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Kény szer vagy le he tõ ség?

– vál to zás elõtt a he lyi köz ok ta tás

A te le pü lé se ket ked ve zõt le nül érin tet ték az ál la mi nor -
ma tív fi nan szí ro zás 2007. évi vál to zá sai. Min den te le pü lé -
sen csök ken nek a köz ok ta tá si fel adat el lá tás ál la mi nor ma -
tív be vé te lei, a vár ha tó csök ke nés mér té ke éves szin ten át la -
go san 4%-os.

A Sze ge di Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa -, amely nek
Szatymaz is tag ja - kis tér sé gi köz ok ta tás-fej lesz té si kon -
cep ci ót ké szí tett, amely dön té si al ter na tí vát kí nál a fi nan -
szí ro zá si gon dok kal küz dõ ön kor mány zat ok nak úgy, hogy
köz ben te le pü lé sü kön a köz ok ta tá si fel adat el lá tás szín vo na -
lát is nö vel jék. A meg ol dás lé nye ge a köz ok ta tá si fel ada tok
több cé lú kis tér sé gi tár su lás ke re té ben tör té nõ, kö zös el lá -
tá sa ked ve zõbb fi nan szí ro zást biz to sít és esély egyen lõ sé -
get te remt az ok ta tás ban a kis te le pü lé se ken élõ gyer me kek,
ta nu lók szá má ra. A té má val kap cso lat ban kér dez tük dr.
Kor má nyos Lász ló pol gár mes tert.

Mit je lent pon to san az in téz mé nyi tár su lás?
Az ér de kelt kép vi se lõ-tes tü le tek meg ál la pod hat nak in -

téz mény kö zös ala pí tá sá ban, fenn tar tá sá ban és fej lesz té sé -
ben. 

a Mi La punk
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Va la mi lyen meg ma gya ráz ha tat lan ok ból és is me ret len kö -
rül mény kö vet kez té ben a fa lu ban min dig volt, élt és la kott több
olyan em ber, aki a fes té szet nek hó dolt. Min dig vol tak olyan
szatymaziak, aki ket elõbb-vagy utóbb, rö vi debb- vagy hosszabb 
ide ig a fes té szet öröm te li mun ká ja rabulejtett. Ezen mû ked ve lõ
fes tõk szá ma igen hosszú és egy-egy iga zi mû vészt is ta lál ha -
tunk kö zöt tük.

A fes tõk és a fes té szet tel kedv te lés bõl fog lal ko zók kép ze let -
be li hosszú so rán ha vé gig te kin tünk Joó Fe ren cet lát juk az élen.
Itt la kott Szatymazon, az 1926-ban meg épí tett és ma is álló eme -
le tes Frá ter vil la elõtt, a ké sõbb ki ha sí tott Dó zsa György út kö ze -
pé be esõ ház ban.

Mit tu dunk er rõl a Joó Fe renc rõl, aki még a le xi ko nok sze -
rint is ki vá ló arc- és táj kép fes tõ volt?

Sze ge den szü le tett 1821-ben, egy arány lag jó mó dú pa lán ki
sza bó mes ter Joó Ist ván és Kor má nyos Ág nes gyer me ke ként. A
pi a ris ták nál jár is ko lá ba az 1827-1832-es évek ben. Ki vá ló raj zo -
ló ként fo gott össze ez után Vastagh Sán dor Já nos ké sõb bi mû -
vésszel, aki vel ez után a fes té szet ele me it el sa já tí tot ták. Ezt kö ve -
tõ en a kö ze li ro kon Joó Já nos /1806-1870/ rajz ta nár hoz vit te az
útja Eger be, aki ott egy arc kép fes tõ mû ter met ve ze tett. In nen
azu tán a jóbarát, Zsótér An dor /1824-1906/ nem kis anya gi se -
gít sé gé vel a bé csi Kunst Académienre ke rült. Ta nul má nya it már 
Mün chen ben foly tat ta, ami kor 1843-ban apja ha lá lá ról ér te sült.
A négy test vér ál tal meg örö költ va gyont azu tán úgy osz tot ták el,
hogy a szatymazi szõ lõ fele Fe renc nek ju tott. A má sik fe lét Ág -
nes test vé re kap ta, aki Frá ter Jó zsef sü tõ mes ter fe le sé ge volt,
any ja Frá ter Gyu lá nak /1851-1914/ és nagy any ja Frá ter Zol tán -
nak /1881-1949/.

Joó Fe renc ha za ke rül vén sok-sok arc ké pet, táj ké pet fes tett a
szü lõk pa lán ki há zá nak egyik szo bá já ban. A Zsótérek házi fes -
tõ jük nek is te kin tet ték, nem cso da, hogy nem sok olyan Zsótér
le szár ma zott van, aki nek a la ká sa fa lán nincs fel füg geszt ve
egy-egy Joó Fe renc ál tal meg min tá zott arc kép.

1848-ban, a töb bi sze ge di fi a tal lal együtt be állt köz le gény -
ként a had se reg be. Még ab ban az év ben el vet te fe le sé gül
Némedy Etel kát. A sza bad ság harc után hoz zá lá tott egy té -
len-nyá ron lak ha tó ta nyát épí te ni a szatymazi szõ le jé be. Ki is
köl tö zött a csa lád ha ma ro san. Ez a ház volt ké sõbb a Frá ter csa -
lád gyü mölcs és al ma rak tá ra, míg a ki ala kí tás ra ke rült Dó zsa
György út kö ze pé be nem esett.

Joó Fe renc egy re töb bet dol go zott, hogy a gya ra po dó csa -
lád já nak a meg él he tést biz to sít sa. Ké pe i nek egyrésze a Móra Fe -
renc Mú ze um ban ma is lát ha tó. Kö zü lük is ki emel ke dik Kor da
Já nos /1788-1857/ nem zet õri ru há ban meg fes tett nagy mé re tû
képe. Kor da Já nos, Ved res Ist ván /1765-1830/ veje volt, mel les -
leg a szatymazi pos ta meg ál ló /ma Pos ta ko csi csár da/ tu laj do no -
sa 1830-tól 1857-ig.

A mi pik to runk a táb la ké pek mel lett szí ve sen ki fes tet te a
Sze ge den fel hú zott pol gá ri épü le tek lép csõ há za it, il let ve ka pu al -
ját. Az igaz ság az, hogy ott is mû vé szit al ko tott, saj nos nem ma -
ra dan dót.

Az iga zi csa pás, amit ké sõbb sem he vert ki, ak kor érte ami -
kor 1863-ban a 32 éves fe le sé ge vá rat la nul el hunyt és öt élõ
gyer mek kel hagy ta hát ra a mû vészt. A leg idõ sebb Fe renc ek kor
13 éves, a legifijabb Ilon ka csak két éves volt.

Joó Fe renc fe le sé ge ha lá la után jó részt fel ha gyott a fes té szet -
tel és mind több idõt töl tött a gye re ke i vel. A Sze ged pa lán ki
örök ség egyrészét ha ma ro san fel él ték, a má sik ré szét a le á nyok
ki há za sí tá sá ra for dí tot ta. Ek kor már a szatymazi szõ lõ mû ve lés -
bõl és bo rá szat ból pró bál tak meg él ni. Aki meg kós tol ta a bo rát
/nem ke ve sen ül tek le az asz ta lá hoz/ csak di csér ni tud ta. Min dig
ke re sett a bo rá ra ve võt, igaz hogy azt tar tot ták ma gas árat kért,
hogy a bor ma rad jon és kény sze rít ve le gyen „maga inni meg a
sa ját bo rát”. Ez ugyan csak Mik szá thi túl zás, de igaz, hogy egy re 
job ban sze ret te a bort.

A fes tõ mû vész nem csak jó ba rát ság ban volt Zsótér An dor -
ral, ha nem ide jük egyrészét együtt is töl töt ték el. Ezek rõl a ta lál -
ko zá sok ról több írás is be szá mol, el sõ sor ban azért mert a tár sa -
ság ban min dig volt olyan író aki szá mot adott róla.

Mik száth, kü lö nö sen a nyá ri hó na pok ban gyak ran ki járt a
ven dé gek kel, Zsótér An dor szatymazi szõ le jé be. Kü lön a ven -
dé gek szál lí tá sá ra ké szí te tett sár ga dí szes ko csi hoz ta ki Sze ged -
rõl a meg hí vot ta kat. Zsótér An dor egyéb ként he ten te leg alább
egy szer meg je lent pi hen ni bir to kán. Olyan kor az ud va ri dió fa
alatt ál lan dó an áll nia kel lett egy fel nyer gelt ló nak, ha ked vet ka -
pott rá, a föld jét kör be lo va gol ta és a sömlyék ma da ra it, néha a ti -
los ban le gel te tõ ket egy-egy lö vés sel meg ri asz tot ta. 

Most pe dig idéz zük fel egy részt a „Szatymaz föld je és
népe” címû könyv bõl, a Pé ter Lász ló ál tal le ír tak ból.

„Tör tént pe dig 1878-ban, hogy egy And rás napi össze jö ve -
te len éj fél kor Mik száth le tet te a po ha rát és így szólt: „Nem
iszom töb bet An dor bá tyám, -nagyon ba gó sza gú a bo rod.”

Zsótér An dort hir te len rosszul érin tet te a do log. Min dig
büsz ke volt ki vá ló bo ra i ra. /Ké sõbb erre is hi vat koz va kap ta
meg a „szatymazi” elõ ne vet./ Nyo moz ni kezd tek, hogy a fi nom
szatymazi riz ling, hol kap ha tott ilyen un do rí tó sza got. Utol já ra a
kan csó ba néz tek bele és döb ben ten lát ták az al ján Joó pik tor
nagy taj ték pi pá ját, ame lyet az ka pa tos fej jel a kan csó ba ej tett,
ami kor a bort a hor dó ból csa pol ta és vit te fel a ven dé gek nek.”

A mi pik to runk utol só ide je is adott elég okot az el ke se re dés -
re. Az Ame ri ká ban ment fia vég leg el ve szett. A lá nyai, a leg ki -
sebb ki vé te lé vel Bács ká ba men tek férj hez, és alig lát ta már õket.
A vele még együtt élõ Ilon ka, a sze ge di nagy ár víz után a vég leg
Szatymazra köl tö zõ Dankó Pis tá val szo ros kap cso lat ba ke rült. A 
til tott sze re lem gyü möl csé nek meg je le né se elõtt a prí más több -
ször meg pró bál ta a lány ke zét meg kér ni, nem sok si ker rel. 1880. 
jú li u sá ban, ami kor már a nyol ca dik hó nap já ba lé pett Ilon ka ter -
hes sé ge, nem aka dá lyoz ta meg, hogy Sze ge den össze há za sod ja -
nak. Joó Fe renc ek kor már vég leg egye dül ma radt. El ke se re dé -
sé ben még töb bet ivott és is me rõ se i nek gyak ran mon do gat ta: „A 
mén kû üs sön a rác, mög a ci gány atya fi ság ba!”

Au gusz tus má so dik fe lé nek egy jó zan pil la na tá ban, a be teg
pik tor min den ere jét össze szed ve még be ko csi zott a vá ros ba és
Ilon kát gyer me ké vel, egyet len uno ká já val az albélreti nél kü lö -
zés bõl, kop la lás ból ki ra gad ta és ha za hoz ta Szatymazra.

A kö vet ke zõ hó nap azu tán vég leg pon tot tett az 59 évig tar tó 
nem könnyû éle té re. Ma már csak né hány kép, és sok-sok né mi -
leg át fo gal ma zott tör té net em lé kez tet Joó Fe renc re.

Pál mai Jó zsef

A Joó pik tor

Hely tör té net
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Mi ért lé nye ges az, hogy az in téz mény fenn tar tá sa mi -
lyen for má ban tör té nik? 

Az ön kor mány za to kat meg il le tõ alap hoz zá já ru lá so kon
felül az ál lam tól tár su lá si for má ban el nyer he tõ „ösz tön zõ”
tá mo ga tá sok kal je len tõs több let összeg hez jut hat nak az ön -
kor mány zat ok. Ez azt je len ti, hogy az in téz mény fenn tar tá -
sá hoz ennyi vel ke ve seb bet kell hoz zá ten ni, így ez az összeg
egyéb in téz mény fej lesz té si, te le pü lés fej lesz té si fel ada tok ra
for dít ha tó.

Az em lí tett nor ma tí va plu szon kí vül mi lyen más elõ -
nyök kap cso lód hat nak a tár su lás hoz?

Egy le het sé ges elõny le het az is, hogy el kö vet ke zõ évek -
ben a XXI. szá za di is ko la prog ram ke re té ben kis tér sé gi
szin ten sok kal na gyobb eséllyel tu dunk majd pá lyáz ni a kor -
sze rût len in téz mé nyi épü le te ink fel újí tá sá ra az erre szánt 60
mil li árd fo rin tos ke ret bõl.

Mi biz to sít ja a ga ran ci át a he lyi dol go zók, szü lõk szá -
má ra?

Ga ran ci át je lent het a jól át gon dolt, he lyi sa já tos sá gok ra
épü lõ együtt mû kö dé si meg ál la po dás, mely rész le te sen tar -
tal maz za:

a) a kö zös in téz mény te vé keny sé gi és el lá tá si kö rét,
b) az egyes kép vi se lõ-tes tü le tek pénz ügyi hoz zá já ru lá -

sá nak ará nyát,
c) az in téz mény fenn tar tá sá val kap cso la tos jo go kat és

kö te le zett sé ge ket, va la mint azok gya kor lá sá nak a
mód ját,

d) va la mint a meg ál la po dás fel mon dá sá nak le he tõ sé gét
is. 

A meg ál la po dás ter ve zet ér tel mé ben összes sé gé ben
min den lé nye ges dön tés to vább ra is hely ben szü le tik meg. 

Ho gyan érin ti a vál to zás tény le ge sen az ok ta tá si in -
téz mény mû kö dé sét, gaz dál ko dá sát?

Az in téz mény mû kö dé se, gaz dál ko dá sa az in téz mé nyi
tár su lás ke re te in be lül tör té nik, de an nak fõ vá zát to vább ra is 
tel jes egé szé ben a he lyi ön kor mány zat ok ha tá roz zák meg. 

Ho gyan tör té nik a tár su lá son be lül a be vé te lek és a
költ sé gek meg osz tá sa?

A tár su lás ban részt ve võk be vé tel ének és ki adá sá nak
köny ve lé se te le pü lé sen ként tör té nik. Eb bõl kö vet ke zik,
hogy min den te le pü lés az õt ter he lõ költ sé gek - kö zös költ -
sé gek ki vé te lé vel –, nor ma tív ál la mi tá mo ga tá so kon fe lü li
össze gét adja át, mû kö dés re át adott pénz esz köz ként.  A kép -
vi se lõ tes tü let a rész le te sen ki dol go zott in téz mé nyi költ ség -
ve tés meg is me ré se után dönt ar ról, hogy azt el fo gad ja-e.

Mi lesz a mû vé sze ti is ko lá val és a kony há val?
Ter mé sze te sen le he tõ ség van arra, hogy eze ket a plusz

fel ada to kat a he lyi ön kor mány zat to vább mû köd tes se, ha
biz to sít ja an nak anya gi fe de ze tét. Ez zel kap cso lat ban kül sõ
kény szer nem ne he ze dik ránk. 

Az egy sé ges is ko lai mo dell a mû vé szet ok ta tás ra nem
biz to sít tá mo ga tást, ezért kü lön ilyen in téz ményt fo gunk
önál ló an vagy tár su lás ban mû köd tet ni, eb ben el kö te le zet tek 
va gyunk.

Mi tör té nik az in téz mé nyi va gyon nal (épü le tek, esz -
kö zök) ?

Az in gat lan va gyon, va la mint az esz kö zök az ön kor -
mány zat tu laj do ná ban ma rad nak, a tár su lás nak csak a fenn -
tar tói jo got ad nánk át.

Ho gyan ala kul az in téz mény szak mai önál ló sá ga?
Az in téz mény je len le gi ve ze tõ je to váb bi ak ban is in téz -

mény ve ze tõ lesz. Az in téz mé nyi tár su lás egy sé ges pe da gó -
gi ai prog ram alap ján kez di a kö vet ke zõ tan évet, mely nek ré -
sze a he lyi prog ram. A „nagy” egy sé ges in téz mény ve ze tõ je
a tag in téz mé nyek kö zött össze han gol ja a pe da gó gu sok fog -
lal koz ta tá sát, az in téz mé nyen be lül ha té ko nyan mû köd te ti a
pe da gó gu sok ál lan dó he lyet te sí té si rend sze rét, va la mint
uta zó szak em ber há ló zat mû köd te té sé vel biz to sít olyan
több let szol gál ta tá so kat, mint a szak szol gá la ti fel ada tok el -
lá tá sa.

Leg fon to sabb kér dés: ho gyan érin ti a gyer me ke in ket 
a vál to zás?

A gyer me kek to vább ra is a te le pü lé sen ta nul nak, vál to -
zat lan fel té te lek mel lett. Ezt fon tos nak tar tom ki hang sú -
lyoz ni! A vál to zá so kat úgy kell vég re haj ta ni, hogy azok ból
õk csak a hasz nos dol go kat ér zé kel jék, mint pél dá ul a
gyógy-test ne ve lés, lo go pé di ai el lá tás, pá lya vá lasz tá si ta -
nács adás, me lye ket ko ráb ban is már a több cé lú tár su lás
szer ve zett és fi nan szí ro zott több let tá mo ga tás ból. Ezek a té -
nye zõk azok, ame lyek összes sé gé ben mind po zi tív ki ha tás -
sal le het nek a ta nu ló el ván dor lás csök ken té sé re.

Az egy sé ges is ko la biz to sít ja az in téz mé nyen be lül a fo -
lya ma tos to vább ha la dás le he tõ sé gét (fel vé te li nél kül!)
azok nak a 8. osz tá lyos ta nu lók nak, akik 9. osz tály tól gim ná -
zi um ban sze ret né nek to vább ta nul ni. Ez ter mé sze te sen nem
azt je len ti, hogy a gyer me kek nek „kö te le zõ” eb ben az in téz -
mény ben to vább ta nul ni, csak elõnyt él vez nek. Ér de mes
meg je gyez ni, hogy a Eöt vös gim ná zi um ban je len leg is
éven te át la go san há rom szo ros a túl je lent ke zés.

Egy ál ta lán van más le he tõ sé ge Szatymaznak a be lé -
pé sen kí vül?

Ter mé sze te sen van. Sa ját dön té sünk alap ján akár kí vül
is ma rad ha tunk, de azt gon do lom, hogy a kor mány za ti szán -
dék és a ten den cia egy ér tel mû az alap fo kú ok ta tás szer ve zé -
sé re. Ez pe dig nem sok moz gás te ret en ged a kis te le pü lé sek
ön kor mány za ta i nak. Ahogy a té má val kap cso lat ban már
töb ben meg fo gal maz ták: nem az a kér dés hogy be kell-e lép -
nünk, ha nem az hogy mi kor .

Mi ért nem ér de mes ha lo gat ni a dön tést, meg vár ni
más ön kor mány zat ok ta pasz ta la ta it ? 

Aki mer az nyer! – tart ja a mon dás. Ezek a tá mo ga tá sok
adott évre jár nak, te hát ha mi vá runk, ak kor egy évi tá mo ga -
tás össze gét „ ki dob tuk az ab la kon”. Ha vi szont elé ge det le -
nek va gyunk az együtt mû kö dés sel, ak kor a meg ál la po dás -
ban fog lal tak sze rint ki vál ha tunk a tár su lás ból. Eb ben az
eset ben mi vel az in gat la nok, esz kö zök a mi tu laj do nunk ban
vol tak és lesz nek is, min den me het to vább úgy, mint az elõtt.

Kö szön jük a kér dé sek re adott vá la szo kat.
K.J.

(Foly ta tás az 1. ol dal ról.)
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A kép vi se lõ tes tü let 2007. feb ru ár 21. nap ján tar tot ta ren -
des ülé sét. 

Na pi rend elõtt be mu tat ko zott a kép vi se lõ tes tü let nek Dr.
Zélity Lász ló r.al ez re des, meg bí zott rend õr ka pi tány, aki a
2006. de cem ber 31. nap já val nyug díj ba vo nu ló Ko vács Mi -
hály r.al ez re des után fog ja a Sze ge di Rend õr ka pi tány ság ve -
ze tõi fel ada tát el vé gez ni. 

A kép vi se lõ tes tü let elsõ na pi ren di pont ként a 2007. évi
költ ség ve tés ét tár gyal ta meg, me lyet a szak bi zott ság ok és a
könyv vizs gá ló elõ ze tes vé le mé nye zé se alap ján 595.765
eFt-os ki adá si és be vé te li fõ összeg gel el fo ga dott.  Mó do sí -
tás ra ke rült a kép vi se lõk tisz te let dí já ról és ter mé szet be ni
jut ta tá sá ról szó ló ren de let is. 

A tes tü le ti ülés kö vet ke zõ pont ja it a köz mû ve lõ dé si fel -
adat el lá tás sal kap cso la tos elõ ter jesz té sek tet ték ki.

Így a kép vi se lõ tes tü let meg tár gyal ta és el fo gad ta a Mû -
ve lõ dé si Ház és Könyv tár 2006. évi mun ká já ról szó ló be szá -
mo ló ját, az in téz mény 2007. évi mun ka terv ét, a köz ség Kul -
tu rá lis Kon cep ci ó ját, a te le pü lé si kul tu rá lis ér ték lel tár ral
együtt;   mó do sí tot ta az in téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tát és Ala pí tó Ok ira tát. 

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tás ról 1993. évi
III. tör vény egyes jog sza bály he lye i nek mó do su lá sa mi att,
mó do sí tás ra ke rült a 14/2004. (VIII.10.) ren de let, il let ve a
Kap cso lat In teg rált Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont
Ala pí tó Ok ira ta, il let ve Szak mai Prog ram ja. 

Mó do sí tás ra ke rült a fo lyé kony és szi lárd hul la dék szál lí -
tás sal kap cso la tos ren de let. 

Az is ko la és az óvo da tel jes körû könyv vizs gá la ta ál tal
fel tárt hi á nyos sá gok nak ele get téve, mely a törzs adat tá ri
nyil ván tar tás sal való össze han go lás ra vo nat ko zott, mó do sí -
tás ra ke rült a mind két in téz mény ala pí tó ok ira ta. 

Dön tött a Szatymaz, Ady End re 34/E. szám alat ti költ -
ség el vû bér la kás pá lyá za ti ki írá sá ról 

Zárt ülés ke re té ben dön tött a kép vi se lõ tes tü let a szol gál -
ta tó ház ban meg üre se dett üz let he lyi ség bér le te ügyé ben, la -
kos sá gi ké re lem ügyé ben, mely ben könyv ki adás hoz kér tek
ön kor mány za ti tá mo ga tást. Dön tött a szol gál ta tó ház mel let -
ti köz te rü let hasz no sí tá sá ról. 

A rend sze res gyer mek vé del mi

ked vez mény 2007. évi

jo go sult sá gi fel tét ele i rõl

A rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re való jo go -
sult ság meg ál la pí tás cél ja an nak iga zo lá sa, hogy a gyer mek
szo ci á lis hely ze te alap ján jo go sult azok ra a tá mo ga tá sok ra
(tan könyv, ét ke zés), me lyek a rend sze res gyer mek vé del mi
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val pár hu za mo san meg il let ték a gyer -
me ke ket.

A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je 1 évre ál la pít ja meg
a gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re való
jo go sult sá got, amennyi ben a gyer me ket gon do zó csa lád ban
az egy fõre esõ jö ve de lem nem ha lad ja meg a 35.269 Ft-ot,
amennyi ben  

a) a gyer me ket egye dül ál ló szü lõ, il let ve más tör vé nyes
kép vi se lõ gon doz za,

b) a gyer mek tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos,
c) 18-25 év kö zöt ti nap pa li ta go za tos hall ga tói/ta nu lói

jog vi szony ban ré sze sü lõ fi a tal, ha a jog sza bá lyi fel té te lek -
nek meg fe lel

32.556 Ft-ot, ha a csa lád ra az a)-c) ese tén egyik sem vo -
nat ko zik.

fel té ve, ha a va gyo ni hely zet vizs gá la ta so rán az egy fõre 
jutó va gyon ér té ke nem ha lad ja meg az 542.600 Ft-ot (kü -
lön-kü lön szá mí tott for gal mi ér ték ese tén), vagy 1.899.100
Ft-ot (együt tes for gal mi ér ték ese tén)

Va gyon alatt ért he tõ: hasz no sít ha tó in gat lan, jár mû,
va gyo ni ér té kû jog.

Nem mi nõ sül va gyon nak: Az az in gat lan, amely ben a
szü lõ, vagy a tar tás ra kö te les más tör vé nyes kép vi se lõ élet -
vi tel sze rû en la kik, az a va gyo ni ér té kû jog, amely az ál ta luk
la kott ingat la non áll fenn, to váb bá a moz gás kor lá to zott ság -
ra te kin tet tel fenn tar tott gép jár mû.

Fon tos tud ni va lók:
Rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ

gyer mek az aláb bi ked vez mé nyek re jo go sult:
1. Gyer mek ét kez te tés ese tén 

• a böl csõ dés, az óvo dás, az 1-4. év fo lya mon nap -
pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt vevõ és
rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré -
sze sü lõ gyer mek után az in téz mé nyi té rí té si díj
100 %-át ked vez mény ként kell biz to sí ta ni

• az a) pont alá nem tar to zó, rend sze res gyer mek vé -
del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ gyer mek és ta nu ló 
után az in téz mé nyi té rí té si díj 50 %-át kell nor -
ma tív ked vez mény ként biz to sí ta ni. 

2. Egy sze ri tá mo ga tás: Ha gyer mek, vagy fi a tal fel nõtt
rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re való jo -
go sult sá ga tárgy év jú li us 1-jén fenn áll, a tárgy év
jú li us hó nap já ban, és no vem ber 1-jén  fenn áll
tárgy év no vem ber hó nap já ban egy sze ri pénz be li
tá mo ga tást fo lyó sít.

3. Tan könyv tá mo ga tás (Fel hí vom az egye dül ál ló szü -
lõk fi gyel mét, hogy 2007. ja nu ár 1-jé tõl nem jo go -
sul tak a tan könyv tá mo ga tás igény be vé te lé re!) 

A ké rel met az erre a cél ra rend sze re sí tett for ma nyom tat -
vá nyon kell be nyúj ta ni. A nyom tat vány le tölt he tõ a
www.szatymaz.hu hon lap ról is. 

A ké re lem hez csa tol ni szük sé ges:
• a ké re lem be adá sát meg elõ zõ há rom havi jö ve de lem

iga zo lá sát, 
• kü lön élõ szü lõk ese té ben, il let ve a gyám ság alat ti

gyer me kek nél tör vé nyes kép vi se lõt ki je lö lõ ok ira tot

Ön kor mány za ti köz le mé nyek

http://www.szatymaz.hu
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(gyám ha tó sá gi, vagy bí ró sá gi nyi lat ko za tot) to váb bá
az egye dül ál ló ság tényére vo nat ko zó nyi lat ko za tot,

• 18-25 év kö zöt ti fi a tal ese té ben nap pa li ta go za tos
hall ga tói jog vi szony ról szó ló iga zo lást,

• a csa lád ban élõ tar tó san be teg, il le tõ leg fo gya té kos
gyer mek egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó iga zo lást 

Bõ vebb fel vi lá go sí tást sze mé lye sen, vagy az
62/583-560/19 te le fon szá mon kér het. 

Bá csi Antalné

A közgyógyellátásra jo go sí tó

iga zol vány el bí rá lá sá ról

A közgyógyellátás a szo ci á li san rá szo rult sze mély ré -
szé re az egész sé gi ál la po ta meg õr zé sé hez és hely re ál lí tá -
sá hoz kap cso ló dó ki adá sa i nak csök ken té se ér de ké ben biz -
to sí tott hoz zá já ru lás.

A közgyógyellátásra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa:  
1. Ala nyi ala pú jo go sult ság: 
a) az át me ne ti gon do zott, az át me ne ti és tar tós ne ve lés -

be vett kis ko rú;
b) rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ (egész ség -

ká ro so dott);
c) a pénz el lá tás ban ré sze sü lõ ha di gon do zott és a nem -

ze ti gon do zott;
g) az, aki I., II. cso por tú rok kant sá ga alap ján ré sze sül

nyu gel lá tás ban, bal ese ti nyu gel lá tás ban;
h) az, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja ma ga -

sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül.
Az ala nyi jo go sult ság ese tén a ké rel me zõ nek csu pán 

a jo go sult sá got kell iga zol nia, a jö ve del met nem!
2. Nor ma tív ala pú jo go sult ság: 

• Csa lád ban élõ ké rel me zõ ese tén: az egy fõre esõ
jö ve de lem a nyug díj mi ni mum leg ki sebb össze gé -
nek 100 %-a, azaz: 27.130 Ft . Eb ben az eset ben a
ké rel me zõ havi gyógy szer ki adá sa a min den ko ri
öreg sé gi nyug díj mi ni mum leg ki sebb össze gé nek
a 10 %-át (2.713 Ft-ot) meg kell hogy ha lad ja! 

• Egye dül ál ló ké rel me zõ ese tén: az egy fõre esõ
jö ve de lem a nyug díj mi ni mum leg ki sebb össze gé -
nek 150 %-a, azaz: 40.695 Ft. Eb ben az eset ben is
el kell, hogy érje a ké rel me zõ  gyógy szer ki adá sa a
min den ko ri öreg sé gi nyug díj mi ni mum leg ki sebb
összegének10 %-át, azaz: a 2.713 Ft-ot. 

3. Mél tá nyos sá gi ala pú jo go sult ság:
• Csa lád ban élõ ké rel me zõ ese tén: az egy fõre esõ

jö ve de lem nem ha lad hat ja meg a nyug díj mi ni -
mum leg ki sebb össze gé nek a 200 %-át, azaz:
54.260 Ft-ot, a havi gyógy szer ki adá sok össze gé -
nek azon ban meg kell ha lad nia a nyug díj mi ni mum 
leg ki sebb össze gé nek a 20 %-át, azaz: a 5.425
Ft-ot.

• Egye dül ál ló ké rel me zõ ese té ben: az egy fõre esõ
jö ve de lem nem ha lad hat ja meg a nyug díj mi ni -
mum leg ki sebb össze gé nek a 220 %-át, azaz: a
59.686 Ft-ot, a havi gyógy szer ki adá sok össze gé -
nek azon ban meg kell ha lad nia a nyug díj mi ni mum 
leg ki sebb össze gé nek 20 %-át,azaz: az 5.426
Ft-ot. 

4. Ki vé te les mél tány lást igény lõ ese tek ben:
• Csa lád ban élõ ké rel me zõ ese tén: az egy fõre esõ

jö ve de lem nem ha lad hat ja meg a nyug díj mi ni -
mum leg ki sebb össze gé nek a 220 %-át, azaz:
59.686 Ft-ot, a havi gyógy szer ki adá sok össze gé -
nek azon ban meg kell ha lad nia a nyug díj mi ni mum 
leg ki sebb össze gé nek a 25 %-át, azaz: a 6.790
Ft-ot.

• Egye dül ál ló ké rel me zõ ese té ben: az egy fõre esõ
jö ve de lem nem ha lad hat ja meg a nyug díj mi ni -
mum leg ki sebb össze gé nek a 250 %-át, azaz: a
67.075 Ft-ot, a havi gyógy szer ki adá sok össze gé -
nek azon ban meg kell ha lad nia a nyug díj mi ni mum 
leg ki sebb össze gé nek 25 %-át,azaz: az 6.782
Ft-ot. 

Az iga zolt havi gyógy szer költ sé ge ket a Csm-i Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár iga zol ja, a há zi or vos szak vé le mé nye 
alap ján. 

Bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ Lippai Mihálynénál sze -
mé lye sen, vagy a 583-560/15 te le fon szá mon.

Fel hí vás

A Sze ge di Kör nye zet gaz dál ko dá si
KHT 

2007. már ci us 21-én 10-12 órá ig
tart ja fo ga dó órá ját

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
tár gya ló ter mé ben.

Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány

Adó szám: 18049842-2-43
A Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány több éve ír ki pá lyá -

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

A „ Min den ki ebé del” prog ram tá mo ga tói: MFB -
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt.; CIB Bank Zrt.; Ma gyar
Sze ren cse já ték Szö vet ség; Brokernet; Sodexho-Pass
Hun gá ria Kft.; Slá ger Rá dió
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Ben ne va gyunk a nagy böj ti szent
idõ ben. Az em lé ke zés, - a ve zek lés, - az 
en gesz te lés, - a bo csá nat ké rés, de egy -
ben a meg bo csá tás szent ide jé ben.
Nagy böjt elsõ va sár nap ján Jé zus meg -
kí sér té sé rõl szólt az Evan gé li um. Gon -
do lom, so kan em lé kez nek rá, hogy mi
volt a Sá tán fõ gon do la ta ez zel. Ha az
Úr hall gat rá, tel je sí ti kí ván sá ga it, ak -
kor nincs meg vál tá sa, nincs sza ba du lá -
sa az el bu kott, az õ rab sá gá ban síny lõ -
dõ em be ri ség nek ha tal ma, ural ma alól.
Azaz: min den ma rad a ré gi ben. A bu -
kott em ber ben ural ko dó há rom leg fõbb 
vá gyat, kí ván sá got tár ja az Úr elé. Az
ön fenn tar tás, a ha ta lom, és a gaz dag ság 
– bir tok lás vá gyát. Ezek fel lel he tõk
min den ki ben. De hogy gyõz-e ben -
nünk az Õs kí sér tõ, ez már raj tunk mú -
lik. Jé zus pél dát adott ne künk. Vissza -
uta sí tot ta mind egyi ket. És mi? Tud juk,
hogy nem csak ke nyér re van szük sé ge
az em ber nek, ha nem az élet adó igék re
is?

A ha ta lom, az ural ko dás vá gya is
ha mar oda lesz, „el osz lik mint a bu bo -
rék”, mert „je ge nye fák nem nõ nek az
égig” és mi nél ma ga sabb ra ka pasz ko -
dik az em ber, an nál na gyob bat fog esni. 
Vagy a gaz dag ság, a va gyon, az él ve -
zet, a gyö nyör, va jon med dig te he ti

bol dog gá az em bert? „De res már a ha -
tár, õszül  a vén be tyár,….más se kell
az egész vi lág ból….” a tel he tet len el -
me rül het ben ne, s nem fog ja tud ni,
hogy van más faj ta öröm és bol dog ság
is, hisz má sok könnyén, vé rén át gá zol -
va éle tét – bol dog sá gát tönk re té ve, so -
ha se fog ve zet ni a mi utunk a bol dog -
ság felé. Ezért kel le ne nagy böj ti idõ ben 
Jé zus sza va i ra – ta ní tá sá ra oda fi gyel ni,
nem csak arra, hogy mit hasz nál az em -
ber nek, ha a vi lá got meg nye ri, de a lel -
ké nek ká rát vall ja, ha nem a kö vet ke -
zõk re is: „ami lyen mér ték kel ti mér tek
má sok nak, nek tek is úgy mér nek
vissza”, vagy az Ószö vet sé gi fi gyel -
mez te tés re, hogy  az apák-anyák –szü -
lõk vét ke it har mad-ne gyed- sõt he ted -
ízig len meg tor lom a gyer me ke i ken.
Erre fi gyel mez tet a ham va zás is: „em -
lé kezz meg ar ról, por ból vagy és oda
kell vissza tér ned”. Bár meg ta nul nánk a 
nagy mon da ni va ló ját és él nénk is vele.

Már ci us 19.  SZENT JÓZSEF -
NEK, Jé zus ne ve lõ aty já nak, az Igaz
fér fi ú nak ün ne pe, az apák, a fér jek pél -
da kép ének ün ne pe! Éle te a pél da, hogy
le het el fo gad ni egész szív vel Is ten aka -
ra tát, és azt meg va ló sí ta ni min den kö -
rül mé nyek, meg pró bál ta tá sok kö ze pet -
te is. Bár so kan len né nek a mai fér jek

és apák kö zött az Õ pél dá já nak kö ve -
tõi! Ak kor nem vá dol nák az Is tent, nem 
ne vez nék ke gyet len nek, mert nem bol -
dog ta lan ság ra, ha nem bol dog ság ra te -
rem tet te az em bert, a le he tõ sé get, a
szabadakarati dön té sét más ként hoz ta
meg, ami kor ki zár ta be lõ le az Urat, ak -
kor sa ját maga vá lasz tot ta a bol dog ta -
lan sá got. „Mert aki nek nincs Is te ne,
em ber nek sem szá mít, bár mer re is visz
az útja, nem ve zet el a bol dog sá gig.”
Saj nos, há nyan van nak ilye nek kö zöt -
tünk! Õ nem siet, de nem is ké sik. Ezért 
volt Jó zsef igaz fér fiú. Õ így is cse le ke -
dett!

Már ci us 25. NAGYBÕJT (ré gen
FEKETE) va sár nap. E na pon szer te az
or szág ban GYÜJTÉS van a SZENT -
FÖLDÖN épült ke resz tény in téz mé -
nyek-temp lo mok fenn tar tá si költ sé ge i -
nek fe de zé sé re. Ne fe led kez zünk el
róla! Min den meg ke resz telt em ber nek
il lik há lás nak len ni azért, amit Jé zus
érte tett és vál lalt!

A mai nap tól a nyá ri idõ szá mí tás
lép élet be, hisz haj na li 2-kor az órá kat
egy órá val elõbb re kell ál lí ta ni, - azaz 3
órá ra. A mi sék rend je dél elõtt nem vál -
to zik, este azon ban már nem fél 6-kor,
ha nem fél 7-kor kez dõd nek a szent mi -
sék. 

MEGHÍVÓ FALUGYÛLÉSRE
Szatymaz Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te tisz te let tel meg hív ja

a köz ség la kos sá gát
2007. már ci us 29. nap ján / csü tör tö kön / 18 órá tól

a Mû ve lõ dé si Ház ban tar tan dó fa lu gyû lés re. 

Na pi rend:
Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat 2006. évi mun ká já ról

és a 2007. év ben ter ve zett fõbb fel ada tok ról.
A szenny víz be ru há zás elõ ké szü le te i rõl.

Ké rem a Tisz telt La kos sá got, hogy a Fa lu gyû lé sen mi nél töb ben ve gye nek részt!

Dr. Kor má nyos Lász ló
Pol gár mes ter

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

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

Ké zi mun ka szak kör
Min den szer da 1700

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

He lye: Ál ta lá nos Is ko la tornaterme

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Már ci us 26. Idén e na pon ün nep li
az Egy ház a li tur gi á já ban Jé zus szü le -
té sé nek a hí rül adá sát, Gyü mölcs ol tó
Bol dog asszonyt, az Úr alá za tos szol gá -
ló le á nyát, aki ki tud ta mon da ni, de
meg is tud ta tar ta ni az el fo ga dott is te ni
aka ra tot. Bár pél dá ját kö vet ve és azt
úgy meg va ló sít va él né nek a mai nõi
nem tag jai is! Hû nek len ni min dig az
Is ten hez, és vá lasz tott édes anyai-fe le -
sé gi hi va tá sá hoz, ne hogy a régi nóta az
õ éle tük ben is va ló ság le gyen, -„es kü -
sze gõ let tem, fél vi lág bo lond ja, olyan
aki éj jel mu lat, nap pal meg a Mi atyán -
kot mond ja.” Azaz más ként: ne kem
nincs az Is ten nel és a hi tem mel vitám,
de azt ne vár ja el tõ lem, hogy aka ra tát
meg te gyem, mert élni aka rom a ma gam 
éle tét. Ádám is Éva is élni akar ta!

Mi lett a kö vet kez mé nye? Ez is a
NAGYBÕJT üze ne te!

Áp ri lis 1.Vi rág va sár nap.Az úr ün -
ne pé lyes be vo nu lá sa Je ru zsá lem be.
En nek em lé ké re a bar ka szen te lés a 8
órás mise ke re té ben lesz. Kez de tét ve -
szi a Nagy hét, fõ leg an nak há rom utol -
só nap ján fel idé zõ dik mind az, amit
irán tunk való sze re tet bõl az Is ten meg -
tett, mert õ elõbb sze re tett min ket, és
most vár ja a mi fe le le tün ket. Õ már bi -
zo nyí tott, és most raj tunk a sor, hogy
mi is bi zo nyít suk, hogy meg ér de mel -
tük-e ezt az ön ma gát fel ál do zó oda adó
sze re tetet. Ezért il le ne mi nél töb bünk -
nek részt ven ni a nagyheti szer tar tá so -
kon, me lyek nek a rend je a kö vet ke zõ:

Áp ri lis 5. Nagy csü tör tök. Este fél
7-kor szent mi se az Utol só va cso ra és az 
Ol tá ri szent ség-szent mi se ál do zat el -
ren de lé sé nek em lé ké re.

Áp ri lis 6. Nagy pén tek. Szi go rú
böj ti és hús ti la lo mi nap. Este fél 7-kor
kez dõd nek a nagy pén te ki szer tar tá sok,
majd az ol tá ri szent ség el he lye zé se a
Szent sír nál. Utá na rö vid egyé ni- kö -
zös sé gi imá dás és hó do lat.

Áp ri lis 7. Nagy szom bat. Szer tar tá -
sok este fél 7-kor kez dõd nek. Tûz szen -
te lés, hús vé ti gyer tya szen te lé se-ke -
reszt víz ál dás- szent mi sé je, vé gén a fel -
tá ma dá si szer tar tás sal, mely a temp -
lom ban lesz.

Áp ri lis 8. Hús vét va sár nap. Urunk
fel tá ma dá sá nak az ün ne pe. Reg gel
8-kor és este fél 7-kor lesz nek a szent -
mi sék.

Áp ri lis 9. Hús vét hét fõ. Reggel
8-kor lesz szent mi se.

Egy há zunk V. pa ran csa: Egyhá-
 zadat anya gi hoz zá já ru lá sod dal tá mo -
gasd!

Ez a be töl tött 18. élet év tõl a ha lá -
lun kig kö te lez ben nün ket, kü lön ké rés
nél kül is. Ele get te szünk e kö te le zett -
ség nek mind annyi an? Ke resz te lé sünk -
kor tag jai let tünk Egy há zunk nak. Ez a
tag sá gi díj s en nek ren del ke zé sé vel is
ki fe jez zük az oda tar to zan dó sá gun kat.
Min den ka to li kus tel je sí ti e kö te les sé -
gét? Ed dig nincs hat van be fi ze tés a két
hó nap fo lya mán,- összeg ben nem éri el
a 200 ezer Ft-ot, s eb bõl kell fi zet ni a
köz üze mi szám lá kat és sok egyéb más
dol got is, hogy a kü lön fé le ha tó sá gi
elõ írá sok nak a Plé bá nia meg fe lel jen.
De mi bõl, ha a hí vek hoz zá ál lá sa ilyen? 
Régi fal vé dõ fel ira ta: Üres kam rá ban,
kony há ban bo lond a gazd asszony, ki -
csit át ala kít va: pénz nél kü li Plé bá ni án
bo lond a pap, mert õt okol ják min de -
nért a hí vek, de õt zak lat ják kü lön fé le
ha tó sá gok is. Ha a ked ves hí vek nem
akar nak e té ren vál toz tat ni ma ga tar tá -
su kon, ak kor már most je lez he tem nem
aka rok to vább Szatymaz bo lond ja len -
ni, elég volt 30 évig, le te szem a lan tot,
és aho gyan a slá ger mond ja, utá nam a
víz özön…, Ami kor majd nem le szek
már…

Hogy las san fi ze tés- és mû kö dés -
kép te len lesz az Egy ház, ehhez hoz zá -
já rul az is, hogy so kan más ho va men -
nek temp lom ba is- jo go san vagy jog ta -

la nul- ha az el fog lalt sá guk mi att van ez
így, ak kor jo gos, de ha a sze mé lyem
mi att, mert mást hal lot tak tõ lem, mást
ta ní tot tam ne kik, akár mi lyen ér te lem -
ben is, mint ahogy most éle tük vi te le
er rõl ta nús ko dik, ak kor jog ta la nul,
mert Is ten min de nütt ugyan az. Em bert
be le het csap ni, fél re le het ve zet ni, de
Õt nem, és le het ma gya ráz ni, hogy ne -
kem nincs ba jom a hi tem mel, az Is ten -
nel, csak egyes sze mé lyek kel. És ez
igaz is? Sokan ta lán ezért men nek más -
ho va. De ha így van, ak kor itt nincs is
szük ség lel ki pász tor ra,plé bá nos ra.
Nincs új a nap alatt. Sok fa lu si, vá ro si
plé bá ni án így van már saj nos. Szaty -
maz mi ért len ne ki vé tel? De ez nem
csak a pa pon, ha nem a hí ve ken is mú -
lik. Ér de mes len ne Nagy böjt ide jén
ezen is el gon dol kod ni, hogy mi az, ami
raj tam is mú lik, és meg tet tem-e kö te -
les sé gem e té ren, ami reám, mint szaty -
mazi ke resz tény re  is há rul.

Ezért ké rem, hogy a ma gu kat Is ten -
hí võ nek val ló szatymazi ke resz té nyek
te gye nek mi e lõbb ele get Egy há zunk V. 
pa ran csá nak és tag sá gi dí ju kat, eset leg
az el ma ra dá su kat-ha más kor nem, ak -
kor a va sár na pi mi sék után a sek res tyé -
ben is ren dez he tik! Ez zel a plé bá nia
mû kö dé sét fenn ma ra dá sát biz to sít ják.
Ne tar toz za nak azok közé, akik más fél
év ti zed óta sem mi vel nem já rul nak a
kö zös ki adá sok hoz, de el vá rá sa ik, kö -
ve te lé se ik van nak, en nek han got is ad -
nak. Ké rem, hogy a sek res tyé ben, vagy 
a plé bá ni án in téz zük  ezt el, mert ak kor
a tel jes összeg a Plé bá nia pénz tá rá ba
–fel hasz ná lá sá ba ke rül, és nem kell be -
lõ le szá za lé kot ki fi zet ni a pénz be sze -
dõ nek.

Gon dol kod junk el a fentieken a
Nagy böjt szent ide jé ben és pró bál junk
igaz ke resz tény mód já ra vi sel ked ni és
cse le ked ni.

Deli And rás 
plé bá nos
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Már ci us
28-án          18 óra nyug dí jas egye sü let év zá ró köz gyû lé se 29-30-án  Ba rack vi rág nap

Könyv aján lás
Faber, Adele – Mazlish, Elaine:
Be szélj úgy, hogy ér de kel je, hall gasd úgy, hogy el me sél -

je! Gya kor la ti ta ná csok a si ke res szü lõ-gye rek kap cso lat hoz.
A szer zõ pá ros gya kor la ti ké zi köny vé bõl még egy ed dig

hely te le nül kom mu ni ká ló szü lõ is meg ta nul hat ja, hogy ho -
gyan be szél jen gyer me ké vel, hogy az meg hall gas sa és bi zal -
má ba fo gad ja. 

A kö tet fe je ze tei, me lyek a gyer me ki ér zel mek fel dol go -
zá sá ról, az együtt mû kö dés rõl, a bün te tés rõl, az önál ló ság ról,
a di csé ret rõl és sze re pek rõl szól nak, a gyer mek hely ze té nek
át élé sét se gí tõ fel ada to kat, az al ter na tí vá kat be mu ta tó fe ke -
te-fe hér kép re gé nye ket, szi tu á ci ó kat, sze rep já té ko kat, vé le -
mé nye ket, kér dé se ket és szü lõi tör té ne te ket is tar tal maz nak.

Kö zép is ko la után …2007: ta ná csok, ja vas la tok to -
vább ta nu lás hoz és mun ká ba ál lás hoz.

A sze mé lyes hang vé te lû be ve ze tõ vel in du ló ki ad vány a
18. élet évü ket be töl tött fi a ta lok nak író dott. A min den év ele -
jén meg je le nõ kö tet a vá lasz tá si le he tõ sé gek kö zött se gít el -
iga zod ni a kö zép is ko lá ból ki ke rü lõk nek. Al ter na tí vá kat nyújt 
a ha zai és kül föl di mun ka vál la lás ról, a ta nu lá si, va la mint a
Mun ka ügyi Köz pon tok ál tal aján lott le he tõ sé gek rõl.

A kö tet mel lék le té ben meg ta lál ha tó a me gyei és or szá gos
ha tás kö rû mun ka ügyi szer vek cím jegy zé ke, mun ka szer zõ dés 
és ön élet rajz- min ták , vál lal ko zó szer ve ze tek, a Mun ka ügyi

Köz pon tok ál tal tá mo ga tott kép zé si szak irá nyok,
2007/2008-as tan év re vo nat ko zó fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já -
rást érin tõ sza kok, va la mint a szak mák név mu ta tó ja.

Ok ta tás

Is ko lánk hí rei

Ked ves Szü lõk!
Az elsõ osz tá lyo sok be írá sá nak idõ pont ja:
2007. 03. 29 (csü tör tök) 8:00-16:00 órá ig
2007. 03. 30 (pén tek) 8:00-17:00 órá ig
A be írás he lye: Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti

   Is ko la 6763 Szatymaz, Pe tõ fi u. 6.
A be írást vég zi: Nagy Ró zsa is ko la tit kár
A be írás hoz szük sé ges:
• a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na ta
• TAJ szá ma (be teg biz to sí tá si kár tya)
• Egyik szü lõ sze mély iga zol vá nya
• 1db 35×45 mm-es fény kép
• a di ák iga zol vány hoz 550, -Ft

Fel hí vás
A fel nõtt kép zés hoz zá fé ré sé nek ja ví tá sa a ren del ke zés re álló köz mû ve lõ dé si in téz mény rend szer ren del te tés sze rû

be vo ná sá val címû pro jekt ke re té ben munkaerõpiaci ta nács adás kez di meg mû kö dé sét a Mû ve lõ dé si Ház ban.
A tá jé koz ta tás ke re té ben az aláb bi té mák ban se gí te nek a ta nács adók: 

Fel nõtt kép zés és mun ka erõ pi ac, szak ké pe sí té sek rend sze re és tar tal ma, ál lás ke re sé si tech ni kák, 
pá lyá za ti le he tõ sé gek, kor sze rû mun ka vál la lói tu laj don sá gok, pá lya kor rek ció és mun ka ta nács adás.

A ta nács adás idõ pont jai: 2007. áp ri lis 04., má jus 02., jú ni us 06., jú li us 04. 9.00-10.00 órá ig.

Vá runk min den ked ves ér dek lõ dõt!

M e g h í v ó
Az FVM Csong rád Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la, az MTA Ker té sze ti Bi zott ság

Al bi zott sá ga, a Deb re ce ni Egye tem ATC Szak ta nács adá si és Fej lesz té si In té zet,
Szatymaz Köz ség Ön kor mány za ta, a Szatymazi Gaz da kör, a Mórakert Szö vet ke zet,

va la mint a Dél al föl di Õszibaracktermesztõk Szö vet sé ge
tisz te let tel meg hív ja Önt és mun ka tár sa it:

Az „Õszi ba rack ter mesz tés fej lesz té sé nek le he tõ sé gei 2007.” címû
szak mai ta nács ko zás ra és be mu ta tó ra.

He lye: Szatymaz, Mû ve lõ dé si Ház (Szatymaz, Dó zsa György utca 42.)
Idõ pont: 2007 már ci us 29. (csü tör tök) 9.00 óra.
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Rit mi kus gim nasz ti ka Di ák olim pia

Csong rád me gyei dön tõ

A ver seny ide je: 2007. 03. 04.
Averseny he lye: Zsombó, Kós Kár oly Ál ta lá nos és

Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
Cso por tos gim nasz ti kai gya kor la tok ered mé nyei:

A/1 óvo dás kor cso port:
1. zsombói Ne fe lejcs Óvo da Hó vi rág csa pa ta
2. szatymazi Nap kö zi Ott ho nos Óvo da Mé hecs ke csa pa -

ta (Csí kos Bri git ta, Kõ he gyi Réka, Mély kú ti Vik tó -
ria, Szûcs Eme se, Szunyog Ber na dett)

3. szatymazi Nap kö zi Ott ho nos Óvo da Süni csa pa ta
(Ility Nóra, Ju hász Eni kõ, Kiss Dea Vik tó ria, Prá gai
Bíborka)

4. zsombói Ne fe lejcs Óvo da, Ibo lya csa pa ta
B/1 kor cso port:
1. szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la

Picur Mo cor gók csa pa ta
(Kiss Nóra, Pa lo tás Gyön gyi, Papp Gréta, Pa ta ki
Ale xand ra)

2. szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
Or chi de ák csa pa ta
(Kor dás Réka, Lóky Esz ter, Sza bó Rita,
Toth-Molnár Réka)

3. zsombói Kós Kár oly Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze -
ti Is ko la Ko lib ri csa pa ta

4. sze ge di Fõ Fa so ri Ál ta lá nos és Alap fo kú Is ko la csa pa -
ta

5. Sze ge di Tu do mány egye tem Ju hász Gyu la Ta nár kép -
zõ Fõ is ko lai Kar Gya kor ló Ál ta lá nos és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la csa pa ta

Is ko lánk  már ci us 15-i meg em lé ke zést tar tott a Mû ve lõ -
dé si Ház ban. A Kóc hu szár címû tör té ne tet mu tat ták be a 6.a
és 6.b ta nu lói.

A mû sort Doszpod Endréné és Dr. Tóthné Sza bó Or so -
lya ta nár nõk ta ní tot ták be.

Kö szön jük a szín vo na las elõ adást!
Már ci us 7-én Tiszaszigeten ren dez ték meg a Te rü le ti

Ka zin czy Szép ki ej té si Ver senyt. Is ko lán kat a 3.osz tá lyo sok
kö zül Var ga Do rottya és Szurmai Bet ti na Luj za kép vi sel te
igen szép si ker rel.

A ver seny ered mé nye:
I. hely: Var ga Do rottya 3. b.
II. hely :Szurmai Bet ti na Luj za 3. b.
Fel ké szí tõ ta nár: Dékányné dr. Ba logh And rea.
Is ko lán kat a me gyei dön tõn Var ga Do rottya kép vi se li.
Gra tu lá lunk a si ke rük höz!
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6. zsombói Kós Kár oly Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze -
ti Is ko la Páva csa pa ta

B/2 kor cso port:
1. zsombói Kós Kár oly Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze -

ti Is ko la csa pa ta
2. szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la

csa pa ta
(Bár ká nyi Fló ra, Kelsch Anna, Kondász And rea,
Kósa Kit ti, Kõ he gyi Ág nes, Kreiniker Ber na dett,
Szána Sza bi na)

B/3 kor cso port:
1. szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la

csa pa ta
(Gá bor Vi o let ta, Ka pás Re gi na, Kor dás Pet ra, Szi -
lágyi Dóra, Tóth Ju dit)

2. zsombói Kós Kár oly Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze -
ti Is ko la csa pa ta
B/4 kor cso port:

1. zsombói Kós Kár oly Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze -
ti Is ko la csa pa ta

Óvo dánk hí rei

Feb ru ár 20-án ke rült meg ren de zés re óvo dánk ban a te let
le zá ró far san gi mu lat ság. A gye re kek ap ra ja-nagy ja öt le tes
jel me zek be búj va éne kelt, tán colt, és a cso por tok vi dám mû -
so rok kal szó ra koz tat ták egy mást. A jó han gu la tú ren dez -
vényt egy nagy „eszem-iszom mal” zár tuk le.

 

Egyé ni és cso por tos 

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

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

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

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

Te le fon szám: 06/30-535-9063 vagy 283-295
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Az ok ta tá si in téz mény te -
le pü lé sen tör té nõ üze mel te -
té se a he lyi tár sa da lom igé -
nye, mely he lyi mun ka he lye -
ket is biz to sít. Az ön kor -
mány zat ál tal tör té nõ fenn -
tar tá sa azon ban épp úgy
szak mai, mint gaz da sá gi,
költ ség ve té si kér dés, mely
min den té nye zõ együt tes
mér le ge lé sét kí ván ja meg.

Tény, hogy Szatymaz
ön kor mány za ta éves be vé te -
le i nek több mint fe lét a köz -
ok ta tás ki adá sa i ra for dít ja,
ugyan ak kor be vé te le i nek
ötöd ré szét sem éri el a köz -
ok ta tás ál la mi tá mo ga tá sa.

A gyer mek- és ta nu ló lét -
szám fo lya ma tos csök ke né se 
or szá gos prob lé ma. Az ok ta -

tá si fel ada tok hoz biz to sí tott
„fej kvó ta” rend sze rû ál la mi
tá mo ga tás mi att a nor ma tí va
rég óta nem fe de zi az in téz -
mé nyi ki adá so kat, mi vel a
pe da gó gus lét szám ará nyo -
san nem csök kent és az óvo -
da- is ko la épü le tek sem
„men tek össze”. Az ön kor -
mány zat ok nak így az egyéb
fel ada tok tól, fej lesz té sek tõl
el von va kell biz to sí ta ni a
köz ok ta tás mû köd te té sé hez
szük sé ges pénzt.

Meg ol dás ként a kor mány 
„ösz tön zõ” nor ma tív ál la mi
tá mo ga tás sal igyek szik se gí -
te ni a ha té ko nyabb gaz dál -
ko dást, a tár su lá si for má ban
el ér he tõ jobb ki hasz nált sá -
got. En nek lé nye ge, hogy ak -

kor jár pénz, ha egy el várt
gyer mek és ta nu ló lét szám
cso por ton ként, osz tá lyon -
ként meg van, és több pénzt
jár ak kor, ha tár su lás ban mû -
kö dik az óvo da, is ko la. E
vál to zást ki-ki ér té kel he ti
po li ti kai dön tés nek vagy mi -
nõ sít he ti „be ta go sí tás nak, a
he lyi ön ren del ke zés meg -
cson kí tá sá nak” ho va tar to -
zás tól, meg gyõ zõ dés tõl,
érin tett sé gé tõl füg gõ en. 

Lé nyeg: a sza bá lyo zás
tör vé nyi szin tû, így jog kö ve -
tõ ál lam pol gár ként, ön kor -
mány zat ként azt fe lül bí rál ni
nincs mó dunk. Egyet te he -
tünk, ala po san mér le ge lünk:
a te le pü lés „egé szé tõl” to -
váb bi pénzt el vé ve csök ke nõ 

ál la mi tá mo ga tás mel lett is
biz to sít juk a te le pü lé si köz -
ok ta tás „önál ló sá gát” vagy a
több pén zért - egy ben ha té -
ko nyabb mû kö dé sért, az el -
ér he tõ több let szol gál ta tá so -
kért, a szak mai szín vo nal
eme lé sé ért, a te le pü lé sün kön 
élõ gye re kek esély egyen lõ -
sé gé ért - tár su lunk? 

Úgy gon do lom a kér dés
itt már nem anya gi elõ nyök -
rõl vagy 18 mil lió fo rint ról
való le mon dás ról, ha nem az
ok ta tás hely ben meg ma ra dá -
sá nak esé lyé rõl, il let ve a te -
le pü lés fej lõ dé sé rõl vagy
vissza fej lõ dé sé rõl szól. 

Ju hász Ró bert
a Pénz ügyi és Köz ség fej-

lesztési Bi zott ság tag ja

Pénz kér dés-e a köz ok ta tás ügye?

Tisz telt Szatymaziak!
A Domaszék és Szatymaz te le pü lé sek jö võ ké pe pro jekt

ke re té ben el ké szült Szatymaz hely zet ké pe, mely ben a nyá -
ri-ta va szi la kos sá gi kér dõ íves fel mé rés ered mé nyei is
feldolgozásra kerültek. 

A pro jekt le he tõ sé get ad a hely zet kép be mu ta tá sá ra,
meg be szé lé sé re egy fó rum ke re tén be lül, mely a Mû ve lõ dé -
si Ház ban már ci us 22-én 16 óra kor kerül megrendezésre.

Kál mán Já nos
te le pü lé si meg va ló sí tó
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Éle sen bí rál ta az Eu ró pai
Par la ment az eu ró pai bor -
ága zat mély re ha tó re form ját
cél zó bi zott sá gi ter ve ze tet.
Csü tör tö kön el fo ga dott sa ját
kez de mé nye zé sû je len té sé -
ben – me lyet 484-129-24
arány ban fo ga dott el a plé -
num – az EP le szö ge zi, hogy
a Bi zott ság ál lás pont já nak
alap ját ké pe zõ elem zés hi -
bás, a bel sõ fo gyasz tás
vissza esé sé re vo nat ko zó
becs lés pe dig túl zó. Emel lett
sze rin te az EU vég re haj tó
tes tü le te ál tal ja va solt meg -
ol dá sok – kü lö nö sen a tö me -
ges ki vá gás – nem meg fe le -
lõ ek, és „nem te szik le he tõ vé 
az ipar ág helyt ál lá sát a leg -
fõbb ki hí vás, a ver seny ké -
pes ség te kin te té ben”. A kép -
vi se lõk sze rint a ke res let nek
az eu ró pai és a vi lág pi ac ok
meg hó dí tá sá val tör té nõ fel -
len dí té se le het az egyik kulcs 
ah hoz, hogy az eu ró pai bo rá -
szat túl lép jen a je len le gi ne -
héz hely ze tén.

Az EP sze rint „a tö me ges 
és vá lo ga tás nél kül tör té nõ
ki vá gás ter vét ma ka csul ja -
vas ló for ga tó könyv in do ko -
lat lan tá ma dást in téz az eu ró -
pai bo rá sza ti örök ség el len,
pél dá ul a leg ér zé ke nyebb
ter me lé si öve ze tek ben, és al -
kal mat lan mind az eu ró pai
túl ter me lés el ke rü lé sé re,
mind az ága zat ver seny ké -
pes sé gé nek meg erõ sí té sé re
az egy re bõ vü lõ vi lág pi a -
con”. A kép vi se lõk úgy vé le -
ked nek, hogy a bi zott sá gi ja -
vas la tok tu laj don kép pen a
piac sza bá lyo zá sát és a bor -
ter me lõk tá mo ga tá sát szol -
gá ló in téz ke dé sek fo ko za tos
el sor va dá sá hoz ve zet nek az -

ál tal, hogy a költ ség ve té si
elõ i rány za to kat a KAP elsõ
pil lé ré bõl a má so dik ba, ne -
ve ze te sen a vi dék fej lesz tés
alá cso por to sít ják át. 

Emel lett a Par la ment
azon az ál lás pon ton van,
hogy a Bi zott ság ter ve ze te
nem ja va sol elég sé ges in téz -
ke dé se ket ah hoz, hogy ja ví -
ta ni le hes sen a fo gyasz tók
tá jé koz ta tá sán a bor mi nõ sé -
ge, va la mint az egész ség re
gya ko rolt jó té kony ha tá sai
te kin te té ben. A kép vi se lõk
sze rint a Bi zott ság pri o ri tá -
sai közé fel kell ven ni a szõ -
lé sze ti-bo rá sza ti ter mé kek
rek lá mo zá sá nak fo ko zá sát,
va la mint az új fo gyasz tók
meg ta lá lá sá ra és új pi a cok
meg hó dí tá sá ra irá nyu ló erõ -
fe szí té se ket is. „A Bi zott ság
az eu ró pai bor ter me lés olyan 
szer ke ze ti át ala kí tá sát ter ve -
zi, amely a ter me lés né hány
szõ lész-bo rász nagy ter me lõ
ke zé ben tör té nõ össz pon to -
sí tá sá hoz és az elõ ál lí tott bo -
rok jel leg te len egy for ma sá -
gá hoz ve zet, és amely kö vet -
ke zés kép pen ve szély be so -
dor ja az eu ró pai bo rok sok -
szí nû sé gét és szá mos eu ró -
pai ré gió gaz da sá gi, tár sa -
dal mi és kul tu rá lis gaz da sá -
gát” – han goz tat ja a je len tés.

A Katerina Batzeli (szo -
ci a lis ta, gö rög) ál tal jegy zett
do ku men tum sze rint a re -
form cél ja i nak el éré se ér de -
ké ben azt fo ko za to san, két
sza kasz ban kell meg va ló sí -
ta ni: az elsõ sza kasz ban
(2008-2011) a cél a piac
egyen sú lyá nak vissza ál lí tá -
sa, meg tisz tí tá sa és át lát ha tó -
sá ga, to váb bá a ter me lõk és a 
bor vi dé kek meg erõ sí té se,

fel ké szít ve az eu ró pai bor -
ága za tot a pi a cok ag resszí -
vebb meg nyi tá sá ra.

Lepárlás és ki vá gás
Az EP el uta sít ja a „le pár -

lá si me cha niz mus és más pi -
ac tá mo ga tá si in téz ke dé sek”
azon na li el tör lé sét. Le szö ge -
zi: a re form elsõ sza ka szá ban 
a je len le gi négy le pár lá si tí -
pust az aláb bi két tí pus ra kell 
át ala kí ta ni:

a) kö te le zõ le pár lás, ami
biz ton sá gi há ló ként mû kö -
dik, és le he tõ vé te szi a piac
fo ko za tos át szer ve zé sét,
ugyan ak kor kör nye zet vé del -
mi és mi nõ sé gi cél ki tû zé se -
ket is szol gál,

b) a bor al ko hol ön kén tes
le pár lá sa, ami le he tõ vé te szi
a bor al ko hol egyes bor ala pú 
ter mé kek (li kõr bo rok, bran -
dyk) elõ ál lí tá sa kor tör té nõ
fel hasz ná lá sát vég zõ ága zat
ki iga zí tá sát.

Az EP meg szün tet né az
al ko hol köz rak tá ro zá sát,
emel lett úgy véli, hogy sú -
lyos és va lós ve szély hely ze -
tek re új vál ság ke ze lé si me -
cha niz must kell lét re hoz ni.

A kép vi se lõk ki fo gá sol -
ják emel lett, hogy a Bi zott -
ság „az ága zat ter me lé sét, il -
let ve az ága zat ban dol go zó
mun ka erõ csök ken té sét szol -
gá ló in téz ke dés ként a hang -
súlyt a ki vá gás ra he lye zi, a
ter me lés nek a kí ná lat és a ke -
res let sza bá lyo zá sa ál ta li el -
len õr zé sé nek ösz tön zé se he -
lyett”. Sze rin tük ez a po li ti ka 
meg aka dá lyoz za az ága zat
kí vánt ver seny ké pes sé gét.
Az EP meg is mét li azon ál -
lás pont ját, mely sze rint a ter -
me lés bõl való vég le ges ki -
vo nás kér dé se nem le het a
kö zös pi ac szer ve zés re form -
já nak köz pon ti ele me, to váb -
bá le szö ge zi, hogy a ki vá gás
kez de mé nye zé sé nek a ter -
me lõ dön té sén kell múl nia,

ob jek tív kö zös sé gi kri té ri u -
mok alap ján. A Par la ment a
ter me lés bõl való vég le ges
ki vo nás le he tõ sé gét kor lá to -
zó ob jek tív kö zös sé gi kri té -
ri u mok közé az aláb bi a kat
so rol ná:

a) hegy vi dé ki, part men ti
és szi ge te ken ta lál ha tó szõ -
lõ ül tet vé nyek, ame lyek szõ -
lõ jé bõl el sõ sor ban föld raj zi
je lö lés sel el lá tott bo ro kat ál -
lí ta nak elõ;

b) lej tõ kön ta lál ha tó szõ -
lõ ül tet vé nyek, ahol meg kell
aka dá lyoz ni a ta laj eró zi ót és
a bi o ló gi ai sok fé le ség el ve -
szí té sét, vagy tör té nel mi fon -
tos sá gú ha gyo má nyos ré gi -
ók ban ta lál ha tó szõ lõ ül tet vé -
nyek;

c) olyan szõ lõ ül tet vé -
nyek, ame lyek szõ lõ jé bõl
fel ve võ pi ac cal ren del ke zõ
bo ro kat ál lí ta nak elõ;

d) olyan szõ lõ ül tet vé -
nyek, ahol a túl zott mér té kû
csök ken tés ve szé lyez tet né
az egész ter mõ te rü let vagy
egy be jegy zett eredetmeg -
jelölés lé tét;

e) olyan szõ lõ ül tet vé -
nyek, ame lyek kö zös sé gi
prog ra mok ke re té ben struk -
tu rá lis tá mo ga tást kap tak;

f) a ter me lés ab ba ha gyá -
sá ból ere dõ kör nye ze ti koc -
ká za tok.

Új te le pí té si jo gok
A je len tés szük sé ges nek

tart ja az új te le pí té si jo gok
fo ko za tos új bó li ki osz tá sát
an nak ér de ké ben, hogy ez zel 
is ele jét ve gyék „az EU bor -
ter me lé si po ten ci ál ja el len -
õri zet len ter jesz ke dé sé nek”.
Az EP sze rint en nek a fo lya -
mat nak kö rül te kin tõ nek és
át lát ha tó nak kell len nie. A
Par la ment ki eme li, hogy az
új te le pí té si jo gok el sõ sor -
ban a fi a tal gaz dál ko dók ra, a
mi nõ sé gi bo rok ter me lé sé re
és a mi nõ sé gi és mar ke ting -

EU vo nal
Par la men ti össz tûz alatt a Bi zott ság bor re form-ter -

vei  2007. február 19. – BruxInfo
Az Eu ró pai Par la ment sze rint a ter me lés kon cent rá -

ci ó já hoz, a sok szí nû ség el vesz té sé hez, a ver seny fel té te lek 
rom lá sá hoz ve zet het a kö zös sé gi bor rend tar tás re form -
já ra vo nat ko zó bi zott sá gi ja vas lat cso mag.
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prog ra mok ban részt vevõ
szõ lõ ül tet vé nyek re kell,
hogy vo nat koz za nak. A szö -
veg hasz nos nak tar ta ná, ha a
föld raj zi szár ma zás-meg je -
lö lés sel ren del ke zõ ter me lé si 
öve ze tek te kin te té ben a
meg fe le lõ re gi o ná lis ha tó sá -
gok hoz nák meg a li be ra li zá -
ci ó ról szó ló dön tést.

Cu kor és must
A je len tés sze rint „az al -

ko hol tar ta lom cu kor fel hasz -
ná lá sá val vég zett nö ve lé sét
min den olyan bor ter me lõ ré -
gi ó ban en ge dé lyez ni kell,
ahol ezt ha gyo má nyo san al -
kal maz zák, és ahol nincs
struk tu rá lis túl ter me lés”, és
nincs szük ség az al ko hol tar -
ta lom-nö ve lés ma xi má lis
mér té ké nek az Eu ró pai Bi -
zott ság ál tal ja va solt csök -
ken té sé re. Az EP „úgy véli,
hogy a bo rok al ko hol tar tal -
má nak az al ko hol tar ta lom
cu kor fel hasz ná lá sá val vég -
zett nö ve lé sét nem kell be til -
ta ni, ugyan is ez diszk ri mi ná -
ci ót ered mé nyez ne azok kal a 
tag ál lam ok kal szem ben,
ame lyek a kö zös ség olyan
te rü le tén he lyez ked nek el,
ahol a ked ve zõt le nebb ég -
haj la ti vi szo nyok mi att ne he -
zebb a bor ter me lés”.

Az egyik ple ná ris mó do -
sí tás sze rint az EP „hang sú -
lyoz za, hogy szük ség van az
al ko hol tar ta lom nö ve lé sé re
fel hasz nált must ra és a tö -
mény, több szö rö sen le pá rolt
must ra adott tá mo ga tás ra,
mi vel ez lé nye ges egy tör té -
nel mi bo rá sza ti el já rás meg -
õr zé se ér de ké ben; hang sú -
lyoz za, hogy fenn kell tar ta ni 
a szõ lõ lé gyár tá sá hoz hasz -
nált must tá mo ga tá sát, mely -
lyel a cél egy olyan, nem
bor ter me lé si cél ra hasz nált
ter mék meg õr zé se, amely
fon tos az ága zat szá má ra és
se gí ti a pi a ci egyen súly fenn -
tar tá sát”.

A kép vi se lõk úgy vé lik,
az al ko hol tar ta lom tö mény
must hoz zá adá sá val tör té nõ
nö ve lé se ese tén a must nak
azo nos ter me lé si te rü let rõl
kell szár maz nia. A ple ná ris
ülés tö röl te a szak bi zott sá gi
szö veg bõl azt a pa ra gra fust,
amely sze rint „bioenerge -
tikai po li ti kák ré vén ösz tön -
zõ in téz ke dé sek kel bá to rí ta -
ni kell azo kat a gya kor la to -
kat, ame lyek so rán a bor ké -
szí tés ben az al ko holt és mel -
lék ter mé ke it más sal he lyet -
te sí tik, és ez ál tal tény le ge sen 
hoz zá já rul hat nak a túl ter me -
lés kor lá to zá sá hoz”. A szö -
veg sze rint „az Eu ró pai Uni -
ó ban nem meg en ge dett bo rá -
sza ti gya kor la tok al kal ma zá -
sát vi lá go san fel kell tün tet ni
azon be ho zott ita lok cím ké -
jén, ame lyek bor lát sza tát
kelt he tik”.

Bor fo gyasz tás
A je len tés sze rint az

EU-nak tö re ked nie kell a vi -
lág szin ten el is mert föld raj zi
ere de tû bo rok hely ze té nek
meg szi lár dí tá sá ra, azo no sí -
tá sá ra és vé del mé re, ki emel -
ve, hogy ezen bo rok azo no -
sí tá sát meg könnyí ti a cím ké -
zés egy sze rû sí té se. Az EP
meg jegy zi, hogy a struk tu rá -
lis bor fe les leg egyik oka a
bor fo gyasz tás ál lan dó csök -
ke né se Eu ró pá ban. A kép vi -
se lõk sze rint „az eu ró pai
bor ter me lé si ága zat fenn tart -
ha tó fej lõ dé sé hez arra van
szük ség, hogy a mér ték tar tó
és fe le lõs bor fo gyasz tás ösz -
tön zé se ér de ké ben je len tõs
költ ség ve té si erõ for rá so kat
cso por to sít sa nak át a kö zös
pi ac szer ve zé sen be lül”. 

Az Eu ró pai Par la ment
összes sé gé ben úgy vé le ke -
dik, hogy a bor re form vég re -
haj tá sá nál min den kép pen te -
kin tet be kell ven ni, hogy az
EU két je len tõs bor ter me lõ
or szág gal, Bul gá ri á val és
Ro má ni á val bõ vült. Emel lett 

az EP sze rint nem le het fi -
gyel men kí vül hagy ni „a
bor ter me lés ben ak tí van részt 
vevõ Kína fo lya ma to san fej -
lõ dõ pi a cát, va la mint egyéb
új bor ter me lõ or szá gok –
pél dá ul Auszt rá lia, Új-Zé -
land, az Egye sült Ál la mok,
Ka na da és Dél-Af ri ka – ter -
me lé sé nek nö ve ke dé sét”, to -
váb bá a WTO ke re té ben a
do hai for du ló jog cí mén foly -
ta tott nem zet kö zi tár gya lá so -
kat; va la mint a kö zös ag rár -
po li ti ka (KAP) jö võ jét.

A szö veg egyéb ként ki tér 
arra is, hogy az Eu ró pai Unió 
vi lág szin ten a bor elsõ szá -
mú ter me lõ je, fo gyasz tó ja és
ex port õre. A kö zös ség te rü -
le tén több mint 1,6 mil lió
gaz da ság ban, 3,4 mil lió hek -
tár nyi te rü le ten fog lal koz nak 
bo rá szat tal s az EU adja a vi -
lág bor ter me lés ének 60 szá -
za lé kát.

Ma gyar fel szó la lók
A je len tés kedd esti vi tá -

já ban két ma gyar kép vi se lõ
szó lalt fel. Glattfelder Béla
(nép pár ti) a nem zet kö zi ke -
res ke del mi bi zott ság ne vé -
ben azt mond ta, „a bor re -
form so rán a leg fon to sabb
az, hogy az eu ró pai bor ver -
seny ké pes sé gét a nem zet kö -
zi pi a co kon és a bel sõ pi a ca -
in kon is nö vel jük”.
Glattfelder sze rint „a re form
köz pon ti ele me nem le het a
ki vá gás tá mo ga tá sa”. A kép -
vi se lõ úgy vél te, „amennyi -
ben a ki vá gás tá mo ga tá sá ra
sor ke rül, ak kor en nek azok -
ra a ré gi ók ra kell kon cent rál -
nia, ahol je len leg is a fe les le -
get ter me lik”. A kép vi se lõ
ki emel te: azok ban a ré gi ók -
ban, ahol több bort fo gyasz -
ta nak, mint amennyit ter mel -
nek, „ott az im port nö ve ke -
dé se el sõ sor ban nem az Eu -
ró pai Unió más tag ál la ma i -
ból szár ma zó bo rok ból szár -
ma zik, ha nem a har ma dik or -
szá gok bo ra i ból”. Úgy vél te,

„ha olyan te rü le te ken ke rül
sor a ki vá gás ra, ahol egyéb -
ként ed dig ké pe sek vol tak a
sa ját fo gyasz tá su kat meg ter -
mel ni, de ez után már nem
lesz nek erre ké pe sek, ak kor
va ló szí nû, hogy a har ma dik
or szá gok ból szár ma zó im -
por tot fog ják nö vel ni”. A
kép vi se lõ hoz zá tet te: „erõ -
tel je sen fel kell lép nünk a
nem zet kö zi fó ru mo kon, a
WTO ke re tén be lül, il let ve a
két ol da lú ke res ke del mi
egyez mé nyek ben az ere det -
vé de lem biz to sí tá sa ér de ké -
ben”.

„Mi is re for mot aka runk:
mély re ha tó, ra di ká lis re for -
mot” – kezd te hoz zá szó lá sát
Tabajdi Csa ba (szo ci a lis ta),
aki sze rint a vita ab ban van,
hogy „mi nem akar juk a ki -
vá gást ak ko ra súllyal sze re -
pel tet ni, mert min den párt -
ban egyet ér tés van, hogy a
ki vá gás mel lett leg alább
annyi ra fon tos a szer ke zet -
vál tás, a mo der ni zá ció”. A
je len lévõ Ma ri ann Fischer
Boel me zõ gaz da sá gi biz tos -
hoz szól va Tabajdi azt
mond ta, „nagy a ve szély az
új tag ál lam ok szá má ra, hogy
a sze gény gaz dák túl so kat
vág nak ki, és ez to vább nö -
ve li az újak prob lé má ját”. A
kép vi se lõ úgy vél te, ezért
kell min den pénzt be ten ni „a
nem ze ti bo rí ték ba”. A ke re -
tek meg sza bá sa és a
szubszidiaritás alap ján tör té -
nõ pénz ki osz tás le het nem -
csak a bor, ha nem az egész
kö zös ag rár po li ti ka jö võ je –
vél te Tabajdi. A kép vi se lõ
sze rint ugyan ak kor „sú lyos
diszk ri mi ná ció lesz az új tag -
ál lam ok szá má ra”, „ha igaz
az, hogy 20 szá za lé kot te rü -
le ti ala pon és 80 szá za lé kot
tör té nel mi re fe ren ci ák alap -
ján” osz ta ná nak ki a tag ál -
lam ok nak. A po li ti kus egyet -
ér tett a le pár lás tel jes mér té -
kû meg szün te té sé vel.

(szerk.)
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A to kon (áll alat ti zsír pár na) nincs sem mi fé le vi szony -
ban a to kánnyal. A nyelv tu do mány mai ál lás pont ja sze rint a
ro mán toca (ap rít, vag dal) szár ma zé ka. Ro má ni á ban a
tocana va ló ban egy faj ta pör költ neve, de mond ják a pu lisz -
ká ra is. Baróti Sza bó Dá vid Kis ded szó tá ra 1792-ben már
em lí ti a to kányt: je lent töl töt tet és –és eb bõl adó dó an- kol -
bászt vagy juh húst fonnyaszt va. Kresznerics Fe renc Ma gyar 
szó tá ra (1831) is a fen ti ek sze rint vé le ke dik, míg  Gás pár Já -
nos táj szó gyûj te mé nye (1838-1845) arra fi gyel mez tet, hogy 
a „to kán” nem csak pi rí tott ürü hús, ha nem ál ta lá ban bár mi -
lyen apró fa la tok ban sü tött, bors sal (bor sos to kán), hagy má -
val (hagy más to kán) vagy pap ri ká val és tej fe les ecet tel (gu -
lyás to kán) ve gyí tett hús. Ballagi Mór sze rint (1867) a to -
kány nem más mint juh, vagy ma lac hús pap ri ká san el ké szít -
ve, de Czucor Ger gely és Fogarasi Já nos szó gyûj te mé nye
(1861-1872) is ha son ló an adja meg a je len té sét, va gyis bá -
rány, vagy juh hús ból ké szült pör költ nek mond ja csak úgy
mint Ballasa Jó zsef szó tá ra (1940), amely sze rint a to kány
kecs ke-vagy juh pör költ. Szinnyei Jó zsef táj szó tá ra sze rint
(1861-1872) vi szont több je len tés sel is fel ru ház za: Er dély
egyes vi dé ke in, de fõ leg Máramarosban a pu lisz ka el ne ve -
zé se ugyan ak kor az ügyet len, él he tet len em ber re is mond -
ják. Csûry Bá lint ki tû nõ Sza mos há ti szó tá ra (1935) is úgy
tud ja, hogy a to kány pu lisz kát je lent, sõt azon a vi dé ken a
tel je sen szét fõtt krump lit is így ne ve zik. Csûry egyéb ként
„A nép nyel vi bú vár lat mód sze re” címû dol go za tá ban
(1936) bor so san, bur go nyá val el ké szí tett ap rí tott hús nak ne -
ve zi a tokányt. 

Igy vé le ke dik az ér tel me zõ szó tár is, va gyis fel ap rí tott
hús ból ké szült, hagy mán pi rí tott, bors sal fû sze re zett, bõ lé -
vel tá lalt hús étel nek írja le. Né mi leg erre rí mel A ma gyar
nyelv tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra is (1976) mely sze rint a
szó 1759-ben je lent meg elõ ször nyom ta tás ban még pe dig
Hermágyi Dienes Jó zsef  Nagyenyedi Demokritusában:
„elõvevén egy ser pe nyõt s to kány mód ra fõz ni vala” Egyéb -
ként ez az eti mo ló gi ai szó tár a to kány más mun kák ban ed dig 
még fel sem me rült je len té se i rõl is tud: szá rí tott juh hús. 

Ez zel kap cso lat ban Szalay Jó zsef és Baróti La jos „A
ma gyar nem zet tör té ne te” (1895) címû nagy sza bá sú mun ká -
ja láb jegy zet ében em lí ti, mi sze rint a tö rök ka to nák hosszabb 
tá vol lét ese tén hús port visz nek ma guk kal, s meg le het, ezt
hív ták to kány nak. 

A XIV. szá za di Villami kró ni ka Nagy La jos ki rá lyunk
csa pa ta i nak élel me zé sé vel kap cso lat ban em lí ti a szá rí tott
por rá tört húst. Víz be téve eb bõl fõz nek a ka to nák táp lá ló
ételt. A hús szá rí tás na gyon régi, hon fog la lás elõt ti el já rás,
ma gyar pusz tá ban még a XX. szá zad ban is gya ko rol ták. 

A pász tor a ju hász vagy a gu lyás a bir ka húst fel da ra bol -
ta, bog rács ba le sü töt te, s ami kor el ké szült su bá ra, gyé kény -
re te re get te, s hagy ta, hogy zör gõs re szá rad jon. Utá na vá -
szon zacs kó ba töl töt te, hosszú ide ig el állt. Ma gá ban is le he -
tett enni, de tész tá val meg fõz ve is ked velt ele del volt.

Va la mi kor te hát a to kány szót az er dé lyi re gi o ná lis köz -
nyelv hasz nál ta. Ere de ti je len té se fe le dés be me rült.

Vámbéry Ár min sze rint a „tugan” re szelt (és ta lán szá rí tott
tész tát je lent, s a tu dós sze rint in nen ered a to kány szó).

Tény, hogy a liszt ká sa jel leg ze tes er dé lyi, mold vai, bu -
ko vi nai ele del, s ott ezt a mai na pig pu lisz ká nak. Má lé nak,
il let ve to kány nak ne ve zik. 

Eb bõl adó dik a szó mai je len té sé nek ket tõs sé ge, az,
hogy egyes vi dé ke ken ká sát, más hol hús ételt je lent. 

Utób bi ér te lem ben a szó a hat va nas évek ben ter jedt el a
ven dég lá tó ipar ré vén, igen nagy te ret en ged tek a fan tá zi á -
nak az ét ter mi sza ká csok. Erre jó pél da a Ke res ke del mi Ki -
adó 1952-ben meg je lent sza kács köny ve, mely ben tíz fé le to -
kány sze re pel. 

Csi kós- deb re ce ni, er dé lyi, frank fur ti, gom bás, hen tes,
oro szos, mexiokói, herány és bor sos bél szín to kány. A sza -
kács könyv nem tér ki a herány je len té sé re. A re cept sze rit
egyéb ként csí kok ra vá gott bél szín, ser tés la poc ka, va la mint
bor jú-vagy ser tés ve se kell bele. Papp An tal deb re ce ni úti -
könyv ében (ne gye dik ki adás 1976) a kö vet ke zõ ol vas ha tó a
hor to bá gyi csár da kony há já val kap cso lat ban: „A hús éte lek
de rék ha da a pör költ fé lék, ame lye ket koc ká ra vá gott ser tés,
bor jú, mar ha il let ve bir ka hús ból ké szí te nek, s a sze rint,
hogy pap ri ká val, vagy bors sal fû sze re zik, ne ve zik pör költ -
nek, vagy to kány nak.

Sok min dent tu dunk, csak azt nem, hogy ré gen pon to san
mit is je len tett a to kány. Az biz tos, hogy ere de ti leg köze volt 
a kecs ké hez és a bir ká hoz, de pap ri kát még nem hasz nál tak
hoz zá. Csak a XVIII. század vé gén vált köz ke le tû fû szer ré.
A to kány nem pör költ. Szá mos re cept van ahol té ve sen an -
nak ír ják le. A nagy vá ra di Zilahy Ág nes Va ló di ma gyar sza -
kács könyv ében (1891) az er dé lyi to kány re cept je sze re pel.
Zsí ron le sü ti az ap ró ra vá gott mar ha húst, a vé gén bõ sé ge sen
ka ri káz bele vö rös hagy mát, s még az zal pi rít ja egy ke ve set.
Fû szer pap ri kát nem hasz nál. A szer zõ meg jegy zi: egész Er -
dély ben ez a leg ked vel tebb sült hú sok egyi ke, juh ból és bá -
rány ból is ké szí tik. 

Ha son ló re cep tet ad Bónyi Esa Er dé lyi sza kács köny ve
(Szé kely híd, 1926), amely te jes bá rány hú sát ke vés hagy -
más zsír ba téve, meg bor soz va kell meg süt ni. Ifjú Kós Kár -
oly A ka lo ta sze gi ko sa ra zó ju há szat címû ta nul má nyá ban
(1947) ar ról ír, hogy azon a vi dé ken ün ne pi al kal mak ra ber -
bécs to kányt szok tak fõz ni (ber bécs: kos bá rány ürü). Azt is
meg em lí ti, hogy Magyarvalkón fok hagy má san, ká posz tá -
san ké szí tik a to kányt.

Ujváry Sán dor az ed di gi ek hez ké pest jó val bo nyo lul tabb 
mar ha to kány re cept tel állt elõ Kony ha mû vé szet címû köny -
vé ben (1939). Füs tölt sza lon nát süt ki, a zsír ján hagy mát pá -
rol, majd bele te szi a hosszú kás ra fel vá gott húst, s ad dig pi -
rít ja amíg nem ma rad leve. 

Ez után fû sze re zi: só, bors, ma jo rán na, kö mény mag,
majd hoz zá ad sze le tel ve pa ra di cso mot, há rom zöld pap ri kát, 
ek kor szór ja meg õrölt pap ri ká val, azu tán fel te szi víz zel, s
pu há ra pá rol ja. Annyi le vet hagy raj ta, hogy a vé gén ami kor
a tej felt hoz zá ke ve ri, a húst tel je sen el lep je. 

Nem ze ti kin cse ink a hungarikumok – a to kány
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Sport

Sakk hí rek

Ja nu ár vé gén meg kez dõ dött a me gye I-es baj nok ság.
Az elsõ for du ló ban Szen te sen ven dég sze re pel tünk, de nem

tisz tel tük a há zi gaz dá kat, 7.5-2.5 ará nyú gyõ zel met arat tunk. 
Gyõz tek: Sza bó Zol tán, Tóth Pé ter, Papp Zol tán, id. Filep

Mik lós, dr. Csí kos Csa ba, Áb ra hám Lász ló
Dön tet lent ért el: Gera Mi hály, ifj. Filep Mik lós, Tóth Sán -

dor
Ifi csa pa tunk 2-1-re ve szí tett, dön tet lent ért el Vajsenbek Pé -

ter és Vass Fri gyes.
A kö vet ke zõ for du ló ban már ke mé nyebb el len fél várt ránk,

az a Röszke lá to ga tott hoz zánk, ame lyik ed dig több nyi re na -
gyobb ará nyú gyõ zel met ara tott el le nünk, és do bo gós he lye zés re 
pá lyá zik. Saj nos most sem lett más képp, pe dig ven dé ge ink a le -
het sé ges nél gyen gébb fel ál lí tás ban utaz tak ide. Csu pán Papp
Zol tán és id. Filep Mik lós nyert csa pa tunk ból, Gera Mi hály és
Jurasits Mik lós dön tet le ne zett.

Ifi csa pa tunk tel jes mér ték ben le má sol ta az elõ zõ for du ló be li 
ered ményt.

Deszken nem várt 7-3 ará nyú ve re ség ért ben nün ket, fõ leg
an nak tük ré ben, hogy ta valy 6-4-re mi gyõz tünk, az el len fél tõl
pe dig tá vo zott egy mes ter cím mel ren del ke zõ já té kos. Azért is
fájó ez a ve re ség, mert ta valy egy haj szá lon - a gya kor lat ban fél
pon ton - múlt, hogy elõt tünk vé gez tek, nem ki zárt, hogy idén is
mi ni má lis kü lönb ség lesz a két csa pat kö zött.

Nyert: dr. Csí kos Csa ba és Áb ra hám Lász ló, dön tet lent ért el 
Gera Mi hály és ifj. Filep Mik lós.

Vi szont ifi csa pa tunk meg sze rez te elsõ gyõ zel mét, 2-1-re
nyer tek. A pont szer zõ Vass Fri gyes és Tóth-Molnár Anna volt.

A sze ge di ek má so dik csa pa tá tól szin tén ve re sé get szen ved -
tünk, 6-4 arány ban.

Egye dül Tóth Pé ter nyert, re mi zett Sza bó Zol tán, Gera Mi -
hály, Tóth Sán dor, Jurasits Mik lós, id. Filep Mik lós, dr. Csí kos
Csa ba.

Ifi csa pa tunk ed di gi leg na gyobb ve re sé gét szen ved te el,
2.5-0.5-re kap tak ki, a be csü let pon tot Vajsenbek Pé ter sze rez te.

Leg utóbb Szeg várt fo gad tuk. A ko ráb bi évek alap ján gyõ ze -
lem re szá mí tot tunk, így nem oko zott meg le pe tést a 7-3-as vég -

ered mény, sõt több par ti ese tén is gyõ zel mi esély lett el sza laszt -
va.

A Szeg vár nak nincs ifi csa pa ta, ná luk a fel nõt tek kö zött kell
sze re pel nie két ifi já té kos nak.

Öt for du ló után a má so dik he lyen ál lunk 24.5 pont tal, azon -
ban a Röszke eggyel ke ve sebb mér kõ zést ját szott (a Szeg vár el -
le ni össze csa pá suk ma radt el), mi pe dig még nem ját szot tunk a
baj nok ság leg erõ sebb csa pa tá val, a Maróczy 3-mal, így az utol -
só for du ló sors dön tõ le het épp a Vá sár hely el len, ame lyik csa pat
a nyo munk ban van.

ifj. Filep Mik lós

Ol va só ink ír ták

A ku tya az em ber ba rát ja
A ku tya és az em ber ba rát sá ga kö rül be lül i. e. 8000-re ve zet -

he tõ vissza. Mond hat ni, hogy ez a tár su lás nap ja ink ban is fenn -
áll, az em ber igény be ve szi a ku tya szol gá la tát, sok te rü le ten
nem is tud ná nél kü löz ni, vagy he lyet te sí te ni a se gít sé gét. (Pl.:
õr zés-vé dés, men tés,, nyom kö ve tés, vak ve ze tés.)

Az éle tem so rán min dig a ku tya tu laj do no sok közé tar toz tam. 
A ku tya in tel li gens ál lat, tud ja ér té kel ni az em be rek tár sa sá gát,
tud kü lönb sé get ten ni kö zöt tük. A ku tyá nak min dig egy gaz dá ja
van, de el fo gad min den ki mást a csa lád ban, a kör nye ze té ben.
Per sze a gaz dá nak egy ér tel mû sza bá lyo kat kell fe lé je köz ve tí te -
nie, erõt ön bi zal mat, ha tá ro zott sá got kell su gá roz nia. Ha kö vet -
ke ze te sek va gyunk vele, biz to sít juk sze re te tünk rõl, soha nem
fog sem mi olyat el kö vet ni, ami vel gaz dá já nak ár ta ni tud na.

A rottweiler õsei már a ró mai kor ban meg ta lál ha tó ak. Gaz -
dá ik ol da lán dol goz tak, szí vó sak, ki tar tó ak vol tak, vé del mez ték
gaz dá i kat. Ter mé sze te sen kö zöt tük is akad nak ki vé te lek, mint
az em be rek kö zött. Ezt a gaz di nak fel kell is mer ni, meg fe le lõ en
kell tud ni ke zel ni. 

1910-ben a rotit a hi va ta los rend õr ku tya-faj ták közé so rol ták 
ki vá ló fi zi ku ma, ki emel ke dõ szel le mi adott sá gai, sta bil ideg -
rend sze re, meg bíz ha tó sá ga mi att. Per sze a sa ját ott ho ná ban ag -
resszív nek tûn het, ezért so kan ne ve zik „össze fér he tet len vad ál -
lat nak”. A roti hig gadt, de az ut ca fron ton egye dül, vagy gaz dá -

Lát ha tó, ahogy kö ze lí tünk nap ja ink felé, an nál cif ráb bak 
lesz nek a to kány re cep tek, me lye ket idéz ni már ne ér de mes.
(Mo kány to kány,  be tyár to kány, stb). Saj nos nap ja ink ra jel -
lem zõ, hogy a dol gok na gyon is össze ke ve red tek, a tra dí ci -
ók vég leg fe le dés be me rül tek.

Fáj dal mas vesz te sé gek ezek. Vég szó ként egy idé zet
Zilahy Kár oly hír lap író tól (a sza kács könyv szer zõ Ág nes
báty já tól), aki a Szé kely le gény címû mû vé ben (1866) ezt
írja: „Ej nye, nem hit tem vol na,  hogy Pes ten ilyen jó tokánt
tud ja nak csi nál ni- csak hogy itt bor jú pör költ nek hív ják.”

Gyöm bér Ta más

Nyug dí jas Egye sü let hí rei

Már ci us 28-án 18 órai kez det tel év zá ró köz gyû lés.
Sze re tet tel vár juk egye sü le tünk min den tag ját.

Rácz Ist ván 
el nök

Meg hí vó
2007. már ci us 27-én 18 óra kor Tasnádi Gá bor a

Csong rád me gyei MgSzH fõ igaz ga tó ja tart elõ adást az
Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ag rár tá -
mo ga tá si le he tõ sé ge i rõl.

Az elõ adás he lye: Mû ve lõ dé si Ház.
Halászné Ács Éva fa lu gaz dász
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A szer kesz tõ ség fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a be kül dött írá so kat rö vi dít ve, il let ve szer keszt ve kö zöl je.
Az új ság az ol va sók fó ru ma, a kö zölt le ve lek, cik kek tar tal má val a szer kesz tõ ség nem fel tét le nül ért egyet.

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

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

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

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

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

06/70/70/87633

Sári Já nos
szo ba fes tõ-má zo ló

vál lal
l  fes tést,
l má zo lást, 

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

Tel.: 06/20-595-5903

ik kal sza ba don jár ká ló, sõt pro vo ká ló ku tyák kal szem ben de vi -
áns vi sel ke dést is tud ta nú sí ta ni. Azon ban et tõl a vi sel ke dé sé tõl
is bár mi kor könnyen el le het tán to rí ta ni. 

A ke rí té sen be lül, az ott ho ná ban ha tá ro zott fel lé pést ta nú sít,
de ez egy ta nyán szük sé ges is. Ke rí té sen kí vül, séta köz ben még
soha nem hal lot tam ugat ni, s bár mi lyen szi tu á ci ó ban egy jel zé -
sem re a lá ba im elõtt he ver, pe dig nem be osz tott ként ke ze lem. A
Pygmalion-effektus nem csak az em ber re, de rá juk is ér vé nyes
(Ön ma gát be tel je sí tõ jós lat). Min den ki az el vá rá sok nak fog
meg fe lel ni, így a ku tya is. Az ide á lis part ner nek, társ nak te kin tett 
ku tya nem iga zán vá lik ag resszív vé, ez a meg fe le lõ tö rõ dés hí ján 
kö vet kez het be. Az ut cán, az ott ho ná tól tá vol a roti is, - mint
min den más ku tya – in kább ba rát sá gos, vagy kö zöm bös.

Én na gyon sok szor fo gad tam már be el do bott ku tyát. Je len -
le gi ku tyá im is így ke rül tek hoz zám. A rotit 2005. nya rán a
TAPPANCS-ból fo gad tam örök be. El mon dá suk, meg a fo gai
sze rint ak kor 2 éves volt. Le he tõ sé gem volt kb. 200 ku tya kö zül
vá lasz ta ni. Ter mé sze te sen a ku tya is vá laszt. Mi köl csö nö sen
egy mást vá lasz tot tuk. Az autó hát só ülé sén száj ko sár nél kül
hoz tuk el. Bol dog volt, hogy nem bán tot tuk. Ma csa lád tag ként,
sze re tet ben tel nek a nap jai. Azt gon do lom, hogy nem szí ve sen
vál ta na gaz dit.

Fo gas Má ria

A Déli-Farm Kft

kínálata:

• fém zá rolt ta va szi árpa, 
• zab, 

• lu cer na, 
• ta va szi triticale, 

• hib rid ku ko ri ca ve tõ mag ok, 
• to váb bá mû trá gyák 
ked ve zõ áron kap ha tók.

Déli-Farm Kft.
Szeged-Kiskundorozsma,

Ket tõs ha tá ri út 6.
(nagy ba ni piac mel lett)

Te le fon: 62-556-120, 556-130
Nyit va: hét fõ-pén tek 8-16-ig

 

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS,
RENDSZERFELÜGYELET

- Szá mí tó gé pek szerv íze lé se, kar ban tar tá sa.
- Ví rus ir tás, ví rus ir tó prog ra mok fris sí té se.
- Szoft ver te le pí tés, kon fi gu rá lás.
- Szoft ver be ál lí tás, ke ze lõi hi bák okoz ta meg hi bá so -

dás ok ki ja ví tá sa.
- Kon fi gu rá ci ók össze ál lí tá sa igény sze rint.
- Hard ver fej lesz tés, esz köz be szer zés.
- Weblapok ter ve zé se ki vi te le zé se, szük ség sze rint tár -

hely, domain név re giszt rá ci ó val.

Cé gek, 
ma gán-

sze mé lyek
ré szé re,

Szatymazon
hely ben!

Szatymaziak fi gye lem!

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

Dr. Len gyel And rea (tel:
283-101) Hét köz nap: 800-1100. 
Egész ség ház, Szatymaz, Ady
u. 32.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ál ta lá nos Is ko la:

Szatymaz, Pe tõ fi S. u.6. (tel.:
283-149)

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

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

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

283-110) Hét köz nap: 730-1530.

Ál lat or vo si ügye let

Már ci us
24. 25.-én
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
31. áp ri lis 01.-én
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva, tel.:251-260)

Áp ri lis
07. 08. 09.-én
Dr. Gom bos Lász ló
(Balástya, tel.:278-502 )
14. 15.-én
Dr. Gom bos Lász ló
(Balástya, tel.:278-502 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szom bat: ren dez vény tõl füg -
gõ en

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

Szer da, pén tek: 1300-1730

Szom bat: 900-1300

(Hét fõ: szün nap)

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

 06-20-2095-307
Pol gár õr ség:
Te le fon szá ma:

06-30-6234-262

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

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

Ká bel-TV hi ba be je len tés:
Szél ma lom Ká bel té vé Rt.
Tel.: 463-444/101
Ser tés fel vá sár lás fo ga dó -

ide je:
Kiss Ist ván (tel.: 583-520)

Szatymazi Mû ve lõ dé si Ház, Dó -
zsa u. 42. Csü tör tö kön ként:
1330-tól.

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

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

Tel.: 06-20/9352-896

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

 tel.:06-20-533-5488
Dékány Pálné

 tel.: 06-20-533-4811

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

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

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

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

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

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

Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyit va tar tás: 
hét fõ 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
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Ver seny tánc
Ma nap ság er rõl a sport ág ról mél tat la nul ke ve set ír nak az új sá gok sport ro va tá ban.
Ezért sze ret ném a falu la kos sá gá nak be mu tat ni Széll Jó zsefet, aki ver seny sze rû en ûzi ezt a szép mû fajt. Jó zsi a

Szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko lá ban is mer ke dett meg a tánc alap ja i val, majd a gim ná zi u mi ta nul má nya it 
el kezd ve a ta nu lás mel lett a Pro-Art Tánc stú di ó ban foly tat ta 
pá lya fu tá sát. Itt is mer ke dett meg új pár já val, Be ne dek Esz -
terrel, aki szin tén fog lal ko zott már tánc cal ta lál ko zá suk
elõtt.

Nem ré gi ben érett be több éves ke mény mun ká juk gyü -
möl cse. Elsõ si ke rü ket 2006 ta va szán Ba ján ér ték el, ahol
elsõ he lye zet tek let tek a D osz tá lyos stan dard me zõny ben.
Az óta már több ször is áll hat tak do bo gó ra. Vi szont leg na -
gyobb si ke rü ket pár hete ér ték el, ami kor meg nyer ték a
Tíztánc C Or szá gos Baj nok sá got ( 2007.02.17. ). Majd egy
hét tel ké sõbb (2007.02.25.) De recs kén Ke let-Ma gyar or szá -
gi Te rü le ti Baj no kok let tek mind C stan dard és C la tin ka te -
gó ri á ban.

A kö vet ke zõ meg mé ret te té sük re Pé csen ke rül sor, ahol a 
C Or szá gos Ma gyar Baj nok ság ke rül meg ren de zés re már ci -
us 17-én.

Szerk.
 

Stan dard köz ben

Ha lá lo zás
Fo dor Ist ván (Kos suth u. 92.)

Koza Lászlóné (II. kör zet 214.)

Mé szá ros An tal Mar cell (Kos suth u. 77/A.)

Ter hes Mihályné (Pe tõ fi u. 18.)

Tóth-Molnár Géza (I. kör zet 109.)

Vá mos Józsefné (Béke u. 24.)

Szü le tett: Ba logh Re be ka Eni kõ 2007.02.16.
Szü lei: Ba logh Gá bor, Baloghné Deák Szil via

 

Csa lá di ese mé nyek

Gó lya hí rek
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