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Egy fon tos be ru há zás köz sé günk ben

2007. vég re sor ke rül he tett az újon nan épült ebéd lõ át -
adá sá ra. A Pe tõ fi ut cai épü let meg épí té sé rõl még az elõ zõ
tes tü let ho zott dön tést. Ezt kö ve tõ en, a köz be szer zé si el já rás 
so rán Birgés Lászó kõ mû ves vál lal ko zó pá lyá za ta nyert.

Az ön kor mány zat anya gi le he tõ sé gei köz épü le te ink ál -
lag meg õr zõ fel újí tá sát is ne he zen te szi le he tõ vé, ezért öröm -
te li al ka lom, hogy ilyen vo lu me nû új be ru há zás va ló sul ha -
tott meg Szatymazon.

Nem tit kol ha tó el, hogy az 53 mil lió fo rint ba ke rü lõ épü -
let fel épí té sé hez ked ve zõ ka ma to zá sú hi telt kel lett fel ven ni a 
te le pü lés nek mint egy 47 mil lió fo rint összeg ben. A hi tel tör -
lesz tés ter hei egyen lõ re nem fe szí tik a költ ség ve té sün ket,
mi vel há rom év tü rel mi idõ után kell csak tel je sí te ni ezen kö -
te le zett sé gün ket. Akik már meg te kin tet ték az épü le tet nem -
csak kí vül rõl, ha nem be lül rõl is azok elé ge det ten ál la pít hat -
ták meg, hogy a fen ti össze gért egy iga zán im po záns, tech -
no ló gi a i lag a XXI. szá zad kö vet el me i nek meg fe le lõ he lyen
ét kez het nek gyer me ke ink. 

Az áta dó ün nep sé gen tisz te le tét tet te a he lyi ven dé ge ken
kí vül Zsombó és Sándorfalva pol gár mes te re is. Bódis Mar -
git igaz ga tó asszony kö szön tõ sza vai után a nem ze ti sza lag
át vá gá sá ra dr. Kor má nyos Lász ló, Gyöm bér Lász ló volt
pol gár mes tert kér te fel. Az ün ne pé lyes pil la na tok ban je len
volt Báló Ber ta lan, a ko ráb bi kép vi se lõ tes tü let pénz ügyi bi -
zott sá gá nak el nö ke, a be ru há zás öt let gaz dá ja. 

Meg nyi tó be szé dé ben a pol gár mes ter hang sú lyoz ta a be -
ru há zás he lyi je len tõ sé gét, szólt a meg va ló sí tás kö rül mé -
nye i rõl va la mint ar ról, hogy mennyi re fon tos nak tart ja a he -
lyi vál lal ko zók fo lya ma tos be vo ná sát a köz sé gi be ru há zá -
sok fo lya ma tá ba. A jö võ rõl szól va meg em lí tet te, hogy az új
épü let nek több hasz no sí tá si irá nya is fel ve tõd het. Az egyik,
a te tõ tér be épí té sé re vo nat ko zik, mely nek ke re té ben a
Simsay is ko lá ban mû kö dõ osz tá lyok köl töz het né nek ide. A
má sik le he tõ ség, hogy al kal mas hely színt biz to sít köz sé gi és 
pri vát ren dez vé nyek meg tar tá sá ra. A meg nyi tó vé gén Kor -
má nyos Lász ló ki fe jez te azon re mé nyét, hogy a di á kok mi -
nél to vább hasz nál has sák jó egész ség ben, és jó ét vággyal a
falu új büsz ke sé gét.

KJ

a Mi La punk

A tar ta lom ból
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Bi zony, ami kor csak egy bõ ol dal -
ban kí ván juk fel so rol ni Szatymaz köz -
ség egész ség ügy ének elsõ 100 évé bõl az 
or vo so kat, ak kor je lent ke zik a rö vid írás 
leg na gyobb hi bá ja, hogy hi á nyos lesz.
Nem az zal van baj, ami le író dik, ha nem
az zal ami a tö mö rí tés után ki ma rad.

A leg utób bi la punk ban szó esett ar -
ról, hogy az egész Fölsõtanya la kos sá -
gá nak or vo si el lá tá sa ér de ké be
1885-ben egy ren de lõt hoz tak lét re.
Dok tor Kalas Jó zse fet ne vez ték ki „ke -
rü le ti” or vos nak. Vele in dul el a
szatymaziak egész sé gé ért mun kál ko dó
dok to rok sora.

Az 1885-ös év ben, az ál lo más kör -
nyé kén, de kü lö nö sen a mai Pe tõ fi ut cá -
ban szá mos disz nó akol lé te zett, ahol tö -
me ge sen hiz lal ták a ser té se ket. Az ako -
lok kö zött mû kö dött egy vá gó híd is
Frányó Ist ván 50 éves hen tes mes ter ve -
ze té sé vel, aki nek uno ká ja volt az a
Frányó Já nos, aki a Vas út ut cá ban nyi -
tott és mû köd te tett egy hús bol tot, amit
még Ki rály Má tyás asz ta los tól vett meg.

Kalas dok tor úr ren de lõ je az ak kor
még lé te zõ és üze me lõ vá gó híd mel lé
ke rült, Szatymaz 277 szám alá. (Nem a
leg sze ren csé sebb vá lasz tás nak tûnt.) Az 
or vos rit kán kinn. Leg több ször a reg ge li 
sze ged rõl jövõ sze méllyel ér ke zett és el -
sé tált az alig 300 mé ter re lévõ ren de lõ -
be. Kü lö nö sen sok be te ge nem volt.
Sok szor na po kig nem nyi tot tak rá aj tót a 
ha tal mas ke rü let bõl, ami Szatymazból,
Balástyából és Csengelébõl állt. Leg -
több baja, kü lö nö sen nyá ron, a hem zse -
gõ le gyek kel volt.

A be te gek, mint ál ta lá ban min den
új tól, az or vos tól is na gyon fél tek. Ma -
guk tól el nem men tek vol na a ren de lés -
re. Or vo si ke ze lés hez csak azok ju tot -
tak, akik már csak fe küd ni tud tak a lõ -
csös ko csi le ta kart szal má ján. Az egy -
sze rûbb gyógy sze re ket (amit az or vos is
ke vert) a ren de lõ ben meg le he tett kap ni, 
lab dacs for má ba, fo lya dék ba, vagy kül -
sõ leg ke nõcs ben. A bo nyo lul tab ba kért a 
vá ro si pa ti ká ba kel lett el men ni. Az em -
be rek a gyógy sze rek tõl is na gyin fél tek.
Volt olyan csa lád fõ, aki a meg vá sá rolt

pa ti ka szert még ott ki fe lé me net meg -
kós tol ta és ha nem ta lál ta az ízét meg fe -
le lõ nek, hely ben ki ön töt te, el dob ta, ne -
hogy az ott hon fek võ be teg még be te -
gebb le gyen tõle. Ak ko ri ban a kül sõ leg
al kal ma zott ke nõ csök és az úgy ne ve zett
„fáj da lom pa pí rok” iránt volt ke res let,
amit a fáj dal mas ré szek re, vég tag ra ken -
tek, vagy ra gasz tot tak.

A ko ra be li egész ség ügy az egész ség
meg õr zé sé re, a fer tõ zé sek, jár vá nyok el -
ke rü lé sé re, mér sék lé sé re pró bált hat ni.
A kez de tek ben nem sok ered ménnyel.
Az em be rek ki ala kult élet kö rül mé nye,
mai szem mel iszo nya tos volt. Az el múlt
lap ban arra hi vat koz tunk, hogy az
1880-as évek kör nyé kén a szü le tett
gyer me kek fele sem élte meg az elsõ
évét. Sok csa lád ban nyil ván sem tar tot -
ták a szü le tett gyer me kek szá mát, csak
az élõ két. Hogy ez mind nem mese, áll -
jon itt egy olyan hi he tet len rit ka hi va ta -
los „ér te sí tés”, mely még 1909-bõl szár -
ma zik. Ez a hi va ta -
los ér te sí tõ össze sí -
tet te az anya köny -
vek bõl egy csa lád
min den ada tát. A
csa lád Szatymazon 
is is mert. 

Az ok le ve let
ki ál lí tó Já szai Gé -
zá ról tud juk töb -
bek kö zött, hogy
bodrogmonostori
cím ze tes apát volt
(1901-tõl), ek kor a
bel vá ro si temp lom
plé bá no sa. Az ol -
vas ha tó szép írá sa
iga zol ja, mi ért lett
fi a ta lon a püs pö ki
hi va tal toll no ka. 

A hi va ta los
anya köny vek bõl
össze ál lí tott „Ér te -
sí tés” a szü lõk ada -
ta i nak is mer te té sén 
túl a szü le tett gyer -
me ke ket is fel so -
rol ja. Az 1909-bõl

való írás meg döb ben tõ ré sze, hogy a vi -
lág ra jött 11 gyer mek kö zül csak 4 élte
meg a fel nõtt kort, a töb bi egy éves kora
kör nyé kén el hunyt. A gyer me kek
1873-1893- kö zött majd nem két éven -
ként kö vet kez tek. Fur csa, hogy 3 fiú is
az apja után a Fe renc ne vet kap ta és csak 
az utol só vit te to vább. (Ju li an na ket tõ is
volt).

Az írást ha tü ze te sen át néz zük, bi -
zony jól lát ha tó, hogy nem tú loz tunk a
ko ra be li gyer mek ha lan dó ság kér dé sé -
ben. 

Ha azt néz zük, hon nan in dult és
hova ér ke zett csak a gyer mek ha lan dó -
ság (de az egész egész ség ügy) az el múlt
100 év so rán, bi zony sok-sok haj da ni
or vos, bába, vé dõ nõ sze mé lyé re kell
köz ben tisz te let tel vissza em lé kez nünk.

Pál mai Jó zsef

Még né hány mon dat és egy rit ka Ér te sí tés,
a „Haj dan volt or vo sok ról” szó ló írás hoz

Hely tör té net
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P Á L Y Á Z A T 

A „ SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY„ ku ra tó ri u ma 
pá lyá za tot hir det 

az aláb bi ki emel ten tá mo ga tott prog ra mok ban:

-”Szatymaz biz ton sá gá ért”
köz biz ton ság, köz rend,tûz vé de lem

-”Szatymaz kul tú rá já ért”
ok ta tás, köz mû ve lõ dés, sza bad idõ hasz nos ki hasz ná lá sa.

”Az egész sé ges élet mód ért”
meg elõ zés, szû rés, sport.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- Pá lyá za tot nyújt hat nak be in téz mé nyek, egye sü le tek,
ci vil szer ve zõ dé sek.

Szer ve ze ten ként egy pá lyá zat nyújt ha tó be.
- A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. jú ni us 20.
- A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. jú li us 30.
- A pá lyá za tok dí ja zá sá ra a ku ra tó ri um 450.000.-Ft-ot

kí ván fel osz ta ni.
- A pá lyá za to kat a „Szatymazért Ala pít vány” Ku ra tó ri u ma

ré szé re, de Szatymaz Köz sé gi Ön kor mány za tá hoz,
/Szatymaz, Kos suth u. 30. / kell be nyúj ta ni, 2 példányban.

- A pá lyá za tok ter je del me leg fel jebb 2 ol dal lehet.
A pá lyá zó kat a ku ra tó ri um, a dön tést kö ve tõ en értesíti.
                                  Kál mán Gá bor ku ra tó ri um El nö ke

A kép vi se lõ tes tü let 2007. áp -
ri lis 24-én tar tot ta ren des ülé sét. 
Dr. Kor má nyos Lász ló pol gár -
mes ter na pi rend elõtt be szá molt a
két ülés kö zött el telt idõ ben vég -
zett te vé keny sé ge i rõl, is mer tet te a
zárt ülé sen ho zott dön té se ket, a
Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott -
ság át ru há zott ha tás kör ben ho zott
dön té se i rõl szó ló tá jé koz ta tót, il -
let ve a le járt ha tár ide jû ha tá ro za -
tok ról szó ló be szá mo lót.

A kép vi se lõ tes tü let elsõ na pi -
ren di pont ke re té ben tá jé koz ta tót
hall ga tott meg a víz mû 2006. évi
mun ká já ról. Az ülés re meg hí vást
ka pott a Szatymazi Víz köz mû
KFT fe le lõs mû sza ki ve ze tõ je, aki 
is mer tet te a tá jé koz ta tót, il let ve
vá la szolt a fel me rült kér dé sek re. 

Mó do sí tás ra ke rült az ivó -
víz-szol gál ta tás dí já nak meg ál la -
pí tá sá ról szó ló ren de let, mely
alap ján a köz üze mi víziközmûbõl
szol gál ta tott ivó víz díja 2007. év -
ben 83,30 Ft/m3/ÁFA, azaz: brut -
tó 100 Ft/m3. Szol gál ta tá si alap díj
bekötésenként és éven te 2000
Ft/áfa, mely díj éven te négy al ka -
lom mal ke rül ki szám lá zás ra. 

A 25 m3/óra, vagy az e fe let ti
név le ges tér fo gat ára mú mé rõ vel
ren del ke zõ kö zü le ti nagy fo gyasz -
tók alap dí ja 4000 Ft + ÁFA, azaz:
Brut tó 4600 Ft/hó, fo gyasz tás tól
füg gõ díja: 235Ft/m3+Áfa, azaz:
Brut tó 282 Ft/m3. 

Má so dik és har ma dik na pi -
ren di pont ke re té ben mó do sí tás ra
ke rült a 2006. évi költ ség ve té si
ren de let, il let ve el fo ga dás ra ke rült
a 2006. évi költ ség ve tés vég re haj -
tá sá ról szó ló ren de let. A ren de -
let-ter ve ze te ket elõ ze te sen va la -
mennyi szak bi zott ság meg tár -
gyal ta és el fo ga dás ra aján lot ta a
kép vi se lõ tes tü let felé. 

A kép vi se lõ tes tü let a köz sé gi
ön kor mány zat 2006. évi költ ség -
ve té si gaz dál ko dá sá ról ké szí tett,
Kis Pál Lász ló és Gajdánné Szat -
má ri Má ria könyv vizs gá lók ál tal
el vég zett könyv vizs gá lat ered mé -
nye alap ján ki adott könyv vizs gá -
lói je len tést és ez zel együtt a 2006. 
évi költ ség ve tés vég re haj tá sá ról
szó ló egy sze rû sí tett be szá mo lót
el fo gad ta. 

Ne gye dik na pi ren di pont ke -
re té ben meg tár gyal ták és el fo gad -
ták a köz utak, köz te rü le tek fenn -

tar tá sa, köz tisz ta ság hely ze té rõl
szó ló tá jé koz ta tót.

Ötö dik és ha to dik na pi ren di
pont ke re té ben az Ügy ren di és
Ok ta tá si Bi zott ság elõ ze tes vé le -
mé nye zé se alap ján el fo gad ták az
Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la és a Napköziotthonos Óvo -
da Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram ját.
A Mi nõ ség irá nyí tá si Prog ram tar -
tal maz za a ve ze tõk ér té ke lé sét, az
ér té ke lés rend jét, a pe da gó gu sok
tel je sít mény ér té ke lé sé nek rend jét, 
az éves in téz mé nyi ér té ke lés mód -
sze re it és szem pont ja it, il let ve az
in téz mé nyi ön ér té ke lés mód sze re -
it és pe ri ó du sát. 

A kép vi se lõ tes tü let 2007. má -
jus 1-jé tõl ha tá lyon kí vül he lyez te
a me zei õr szol gá lat ról szó ló több -
ször mó do sí tott 2/2003. (II.20.)
Kt. ren de let.

Meg tár gyal ták és el fo gad ták
a Pol gár mes te ri Hi va tal Szer ve ze -
ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról
szó ló ren de le tet. 

A kép vi se lõ tes tü let úgy ha -
tá ro zott, hogy kí sér le ti jel leg gel
be ve ze ti a hosszab bí tott ügy fél -
fo ga dást.  

Hét fõn és pén te ken: 8-12 órá -
ig, szer dán: 8-18 órá ig. 

Egyéb na po kon a hi va tal fél 8
órá tól fél 4 órá ig tart nyit va.

Az elõ ter jesz té sek na pi ren di
pont ke re té ben meg tár gyal ta a
kép vi se lõ tes tü let a Szatymazi
Föld tu laj do no sok Va dász tár sa sá -
ga ké rel mét, és egy han gú lag dön -
töt tek ar ról, hogy tíz évre biz to sít -
ják a tár sa ság szá má ra a Szatymaz 
IV. kör zet 91. szám alat ti ún.
Vilmaszállási is ko la osz tály ter mét 
a hoz zá kap cso ló dó ud var résszel
együtt.

A kép vi se lõ tes tü let dön tött
ar ról, hogy a Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár Dankó Pis ta ne vét kap ja 
meg. A kép vi se lõ tes tü let fel kér te
Bur kus Andrásné igaz ga tó
asszonyt a szük sé ges in téz ke dé -
sek meg té te lé re. 

A kép vi se lõ tes tü let mó do sí -
tot ta az ön kor mány zat tu laj do ná -
ban álló la ká sok és he lyi sé gek
bér le té rõl és el ide ge ní té sé rõl szó ló 
ren de le tet, majd zárt ülés ke re té -
ben foly tat ta to vább ülést.

Ön kor mány za ti köz le mé nyek

Szám vi te li be szá mo ló: 
Lásd a mel lé kelt „Szám -

vi te li tör vény sze rin ti egyéb
szer ve ze tek köz hasz nú egy -
sze rû sí tett éves be szá mo ló ja
2006. év” nevû nyom tat -
ványt.

Költ ség ve té si tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sa:

2006. év ben a Szatyma -
zért Ala pít vány nem ré sze -
sült költ ség ve té si tá mo ga tás -
ban.

Va gyon fel hasz ná lá sá -
val kap cso la tos ki mu ta tás:

A Szatymazért Ala pít -
vány va gyo na 2005. év ben 
452 e Ft volt.

Be fek te té sei nin cse nek.
Tar to zá sa nincs. 

2006. év vé gé re 508 e Ft , 
ami az elõ zõ év hez ké pest
nö ve ke dést mu tat.

Az emel ke dés az 1 %-os
uta lá sok nak kö szön he tõ.

Az ala pít vány nem vá sá -
rolt az év fo lya mán sem kis
ér té kû tár gyi esz közt, sem
mást.

A va gyon egy ré szét,
400e Ft-ot pá lyá zat ki írá sa 
út ján osz tot ta szét:
Szatymazi Nyug dí jas egye -

sü let 30.000 Ft-ot ka pott
Szatymazi Napközi ott honos

Óvo da 20.000 Ft-ot ka -
pott

Köz sé gi Könyv tár 20.000
Ft-ot ka pott

Kap cso lat In teg rált Szoc.
Alapszolg. Kp. 50.000
Ft-ot ka pott

Szatymazi Mû ve lõ dé si Ház
és Könyv tár 40.000 Ft-ot
ka pott

Ált. és Mû vé sze ti Is ko la
Szatymaz 100.000 Ft-ot
ka pott

Szatymazi Moz gás kor lá to -
zot tak Egy. 40.000 Ft-ot
ka pott

„Szatymazért Ala pít vány”
2006. évi köz hasz nú sá gi je len té se
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SZAFT 30.000 Ft-ot ka pott
Szatymazi Sakk ba rá tok Kö -

re 20.000 Ft-ot ka pott
If jú sá gi Ka to li kus Kó rus

50.000 Ft-ot ka pott

Az ala pít vány 2006. év -
ben cél sze rin ti jut ta tás ban
nem ré sze sült.

Ka pott tá mo ga tá sok:
Köz pon ti költ ség ve té si

szerv tõl nem ka pott
Az el kü lö ní tett ál la mi

pénz alap tól: nem ka pott
A he lyi ön kor mány zat -

tól:  100e Ft-ot ka pott, ez az
összeg a fen ti ek ben rész le te -
zett pá lyá za tok ra ki osz tás ra
ke rült.

Ki sebb sé gi te le pü lé si ön -
kor mány zat tól: nem ka pott

te le pü lé si ön kor mány -
zat ok tár su lá sá tól és ezek
szer ve i tõl: nem ka pott

To vább uta lá si cél lal ka -
pott tá mo ga tás: 222e Ft-ot
ka pott

Az ala pít vány a fa lu na -
pi ren dez vény re ka pott 222 
e Ft-ot, ami a kö vet ke zõ
sze mé lyek tõl, szer vek tõl
ér ke zett:

Szatymaz Víziközmû  
50.000 Ft

Kor má nyos Lász ló dr.
30.000 Ft

So mo gyi György dr.                  
10.000 Ft

Csong rád M. KHT.                    
50.000 Ft

Kál mán Lászlóné                         
2.000 Ft

Cs-mi Ag rár ka ma ra                   
30.000 Ft

Al föld 2005-start Ker. K.           
50.000 Ft

Ezen össze get az ala pít -
vány át ad ta a ren de zõ szerv -
nek, va gyis az Ön kor mány -
zat nak to váb bi fel hasz ná lás -
ra.

A köz hasz nú  szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té ke
ill. össze ge:

Az ala pít vány ku ra tó ri u -
má nak tag jai nem ré sze sül -
nek sem mi lyen jut ta tás ban,
tár sa dal mi mun ká ban vég zik 
te vé keny sé gü ket

Tar tal mi be szá mo ló a
2006. évi köz hasz nú te vé -
keny ség rõl

A Szatymazért Ala pít -
ványt Szatymaz Köz ség kép -
vi se lõ tes tü le te hoz ta lét re a
35/1991. szá mon. A Csong -
rád Me gyei Bí ró ság a
Pk.60.219/1991/18. sz. vég -
zé sé ben a 191. sz. alatt vet te
nyil ván tar tás ba. Az ala pí tók
kez de mé nyez ték az ala pít -
vány köz hasz nú vá mi nõ sí té -
sét, amit 2001. ja nu ár 10-én
jóvá is ha gyott a Csm-i Bí ró -
ság.

Az ala pít vány, mint köz -
hasz nú szer ve zet cél ja:

Szatymaz biz ton sá gá nak
meg õr zé se, a kul tú ra fej lõ -
dé se és az egész sé ges élet -
mód.

En nek ér de ké ben min den 
év ben – be vé tel tõl füg gõ en – 
pá lyá za tot ír ki a szatymazi
ci vil szer ve ze tek szá má ra a
kö vet ke zõ té ma kör ben:

Szatymaz biz ton sá gá ért
Szatymaz kul tú rá já ért

Az egész sé ges élet mód ért
Az ala pít vány e cé lok ra

2006-ban 400.000 Ft-ot tu -
dott szét osz ta ni.

Az ala pít vány a ki utalt
pén zek út ját min dig fi gye -
lem mel kí sé ri, va gyis el szá -

mo lá si kö te le zett sé gei van -
nak a nyer tes pá lyá zók nak.

Az ala pít vány az éven te
meg ren de zen dõ fa lu na pi
ren dez vény re cél jel leg gel
be fi ze tett össze ge ket át utal ja 
a ren de zõ szerv nek, va gyis
az Ön kor mány zat nak.

Az ala pít vány éven te két
ülést tart.

Egy al ka lom mal a köz -
hasz nú sá gi be szá mo lót tár -
gyal ja meg és fo gad ja el, il -
let ve ki ír ja a pá lyá za tot, má -
sod szor pe dig a be ér ke zõ
pályázatokat bírálja el. 

2006-ban min den pá lyá -
zó el küld te az el szá mo lá sát,
te hát min den ki tel je sí tet te a
pá lyá zat tal kap cso la tos el -
szá mo lá si kötelezettségét.

2007. év ben 450.000
Ft-ot tu dunk ki osz ta ni. 

Az a tény, hogy az összeg 
a ta va lyi hoz ké pest emel ke -
dett, azt bi zo nyít ja, hogy az
ala pít vány si ke re sen
mûködik. 
Szatymaz, 2007. áp ri lis 18.

Kál mán Gá bor
Ku ra tó ri um el nö ke

Ti sza Vo lán köz le mé nye
5060 Sze ged – Szatymaz – Zsombó au tó busz vo na lon

Új meg ál ló he lyet he lye zünk for ga lom ba Szatymaz, Béke utca el ne ve zés sel. 
A meg ál ló hely a Béke u. ke resz te zõ dés nél, Szatymaz, Neszûrhegyi út és Móra Tsz. kö zött

a ke rü lõ sza kasz 3,2 km-nél ta lál ha tó. Ez zel egyi de jû leg a Szatymaz, Neszûrhegyi út meg ál ló hely
át he lye zés re ke rül 200 m-re Szatymaz, Gu lyás sa rok meg ál ló hely irá nyá ba (2,8 km-nél).

Má jus 20. Urunk menny -
be me ne tel ének az ün ne pe. A 
meg vál tás nagy mû vét már
be fe jez te. Ta ní tá sá nak igaz
vol tát fel tá ma dá sá val meg -
erõ sí tet te. Negy ven na pig
még itt ma rad a föl dön, hogy
az apos to la i ba is, de má sok -
ba is az örök élet be való hi -
tet, és a ben ne való bi zal mat
meg erõ sít se, és az éret te tör -

té nõ ál do zat vál la lás ra- ta -
nul ság-te vés re fel ké szít se.
„Ha en gem ül döz tek, ti te ket
is ül döz ni fog nak, de bíz za -
tok, én le gyõz tem a vi lá got,
és aki mind vé gig áll ha ta tos
ma rad, az üd vö zül.”Most
vissza tér Aty já hoz, hogy
ígé re té hez hí ven a ben ne hí -
võk szá má ra a he lyet el ké -
szít se. Mun ká já nak a foly ta -

tá sát azon ban rá bíz za az
apos to lok ra, az õ utó da i ra és
a ben ne hívõ em be rek mil li -
ó i ra: Ve gyé tek a Szent lel -
ket… Amint en gem kül dött
az Atya,úgy kül de lek én is ti -
te ket… Hir des sé tek az
Evan gé li u mot min den te -
remt mény nek… Te gye tek
ta nít vá nyom má min den em -
bert… Aki ti te ket hall gat en -

gem hall gat, aki ti te ket meg -
vet, en gem vet meg… Aki
hisz és meg ke resz tel ke dik,
üd vö zül, aki nem, az el kár -
ho zik… Én ve le tek va gyok
min den nap a vi lág vé ge ze té -
ig…!Ezért ren del te az Ol tá -
ri szent sé get… a szent mi se -
ál do za tot…ezért adja meg a
Bûn bo csá tás ha tal mát…
azaz más ként ala pít ja- ren -

Egy há zi gon do la tok – Plé bá nia Hí rei
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Az el múlt 5-6 év ben szám ta lan vál -
to zás tör tént a ma gyar egész ség ügy -
ben, s így szû kebb ré gi ónk ban is, az
utób bi hó na po kat néz ve, pe dig ezek
meg sok szo ro zód tak. Sok szor ne künk,
a ben ne dol go zók nak is ka o ti kus nak tû -
nik a rend szer, ezért sze ret nénk egy
rend sze re zett ké pet Önök nek át nyúj ta -
ni. Össze fog la lónk ki zá ró lag a fel nõtt
la kos ság el lá tá sát érinti.

A köz ség ben ket tõ fel nõtt há zi or -
vo si kör zet mû kö dik: I. sz. kör zet há zi -
or vo sa Dr. Len gyel De zsõ, kör ze ti nõ -
vér Csúriné Er zsi ke, orvosírnok
Onozóné Zsu zsa, II. sz. kör zet há zi or -
vo sa Dr. Len gyel And rea, kör ze ti nõ -
vér Bérczyné Ju dit, orvosírnok
Lippainé Ma ri ka. Mind két ren de lõ ben
min den hét köz nap 8.00-tól 11.00-ig
van ren de lés, de a 11 órá ig oda ér ke zõk 
min den eset ben ré sze sül nek el lá tás ban, 
sen kit nem kül dünk el. A vá ra ko zá si
idõ az el múlt hó na pok ban a jog sza bá lyi 
vál to zá sok mi att meg sok szo ro zó dott.
A leg töb ben ezt tü re lem mel vi se lik, de
ter mé sze te sen, fõ leg az ak tí vabb kor -
osz tály, kis gyer mek kel ér ke zõk, rö vi -

debb idõt szán nak a há zi or vos sal való
ta lál ko zás ra. 4 éve már le he tõ ség van
te le fo nos elõ jegy zésre (Dr. Len gyel
De zsõ: 283-130, Dr. Len gyel And rea: 
283-101/13-as mel lék) leg ké sõbb egy
nap pal ko ráb ban. Az idõ pon to kat
igyek szünk tar ta ni, saj nos elõ for dul hat
csú szás rosszul lét, sür gõs szük ség ese -
tén. Mind két há zi or vos nál él het nek a
be te gek az zal a le he tõ ség gel, hogy akik 
mun ká juk mi att nem tud ják a ren de lést
fel ke res ni, elõ re egyez te tett idõ pont -
ban ta lál koz hat nak há zi or vo suk kal,
pél dá ul jo go sít vány meg újí tá sa kor, ál -
lan dó gyógy sze rek fel íra tá sa kor. Az
újon nan be ve ze tett jog sza bály ok töb -
bek közt azt a le he tõ sé get ad ták a há zi -
or vos ke zé be, hogy a be teg ál la po ta,
be teg sé ge alap ján akár há rom hó nap ra
fel ír hat ja gyógy sze re it. A re cep tek ér -
vé nyes sé ge is há rom hó nap ra nõtt. A
be teg az adott gyógy szer há rom havi
adag ját 3 da rab re cep ten kap ja meg. Ez
az el sõ re jól hang zó meg ol dás olyan
csap dá kat rejt ma gá ban, hogy ha vé let -
le nül el vész a re cept, nincs mó dunk ban 
azt is mé tel ten tá mo ga tot tan fel ír ni,

csak tel jes áron. Ha idõ köz ben a te rá pia 
mó do sí tá sá ra ke rül a sor, kény te le nek
va gyunk vissza kér ni a fel nem hasz nált
re cep te ket, és még so rol hat nám a le het -
sé ges prob lé má kat. Min den eset ben, ha 
fel me rül az igény, az or vo sé a
felelõsség, így a döntés joga is. 

Évek óta mû kö dik a köz ség ben
vér vé tel, mely nek anya gi von za tát az
Ön kor mány zat vál lal ja. 2 he ten te hét -
fõn ként 6.15-tõl 8.00-ig tör té nik a vér vé -
tel elõ jegy zés alap ján az Egész ség -
ház ban a szatymazi pra xi sok ba be je -
lent ke zet tek szá má ra. Be uta ló val az -
nap ér ke zõ ket saj nos nem tud juk fo -
gad ni. Az ered mé nyért szer dá tól le het
men ni a sa ját há zi or vos hoz. Si ke rült el -
ér nünk, hogy je len leg a vizs gá la tért
nem kell vi zit dí jat fi zet ni. A be uta ló ki -
ál lí tá sa és az ered mé nyek meg be szé lé -
se vi szont vi zit díj kö te les. Sze ret nénk
kér ni a vér vé tel re a pon tos ér ke zést! El -
kép zel he tõ, hogy vál to zás lesz a vér vé -
tel rend jé ben, er rõl há zi or vo suk tól
kap hat nak tá jé koz ta tást.

Az elõ zõ lap szám ok ban több szó
esett a vi zit díj be ve ze té sé rõl, a men te -

Az egész ség ügyi el lá tás 2007-ben Szatymazon

de li a szent sé ge ket, hogy
eze ket fel hasz nál va éle tünk
le gyen., több éle tünk le gyen
em ber hez mél tóbb éle tünk
le gyen. Ta ní tá sa- fi gyel mez -
te té se min den ki nek szól. Aki 
sze ret en gem meg tart ja pa -
ran csa i mat.” Ha el uta sít juk
és  fi as kót val lunk, az már
nem raj ta mú lik. Mi, sa ját
ma gunk ké szít jük elõ és jár -
juk vé gig a bol dog ság, vagy
szen ve dés felé ve ze tõ utat is. 
A vá lasz tás, a dön tés joga a
mi ke zünk ben van. És amit
vá lasz tunk, az lesz a mi énk.
Sen kit nem okol ha tunk a
rossz dön té sünk végzetes
kudarca miatt.

E na pon lesz köz sé günk -
ben a GYERMEKEK
ELSÕÁLDOZÁSA is. Saj -
nos, az elõb bi gon do la to kat
ke vés szü lõ ipar ko dik sa ját
gyer me ké vel kap cso lat ban is 
meg va ló sí ta ni, higgy az iga -
zi sze re te té rõl, aka ra tá nak

el fo ga dá sá ról,pa ran csa i -
nak,-mindegyiknek a hû sé -
ges meg tar tá sá ról, - még ál -
do za tok árán is,- sa ját maga
jár jon elõ jó pél dá val. Sok -
szor a ré geb bi állításának élõ 
cáfolatává válik a késõbbiek
folyamán.

Pró bál juk mind annyi an
se gí te ni õket, hogy az õ éle -
tük ben ez ne tör tén hes sen
meg, ha nem Jé zus sza va it
idéz ve az õ be széd jük, meg -
nyi lat ko zá suk min dig IGEN
le gyen és so ha sem NEM,
egy éle ten ke resz tül. Eb ben
se gí te ni fog ja õket az Úr is,
aki vel e na pon ta lál koz nak
elõ ször, ha csak rossz em be -
rek, ron tó ke zek, sok szor a
szülõké is, - ezt romba dönti
bennük!

Má jus 27. PÜNKÖSD
ÜNNEPE: A Szent lé lek el -
jö ve tel ének a nap ja. Az
Anya szent egy ház szü le tés -
nek a nap ja, jön a Vi gasz ta -

ló, az Erõs ség lel ke, Az Igaz -
ság lel ke. Ne ves szél zú gá sa
köz ben, tü zes nyel vek alak -
já ban száll le az apos to lok ra,
hogy a bûn meg ápo ro dott le -
ve gõ jét el fúj ja, a lé lek bûn -
sa lak ját ki éges se, he lyet te az
iga zi, ál do za tos sze re tet Is -
ten és em ber sze re tet tü zét
fel gyújt sa. Hány szor kel le ne 
a ma em be ré nek is fel só haj -
ta ni a ma gyar kö zép kor köl -
tõ jé vel, hogy az ál dott szép
Pün kösd nek jeles ideje,
mindent egészséggel
látogató szele hozzánk is
megérkezzen!

Pün kösd hét fõ 8-kor lesz
szent mi se.

Jú ni us 3:Szent há rom ság
va sár nap ja. A Há rom sze mé -
lyû egy Is ten nek az ün ne pe.
Az Atyáé, aki te rem tett, a
Fiúé, aki meg vál to zott, a
Szent lé le ké, aki meg szen telt
és le fog lalt ben nün ket maga
szá má ra a ke resz tény ség ben

és fel épí tet te ben nünk az õ
temp lo mát, aho vá be köl tö -
zik, nem csak az elsõáldozás
al kal má val, ha nem még job -
ban meg erõ sít a Bér má lás -
ban, hogy ne csak név leg ha -
nem va ló ság ban is ke resz té -
nyek tud junk len ni és azt te -
gyük, úgy vi sel ked jünk,
ahogy eh hez a név hez il lik,
és el uta sít juk mindazt, ami
méltatlan hozzá, másként
minden bûnt és emberi
gonoszságot.

Junius10: ÚRNAPJA.,
az ol tá ri szent ség ün ne pe. Az
Úr na pi szer tar tá sun kat a 8
órás mise ke re té ben a temp -
lom ban vé gez zük el. Jé zus
ren del ke zett: Ve gyé tek és
egyé tek, ez az én tes tem,-ez
a szent ál do zás, - ha nem
eszitek, nem élek bennetek.

Deli And rás
plé bá nos
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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
Fel újí tás mi att zár va!!
Kó rus pró ba
Min den hét fõ, csü tör tök
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Ke rá mia fog lal ko zás- ko -
ron go lás

Min den csü tör tö kön 1600 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ve ze ti: Kon koly Éva
Ké zi mun ka szak kör
Min den ked den  1600

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

He lye: Ál ta lá nos Is ko la

sek kö ré rõl-ez jú li us el se jé tõl is mét
vál to zik-, az új be uta lá si rend rõl. Sze -
ret nénk is mé tel ten fel hív ni a fi gyel met, 
hogy bi zo nyos be teg sé gek ese tén a
men tes ség csak az zal a be teg ség gel
össze füg gés ben levõ el lá tás ra vo nat ko -
zik. Pél dá ul a cu kor be teg in zu lin fel íra -
tá sa kor vi zit díj men tes, vi szont ha a re -
u ma to ló gi á ra kér be uta lót, neki is fi zet -
nie kell. Bõ vebb in for má ció a ko ráb bi
új sá gok ban ol vas ha tó ak, il let ve min -
den vá ró te rem ben ki füg gesz tés re ke -
rül tek nap ra ké szen, a díj té tel vál to zá -
sokkal együtt. A napi gya kor lat ból úgy
tû nik ez utób bi ke rül te el a leg több pa -
ci en sünk fi gyel mét, ezért ki vo na to san
ugyan, de né hány rész let re fel hív nánk
a fi gyel met. 2007. ja nu ár el se jé tõl
nem csak meg emel ked tek a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be
NEM ve he tõ egyes egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok dí jai, ha nem bõ vült is a lis ta. 
Mit is je lent ez?  Lõ fegy ver 4 000 Ft,
jo go sít vány 40 év alatt 6 000 Ft, 40-60
év kö zött 4 000 Ft, 60-70 év kö zött 2
000 Ft, 70 év fe lett 1 000 Ft, lát le let 3
000 Ft. Ed dig nem sze re pelt a té rí ten dõ
el lá tá sok kö zött: ká bí tó szer ha tá sa
alatt álló sze mély akut el lá tá sa: 6 000 
Ft, or vos szak ér tõi vizs gá la tok és
szak vé le mé nye zé sek (pél dá ul to vább -
ta nu lás hoz, nyá ri mun ká hoz, tan fo -
lyam hoz ki adott iga zo lás): 6 000 Ft.
Ezek ben az ese tek ben ter mé sze te sen
vi zit dí jat nem kell fizetni. Továbbra is
a társadalombiztosítás terhére történik
az ápolási díjhoz, fogyatékossági
támogatáshoz, súlyos
mozgáskorlátozottság igazolásához,
közgyógyellátási igazolványhoz

kiadott szakvéleményezés. Ezek
vizitdíj kötelesek.

A ren de lés be fe je zé se után nem ér
vé get a napi mun kánk, ek kor tör té nik a
be te gek ott ho ni látogatása.

2000-ben köz sé günk is csat la ko zott 
Sze ged Köz pon ti Ügyeletéhez, mely
mun ká ban te vé ke nyen részt ve szünk
mi is, há zi or vos ok. Ez a köz pon ti ügye -
let azt je len ti, hogy hét köz nap okon
16.00-tól más nap reg gel 7.30-ig, hét vé -
gén és ün nep nap okon reg gel 7.30–tól
más nap reg gel 7.30-ig sür gõs eset ben 
vagy sze mé lye sen Sze ge den, a Szil ágyi 
ut cá ban ( Men tõ ál lo má son) vagy a
474-374-es fi ze tõs vagy a 104-es  in -
gye nes szá mon kér he tõ or vo si se gít ség. 
A vi zit díj be ve ze té sé vel még na gyobb
hang súlyt ka pott a sür gõs ség fo gal ma,
ugyan is, aki nem az ide vo nat ko zó ren -
de let sze rin ti sür gõs sé gi eset ben ve szi
igény be az ügye le ti el lá tást, an nak 1
000 Ft-ot kell fi zet nie. A csat la ko zás sal 
nõtt az el lá tás biz ton sá ga ügye le ti idõ -
ben, hi szen a te le fo nos se gít ség ké ré sek 
a ré gi ós szol gá lat ve ze tõ höz fut nak be,
aki dönt ar ról, hogy mi lyen se gít sé get
(ro ham ko csit, eset ko csit, szál lí tó men -
tõ au tót vagy or vo si ügye le ti ko csit)
küld a hely szín re. A sok szor fö lös le -
ges nek tûnõ kér dé sek en nek el dön té sé -
hez kel le nek. A kér dés már csak az, mi
tör tén jen rosszul lét ese tén a ren de lés
vége és az ügye let kez de te kö zött. Az
erre ér vé nyes jog sza bály sze rint ma
Ma gyar or szá gon egy há zi or vos nak
napi nyolc órát kell el ér he tõ nek len nie
be te gei szá má ra, oly mó don, hogy a
ren de lé si idõ ben a ren de lõ jé ben kell
tar tóz kod jon, a fenn ma ra dó idõ szak -
ban pe dig olyan hely szí nen, hogy hí vás 

ese tén 1 óra, nem té ve dés, 1 óra alatt a
hely szín re ér jen. Ha sür gõ sebb az el lá -
tá si igény, a men tõ szol gá la tot kel le ne
hív ni. Lát va a mai egész ség ügy hely ze -
tét, a men tõk le ter helt sé gét, s nem utol -
só sor ban sür gõs szük ség ese tén be te -
ge ink eset le ges ve szé lyez te tett sé gét a
köz pon ti ügye let hez való csat la ko zás -
kor, az ak ko ri ön kor mány za ti ve ze tés -
sel egyet ér tés ben vál lal tuk, hogy a ren -
de lé si idõt kö ve tõ en a köz pon ti ügye let
kez de té ig a ko ráb bi ügye le tes mo bi lon
(06/30-383-0237) egyikünk mindig
elérhetõ, s ez a kollega Szatymazon
tartózkodik. Az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy ez jó
döntés volt, sokszor az a pár perc is
számított, amennyivel a
mentõszolgálatot megelõztük. Nyári
szabadságolások idején elõfordulhat
egy-egy hétre, hogy a segítség
Zsombóról érkezik.

A he lyet te sí tés rend je is meg vál to -
zik, mely fõ leg a nyá ri sza bad ság ide -
jén kí ván min den ki tõl na gyobb to le -
ran ci át. Meg szû nik az össze vont ren de -
lés, min den ki vá lasz tott há zi or vo sá nak
ren de lõ jé ben ve he ti igény be az el lá tást, 
ki vé tel a sür gõs szük ség ese te. Kér jük a 
tisz telt la kos sá got, fi gyel je az errõl
szóló hirdetményeket a
várótermekben!

Re mél jük tá jé koz ta tónk kal se gít sé -
get tu dunk nyúj ta ni! Kér jük Önö ket,
for dul ja nak hoz zánk bi za lom mal bár -
mely ilyen irá nyú kér dés sel, a ki he lye -
zett tá jé koz ta tó kat ol vas sák el! Hisz
közösen könnyebb eligazodnunk! 

Jó egész sé get kí ván nak Önök nek
há zi or vo sa ik:

Dr. Len gyel De zsõ és 
Dr. Len gyel And rea

Al ler gia szû rés

2007 má jus 30-án az Egész ség ház ban
fül-orr-gé gé sze ti al ler gia szû rés lesz 14.00-tól.

A vizs gá la ton csak elõ jegy zéssel le het részt ven ni.
Be je lent ke zés sze mé lye sen Bérczyné Ju dit nál

az Egész ség ház ban
(ki kell töl te ni elõ ze te sen egy kér dõ ívet).
A szû rés re azo kat a be te ge ket vár juk, 

akik ed dig al ler gia ke ze lést nem kap tak, de tü ne te ik
(vi zes orr fo lyás, szem visz ke tés, gya ko ri tüsszö gés)

alap ján úgy gon dol ják, hogy al ler gi á sak.
Be uta ló nem szük sé ges, TAJ kár tyát vin ni kell.

A szû rés vi zit díj men tes.

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Má jus 30-án Vér adás 1000-1300-ig
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Is ko lánk Arany Já nos
szü le té sé nek 190. év for du ló -
já ra több ka te gó ri á ban ver -
senyt hir de tett. Szá mos szín -
vo na las pá lya mû ér ke zett,
ame lyek bõl ki ál lí tást ren dez -
tünk. A zsû ri a kö vet ke zõ ta -
nu lók mun ká it emel te ki:

Sza va ló ver seny:
5-6.osz tá lyo sok
I. Sza bó Re ná ta
II. Döme Ale xand ra
III. Kucsera Zsó fia

7-8.osz tá lyo sok:
I. Masa Tí mea
II. Var ga Szil via
III. Zavoianu Vik tó ria

Vers írás:
I. Döme Ale xand ra
II. Zsemberi Dá ni el
   Pipicz At ti la
   Ka pás Ró bert
   Ko lozs vá ri Ger gely
III. Dani Zsolt
     Új vá ri Pé ter
     La ka tos Csa ba
     Mikus Kár oly
III. Papp Dá vid
     Már ki Pat rik

Név jegy tar tó-ké szí tés:

I. Döme Ale xand ra
II. Bár ká nyi Dóra
II. Már ta Mó ni ka
    Sza bó Kit ti
III. Ba logh Vik tó ria
     Barta Ni ko lett
III. Tóth Lász ló
     Sza bó Sán dor
     Már ta La jos
III. Szõ ke Ta más
III. Tóth Mol nár Anna
Kü lön díj ban ré sze sült:

Papp Szi lárd

Há rom di men zi ós al ko -
tá sok:

I. Ga ra mi Re ná ta
I. Né meth At ti la
II. Szil ágyi Dóra

II. Ács Esz ter
   Barta Ni ko lett
   Hí res Ad ri enn
   Lajt ár Ro land
   Nyá ri Me lit ta
III. Ker tész Krisz ti án
     Zámbó Heni
            és
     Kondász Ni ko lett
    Ollári Zita
    Zavoianu Vik tó ria
    Tóth Me lin da
    Kucsera Zsó fia
            és
    Sza bó Re ná ta
    Da rázs Mó ni ka
    Né meth An gé la
    Ha lász Ka ro li na
    Mi hály Ben ce

Az ol va sás gyö nyö rû sé -
ge:

    Vidács Krisz ti na
    Barta Dá ni el
    Tóth Mol nár Anna

2007.IV.19-én ren dez ték 
meg Sándorfalván az alsó ta -
go za to sok te rü le ti he lyes -
írá si ver se nyét.

A ta nu lók toll ba mon dást
ír tak, majd fel adat la pot töl -
töt tek ki. Ala pos fel ké szült -
sé gü ket ered mé nye ik iga zol -
ják:

2. oszt.  I. Kock La u ra
               Fel ké szí tõ:

Völgyesi - Sán dor Gab ri el la
            VII. Kor dás Réka
               Fel ké szí tõ:

Nikolényi Miklósné

3. oszt.  III. Sza bó Vi vi en
              V Kal már Fan ni
              Fel ké szí tõ:

Dékányné dr. Ba logh And -
rea

4. oszt.  V. Prá gai Be ne -
dek

               Fel ké szí tõ: Csil -
lag vá ri Gusztávné

VII. Kál mán Be ne dek

Fel ké szí tõ: Ka sza Ág nes
Me gyei Ka zin czy He -

lyes írá si Ver se nyen  I. he lye -
zést ért el Var ga Do rottya (
fel ké szí tõ: Dékányné dr. Ba -
logh And rea)

Gra tu lá lunk!

Is ko lánk ban a te rü le ti
sza va ló ver seny se lej te zõ jén 
sok-sok vers sze re tõ gyer -
mek mé ret te meg ma gát. 

A zsû ri, mint min dig,
most is ne héz hely zet ben
volt.

1-2. osz tá lyos kor cso -
port: Dani And rás 1.a. (Bar -
na Károlyné)

Gyu ris Nor bert 1.b. (Ve -
res Tiborné)

Miczicz Zol tán 1.b. (Ve -
res Tiborné)

Szûcs Ben ce 2.a.
(Völgyesi - Sán dor Gab ri el -
la)

Bozsics Bet ti na 2.a.
(Völgyesi - Sán dor Gab ri el -
la)

Kál mán Zsó fia 2.b.
(Nikolényi Miklósné)

Kó nya Ni ko lett 2.b.
(Nikolényi Mikósné)

3-4. osz tá lyos kor cso -
port: Var ga Do rottya 3.b.

(Dékányné dr. Ba logh And -
rea)

Csamangó Márk 4.a.
(Csil lag vá ri Gusztávné)

Prá gai Be ne dek 4.a.
(Csil lag vá ri Gusztávné)

Náczi Edit 4.a. (Csil lag -
vá ri Gusztávné)

Nyá ri Vi vi en 4.b. (Ka sza
Ág nes)

Kál mán Be ne dek 4.b.
(Ka sza Ág nes)

A to vább ju tot tak az
Újszentiváni Ál ta lá nos Is ko -
lá ban kép vi sel ték te le pü lé -
sün ket, ahol re me kül helyt -
áll tak:

1-2. osz tály: Kál mán
Zsó fia kü lön dí jat ka pott

V. BozsicsBettina 
VI. Kó nya Ni ko lett

3-4. osz tály: III. Var ga
Do rottya

V. Kál mán Be ne dek

A te rü le ti ma te ma ti ka
ver seny a 4. osz tá lyo sok szá -
má ra ki írt for du ló ján is ko -
lán kat Szûcs Esz ter és Prá gai 
Be ne dek kép vi sel te. A ne héz 
fel ada tok kal re me kül „el -
bán tak”, Be ne dek II. he lye -
zé sé vel ki ér de mel te, hogy a
Hód me zõ vá sár he lyen meg -

Is ko lánk hí rei
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ren de zett me gyei ver se nyen
el in dul has son.

Fel ké szí tõk: Csil lag vá ri
Gusztávné, Ka sza Ág nes,
Gyukity Krisz ti na.

Ma te ma ti ka és szá mí -
tás tech ni ka házi ver seny:

Is ko lánk ban 72 fel sõs ta -
nu ló vett részt már ci us 30-án 
a több for du lós csa pat ver se -
nyen. A csa va ros eszû ne bu -
lók szá má ra az ész bon tó fel -
ada tok az agy tor nán kí vül

meg moz gat ták a fan tá zi á ju -
kat és a tes tü ket is.

Az él me zõny ben a kö -
vet ke zõk vé gez tek:

I. He lye zés: 55 pont
6.b: Gá bor Vi o let ta 
Ga ra mi Re ná ta
Kocsó Krisz ti na
Szil ágyi Dóra

II. He lye zés: 53 pont
8.a: Dani Zsolt 
La ka tos Csa ba

Új vá ri Pé ter

III. He lye zés: 42 pont
5.a: Kéri Tí mea
Kis Ág nes 
Tóth-Molnár Anna 
Var ga Vi vi en

5.b: Ács Esz ter 
Ba logh Vik tó ria
Barta Ni ko lett
Hí res Ad ri enn

7.a: Bor bély Ist ván
Géczi Bá lint 

Kál mán Gá bor 
Sza bó Sán dor

An gol nyel vi mun ka kö -
zös ség hí rei:

Há zi ver seny:

Lon don Bridge
An gol nyel vi teszt ver -

seny

1. for du ló (vá lo ga -
tó)
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5.oszt.: 1.
hely.: Kor dás Pet ra

2. hely.: Barta Ni ko lett
3. hely.: Ács Esz ter

6.oszt.: 1.
hely.: Kál mán La jos

2. hely.: Szil ágyi Dóra
3. hely.: Bodó Eri ka, Ko -

csis Pet ra

7.oszt.: 1.
hely.: Var ga Ro land

2. hely.: Vidács Krisz ti na
3. hely.: Kál mán Gá bor

8.oszt.: 1.
hely.: Bitó Ág nes

2. hely.: Pipicz At ti la
3. hely.: Ko pasz Dá vid

A vá lo ga tó elsõ he lye -
zett jei be ju tot tak az is ko lai
dön tõ be, me lyen a leg jobb
ered ményt Kor dás Pet ra 5.a
osz tá lyos ta nu ló érte el, s ez -
zel be ju tott az or szá gos dön -
tõ be. Fel ké szí tõ tanára:
Hódiné Csányi Katalin.

A 8. osz tá lyo sok szá má ra 
ren de zett Shakes peare mû -
for dí tó há zi ver seny gyõz tes
Bitó Ág nes lett, aki mun ká -
já val be ju tott a megyei
versenyre.

I/A kor cso port-csa pat ver seny

Vég ered mény

Sza bad Gya kor lat

He lye zés Név Hely ség Pont szám
1. Napköziotthonos Óvo da „Süni” cs. Szatymaz

8,825
2. Bu dai Nagy An tal Ut cai Tag óvo da Bor nem -

issza Ut cai Óvo daPécs 8,800
3. Nagy Jenõ Ut cai Óvo da „Tig ris” cs. Pécs

8,650
4. Cso ko nai Ú ti Tag óvo da „Csi pet” cs.

Ka zinc bar ci ka 7,625
5. Ne fe lejcs Óvo da „Hó vi rág” cs. Zsombó 

7,350
6. Nagy ha lacs ka Óvo da „Esõ csep pek” cs.

Bu da pest 7,325
7. Ha gyo mány õr zõ Óvo da Tö köl 6,950
8. Me zõ szél Úti Óvo da Pécs 6,900
9. Ko dály Zol tán Óvo da „Pil lan gó” cs. Pécs

6,825
10. Bim bó Ut cai Óvo da 2. cs. Pécs 6,725
11. Ne fe lejcs Ócoda „Ibo lya” cs. Zsombó

6,725
12. Napköziotthonos Óvo da „Mé hecs kék” cs.

Szatymaz 6,500

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da Szatymaz „Süni” csa pa ta:
Ility Nóra, Ju hász Eni kõ, Kiss Dea, Prá gai Bíborka

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da Szatymaz „Mé hecs kék” csa -
pa ta: Csí kos Bri git ta, Kõ he gyi Réka, Mély kú ti Vik tó ria,
Szûcs Eme se

I/B kor cso port – cso port ver seny 

Vég ered mény 

Sza bad Gya kor lat 

He lye zés Név Hely ség Pont szám
1.-2. 1.sz Eta lon sport Ált. Isk. „A” cs. Bu da pest

9,000
1.-2. Ár pád Fe je de lem Új vá ro si Ált. Isk. Ka zinc bar -

ci ka 9,000
3. Bár dos La jos Ált. Isk. Na gya tád

8,300
4.-5. Szé che nyi Ist ván Ált. Isk. Sió fok 7,600
4.-5. Ált és Alap fo kú Mûv. Isk. „Mo cor gók” cs.

Szatymaz 7,600
6. Me zõ szél Ut cai Ált. Isk. „A” cs. Pécs

7,450
7.-8. Általásnos Is ko la Keveháza Bu da pest

7,350
7.-8. Kós Kár oly Ált. és Alap fo kú Mûv. Isk.

Zsombó 7,350
9. Janikovszky Éva Ált. Isk. „A” cs.

Kozármisleny 7,250
10. Köz tár sa ság Téri Ált. Isk. Pécs 7,200
11. Bíró La jos Ált. Isk. Szigetszentmiklós

7,000
12. SZTE Ju hász Gyu la TFK Gyak Ált. és Alap fo -

kú Mûv. Isk. Sze ged 6,950
13. Ál ta lá nos Is ko la Tel ki Tel ki 6,750
14. Be szé des Jó zsef Ált. Isk. Sió fok 6,500

Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, Szatymaz
„Mo cor gók”: Kiss Nóra, Pa lo tás Gyön gyi, Papp Gréta, Pa -
ta ki Ale xand ra

RG Di ák olim pia Or szá gos Dön tõ
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II/B kor cso port-csa pat ver seny

Vég ered mény

Ka ri ka Gya kor lat

He lye zés Név Hely ség Pont szám
1. Ár pád Fe je de lem –Új vá ro si Ált. Isk.Ka zinc bar -

ci ka 8,150
2-3. Kós Kár oly Ált. és Alap fo kú Mûv. Isk.

Zsombó 8,000
2-3. Zrí nyi Ilo na Ált. Isk.   Ka pos vár 8,000
4. Ált és Alap fo kú Mûv. Isk. Szatymaz

7,900
5. I.sz. Eta lon sport Ált. és Sportisk. „A” cs. 

Bu da pest 7,800
6. Bár dos La jos Ált. Isk.  Na gya tád 7,750
7. Ár pád Fe je de lem Ált. Isk. Na gya tád

7,600
8. Ál ta lá nos Isk. Keveháza   Bu da pest 7,500
9-12.Jó zsef At ti la Ált. Isk. Szigetszentmiklós

7,000
9-12.Szent Mór Kat. Ált. Isk., Mûv. Isk. Gimn. és

SZKI „1” cs. Pécs 7,000
9-12.Bíró La jos Ált. Isk. Szigetszentmiklós

7,000
9-12.Szé che nyi Ist ván Ált. Isk. Sió fok 7,000
13. Be szé des Jó zsef Ált. Isk. Sió fok 6,800
14. Kar dos Ist ván Ált. Isk. és Közgazd –i SZKI

Szigetszentmiklós 4,600

Ál ta lá nos és alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, Szatymaz: Bár -
ká nyi Fló ra, Kelsch Anna , Kondász And rea , Kósa Kit ti,
Kõ he gyi Ág nes, Kreinker Ber na dett, Szána Sza bi na

III/B kor cso port –csa pat ver seny

Vég ered mény

Kö tél gya kor lat

He lye zés Név Hely ség Pont szám
1. Ált és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la Szatymaz

8,550
2. Kós Kár oly Ált és Alap fo kú Mûv. Isk.

Zsombó 7,800
3. Deák Fe renc Ált Isk. Paks 7,500
4-5. 1.SZ. Eta lon sport Ált. és Sportisk. Bu da pest

7,400
4-5. Szé che nyi Ist ván Ált. Isk. Sió fok 7,400
6. Ár pád Fe je de lem –Új vá ro si Ált. Isk.Ka zinc bar -

ci ka 6,750
7. Bíró La jos Ált. Isk. Szigetszentmiklós

6,650
8. PTE Deák Fe renc Gyak. Gimn. és Ált. Isk.

Pécs 6,450
9. Sztárai Mi hály Ált. Isk. és Alap fo kú Mûv. Okt.

Int. Pécs 6,400
10. Ál ta lá nos Is ko la Tö köl 6,200
11. Szent Mór Kat. Ált Isk., Mûv Isk., Gimn és

SZKI „A” cs. Pécs 6,100
12. Né meth Ist ván Ált Isk. Ka pos vár

6,000

Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, Szatymaz: Gá -
bor Vi o let ta, Ka pás Re gi na, Kor dás Pet ra, Szil ágyi Dóra,
Tóth Ju dit

Kö szö net nyil vá ní tás
A Szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ta nít vá nyai, pe da gó gu sai, dol go zói és az is ko la ve ze tõi ez úton

sze ret né meg kö szön ni az aláb bi ak ban fel so rolt szü lõk nek a Simsay is ko lá ban nyúj tott se gít sé gü ket és tá mo ga tá su kat.
-Csúri Gá bor és Pa lo tás Já nos kor sze rû sí tet ték a mel lék hely sé gek csap te le pe it.
-Kordás Pál –bá nya ho mok kal fel töl töt te a hin ták kör nyé két.
-Szanka Lász ló- iro da bú tor fel aján lá sát va la mint a gu mi szõ nye get a hin ták alá.
Kö szön jük a tá mo ga tó se gít sé gü ket.

Az alsó ta go zat mun ka kö zös sé ge és Bódis Mar git igaz ga tó.

Szatymazi Nyug dí jas Egye sü let köz len dõi.

Ez úton mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, akik az Anyák Napi ren dez vényt tá mo gat ták: Széll Jó zsef nek a szép vi rá -
go kért, Pálfi Jó zsef nek a fi nom pör költ meg fõ zé sé ért, Né meth Andrásnénak a kö ret el ké szí té sért, va la mint min den nyug -
dí jas nak, akik mun ká juk kal a ren dez vény si ke ré hez hoz zá já rul tak.

Prog ram ja ink:
Má jus 17-én (csü tör tök) ki rán du lás Mórahalomra. In du lás reg gel 8 óra kor a Mû ve lõ dé si Ház elõl. Je lent ke zés má jus

14-ig.
Hó végi tag gyû lé sün ket má jus 30-án (szer da) tart juk a Mû ve lõ dé si Ház ban.

Rácz Ist ván 
      el nök
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SZAFT-os hí rek

Má jus 1-jén ren dez tük meg ötö dik al ka lom mal a SZAFT 
ku pát. A szer ve zõk az elõ zõ évek ta pasz ta la ta i ból ta nul va
jól fel ké szül ve há rom pá lyán vár ták a fo ciz ni vá gyó csa pa -
to kat. A részt ve võk szá ma (19 csa pat!!) azon ban min den vá -
ra ko zást fe lül múlt, s iga zol va az elõ ze tes fel ké szü lést az
összes ki ala kí tott pá lyát ma xi má li san ki hasz nál tuk. 

A ma ra to ni 7 órás ren dez vény vég ered mé nye a kö vet ke -
zõ képp ala kult:

Mólés Le gyek (Szatymaz)
Mardel (Sze ged)
Fe hér An gya lok (Szatymaz)
Gra tu lá lunk a csa pa tok nak!
A SZAFT ez úton mond kö szö ne tet:  a Szatymaz SE ve -

ze tõ sé gé nek, az Ál ta lá nos Is ko la ve ze tõ sé gé nek, Cson tos
Ró bert nek a bü fé ért és a fel aján lá so kért,, Sza bó Pé ter nek a
fel aján lá so kért, a Zsemberi fi vé rek nek a szer ve zés ben nyúj -
tott se gít sé gért, a já ték ve ze tõk mun ká já ért és ter mé sze te sen
min den SZAFT tag se gít sé gé ért, va la mint  részt ve võ csa pa -
tok nak a sport sze rû és lel kes já té kért.

SZAFT

Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi

Egye sü le te Köz len dõi

Elõ zõ szám ból ki ma radt: kö szö net ifj. Náczi
Andrásnénak a  sok szép vi rá gért, tá mo ga tá sért!

Egye sü le tünk idén is meg ren dez te a ha gyo má nyos ma já -
lis ün nep sé get, mely iga zán jólsikerült. A bog rá csos ebéd
min den ki nek na gyon íz lett, kö szö net érte Pus kás Jó zsef nek
és fe le sé gé nek, a jó han gu la tért Õze Im ré nek. Kö szö net Ti -
bor nak a tá mo ga tá sért.

Akit az orthopéd szak ren de lés ér de kel, szük sé ge van
gyógy ásza ti se géd esz köz re, jú li us ban ter vez zük a szak or -
vos ren de lé sét az Egész ség ház ban!

Min den eset ben szük ség van há zi or vo si be uta ló ra, je -
lent kez ni elõ re kell az El nök nél a 06/20-9352-896 te le fo -
non, mert csak ele gen dõ igény ese tén jön ki!

Ren dez vé nye ink :
Má jus 19-én szom bat du. 14 órá tól: Gye rek na pi kö zös

sza lon na sü tés! Sza lon nát hoz ni kell! 
Jú ni us: 9-én 13 órá tól: Min den ki Név nap ja! Ze nél Õze

Imre.
Jú ni us 16-án: Ve ze tõ kép zõ Tan fo lyam! Ren de zõ:

HEOSZ és Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye sü le te.
Tag ja ink meg je le né sé re szá mí tunk!
Ez úton igaz szív bõl kö szön tünk Anyák Nap ja al kal má -

ból ez zel a szép vers sel min den Édes anyát, Nagy ma mát és
Dédiket, kí ván juk, hogy nem csak ezen az egy gyö nyö rû na -
pon, de az év min den nap ján érez zék, õk a leg fon to sabb ne -
künk a jó Is ten él tes se õket na gyon so ká ig!

Gera Anna 
El nök

Sze re tet tel kö szönt jük az Édes -

anyá kat, Nagy ma má kat, Dédiket!

Édes anyám nak
Hogy mi vol tál ne kem jó Anyám?
ki egy kor böl csõm ringatá.
Óv tál esõ tõl, szél tõl,
az élet min den rej tel mé tõl.
Öröm mel les ted-vár tad
elsõ sza vam, elsõ lép tem.
Bár ne he zen, de meg tör tént,
s te bol do gan ma gad hoz ölel tél.
Az idõ mú lott, s én bol dog vol tam,
ki csiny há zun kat tün dér vár nak tar tot tam.
Tün dér ki rály volt ben ne az Apám,
és Ki rály nõ az Édes anyám.
Hogy mi vol tál te ne kem Anyám?
az égen a leg fé nye sebb csil lag ta lán.
Föl dön járó Tün dér nek lát ta lak,
jó sá go dért örök re szí vem be be zár ta lak.
Este, ha zeng ve szól a nagy ha rang, 
csend ben térd re hull va
Ke ze im imá ra kul csol va
sze lí den imád ko zom ér ted.
Éle ted le gyen na gyon hosszú és vi dám,
mert na gyon sze ret lek té ged, Édes anyám!
Dol gos ke zed és sá padt ar cod
az élet me ze jén soha fel ne adja a har cot.

Nagy Vil ma

Ál lat or vos fel hí vá sa

Tisz telt Gaz dák és Gaz dik!
Öröm mel tu da tom, hogy 2007. má jus 28. hét fõ tõl

kez dõ dõ en az ál lat or vo si ren de lés új hely re, Szatymaz
Rá kó czi u. 50 szám alatt lévõ új Ál lat or vo si Ren de lõ -
be köl tö zik.

Ez zel vég re a kor igé nye i nek meg fe le lõ hely szín re
ke rül ez a falu éle té ben oly fon tos szol gál ta tás.

Az új he lyen is sze re tet tel vá rok min den kit, aki gond -
já val hoz zám for dul.

Kö szö nöm, hogy e vál to zást tü re lem mel és öröm mel
fo gad ják!

A ren de lés új he lye és ide je te hát:
Szatymazi Ál lat or vo si Ren de lõ 
Szatymaz, Rá kó czi u. 50 
Min den mun ka nap reg gel 730 - 830 . 
Egyéb idõ pont ok ban az el érés te le fo non ke resz tül le -

het sé ges. A te le fon szám a régi:
06-30-9451-386
Ebek éven kén ti kö te le zõ ol tá sa az új ren de lõ ben

meg kez dõ dik.
Idõ pont: jú ni us 2-án 900-1100-ig.
Az ebek ol tá sa kö te le zõ!

Dr. Martinek Vilmosállatorvos
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KÓNYA VIKTÓRIA MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG KUPA GYÕZTES !

2007.áp ri lis 01.-én Bu da pes ten az UTE csar no ká ban
ren dez ték a ser dü lõ csel gán cso zók Ma gyar Köz tár sa ság Ku -
pá ját, ahol a Szatymazi SE spor to lói is ta ta mi ra lép tek. A
ver se nyen a Szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is -
ko la ta nu ló ja, Kó nya Vik tó ria a 48 kg.-os súly cso port ban
im po ná ló ver seny zés sel uta sí tot ta maga mögé a me zõnyt és
az elsõ he lyen vég zett. Ugyan eb ben a súly cso port ban Guba
Hen ri et ta do bo gó har ma dik fo ká ra áll ha tott.

Már ci us 03.-án Sze ged Kupa né ven után pót lás csel -
gáncs ver seny ke rült meg ren de zés re Sze ge den a me gyei
judo klu bok rész vé te lé vel. A Szatymazi SE spor to lói az
aláb bi ered mé nye ket ér ték el:

 
Diák 23 kg.: 2. Guba Le ven te
Diák 30 kg.: 1. Tö rök Ta más
Diák 32 kg.: 2. Ko vács Ákos
         34 kg.:2. Guba Sza bolcs

 3. Ju hász Máté
..”…36 kg.: 1. Ko pasz Ben ce
 .”    37 kg.:  4. Vass Fri gyes
..”…38 kg.:..2. Sza bó Ist ván

         4. Be csei At ti la
..”….41 kg.: 2. Báló Nor bert

..”….52 kg.: 2. Báló Krisz ti án

..”….55 kg.: 2. Kó nya Lász ló
Ifi     55 kg.: 1. Be csei Ro land

         4. Csa tá ri At ti la
Ifi     60 kg.: 1. Lipták Dá vid
  5. Bár ká nyi An dor

Már ci us 11.-én Sol ton re gi o ná lis di ák olim pia ke re té ben
mér ték össze tu dá su kat a dél-ke let ma gyar or szá gi ré gió fi a -
tal ju do sai. Szatymazi ered mé nyek:

 

Diák C kcs.
33 kg.: 2. Gá bor Ádám
36 kg.: 1. Ko pasz Ben ce

Diák B kcs.
41 kg.: 2. Báló Nor bert

Diák A kcs.
34 kg.: 3. Guba Sza bolcs
38 kg.: 2. Vass Fri gyes
60 kg.: 1. Kó nya Lász ló

Ser dü lõ kcs.
Lá nyok

48 kg.: 1. Kó nya Vik tó ria
  2. Guba Hen ri et ta

Fiúk
40 kg.: 1. Be csei At ti la

  5. Ju hász Máté
55 kg.: 3. Veszelovszki Kevin 

Sport
Csel gáncs Szak osz tály

 

Kó nya Vik tó ria

 

Ál ló sor: Báló N., Be csei A., Sza bó I., Csa tá ri A., Kó nya L.,
BecseiR., Báló K. Tér del nek: Ko vács Á.,Guba L.,

Ju hász M.,Guba Sz., Ko pasz B., Vass F.
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Már ci us 03.-án Moh ácson ré gi ós baj nok sá gon sze re pelt
egye sü le tünk két ver seny zõ je. Guba Hen ri et ta a ser dü lõ lá -
nyok 48 kg.-os súly cso port já nak küz del me it meg nyer te,
Veszelovszki Kevin pe dig a fiúk kö zött a har ma dik he lyen
vég zett.

Már ci us 15.-én Kis kõ rös ön Kó nya Lász ló és
Veszelovszki Kevin kép vi sel ték a szatymazi szí ne ket a Pe -
tõ fi Kupa küz del me i ben. Mind két ver seny zõ sa ját súly cso -
port já ban az elõ ke lõ má so dik he lyen vég zett.

Már ci us 17.-én Bu da pes ten ke rült sor a ser dü lõ kor osz -
tály or szá gos di ák olim pi ai dön tõ jé re. A ver se nyen a
Szatymazi Alap fo kú és Mû vé sze ti Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói
ki tû nõ en sze re pel tek. A lá nyok 48 kg-os súly cso port já ban
Kó nya Vik tó ria ezüst-, míg Guba Hen ri et ta bronz ér met
szer zett.

Már ci us 18.-án Domaszéken ren dez ték a diák B kor osz -
tály Ma gyar Köz tár sa ság Ku pá ját. A 32 kg.-os súly cso port -
ban Ko vács Ákos ezüst ér mes lett, míg a 45 kg.-osok kö zött
Báló Nor bert a har ma dik he lyen vég zett.

Már ci us 31.-én Sik ló son lép tek ta ta mi ra a diák A kor -
osz tály ver seny zõi a Ma gyar Köz tár sa ság Kupa küz del me i -
ben. Kó nya Lász ló a 60 kg.-os súly cso port ban ezüst ér met
nyert, Sza bó Ist ván a 41 g.-osok kö zött ötö dik, míg Vass
Fri gyes a 38 ki ló sok me zõ nyé ben a he te dik he lyen vég zett.

 

Áll nak: Be csei A., Guba H., Kó nya V., Kó nya L., Veszelovszki K.
Tér del nek: Vass F., Gá bor Á., Ko pasz B., Guba Sz., Báló N.

 

Kó nya Vik tó ria /jobb ra/ a do bo gó má so dik-, Guba Hen ri et ta
/bal ról a má so dik/ a do bo gó har ma dik fo kán

 

Ko vács Ákos át ve szi az ezüst ér met

 

Báló Nor bert /jobb ról   a má so dik/
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Áp ri lis 22.-én Paks adott ott hont a ju do sok dél-ke let ma -
gyar or szá gi re gi o ná lis baj nok sá gá nak, ame lyen a Szatymazi 
SE fi a tal jai az aláb bi ered mé nye ket ér ték el:

Diák C kcs.
33 kg.: 1. Gá bor Ádám

  3. Tö rök Ta más
36 kg.: 3. Ko pasz Ben ce

Diák B kcs.
32 kg.: 2. Ko vács Ákos
41 kg.: 3. Báló Nor bert

Diák A kcs.
34 kg.: 3. Guba Sza bolcs
38 kg.: 3. Vass Fri gyes
41 kg.: 4. Sza bó Ist ván
60 kg.: 1. Kó nya Lász ló

Ser dü lõ kcs.
Lá nyok

48 kg.: 1. Guba Hen ri et ta
52 kg.: 3. Kó nya Vik tó ria

Fiúk
55 kg.: 3. Veszelovszki Kevin

 

Kó nya Lász ló /bal ról/ ezüst ér mes

A Szatymazi SE csel gáncs szak osz tá lya sze re tet tel vár min den judo iránt ér dek lõ dõ 6 és 14 év kö zöt ti lányt és
fiút az ál ta lá nos is ko la tor na ter mé ben tar tott edzé se i re.

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

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

 

Áll nak: Vass F., Veszelovszki K., Kó nya V., Guba H., Kó nya L.,
Báló N. Tér del nek: Ko vács Á., Gá bor Á., Guba Sz., Ko pasz B.,

Tö rök T. Edzõ: Ko vács Sza bolcs

Az ipa ri tár sa dal mak ki ala ku lá sá val a táp lál ko zás ban
egy ha tal mas hi ány ala kult ki az omega-3 zsír sav fel vé tel ét
il le tõ en. Ez a ci vi li zá ci ós be teg sé gek so ka sá gá nak
megjelenéséhez vezetett.

Az omega-3 gyûj tõ fo ga lom, amely a te lí tet len zsír sa vak
egycsoportját je len ti. Ebbe a cso port ba tar toz nak a több szö -
rö sen te lí tet len zsír sa vak, mint az alpha- linolénsav, és a
DHA docosahexaenoic-acid.

Az ALA va ló di eszenciális zsír sav, mi vel ezt az em be ri
szer ve zet nem ké pes elõ ál lí ta ni. A DHA elõ ál lí tá sá ra azon -
ban az ALA mint alap anyag fel hasz ná lá sá val az em be ri
szervezet már képes. 

Az ALA leg na gyobb mennyi ség ben a len mag ban for dul 
elõ. Azon ban a len mag fe lü le tén ta lál ha tó pektinszerû nyál -
ka anyag nagy mennyi sé gû vi zet vesz fel és a mag te rü le tét

si kam lós sá te szi. En nek emész té sé hez szer ve ze tünk nem
ren del ke zik megfelelõ enzimekkel.

E nyál ka bél boly hok be bo rí tá sá val fi zi ka i lag gá tol ja a
len mag ba levõ táp és egyéb ér té kes anya gok felszívódását.

Egy ma gyar fel ta lá ló ki fej lesz tett egy el já rást, hogy el tá -
vo lít sa az emész tést gát ló nyál ka és egyéb anya go kat, le he -
tõ vé téve, hogy a len mag ban lévõ va la mennyi jó tu laj don ság 
hasz no sul jon szer ve ze tünk ben. A fel ta lá lót azon ban vé gig
sem hall gat ták,sok he lyen szó ba sem áll tak vele. Azon ban
az elsõ nyu gat- eu ró pai cég.amely tu do mást szer zett róla
azon nal meg vet te a találmányt, így ez is külföldi kézbe
került.

Ez az új táp lá lék ki egé szí tõ sok min den re jó. Ko lesz te -
rin- blok ko ló. A ko lesz te rin le ra ko dá sát aka dá lyoz za a

Nem ze ti kin cse ink a hungarikumok
-a cso dá la tos len mag
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Öröm mel lát tuk, hogy a 2007. áp ri lis 21- én a Föld Nap ja 
al kal má ból meg ren de zett sze mét gyûj té si ak ci ó ban
Szatymaz la ko sai, ci vil szer ve ze tei, is ko lai osz tá lyok ve lünk 
együtt úgy gon dol ták, hogy fon tos szá muk ra a tisz ta, sze -
mét men tes la kó kör nye zet és e cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben
igen nagy szám ban jelentek meg településünk
megtisztítására.

A je len lé võk fel is mer ték, hogy mind annyi unk fe le lõs sé -
ge kör nye ze tünk meg óvá sa, va la mint an nak je len tõ sé gét,
hogy gyer me ke ink mi lyen kör nye ze tet örökölnek tõlünk.

Fon tos nak tart juk, hogy e sze mét men tes(ebb) ál la pot te -
le pü lé sün kön mi nél hosszabb ide ig fenn áll jon, hogy min den 
szatymazi la kos azo no sul ni tud jon tö rek vé sünk kel, va la -
mint a jö võ ben ha gyo mánnyá vál jon ez a Föld Napi kez de -
mé nye zés.

A Szatymazi Pol gár mes te ri Hi va tal ez úton mond kö -
szö ne tet, min den részt ve võ nek a lel ki is me re tes
munkájáért!

kapiláris vér erek el du gu lá sát az agy ban és a ve sék ben. Szá -
mos öreg ko ri betegséget késleltet. 

Jó ha tás sal van az izü le tek re, csök ken ti a degeneratív és
az autoimmun be teg sé get fáj dal ma it.

Csil la pít ja a tü dõ gyul la dás, ki tû nõ el len sze re a lég utak
gyul la dá sos meg be te ge dé se i nek.

Gyó gyít ja a bõr be teg sé ge ket, akár az ek cé má tól is meg -
sza ba dít. Csil la pít ja a kö ves meg be te ge dé sek fáj dal mát.
Epe- vese és húgy hó lyag kõ és ho mok, va la mint gyul la dás

ese tén fo gyasszunk len mag te át. Ne gyed li ter for ró víz be te -
gyünk más fél evõ ka nál len ma got és fel for ral juk tíz per cen
át. Fél órá ra fél re tesszük, hogy jól ki áz zon, me le gít sük fel
is mét és kor tyol juk el. Méz zel is le het ke ver ni éde sí tés
szem pont já ból. Sem le ge sí ti a gyo mor sav túl ten gést, s lé -
nye ge sen hozzá segít a gyomorfekély gyógyulásához.
Enyhíti a prosztata panaszokat.

A prosz ta ta gyul la dás egyik fõ gyó gyí tó já nak tart ják a
tök ma got. Ezt a linolenik zsír sav tar tal má nak kö szön he ti,
ami bõl 15% ta lál ha tó meg ben ne. A len mag ban eb bõl az
esszen ci á lis zsírsavból 58% van.

Szék re ke dés el len is jó az õrölt len mag, s aján la tos a fe -
hér ke nye ret fo gyasz tók nak is. 

Hasz nos a cu kor be te gek nek. Csök ken ti a gyo mor sav
rom bo ló ha tá sát, eny hí ti az emész tõ szer vek fa la i nak ér zé -
keny sé gét, ki mos va a fe les le ges ko lesz te rint, va la mint sza -
bá lyoz za a glu kóz je len lét ét a vér ben, ezért a
cukorbetegeknek is hasznos táplálék.

Rá kos ke ze lé sek ki egé szí tõ je is. A rá kos meg be te ge dé -
sek egyik leg jobb gyógy sze re az eszenciális olaj fo gyasz tá -
sa a leg tisz tább ké nes fe hér jék kel, a sovány tehéntúróval.

Ezt Né met or szág ba ta lál ták fel már év ti ze dek kel ez elõtt,
s az óta is sikeres

sem al kal maz zák a rák be te gek nél.

Gyöm bér Ta más

Fa lu gaz dász köz len dõi

Az elõ zõ szám ban té ve sen je lent a fa lu gaz dász fo ga -
dó órá i nak idõ pont ja!!

Szatymazon a fo ga dó órák idõ pont ja to vább ra is vál -
to zat lan, mely sze rint: Szer da: 800-1600

 Pén tek: 800-1330

Halászné Ács Éva
     fa lu gaz dász



a Mi Lapunk2007/5. 17

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
Má jus
19-20-án
Dr. Gom bos Lász ló
(Balástya, tel.:278-502 )
26-27-28-án
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
Jú ni us
02-03-án
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
09-10-én
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
16-17-én
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva,
tel.:06/30-297-4435)

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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Elhunytak
Gera Já nos (III. kör zet 131.)
Nagymihály Sándorné (II. kör zet 75.)
Paragi Mihályné (II. kör zet  163.)
Tóth De zsõ (IV. kör zet 128.)

Béke po ra ik ra!

 

Gyu ris Ro land 2007.04.15
Szü lei: Barta Szil via, Gyu ris Gá bor

 

Csa lá di ese mé nyek

Gó lya hí rek

Há zas - ság kö tés

Sza bó Zol tán és Trázer Tí mea 
Sok bol dog sá got kí vá nunk!

 

 

Szü le tett: 2007. már ci us 20.
Szü lei: Sipos - Fü löp Esz ter, Sipos At ti la János

 

Maróti Do rottya Zita   2007. 04. 21.
Szü lei: Marótiné Ba logh Zita, Maróti Ti bor

 

Mol nár Tí mea Má ria 2007. 04. 05.
Szü lei: Már ton Emõ ke, Mol nár Antal

 

Salánki Mart ina La u ra 2007. 04. 22.
Szü lei: Salánkiné Gera Már ta, Salánki At ti la

 

Ra fa el Áb ra hám 2007. 04. 30
Szü lei: Ra fa el Pé ter, Kendrusz Éva Irén

 

Pus kás Vi vi en 2007. 04. 18.
Szü lei: Pus kás Zoltánné Cson ka Bri git ta, Pus kás Zoltán


