 2006. de cem ber 31-ig egy ala ku ló ülést,
két ren des ülést és há rom rend kí vü li ülést tar tott az új össze -
té te lû kép vi se lõ-tes tü let. Az ala ku ló ülé sen a kép vi se lõ-tes -
tü let to vább ra is fenn tar tot ta ko ráb bi 3 bi zott sá gát és meg vá -
lasz tot ta an nak tag ja it, va la mint  az al pol gár mes ter sze mé -
lyé rõl is dön tés szü le tett. 
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A Szatymazon or vos lók hi te les név -
so rát a kez de tek tõl is mer jük. Az 1880-as
évek ele jé tõl mind gyak rab ban esett szó a 
fel sõ ta nyai la kos ság egész ség ügyi el lá tá -
sá ról. Nem is cso da, ha csak azt az egyet -
len ada tot vesszük fi gye lem be, hogy az
élveszületett gyer me kek fele sem érte
meg az egy évet, bi zony fel vet né hány
ten ni va lót az egész ség ügy be. So kan úgy
fo gal maz tak a Vá ros köz gyû lé se in, hogy
a bar mok jobb egész ség ügyi el lá tást kap -
nak mint az em be rek.

Az 1880-as éve ket meg elõ zõ en, és
még utá na is hosszú éve kig, csak a ha -
gyo má nyos népi gyógy ászat ra volt utal -
va a la kos ság. Nem min dent értõ nagy tu -
dá sú ja vas asszony ok, vagy nem min dent
gyó gyí tó ku ruzs lók vol tak a ta nya si ak
kö zött, ha nem olyan em be rek, akik
egy-egy be teg sé get jól is mer tek és a ko -
ráb bi ta pasz ta la tok ra tá masz kod va, gyó -
gyí tot tak. Tud juk, hogy vol tak olya nok,
akik a ko váccsal ké szít te tett fo gó juk kal
húz ták a rossz fo ga kat, vagy má sok fe hér 
kony ha ru há val az uj ju kon „ki vá ló an”
nyom ták szét a ga rat ban lévõ „nyak fo -
gat” /tü szõs cso mó kat/, más tud ta a lá zat
ke zel ni, a szü lést, de volt olyan An tal ne -
ve ze tû is, aki a ko vá já ból acél lal csi hol ta
az or bánc ra a szik rát.

Az elsõ or vo sok, aki ket a vá ros
1890-tõl pró bált az egész fel sõ ta nyai la -
kos ság /Szatymaz, Balástya, Csengele/
egész ség ügyi el lá tá sá ra fel fo gad ni, ha -
mar le mond tak a le he tet len fel adat ról.
Ezek vol tak Andrássy Fe renc, Fay Márk, 
Grünwald Adolf, Bok ros Hen rik és
Edvin Il lés Zsig mond. Sze ged rõl jár tak
ki na pon ta, mert nem volt la ká suk, de
nem volt or vo si ren de lõ jük sem. A Vá -
ros, át lát va a tart ha tat lan hely ze tet, két
ke rü let re osz tot ta fel az 1890-es évek ele -
jén Fel sõ ta nyát. Szatymaz az el sõ be ke -
rült, Fe hér tó val, Õszeszékkel, Balástyá -
val és Gajgonyával.

En nek az elsõ ke rü let nek lett or vo sa
dr. Erlitz Já nos 1892 ele jén. Az ak kor 35
éves dok tor nak meg ígér ték, hogy ha ma -
ro san fel épí tik Szatymazon az or vo si la -
kást és a ren de lõt. Dr. Fa ra gó Ödön vá ro -
si fõ or vos ve zet te be Erlitz dok tort mun -
ka kö ré be, /alá írá suk alant ol vas ha tó/. Az
új orvoslakás és ren de lõ ha ma ro san meg -

épült, 1893. no vem ber el se jén ad ták át
Szatymazon, ami ma is áll, a pá lin ka fõz -
de felé ha lad va a so rom pó után az elsõ ta -
nya ként bal ol da lon. Az új dok tor meg -
ma ra dá sá nak oka a meg vál to zott kö rül -
mény, és az a tény, hogy na gyon sze re tett 
va dász ni. /Még va dász te rü le tet is bé relt./
Két nagyfülû sár ga vizs la ku tyá ja, vál lán
a va dász pus ká ja, min dig vele volt, ha az
is ko lák el len õr zé sé re, vagy be te gek hez
ment. Ak kor még sok vad volt. Az utol só 
tú zo kot is csak a 30-as évek ben lõt ték ki
Õszeszékben. Dr. Erlitz Já nos va dász ug -
ra tá sá ra ír ták meg, hogy „csu pán ku tyát
hár mat is lõtt egy haj tás alatt.”

A ko ra be li gyó gyí tás a fer tõ zõ be teg -
sé gek fel is me ré sé re, az ilyen be teg el kü -
lö ní té sé re, a fer tõt le ní tés re, him lõ el le ni
vé dõ ol tás ra, és a tisz tál ko dás ki ter jesz té -
sé re szo rít ko zott. Dr. Erlitz Já nos 42
éves, ami kor Szatymaz 411 sz. alatt /16
hold, 1591 szögöl/ egy 10 mé ter hosszú
és 6 mé ter szé les la kó ház fel épí té sé re kér
en ge délyt, 1899-ben.

1912 nya rán 55 éves ko rá ban át ad ja a 
he lyét a fi a tal dr. Jung Sán dor nak, aki
Sándorfalváról járt át Szatymazra, leg -
több ször ke rék pár ral. /alá írá sa lát ha tó./
Jung Sán dor nem csak lel ki is me re te sen
lát ta el fel ada tát, ha nem a ta pasz tal tak ról
ki mu ta tást és dol go za tot is ké szí tett, ami -
ben le ír ja, hogy a ta nyai gye re kek
12-szer fer tõ zöt teb bek tra cho má val
/egyip to mi szem be teg ség/ mint a vá ro si -
sak. Az új or vos mun ká ját az elsõ vi lág -
há bo rú meg in du lá sa meg sza kí tot ta 1914
nya rán, ami kor be hív ták ka to ná nak és
csak 1919 ja nu ár já ban tért vissza, hogy
1925 nya rá ig újra a te rü let nagy tisz te let -
ben tar tott or vo sa le gyen. Amíg dr. Jung
Sán dor ka to na volt, dr. Reininger
Herman fel sõ köz pon ti or vos he lyet te sí -
tet te.

1925 nya rá tól az Er dély bõl át te le pült
dr. Frõlich Jenõ vet te át a szatymazi or -
vo si ke rü le tet. Sze ge den la kott és csak
al kal man ként aludt kinn a szatymazi or -
vo si lak ban. 

1928 áp ri lis vé gén he lyez ték át Sze -
ged re és he lyé re ide ig le ne sen dr. Imre
Mi hály ke rült, Imre Mi hály fé lig
szatymazinak tar tot ta ma gát, hi á ba dol -
go zott bent Sze ge den. Oka pe dig az volt,

hogy a szatymazi Agócsy Ró zsát vet te
fe le sé gül. Min dig szí ve sen he lyet te sí tett
a ké sõb bi ek so rán is, kü lö nö sen a nyá ri
hó na pok ban. Tör tént pe dig még az
1927-es nyá ri nagy pa ra lí zis jár vány ide -
jén, hogy Frá ter csa lád ban a min dig für -
ge és fi cán ko ló Imre va la mi lyen lá zas be -
teg sé get ka pott. A „szo ká sos” házi ke ze -
lés nem se gí tett és ha ma ro san
„Imremiska” bá csi ért kel lett sza laj ta ni.
Egye dü li ként, csak neki volt az or vo sok
kö zül be ce ne ve. A dok tor ha ma ro san
meg ér ke zett ke rék pár ján az Agócsy vil -
lá ból, és szó mó rú an kö zöl te, hogy bi -
zony baj van, már ké sõn ér te sí tet ték. A
kis Im rén a pa ra lí zis elsõ je le it ér zé kel te.
De ak kor már a cse cse mõ Béla is be lá za -
so dott, akit azu tán azon nal va la mi „vér -
sa vós” ké szít ménnyel be is ol tott. Imre
Mi hály éj sza ká ra ott ma radt a Frá ter ta -
nyán és ott õr kö dött a két gye rek fe lett,
hogy a há zi ak alud ni tud ja nak, mert sze -
rin te „a nap pa li szol gá lat ra ké szül je nek
fel”. Imre saj nos éle te vé gé ig ma gán vi -
sel te a gyer mek ko ri be teg ség nyo ma it.
Hogy azu tán nyá ron Imre Mi hály hány
szatymazi gyer me ken se gí tett, nem tud -
hat juk már, csak né hány név re em lé ke -
zünk.

Több nyá ron át he lyet tes ként dol go -
zó és nagy sze re tet nek ör ven dõ Imre Mi -
hály, 80 éves ko rá ban, 1977-ben be kö -
vet ke zett ha lá la után is Szatymazon ma -
radt. Ott van el te met ve sze ret tei és a haj -
da ni be te gei kö zött a Te me tõ domb te te -
jén a fel já ró tól bal ra a má so dik sor ban.

1928 nya rán, a csengelei or vo si ke rü -
let bõl lett át he lyez ve Szatymazra dr.
Bérczi Béla. Az Erlitznek 1893-ban fel -
épí tett orvoslakásba és ren de lõ be köl tö -
zött, és in nen lát ta el az ak kor már csak
Szatymazra le szû kí tett or vo si kör zet ben
egész ség ügyi fel ada tát. Bérczy Béla úgy -
szól ván „min den hez” ér tett. Hú zott fo -
gat, ha kel lett, le ve zet te a szü lést, össze -
varta a szom ba ti bics ká zok se be it. Rönt -
gen gé pé vel ha mar a be teg ség nyo má ra
lelt. Ak ko ri ban még ha az or vos be kül -
dött va la kit Sze ged re, he te kig mon do gat -
ták hogy az il le tõt „be küld ték”, „benn -
van”.

A ko ráb bi or vo si vizs gá la tok to vább -
ra sem szü ne tel tek. Leg több ször a jár vá -

A haj da ni szatymazi or vo sok ról

Hely tör té net
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Kép vi se lõ-tes tü le ti ülés 2006. év -
ben ha tá ro zat kép te len ség mi att nem
ma radt el. 

A kép vi se lõ tes tü let mun ká já ról
szó ló be szá mo lót az in téz mé nyi be szá -
mo lók kö vet ték:

Az óvo da szak mai mun ká já nak be -
mu ta tá sa so rán dr. Kor má nyos Lász ló
el mond ta, hogy a sze mé lyi fel té te lek
je len leg jók. Az óvo dát érin tõ fel újí tá -
sok szin tén hoz zá já rul nak az ott fo lyó
ne ve lõ mun ka szín vo na lá nak eme lé sé -
hez. Az új épü let szárny át adá sá val, il -
let ve a tor na szo ba ki ala kí tá sá val lé nye -
ges ja vu lás kö vet ke zett be az inf rast -
ruk tu rá lis fel té te lek ben. Az esz köz fej -
lesz té si nor ma tí va ter hé re óvo dai bú to -
rok ke rül tek be szer zés re 300 e Ft ér ték -
ben. A köz ok ta tá si ala pít vány és az
óvo da ala pít vány tá mo ga tá sá val 2 db
ud va ri já ték vá sár lá sa va ló sult meg.

Szük sé ges a fõ épü let te tõ cse rép cse ré -
jé nek a meg va ló sí tá sa.

Az ál ta lá nos is ko lá ban ta nu lók
lét szá ma je len leg 298 fõ, 2007. szep -
tem ber 01-jén vár ha tó an 295 fõ lesz.

Saj nos csök ke nõ ten den ci át mu tat
az is ko lai ta nu lói lét szám, mely nek oka 
össze tett. Rész ben el köl tö zé sek bõl,
rész ben szak ér tõi vé le mé nyek alap ján
és rész ben egyéb okok mi att foly tat ják
ta nul má nya i kat más is ko lá ban. Az is -
ko la a tes tü let dön té se alap ján 2007.
07. 01-tõl  a Több cé lú Kis tér ség kö zös
ok ta tá si in téz mé nyé nek tag in téz mé -
nye ként mû kö dik to vább. A pol gár -
mes ter itt hosszab ban be szélt a csat la -
ko zás szük ség sze rû sé gé rõl és an nak
vár ha tó elõ nye i rõl.

Az idén el ké szült új is ko lai ét ke zõ
hosszú tá von biz to sít ja, igény be ve võk
szá má ra a kor sze rû el lá tást. Az új épü -
let ezen túl egyéb köz sé gi ren dez vé -
nyek le bo nyo lí tá sá ra is al kal mas, va la -

mint akár bér be is ad ha tó. Cél sze rû len -
ne az ok ta tást egy épü let együt tes ben
vé gez ni, ezért régi ét ke zõ át ala kí tá sá -
nak, il let ve az új ét ke zõ te tõ te re be épí -
té sé nek le he tõ sé gét meg kell vizs gál ni
és erre vo nat ko zó an ter ve ket ké szít tet -
ni.

A Mû ve lõ dé si Ház 2006-ban 793
ren dez vény nek adott ott hont. Az in -
téz mény több ki emel ke dõ köz sé gi
szin tû ren dez vényt szer vez, me lyek kö -
zül ki kell emel ni a Ba rack vi rág na po -
kat, a Fa lu na po kat, a Nép ze nei ta lál ko -
zót, a Kul tu rá lis Szom szé do lót és a Ho -
mok hát Fesz ti vált, va la mint a Nem zet -
kö zi Nép tánc Fesz ti vált. 

A ren dez vé nyek ma gas szá ma mi att 
az in téz mény hely hi ánnyal küzd, me -
lyet a bel sõ he lyi sé gek egy ré szé nek át -
ala kí tá sá val le het ne ide ig le ne sen meg -
ol da ni. Ki ala kí tás ra ke rül még ez év ben 
egy kony ha és pár hu za mo san egy több -
cé lú fog la ko zá si he lyi ség is.

(Foly ta tás az 1. ol dal ról.)

nyok meg je le né sét az is ko lák ban le he tett 
ta pasz tal ni. Az új ra ol tás (kar co lás), a
szem vizs gá lat na pi ren den volt. 

Tör tént pe dig egy szer, hogy a kül te -
rü le ti ren de lõ ben Sze ged rõl jött sze mé -
szek tar tot tak vizs gá la tot. A ta nyai is ko -
lák gyer me ke it össze hív ták és két szé ken
folyt pár hu za mo san a gyer me kek szem -
hé já nak ki for dí tá sa és el len õr zé se. Ami -
kor a jánosszállási kis lány ra, az alsó osz -
tály ba járó Ha jas Ma ris ká ra is sor ke rült,
egy kis hiba tör tént. A szé ken ülõ gyer -
mek ke zét vizs gá lat kor le fog ták a lá buk -
kal ka lim pál hat tak. Ami kor a kis Ma ris -
ka szem hé ját is ki for dí tot ták, és kín já ban
egyet rú gott, mint a töb bi, sze ren csét len -
sé gé re el ta lál ta a sze ge di or vost. Lett egy
ki sebb za var, de a mun ka folyt to vább.
Ami kor az után be fe jez ték a Tra cho ma
el len õr zést szó lí tot ták Ha jas Ma ris kát és
egy le ve let ad tak át neki az zal, hogy vi -
gye el a Ka to na ta ní tó úr nak. Ma ris ka na -
gyon büsz ke volt, hogy ezt a fel ada tot
kap ta. Bol do gan vit te a majd 4 km-es
úton a pa pírt, vi gyáz va ne hogy meg gyû -
rõd jön, vagy az iz zadt uj jai nyo mot
hagy ja nak raj ta. Vi dám nap ja lett, a töb -
bi ek egész úton csak iri gyel ték. Ami kor
az is ko lá hoz ér tek már messzi rõl ki ál tot -
ták, hogy Ka to na György ta ní tó nak a le -
ve let Ha jas Ma ris ka hoz za. Ün ne pé lye -
sen át ad ta a hosszú út alatt meg vi gyá zott
üze ne tet és fi gyel te a ta ní tó úr ar cát. A
kis lány bol dog sá ga ha mar el szállt, ami -

kor meg lát ta, hogy a le ve let tar tó kéz a
nád pál cá ért nyúl, ami vel azu tán a ren de -
lõ ben oko zott za va rért fe nyí tés ben ré sze -
sült.

Dr. Bérczy Béla 1937-ben köl tö zött
be, az ak kor már ki ürült és ki bõ ví tett pos -
ta hi va tal he lyé re, ahol az új ren de lõ is ki -
épült. A régi ren de lõt a vá ros el ad ta még
1937-ben. Az or vos lás az új he lyen za -
var ta la nul mû kö dött a má so dik vi lág há -
bo rú ig. Mint ahogy Jung Sán dor te vé -
keny sé gét az elsõ vi lág há bo rú, úgy
Bérczy Bé lá ét a má so dik sza kí tot ta fél be, 
mert 1944-ben be hí vó pa ran csot ka pott.
Ugyan a há bo rú ból ha mar (más fe lé nem
le he tett men ni) meg ér ke zett, de mint
nyu gat ra me ne kül tet B-listára tet ték.

1944-tõl a fel sõ köz pon ti Kóródy Ist -
vánt bíz ták meg ide ig le ne sen az or vo si
ren de lés sel, ami a za va ros idõ szak ban
nem volt si ke res. Dr. Benkóczy Pál fog -
lal ja el a la kást és a ren de lõt 1945-ben,
két évig vég zi a mun ká ját, majd 1947-tõl
1951-ig dr. Ma gyar De zsõ kö ve ti. Csak
1951 nya rá tól ke rül vissza dr. Bérczy
Béla a ko ráb bi ál lá sá ba, ahol 1963-ig
nyug dí ja zá sá ig ren delt. 1963-ban ke rült
át Röszkérõl  a meg üre se dett or vo si hely -
re dr. Bérczy Kál mán és ha lá lá ig 1980-ig
itt dol go zott. 

Ez idõ alatt jön lét re egy újabb kör zet
a fel épült egész ség ház zal aho vá dr.
Zlatarov Lász lót, nevezték ki.

Pál mai Jó zsef
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Az egész ség üggyel kap cso la to san
el hang zott, hogy a la kos ság egész ség -
ügyi ál la po ta az or szá gos át lag hoz ha -
son ló. Az I. szá mú há zi or vo si szol gá lat
Kos suth ut cai ren de lõ jé nek és a hoz zá
kap cso ló dó la kás nak a pri va ti zá ci ó ja
2005. év ben  meg tör tént, mely nek
ered mé nye kép pen el múlt év ben a ren -
de lõ át ala kí tá sá val meg va ló sul ha tott
egy iga zán kor sze rû há zi or vo si szol gá -
lat. Az Ady ut cai Egész ség ház kor sze -
rût len. Az épü let együt tes tel jes fel újí tá -
sa szük sé ges. Eb ben elsõ lé pés az
igény fel mé rés és terv ké szí tés.

Köz sé günk ben a szo ci á lis el lá tást a 
In teg rált Alap szol gál ta tá si Köz pont
vég zi. Az  alap el lá tás fel ada tai kö ré be
tar to zik a házi se gít ség nyúj tás és az ét -
kez te tés biz to sí tá sa. 2007. má jus 1-tõl 
a csa lád se gí tést és a gyer mek jó lé ti fel -
ada to kat egy al kal ma zott fog ja el lát ni.
A kis tér sé gi szin tû in teg rá ció kér dé se a
szo ci á lis te rü le ten is napi ak tu a li tás,
mi vel az egyes alap fel ada tok kö zös el -
lá tá sa ese té ben je len tõs több let nor ma -
tív fi nan szí ro zás ér he tõ el.

Az egy re job ban bõ vü lõ gondozotti
kör meg fe le lõ szín vo na lon tör té nõ el lá -
tá sá hoz szük ség van a ren del ke zés re
álló tár gyi és sze mé lyi fel té te lek ja ví tá -
sá ra (plusz ta nya gond no ki kör zet ki ala -
kí tá sa, gép jár mû park fel újí tá sa). Er rõl
a köz épü le tünk rõl mond ha tó el az,
hogy leg rosszabb ál la pot ban van. A
tetõ fel újí tá son kí vül, tel jes kül sõ ta ta -
ro zás ra is ége tõ szük ség mu tat ko zik.
Ri asz tó be sze re lé se eb ben az év ben
van be ter vez ve.

A Pol gár mes te ri Hi va tal mû kö dé -
sé hez szük sé ges tár gyi fel té te lek
kielégítõek, nagy elõ re lé pést je len tett
az im már mé re te i ben is meg fe le lõ új
irat tár ki ala kí tá sa. Kor má nyos Lász ló
el mond ta, hogy a mennyi sé gi mun ka
idõn ként a mi nõ ség ro vá sá ra megy, de
a lét szám bõ ví tés a szû kös Ön kor mány -
za ti költ ség ve tés mi att egyen lõ re nem
le het sé ges.

A la kos ság konk rét igé nye i nek is -
me re té ben kell el dön te ni egy eset le ges
hosszí tott ügy fél fo ga dás be ve ze té sét.
A falu hon lap já nak át ala kí tá sá val is nö -
vel ni kell az az ön kor mány zat ügy fél
köz pon tú jel le gét.

A te le pü lés fej lesz tés te rü le tén  je -
len le gi hely zet ér té ke lés ként a kö vet ke -
zõk rõl volt szó:

2006 vé gén be in dult szer ve zõ mun -
ka ered mé nye ként újabb len dü le tet ka -
pott a köz ség szenny víz prob lé má já nak
meg ol dá sa. A ter vek sze rint to vább ra is 
Sándorfalvával kö zös tisz tí tó mû épül -
ne meg gra vi tá ci ós csa tor ná val. A falu
la ko sa i nak nagy több sé ge szán dék nyi -
lat ko za tá val is meg erõ sí tet te a kö zös
ter ve ket. A ter vek el ké szül te és a
Víziközmû Tár su lat meg ala kí tá sa után
pá lyáz ni kí vá nunk Uni ós és ha zai for -
rá sok ra. Nyer tes pá lyá zat ese tén ez len -
ne a cik lus leg na gyobb be ru há zá sa,
mely több évig el hú zód na.

A cik lu so kon át íve lõ ren de zé si terv
vár ha tó an 2007. I. fél évé re el ké szül. 

A hul la dék le ra kó te lep ügyé ben
nem tör tént elõ re lé pés. Az üze mel te tõ -
vel kö tött meg ál la po dás ban, va la mint a 
kon zor ci u mi szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott re kul ti vá ció, il let ve hul la dék ud var
lé te sí té se még az üze mel te tõ hi bá já ból
/az ISPA tá mo ga tá si rend szer pénz -
ügy-tech ni kai le bo nyo lí tá sa/ nem tör -
tént meg. 

Az elõ zõ cik lus ban több út épí té si
be ru há zás meg va ló sult a kül te rü le ten.
Ezek kö zül több pél da ér té kû mó don
ma gán sze mély vál lal ko zó ál tal pá lyá -
za ti úton lett meg va ló sít va.

A köz ség bel te rü le tén több ut cá ban
tör tént szi lárd bur ko la tú út fel újí tá sa
szin tén pá lyá za ti for rás ból. 

A bel te rü le ti föld utak szi lárd bur -
ko lat tal tör té nõ el lá tá sa ön erõ bõl saj -
nos nem megy. Ezek ben az ut cák ban
kü lö nös hang súlyt kell fek tet ni a jár da -
épí tés re. 

Az ön kor mány zat tu laj do ná ban
lévõ bér la ká sok nagy ré sze el avult,
rossz mû sza ki ál la po tú. Cél sze rû nek
mu tat ko zik ezen la ká sok ér té ke sí té sé -
nek le he tõ sé gét a kép vi se lõ-tes tü let nek 
meg vizs gál ni. Az eb bõl be folyt pénzt a
hosszú tá von is meg tar ta ni szán dé ko -
zott la ká sok fel újí tá sá ra és tel kek ki ala -
kí tá sá ra le het for dí ta ni. A már meg lé võ
és a fen ti for rás ból ki ala kí tás ra ke rült
tel ke ink ha té ko nyabb ér té ke sí té si for -
má it kell meg ta lál nunk, hi szen az ön -
kor mány zat nak ren ge teg pén ze áll je -
len leg ilyen mó don holt tõ ke ként ezen
in gat la na ink ban. 

A Szol gál ta tó Ház ál la ga na gyon el -
avult és a he lyi sé gek bel sõ el ren de zé se
tel jes mér ték ben kor sze rût len. A fel újí -
tá sá ra köl te ni kell. A hoz zá tar to zó tel -

ken több önál ló szol gál ta tó épü let el he -
lye zé sé re van mód, ezt a le he tõ sé get a
vál lal ko zói szfé ra be vo ná sá val le het
ki hasz nál ni.

A meg ol dan dó fel ada tok kap csán
szó volt az aláb bi ak ról:

A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó ja, a
hul la dék ud var ki ala kí tá sa il let ve hul la -
dék gyûj tõ szi get lé te sí té sé re az üze -
mel te tõ ígé re te alap ján 2007. év ben
van le he tõ ség pá lyá za ti for rás ból. 

A köz ség tel jes bel te rü le té re vo nat -
ko zó an azok ban az ut cák ban, ahol ez
még hi ány zik a jár da épí tés ter ve it el
kell ké szít tet ni. Min den le he tõ sé get
meg kell ra gad ni a még por ta la ní tott
bel te rü le ti ut cák szi lárd bur ko lat tal tör -
té nõ el lá tá sá ra.

A bel te rü let és a kap cso ló dó kül te -
rü let csa pa dék víz el ve ze té sé re a szük -
sé ges fenn ma ra dá si és en ge dé lyes víz -
jo gi ter vek el ké szít te té se fo lya mat ban
van. A ter vek jog erõs sé vá lá sa után az
eshetõlegesen erre a cél ra ki írt pá lyá za -
tok ra ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni és  
a le he tõ sé gek hez mér ten egy vagy több 
lép csõ ben kell pá lyá za tot be nyúj ta -
nunk. 

A Pol gár mes te ri Hi va tal mel let ti tér 
re konst ruk ci ó já ra to vább ra is pá lyáz ni
sze ret nénk. Ha son ló cél lal a Mû ve lõ -
dé si Ház kör nyé két is fi gye lem be kell
ven ni. Eb bõl a  cél ból elõ kell ven ni és
át te kin tés után meg kell újra ter vez tet ni 
a Mû ve lõ dé si Ház fel újí tá sá ra és bõ ví -
té sé re, va la mint a  hoz zá kap cso ló dó tér 
re ha bi li tá ció cél já ra el ké szí tett ter vek -
nek a kör nyék re vo nat ko zó ré sze it. A
köz ség egyéb zöld te rü le te i nek, park ja -
i nak ki ala kí tá sá ra, fel újí tá sá ra is pá lyá -
za ti for rás ese tén fi gyel met kell for dí ta -
ni.

A köz ség gaz dál ko dá si fel ada tok el -
lá tá sá hoz el en ged he tet len egy trak tor
és hoz zá kap cso ló dó mun ka gé pek vá -
sár lá sa. 

A te le pü lé si össz kép ki ala kí tá sá ra
egy át fo gó el kép ze lést kell a tes tü let -
nek el fo gad ni. Eb ben ben ne fog lal ta tik
par ko lók, el iga zí tó táb lák, üd vöz lõ táb -
lák, ut ca név táb lák, utasvárók el he lye -
zé sé nek meg ter ve zé se és a meg va ló sí -
tás hoz szük sé ges pá lyá za ti le he tõ sé gek 
fel ku ta tá sa. Meg kell vizs gál nunk a
bel te rü let hez kap cso ló dó Má zsa ház
hasz no sí tá sá nak le he tõ sé gét, olyan
mó don, hogy az a te le pü lés nek le he tõ -
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A kép vi se lõ tes tü let 2007. már ci us 21-én tar tot ta ren des ülé -
sét. A pol gár mes ter na pi rend elõtt be szá molt a két ülés kö zött el -
telt idõ szak ról, il let ve a zárt ülé sen ho zott dön té sek rõl.

Elsõ na pi ren di pont ke re té ben a kép vi se lõ tes tü let tá jé koz ta -
tót hall ga tott meg a víz ügyi együtt mû kö dés re és üze mel te tés re
vo nat ko zó an - a TMV Ti sza-Ma ros Víziközmû Üze mel te tõ KFt 
kép vi se lõ jé tõl Novák Gyu lá tól – mely nek együtt mû kö dé si meg -
ál la po dás alá írá sá ra fel ha tal maz ta a pol gár mes tert.

A kép vi se lõ tes tü let má so dik na pi ren di pont ke re té ben meg -
tár gyal ta az Ön kor mány zat és Szer vei Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá nak - az Ügy ren di és Ok ta tá si Bi zott ság ál tal el vég -
zett - fe lül vizs gá lat ára vo nat ko zó elõ ter jesz tést. A kép vi se lõ tes -
tü let az elõ ter jesz tést egy han gú lag el fo gad ta. 

Har ma dik és ne gye dik na pi ren di pont ke re té ben meg tár gya -
lás ra ke rült a Szatymaz Köz sé gi Ön kor mány zat 2007-2010.
évek re szó ló gaz da sá gi és mun ka prog ram ja, il let ve a fa lu gyû lés
vi ta anya ga, me lyet a kép vi se lõ tes tü let egy han gú sza va zás sal, a
szak bi zott ság ok elõ ze tes vé le mé nye zé se alap ján el fo ga dott. 

Az elõ ter jesz té sek na pi ren di pont ke re té ben a kép vi se lõ tes -
tü let, a köz ok ta tá si tör vény alap ján a 2006-2007. tan év vé gé ig,
20 %-kal, azaz össze sen 150 fõre meg emel te az óvo dai lét szám -
ke re tet. A lét szám eme lés re a ne ve lé si év köz ben be íra tott gyer -
mek lét szám ra te kin tet tel kér te az óvo da ve ze tõ. 

Több szatymazi la kos ké re lem mel for dult az ön kor mány zat -
hoz, amely ben új meg ál ló hely lé te sí té sét kez de mé nyez ték a
Neszûrjhegyi úton a Gu lyás sa rok elõt ti pos ta lá dák elõtt, a je len -
le gi busz meg ál ló tól 100 mé ter re. A kép vi se lõ tes tü let a szak bi -
zott ság ok elõ ze tes vé le mé nye zé se alap ján hoz zá já rult az új
busz meg ál ló lé te sí té sé hez. 

A kép vi se lõ tes tü let fel ha tal maz ta a pol gár mes tert, hogy a
Me se vár Csa lá di Nap kö zi üze mel te té se tár gyá ban ké szült el lá tá -
si szer zõ dés alap ján havi 140 eFt/hó elõ le get biz to sít son a szo ci -
á lis vál lal ko zó ré szé re - 6 hó na pon ke resz tül - biz to sít va ez zel a
Me se vár Csa lá di Nap kö zi fo lya ma tos és zök ke nõ men tes mû kö -
dé sét. A kép vi se lõ tes tü let dön té sé nél fi gye lem be vet te azt, hogy
a pótnormatíva igény lé sét csak jú li us hó nap ban le het meg ten ni,

leg pén zé be ne ke rül jön, de a he lyi ter -
me lõk ér de kei  biz to sít va le gye nek
hosszabb tá von is.

Az el kép zelt sport komp le xum ter -
ve i nek el ké szí té se fon tos lé pés le het az
eset le ges pá lyá za ti le he tõ sé gek ki hasz -
ná lá sa mi att. Meg kell vizs gál ni az épü -
let együt tes ki hasz nál ha tó sá gá nak és
an nak gaz da sá gos fenn tart ha tó sá gá nak 
fel tét ele it, ame lyek a to váb bi ter ve zést
is be fo lyá sol ják.

Az ön kor mány zat in téz mé nyei te -
kin te té ben az aka dály men te sí tés ki -
emelt fel adat eb ben a cik lus ban. Az eh -
hez szük sé ges ter ve ket min den épü let
ese té ben el kell ké szí te ni.

Pá lyá za tok meg va ló sí tá sá nak fo -
lya ma tá ban a he lyi vál lal ko zók hely -
zet be ho zá sa él vez zen el sõbb sé get.

He lyi adat bá zis- és in for má ci -
ós-rend sze rek fej lesz té se (hon lap, Mi
la punk), teleházi szol gál ta tá sok, vál lal -
ko zói-szol gál ta tá si aján la tok in kább
csak szer ve zés, mint pénz kér dé se.

A hul la dék szál lí tá si ked vez mény a
2007. év tõl mó do sult. A ked vez mény
feltételelei szi go rod tak, ha son ló an a
szom szé dos te le pü lé sek sza bá lyo zá sá -
hoz. Évek óta ha tal mas vi tá kat ger jesz -
tett tes tü le ten be lül is a kö vet ke zõ évi
díj té te lek meg ál la pí tá sa. Mára el ju tot -
tunk odá ig, hogy a Hul la dék gaz dál ko -
dá si Kht. az ál ta luk ki mu ta tott ön költ -
ség, la kos ság jó ré szét akár per út ján is
be kí ván ja szed ni az ön kor mány zat tól.

Eb ben a hely zet ben  a tes tü let egy han -
gú lag tá mo gat ta azt az – egy sze ri,
szint re ho zó-, drasz ti kus díj eme lést,
me lyet most kény te len-kel let len tu do -
má sul kell ven ni a falu la kos sá gá nak.
Et tõl kezd ve vi szont ga ran ci át kért - és
ka pott-, a tes tü let arra, hogy csak az
inf lá ció mér té ké vel nõ nek a dí jak az el -
kö vet ke zen dõ évek ben. 

A pol gár mes ter be szá mo ló ját kö -
ve tõ en a kö vet ke zõ kér dé sek han goz -
tak el:

Fel me rült a for rás kú ti kis kö ves út
ja ví tá sá ra, szé le sí té sé re vo nat ko zó kér -
dés. Dr. Kor má nyos Lász ló vá la szá ban
el mond ta, hogy: a for rás kú ti kis kö ves -
út a Csong rád Me gyei Köz út ke ze lõ
Kht. ke ze lé sé ben van, az út fel újí tás -
nak, szé le sí tés nek nincs sok esé lye, mi -
vel a köz út ke ze lõ ne héz anya gi hely -
zet ben van  és for ga lom szám lá lá si ada -
tok sem tá maszt ják alá az in do kolt sá -
gát.

Fel me rült la kos sá gi igény egy
üveg gyûj tõ kon té ner re a köz ség te rü le -
tén, mely ben sze lek tív mó don le het ne
az üveg hul la dé kot el he lyez ni. 

A pol gár mes ter vá la sza ez ügy ben
bíz ta tó, hi szen elõ re ha la dott tár gya lá -
sok foly tak már az elõ zõ cik lus ban is az 
ügy ben. A gyûj tõ szi get az ABC mel lett 
len ne, és a hul la dék szál lí tást vég zõ cég
ígé re tet tett arra, hogy az idén ezt meg -
va ló sít ja.

A jár dák kal kap cso lat ban fel tett
kér dé sé re a pol gár mes ter úr ki je len tet -
te, hogy a te le pü lés egé szé re fog ké -
szül ni jár da terv. Elsõ kör ben ott fog
épül ni jár da, ahol nincs szi lárd bur ko -
la tú út. Má so dik kör ben ott, ahol már
van szi lárd bur ko la tú út, de jár da még
hi ány zik. A vé gé re ma rad nak a meg lé -
võ, jár da la pos sza ka szok fel újí tá sai. 

Szenny víz zel kap cso la to san az a
sar ka la tos kér dés hang zott el, hogy kö -
té se ket le het- e még esz kö zöl ni, olyan
fel té te lek kel mint a ko ráb bi kö tés na -
pok al kal má val?

A vá lasz sze rint: áp ri lis 13-14-én
lesz még pót nap, ez az utol só le he tõ -
ség, ami kor ugyan olyan fel té te lek kel
le het köt ni, mint ed dig. Ezt kö ve tõ en
csak kény szer tag ság alap ján le het, 200
e Ft egy össze gû be fi ze té sé vel.

A Gu lyás sa rok nál lévõ busz meg ál -
ló át he lye zé sé vel kap cso lat ban a pol -
gár mes ter vá la szá ban el mond ta: A kép -
vi se lõ-tes tü let dön tött ar ról, hogy la -
kos sá gi ké rés re a Neszürjhegyi úton
még egy busz meg ál ló lesz. A Gu lyás
sar ki meg ál ló pe dig majd ak kor fog el -
ke rül ni a je len le gi- na gyon bal eset ve -
szé lyes -, he lyé rõl, ami kor pá lyá za ti
for rás ból meg va ló sul hat esz té ti ku sabb, 
fá ból ké szült kül te rü le ti busz vá rók
meg épí té se. 

KJ

Ön kor mány za ti köz le mé nyek
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Tá jé koz tat juk a rend sze res se gé lyek ben ré sze sü lõ la -
ko so kat, hogy a 

rend sze res szo ci á lis se gély,
ápo lá si díj,

la kás fenn tar tá si tá mo ga tás,
ki egé szí tõ gyvt

 ki fi ze té se 2007. má jus 1-tõl az aláb bi üte me zés sze -
rint tör té nik:

2007. má jus hó ban 02-03-án, 
2007. jú ni us hó ban 04-05-én,
2007. jú li us hó ban 03-04-én,
2007. au gusz tus hó ban 02-03-án,
2007. szep tem ber hó ban 03-04-én,
2007. ok tó ber hó ban 02-03-án,

2007. no vem ber hó ban 05-06-án,
2007. de cem ber hó ban 03-04-én,
2008. ja nu ár hó ban 03-04-én.

Pénz tár nyit va tar tá sa: 10-12 órá ig.

A rend sze res se gé lyek la kos sá gi fo lyó szám lá ra tör té -
nõ uta lá sa min den hó nap ban az elsõ mun ka na pon ke rül
in dí tás ra. To vább ra is ja va sol juk a se gé lye zet tek ré szé re
az át uta lás vá lasz tá sát, an nak elõ nyei mi att.

Kér jük a rend sze res se gé lyek ben ré sze sü lõ ket, hogy a 
fen ti idõ pont ok ban szí ves ked je nek já ran dó sá gu kat fel -
ven ni, aka dá lyoz ta tá suk ese tén meg ha tal ma zott meg bí -
zá sá val.

Má kos Istvánné 

így a már mû kö dõ nap kö zi csak au gusz tus hó nap ban kap hat ja
meg a 7 gyer mek re járó nor ma tív tá mo ga tást. 

A kép vi se lõ tes tü let el fo gad ta a Ha lom Föld mé rõ és Szol gál -
ta tó KFT tel kek ren de zé se, meg osz tás ra, te lek ha tá rok ki tû zé sé re 

vo nat ko zó ár aján la tát és dön tött a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
500 Ft-os ön erõ vel be nyúj tan dó ér de kelt ség nö ve lõ pá lyá za tá ról.

A kép vi se lõ tes tü let zárt ülés ke re té ben dön tött a költ ség el vû
bér la kás ra be adott pá lyá zat ról, ön kor mány za ti tu laj do nú föld te -
rü let meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó la kos sá gi ké re lem rõl.

A tár sa da lom biz to sí tás el -
lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra
jo go sul tak ról, va la mint e szol -
gál ta tá sok fe de ze té rõl szó ló
1997. évi LXXX. Tör vény (a
to váb bi ak ban: Tbj.) 2007. áp -
ri lis 1-jén ha tály ba lépõ mó do -
sí tá sa át ala kí tot ta az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok ra való jo -
go sult ság sza bá lya it. 

Egész ség ügyi szol gál ta tást 
2007. áp ri lis 1-je után már csak 
az ve het igény be, aki egész -
ség biz to sí tá si, vagy egész ség -
ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot fi -
zet, il let ve az, aki egész ség ügyi 
szol gál ta tás ra a tör vény ere jé -
nél fog va jo go sult.

Az egész ség ügyi szol gál -
ta tás ra jo go sul tak há rom
kö rét kell el kü lö ní te ni:

A Tbj. sze rint biz to sí tot tak
(pél dá ul: mun ka vál la lók,
egyé ni és tár sas vál lal ko zók,
ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõk, me zõ gaz da sá gi õs -
ter me lõk)

Egész ség ügyi szol gál ta -
tás ra a tör vény ere jé nél fog va
jo go sult sze mé lyek:

Ezen sze mé lyi kör ál tal
igény be vett egész ség ügyi
szol gál ta tás fe de ze tét a köz -
pon ti költ ség ve tés biz to sít ja,
így ne kik nem kell já ru lé kot
fi zet ni ük.

A sze mé lyi kört a Tbj.16.§. 
a)-p), és s-t) pont jai tar tal maz -
zák. Ide so rol ha tók pél dá ul 

a kis ko rú ak, a kö zép fo kú
in téz mény ben ta nu lók, a fel sõ -
ok ta tás hall ga tók, a nyug dí ja -
sok, a táp pénz ben, ter hes sé gi
gyer mek ágyi se gély ben, gye d -
en, gyes-en lévõ sze mé lyek, a
rend sze res szo ci á lis se gé lye -
zet tek, a já ra dé ko sok, az ápo -
lá si díj ban, fo gya té kos sá gi tá -
mo ga tás ban ré sze sü lõk, a
bent la ká sos szo ci á lis in téz -
mény ben la kók, a haj lék ta la -
nok to váb bá 

azok, akik ré szé re a pol -
gár mes ter egész ség ügyi szol -
gál ta tás igény be vé te le cél já ból
a szo ci á lis rá szo rult ság
tényérõl ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt ál lít ki. 

Ez utób bi sze mé lyi kör
szá má ra ki ál lí tott ha tó sá gi bi -

zo nyít vány sza bá lya it a szo ci á -
lis tör vény 54.§-a tar tal maz za.

Ha tó sá gi bi zo nyít vány
an nak a sze mély nek a ré szé -
re ál lít ha tó ki, aki nek a csa -
lád já ban az egy fõre jutó jö -
ve de lem az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze -
gét (27.130 Ft/fõ), egye dül ál -
ló ese té ben an nak 150 %-át
(40.695 Ft) nem ha lad ja meg
és va gyo na nincs. 

Ez a ha tó sá gi bi zo nyít -
vány az egész ség ügyi szol gál -
ta tás já ru lék fi ze tés nél kü li
igény be vé te lé re jo go sít. 

Nem biz to sí tott, és egész -
ség ügyi szol gál ta tás ra a tör -
vény ere jé nél fog va nem jo go -
sult sze mé lyek – egész ség ügyi 
szol gál ta tá si já ru lék fi ze té sé re
kö te le zet tek.

Ez a sze mé lyi kör a mi ni -
mál bér ala pul vé te lé vel szá -
mí tott 9 %-os mér té kû egész -
ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot
kö te les fi zet ni (ez 2007. év ben
havi: 5.895 Ft. )

Ab ban az eset ben, ha a
csa lád ban az egy fõre jutó
jö ve de lem nem ha lad ja meg
a mi ni mál bér össze gét
(65.500 Ft), de több mint az
öreg sé gi nyug díj mi ni mum, il -
let ve egye dül élõ ese tén an nak
más fél sze re se, ak kor a já ru -
lék fi ze tés alap ja az egy fõre
jutó jö ve de lem, de leg alább
az öreg sé gi nyug díj mi ni mum
(2007. feb ru ár 15. nap já tól
27.130 Ft, an nak 9%-a 2.442
Ft). 

A já ru lék fi ze tés alap já ul
szol gá ló jö ve de lem meg ha tá -
ro zá sa cél já ból a te le pü lé si
ön kor mány zat pol gár mes te -
re egy évre ha tó sá gi bi zo -
nyít ványt ál lít ki. 

A ké re lem nyom tat vány
le tölt he tõ a
www.szatymaz.hu hon lap ról.

Tá jé koz ta tás kér he tõ a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ban sze mé -
lye sen, vagy te le fo non, az
583-560/19 mel lé ken.

Bá csi Antalné

Az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé tel ének új sza bá lyai

T Á J É K O Z T A T Á S

http://www.szatymaz.hu
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GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALAPÍTVÁNY
Adó szám: 18049842-2-43

A Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány több éve ír ki pá lyá -
za to kat az zal a cél lal, hogy min den gyer mek nek rend sze re -
sen, egész sé ges táp lá lék jus son. A Szatymaz köz ség si ke res
pá lyá za tá nak kö szön he tõ en a „Min den ki ebé del” prog ra -
mon 15 rá szo ru ló gyer mek ét kez te tés ét hez ka pott tá mo ga -
tást. A tá mo ga tás ke re té ben tar tós élel mi sze re ket tar tal ma zó 
cso ma go kat kap nak az arra rá szo ru ló gyer me kek. 

A „ Min den ki ebé del” prog ram tá mo ga tói:
MFB - Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt

CIB Bank Zrt.
Ma gyar Sze ren cse já ték Szö vet ség

Brokernet
Sodexho-Pass Hun gá ria Kft.

Slá ger Rá dió

Fes té si mun ká la tok az ön kor mány zat nál

Azok a szatymazi la ko sok, akik a na pok ban ügyes-ba jos
ügye i ket in téz ték az ön kor mány zat nál már bi zo nyá ra lát ták,
hogy a hi va ta li he lyi sé gek ben át ala kí tá si fes té si mun ká la tok
foly nak.

Az önök ké nyel mét szol gál va az ügy fél ba rát ön kor mány zat
ki ala kí tá sá hoz, igyek szünk át szer ve zi és kom for to sab bá ten ni a
he lyi sé ge ket, mind az  Önök, mind az ott dol go zók szá má ra. Ki -
ala kí tás ra ke rült egy új irat tá ri he lyi ség, mely re igen nagy szük -
ség volt, hi szen a ré gi ben egy részt hely hi ány volt, más részt nem
fe lelt meg az irat tá ro zás ele mi sza bá lya i nak sem. Az új irat tár ban 
a hi va ta li he lyi sé gek ben fel hal mo zó dott irat anya got is el tud juk
he lyez ni.

Re mél jük, hogy a mun ká la tok mi e lõbb be fe je zõd nek, de
ad dig is ké rem az Önök tü rel mét és az át ala kí tá si mun ká la tok -
ból adó dó ké nyel met len sé gek mi att szí ves tü rel mü ket kér jük.

Dr. Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter

A fes tõ „ak ció” közben Az új irattár

Eb zár lat és le gel te té si
ti la lom el ren de lé se

ró ka im mu ni zá lás mi att
A Ha tó sá gi Fõállatorvos Szatymaz Köz ség köz igaz -

ga tá si te rü le té re 2007. áp ri lis 7. nap já tól- má jus 4. nap -
já ig eb zár la tot és le gel te té si ti lal mat ren delt el, te kin -
tet tel arra, hogy az FVM Ál lat egész ség ügyi és Élel mi -
szer el len õr zé si fõ osz tá lya Csong rád me gye te rü le tén -
2007. áp ri lis 7-12. kö zött - el ren del te a ró kák ve szett ség
el le ni re pü lõ gé pes csa lét kes im mu ni zá lá sát. A csa lét kek
fel sze dé sé nek el ke rü lé se ér de ké ben a ki szó rá sát kö ve tõ -
en 3 hé tig az eb zár la tot és le gel te té si ti lal mat fenn kell
tar ta ni.

Már ci us 22-én 16 óra kor a
Mû ve lõ dé si Ház nagy ter mé -
ben tar tot ták a Domaszék és
Szatymaz te le pü lé sek jö võ ké -

pe pro jekt te le pü lé si hely zet kép ének be mu ta tó fó ru mát. 
A meg hí vot tak ér dek lõ dés sel hall gat ták a ter ve zett hely zet -

kép anya gá ról szó ló elõ adá so kat. A részt ve võk több sé ge elé -
ge det ten tá vo zott a fó rum ról, ahol le he tõ ség volt az anyag gal
kap cso la tos ész re vé te lek, vé le mé nyek ki fej té sé re is. Sze ren -
csé re a je len lé võk kö zül töb ben is él tek ez zel a le he tõ ség gel, és
el mond ták ész re vé te le i ket, ja vas la ta i kat, ami azért lé nye ges,
mert így a vég le ges Szatymazról szó ló hely zet kép pon to sabb,
re á li sabb ké pet fog fes te ni te le pü lé sünk rõl.

Az el ké szült ta nul mányt az ér dek lõ dõk el ol vas hat ják, a
www.szatymaz.hu ol dal ról, és a meg adott e-mai len vé le mé -
nyü ket, ja vas la ta i kat is el küld he tik.

Kál mán Já nos
te le pü lé si meg va ló sí tó

http://www.szatymaz.hu
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Áp ri lis 26-án 8.30-tól 11.30- ig fül-orr–gé gé sze ti al -
ler gia vizs gá lat lesz a Mû ve lõ dé si Ház ban (Dó zsa Gy.
u. 42.).

Le he tõ ség van a 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 té nik
– je lent kez ni sze mé lye sen : 8-11 óra kö zött az egész ség ház -
ban a fel nõtt há zi or vo si ren de lõ ben le het Bérczyné Ju dit nál.

A vizs gá lat vi zit díj kö te les. 
Há zi or vo si be uta ló nem szük sé ges, TAJ kár tyá ját

min den ki hoz za ma gá val.

Áp ri lis
14. 11óra Min den ki név nap ja, Köz gyû lés

Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye sü le te
17. 17 óra a Délmagyarország Road Show-ja
21. Sza lon na sü tés

Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye sü le te
21. 18 óra Kon cert
25. 18 óra anyák-apák napi ün nep ség

Nyug dí jas Egye sü let
Má jus
5. Kul tu rá lis szom szé do ló Deszk Szatymazon

Könyv tár kö zi köl csön zés – az egy -

sze rû és ké nyel mes meg ol dás
Azok nak, akik évek óta igény be ve szik könyv tá runk ez

irá nyú szol gál ta tá sát  már  nem kell be mu tat nunk a könyv tár -
kö zi köl csön zés le he tõ sé ge it, sze ret nénk azon ban fel hív ni rá 
min den ki fi gyel mét.

Az or szág leg je len tõ sebb szak könyv tá ra i ból, fel sõ ok ta tá -
si könyv tá ra i ból, va la mint a me gyei könyv tá rak ból né hány
éve lét re jött az or szá gos Do ku men tum el lá tó Rend szer (rö vi -
den ODR). E rend szer cél ja, hogy meg te remt se az egyen lõ
esé lye ket azok nak is, akik fal vak ban, kis vá ros ok ban lak nak,
ezért a nagy könyv tá rak szá muk ra ne he zen el ér he tõk. Az
ODR egy – a fent em lí tett könyv tá rak ál lo má nyát tar tal ma zó
– szá mí tó gé pes adat bá zis. Ha ol va só ink olyan köny vet kér -
nek tõ lünk, ami a mi könyv tá runk ál lo má nyá ban nem ta lál ha -
tó, fel ajánl juk a könyv tár kö zi köl csön zés le he tõ sé gét. Meg -
néz zük az ODR adat bá zis ban – ha meg ta lál juk a kért köny -
vet, azt is meg tud juk néz ni, me lyik könyv tár ból ér de mes el -
kér ni, hi szen azt is lát juk, hogy a kért könyv bõl az adott
könyv tár ban hány pél dány van, il let ve azok ki van nak – e
köl csö nöz ve il let ve mi kor jár le a köl csön zé si ha tár idõ.

2007-tõl azon ban a mi nisz té ri um saj nos nem fi nan szí roz -
za már a kért köny vek pos ta költ sé gét, így azt a kérõ ol va só -
nak kell meg té rí te ni. Még így is so kan úgy gon dol ják, ol -
csóbb és ké nyel me sebb meg ol dás ez, mint va la me lyik sze ge -
di nagy könyv tár ba be men ni –és még az sem biz tos, hogy ott
meg ta lál ha tó.

Kész ség gel ál lunk to vább ra is min den ol va sónk ren del -
ke zé sé re 

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

Ke rá mia fog lal ko zás- ko ron go lás
Min den csütörtök 1600 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Kó rus pró ba
Min den hét fõ
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Ké zi mun ka szak kör
Min den kedd 1700

He lye: Gon do zá si köz pont
Tor na
Kedd 1815, csü tör tök 1800

He lye: Ál ta lá nos Is ko la tornaterme

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Ba rack vi rág na pok már ci us 29-én

A szak mai elõ adá sok zsú fo lá sig meg telt te rem ben zajlottak
A könyv tár má jus 7–31-ig lel tár

mi att ZÁRVA tart!
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Áp ri lis 29. Bú za szen te lõ va sár nap ja, de egy ben a Papi
Hi va tá sok vi lág nap ja is.

A bú za szen te lé si szer tar tást a 8 órás mise ke re té ben vé -
gez zük el a temp lom ban. A hivõ em ber hit tel kéri egész évi
mun ká já ra az Is ten tõl az erõt, az ál dást, nem fe led vén el az
üze ne tét az örök Is ten nek a Zsol tá ros sza ván ke resz tül: Ha az
Úr nem épí ti há zát, épí tõ je hasz ta lan fá rad, ha az Úr nem õrzi
a vá rost, õr zõ je hasz ta lan vir raszt. Hi á ba nek tek kés ne tek a
le fek vés sel, s haj nal elõtt kel ne tek….va gyis más ként em be ré
a küz de lem de Is te né az ál dás. Erre az ál dás ra szük sé ge van az 
em ber nek. Az em be ri mun ka, fá ra do zás, küz de lem, e nél kül
ered mé nyes nem le het. Ezt tud ja és érzi is a hivõ em ber, de
tud ják a ke vés bé hí võk is hi szen a köz mon dás ok kö zül csak
egyet em lít sünk, ami ezt is ki fe je zi: „Em ber ter vez, Is ten vé -
gez” Ezért pró bál junk részt ven ni azon a kö zös kö nyör gé sen,
hogy va ló ban ered mé nyes le hes sen ipar ko dá sunk. Az új évi
jó kí ván sá got csak így tud juk va ló ra vál ta ni és csak így le het
bol do gabb a ne künk adott idõ. Ta lán nem árt, Krisz tus fi gyel -
mez te té sét is fel idéz ni, aki azt mon dot ta: „Ná lam nél kül sem -
mit sem te het tek!” Ak kor pró bál junk együtt dol goz ni vele.
Nél kü le sok szor fi as kót vall az em ber mun ká ja, de ilyen kor
nem ma gá ba ke re si a hi bát, ha nem az Is tent vá dol ja.

Ez a va sár nap a papi ava tá sok vi lág nap ja is. Van nak kí -
ván sá ga ink, el vá rá sa ink Egy há zunk kal szem ben, hogy mi -
ért nincs min den fa lu nak pap ja, fõ leg fi a ta labb? Ter mé szet
tör vé nye az, hogy aki nem ipar ko dik fi a tal ko rá ban meg hal -
ni, an nak meg kell öre ged ni. Ez a pa pok ra is ér vé nyes. De
gon do lunk-e arra, és ele get te szünk-e an nak a krisz tu si ké -
rés nek, amit az Örök Fõ pap, Jé zus mon dott az apos to la i nak,
akik kel az érõ bú za táb lák kö zött járt, és sze mei elõtt az élet -
adó igék re éhe zõ és az igaz ság ra szom ja zó em be rei lel kek
so ka sá gát lát ta és ezért biz tat ta õket: „Az arat ni va ló sok, de
a mun kás ke vés, kér jé tek ezért az ara tás Urát, küld jön mun -
ká so kat az õ ara tá sá ba. Mi ma gunk meg pró bál juk gyer me -
ke in ket Is ten és em ber sze re te té re egy aránt úgy ne vel ni,
hogy éle tük ben ne a gyû lö le tet, a ha ra got táp lál ják és su gá -
roz zák má sok felé sza va ik ba-tet te ik ben, ha nem a sze re -
tet-meg ér tést, mert ez való az Is ten tõl, hisz ahogy az apos tol
írja: „Is ten a Sze re tet”. Így ne velt gyer me kek lel ké ben, ha

fel hang zik az is te ni hívó szó: jöjj és kö vess en gem, ak kor
lesz ele gen dõ mun kás, fi a tal is, az Úr aratásába.

Má jus 1. A Szent csa lád Gond vi se lõ jé nek a mun kás
Szent Jó zsef nek az ün ne pe.

Az év leg szebb hó nap já nak akezdete. Má jus hó fo lya -
mán min den hét köz nap este 18:30 –kor lesz a má ju si áj ta tos -
ság a Szûz anya tisz te le té re és utá na kö vet ke zik a szent mi se.
Aki csak te he ti ve gyen részt raj ta. Jó len ne, ha az Égi Édes -
anya köz ben já rá sát mi nél töb ben kér nék ma guk és sze ret te -
ik bol do gu lá sá ért az áj ta tos sá gon is, mert erre is szük sé günk 
van, és erre is az Úr biz tat: Kér je tek, és ada tik nek tek…

Má jus 6. Má jus elsõ va sár nap ja ANYÁK NAPJA:
A Föl di és Égi édes anyáé, élõ ké és hol ta ké egy aránt.

Gon dol junk rá juk, hisz so kat kö szön he tünk ne kik.
Má jus 13. Hús vét ha to dik va sár nap ja, a Tö meg tá jé koz -

ta tás vi lág nap ja.
Ne mind egy az, hogy a hír köz lõ szer vek – esz kö zök, az

igaz ság ról tá jé koz tat ják e az em be re ket, vagy pe dig fél re ve -
ze tik õket. Itt is Krisz tus sza va i nak kel le ne min den te kin tet -
ben ér vé nye sül nie, aki azt mon dot ta apos to la i nak, de raj tuk
ke resz tül min den em ber nek üze ni: „A ti be szé de tek le gyen
Igen, igen, és Nem, nem, mert ami et tõl el tér nem Is ten tõl,
ha nem a sá tán tól va gyon, il let ve az õ csat ló sa i tól.

Az Egy ház 3. pa ran csá nak: Éven te gyón jál és leg alább
hús vé ti idõ ben ál doz zál, egé szen a Szent há rom ság va sár -
nap já ig, azaz jú ni us 3-ig te he tünk ele get.

Nem árt ha tud juk, gon do lunk arra is, hogy Hús vét ün ne -
pé tõl a kö vet ke zõ év Ham va zó szer dá já ig a pén te ki na pok
„bûn bá na ti” na pok, és eze ket úgy tart hat juk meg, hogy vagy 
nem eszünk hús fé lét, vagy ha ezt el fo gyasz tot tuk, ak kor va -
la mi lyen más dol got aján lunk fel he lyet te, és ez zel te szünk
ele get a pa rancs nak. Pél dá ul: pén te ki na pon nem iszom fe -
ke te ká vét, nem gyúj tok rá, töb bet imád ko zom, nem fo gok
sen ki vel össze szó lal koz ni….stb. És csak ak kor kell ma ga -
mat vá dol nom, ha húst is et tem, de sem mit he lyet te nem
aján lot tam fel.

Deli And rás
plé bá nos

Egy há zi gon do la tok – Plé bá nia Hí rei

Óvo dai be íra tás
Ér te sít jük az érin tett szü lõ ket, hogy az óvo dai be íra -

tás idõ pont ja 2007. áp ri lis 23-27. nap já ig lesz. A be íra -
tás al kal má val szük ség van a gyer mek szü le té si anya -
köny vi ki vo nat ára, a tajszámára és a be íra tó szü lõ sze mé -
lyi azo no sí tó iga zol vá nyá ra.

Ha a be ír ta tás sal kap cso lat ban bár mi lyen kér dé se fel -
me rül, ké rem for dul ja nak Nacsa Jánosné Mar git ká hoz,
sze mé lye sen, vagy a 283-114-es felefonszámon.  

Is ko lánk hí rei
Te rü le ti el sõ se gély nyúj tó ver se nyen
Kis tel eken 6. he lye zést ért el a csa pat.

Tag jai: Baranyi Ad ri enn
            Bartucz Anett
            Dani Zsolt
            Milus Kár oly
            Tót Rita

Fel ké szí tõ ta nár: Bitterné Benkó Ilo na
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2007. feb ru ár 15-tõl há -
rom száz fo rint há zi or vo si vi -
zit dí jat (ide ért ve a fog or vo si
alap el lá tá sért fi ze tett vi zit dí -
jat), szak or vo si vi zit dí jat
kell fi zet ni. 

A fek võ be teg – gyógy in -
té ze ti el lá tá sá ért fi ze ten dõ
kór há zi na pi díj össze ge el lá -
tá si na pon ként szin tén 300
Ft. A vi zit dí jat járóbeteg –
el lá tás ese tén a ke ze lés meg -
kez dé sé ig (ki vé tel sür gõs
szük ség) míg fek võ be teg
szak el lá tás ese tén a kor há zi
na pi dí jat tá vo zás kor kell
meg fi zet ni. A fi ze tés kor ki -
ál lí tott 2 pél dá nyú nyug tá -
nak vagy szám lá nak tar tal -
maz nia kell a be teg ne vét,
TAJ-számát a be fi ze tés
össze gét a be fi ze tés jog cím -
ének meg je lö lé sét (há zi or -
vo si vi zit díj, szak or vo si vi -
zit díj, vagy kor há zi na pi díj)
a be fi ze tés mód ját a ki ál lí tó
egész ség ügyi szol gál ta tó ne -
vét, cí mét, a tel je sí tés idõ -
pont ját és a szám la ill. nyug -
ta sorszámát.

A be teg út tól való el té -
rés ese tén emelt össze gû vi -
zit díj fi ze ten dõ, ha a be teg:

– a há zi or vo si el lá tást sa ját 
kez de mé nye zé sé re nem
a ren de lõ ben, ha nem
más kül sõ hely szí nen
vesz igény be (600 Ft),

– nem a vá lasz tott há zi or vo -
sá nál, nem sür gõs el lá tást
vesz igény be (600 Ft),

– ügye le ti el lá tás in do ko -
lat la nul  vesz igény be
azaz nem áll fenn az
Eütv.3.§-ának i) pont ja
sze rin ti sür gõs szük ség
(1000 Ft),

– csak be uta ló val igény be 
ve he tõ já ró be teg-szak -
el lá tást be uta ló nél kül,
vagy nem a be uta ló sze -
rin ti egész ség ügyi szol -

gál ta tó nál vesz igény be
(600 Ft).

Rész le ges té rí tést kell fi -
zet ni a biz to sí tott nak, ha pl. a 
fek võ be teg –gyógy in té ze ti
el lá tást, be uta ló nél kül vagy
a be uta lá si rend rõl el té rõ en
kí ván ja igény be ven ni, ki vé -
ve az Eütv.3§.-ának i) pont ja 
sze rin ti sür gõs szük ség kö ré -
be tar to zó – kü lön jog sza -
bály ban meg ne ve zett- el lá tá -
so kat. 

Nem kell vi zit dí jat il le tõ -
leg kor há zi na pi dí jat fi zet ni a
ka taszt ró fa- egész ség ügyi el -
lá tá sok, sür gõs sé gi vagy kö -
te le zõ gyógy ke ze lés nek mi -
nõ sü lõ ese tek, a jár vány ügyi
te vé keny ség, meg ha tá ro zott
szû rõ vizs gá tok, va la mint
terhesgondozás, gyer mek -
ágyas anyák gon do zá sa és a
szü lé sze ti el lá tás ese té ben.
Haj lék ta la nok nak, ha a kü lön 
jog sza bály alap ján a haj lék ta -
la nok el lá tá sá ra lét re ho zott és 
fi nan szí ro zott há zi or vos nál,
va la mint az ál ta la ki ál lí tott
be uta ló alap ján más egész -
ség ügyi szol gál ta tó nál ve szi
igény be az el lá tást. Men tes -
ség jár a 18. élet évü ket be
nem töl töt tek nek is. 

A fen ti e ken túl, vi zit díj
és kor há zi na pi díj- fi ze té si
kö te le zett ség alól men tes: a
rossz in du la tú da ga na tos be -
teg sé gek ben szen ve dõ be teg
oki és tü ne ti ke ze lé se, ve se -
be te gek di a lí zis ke ze lé se és
az az zal össze füg gõ vizs gá -
la tok, a vér al va dás rend sze -
ré nek ve le szü le tett be teg sé -
ge i ben szen ve dõk el lá tá sa,
cu kor be teg ség ke ze lé se, vér -
adás sal össze füg gõ vizs gá la -
tok, szerv és szö vet át ül te tés -
re vá rók, va la mint szerv és
szö vet át ül te té sen át eset tek
gon do zá sa, HIV fer tõ zés és
AIDS be teg ség ke ze lé se,
ski zof ré nia, szkizoafektív

pszi chó zis, sú lyos de -
presszió, sú lyos bi po lá ris
szindró ma kór ké pek
kezelése.

Az egész ség ügyi szol gál -
ta tó nak kö te le zõ ki füg gesz -
te ni –jól lát ha tó he lyen- a
díj fi ze tés rõl szó ló tá jé koz ta -
tót. A tá jé koz ta tó nak tar tal -
maz nia kell a fi ze ten dõ vi zit -
díj, il let ve kór há zi na pi díj
mér té két, a fi ze tés le het sé ges 
mód ja it, a fi ze tés le het sé ges
mód ja it, a fi ze tés he lyét.A fi -
ze tés szem pont ja i ból al ka -
lom nak, va gyis vi zit nek szá -
mít min den or vos- be teg ta -
lál ko zás, amely di ag nosz ti -
kai ill. gyó gyí tó célú.

Amennyi ben a biz to sí tott 
ugyan azon egész ség ügyi
szol gál ta tó nál egy nap több
járó be teg szak el lá tást vesz
igény be, a vi zit dí jat csak
egy szer kell meg fi zet ni.

Nem szá mít kü lön al ka -
lom nak, ezért nem kell kü lön 
vi zit dí jat fi zet ni az or vos ál -
tal ren delt, de nem az or vos
ál tal vég zett el lá tá sért in jek -
ci ós, in fú zi ós kú rá ért, kö tö -
zé sért, für dõ gyógy ásza ti el -
lá tás ré szét kép zõ ke ze lé sért, 
gyógy tor na ke ze lé sért, fi zi -
ko te rá pi ás ke ze lé sért.

A biz to sí tot tak a nyug tá -
kat il let ve a szám lá kat össze
kell gyûj te nie, mi vel ezek
szol gál nak iga zo lás ként a
vissza té rí tés nél. A 21. al ka -
lom tól fi ze tett vi zit díj össze -
ge a he lyi ön kor mány zat ok -
tól (jegy zõ tõl) vissza igé -
nyel he tõk. Fi gye lem, az
emelt össze gû vi zit díj nem
vissza igé nyel he tõ, de be szá -
mít a 20 al ka lom ba!

El szá mo lá si nyi lat ko zat

2008. ja nu ár 1-tõl a há zi -
or vo si el lá tást, ill. fo gá sza ti
alap el lá tást nyúj tó egész ség -
ügyi szol gál ta tó a biz to sí tot -

tat ma gyar nyel ven, kö zért -
he tõ en meg fo gal ma zott el -
szá mo lá si nyi lat ko zat ban tá -
jé koz tat ja a biz to sí tott ál tal
igény be vett el lá tás ról, a fi -
ze ten dõ vi zit díj össze gé rõl,
az el lá tá sért fi ze ten dõ kü lön
jog sza bály sze rin ti té rí té si
díj ról, amennyi ben az el lá tás
igény be vé tel ének fel té te le. 

A járó be teg szak el lá tást
nyúj tó szol gál ta tó- szin tén
2008-tól- az el szá mo lá si nyi -
lat ko zat ban tá jé koz tat ja a
biz to sí tot tat, az igény be vett
el lá tás ról (OENO- kód dal
együtt) az igény be vett el lá tá -
sért az egész ség biz to sí tá si fi -
nan szí ro zás ke re té ben kü lön
jog sza bály alap ján igé nyel -
he tõ leg ma ga sabb fi nan szí -
ro zá si összeg mér té ké rõl a
fi ze ten dõ vi zit díj össze gé rõl, 
az el lá tá sért fi ze ten dõ kü lön
jog sza bály sze rin ti té rí té si
díj ról, amennyi ben az az el -
lá tás igény be vé tel ének
feltétele.

Már ez év feb ru ár 15- tõl
a kór há zi fek võ be teg el bo -
csá tás kor is ma gyar nyel vû
el szá mo lá si nyi lat ko za tot
kell kéz hez kap nia a be teg -
nek. A nyi lat ko zat ban szin -
tén tá jé koz tat ni kell a be te get 
az igény be vett el lá tás ról
(BNO és HBCs kód dal
együtt) en nek az egész ség -
biz to sí tá si fi nan szí ro zás ke -
re té ben kü lön jog sza bály
alap ján igé nyel he tõ leg ma -
ga sabb fi nan szí ro zá si összeg 
mér té ké rõl, az el lá tá si na pok
szá má ról és ez alap ján a biz -
to sí tott ál tal fi ze ten dõ kor há -
zi na pi díj össze gé rõl, va la -
mint az el lá tá sá ért fi ze ten dõ
kü lön jog sza bály sze rin ti té -
rí té si díj ról, amennyi ben az
az el lá tás igény be vé tel ének
fel té te le. A biz to sí tott nak az
el szá mo lá si nyi lat ko zat
mind két pél dá nyá nak alá írá -
sá val iga zol nia kell, hogy az

Jó tudni – A vi zit- és na pi díj ról
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Or vo si re ha bi li tá ció ke -
re té ben tár sa da lom biz to sí -
tá si tá mo ga tás sal a kö vet ke -
zõ gyógy ásza ti el lá tá sok ve -
he tõk igény be:

a) für dõ gyógy ásza ti el lá tá -
sok:

aa) gyógy vi zes gyógy me -
den ce /ide ért ve a hévizí
tó für dõt is/,

ab) gyógy vi zes kád für dõ,

ac) iszap pa ko lás,

ad) súly für dõ,

ae) szén sa vas für dõ,

af) or vo si gyógymasszázs,

ag) víz alat ti víz su gár -
masszázs

ah) víz alat ti cso por tos
gyógy tor na,

ai) komp lex für dõ gyógy á -
sza ti el lá tás,

b) 18 éves kor alat ti cso -
por tos gyógyúszás, mint
egyéb re ha bi li tá ci ós célú 
gyógy ásza ti el lá tás.

Hol le het igény be ven ni a 
fen ti el lá tá so kat?:

Or vo si re ha bi li tá ci ót nyúj -
tó egész ség ügyi szol gál ta tó -
nál, to váb bá kü lön jog sza bály
sze rin ti gyógy für dõ nek nem
mi nõ sü lõ köz für dõ ben, il let ve 

gyógy für dõ ben ve he tõ igény -
be. A jog sza bály sze rint tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal 
igény be ve he tõ gyógy ásza ti
el lá tást an nál a szol gál ta tó nál
le het ren del ni, ame lyik a me -
gyei egész ség biz to sí tá si pénz -
tár ral gyógy ásza ti el lá tá sok
tár sa da lom biz to sí tás sal tör té -
nõ nyúj tá sá ra kö tött ér vé nyes
szer zõ dés sel ren del ke zik.

Mit ér tünk komp lex für -
dõ gyógy ásza ti el lá tás alatt?:

A komp lex für dõ gyógy -
ásza ti el lá tás négy kü lön bö zõ
gyógy ásza ti el lá tás /a fen ti ek -
ben le írt aa)-ah) al pont ok sze -
rin ti/ és a jog sza bály ban fel so -
rolt fi zi ko te rá pi ás ke ze lé sek
/pl. cso por tos gyógy tor na,
diadinamic, iontforézis,
galvánkezelések stb./ kö zül a
gyógy für dõ szak or vo sa ál tal
meg ha tá ro zott el lá tás faj tá é ból 
áll.

Ho gyan ren del he tõk a
gyógy ásza ti el lá tá sok?:

A gyógy ásza ti el lá tá sok
ren de lés re jo go sult or vo sok
kö rét és a ren de lés re vo nat ko -
zó orvosszakmai sza bá lyo kat
az 5/2004.(XI.19)EüM ren de -
let 5-6. szá mú mel lék le tei
tartalmazzákj. El lá tá sok ren -
del he tõk kró ni kus re u ma to ló -
gi ai, or to pé di ai, tra u ma to ló gi -

ai, ne u ro ló gi ai be teg sé gek és
pe ri fé ri ás ér be teg sé gek re ha -
bi li tá ci ós ke ze lé se cél já ból. A
jog sza bály mel lék le té bõl ki -
de rül, hogy a gyógy ásza ti el -
lá tá sok ra reumatológus
és/vagy fizioterápiás szak or -
vos, moz gás szer vi re ha bi li tá -
ci ós szak or vos, or to péd szak -
or vos, tra u ma to ló gus szak or -
vos (ki zá ró lag tra u ma to ló gi ai
in di ká ció ese tén) utal hat ja be
a be te get.

18 éves kor alat ti cso por -
tos gyógyúszás el ren de lé sé re
a hi vat ko zott ren de let 6. szá -
mú mel lék le té ben rög zí tett
szak or vos ok il let ve ja vas la ta -
ik alap ján a házi gyer mek or -
vos jo go sult. A tb-támogatott
gyógy ásza ti el lá tá sok vo nal -
kó dos or vo si vénnyel és két
pél dány ban ki töl tött ke ze lõ la -
pon ren del he tõk.

Mennyi idõ áll ren del ke -
zés re a ren delt el lá tás igény -
be vé te lé re?:

A vény ki ál lí tá sá nak nap -
já tól szá mí tott 30 na pon be lül
meg kell kez de ni. A vény a
gyógy ásza ti el lá tás igény be
vé te lé nek meg kez dé sé tõl szá -
mít va für dõ gyógy ásza ti el lá -
tá sok ese té ben 8 hé tig, cso -
por tos gyógyúszás ese té ben
26 hé tig ér vé nyes.

Éven te hány kú rát le het
el ren del ni?:

A be teg ség jel le gé tõl füg -
get le nül nap tá ri éven ként két
kúra ve he tõ igény be. A kúra
ke re tén be lül a gyógy ásza ti el -
lá tá sok több sé ge kom bi nál tan
is, míg a komp lex für dõ -
gyógy ásza ti el lá tás és a 18
éves kor alat ti cso por tos
gyógyúszás ki zá ró lag önál ló -
an ve he tõ igény be.

Egy kú rán be lül a komp -
lex für dõ gyógy ásza ti el lá tás
leg fel jebb 15 al ka lom ra, bal -
ese ti vagy mû té ti utó ke ze lés
ese tén leg fel jebb 20 al ka lom -
ra ren del he tõ (60, il let ve 80
ke ze lés bõl áll hat össze sen). A
töb bi für dõ gyógy ásza ti el lá tás 
kö zül leg fel jebb négy kü lön -
bö zõ faj ta ren del he tõ, el lá tás -
faj ták ként 15 al ka lom ra (a
kúra az azt al ko tó el lá tás faj ták 
szá má nak meg fe le lõ en 15, 30, 
45 vagy 60 ke ze lés le het). 

A gyógy ásza ti el lá tást ren -
de lõ or vos orvosszakmailag
in do kolt eset ben a kú rát al ko -
tó egyes el lá tá sok ke re té ben
igény be ve he tõ ke ze lé sek szá -
mát az elõ zõ ke re tek tõl el té rõ -
en is meg ha tá roz hat ja, de az
el lá tás faj ták te kin te té ben nem
le het ke ve sebb, mint 6 és nem
le het több, mint 20 al ka lom. A 
kúra ke re tén be lül a gyer me -
kek cso por tos gyógyúszás he -

MIT TÁMOGAT A TB?

ab ban meg ne ve zett el lá tást
igény be vet te. Az alá írt el -
szá mo lá si nyi lat ko zat egyik
pél dá nyát a biz to sí tott be teg -
nek át kell adni a má sik pél -
dányt az egész ség ügyi szol -
gál ta tó a biz to sí tott egész -
ség ügyi do ku men tá ci ó já nak
ré sze ként kö te les meg õriz ni.
Az egész ség ügyi szol gál ta tó
2 tanú ál tal alá írt nyi lat ko -
zat tal iga zol hat ja, ha a biz to -
sí tott be nem je len tett tá vo -
zá sa vagy ál la po ta mi att nem 
tud ta alá írat tat ni, és ha az a

biz to sí tott he lyett kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak (1997.
évi CLIV. tör vény 16§-ának
(1)- (2) be kez dés) sze rint
alá írás ra jo go sult személy
sem írta alá.

Or vo si be uta ló nél kül is 
Igény be ve he tõ szak or vo si
ren de lé sek:

A biz to sí tott or vo si be -
uta lás nél kül is jo go sult
igény be ven ni a szak or vo si
ren de lõ ál tal nyúj tott bõr -
gyógy ásza ti, nõ gyógy ásza ti,

urologiai, pszi chi át ri ai és
addiktológiai, fül-orr-gé gé -
sze ti, sze mé sze ti, ál ta lá nos
se bé sze ti, bal ese ti se bé sze ti
és on ko ló gi ai szak el lá tást.

Or vo si be uta lás sza bá -
lyoz za:

Az or vo si be uta lás ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat is rög -
zí ti a több ször mó do sí tott
1997. évi LXXXIII. tör vény. 
A biz to sí tott el lá tá sát nem
ta gad hat ja meg a be uta ló
sze rin ti egész ség ügyi szol -

gál ta tó, to váb bá az a szol gál -
ta tó, amely a be uta ló or vos
elõ ze tes jel zé se alap ján az
el lá tást vál lal ta. A biz to sí tott
te rü le ti el lá tá sá ra nem kö te -
le zett szol gál ta tó az el lá tást
csak ak kor ta gad hat ja meg,
ha te rü le ti el lá tá si kö te le zett -
sé gû fel ada ta i nak fo lya ma -
tos el lá tá sát a te rü le ten kí vü li 
be te gek fo ga dá sa ve szé lyez -
te ti, és az el lá tás ra az
egészségbiztósító ál tal le kö -
tött sza bad ka pa ci tás sal nem
rendelkezik.
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ten te két szer egy ke ze lést je -
lent, a kúra össze sen leg fel -
jebb 52 ke ze lés bõl áll hat, és
26 hé tig tart hat.

Mennyit kell fi zet ni az
el lá tá so kért?:

Az egyes el lá tá sok hoz
egy sé ge sen 85 szá za lé kos a
tá mo ga tás mér té ke, ki vé ve a

gye re kek cso por tos
gyógyúszását, mely nek tel jes
költ sé gét a tár sa da lom biz to sí -
tás fi nan szí roz za. A be teg ál tal 
fi ze ten dõ díj össze ge el té rõ at -

tól füg gõ en, hogy or szá gos,
kör ze ti vagy he lyi mi nõ sí té sû
gyógy für dõk ben vég zik a ke -
ze lést.

Dr. Len gyel And rea

Az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala -
pít vány ku ta tó mun ká ja so rán fel tár ta, hogy a
hiperaktívnak, fi gye lem za va ros nak ne ve zett gyer me kek -
nek adott pszi chi át ri ai sze rek szá mos mel lék ha tást és
füg gõ sé get okoz hat nak a gye re kek nél. Ha gyer me ke „ta -
nu lá si prob lé ma” vagy „vi sel ke dé si za var” mi att pszi chi -
át ri ai sze re ket szed, és úgy érzi, hogy a gyer me ke ál la po -
ta sem mit sem vál to zott, vagy rosszab bo dott emi att, ke -
res se fel szer ve ze tün ket.

Az ala pít vány meg je len te tett egy INGYENES tá jé -
koz ta tó ki ad ványt a hiperaktivitással kap cso lat ban, me -
lyet szí ve sen bo csát az érin tet tek és a hiperaktív gyer me -
kek kel fog lal ko zó sze mé lyek ren del ke zé sé re.

 El ér he tõ sé ge ink:
Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít vány
1461 Bu da pest Pf.: 182
Tel: (1) 342-6355
E-mail: info@cchr.hu

Hiperaktivitás

A Föld nap ja moz ga lom 1970 áp ri lis 22-én in dult út já ra az Egye sült Ál la mok ból. Ak -
kor 20 mil lió em ber emel te fel a sza vát a ta lajt, vi ze ket szennye zõ hul la dék le ra kók, a le ve -
gõt egy re sú lyo sab ban szennye zõ köz úti köz le ke dés, a fo gyasz tói tár sa da lom, a fa jok ki ir -
tá sa, a ter mé sze tes élõ he lyek el tû né se el len. A prob lé mák sem mit sem csök ken tek, csak
újabb ve szély for rá sok so ra koz tak fel: az ég haj lat vál to zás, a min ket kö rül ve võ száz ezer
mes ter sé ges ve gyü let mely nek ha tá sá ról mit sem tu dunk, a ten ge rek be szennye zé se.

 Még is tör tént vál to zás. Har minc négy éve egy or szág ban 20 mil lió em ber, ma már 184
or szág ból több mint 600 mil lió em ber moz dul meg a Föld Nap ján. A prob lé mák fel ve té se
mel lett már meg in dult az al ter na tí vák ki dol go zá sa, a tün te té sek csa lá di, kö zös sé gi ese -
ménnyé ne me sül tek. A til ta ko zá so kat mil li ók ese té ben pél da mu ta tó kör nye zet tu da tos élet -
mód ki ala kí tá sa kö vet te. A Föld Nap ja ma már nem a prob lé mák, ha nem a le het sé ges al ter -
na tí vák és a cse lek vés nap ja - egy re több em ber és csa lád szá má ra.

Föld Nap ja

 

A Föld Nap ja al kal má ból, il let ve an nak ese mé nye i hez kap cso lód va a Ma gyar Köz út Ál la mi Kht. köz sé günk ben 

2007. áp ri lis 21- én szom ba ton, 08-14 óra kö zött
sze mét gyûj té si ak ciót 

szer vez, mely hez aktivistákat vá runk. 
Vá runk is ko lai osz tá lyo kat, ci vil szer ve ze te ket, és vár juk mind azo kat a szatymazi la ko so kat,

akik szá má ra fon tos a tisz ta la kó kör nye zet. 
Gyü le ke zõ a köz pon ti Pol gár mes te ri Hi va tal elõtt 8.00 óra kor lát ha tó sá gi mel lényt és kesz tyût a KHT. Biz to sít.

Mind annyi unk fe le lõs sé ge, hogy mi lyen kör nye zet ben élünk és mi lyen kör nye ze tet örö köl nek
tõ lünk gyer me ke ink, ezért kér jük önö ket, csat la koz za nak a sze mét gyûj té si ak ci ó hoz. 

A bur go nyát több né ven
em le ge tik: krump li, krompé, 
krampé, ko lom pé, ko lom pér.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
me gyé ben ta lál ha tó a kb.
4000 lel kes Gávavencsellõ.
Több év szá za dos múlt ja és

spe ci á lis tech no ló gi á ja van a
bur go nya ter mesz té sé nek. A
te le pü lés cí me ré ben ma gá -
nak he lyet kérõ cso rosz lya és 

a cí mer me zõ jé ben a Ti sza,
leg fe lül a ko ro na, mely va ló -
szí nû leg a ki rá lyi ado má nyo -
zás ra utal. A pajzs az õr köz -

Nem ze ti kin cse ink a hungarikumok – a
gávavencsellõi bur go nya
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ség sze re pé re, a hét szir mú
vi rág, hét õsi ve zé rünk re en -
ged kö vet kez tet ni. 

Gávavencsellõ ne vét tör -
té ne ti for rá sok ban elõ ször
1067-ben em lí tik, mint a szá -
za di apát ság nak ado má nyo -
zott bir to kot. Gávavencsellõ
nagy köz ség 1971-ben jött
lét re, a két szom szé dos te le -
pü lés Gáva és Vencsellõ
egye sü lé sé vel.

Ma gyar or szág egész te -
rü le te al kal mas bur go nya
ter mesz té sé re. A gu mó kép -
zõ dés op ti má lis hõ fo ka
17CE. Víz igé nye kö ze pes,
aszály ra ér zé keny. Kö tött és
szi kes ta la jon egy ál ta lán
nem nagy ter mést hoz, azon -
ban a táp anyag ok ban gaz -
dag, kis sé sa va nyú (PH 5-6)
vagy kö zöm bös kém ha tá sú,
jó víz el ve ze tõ ta la jon. A bur -
go nya táp lál ko zá si – élet ta ni
je len tõ sé ge igen magas.

Sok C-vi ta mint, B1-,
B-2-vitamint, ezen kí vül B-/
vi ta mint, fal sa vat, biotint és
niacint tar tal maz.

A B-6-vitamint az ideg -
mû kö dés ben, a meg fe le lõ
nö ve ke dés ben, a meg fe le lõ

nö ve ke dés ben és szá mos
szin té zis so rán ját szik sze re -
pet.

A B-vi ta min hi á nya be ri -
be ri be teg sé get okoz. A fol -
sav a vér kép zés so rán, a
szén hid rát, fe hér je- és zsír -
anyag cse ré ben meg ha tá ro -
zó. A biotin se gí ti az ener -
gia fel hasz ná lást, a tápanya-
 gok hasz no su lá sát a szer ve -
zet ben.

A C-vi ta min a fo gak, az
íny, az ér rend szer ép sé gé -
hez, s a hor mo nok szin té zi -
sé hez nél kü löz he tet len. Nö -
ve li a fer tõ zé sek kel szem be -
ni el len ál lást, a seb gyógy u -
lást és a vas fel szí vó dá sát.
Hi á nya skor bu tot okoz. 

„Van egy tyú kom a föld,
alá jár toj ni” –mond ták ré -
gen. A régi gaz da éte lek
majd nem mind egyi ke tar tal -
maz ta a krump lit, még a ká -
posz tás pa szuly le ves, de a
tört pa szuly is.

A krompélángos szé pen
meg pi rult a csikóspár és az
asztalispór platáján, a lerben
pe dig sült krump li il la to zott,
vagy krump lis ré tes sült. A
fa zék ban bun dás gom bóc
(ha já ban fõtt krump li) pu -
hult. Nem is be szél ve a ga -
lus ká ról, a cin ké rõl az
öhömrõl, az an gyal bö gyö rõ -
rõl, vagy a nud li ról, me lyek
mind nagy anyá ink, nagy apá -
ink jó ki adós, lak ta tós éte lei
vol tak.

Gávavencsellõn az
1700-as évek kö ze pén, Má -
ria Te ré zia ide jén be te le pí -
tett svá bok a krump li ter -
mesz tés-tech no ló gia min den 
csín ját-bín ját is mer ték.

A TSZ-világ ide jén is vi -
rág zott a ha tár, több mint
1000 hek tá ron dí szel gett.

Ta valy már az ötö dik al -
ka lom mal ren dez ték meg a
Gávavecsellõi Krumpli -
fesztivált. A fesz ti vál nak
már rang ja is van. A ven dé -
gek kö zött mi nisz ter, eu ró pai 
uni ós par la men ti kép vi se lõ,
ne ves egye te mek pro fesszo -
rai, az MVH és az agrárium
szak em be rei is meg ta lál ha -
tók vol tak.

A „Bur go nya-faj ta be mu -
ta tó” nagy ér dek lõ dés re tar -
tott szá mot. Egy né met cég
(SOLANA) több mint 20-fé -
le ter mé szet ben lévõ bur go -
nya faj tá val, mint az Agria,
Bellarosa, Annarosa, Con -
dor, Cleopátra, Réke, stb. is -
mer tet te meg a részt ve võ ket.

A fesz ti vá lon több mint
100 féle krump lis étel lel is -
mer ked het nek meg a lá to ga -
tók. A lapcsánka ké szül het
lus ta asszony vagy ügyes
asszony mód já ra. Nép sze rû
volt még a slam buc, a
krumplilángos is.

Az öreg leb bencs, a pap -
ri kás krump li, a virs lis vagy
kol bá szos krump li hagy más -
zsír ral is igen íz le tes éte lek.

De ott van még a krump li 
pe cse nye, a rán tott krump li,
a pi rí tott krump li, a krump li
pe rec és henzlike por cu kor -
ral meg hint ve.

A sztra pacs ka vagy csí -
rás ga lus ka tú ró val, vagy sa -
va nyú ká posz tá val íze sít ve.
Ku ri ó zum volt a ci pó ba sült
bor jú hús krump li val spé kel -
ve.

A fesz ti vá lon volt népi
tánc, íjász be mu ta tó, lo vas -
be mu ta tó, ut ca bál stb… Fel -
ele ve ní tet ték az õsi mes ter -
sé ge ket is: a tek nõ vá jó, ko -
sár – és vesszõ fo nó, egyéb
szö võ és kézmûvesmunkák.

A la pocs ka re cept je:

Há moz zunk meg 5-6
nagy mé re tû krump lit!
Krumplireszelõn re szel jük
meg! A re szelt krump li ba
egy-két evõ ka nál lisz tet, íz -
lés sze rint sót te szünk,
össze ke ver jük, for ró olaj -
ban, ser pe nyõ ben ki süt jük.
Ügyes asszony mód já ra egy
evõ ka nál nyi masszát a for ró
olaj ban el si mí tunk, mind két
ol da lát pi ros ra süt jük. Lus ta
asszony mód já ra nem kell a
ser pe nyõ mel lett áll ni, tep si -
be be le rak juk, el si mít juk,
elõ me le gí tett sü tõ be tesszük, 
majd a vé gén fel sze le tel jük.
Me le gen tá lal juk.

Gyöm bér Ta más

Nyug dí jas Egye sü let köz len dõi

Meg hí vó
2007. áp ri lis. 25-én 18 óra kor

sze re tet tel vár juk a
Nyug dí jas Egye sü let min den tag ját

anyák-apák napi bog rá csos va cso rá val
egy be kö tött ün nep sé günk re.

                       Rácz Ist ván el nök

Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi

Egye sü le té nek Köz len dõi

Egye sü le tünk már kilencedik al ka lom mal ren dez te meg
az idén is a ha gyo má nyos jó té kony sá gi Nõ na pi bált! Ren -
dez vé nyünk fõ véd nö ke ez al ka lom mal dr. Kor má nyos
Lász ló pol gár mes ter volt.  Ki csit iz ga tot tan vár tuk e na pot, a 
sok far san gi bál után és böjt kez de tén, de az idén is zsú fo lá -
sig meg telt a Mû ve lõ dé si Ház, a leg na gyobb örö münk re!
Ez úton is kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak, akik je -
len lét ük kel meg tisz tel ték ren dez vé nyün ket és ve lünk szó ra -
koz ták át az éj sza kát!
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A csa lád fo gal ma,
ki ala ku lá sa

Szá za dunk – a XXI. szá -
zad – szo ci o ló gi ai és pszi cho -
ló gi ai meg kö ze lí tés ben a csa -
lá dok vál sá gá nak, va la mint a
szo ci a li zá ci ós je len sé gek ku ta -
tá sa i nak év szá za da. Az esszé
két fon tos té ma kört tár gyal: el -
sõ ként a csa lád ki ala ku lá sá ról
jel lem zõ i rõl, majd pe dig a leg -
fon to sabb fel ada ta i ról sze ret -
nék írni.

Néz zük te hát az elsõ egy -
sé get, a csa lá dot, mely a tár sa -
da lom leg ki sebb alap egy sé ge.
Ide á lis eset ben két kü lön ne mû

em ber tar tós együtt élé sé ben,
gyer me kek ne ve lé sé ben fo gal -
ma zó dik meg. Õsi, em be ri in -
téz mény, mely nek össze té tel ét
be fo lyá sol ják az adott kor tár -
sa dal mi és gaz da sá gi vi szo -
nyai. Az együtt élés tar tal ma és
szo ká sai szá mot te võ en meg -
vál toz tak az idõk fo lya mán.  A
csa lád ban ben ne van az em be -
ri ség fej lõ dé sé nek tör té ne te,
lel ki vi lá ga, múlt ja, je le ne és
jö võ je. Ér zel mi és vér sé gi kap -
cso la ton ala pul. Má so kat és
ön ma gun kat is mer ni a csa lád -
ala pí tás szem pont já ból na gyon 
fon tos fel adat. En nek a fel adat -
nak dön tõ sze re pe van az utó -

dok fej lõ dé sé ben. A csa lád ban
át élt han gu lat nak, él mé nyek -
nek meg ha tá ro zó je len tõ sé gük
van, akár po zi tí vak, akár ne ga -
tí vak. Az anya-gyer mek kap -
cso la ta do mi náns, a csa lád
emo ci o ná lis, kog ni tív és kom -
mu ni ká ci ós vi szony rend szer.
A szü lõk cse le ke de tei pél da -
ként szol gál nak. A jó csa lád él -
mé nyek ben gaz dag, eg zisz ten -
ci á lis, jó lég kö rû. Na gyon fon -
tos, hogy le gyen idõ a kö zös
prog ra mok ra, ben sõ sé ges, biz -
tos ér zel mi kap cso lat ala poz za
meg  a csa lá don be lül a gyer -
mek egész sé ges fej lõ dé sét.

Mérei Fe renc is fog lal ko -
zott a csa lád fo gal má val, a szo -
ci a li zá ci ót több nyi re mik ro
szin ten, csa lád ban (anya-gyer -
mek kap cso lat) vizs gál ta, mely 
kap cso lat leg in kább pszi cho ló -
gi ai ala pok ra épül. Meg ál la pít -
ja a „Há zas ság, csa lád, ne ve -
lés” (Nõk en cik lo pé di á ja II.
17-26. o., Mi ner va, Bu da pest,
1965.) címû írá sá ban már
1965-ben, hogy a csa lád in téz -
mé nye vál ság ban van, mely re
a vá lá sok nagy szá ma utal, ám
a csa lád – mint tár sa dal mi in -
téz mény – a tör té ne lem vi ha ra -
it is túl él te, min dig szá mos vál -
to zá son ment ke resz tül. Sta bi -

Kö szön jük dr. Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter nek és
Vincze Lász ló Or szág gyû lé si Kép vi se lõ nek, már ha gyo má -
nyos sá vált je len lé tü ket!

Ez úton fe jez zük ki há lás kö szö ne tün ket tá mo ga tó ink -
nak, akik bár mi vel hoz zá já rul tak ren dez vé nyünk si ke ré hez:
Csányi Ist ván nak, Szél Jó zsef és csa lád já nak, Szúnyogh Ist -
ván nak a sok szép vi rá gért, Kó nya Lász ló nak, Kó nya Ist -
ván nak, az En ci án BT-nek, Bar na La jos nak, Ördögh
Antalnénak, Bérczi Bé lá nak, Rácz Istvánnénak /Kati bu tik/,
Hodács Zol tán nak /Hodács pék ség/, Bar tók Mik lós nak,
Nacsa Jánosnénak, Ki rály Mihálynénak és csa lád já nak tá -
mo ga tá su kért! Bar na La jos nak és csa pa tá nak a min den ki
meg elé ge dé sé re fel szol gált na gyon fi nom va cso rát és fel -
szol gá lást. Rácz Ist ván nak, Gyön gyi Jó zsef nek és min den -
ki nek akik a pa ko lás nál mun ká juk kal se gí tet tek!

Kü lön kö szö net a zsombói Maróti Sán dor Cuk rász mes -
ter nek a fi nom sü te mé nye kért, Bódis Mar git nak az evõesz -
kö zö kért.

Moz gás kor lá to zot tak fi gye lem:
Áp ri lis 30-ig. le het be ad ni a köz le ke dé si tá mo ga tá sok

igény lé sét az ön kor mány zat hoz. Fo ga dó órá in kon vár juk
tag ja in kat, ke res se nek ügye ik kel bi za lom mal, tag dí ja kat
kér jük fi zes sék be mi e lõbb!

Aki nek or to péd szak or vos ra van szük sé ge je lez ze az El -
nök nél te le fo non: 06-20-9352-896 –szá mon!

Ren dez vé nye ink:
Áp ri lis 14 –én dél elõtt 11 óra kor ÉVZÁRÓ BESZÁ -

MOLÓ KÖZGYÜLÉS, utá na Min den ki Név nap ja!

Má jus 1-jén egész na pos ma já lis, 
bog rá csos ebéd: 700 Ft/fõ

Má jus 4-én Édes anyák kö szön té se

Sze re tet tel vár juk tag ja in kat!
Gera Anna

el nök

Tisz telt ter me lõk!
Fo lya ma to san ér kez nek a 2007-es  

Egy sé ges Te rü let ala pú Tá mo ga tá si
cso ma gok, me lyek át ve he tõk a fa lu -
gaz dász nál. Ér dek lõd ni sze mé lye sen,
te le fo non, fo ga dó órá i mon, il let ve a
fa lu gaz dász fa li új sá gon ki füg gesz tett
lis tá ján le het.

A tá mo ga tás be adá si ha tár ide je  
má jus 15.

A 14/2007. (III.1.) FVM ren de let
le he tõ sé get ad a 2007. ja nu ár 1. és áp -
ri lis 30-ig le adott ser té sek 1800 Ft/db
tá mo ga tás igény be vé te lé re.

Be adá si ha tár idõ: a mennyi sé gi
ke ret ki me rü lé si é ig, de leg ké sõbb
2007. jú ni us 15-ig.

Be adás hoz szük sé ges ira tok: fel -
vá sár lá si jegy, tá mo ga tá si nyom tat -

vány, ál lat or vo si iga zo lás, fa lu gaz -
dász iga zo lás.

A tá mo ga tás nem igé nyel he tõ a
le adott te nyész tés be fo gott ál la tok
után (koca, kanlott).

Fo ga dó órá im: Hét fõ, kedd
7.30-16.00

Tel.: 06/30-618-9788
Halászné Ács Éva

fa lu gaz dász

Fa lu gaz dász köz le mé nye

Ol va só ink ír ták
A csa lád és tár sa dal mi sze re pe
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Tóth Krisz ti na
Álom és a va ló ság

Zöld a fû, zöl dek a fák,
A sü te mény ben fi nom  mák,
Vi rág zik min den kóró és vi rág,
Egy iga zi álom vi lág.

Min den ki sze re ti egy mást,
És sze rel me he lyett nem ke res mást.
Süt a nap, eper íze ég aj ka don,
S az alma nem akad meg a tor ko don.

Csi cse reg, da lol min den ma dár,
Itt egy éle ten át van nyár.
Sze rel mek bim bóz nak, ki tel je sül nek,
S szü let nek gyü möl csök, me lyek méz ként éde sek.

De most jön a va ló ság

Szá raz fû, sár gák a fák,
A sü te mény rossz, s ben ne ke se rû a mák.
Ki ro hadt min den karó és vi rág,
Ez az iga zi vi lág, a va ló ság.

Min den ki gyû lö li egy mást,
És sze rel me he lyett foly ton ke res mást.
Borúlt az ég, cit rom íze sor vad aj ka don,
S min den fa lat alma meg akad a tor ko don.

Már nincs mi csi cse reg jen, el pusz tult min den ma dár,
Itt egy örök ké va ló sá gon át szen ve dés és ha lál.
A sze rel mek meg hal nak, ki hûl nek,
S szü let nek ehe tet len gyü möl csök, me lyek epe ke se rû ek.

li tás csak ak kor ala kul hat ki, ha 
a csa lád az alap ve tõ szük ség le -
tek az együt tes él mény ki elé gí -
té sé re al kal mas, így az ott élõ
em be rek szo ros együ vé tar to -
zást érez nek egy más iránt, sõt
más tár sa dal mi cso por tok ba is
könnye dén tud nak majd be il -
lesz ked ni.

A csa lád szer ve zet az em -
be ri ség ki ala ku lá sá val egy -
idõs, de az ere de ti for má ra
nem a je len le gi ta golt, mo no -
gám csa lád, ha nem a hor da sze -
rû együt tes volt a jel lem zõ. Az
együtt élé si ke re tek szá mot te -
võ en vál toz tak az idõk so rán.
A csa lád lét szá ma ma már egy -
re csök ke nõ ten den ci át mu tat,
hi szen ré gen több ge ne rá ció
élte együtt az éle tét, egy ház -
tar tás ban a gyer me kek szá ma
is je len tõ sen több volt.  Kb.

100 év vel ez elõtt egy csa lád -
ban akár 10 vagy an nál több
gyer mek is át la gos nak szá mí -
tott.

Ko runk tár sa dal mi éle te
gyor san vál to zik, s ez a vál to -
zás a há zas sá go kat sem kí mé li. 
Az új élet for mák más ként je -
lent kez nek egy fa lu si, mint egy 
vá ro si kör nye zet ben. Fa lu si
öre gek, és vá ro si fi a ta lok né zõ -
pont ja igen el té rõ, per sze a fi a -
ta lok ra jel lem zõbb in kább a
meg gon do lat lan ság, idõn kén ti
fe le lõt len cse le ke de te ik kö vet -
kez mé nye it néha elég ne héz
kor ri gál ni.

 
A csa lád sze re pe a tár sa da -

lom ban

Ide á lis eset ben a csa lád nak 
szá mos fel ada tot kell el lát nia:

• Biz to sít ja a né pes ség
után pót lá sát a tár sa da -
lom szá má ra 

• Gaz da sá gi funk ci ót lát el, 
mint fo gyasz tó

• Köz ve tít az egyén és a
tár sa da lom kö zött

• Csa lád ta go kat el len õr zi,
irá nyít ja

• Ér zel mi egyen súly te -
remt

• Be te gek rõl, idõ sek rõl
gon dos ko dik

• Szo ci a li zá ci ós, ne ve lé si,
kul tu rá lis, sza bad idõs
fel ada to kat lát el

Mérei Fe renc fon tos sze re -
pet tu laj do nít a csa lád tár sa dal -
mi funk ci ó já nak. A gyer mek
szo ci a li zá ci ó ját ter mé sze te sen 
a csa lád mel lett a ne ve lé si in -
téz mé nyek is se gí tik, meg ta nít -
ják mind azt, ami a vi lág ban
való el iga zo dást se gí ti, hogy
ez ál tal a tár sa da lom hasz nos
tag ja i vá vál ja nak. A csa lá di
élet mi nõ sé ge a csa lád tag ja i tól 
függ. Az esz mé nyi, min ta sze rû 
csa lád ban a funk ci ók össz -
hang ban, egy mást ki egé szít ve,
se gít ve mû köd nek. Prob lé ma
fel me rü lé se ese tén egy mást tá -
mo gat va kö zö sen old ják meg

azt. Az ilyen csa lád ban élõk
biz ton ság ban, ké nye lem ben
él nek, sze re tet tel egy más nak
tá maszt nyúj ta nak és a csa lád -
ju kat  tart ják a leg na gyobb ér -
ték nek.

Összeg zés: 

Meg ál la pít hat juk, hogy az
em ber éle té ben  a csa lád mel -
lett a tár sa dal mi gon dos ko dás -
nak is fon tos sze re pe van, ám
bel sõ biz ton sá got csak a csa -
lád tól kap ha tunk. Me leg sé get,
jó ér zést, ön be csü lést csak a
szü lõk ad hat ják a gyer mek nek, 
s mind er re csak ak kor ké pe -
sek, ha mind ezt egy más nak is
nyúj ta ni tud ják. A szo ci a li zá -
ció egy éle tet be töl tõ fo lya mat,
ha a csa lád tá mo ga tá sa el ma -
rad, min den kép pen hi á nyát
érez zük. En nek hi á nyá ban a 
to váb bi ér zel mek leg több ször
in ga tag ala pok ra épül nek.
Min den at tól függ te hát, hogy
a mai mo dern csa lá dok ké pe -
sek-e olyan ér zel mi biz ton sá -
got nyúj ta ni, amely a csa lád tag 
sze mé lyes fej lõ dé sét, a tár sa -
dal mi beilleszkedését op ti má -
li san be fo lyá sol ja.

Fo gas Má ria

 

A Könyv tár ban ala ku ló ban lévõ Szatymazi Iro dal mi Kör ver se i bõl
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Az utol só elõt ti for du ló ban a lis ta ve ze tõ - NB I/B-ben is
sze rep lõ - sze ge di csa pat hoz lá to gat tunk, ahol csak a tisz tes
helyt ál lás le he tett a cé lunk. Ha azt vesszük ala pul, hogy el le -
nük a töb bi hoz zánk ha son ló csa pat is ilyen ered ményt ért el, 
a 8:2-es ve re ség ta lán már nem is olyan fájó.

Csa pa tunk ból Jurasits Mik lós tu dott gyõz ni, dön tet lent
ért el Gera Mi hály és ifj. Filep Mik lós.

Ifi csa pa tunk vi szont meg le pe tés re Vajsenbek Pé ter és
Vass Fri gyes gyõ zel mé vel 2:1-re nyer ni tu dott.

Az utol só for du ló ban Hód me zõ vá sár hely ven dé ges ke -
dett ná lunk. Idén a ko ráb bi ak nál gyen géb ben tud tak fel áll ni, 
ugyan is anya gi gon dok kal küz de nek, so kan tá voz tak tõ lük,
ezért több ta nít vá nyu kat a fel nõtt csa pat ban sze re pel te tik,
kü lön ifi csa pa tuk nincs. A szá munk ra ked ve zõ elõ je lek
alap ján akár na gyobb ará nyú gyõ zel met is arat hat tunk vol -
na, mint 5.5:4.5 ezen a fon tos mér kõ zé sen, hi szen itt dõlt el
az, hogy el len fe lün ket is meg elõz ve idén is a kö zép me zõny -
ben, a 4. he lyen vé gez tünk. Gyõz te sek: dr. Csí kos Csa ba,
Áb ra hám Lász ló, dön tet lent ért el id. Tóth Sán dor, Jurasits
Mik lós, Papp Zol tán, id. Filep Mik lós, Vajsenbek Pé ter.

A baj nok ság kez de tén úgy tûnt, akár a 3. hely is meg sze -
rez he tõ, ha min den ki hoz ni tud ja az iga zi for má ját, és némi
sze ren cse is mel lénk sze gõ dik, azon ban a csa pat 45%-os tel -
je sít mé nye erre nem volt ele gen dõ, pe dig több van a csa pat -
ban en nél. A leg jobb egyé ni tel je sít ményt dr. Csí kos Csa ba
nyúj tot ta 64%-kal.

A baj nok ság vég ered mé nye:
1. Maróczy 3
2. Röszke
3. Deszk
4. Szatymaz
5. Maróczy 4
6. HMVH
7. Szen tes
8. Szeg vár
Meg fi a ta lo dott ifi csa pa tunk egy elõ re sze ré nyebb ered -

ményt ért el. Ki eme len dõ Vass Fri gyes 60%-os tel je sít mé -
nye, il let ve Vajsenbek Pé ter, aki az utol só for du ló ban a fel -
nõtt csa pat ban sze re pelt, és dön tet lent ért el.

ifj. Filep Mik lós

Bu dai Ist ván
Bol dog pil la na tok

Kö rül vesz nek az em lé kek,
ha kis fa lum ba ha za té rek,
míg a tá jat vá gyón né zem,
gyer mek ko rom meg idé zem.

Ó, hogy hi ány zott ter mõ föld je,
fû-il la tú mezõ zöld je,
tû le ve lû va ló sá ga,
juh te re lõ pusz ta sá ga.

Ilyen kor a lel kem szár nyal,
ki fe szí tett, büsz ke szárnnyal
felsûvít a ma gas égbe
S fel ol vad a messze ség be.

csacs ka cser mely-cso bo gá sa,
mé ne sé nek do bo gá sa,
élet ked ve lo bo gá sa,
har ká lyai ko po gá sa.

Széj jel néz ve pi hen te tem
si mo ga tó te kin te tem.
újra régi gye rek va gyok
ó, mily bol dog pil la na tok!

Szatymazi Sport egye sü let ez úton sze ret né meg kö -
szön ni, azok nak akik hoz zá já rul tak az egye sü let sport bál
si ke ré hez.

Var ga Ró bert, Kujundzic Jován -zenészek
Kó nya és fiai
Már ta Fe renc
Gu lyás Gyu la
Polágyi Nor bert
Sza bó Ödön
Va la mint a 100 éves fo ga dó dol go zó i nak
A bál be vé tel ét a kis pad ok fel újí tá sá ra, új szög let -

zász lók ra, va la mint me zek re for dít juk.

Sport egye sü le tünk meg kö szö ni a sport pá lya, és az
öl tö zõ fel újí tá sá ban mun kát vég zõ, sze mé lyek tá mo -
ga tá sát.

Szatymaz Köz ség Ön kor mány za ta
Kor má nyos Lász ló
Birgés Lász ló
Ju hász Já nos
Kor dás Pál
Nagy Fe renc
Kiss Csa ba
Nagymihály Sán dor
Csúri Ist ván

SAKK HÍREK

Sport
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Csong rád Me gyei  Lab da ru gó Szö vet ség 
Sze ged, 2007.13.19

SORSOLÁS vég le ge sí tett

Csong rád me gyei Lab da ru gó Szö vet ség – Ser dü lõ-ho mok há ti cso port-
2006/2007

10. for du ló       
2007.04. 07.              Szom bat        10:00         MÓRAHALOM VSE              - RÖSZKE SK 
                                                        10:00         ÜLLÉS LE                               - SZEGEDI VSE
                                                        10:00         SZATYMAZ SK                     - SÁNDORFALVA SC  
                                                        10:00         BORDÁNY SK                       - ÁSOTTHALOM TE
                                                        10:00         KISTELEKI TE                       - BALÁSTYA KSK 

11. for du ló                                                                                                                                                    meg jegy zés
2007.04. 14.              Szom bat        10:00         ÁSOTTHALOM TE                 - KISTELEKI TE
                                                        10:00         SÁNDORFALVA SC               - BORDÁNY SK
                                                        10:00         SZEGEDI VSE                         - SZATYMAZ SK
                                                        10:00         BALÁSTYA KSK                    - MÓRAHALOM VSE
2007.04. 15.             Va sár nap        10:00         RÖSZKE SK                             - ÜLLÉS LE                     Röszkén

12. for du ló                                                                                                                                            
2007.04. 22.              Szom bat        10:00         SZATYMAZ SK                       - RÖSZKE SK 
                                                        10:00         BORDÁNY SK                         - SZEGEDI VSE
                                                        10:00         KISTELEKI TE                         - SÁNDORFALVA SC  
                                                        10:00         BALÁSTYA KSK                     - ÁSOTTHALOM TE
                                                        10:00         ÜLLÉS LE                                 - MÓRAHALOM VSE

13. for du ló                                                                                                                                                    meg jegy zés
2007.04. 28.              Szom bat        10:00         MÓRAHALOM VSE                - ÁSOTTHALOM TE
                                                        10:00         SÁNDORFALVA SC                - BALÁSTYA KSK
                                                        10:00         SZEGEDI VSE                          - KISTELEKI TE
                                                        10:00         ÜLLÉS LE                                 - SZATYMAZ SK
2007.04. 29.             Va sár nap        10:00         RÖSZKE SK                              - BORDÁNY SK            Röszkén

14. for du ló                                                                                                                                     
2007.05. 05.              Szom bat        10:00         KISTELEKI TE                         - RÖSZKE SK 
                                                        10:00         BALÁSTYA KSK                     - SZEGEDI VSE
                                                        10:00         ÁSOTTHALOM TE                  - SÁNDORFALVA SC  
                                                        10:00         BORDÁNY SK                          - ÜLLÉS LE
                                                        10:00         SZATYMAZ SK                        - MÓRAHALOM VSE

15. for du ló                                                                                                                                                    meg jegy zés
2007.05. 12.              Szom bat        10:00         MÓRAHALOM VSE                 - SÁNDORFALVA SC
                                                        10:00         SZEGEDI VSE                           - ÁSOTTHALOM TE 
                                                        10:00         ÜLLÉS LE                                  - KISTELEKI TE
                                                        10:00         SZATYMAZ SK                         - BORDÁNY SK             
2007.05. 13.             Va sár nap        10:00         RÖSZKE SK                               - BALÁSTYA KSK       Röszkén

16. for du ló                                                                                                                                             
2007.05. 18.        Pén tek                 16:30         ÁSOTTHALOM TE                    - RÖSZKE SK 
2007.05. 19.        Szom bat              10:00         SÁNDORFALVA SC                  - SZEGEDI VSE
                                                        10:00         KISTELEKI TE                           - SZATYMAZ SK 
                                                        10:00         BALÁSTYA KSK                       - ÜLLÉS LE
                                                        10:00         BORDÁNY SK                            - MÓRAHALOM VSE

Lab da rú gás
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17. for du ló                                                                                                                                                    meg jegy zés
2007.05. 26.              Szom bat        10:00         MÓRAHALOM VSE                 - SZEGEDI VSE
                                                        10:00         ÜLLÉS LE                                  - ÁSOTTHALOM TE
                                                        10:00         SZATYMAZ SK                         - BALÁSTYA KSK
                                                        10:00         BORDÁNY SK                           - KISTELEKI TE
2007.05. 27.              Va sár nap       10:00         RÖSZKE SK                               - SÁNDORFALVA SC  Röszkén

18. for du ló                                                                                                                                                    meg jegy zés
2007.06. 02.              Szom bat        10:00         SZEGEDI VSE                           - RÖSZKE SK
                                                        10:00         BALÁSTYA KSK                      - BORDÁNY SK
                                                        10:00         SÁNDORFALVA SC                 - ÜLLÉS LE
                                                        10:00         KISTELEKI TE                          - MÓRAHALOM VSE
2007.06. 03.              Va sár nap       10:00         ÁSOTTHALOM TE                   - SZATYMAZ SK          Röszkén

„Már ci us vé gén egy balástyai ta -
nyá ban tar tott ház ku ta tás so rán le fog la -
lás ra ke rült egy 2007. feb ru á ri ved -
res-szõ lõi kis kert-be tö rés so rán el lo -
pott te le ví zió és Hi fi-to rony. A ta nya
gaz dá ja to váb bá nem tu dott el szá mol ni
egy be ton ke ve rõ, egy ben zi nes sze -
gély nyí ró, há rom kézi kör fû rész, ket tõ
fú ró gép, egy gyors vá gó és egy sa rok -
kö szö rû,   két tu cat fú rós zár, ket tõ má -
sik te le ví zió, há rom szi vattyú (ket tõ
pedroló egy sever) egy ben zi nes és egy
elekt ro mos fû nyí ró szár ma zá sá val sem, 
me lyek fel te he tõ en ugyan csak lo pás ból 
szár maz nak de tu laj do no sa i kat még
nem si ke rült azo no sí ta ni. 

Aki tõl az el múlt fél év so rán a fent
fel so rolt faj tá jú tár gya kat lop tak el az
ké rem je lent kez zen hi va ta li idõ ben a
(62) 251217-es te le fon szá mon. A le -
fog lalt tár gyak elõ ze tes egyez te tést kö -
ve tõ en a Sándorfalvi Rend õr õrs ön
meg te kint he tõk. 

Bür gés Csa ba r. szds.
õrs pa rancs nok

Elõz zük meg a la kás be tö rést!

La ká sunk vé del me az il le ték te len
be ha to lók tól sok kal fon to sabb most,
mint bár mi kor. 

A be ér ke zett fel je len té sek azt mu -
tat ják, hogy a la kás be tö ré sek szá ma fo -
lya ma to san emel ke dik. Fon tos, hogy
eze ket a bûn cse lek mé nye ket sok eset -
ben meg le het elõz ni, így Önök is te het -
nek ott ho na ik biz ton sá gá ért.

A kö vet ke zõk ben né hány ta náccsal
sze ret nénk szol gál ni, ame lyek la ká suk, 
há zuk, va la mint itt tá rolt ér té ke ik vé -
del mét szol gál ják.

1. Le gyen több zár az aj tón!
Be já ra ti aj ta ju kat ér de mes több zár -

ral el lát ni, hi szen mi nél na gyobb szá -
mú, és kü lön bö zõ faj tá jú zár ral vé dik
ott ho nu kat, an nál na gyobb biz ton ság -
ban tud hat ják azt. Amennyi ben van rá
le he tõ sé gük, sze rel tes se nek fel biz ton -
sá gi zá rat, he ve der zá rat is! 

2. Min dig tart sák zár va az aj tót!
Ne csak ak kor ügyel je nek a be zárt

be já ra ti aj tó ra, ha el hagy ják la ká su kat,
ha nem ak kor is, ha ott hon van a csa lád!
So kan té ve sen azt gon dol ják, hogy a
be tö rõ ilyen kor nem me rész ke dik la ká -
suk kö ze lé be, vagy ha pró bál koz na is,
azt Önök úgy is meg hall ják. 

Kér jük, min den eset ben tart sák be -
zár va a be já ra ti aj tót, lép csõ há zi aj tót,
kert ka put!

3. Ne en ged je nek be ide gent a la -
kás ba!

Ha ide ge nek csen get nek az aj tón, a
kö vet ke zõ ket te he ti:

Le he tõ leg ne en ged je be õket!
Aj tón ke resz tül kér dez ze meg, mit

akar nak!
Sze rel tes sen fel biz ton sá gi lán cot és 

kém le lõ nyí lást!
Ha a lá to ga tó azt ál lít ja, hi va ta los

hely rõl ér ke zett, el len õriz ze fény ké pes
iga zol vá nyát! Ha nem tud ja iga zol ni
ma gát, a la kás ba sem mi lyen eset ben ne
en ged je be!

Ha baj ban van, rosszul van, se gít sé -
get kér, és ezek re te kin tet tel úgy dönt,
hogy been ge di az ide gent, ne hagy ja
egye dül!

A been ge dés elõtt kér jen egy kis tü -
rel met, ez alatt zár ja el, te gye biz tos
hely re elöl lévõ ér té ke it!

4. Ha van rá le he tõ sé gük, sze rel -
je nek fel vi lá gí tást!

A kül sõ vi lá gí tás nagy mér ték ben
za var ja az el kö ve tõt, ezért ja va solt
szen zo ros fény for rás fel sze re lé sét,
amely au to ma ti kus ér zé ke lõ vel kap -
csol ja fel a fényt.

5. Ne tart sa nak ott hon na gyobb
ér té kû kész pénzt, ék szert!

A kész pénz, ék szer könnyû pré dá vá 
vál hat, ha a be tö rõ még is be ju tott a la -
kás ba, ezért kér jük, ezen ér té ke ik tá ro -
lá sá ra le gye nek fo ko zott fi gye lem mel!

6. Ne csak a sa ját, szom szé da ik
ér té ke i re is ügyel je nek!

Mit te gyünk, ha bûn cse lek ményt
ész le lünk, vagy bûn cse lek mény ál do -
za tá vá vál tunk?

Kér jük Önö ket, hogy azon nal ér te -
sít sék a rend õr sé get a 107-es, vagy
112-es te le fon szá mon! 

Pró bál ják meg je gyez ni az el kö ve tõ
is mer te tõ je le it, ru há za tát, gép ko csi já -
nak tí pu sát, szí nét, rend szá mát!  

Ne ad junk esélyt a bû nö zõk nek!

Sze ge di Rend õr ka pi tány ság

Rend õr sé gi köz le mé nyek
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Autóbuszmenetrend Érvényes: 2007. Április 1. Vasárnaptól 

Szatymazról Szeged, Autóbuszállomásra 

Közlekedik: Szatymaz, Szegedi utcától indul: Szatymaz, Vasútállomástól indul: 

Hétfõtõl-Vasárnapig ( ): 
S4.43, S7.03, S9.03, V14.48, S17.18, 
S22.18 

$4.46, A6.25, A8.49, A10.49, $14.47, 
A15.49, A19.29 

Hétfõtõl-Szombatig (X): V5.08, V6.39, S13.03, S21.08 
A4.44, $5.07, A5.50, $6.38, A6.55, 
A12.54, A14.36, A21.04 

Hétfõtõl-Péntekig (M): S6.13, S15.03, V17.43, S18.23 A8.14, A15.00, A17.20, $17.42 

Szombat-Vasárnap (Z): V14.01 $14.00, A17.44 

Vasárnap (+): S20.23 A5.09, A7.24, A13.00, A20.55 

Szeptembertõl-Júniusig: 
Hétfõtõl-Péntekig (I): 

Ebben az idõben erre  nincs járat. A8.15 

Jelmagyarázat: 

 

S: Sándorfalváról jön 

V: Szatymaz, Vasútállomásról jön 

A: Szatymaz, ABC(CBA bolt) felé megy 

$: Szatymaz, Szegedi utca felé megy 

Szeged, Autóbuszállomásról Szatymazra 

Közlekedik: Szatymaz, Szegedi utcához indul: Szatymaz, Vasútállomásra indul: 

Hétfõtõl-Vasárnapig ( ): S6.20, V14.40, S18.20, V19.40, S21.40 
A6.25, A7.50, A9.45, A11.50, A14.25, 
$14.40, A18.25, $19.40, A20.30, A22.45 

Hétfõtõl-Szombatig (X): S10.45, S22.45 A5.15, A13.30, A15.30 

Hétfõtõl-Péntekig 

és Vasárnap (D): 
V16.00 $16.00 

Hétfõtõl-Péntekig (M): S5.10, S7.15, S14.20, V16.45, S17.20 A6.45, A16.40, $16.45 

Szombat-Vasárnap (Z): S8.20, V13.30 $13.30, A16.45 

Szombaton (O): S14.45 Ebben az idõben erre nincs járat. 

Szeptembertõl-Júniusig: 

Hétfõtõl-Péntekig (JM): 
V5.35, S14.45  $5.35 

Hétfõtõl-Péntekig (I): V15.15 $15.15 

S: Sándorfalvára megy 

V: Szatymaz, Vasútállomásra megy 

A: Szatymaz, ABC(CBA bolt) felé megy 

$: Szatymaz, Szegedi utca felé megy 

Közlekedési jel: Közlekedik: 

 Naponta 

+ Munkaszüneti nap 

D Szabadnapok kivételével naponta 

I Iskolai elõadási napokon 

M Munkanap 

O Szabadnap 

X 
Munkaszüneti napok kivételével 
naponta 

Z Szabad és munkaszüneti napokon 

JELMAGYARÁZATOK: 

JM 
A tanév tartama alatt 
munkanapokon 
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A szer kesz tõ ség fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a be kül dött írá so kat rö vi dít ve, il let ve szer keszt ve kö zöl je.
Az új ság az ol va sók fó ru ma, a kö zölt le ve lek, cik kek tar tal má val a szer kesz tõ ség nem fel tét le nül ért egyet.

Ked ves Szatymaziak!

Is mét meg nyi tot tam

fod rá sza to mat

a szol gál ta tó ház ban
(Dó zsa György út 49.)

Nyit va tar tás:
Hét fõ: 12-19 órá ig

Pén tek: 12-19 órá ig

Be je lent ke zés:
06 30 294 66 14

Rippné Sikula An gé la

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

Számítógépjavítás
és szer viz!

06-20-253-8778

Ví rus ir tás, adat men tés, internet sze re lés, weblapkészítés.
Internet, ví rus ir tó prog ra mok, tûz fa lak te le pí té se, kon fi gu rá lá sa.

Ve ze té kes és ve ze ték nél kü li há ló za tok ki épí té se.

Új szá mí tó gé pek ér té ke sí té se!

AVON
ta nács adó nõ ket ke re sek.

Be lé pés díj ta lan.
Ju ta lék 15-30% -ig for ga lom tól füg gõ en. 

Ked vez mé nyek, aján dé kok!

Érd.: 06-30-743-75-62
Gedovics Írisz
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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

Áp ri lis
021-22-én
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
28-29-01-én
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
Má jus
05-06-án
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
12-13-án
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva, tel.:251-260)
19-20-án
Dr. Gom bos Lász ló
(Balástya, tel.:278-502 )

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 gond no kok:
Ró zsa Zol tán 
tel.: 06-20-260-0750
Tóth Ist ván 
tel.: 06-20-539-4292
Gubáné Ko vács Szil via
 tel.:06-20-533-5488

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 tõl pén te kig 13.20–19

órá ig, szom ba ton 9.00–15.30
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 in for má ci ók

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

Lap zár ta: áp ri lis 25-én.
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MotoCross

Szatymaz leg hí re sebb mo to ro sa Már ta Fe renc a 2006-os
ver seny év ben igen ko moly ered mé nye ket ért el. A 12 fu -
tam ból álló Or szá gos Ama tõr Kupa Ext ra 250 cm3 ka te gó ri -
á ban el ért si ke ré re a leg büsz kébb. Eb ben a me zõny ben a te -
het sé ges, és na gyon me rész ifjú ver seny zõk kö zött (az át lag -
élet kor 20-25 év) lett má so dik he lye zett 450 m3 Ya ma há já -
val ami a 38 éves ver seny zõ ki vá ló fel ké szült sé gét, és fi a ta -
lo kat meg szé gye ní tõ ál ló ké pes sé gét bi zo nyít ja. Ki emel ke -
dõ tel je sít mé nye kap csán ve he tett részt a ha zai mo tor sport
egyik leg ran go sabb ha zai ese mé nyén a Ma gyar Mo tor sport
Szö vet ség díj ki osz tó ján, ahol a Dél –Al föl di ré gi ó ból Hor -
váth Pál lal ket ten vol tak jelen. 

Ke vés bé jó hír, hogy az idei sze zont ver seny zés nél kül
töl ti, ami nem azt je len ti, hogy vég leg vissza vo nul, de egy
kis pi he nés nek, fel töl tõ dés nek min den képp szük sé gét érzi.
Így a rö vid pi he nõ után 2008-ban újult erõ vel in dul a mo to -
ro sok me zõ nyé ben.Feri a ron csok fö lött…

Elhunytak
Dékány Antalné (III. kör zet 87.)
För ge teg Sán dor (IV. kör zet 18.)
Frank Józsefné (Kos suth u. 48.)
Frányó Károlyné (Pe tõ fi u. 13.)
Kor má nyos Istvánné (III. kör zet 135.)
Nagy Jó zsef (II. kör zet 56.)
Vígh Lász ló (Hámán K. u. 62.)

Béke po ra ik ra!

Szü le tett: Var ga Hugó
Szü lõk: Var ga Kál mán, Var ga Ju li an na

 

Csa lá di ese mé nyek

Gó lya hí rek

Szü le tett: So mo gyi Lil la 2007.03.06.
Szü lõk: So mo gyi Gá bor, So mo gyi Tóth Krisz ti na

Há zas ság kö tés

Haeffler Ba lázs And rás és Greilich Ani kó
Sok bol dog sá got kí vá nunk!

 




