
SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

2007. július        X. évf. 7. szám

2007. jú li us 14. (szom bat)
Mû ve lõ dé si Ház és Kör nyé ke

800-tólAma tõr fo gat haj tó ve tél ke dõ ket tes fo gat tal. 
(Hely szín víz to rony tér.)

1000 Meg nyi tó - Ki ál lí tók be mu ta tá sa - Dísz pol gá ri cím
át adá sa

1030 Szak mai fó rum
1200 Ebéd 
1330 Fo ga tos fel vo nu lás
1530 Ok le ve lek át adá sa a fo ga tos fel vo nu lá son részt ve võk -

nek

1600 Kis te le ki Mû vé sze ti Is ko la Ütõs Együt te se 
1630 Bo dza ban da népi ze ne kar
1700 Fülöpházi nép dal kör –Dél vi dé ki nép dal ok
1730 Di vat be mu ta tó
1800 Rozs da ma ró népi ze ne kar
1830 Ak ro po lisz Tánc szín ház
1900 Ci gány ze ne kar Csicsó Gyõ zõ ve ze té sé vel, éne kel

Ür mös Ilo na és Koltai Zol tán
2000 Sztár ven dég Anton a ke rin gõ ki rály és Komonyi

Zsu zsi

2100 Ut ca bál a Do mi nó együt tes sel

2007. jú li us 15. (va sár nap)
I. hely szín: Mû ve lõ dé si Ház és Kör nyé ke

900 Pa la csin ta party
930 Me se szín ház 
1000 Bû vész 

II. hely szín: Sport pá lya 

1400 Motocross edzé sek
1530 Motocross ver seny elsõ fu ta mok
1610 Kasz ka dõr show 1.rész
1630 Artwork együt tes fel lé pé se
1730 Motocross má so dik fu ta mok

1815 Kasz ka dõr show má so dik rész
1845 Kö tél hú zó ver seny
1930 Motocross ered mény hir de tés
2000 Gera Fi vé rek játszanak

2100 Sztár ven dég Póka An gé la
2130 Lézershow
2140 Spi rál flames Tûz zsong lõ rök 
2200 Tû zi já ték

2215 Éj sza ka:
Bál a Gera fi vé rek kel
(a sze ge di la ko dal mas fesz ti vál
gyõz te sei)

Mind két nap: 
Izgõ–moz gó ját szó ház gye re kek nek
Ki ál lí tá sok: a nagytermben vi rág-, zöld ség-, gyü mölcs -

ki ál lí tás

A szín vo na las ven dég lá tást mind két na pon
a 100 éves fo ga dó biz to sít ja.

a Mi La punk

Õszibarcak Fesz ti vál és Fa lu na pok 2007. jú li us 14-15.
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So kan és so kat ír tak már a Szaty -
mazon mû kö dõ gaz da kör múlt já ról.
Tud juk, hogy ko ra be li je len tõ sé gét
alig ha le het túlbecsûlni.

Azt már min den ki tud ja, hogy
1884-ben ala kult meg a ter me lõk
össze fo gá sa „Sze ged-fel sõ ta nyai Gaz -
da kör” név alatt. Pol gár Lász ló /A mai
Pos ta ko csi csár da és a körülõtte lévõ
szõ lõ-gyü möl csös haj da ni tu laj do no sa/ 
kez de mé nyez te az össze fo gást. Tíz
éven ke resz tül /1895-ig/ ve zet te a gaz -
da kört. Utó da Barcsay Kár oly gyógy -
sze rész lett, majd 1905-tõl a Zsák test -
vé rek kö vet kez tek.

A gaz da kör fon tos és je len tõs sze -
re pet ját szott a szatymaziak és a
Szatymazon gaz dál ko dók éle té ben.
Úgy szól ván min den re ki ter jedt szer ve -
zõ ha tá sa. Kez de mé nye zé sei kö zül a
ká pol na épí té se, a gaz da sá gi is ko la lé -
te sí té se, ter mény-és ál lat ki ál lí tá sai,
elõ adá sai, tan fo lya mai nagy ha tás sal
vol tak a he lyi gaz dál ko dás ra.

Ta lán itt be is fe jez het nénk az is -
mer te tést, ha újab ban nem ke rül elõ két
olyan irat, ami be te kin tést nyújt a gaz -
da kör éle té nek egy-egy rö vi debb idõ -
sza ká ba.

Elõ ször ar ról a 379 be lé pé si nyi lat -
ko zat ról szól junk, amely köz vet len a
Vö rös Had se reg be vo nu lá sa elõtt író -
dott, és a ké sõb bi mû kö dés egyik alap ja 
lett. Az 1943 áp ri li sa és 1944. jú li us
30-a kö zött ki ál lí tott ira tok ból itt ket tõt
most be mu ta tunk. Az el nök ek kor
Mak ra Fe renc, a jegy zõ Bánhidyí An -
dor. A bé lyeg zõn még a Szeged-
 Szatymaz je lö lés áll. 

Most a to váb bi ak ban a ta lá lom ra ki -
vá lasz tott F-be tû alatt lé võ ket so rol juk
fel, (bi zo nyá ra lesz ben ne is me rõs):

Dr. Falcione Kál mán Szatymaz 141
Far kas Mi hály Szatymaz 329
Feny ve si Fe renc Szatymaz  96
Frank Jó zsef Szatymaz 163
Frank Jó zsef Szatymaz  83
Frank Mi hály Szatymaz 327
Franyó Ist ván Szatymaz 273
Franyó Já nos Szatymaz 272
Franyó Jó zsef Szatymaz 273
Frá ter Jó zsef Szatymaz 493
Dr. Frá ter Zol tán Szatymaz   62
Fûz Já nos Fe hér tó 83
Özv. Fûz Jánosné Fe hér tó 83
Fûz Jó zsef Szatymaz 366

A jól mû kö dõ gaz da kör vé gét az
1949 õszén meg ho zott in téz ke dés
okoz ta, ami te vé keny sé gét meg szün tet -
te, a szer ve ze tet fel osz lat ta. Még 5 év
sem telt el, ami kor 1954 ta va szán, a
Szatymazi Me zõ gaz da sá gi Tu do má -
nyos Szak kör te vé keny ked ni kezd. En -
nek a jegy zõ köny ve ke rült elõ Rácz Ist -
ván tól, aki Tóth Mol nár Gé zá val írta a
16 ta nul má nyi ülé sen el hang zot ta kat.

A jegy zõ könyv bõl ki tû nik, hogy a
szak kör tu do má nyos jel le gét egy-egy
meg hí vott ku ta tó elõ adá sa adta. Ilyen volt, 
ami kor An tal Jó zsef a Me zõ gaz da sá gi
Kisérleti In té zet ki kül dött je a „Ho mo ki ta -
kar mány ter me lés rõl”, Nagy Já nos a
„Nyirségi bur go nya és alma ter me lés rõl”,
Pireos Ist ván az „Az al ma- kör te- kaj szi-
meggy pirosbom bós ál la po tá ban tör té nõ
1% -os bordói lé tör té nõ per me te zé sé nek
je len tõ sé gé rõl” be szélt.

Az elõ adást a ta gok hoz zá szó lá sa
kö vet te. A tu do má nyos szak kör tan fo -
lya mo kat in dí tott, ki ál lí tást szer ve zett,
be mu ta tó kat tar tott, ta nul má nyi uta kat
ren de zett a gaz dák nak. A jegy zõ könyv
hi te le sí tõ i bõl is so rol junk fel né há nyat:
Ka to na Béla, Gera An tal, Széll Já nos,
Vér György, Zsemberi Jó zsef, Csányi
La jos.

A tu do má nyos szak kör igen fon tos
sze re pet töl tött be egy ne héz idõ szak -
ban. Kez det ben a 30-ról in du ló lét szám 
ha ma ro san száz fölé emel ke dett. Hasz -
nos sá gát mu tat ja, hogy a szatymaziak
mel lett mind töb ben je len tek meg a
kör nye zõ köz sé gek bõl. A szak kör
Kamenszky Béla ha lá la után /1964/
szép las san be ol vadt az újra in du ló gaz -
da kö ri moz ga lom ba.

Pál mai Jó zsef

Szatymaz Köz ség Kép vi se lõ tes tü le te 2007. jú ni us 20-án 
tar tot ta ren des ülé sét. Na pi rend elõtt Dr. Kor má nyos Lász ló
pol gár mes ter tá jé koz tat ta a kép vi se lõ tes tü let tag ja it a zárt
ülé sen ho zott dön té sek rõl, a le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok
vég re haj tá sá ról és tá jé koz ta tót adott a két ülés kö zött el telt
idõ szak ban vég zett te vé keny sé gé rõl.

A kép vi se lõ tes tü let elsõ na pi ren di pont ke re té ben a Mû -
ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga tói ál lás he lyé re vo nat ko zó
pá lyá za ti ki írást tár gyal ták meg. Bur kus Andrásné je len le gi
igaz ga tó in téz mény ve ze tõi meg bí za tá sa 2007. szep tem ber
15. nap já val le jár. A kép vi se lõ tes tü let úgy ha tá ro zott, hogy
te kin tet tel arra, hogy a pá lyáz ta tá si el já rás hossza dal mas, az

ál lás hely be töl té sé nek ha tár ide jét 2008. ja nu ár 1. nap já ban
ha tá roz ták meg. 2007. de cem ber 31. nap já ig Bur kus
Andrásné meg bí zott ként lát ja el a Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár in téz mény ve ze tõi fel ada ta it.

Az elõ ter jesz té sek na pi rend ke re té ben meg tár gyal ták és
el fo gad ták a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi fel adat el lá -
tás át fo gó ér té ke lé sét, il let ve a csa lád se gí tõ szol gá lat 2006.
évi mun ká já ról szó ló be szá mo ló ját.        

Mó do sí tás ra ke rült a Sze ge di Kis tér ség Több cé lú Tár su -
lá sa Ala pí tó ok ira ta, majd ha tá lyon kí vül he lyez ték az elõ -
vá sár lá si jog út ján meg szer zett in gat la nok hasz no sí tá sá nak
mód já ról szó ló ren de le tet. 

Hely tör té net – A gaz da kör újabb írá sai

Ön kor mány za ti köz le mé nyek
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A biz to sí tot tak 2007. feb ru ár 15. nap já tól a tár sa da -
lom biz to sí tás ter hé re (a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki -
vé te lek tõl el te kint ve) ki zá ró lag vi zit díj (300,- Ft al kal -
man ként), vagy kór há zi na pi díj fi ze té se mel lett ve he tik
igény be az egész ség ügyi el lá tá so kat.

A vi zit dí jat az el lá tás igény be vé te le elõtt kell meg fi -
zet ni. Amennyi ben erre nem ke rül sor a biz to sí tott az egész -
ség biz to sí tás ter hé re nem lát ha tó el.

 

I. Vi zit díj fi ze té se mel lett igény be ve he tõ
szol gál ta tá sok:

• Há zi or vo si el lá tás
• Fo gá sza ti el lá tás
• Já ró be teg-szak el lá tás
• Já ró be teg-szak el lá tás ke re té ben igény be vett or vo si

re ha bi li tá ci ós el lá tás

Nem szá mít kü lön al ka lom nak az or vos ál tal ren delt,
de nem az or vos ál tal el vég zett: in jek ci ós, in fú zi ós kúra,
kö tö zés, für dõ gyógy ásza ti el lá tás ré szét ké pe zõ ke ze lés,
gyógy tor na ke ze lés, fizikotherápiás ke ze lés.

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

Nem szá mít kü lön al ka lom nak, ha a biz to sí tott ál la po -
ta mi att szük sé ges vizs gá lat jel le ge te szi szük sé ges sé, hogy
a há zi or vost ugyan az nap is mé tel ten fel ke res se.

 

Vi zit díj össze gé nek vissza igény lé se:

Az ön kor mány zat jegy zõ jé nél vissza igé nyel he tõ a vi zit -
díj össze ge amennyi ben a biz to sí tott az adott nap tá ri év ben
kü lön-kü lön el szá mol va:

• 20 db há zi or vo si/fog or vo si alap el lá tá so kért fi ze tett
vi zit dí jak ról ki ál lí tott ere de ti be fi ze té si bi zony lat be -
mu ta tá sa alap ján,

• 20 db járóbeteg/fo gá sza ti-szak el lá tá so kért fi ze tett vi -
zit dí jak ról ki ál lí tott ere de ti be fi ze té si bi zony la tok be -
mu ta tá sa alap ján.

A 21. al ka lom tól a vissza igény lés re a be fi ze tést kö ve tõ -
en azon nal, de leg ké sõbb a vissza igé nyel he tõ vi zit díj be fi -

A kép vi se lõ tes tü let a to váb bi ak ban te lek ala kí tás ról,
köz vi lá gí tá si lám pa hely lé te sí té sé rõl és a dísz pol gá ri cím
ado má nyo zá sá nak rend jé rõl tár gyalt. 

Tisz telt Szatymazi La ko sok!

Bi zo nyá ra meg döb ben ve ta pasz tal ták, hogy 2007. jú ni -
us 29-re vir ra dó ra van dál tet te sek több sírt meg ron gál tak a
te me tõ ben.  A dü hí tõ tett jo go san há bo rí tot ta fel a köz ség la -
kos sá gát. A ke gye let sér tõ tol va jok mint egy 140 sír ról fém -
bõl ké szült kegy tár gya kat, be tû ket, ke resz te ket, vá zá kat fe -
szí tet tek le és tu laj do ní tot tak el. A sír gya lá zás fel te he tõ en
elõ zõ éj sza ka tör tén he tett. A tet te sek el vit ték a ko ráb ban
már egy szer pó tolt bronz lé lek ha ran got is. A Rend õr ség ál -
tal be csült kár kb. 1.500.000.- Ft, de a kár pon tos meg ál la pí -
tá sa még fo lya mat ban van. 

A Sze ge di Rend õr ka pi tány ság ve ze tõ jé vel fel vet tük a
kap cso la tot és a kö vet ke zõ tá jé koz ta tást kap tuk. A pon tos
kár ér ték meg ál la pí tá sa és az ered mé nyes nyo mo zás ér de ké -
ben ké rik a köz ség azon érin tett la kos sá gát, akik még nem
tet tek fel je len tést, mi nél ha ma rabb te gyék azt meg. Meg ál la -
pod tunk a ka pi tány úr ral, hogy a ru gal mas ügy in té zés ér de -

ké ben a fel je len té se ket nem csak pos tai úton le het el jut tat ni
a Sze ge di Rend õr ka pi tány ság bûn ügyi osz tá lyá ra / Sze ged,
Pá ri zsi krt. 16-22. /, ha nem sze mé lye sen hely ben, a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ban is meg le het ten ni. Eh hez a Hi va tal 
dol go zói min den se gít sé get meg ad nak.  

A me gyei rend õr-fõ ka pi tány ság ve ze tõ jé nek ígé re te sze -
rint min dent meg tesz nek a nyo mo zás so rán, ami csak le het -
sé ges az ered mé nyes fel de rí tés ér de ké ben, és ki emelt ügy -
ként ke ze lik ezt a döb be ne tes bûn cse lek ményt. En nek ér de -
ké ben a fõ ka pi tány úr 300.000.- Ft nyom ra ve ze tõi díjat tû -
zött ki. 

Sándorfalván is tör tén tek ha son ló ese tek a kö zel múlt -
ban, bár kö zel sem ilyen nagy szám ban. Az ese mé nyek tük -
ré ben Ka kas Béla pol gár mes ter úr ral le foly ta tott meg be szé -
lé sünk ered mé nye kép pen a két te le pü lés ve ze té se szin tén
ajánl fel nyom ra ve ze tõi dí jat 100.000-100.000.- Ft ér ték -
ben.

Kez de mé nyez ni fo gom, hogy a so ron kö vet ke zõ tes tü le -
ti ülé sen a kép vi se lõk tár gyal ja nak a tör tén tek rõl és a le het -
sé ges meg ol dá sok ról.

dr. Kor má nyos Lász ló 
pol gár mes ter sk.

FELHÍVÁS
Ez úton tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got, hogy a Sándorfalvi Rendõrörs

szatymazi kör ze ti meg bí zott jai új he lyen és új idõ ben tar ta nak fo ga dó órát. 

2007. au gusz tus 1-tõl a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a volt Tûz ol tó szer tár iro da hely sé gé ben
vár ják a pa na szo so kat min den hét szer dá ján 16-18 órá ig. 

Tá jé koz ta tó a vi zit díj ról
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ze té sét kö ve tõ év 60. nap já ig van le he tõ ség, az ere de ti szám -
la, nyug ta be mu ta tá sa alap ján!

Az ön kor mány zat hoz a ké rel met nyom tat vány ki töl té sé -
vel le het elõ ter jesz te ni, és be nyúj tott bi zony la tok meg lé te
ese tén a jegy zõ 15 na pon be lül dönt az igé nyelt összeg fo -
lyó sí tá sá ról.

A kór há zi na pi díj össze ge 300,- fo rint na pon ként. A
kór há zi na pi dí jat nem kell to vább fi zet ni, ha a biz to sí tott
adott nap tá ri év ben már össze sen 20 nap nyi kór há zi na pi -
dí jat meg fi ze tett. A 20 al ka lom meg fi ze té sé nek té nyét a
biz to sí tott szám lá val il let ve nyug tá val kö te les iga zol ni.

Je les nap ja ink a hó fo lya mán
Jú li us 2. Sar lós Bol dog asszony

nap ja. Szûz Má ria lá to ga tá sa Szent Er -
zsé bet nél. Az  Út ké szí tõ ta lál ko zá sa az -
zal, aki nek az út ját fog ja elõ ké szí te ni.
Mind ket ten az édes anyai szív alatt van -
nak. Mind ket ten azért lép nek a vi lág ba, 
hogy az Atya aka ra tát tel je sít sék. De
ezt tet ték az édes anyák is! Ma is ezt
kel le ne ten ni min den ki nek a maga he -
lyén!

Jú li us 3. Szent Ta más apos tol nak, a
Hi tet len Ta más nak a nap ja. „Bol dog
vagy, mert lát tál és hi szel. Bol do gab -
bak azok, akik nem lát tak és még is
hisz nek”. Bár így len ne ma is so kunk
éle té ben.

Jú li us 4. Por tu gá li ai Szent Er zsé -
bet nek – aki Árpádházi Szent Er zsé bet
uno ka hú ga volt – az ün ne pe. Csa lá di
bé két len sé ge ket el si mí ta ni tudó bölcs
asszony nak a min ta ké pe. De nagy
szük ség vol na ma is az õt kö ve tõk re.

Jú li us 6. Goretti Szent Má ria szûz
és vér ta nú ün ne pe. 12 éves ko rá ban 14
kés szú rás sal a tes té ben, amit a tisz ta sá -
ga vé del me zé se köz ben  jú li us 5-én ka -
pott a tá ma dó já tól – 6-án be le halt a sé -
rü lé se i be. Ha lá los ágyán meg bo csá tott
a gyil ko sá nak. 1950-ben XII. Pius pápa 
szent té avat ta a Tisz ta ság vér ta nú ját.
Ezen ott volt a 84 éves édes any ja is, és
a gyil ko sa is, aki a bör tön bün te té se
alatt meg tért és meg bán ta tet tét.

Jú li us 11. Szent Be ne dek apát, Eu -
ró pa Fõ vé dõ szent jé nek az ün ne pe, a

Ben cés rend ala pí tó ja. 529 –ben
Montecassinóban te le pe dett le. Azt itt
ala pí tott ko los tor lett a mû velt ség nek a
köz pont ja. Itt írta meg a szer ze te si élet
Reguláit-Szabályait.

Jú li us 16. Kármelhegyi Bol dog -
asszony ün ne pe. E he gyen élt Il lés Pró -
fé ta az igaz hit vé del me zõ je.

Jú li us 18. Szent Hed vig ki rály nõ -
nek Nagy La jos ki rály har ma dik lá nyá -
nak, lit vá nok meg té rí tõ jé nek az ün ne -
pe.

Jú li us 22. Szent Má ria Mag dol ná -
nak a nap ja, aki nek Jé zus meg bo csá tot -
ta bû ne it. Et tõl kezd ve az Úr hû sé ges
kö ve tõ je lett. A fel tá ma dás öröm hír ét is 
õ vit te meg az apos to lok nak.

Jú li us 23. Szent Bri git ta szer ze tes -
nõ nek Eu ró pa társ vé dõ szent jé nek az
ün ne pe. Svéd szár ma zá sú fér jes
asszony 8 gyer mek any ja volt. Fér je
cisz ter ci rend be lé pett, õ pe dig szer ze -
tes ren det ala pí tott. So kat fá ra do zott a
ke resz tény er köl csök meg ja ví tá sán.
Le á nyá val Szent Ka ta lin nal Itá li á ba
köl tö zött és Ró má ban halt meg
1373-ban.

Jú li us 24. Árpádházi Szent Kin ga
szûz nap ja, aki IV. Béla ki rá lyunk lá -
nya volt, Szent Mar git és Jo lán test vé -
re. 1292-ben halt meg.

Jú li us 25. Szent Ja kab apos tol ün -
ne pe, Já nos evan gé lis tá nak a test vé re.
Õ szen ve dett el sõ ként vér ta nú sá got a
Mes te ré ért.

Jú li us 26. Szent Joákim és Szent
Anna, Szûz Má ria szü le i nek, Jé zus
nagy szü le i nek a nap ja.

Jú li us 29. Szent Már ta, Láz ár és
Má ria nõ vé ré nek a nap ja. Jé zus szí ve -
sen tar tóz ko dott Betániában a 3 test vér
há zá ban. Neki mond ta Jé zus a szor gos -
ko dá sa lát tán, mi u tán meg di csér te
elõbb Õt, hogy „egy a szük sé ges” oda -
fi gyel ni az is te ni ta ní tá sá ra, és meg ten -
ni azt.

Jú li us 31. Loyolai Szent Ignácznak, 
a Je zsu i ta rend ala pí tó já nak az ün ne pe.
1534-ben hat tár sá val meg ala pít ja a Jé -
zus tár sa sá ga rend jét. A Hit újí tás ne héz 
idõ sza ká ban iga zi vé dõ bás tyá ja lett az
egy ház nak. E rend nek volt tag ja Páz -
mány Pé ter is, aki az esz ter go mi
hercegprimási szék be ke rült és az El -
len re for má ció ve zér alak ja lett.

Deli And rás
plé bá nos

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

Jú li us
14-15-én Õszi ba rack Fesz ti vál és

Fa lu na pok

Sakk fog lal ko zás
Min den va sár nap 900-1300 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ké zi mun ka szak kör
Min den ked den  1600

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
He lye: Gon do zá si köz pont

Tor na
Kedd, csü tör tök 1800

He lye: Ál ta lá nos Is ko la
Kon di te rem
Fel újí tás mi att zár va!!
Nyug dí jas Klub
Min den hó utol só szer da 1700 óra

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Plé bá nia köz le mé nye

Fel hív juk a ked ves Hí vek fi gyel -
mét arra, hogy au gusz tus hó nap tól
kez dõ dõ en a Szent mi sék rend jé ben
va ló szí nû leg vál to zás lesz. A szom -
bat esti szent mi sék elõ re lát ha tó lag 6
óra kor kez dõd nek, a va sár na pi 8
órás szent mi se pe dig 8:30 –kor kez -
dõ dik. Esti mise nem va ló szí nû,
hogy lesz. De er rõl jú li us fo lya mán
még a hir de té sek ben szó lesz.
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A Domaszék és Szatymaz jö võ ké pe pro jekt mun ká la tai
je len leg egy ke vés bé lát vá nyos fá zis ban tar ta nak. A ku ta tók
mind két te le pü lé sen mély in ter jú kat vé gez nek a te le pü lé si
sze rep lõk kel. Ezen be szél ge té sek so rán ren ge teg olyan in -
for má ció ke rül fel dol go zás ra mely el en ged he tet len a pon tos
jö võ kép ki ala kí tá sá hoz. Az ed di gi ta pasz ta la tok alap ján
min den meg ke re sett in ter jú alany kész sé ge sen állt ren del ke -
zé sé re a ku ta tók nak, így téve gör dü lé kennyé mun ká ju kat. 

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

Is ko lánk hí rei

An gol mun ka kö zös ség hí rei
Kor dás Pet ra (5.a) 6. he lye zést ért el a TITOK An gol

teszt meg ol dó ver seny or szá gos dön tõ jén. Fel ké szí tõ ta ná ra:
Hódiné Csányi Ka ta lin.

TITOK An gol le ve le zõ ver seny ered mé nyei:
5.a   4. hely (99,12%) csa pat: Kor dás Pet ra, Ka pás Re gi -

na, Jakus Gab ri el la
        4. hely (99,12%) csa pat: Tóth Ju dit, Ka sza Sza bi na,

Né meth Eve lin
      12. hely (97,35%) csa pat: Tóth Mol nár Anna, Pipicz

Bet ti na, Kiss Ág nes
7.b   5. hely (99,05%) csa pat: Zavoianu Vik tó ria,

Kondász Ni ko lett, Da rázs Mó ni ka, Szõ ke Ta más
        7. hely (98,58%) csa pat: Vidács Krisz ti na, Var ga

Ro land, Barta Dá ni el, Marsal Márk
8.b  12. hely (97,16%) csa pat: Dani Zsolt, La ka tos Csa -

ba, Új vá ri Pé ter

A hungarikumoknak szá mí tó Kor -
mo rán szá má ra 2006 rend kí vül si ke res -
nek bi zo nyult, de ez az éve is jól ala kul
a Koltay Ger gely ve zet te 30 esz ten dõs
etno- rock együt tes nek. Telt há zas
anya or szá gi, fel vi dé ki, er dé lyi fel lé pé -
sek és a ta va szi ün ne pi koncertfim után
má jus ban gye rek le mezt je len te tett
meg. Jú ni us 9-én Bu da pes ten ad tak
nagy kon cer tet, va la mint ki ad ják Ka -
puk címû új ze ne al bu mot.

Koltay Ger gely a Julianus, a Hon -
fog la lás, a Sacra Corona, a Tri a non és
más fil mek ze né jé nek kom po nis tá ja,
édes ap ját a Rá ko si-rend szer ben ki rúg -
ták mert a test vé re ka to li kus pap volt.

Az édes any ját pe dig azért rúg ták ki
mert fel szó lalt az egy há zi is ko lák ál la -
mo sí tá sa el len.

Eb ben az idõ ben Koltay csak ti tok -
ban jár ha tott hit tan ra. A ke resz tény -
szem lé let meg ha tá ro zó nak bi zo nyult
ott hon, így nem vé let len, hogy a vész -
kor szak ide jén édes any ja a báty já val
több zsi dó szár ma zá sú em bert meg -
men tett.

 Ál ta lá nos is ko lá ban a fu ru lya és a
fu vo la lett a hang sze re. A kon zer va tó -
ri um és a Ze ne aka dé mia el vég zé se után 
a het ve nes évek ele jén ta lál ko zott Sebõ
Fe renc cel, ek ko ri ban ta nult meg ját sza -
ni ci te rán, tö rök sí pon. Élet re hív ták a
Sebõ Együt test.

A nép ze né be és az éne kelt ver sek be 
be le sze re tett, de ké sõbb dzsesszes és
roc kos ele me ket is fel hasz nál tak. Majd
Koltay Ger gely meg ala pí tot ta a Kor -
mo ránt. 

Kö zön ség elõtt 1976-ban ját szot tak 
elõ ször. 1978-ban Ber lin ben hal lot tak
kon cer tez ni egy olasz folk-rock csa pa -
tot .Ez meg ha tá ro zó volt stí lu suk ra.
Ha zánk ban el sõ ként öt vöz ték a kár pát-
me den cei és a bal ká ni népi mu zsi ka
ele me it a nem zet kö zi rock ze ne stí lus je -
gye i vel. Szin te min den da luk ban hall -
ha tó ak tra di ci o ná lis népi hang sze rek,
fu ru lya, tö rök síp, duda, he ge dû, te ke -
rõ lant, ci te ra, tá ro ga tó, ame lyek együtt
szó lal nak meg rock instumentumokkal. 
1980-tól a Kor mo rán el ju tott szin te
min den eu ró pai or szág ba, kon cer te zett
Ame ri ká ban és több al bu mot je len te tett 

meg kül föld ön. Más fél év ti ze den át
töb bet ját szot tak kint, fõ leg Nyu gat-
Né met or szág ban, Hol lan di á ban mint
ide ha za.

Az együt tes kon cert prog ram ja in kí -
vül egy sor al bu mot ké szí tett pop és
rock sztá rok nak.

Színpadimû, ope ra, va la mint film -
ze ne is bi zo nyít ja a ze ne kar sok szí nû -
sé gét és al ko tó ked vét.

A Julianus, Hon fog la lás, Sacra
Corona, Tri a non,az Elekt ra mind örök -
ké, a Zúg ja tok ha ran gok és a Meg fe szí -
tett egyes té te le it több mil li ó an is mer -
ték meg, a ze ne kar tag jai még sem let -
tek bul vár sztá rok.

Több fi a tal for má ció: az er dé lyi
Transylmania vagy a Szkitia és
Folkolór a Kor mo rán ál tal ki ta po sott
úton in dult el.

A Kor mo rán nak si ke rült olyan po -
pu lá ris ze nei vi lá got ki ala kí ta nia,
amely mû vé szet nek szá mít.

A Meg fe szí tett 2005-ös
csíksomlyói elõ adá sá nak a si ke re nyo -
mán ta valy nyá ron be mu tat ták a ma -
gyar ság leg na gyobb bú csú já ró he lyén
új rock ope rá ju kat, amely A Nap ba öl -
tö zött le ány cí met kap ta. 150 ezer em -
ber volt a be mu ta tón.

Anya gi lag nem tá mo gat ja õket egy
cég sem. Egye dü li szpon zo ruk a kö -

Nem ze ti kin cse ink a hungarikumok-a Kor mo rán
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Egye sü le tünk jú ni us ban tar tot ta
meg az ese dé kes min den ki név nap ját.
A fi nom ebé det a Pos ta ko csi Csár da
Bar na La jos szol gál tat ta, kö szö net a
ked vez mé nyes ebé dért és a gyors fel -
szol gá lá sért. 

Kö szön jük ez úton is Szú nyog Ist -
ván nak a sok szép vi rá got mellyel a
név nap ju kat ün nep lõ ket kö szön töt tük.

Jú ni us ban ren dez tük meg a
MEOSZ-al kö zö sen a re gi o ná lis ve ze tõ -
kép zõ tan fo lya mot, Bács-Kis kun, Bé kés 
és Csong rád me gye ve ze tõi rész vé te lé -
vel. A MEOSZ ve ze tõi je len vol tak a
kép zé sen, akik egy ben az elõ adá so kat is 
tar tot ták. A kép zés re nagy volt az ér dek -
lõ dés amit az is bi zo nyít, hogy is mét
meg telt a Mû ve lõ dé si Ház. Egye sü le -
tünk bõl nyolc fõ vett részt a kép zé sen. 

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind -
azok nak akik tá mo ga tá suk kal hoz zá já -
rul tak, hogy a ven dé gek elé ge det ten gon -
dol ja nak Szatymazra. Be mu tat tuk köz sé -
gün ket, Egye sü le tünk éle tét. Kü lön mon -
dunk kö szö ne tet Dékányné dr. Ba logh
And rea al pol gár mes ter nek, hogy kép vi -
sel te az ön kor mány za tot és je len lé té vel
meg tisz tel te ren dez vé nyün ket.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki az Éta
Bt-nek Nagy Sán dor nak és a B&H
Kft-nek, Kor má nyos Fe renc nek, Var ga 
Antalnak a tá mo ga tást, Ki rály Mihály -
né lá nyá nak az asz ta li dí sze ket! 

Kö szön jük min den ki nek aki mun ká já -
val se gí tet te a ren dez vény le bo nyo lí tá sát.

Ren dez vé nye ink:
Jú li us 14-15-én: a Fa lu nap ke re té -

ben ha gyo má nyos kép zõ mû vé sze ti ki -
ál lí tás és vá sár.

Jú li us 20-án Pén te ken 13 órá tól:
Min den ki név nap ja! A jú li us 1-tõl

au gusz tus 30-ig név nap ju kat ün nep lõ -
ket kö szönt jük kö zös ebéd del – Ve gyes
sült kö ret tel, kávé Ára: 700 Ft/fõ. A
rész vé te li szán dé kot és az ebéd igény lé -
sét elõ re kell je lez ni a fo ga dó órán vagy
te le fo non az el nök nél jú li us 12-én. 

A ze nét Õze Imre tag tár sunk szol -
gál tat ja.

Kér jük azon tag ja in kat aki nem tud
köz le ked ni, de el sze ret ne jön ni, hív ja
az el nö köt, hogy a szál lí tá sát meg tud -
juk szer vez ni! Jel zés jú li us 17-ig.

Vár juk tag ja ink je lent ke zé sét für -
dõ zés re, a ki kül dött kör le vél ben írt
prog ram sze rint.

zön ség. Egyik éne kes nõ jük Géczi Eri -
ka egy ko ri ka jak vi lág baj nok.

Az együt tes meg kap ta a Magya -
rock- dí jat is. Nem ré gi ben jött ki a Kör -
csar nok be li kon cert DVD-n, a fil met
le ad ta a Duna TV is.

A múlt hó nap ban je lent meg a ze ne -
kar új gyer mek le me ze, a Sza már lá za dás.

Ta valy Pus kás Fe renc bú csúz ta tá -
sán is õk mu zsi kál tak.

A Hun ga ro ton ál tal ki adott Best of
Kor mo rán egy hó nap alatt arany le mez
lett. Két ko ráb bi al bu muk: A for rás felé 
és A lo vak álma ka rá csony ra arany, il -
let ve pla ti na le mez lett.

2006-ban a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia dísz ter mé ben át vet ték a „
Ma gyar Örök ség” dí jat, amely ki nyil -
vá nít ja, hogy az együt tes da lai a nem -
ze ti kul tu rá lis örök ség ré szét ké pe zik.

Gyöm bér Ta más

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

Nyug dí jas Egye sü let köz len dõi
Jú li us 06-án Mórahalmi ter mál für dõ be lá to gat el Egye sü le tünk. In du lás a Mû ve lõ dé si Ház elõl 8-órakor.
Jú li us 14-én a Fa lu na pok ke re té ben ba rack vá sárt tar tunk, 15-én a Pa la csin ta Party- ban se gít a Nyug dí jas Egye sü let.

Jú li us 29-én va sár nap ki rán du lást szer ve zünk a Kiss Ta nyá ra in du lás 630-kor a Sze ge di ut cai meg ál ló tól. Rész vé te li díj
1900 Ft.

A jú li us, au gusz tus havi szer dai gyû lé sek el ma rad nak. 

Rácz Ist ván 
el nök

Meg hí vó
A Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye sü le te sze re tet tel meg hív ja 2007. jú li us 14-15-én tar tan dó ha gyo má nyos

Kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás és vá sár ra a Mû ve lõ dé si Ház ba a Fa lu na pok ke re te in be lül. 
Ün ne pé lyes meg nyi tó 14-én dél elõtt 9 óra kor. Meg nyit ja dr. Kor má nyos Lász ló pol gár mes ter.
Sze re tet tel és fi nom ká vé val vár juk ven dé ge in ket. Vá sá ruk kal Egye sü le tünk mû kö dé sé hez já rul nak hoz zá.

Gera Anna
el nök
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Tûz gyúj tá si ti la lom 

Min den ne mû
tûz gyúj tás, be le ért -
ve a par lag és gaz -
ége tést is, 2007. jú -
ni us 20-tõl át me ne -
ti idõ re ti los

Az utób bi idõ ben a csa pa dék men tes 
és rend kí vül me leg idõ já rás mi att fo ko -
zot tan meg nõtt az er dõk tûz ál ta li ve -
szé lyez te tett sé ge.     

A tûz ese tek meg elõ zé se ér de ké ben
az or szág tel jes te rü le tén lévõ er dõk ben 
és az er dõ te rü le tek ha tá rá tól szá mí tott
200 mé te ren be lü li te rü le ten - a ki je lölt
tûz ra kó he lyen is - va la mint a köz út-és
vas út men ti fá sí tá sok ban min den ne mû
tûz gyúj tás, be le ért ve a par lag és gaz -
ége tést is, 2007. jú ni us 20-tõl át me ne ti
idõ re ti los. 

A vá gás té ri hul la dék ége té se az er -
dõ ben a meg elõ zõ tûz vé del mi elõ írá -
sok be tar tá sa mel lett a ti la lom idõ sza -
ká ban is vé gez he tõ. Az ége tést a
12/1997. (II. 26.) BM ren de let 7.§ to -
váb bi (4)-(8) be kez dé se i ben fog lalt
meg elõ zõ tûz vé del mi elõ írá sok szi go rú 
be tar tá sa mel lett le het csak vég re haj ta -
ni. Az ége tés nél fi gye lem be kell to váb -
bá ven ni a 35/1996. (XII.29.) BM ren -
de let tel ki adott Or szá gos Tûz vé del mi
Sza bály zat tûz ve szé lyes te vé keny ség
vég zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye it
is. 

Kér jük a köz úton és vas úton uta zó -
kat, hogy égõ ci ga ret ta csik ket és
dohánynemût ne dob ja nak ki a jár mû -
vek ab la kán, mert a ki szá radt árok par -
ton, vas úti töl té sek mel lett ke let ke zõ
tü zek sok eset ben köz vet le nül er dõ- és
me zõ gaz da sá gi te rü le te ket is ve szé -
lyez tet nek. 

Fel hív juk to váb bá az er dõ ben ki -
rán du lók, va la mint a me zõ gaz da sá gi
te rü le te ken dol go zók fi gyel mét arra,
hogy égõ dohánynemût el dob ni nem
sza bad, azt min den eset ben gon do san
el kell ol ta ni. 
Aki a tûz vé del mi ren del ke zé se ket meg -
sze gi, sza bály sér tést kö vet el.  

A ti la lom fel ol dá sá ra a fo ko zott
tûz ve szély el múl tá val, ké sõb bi idõ -
pont ban in téz ke dik a Föld mû ve lés ügyi
és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um.

For rás: www.fvm.hu

Fa lu gaz dász köz len dõi
Tisz telt Ter me lõk!

A 2007-ben be adott te rü let ala pú tá mo ga tá si ké rel mek / par cel lák bár mi kor
vissza von ha tók /KOO74-es nyom tat vá nyon/ 

 A ké re lem ben sze rep lõ par cel la / par cel lák te rü le tei csök kent he tõ ek,
vissza von ha tók ki vé ve ha az M.V.H. ér te sí tet te Önt:

- a ké re lem ben lévõ sza bály ta lan sá gok ról,vagy-
- a hely szí ni el len õr zé si szán dé ká ról és az el len õr zés sza bály ta lan sá go kat

tár fel.

VIS MAIOR eset, ha a ké re lem ben be je len tett kul túr nö vényt kül sõ ki vé te -
les kö rül mény oká nál fog va nem tud ja a ter me lés be tar ta ni, je len te ni kö te les az 
M.V.H. -nak.

A be je len tés hez szük sé ges nyom tat vá nyok, és bõ vebb tá jé koz ta tás fa lu -
gaz dász nál.

Halászné Ács Éva
fa lu gaz dász

Ál ta lá nos tá jé koz ta tó
A TIG Kht. 2007 évi ter mé sû ét ke zé si búza fel vá sár lá sá ra.
A Tar ta lék gaz dál ko dá si Köz hasz nú Tár sa ság (to váb bi ak ban TIG Kht.) a

ga bo na kész le tek meg újí tá sa so rán ét ke zé si bú zát vá sá rol, az aláb bi fõ szem -
pont ok fi gye lem be vé te lé vel:

A fel aján lá sok fo lya ma to san be nyújt ha tók az alábbio cím re sze mé lye sen,
fax, e-mail vagy pos tai úton:

„Tatrtalékgazdálkodási Köz hasz nú Tár sa ság Me zõ gaz da sá gi Osz tály”
(1053 Bu da pest, Vám ház kör út 2.) Fax: 06-1-999-6810 vagy 06-1-266-4820
vagy e-mai: kerfo@tonline.hu vagy kerig@tig2.t-online.hu.

ATIG Kht. a fel vá sár lást a kész le tek fel töl té sé ig fo lya ma to san vég zi.
A fel vá sár lás a min den ko ri napi, pi a ci áron tör té nik. Az ár meg ha tá ro zá sá -

ra az áru mi nõ sé gé nek is me re té ben ke rül sor. A mi nõ sí tés tör tén het a lent lát -
ha tó te lep he lyek házi la bo ra tó ri u ma, il let ve akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal vég -
zett vizs gá lat alap ján.

A me gyé ben ta lál ha tó fel vá sár lás ban érin tett te lep he lyek:
TIG Kht-Szeged te lep ve ze tõ : Rigó Lász ló Mik lós tel.: 06/62-425-741
A TIG Kht alap ve tõ en az MSZ szab vány Mal mi I-II. mi nõ sé gi pa ra mé te re -

i nek meg fe le lõ árut vá sá rol. Az áru nem szár maz hat gén mo di fi kált bú zát faj tá -
ból és nem tar tal maz hat ilyen faj tá ból szár ma zó sze me ket sem. A ter mé sze tes
érést be fo lyá so ló (pl. érés gyor sí tó, stb.) ke mi ká li ák al kal ma zá sa az egész te -
nyész idõ alatt ti los. To váb bá a nö vé nyek ben, nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ növényvédõszer ma ra dék mér ték rõl szó ló 8/2004.
(II.17.) ESZCSM-FVM együt tes ren de le té ben fog lal tak az irány adó ak.

A fi ze tés utó la go san, szám la vagy fel vá sár lá si jegy ki ál lí tá sá nak el le né ben
az áru te lep hely re tör té nõ be szál lí tá sát, mi nõ ség re vo nat ko zó do ku men tá lá sát
kö ve tõ en tör té nik, a konk rét adás –vé te li szer zõ dés ben sza bá lyo zot tak sze rint.
Az el adó nak iga zol nia kell, hogy az ál ta la fel kí nált mennyi ség a sa ját tu laj do -
nát kép zi.

Bõ vebb in for má ci ók és el ér he tõ sé gek a www.tig.hu hon la pon!

 

mailto:kerfo@tonline.hu
mailto:kerig@tig2.t-online.hu
http://www.tig.hu
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Ha ér de kel min ket õs tör té ne tünk, több for rás ból is sze -
rez he tünk in for má ci ó kat.  A ro vás írás, a régi ma gyar írás, a 
ma gyar nép kul tú rá já nak leg õsibb ré te gé hez tar to zik. Le he -
tõ sé get ad ne künk , hogy meg is mer jük õse ink gon dol ko dás -
mód ját, hisz’ az írás igyek szik a le he tõ leg pon to sab ban rög -
zí te ni a gon do la tot. 

Az írás böl csõ je a Tig ris és az Euf rá tesz fo lyó kör nyé ke,
ahol a kép írás már ie.3500-ban tel jes fej lett ség ében fel lel he -
tõ. Ez az írás vált min den ma is mert írás alap já ul. Az írás
elõ ször tár gyak ké pét rög zí tõ kép írás ként je lent meg, majd
egy sze rû sö dött fo ga lom írás sá, szó tag írás sá, majd a sza vak
és szó tag ok jel lem zõ hang ja i ra rö vi dül ve ala kult be tû írás sá.  
A túl né pe se dés, ter mé sze ti  prob lé mák, há bo rúk mi att szét -
áram lott ke res ke dõk és te le pe sek ter jesz tet ték el az
észak-me zo po tá mi ai kép írást. A Kár pát-me den cé ben
ie.3000 kö rü li kép írá sos em lé ket fe dez tek fel Ta tár la kán,
ie.2500-ból pe dig Tordos és Vinca kör nyé kén. A kép írás ra
uta ló je lek jó ré sze ala ki egye zõ sé get mu tat a régi ma gyar
írás je le i vel. Visszatérve az írás fej lõ dé sé re, eb bõl a kép írás -
ból ala kult ki a szumir ék írás , amely agyag táb lák tö me gét
hagy ta hát ra, amik bõl meg is mer het jük az özön víz le írá sát,
ma te ma ti kai, csil la gá sza ti, val lá si össze füg gé se ket. A
sztyep pe vi dé ké re ie.2000 kö rül ke rült és va ló szí nû leg ki in -
du ló pont ja volt a kí nai írás nak is. 

A ma gyar ro vás írást szé kely ro vás írás nak is ne ve zik,
Szé kely föl dön még a 17.szá zad ban is hasz nál ták. Több fé le
-egymáshoz igen kö zel ál ló- vál to zat is van, nap ja ink ban
leg in kább a Nickolsburgi ro vás em lék nek ne ve zett
Bartholomeus Angelicus 1483. évi köny vé ben ta lált fel -
jegy zést ajánl ják hasz ná lat ra. A be tû ket jobb ról bal ra ró ják,
jobb ra is, bal ra is néz het nek, egy más ba kap csol ha tók. Min -
den ma gyar nyelv ben ta lál ha tó hang zó nak kü lön jele van,
így a gy, ty, ny ly, cs, sz, zs, ö, ü-nek is.  A be tûk neve e-vel
kez dõ dik ( ek, ec, ed stb...), így a más sal hang zó je lé vel a
ma gán hang zó je lö lé se is meg tör té nik, te hát pél dá ul a Be ne -
de ket így is ír hat juk: KDNB. A ma gyar nyelv hang zó il lesz -
ke dés tör vé nyé re tá masz kod va elég a szó egyik szó tag já ban
lévõ ma gán hang zót je löl ni, ami jel zi a szó hang rend jét és
könnyen ki ta lál ha tó vá te szi a hi ány zó ma gán hang zót. Ter -
mé sze te sen az el ha gyás az ér tel me zést nem za var hat ja. Pél -
dá ul így ír hat juk a Já nost: SNÁJ. Per sze az ol vas ha tó ság hoz

bõ ven elég, ha meg ta nul juk a be tû ket, és szé pen tesszük
õket egy más után. El gon dol kod ta tó, hogy a ma gyar cí mer -
ben lévõ jel ké pünk, a ket tõs ke reszt, a ro vott „gy” be tû nek
fe lel meg, amit „egy”-nek ej tünk s õs val lá sunk ban az egy -
nek, mint egy ség nek ko moly sze re pe van. Aki ilyen irány ba
in dul el, rá jön, hogy a ma gyar ro vás írás je lei õsi kul tú rák
szim bó lum rend sze ré nek ré szei. 

„...még is min den kor be csü le té re vált bár mely nem zet -
nek, ha az tu laj don írá sá val élt és an nak hasz nát vet te. Azt
lát juk ugyan is, hogy csak igen ke vés egyéb ként mû velt ség és
ha ta lom te kin te té ben ki vá ló nem zet van, amely sa ját be tû i -
vel tol má csol hat ná nyel vét.

 ...pe dig már a mi be tû ink is bõ ven meg cá fol ják me sé i ket
és biz tos ada tok kal bi zo nyít ják azt, hogy egy részt az ázsi ai
szkí ták ná luk ré geb bi ek, más részt, hogy ... a régi böl csé szet
... az ázsi ai né pek hez és csak ezek tõl ke rült vég re a gö rö gök -
höz.

 Mi ért is ezen be tû ket nem csak arra tar tom ér de me sek -
nek, hogy min den is ko lá ban ta nít sák és a gyer me kek be cse -
peg tes sék, ha nem arra is, hogy min den ren dû hon fi tár sunk,
gyer me kek, öre gek, fér fi ak, asszo nyok, ne me sek, pa rasz tok,
egy szó val: mind azok, kik azt akar ják, hogy ma gyar nak ne -
vez tes se nek, ta nul ják meg.”

(Az idé zet Ba ra nyai Decsi Já nos be ve ze tõ je Telegdi
Janos: A hu nok régi nyel vé nek ele mei  címû la tin nyel vû ro -
vás írás-tan könyv éhez, 1598-ból. Fel hasz nált iro da lom: Fûr
Zol tán: A ma gyar ro vás írás ABC-s köny ve.)

Görgényi Gá bor

A szatymazi cí mer
Cif ra a pajzs, te te jén két kacs
Köz re fog két fe lõl Sisak-Koronát,
Kék me ze jé ben emelt ezüst Szent –jobb
Tart pus ka gyol cson egy szent-ado mányt.

Ezüst pi he-pó lyán dar vak rö pül nek
Fe hér –tavi el du gott fész ke fe lõl,
Õszi ba rack a jobb pe re mén áll,
Hat arany ter més a jus sa kö zül.

Dol gos a nép, aki lak ja e tá jat,
Áld ja arany nap azt, aki fá rad.
Bár ho mo kos föld, az amit mû vel,

Mun ka jel vé nye a ko csi ke rék.
Min den lak asz ta lán ott ez a cí mer
Vár ja: e lap pal is oda te gyék.

Sza bó Gyu la

Ol va só ink ír ták – A ro vás írás ról
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Kép re gény

 

 

Elhunytak
Kondász Ferencné (III. kör zet 123.)
Lak Sándorné (II. kör zet 185.)
Baranyi Istvánné (Kos suth u. 31.
Gásza Károlyné (II.31.)
Gera Mi hály (IV. kör zet 86.)
Bõdi Sándorné (III. kör zet 276.)

Béke po ra ik ra!

  

Számítógépjavítás

és szer viz!

60-20-253-8778
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!

Szatymaz Köz ség Ön kor mány zat
a tu laj do ná ban lévõ bel te rü le ti,

3 szo bás in gat lant
10,5 m Ft vé tel áron ér té ke sí ti. 

Ér dek lõd ni:
a 62/583-560-as szá mon.

A Bába Ki adó és
a Bába és Tár sai Kft. aján la ta:

Készpénzátutalási meg bí zá sok meg sze mé lye sí té se!
Min den fé le nyom dai mun ka ki vi te le zé se!
   (havilapok, szó ró lap ok, szám la töm bök, név je gyek)
Sze ged, Cserzy M. u. 11.     Tel.: 62/464-015

A Bába Ki adó köny ve i bõl ki áru sí tás!

100 Ft-os, 200 Ft-os va la mint 50%-os áron
kí nál juk egyes ki ad vá nya in kat!

Az ár le szál lí tás a kész let ere jé ig tart!

Be tû ve tés Köny ves bolt
Sze ged, Pulz u. 14. Tel.: 62/426-679, 470-es melléke
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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:
Bérczi Sa rol ta fo ga dó óra 8.30-9.30

Tel..: 06/20-538-9095
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
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:
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:
Jú li us
07-08-án
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
14-15-én
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva,
tel.:06/30-297-4435)
21-22-én
Dr. Gom bos Lász ló
(Balástya, tel.:278-502 )
28-29-én
Dr. Gom bos Lász ló
(Balástya, tel.:278-502 )

Au gusz tus
04-05-én
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
11-12-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.:
06-30-9451-386) Szatymaz, Rá -
kó czi u. 50. Hét köz nap: 730- 830,
kedd, csü tör tök: 1800-1900.

Ha tó sá gi ál lat or vos ügy fél fo ga -
dá sa
Min den hét fõn 9-11 óra 
Dr. Szi ge ti Gá bor. Tel.
30/2974435
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

NVT ta nács adás
Min den hét fõn 13-17 óra
Dr. Tóth Mi hály ügy fél fo ga dá sa
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

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

Pol gár mes ter: Dr. Kor má nyos
Lász ló te le fon szám:
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)
Nyit va tar tás:
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) Szaty -
mazi 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.:
06-30- 3034-487

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  13.20-19.00
Szom bat 9.00-15.30
Va sár nap zár va
Tel.: 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: Kál mán Já nos. Szer kesz tõ bi zott ság tag jai: Bar na Károlyné, Ka sza
Ág nes, 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: Kre a tív Nyom dai Eelõkészítõ 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


