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Be szá mo ló

az I. Szatymazi Re pü lõ nap ról
Nem min den na pi prog ram mal in dult Szatymazon a nyár, jú -

ni us 3-án ren dez tük meg az elsõ Szatymazi Re pü lõ na pot. 
A ren dez vény szer ve zõ i ként igye kez tünk oda fi gyel ni a

prog ram össze ál lí tá sá nál, hogy ne csak a re pü lés sze rel me sei
érez zék jól ma gu kat, így a sé ta re pü lés és a kü lön bö zõ légi be mu -
ta tó kon kí vül a tûz ol tó ság, a ka taszt ró fa vé de lem, a men tõ -
szol gá lat, és a sze ge di kom man dó sok lát vá nyos kö zös be mu ta -
tó ját is vé gig néz het ték az ér dek lõ dõk. Ezen kí vül sok más egyéb 
lát vá nyos ság is szí ne sí tet te a na pot, va la mint a vá ra ko zá so kat
meg ha la dó mér ték ben mu tat ko zott igény a sé ta re pü lés re és az
ej tõ er nyõs tan dem ug rás ra is. A fõ lát vá nyos sá got még is
Besenyei Pé ter mû re pü lõ vi lág baj nok több mint fél órás
show-ja nyúj tot ta. Több ez ren vol tak kí ván csi ak a sztár pi ló ta
pro duk ci ó já ra, a lát vá nyos ele mek ben bõ vel ke dõ be mu ta tó vé -
gén pe dig ha tal mas taps vi har és ová ció fo gad ta a fá radt pi ló tát,
aki az isz tam bu li vi lág baj no ki ver seny rõl ér ke zett hoz zánk. Úgy 
gon dol juk aki csak erre a be mu ta tó ra lá to ga tott el Szatymazra az 
is elé ge det ten, él mé nyek ben gaz da gon tá vo zott és kel le mes él -
mé nyei ma rad tak mind a prog ram ról, mind te le pü lé sünk rõl. 

A re pü lõ nap kü lön le ges sé ge volt a pör költ fõ zõ ver seny,
mely re nem csak a he lyi ama tõr sza ká csok ne vez het tek, ha nem a 
tér ség több te le pü lé sé rõl is ér kez tek részt ve võk. Kü lön szín fol tot 
je len tet tek a kü lön bö zõ hi va ta lok és szak ha tó sá gok ál tal in dí tott
csa pa tok. A ma gya ros ízek ked ve lõi olyan szép szám mal je len -
tek a „meg mé ret te té sen”, hogy a leg na gyobb meg le pe té sünk re
több mint 30 részt ve võ re giszt rál tat ta ma gát, és ter mé sze te sen
min den ki igye ke zett a leg job bat nyúj ta ni sza kács tu dá sá ból. 

A ren dez vény alap öt le te az Al föl di Re pü lõ klub és a rep te ret 
üze mel te tõ Semp-Air Kft. ve ze té se ré szé rõl fo gal ma zó dott
meg elõ ször. Mi vel a kör nye zõ te le pü lé sek kö zül csak ná lunk
van re pü lõ tér, így a kép vi se lõ tes tü let messze me nõ kig egyet ér tett 
a gon do lat tal, hogy egy olyan szín vo na las prog ram ke rül jön le -
bo nyo lí tás ra, amely nek mind híre, mind ven dég csa lo ga tó ere je
túl mu tat a falu ha tá ra in. A nagy fo kú ér dek lõ dést lát va és a
szer ve zés ta pasz ta la ta it össze gez ve ér de mes nek tart juk a re -
pü lõ nap jö võ be ni foly ta tá sát, ez zel egy új ha gyo mányt te -
remt ve Szatymazon.

A Szatymazi Ön kor mány zat ez úton mond kö szö ne tet a
fõ zõ ver se nyen in du lók nak és min den lá to ga tó nak a si ke res
ren dez vé nyért.

a Mi La punk

A tar ta lom ból
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A „Szatymaz föld je és népe” címû
könyv ke vés szót for dít a haj da ni Gera
kocs ma be mu ta tá sá ra. Pe dig leg alább
olyan híre volt, mint a Vas út ut cá ban lévõ
ven dég lõ nek. Ott állt, és ott áll az ma is,
már több mint 80 éve, a vilmaszállási is -
ko la ol da lán, vég gel a pes ti útra. Va la mi -
kor Gera Jó zsef szõ lõs gaz da épí tet te oda,
hogy az Ádok- és Neszûrj –hegy ben meg -
ter melt bo rát hely ben ki mér je.

Hi á ba volt ak kor még min den ta nya 
mel lett szõ lõ, a ta nyá ban pin ce, bor ral
bi zony a csá bí tó an fe hér re me szelt falú
Gera kocs ma hí vo ga tá sá nak ke ve sen
tud tak el len áll ni. A sze ge di pi ac ra si e -
tõk, vagy a pi ac ról ha za fe lé tar tók sze -
ke rei lo vas tól, ott pi hen tek és ab ra kol -
tak a be já rat elõtt az út ol dal ban. A lo -
vak gaz dái bent múlasztották, a rá zós
lõ csös ko csi ke mény ülé sé nek zsib -
basz tó ha tá sát.

Még ak kor nem is volt bank kár tya
õrü let, de volt, he lyet te egy pénz nél kül 
is sok kal job ban üze me lõ gya kor lat: - a
hi tel. 

Ak kor még min den va la mi re való
üz let ben, kocs má ban, gond nél kül le -
he tett hi tel re is vá sá rol ni, il let ve fo -
gyasz ta ni. A ki adott árut, az el fo gyasz -
tott italt, az el adó fel ír ta és az így fel -
gyü lem lett hi telt vagy a hét vé gén,
vagy a hó vé gén egy szer re ki fi zet te a
vá sár ló. (Ter mé sze te sen ka mat nél kül,
azért szûnt meg.)

A ven dég lõ iga zán jól az út épí tés -
kor üze melt. Ak kor nem csak a ma ka -

dám utat ja vít ga tók szá má val nö ve ke -
dett a törzs kö zön ség, ha nem a hó na po -
kig asz fal to zó mun ká sok se re gé vel.

So kan úgy em lé kez nek, hogy Gera
Ist ván csak fo ga dott gyer me ke volt
Gera Jó zsef kocs má ros nak. Hogy ez
igaz, vagy sem pon to san már nem tud -
juk, de azt igen, hogy má sok a sa ját
gyer me kü ket sem tar tot ták olyan jól,
mint õk a Pis ta fi u kat. Ta ní tat ta a sze -
ge di ta ní tó ké pez dé ben. Az volt a cél ja,

hogy a gyer mek majd a szom széd ba
ke rül, a vilmaszállási is ko lá ba. De nem
volt sze ren csé je mert Gera Ist ván a ké -
pe sí tést meg sze rez ve nem sok kré tát
kop ta tott az is ko lá ban. Mû vész lé lek
volt. Ének hang já ra már a kép zõ ben fel -
fi gyel tek. Ami kor vég zett, on nan vit ték 

egye ne sen a pes ti ope rá ba. Így lett, Né -
met or szá got is meg jár va egy éle ten át
ope ra éne kes.

Gera Ist ván azon ban nem csak ki -
vá ló an éne kelt, ha nem kép zõs ko rá tól
leg alább olyan szin ten fes tett is. Igaz
leg töb bet ma gá nak. Ké pe it el nem adta, 
ott so ra koz tak min den ko ri la ká sá nak
szek ré nyei mö gött. Így nem cso da,
hogy könnyen és bár mi kor egy-egy ki -
ál lí tást meg tu dott ren dez ni. A ké pei
kö zül most itt be mu ta tunk egyet
(80x50 cm).

18 éves, ami kor 1935-ben meg fes ti
a Gera kocs ma pin cé jé nek ab la ka elõtt
ülõ Ludányi Gá bort, va gyis Nagy Ist -
vánt. Ide jé ben kel lett an nak a
szatymazinak szü let ni, aki az öreg
Ludányira még em lé ke zik. Az egész
ala kos kép, egy ne héz élet küz del mé -
ben meg fá radt idõs em bert örö kít meg
az utó kor nak. A pi pá zó Ludányi Gá -
bort nem a kor, ha nem el sõ sor ban a
bot ra tá masz ko dó sán ti ká ló já rás súj -
tot ta. A fe hér tói javasembernek Dóczi
Ist ván nak apó sa volt. A vilmaszállási
ál lo más kö ze lé ben la kott. A fest mény
sok szür ke szí né vel is utal a té má ra,
nem rej ti el egy nyo masz tó kor ha tá sát
az em be rek re.

Gera Ist ván a kép pel a fe lej tés ho -
má lyá ból fel idéz egy kis szatymazi tör -
té nel met, amit utó lag is csak meg kö -
szön he tünk neki.

Pál mai Jó zsef

A kép vi se lõ tes tü let 2007. má jus 23-án tar tot ta ren des
ülé sét. Na pi rend elõtt a pol gár mes ter tá jé koz ta tót adott a le -
járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról, a zárt ülé sen ho -
zott dön té sek rõl és a két ülés kö zöt ti idõ szak ban vég zett
mun ká já ról.

Elsõ na pi ren di pont ke re té ben Szilasi-Horváth Jenõ
r.szá za dos a köz ség köz biz ton sá gi hely ze té rõl szó ló be szá -
mo ló ját hall gat ta meg a kép vi se lõ tes tü let - me lyet a bi zott -
sá gok elõ ze tes vé le mé nye zé se alap ján – a egy han gú lag el fo -
ga dott.

Má so dik na pi ren di pont ban a köz ség egész ség ügyi hely -
ze té rõl, va la mint a vé dõ nõi szol gá lat el lá tá sá ról szó ló tá jé -
koz ta tót, majd har ma dik na pi ren di pont ként a Szatymazi
Na pok elõ ké szü le te i rõl tá jé koz ta tó tár gyal ták meg és fo -
gad ták el.

Az elõ ter jesz té sek na pi ren di pont ke re té ben, meg tár -
gyal ták és el fo gad ták az Ön kor mány zat és Szer vei Szer ve -

ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sá ra tett elõ ter -
jesz tést. 

A kép vi se lõ tes tü let fel ha tal maz ta a pol gár mes tert arra,
hogy a 2007. évi költ ség ve tés be ru há zá si szak fel ada tá ban a 
fej lesz té si és be ru há zá si ter vek re vo nat ko zó elõ i rány zat ok
kö zött a szük sé ges mér té kig - a fõ összeg vál to zat la nul hagy -
má sa mel lett - át cso por to sí tá so kat vé gez zen. 

A fej lesz té sek fe lül vizs gá la ta so rán, il let ve a ter ve zõk -
kel tör tént egyez te té sek so rán egyes elõ i rány zat ok alul ter -
ve zé se, il let ve egyes elõ i rány zat ok túl lé pé se vár ha tó, ezért
az ön kor mány zat a pá lyá za ti po zí ci ó já nak meg erõ sí té se ér -
de ké ben in do kolt nak lát ja az elõ i rány zat ok kö zöt ti át cso -
por to sí tást. 

A kép vi se lõ tes tü let dön tött az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um ál tal ki írt Köz kincs-III. kód szá mú, köz mû ve lõ -
dé si in téz mé nyek, köz mû ve lõ dé si célú kö zös sé gi szín te rek,
nyil vá nos könyv tá rak, könyv tá ri szol gál ta tó he lyek, nép mû -

Ön kor mány za ti köz le mé nyek

Hely tör té net
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Jú ni us hó nap ját Egy há zunk Jé zus
Szí vé nek Tisz te le té re szen te li, és na -
gyon ajánl ja a Szent Szív vel való kap -
cso lat ki épí té sét min den gyer me ké nek.
Ezért szor gal maz za eb ben a hó nap ban
Jé zus Szí ve li tá ni á já nak a vég zé sét
egyé ni leg is ott ho na ink ban. Be is kel le -
ne ik tat ni min den csa lá di fé szek ben a
szü lõk ve ze té sé vel, hogy gyer me ke ik
is rá ne ve lõd je nek. Mi az alap ja en nek a 
tisz te le té nek? Szent Já nos evan gé lis ta
ír Krisz tus át dö fött Szí vé rõl, mi dõn a
nagy pén te ki drá ma után a zsi dók ün ne -
pe mi att a ke reszt re fe szí tet te ket az ün -
nep re való te kin tet tel nem akar ták ott
hagy ni. A két la tor nak kéz- és láb szár
csont ja it össze tör ték, hogy meg hal ja -
nak, el vé rez ze nek és el te met hes sék, de
Krisz tus hoz érve lát ták, hogy meg halt,

de biz ton ság ked vé ért az egyik ka to na
lán dzsá val át döf te a Szí vét, és ab ból
vér és víz folyt ki. Így be tel je se dett a
Pró fé ta jö ven dö lé se: „Cson tot, ne tör -
je tek benne!”

1675. jú ni us 16 –án az Úr Alacoque 
Szent Má ria Mar git nak lá to má sá ban
meg je lent és meg mu tat ta néki lán go ló
Szí vét tö vis ko ro ná tól övez ve és ke -
reszt tel raj ta. Majd 12 ígé re tet tett,
hogy akik ezt a Szent Szí vet tisz te lik,
azok mi lyen ke gyel mek ben ré sze sül -
het nek már a föl di éle tük fo lya mán is,
de méginkább ab ban a má sik or szág -
ban, aho vá vissza tért a föld rõl, hogy a
ben ne hí võk nek he lyet ké szít sen.

Íme a Szent Szív 12 ígé re te:
Meg vi gasz ta lom õket szen ve dé se -

ik ben.

Meg adom ne kik mind azo kat a ke -
gyel me ket, ame lyek re ál la po tuk sze rint 
szük sé gük van, min den szük sé gük ben
se gít sé gük re si e tek.

Egye sí tem meg osz lott csa lád ja i kat,
csa lád juk ban bé kes sé get szer zek.

Biz tos me ne dé kük le szek éle tük -
ben, de fõ kép pen ha lá luk órá ján.

Min den dol gu kat, vál lal ko zá su kat
meg ál dom.

A bû nö sök a szí vem ben az ir ga lom
for rá sá ra, ten ge ré re ta lál nak.

A lany ha lel kek buz gók ká vál nak.
A buz gó lel kek még na gyobb tö ké -

le tes ség re emel ked nek.
Azok nak, akik a lel kek meg men té -

sén dol goz nak, olyan erõt adok, hogy
még a leg meg rög zöt tebb bû nö sö ket is
meg té rí tik.

vé sze ti al ko tó há zak és mu ze á lis in téz mé nyek inf rast ruk tu -
rá lis fej lesz té sé re ki írt pá lyá zat be adá sá ról, il let ve a hoz zá
kap cso ló dó 450 eFt ön erõ biz to sí tá sá ról.

A kép vi se lõ tes tü let meg kö szön te a nyug díj ba vo nu ló
Tóthné Magyari Kossa Eni kõ könyv tá ros mun ká ját, aki
több mint 9 évig ál do za tos, se gí tõ kész mun ká já val és ked -
ves sze mé lyi sé gé vel, min den könyv tár ba lá to ga tó la kos
meg elé ge dé sé re vé gez te mun ká ját.

A kép vi se lõ tes tü let zárt ülés ke re té ben foly tat ta to vább
mun ká ját, ahol a szol gál ta tó ház ban meg üre se dett hely ség -
bér let ügyé ben dön tött a kép vi se lõ tes tü let.  

Is mé tel ten tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got, hogy a
Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél fo ga dá si rend je

2007. jú ni us 01. nap já tól az aláb bi ak sze rint vál to zik:

Hét fõ: 8-12-ig 
Kedd: szü ne tel 
Szer da: 8-18-ig 
Csü tör tök: szü ne tel
Pén tek: 8-12-ig 

A szer dai hosszí tott ügy fél fo ga dás a he lyi igé nyek fi -
gye lem be vé te lé vel lett ki ala kít va.

A Csong rád Me gyei Köz gyû lés
új, a te le pü lé se ket és a ci vil szfé rát
se gí tõ po li ti ká ja most már kéz zel fog -
ha tó. A na pok ban je len tet te be Ma -
gyar Anna el nök és Sán dor At ti la al el -
nök a Te le pü lé si Pá lyá zat-elõ ké szí tõ
Alap in du lá sát, de ezen kí vül is szá -
mos olyan fel ada tot vál lal fel a „me -
gye”, amely nem len ne kö te le zõ.

A Te le pü lé si Pá lyá zat-elõ ké szí tõ
Alap (TPEA) 70 mil lió fo rint já ból az
elsõ kör ben 50 mil li ót igé nyel het nek a
Csong rád me gyei köz sé gek és vá ro sok
– a két me gyei jogú, Sze ged és Hód me -
zõ vá sár hely ki vé te lé vel. Erre a se gít -
ség re szük sé ge is van a „ki csik nek”, hi -
szen sok szor azért nem tud nak pá lyá za -
ton pénz hez jut ni, mert az elõ írt ön erõt,
vagy ép pen a ter vek költ sé gét nem tud -
ják biz to sí ta ni. Mos tan tól ez utób bi hoz

nyújt se gít sé get a me gyei ön kor mány -
zat.

Ez az összeg sok szo ro san meg té rül, 
hi szen pél dá ul egy uni ós pá lyá za ton
nyert sum má val to vább szé pül het -
nek-épül het nek a te le pü lé sek. Egy-egy
pro jekt ma xi mum 2,5 mil lió fo rint tá -
mo ga tást kap hat, ám ha több te le pü lés
össze fog, akár 5 mil lió is el nyer he tõ a
Csong rád Me gyei Ön kor mány zat tól. 

Az ér dek lõ dé si már is óri á si: a be je -
len tés új len dü le tet adott a he lyi fan tá -
zi á nak. Több te le pü lé sen esõ víz csa tor -
nát, ját szó te ret, mûvelõdésiház- és
óvodafelújítást ál mod nak. A he lyi kö -
zös sé gek teli van nak öt le tek kel, ame -
lyek hez, szö vet sé ges ként és tá mo ga tó -
ként, a me gyei ön kor mány zat igyek -
szik pénzt biz to sí ta ni, hogy az elsõ lé -
pést meg te hes sék a te le pü lé sek.

Ezen kí vül is több, úgy ne ve zett ön -
ként vál lalt fel ada tot ter ve zett be költ -
ség ve té sé be a Csong rád Me gyei Köz -
gyû lés. Ezek kel el sõ sor ban a te le pü lé -
sek mo tor já nak szá mí tó ci vil szer ve ze -
te ket, és ma gu kat a köz sé ge ket, vá ro so -
kat igyek szik tá mo gat ni. A he lyi pol -
gár õr sé gek pél dá ul idén, szin tén pá lyá -
zat út ján, 2 mil lió fo rin tot nyer het nek
el, a rend õr ség 3 mil lió fo rin tot kap – a
köz biz ton ság ja ví tá sá ra, ta nya- és if jú -
sá gi prog ra mok ra. A ha tá ron túli ma -
gya rok kö zös sé gi ren dez vé nye i re 2
mil lió fo rint jut, a ci vil alap ból pe dig
nyolc mil lió fo rint ke rül het he lyi ren -
dez vé nyek re me gyei tá mo ga tás ként. 

Csong rád Me gyei Ön kor mány zat
Saj tó szol gá la ta

Me gyei se gít ség a te le pü lé sek nek

Egy há zi gon do la tok – Plé bá nia Hí rei
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Jú ni us
16-án Re gi o ná lis to vább kép zés

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

20-án Tes tü le ti ülés

27-én Nyug dí jas Egye sü let köz gyû -
lé se

Sakk fog lal ko zás
Min den va sár nap 900-1300 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Kó rus pró ba
Min den hét fõ, csü tör tök
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ke rá mia fog lal ko zás- ko ron go lás
Min den csü tör tö kön 1600 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ve ze ti: Kon koly Éva

Ké zi mun ka szak kör
Min den ked den  1600

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

He lye: Ál ta lá nos Is ko la
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

Meg ál dom a há za kat, me lyek ben
Szí vem ké pét fel füg gesz tik és tisz te lik.

Szí vem min den ha tó sze re te te meg -
ad ja a vég sõ tö re de lem ke gyel mét
mind azok nak, akik ki lenc egy más után
kö vet ke zõ hó nap elsõ pén te kén meg ál -
doz nak. Nem hal nak meg ke gyel mem
nél kül, sem a ne kik szük sé ges szent sé -
gek vé te le nél kül. Is te ni Szí vem biz tos
me ne dé kük lesz az utol só pil la nat ban.

Nem en ge dem el vesz ni azo kat, akik 
ezen áj ta tos sá got ter jesz tik és buz gó sá -
guk mér té ke sze rint meg szen te lem
õket.

Eze ket az ígé re te ket an nak a Jé zus -
nak az ajka mond ta el, aki ta ní tá sa köz -
ben jog gal tet te föl a kér dést el len sé ge i -
nek, ki vá dol hat kö zü le tek en gem bûn -
rõl, és hir det te: Ég és föld el múl nak, az
én igé im azon ban el nem múl nak.

Ér de mes len ne min den Is tent ke re -
sõ és fe lé je tö rek võ lé lek nek-em ber nek 
eze ken el gon dol kod ni. Gon do lom nem
ta lá lunk köz te olyat ami re a ma em be -
ré nek, vagy csa lád já nak ne len ne szük -
sé ges, akár az egyi ket, akár a má si kat
ten nénk na gyí tó alá. A 11-ik ígé re tet
kü lön is meg kell em lí te ni. Ez tar tal -
maz za a lé lek örök üd vös sé gé nek a biz -
to sí tá sát. Ez az Ígé ret ösz tö kél te a hí ve -
ket arra, hogy az úgy ne ve zett Nagy ki -
len ce det, azaz a ki lenc egy más után kö -
vet ke zõ hó nap elsõpéntekjén a szent -
gyó nást és szent ál do zást el vé gez zük.
Saj nos, las san ez már nem tar to zik hívõ 
em ber gya kor la tai-szo ká sai közé. Fur -
csa gon dol ko dás ez a ré szünk rõl, mert
az anya gi biz ton sá gun kért sok min den -
re ké pe sek va gyunk. Itt a föl dön, de lel -
künk örök bol dog sá gá nak a meg szer -
zé sé ért, üd vös sé gün kért nem igen aka -

runk ál do za tot hoz ni. Pe dig Itt is a
krisz tu si fi gyel mez te tés re kel le ne gon -
dol nunk: Mit ér az em ber nek, ha az
egész vi lá got is meg nye ri, de lel ké nek
ká rát vall ja? Mit ad hat cse ré be az em -
ber az õ lel ke üd vé ért? Vagy: Esz te len
még az éj jel szá mon ké rik lel ke det, mit
hasz nál ne ked mind az, amit sze rez tél?
Csak így le het ne bol dog az em ber éle te, 
és így tud na min dent el vi sel ni ab ban,
aki neki erõt ád, hisz nála nél kül nem
te he tünk sem mit sem, de ak kor, amit
te szünk vele együtt te gyük, hisz nél kü -
le nem más az élet, mint a meg kez dett
kár ho zat, vagy ahogy a régi nóta mond -
ja: Mert aki nek nincs Is te ne, em ber nek
se szá mít bár mer re is visz az útja, nem
ve zet el a boldogságig.

Deli And rás
Plé bá nos

2007. máj. 3 –án Hód me zõ vá sár he -
lyen ren dez ték meg a me gyei ma te ma -
ti kai ver senyt. Is ko lán kat Prá gai Be ne -
dek 4.a osz tá lyos ta nu ló kép vi sel te.

38 ki vá ló ma te ma ti kus kö zül 31 –et
le gyõ zött és VII. he lyen vég zett.

Fel ké szí tõk: Csil lag vá ri Gusztávné
és Gyukity Krisz ti na

A Me gyei He lyes írá si Ver se nyen
(Mórahalom)

Koch La u ra 2 a. osz tá lyos ta nu ló 7.
he lye zett lett.

Fel ké szí tõ: Völ gyi Gab ri el la
A Me gyei Ma te ma ti ka Ver se nyen

(Sze ged) Tóth Mol nár Réka 2. b osz tá -
lyos ta nu ló 7. he lyet ért el.

Fel ké szí tõ: Nikolényi Miklósné
Si ke re ik hez gra tu lá lunk!

He ve si György Ké mia ver seny
ered mé nyei:

Te rü le ti dön tõ:
7.o 
Kál mán Gá bor 7.a.   5. he lye zett
8. o
Dani Zsolt 8.a.               5. he lye zett
Új vá ri Pé ter 8.             11. he lye zett
Kulácska Kit ti 8.a   14. he lye zett
Me gyei dön tõ re to vább ju tott:
Kál mán Gá bor
Dani Zsolt
Me gyei dön tõ ered mé nyei:
8.o.
Dani Zsolt                      11. he lye zett
7.o.
Kál mán Gá bor                 3. he lye zett 

(Or szá gos dön tõ be je löl ték, ez azt je -
len ti, hogy je löl ve volt az or szág leg -

jobb 30 ver seny zõ je közé, de saj nos
nem hív ták be.)

Ma te ma ti ka ver se nyek rõl

Is ko lánk ma te ma ti ka mukaközös -
sége öröm mel szá mol be di ák ja ink tan -
év so rán el ért ered mé nye i rõl.

A Zrí nyi Ilo na Matemetika Ver se -
nyen is ko lán kat a kö vet ke zõ ta nu lók
kép vi sel ték:

Barta Dá ni el (7.o.)
Dani Zsolt (8.o.)
Kó nya Vik tó ria (7.o.)
Ko pasz Do nát (3.o.)
Kõ he gyi Ág nes (3.o.)
Mendebaba Szásá (3.o.)
Prá gai Be ne dek (4.o.)
Szil ágyi Dóra (6.o.)
Szú nyog Mar ga ré ta (3.o.)

Is ko lánk hí rei
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A Napköziotthonos Óvo da má jus hó nap ban rend kí vül
szí nes prog ra mok kal ör ven dez tet te meg az óvo dá ba járó
gyer me ke ket és szü le i ket. 

Az elõ zõ évek hez ha son ló an meg ren dez tük a pa la csin ta
-partyval egy be kö tött sport na pot. 

Szí vet me len ge tõ anyáknapi mû so rok kal lá to gat tak el a
Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le té hez, il let ve az Idõ sek Ott -
ho ná ba.

A „Mé hecs ke “cso port és a „Ka ti ca “cso port a Já ték -
dzsun gel be, a „Mac kó “cso port a Vadasparkba, a" Süni"

cso port a Kecs ke mé ti Pla ne tá ri um ba ki rán dult az idei tan év -
ben. Va la mint a „Mó kus “cso port a sze ge di So mo gyi
Könyv tár ban töl tött el kel le mes per ce ket.

Az óvo dá sok nem fe led kez tek meg az édes anyák és
nagy ma mák  kö szön té sé rõl sem.

Má jus 24-én az Imperial Kft. tar tott be mu ta tót óvo dánk -
ban. A cég ál tal fel aján lott tisz te let dí jat ab ban az eset ben
kap hat ta meg az in téz mény, ha tel je sí tet te azt a fel té telt,
hogy a be mu ta tó ra 30 há zas pár ak tív rész vé tel ét tud ja biz to -
sí ta ni.

Óvo dánk hí rei

Szûcs Esz ter (4.o.)
Tóth-Molnár Anna (5.o.)
Új vá ri Pé ter (8.o.)
Var ga Ro land (7.o.)
Vass Fri gyes (4.o.)
Vidács Krisz ti na (7.o.)
Min den ta nu ló el is me rés re mél tó

tel je sít ményt nyúj tott, hi szen az év fo -
lya mon kén ti több száz részt ve võ kö zül
szin te min den ki ben ne volt az elsõ har -
mad ban.

A 2006/2007-es tan év Bonifert Do -
mon kos Le ve le zõ Ma te ma ti ka Ver se -
nyen azalábbi ta nu lok vet tek részt:

Barta Dá ni el (7.o.)
Barta Ni ko lett (5.o.)
Kó nya Vik tó ria (7.o.)
Prá gai Be ne dek (4.o.)
Szil ágyi Dóra (6.o.)
Tóth Lász ló (7.o.)
Tóth-Molnár Anna (5.o.)
Var ga Ro land (7.o.)
Vidács Krisz ti na (7.o.)

A sok száz ma gyar or szá gi és kül -
föl di ver seny zõ kö zül a leg job ba kat
hív ták be a dön tõ re. Tõ lünk két ta nu ló,
Prá gai Be ne dek és Szil ágy Dóra mér -

het te össze éles ben tu dá sát. Vé gül Dóri 
a ki emel ke dõ 4. he lyen vég zett. (Fel ké -
szí tõ ta ná ra Horváthné Bo dor Mar git.)

A Kal már Lász ló Ma te ma ti kai Ver -
seny me gyei dön tõ jé ben

Szûcs Esz ter (4.o.)
Tóth-Molnár Anna (5.o.)
Var ga Ro land (7.o.)
ta nu lók ol dot ták meg a nem könnyû 

ma te ma ti kai fel adat so ro kat.
Nagy örö münk re Kõ he gyi Ág nes

má so dik, Prá gai Be ne dek és Szil ágyi
Dóra ötö dik he lyen vég zett. /Fel ké szí -
tõ ta ná rok: Bozsó Éva, Csil lag vá ri
Gusztávné és Horváthné Bo dor Mar git
/ A töb bi ek ered mé nye is di csé ret re
mél tó, hisz õk a kö zép me zõny be ju tot -
tak.

Évek ha gyo má nya i nak meg fe le lõ -
en eb ben a tan év ben is részt vet tünk a
Mórahalmon meg ren de zés re ke rü lõ
Ho mok há ti Kis tér sé gi Ma te ma ti ka
Ver se nyen. A gye re kek itt is jó ered -
ményt ér tek el. Az egyé ni tel je sít mé -
nyek alap ján most saj nos nem lett mi -
énk a kupa, de az össze sí tett ha to dik
hely nek is na gyon örül tünk. A ver se -
nyen részt vett:

Barta Ni ko lett (5.o.)
Dani Zsolt (8.o.)
Szil ágyi Dóra (6.o.)
Tóth-Molnár Anna (5.o.)
Új vá ri Pé ter (8.o.)
Var ga Ro land (7.o.)
Vidács Krisz ti na (7.o.)
A ver se nyek re a ta nu ló kat fel ké szí -

tet ték:
3.o.:  Bozsó Éva
4.o.:  Csil lag vá ri Gusztávné, Gyu -

kity Krisz ti na, Ka sza Ág nes
5-8.o.: Horváthné Bo dor Mar git,

Nagymihály Tün de, Ott Endréné

Ked ves ver seny zõk! 
A ma te ma ti ka mun ka kö zös ség ne -

vé ben gra tu lá lunk az ered mé nye i tek -
hez és a kí vá nunk nek tek vi dám nyá ri
szü ne tet! Kér jük, hogy a kö vet ke zõ
tan év ben is öreg bít sé tek is ko lánk hír -
ne vét ezek ben a ki emel ke dõ ma te ma ti -
kai ver se nye ken! Iga zol já tok, hogy:

„Sok-sok csi szo lat lan gyé mánt van
eb ben az or szág ban.  …Csi szo lat lan
gyé mán tok! Csak kép zel ni, mû vel ni
kéne ma ga to kat, hogy bri li áns le gyen
be lõ le tek!” (Né meth Ti bor György
1988.)
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A pá lin ka ne vét még a kö szö nés be is
be le fog lal ták. A „Pá lin kás jó reg gelt!”
azt idé zi, pá lin ká val in dul a nap. Nem hi -
ány zott a hét köz nap ok és az ün nep nap ok 
so rá ból. A pá lin ka ott volt a ha tár ban, a
me zei mun ká nál. Ál ta lá ban reg gel fo -
gyasz tot ták, a früs tök kez de tén. 

A la ko dal mas há zak nál, az ifjú pár
élet szö vet sé gé nek meg kö té sé nél, a ke -
resz te lõ nél a ko ma ság el fo ga dá sá nál és a
disz nó vá gás kez de té nél sem hi ány zott.

Szin te min den ház nál volt pá lin ka
más mi lyen cél ra is, pl: fog fá jás eny hí té -
sé re, fer tõt le ní tés re stb. 

A kert ben, a fa sor ban, az ut cán ter -
mett al mát, kör tét, ba rac kot, szil vát
össze szed ték, meg ér lel ték cef ré nek és jó -
ízû kis üs tit, tisz ta gyü mölcs pá lin kát vagy 
vegyeset fõz tek be lõ le.

Ma gyar or szá gon leg na gyobb ha gyo -
má nyai Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé -
ben van nak a pá lin ka fõ zés nek. Oly
annyi ra, hogy öt éve nem zet kö zi leg vé -
dett ter mék lett. Csak itt ter mett gyü -
mölcs bõl fõz he tõ. Jól le het négy oszt rák
tar to mány is hasz nál hat ja ezt a ne vet.

Nagykállóhoz nem messze ta lál ha tó
Ér pa tak, s hoz zá tar to zik köz igaz ga tá si -
lag Zsin de lyes. Az Újfehértói Für tös
Meggy az egész vi lá gon is mert. Eb bõl
ál lí tot ták elõ az ot ta ni meggy pá lin kát.

A fi no mí tást a há rom ha rang tá nyé -
ros meg ol dás is se gí ti. A ki fõ zött

meggy pá lin ka hó na po kig meggy sze -
me ken pi hen. Egy dif fúz fo lya mat szép
bor dós színt ad neki. Száz li ter pá lin ká -
nak 10 kg meggy gyü mölccsel alá -
ágyaz nak mi ni mum há rom hó na pig. Ez 
a nyá ri ágyaspálinka, de van aszal vá -
nyon tör té nõ ágya zás is.

A gyü mölcs bõl ki ol dó cuk rok íze -
seb bé, aro má sab bá te szik a ne dût. Így
szü le tett meg az Újfehértói Ágyas
Meggy pá lin ka. Majd a név vá lasz tás
ered mé nye ér pa ta kon a Zsin de lyes lett.
Ott an nak ide jén cse léd há zak vol tak,
egy pit va ros, két pit va ros, sza bad ké mé -
nyes há zak, ame lyek fa zsin dellyel vol -
tak fed ve.

2005 –re a Zsin de lyes pá lin ka Ter -
mék csa lád ban 19 faj ta pá lin kát gyár -
tot tak.

A ter mék csa lád hoz tar to zik még az
itt ter mett sza bol csi al má ból, a
beszterci szil vá ból, vil mos kör té bõl,
gön ci és kecs ke mé ti ba rack ból, pi ros és 
fe ke te ri biz li bõl(amit az Ipoly men té rõl 
sze rez nek be), sze der bõl, mál ná ból,
sza mó cá ból, birs al má ból, cse resz nyé -
bõl ké szült pár la tok.

Összes sé gé ben 26 faj ta pá lin kát
gyár ta nak.

Az alap pá lin kák kö zül szil vá ból,
kör té bõl és meggy bõl gyár tot tak és ad -
tak el a leg töb bet.

2006 –ban fel dol goz tak 1163500
kg gyü möl csöt, ami bõl 75 ezer hek to li -
ter fok pá lin kát ál lí tot tak elõ.

Egy re na gyobb igény van a kü lön -
le ges ízû és il la tú, a gyü mölcs ter mé -
sze tes ízû és il la tú, a gyü mölcs ter mé -
sze tes tu laj don sá ga i ra em lé kez te tõ pá -
lin ká ra.

Ilye nek a Va dóc-ter mék csa lád hoz
tar to zó va don ter mett gyü mölcs bõl ké -
szült pá lin kák, mint a vad kör te, kö -
kény, som, stb… erre a biominõsítést is 
meg kap ták.

A Zsin de lyes név re vo nat ko zó, ok -
irat tal vé dett ter mék csa lád vé del met él -
vez, s el in dult vi lág kö rü li út já ra.

A Gyu lai Pá lin ka Fesz ti vál volt az
elsõ szín te re a meg mé ret te té sé nek. A
Zsin de lyes pá lin ka –csa lád 8 tag ja
„Ma gyar Ter mék Nagy dí jas”, 12 ter -
mé kük „Ki vá ló Ma gyar Élel mi szer” ki -
tün te tõ cí met ka pott. A Va dóc ter mék -
csa lád egyik tag ja a vad kör te pá lin ka
„Új don ság dí jas” lett. De kap tak már
OMÉK Élel mi szer ipa ri fõ dí jat, a
HUNGEXPÓN „Si ker dí jat” és „Új -
don ság” dí jat.

2006 –ban 13 ter mé kük ka pott kü -
lön fé le dí ja kat. Szin tén 2006 –ban a 6.
Gyu lai Pálinkas Fesz ti vá lon „Az Or szág
Leg jobb Pá lin ká ja” cí met nyer ték el.

Ter mé ke ik kel meg je len tek Cseh or -
szág ban, Szlo vá ki á ban, Spa nyol or -

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni an nak a 30 há zas pár -
nak a rész vé tel ét, akik meg je le né sük kel hoz zá já rul tak a cél
si ke res meg va ló sí tá sá hoz.

Az Mi Óvo dánk Ala pít vány szám lá ját így 100.000-tal
tud tuk meg nö vel ni, mely össze get a jövõ évi cso port ki rán -
du lá sok ra kí ván juk fel hasz nál ni.

Jú ni us elsõ szom bat ján vi dám év zá ró mû so rok kal , s az
azt kö ve tõ bal la gás sal zár tuk le az idei tan évet, és in dí tot tuk
út já ra a le en dõ elsõ osz tá lyo so kat.

Tisz te let tel
óvo da dol go zói

Nem ze ti kin cse ink a hungarikumok - a Zsin de lyes
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BruxInfo
Az Eu ró pai Unió va la -

mennyi tag ál la má ban 14 na -
pon be lül kö vet kez mé nyek
nél kül vissza lép het nek majd
a vá sár lók a hi tel szer zõ dé -
sek tõl. Ezt a le he tõ sé get is
tar tal maz za a fo gyasz tá si hi -
te lek rõl szó ló irány elv, ami -
rõl hét fõn ál la pod tak meg a
tag or szág ok kor má nyai. 

Több éves tár gya lás so ro -
zat után az Eu ró pai Unió
ver seny ké pes sé gi ta ná csa
po li ti kai meg ál la po dást ért el 
a fo gyasz tá si hi te lek rõl szó ló 
új irány elv rõl. A di rek tí va
le he tõ vé te szi a fo gyasz tók
szá má ra, hogy össze ha son -
lít sák az Eu ró pa-szer te kí nált 
hi tel aján la to kat és így a leg -
ked ve zõb be ket vá lasszák ki
kö zü lük. A nagy ér té kû mû -
sza ki és ház tar tá si cik kek re
vagy gép ko csik ra fo gyasz tá -
si hi te le ket nyúj tó ban kok -
nak min den hol azo nos in for -
má ci ót kell szol gál tat ni uk és
a hi te lért fel szá mí tott hi tel dí -
jat egy sé ges nor mák alap ján
szá mít ják majd ki. Az új
irány elv az elõ zõ vel szem -
ben, amely a sza bá lyok mi ni -
má lis har mo ni zá ci ó já ra tö re -
ke dett, a csak nem tel jes har -
mo ni zá ci ót cé loz za meg. Az
új sza bá lyo zás a jel zá log hi -
te lek re nem vonatkozik. 

Az új jog sza bály egyik
újí tá sa (amit még az Eu ró pai
Par la ment nek is el kell fo -
gad nia), hogy a fo gyasz tá si

hi te lek vá sár lói a jö võ ben
min den hol 14 na pon be lül
min den fé le kö vet kez mény
nél kül el áll hat nak a hi tel -
szer zõ dés tõl. A di rek tí va a
hi tel idõ elõt ti vissza fi ze té -
sé nek kö rül mé nye i rõl is ren -
del ke zik, 10 ezer euróban
meg szab va azt a fel sõ ha tárt,
amit a ban kok jo go san fel -
szá mít hat nak ilyen ese tek -
ben az ügy fe le ik nek. A 10
ezer euró a ma xi mum, a tag -
ál lam ok en nél ala cso nyabb
szin ten is meg húz hat ják a
ha tárt. A „bün te tés” alsó ha -
tá ra 200 euró lesz

Je len leg a 87/102/EK
irány elv sza bá lyoz za a fo -
gyasz tá si hi te lek pi a cát az
EU-ban. Ez tar tal maz ugyan
bi zo nyos mi ni má lis kö ve tel -
mé nye ket a tag ál lam ok felé a 
pi a ci sza bá lyok ki ala kí tá sát
il le tõ en (így pél dá ul né hány
in for má ci ós kö te le zett sé get
ír elõ a hi tel nyúj tók felé, ki -
mond ja a hi te lek le já rat elõt ti 
vissza fi ze té sé nek le he tõ sé -
gét és kö zös sza bá lyo kat ál -
la pít meg a hiteldíjmutató ki -
szá mí tá sá ra), de eze ket a tag -
ál lam ok egyé ni dön té sük tõl
füg gõ en el té rõ mér ték ben
ha lad hat ták meg, a fo gyasz -
tók na gyobb fokú vé del mét
tart va szem elõtt. Igen sok
tag ál lam így te hát a
minimálkövetelményeknél
szi go rúbb sza bá lyo kat lép te -
tett élet be, de ezek el té rõ
mér ték ben ha lad ják meg a

di rek tí vá ban le fek te tett mi -
ni má lis el vá rá so kat, így a hi -
tel nyúj tás ra vo nat ko zó sza -
bá lyok ma erõ sen el tér nek a
tagállamokban.

A Bi zott ság 2005-ös ada -
tai sze rint a fenn ál ló fo -
gyasz tá si hi tel ál lo mány
össz ér té ke meg kö ze lí tet te a
tel jes uni ós GDP egy ti zed ét.
Kü lö nö sen fon tos sze re pet
tölt be ez a hi tel faj ta (amit
fõ leg au tók, nagy ér té kû fo -
gyasz tá si cik kek, vagy nya -
ra lá sok, es kü võk fi nan szí ro -
zá sá ra szok tak igény be ven -
ni) Nagy-Bri tan ni á ban, Ír or -
szág ban, Né met or szág ban és 
Auszt ri á ban. Ezek ben az ál -
la mok ban a tel jes la kos sá gi
fo gyasz tás egy ötö de kö rü li
szin ten van a kinnlévõ fo -
gyasz tá si hi te lek ál lo má nya.
Gyor san te ret nyer azon ban
ez a hi tel faj ta Ma gyar or szá -
gon és Len gyel or szág ban is,
ahol már majd nem a la kos sá -
gi fo gyasz tás egy ti zed ének
fe lel meg a fenti ráta. 

Az egy sé ges piac nem
mû kö dik eb ben a szeg mens -
ben

A leg na gyobb prob lé ma
a Bi zott ság meg kö ze lí té se
sze rint az, hogy a ha tá ron át -
nyú ló hi tel nyúj tás eb ben a
szeg mens ben az új hi tel szer -
zõ dé sek nek ke ve sebb mint
egy szá za lé kát te szi ki. Va -
gyis az egy sé ges uni ós bel sõ
piac egy sze rû en nem mû kö -
dik. A hi te le zõk nek sa ját

ban kot kell ala pí ta ni uk min -
den egyes or szág ban, ahol
meg kí ván nak je len ni ter mé -
ke ik kel. A ha tá ron át nyú ló
ver seny hi á nya pe dig vég sõ
so ron a fo gyasz tók nak rossz, 
mert ma ga sabb (és fõ leg:
igen el té rõ) ka mat szin te ket
tart élet ben, mint amek ko ra a 
piac egy sé ge sü lé se ese tén
ki ala kul na. 

A ha tá ron át nyú ló hi tel -
nyúj tás elõtt per sze olyan
aka dá lyok is tor nyo sul nak,
ame lye ket sza bá lyo zá si esz -
kö zök kel nem le het meg ha -
lad ni. Ilyen: az ide gen nyel -
ven tör té nõ kom mu ni ká ció
kény sze re és a sze mé lyes
kap cso lat hi á nya. Ám az ezt
kö ve tõ hat to váb bi leg na -
gyobb aka dály ból öt már na -
gyon is ke zel he tõ sza bá lyo -
zá si esz kö zök kel. Ezek
ugyan is a fo gyasz tó vé de lem
és a tá jé koz ta tás, az in for má -
ció mi nõ sé ge tárgy kö ré be
tartoznak.

A vég sõ nek tûnõ komp -
ro misszum ér tel mé ben a pi -
ac nyi tás leg in kább a fo -
gyasz tók nak kö te le zõ en
nyúj tan dó in for má ci ók har -
mo ni zá lá sa ré vén megy vég -
be. Ez ál tal a piac a fo gyasz -
tók és a hi tel nyúj tók szá má ra 
is át lát ha tób bá vá lik. A hi tel -
fel ve võk szá má ra könnyeb -
ben el ér he tõ vé vál nak mind -
azon in for má ci ók, ame lyek
se gít sé gé vel meg ala po zott
dön té se ket tud nak hoz ni. Ez -

szág ban, Auszt ri á ban, Né met or szág -
ban, Ja pán ban, Ang li á ban.

Auszt ri á ban Kuf stein vá rá ban Wes -
se lé nyi Mik lós és Ró zsa Sán dor egy ko -
ri bör tö né ben meg ren de zett pá lin ka -
ver se nyen, a vad kör te pá lin ká ju kat
arany érem mel dí jaz ták.

Pá lin ka fé lé ik ott van nak két áru -
ház lánc pol cán, több nagy ke res ke del -
mi há ló zat nál belistázásra ke rül tek.

Egyéb ként Ér pa tak hí res a népi tán -
ca i ról is, me lye ket az or szág ban sok he -
lyen ta ní ta nak.

Saj ná la tos, hogy határontúli ma -
gyar pá lin kák csak alig vagy ke vés bé
is mer tek.

Má jus ban az Új vi dé ki Nem zet kö zi
Me zõ gaz da sá gi Ki ál lí tá son nagy si kert
arat tak a Vaj da ság ban lévõ Kis he gyes
gaz dá i nak ki ál lí tott ágyaspálinka faj tái, 
a pá lin kás üve gek ben lévõ aszalt gyü -
möl csök kel. 

Kis he gyes hí res még a ki tû nõ mé -
hé sze ti ter mé ke i rõl, a kü lön fé le íze sí té -
sû kecs ke sajt ja i ról és kecskeszalá -
mijáról.

Szin tén Vaj da ság ban, ugyan csak
má jus ban ke rült meg ren de zés re
Bácstornyán tar tott szürkemarha ki ál lí -
tás, ami pá rat lan ren dez vény.

Nem hagy hat juk szó nél kül a kul tu -
rált ital fo gyasz tást, ben ne leg in kább
szem elõtt tart va a mér ték le tes sé get.

Gyöm bér Ta más

EU-tükör – Fo gyasz tá si hi te lek egy sé ges sza bá lyok alap ján
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Fa lu gaz dász köz len dõi

Min de nek elõtt sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Ju hász
Já nos kép vi se lõ úr nak, hogy mun ká já val se gí tett a te rü let -
ala pú tá mo ga tá sok el ké szí té sé ben.

A ta va szi fa gyok ra te kin tet tel, az Or szág gyû lés tör vény -
mó do sí tá sa nyo mán le he tõ vé vá lik a Nem ze ti Kár eny hí té si
Rend szer hez való új bó li csat la ko zás azok nak a gaz dák nak,
akik ed dig ezt nem tet ték meg. A 2007 évi Kár eny hí té si ha -
tó sá gi szer zõ dés meg kö té sé nek ha tár ide je jú li us 15 . A fent
em lí tett szer zõ dés a he lyi leg il le té kes Me zõ gaz da sá gi és Vi -
dék fej lesz té si Hi va tal lal köt he tõ meg (Sze ged, Ti sza La jos
Krt. 2-4).

Szar vas mar ha tar tók fi gyel mé be!
2007 jú ni us 01-tõl 2007 jú li us 31-ig is mét igé nyel he tõ

az anya te hén tar tás tá mo ga tás. A tá mo ga tá si fel té te lek a
2006 évi vel nagy mér ték ben meg egyez nek. Bõ vebb in for -
má ció, tá mo ga tást igény lõ nyom tat vány a fa lu gaz dász nál.

Tá jé koz ta tom Tisz telt Ügy fe le i met, hogy jú ni us, jú li us
hó na pok ban csak a szer dai na po kon van Szatymazon ügy -
fél fo ga dás 730-1600-óráig.

Halászné Ács Éva
fa lu gaz dász

Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi

Egye sü le te köz len dõi

Egye sü le tünk az idén má jus ban is meg ren dez te az év
leg szebb ün ne pét, az Anyák Nap ját! Meg hitt han gu lat ban
kö szön töt tük az Édes anyá kat, Nagy ma má kat, Dedikéket!
Ha gyo má nyo san a szatymazi kis óvo dá sok Mó kus cso port -
ja, Bérczi Tamásné és Újváriné Kó nya Eri ka óvónénik meg -
ha tó mû sor ral ked ves ked tek a je len lé võk nek, ami olyan
szív hez szó ló volt, hogy könnye ket csalt min den ki sze mé -
be! Ez úton mon dunk kö szö ne tet az ovi sok nak, óvónéniknek 
fá ra do zá su kért és a szép mû so rért.

Bánfi Lajosné Ko pasz Gyön gyi ke is ha gyo má nyo san
ked ves sé gé vel és gyö nyö rû éne ke i vel ked ves ke dett az ün -
ne pel tek nek, kö szön jük Gyön gyi ke!

Egye sü le tünk ré szé rõl Nagy Vil ma na gyon szép sa ját
ver sé vel, Õze Imre meg ha tó nó tá i val és Dobó Jó zsi bá csi sa -
ját kö szön tõ jé vel kö szön töt te az ün ne pel te ket, kö szön jük
mind annyi juk nak. Egye sü le tünk egy-egy szál vi rág gal! Kö -
szön jük a szép vi rá go kat Szél Jó zsef nek és csa lád já nak,
Tóth Fe renc nek és ifj. Náczi And rás nak!

Má jus ban a gyer mek na pot is meg ren dez tük, kö zös sza -
lon na sü tés sel, na gyon jó han gu lat ban. Aki ott volt min den ki 
ka pott aján dé kot, apró édes sé ge ket.

Fel hív juk tag ja ink fe gyel mét, jú li us 1-tõl szept. 1-ig a
fo ga dó órák csak min den má so dik csü tör tö kön lesz nek
10-12 órá ig!

Vár juk tag ja in kat jöj je nek bi za lom mal, ren dez vé nye -
ink re, für dõ zés re, és az orthopéd or vos ren de lés re!

Ren dez vé nye ink: Jú li us 14-15 Fa lu na pi Kép zõ mû vé -
sze ti Ki ál lí tás!

Jú li us 20 –án 13 órá tól: Min den ki Név nap ja!
Ebéd ren de lés csak elõ re! a menü ve gyes sült 700 Ft/fõ 

Min den ki re szá mí tunk, jó nya ra lást kí vá nunk:

Gera Anna 
El nök

ál tal gyak rab ban és
könnyeb ben tud nak más tag -
ál lam ból hi te le ket fel ven ni.

In for má ci ós stan dar dok
há rom te rü le ten

Az új di rek tí va az át lát -
ha tó ság ra és a fo gyasz tói jo -
gok ra össz pon to sít. Há rom
te rü le ten írja elõ az össze ha -
son lít ha tó, stan dard for má jú
in for má ció nyúj tást a fo -
gyasz tók szá má ra: a hir de té -

sek nél, a szer zõ dés kö tés
elõt ti tá jé koz ta tás so rán és a
szer zõ dés ben sze rep lõ in for -
má ci ók te kin te té ben. 

Ami a hir de té se ket il le ti,
ha egy hi tel ter mék rek lám já -
ban bár mi fé le szám sze re pel,
ak kor az in for má ci ók nak kö -
te le zõ en ugyan azon stan dard
lis tá ját kell a fo gyasz tók elé
tár ni bár hol az EU-ban. A
szer zõ dés kö tés elõt ti tá jé koz -

ta tás ke re té ben a hi tel nyúj -
tók nak kö te le zõ en el kell lát -
ni uk a fo gyasz tó kat mind -
azon in for má ci ó val, amely
le he tõ vé te szi, hogy a szó ban
for gó hi tel ter mé ket ide je ko -
rán össze ha son lít has sák más
ter mé kek kel. Kö te le zõ lesz
kö zöl ni egy egy sé ges mód -
szer tan alap ján szá mí tott éves 
hiteldíjmutatót is, ami egy ér -
tel mû vé te szi a fo gyasz tó nak, 

mennyi be ke rül a hi tel. Ez a
mu ta tó kü lö nö sen fon tos nak
tû nik a ha tá ro kon át nyú ló
ver seny meg te rem té se szem -
pont já ból. A szer zõ dés kö tés -
kor nyúj tan dó in for má ci ók
kö zött pe dig a hi tel fel ve võ
jo ga i nak és kö te le zett sé ge i -
nek rész le tes is mer te té se sze -
re pel töb bek kö zött. A di rek -
tí va egy komp lett lis tát is tar -
tal maz ezek rõl.

Nyug dí jas Egye sü let köz len dõi

Egye sü le tünk jú ni us 21-én (csü tör tök) a ma kói ter -
mál für dõ be szer vez ki rán du lást. 

In du lás 8 óra kor a Mû ve lõ dé si Ház elõl.
Rész vé te li díj 1000 Ft.
Be fi ze té si ha tár idõ jú ni us 18. 
A rész vé te li dí jat be fi zet he tik Kakusziné Ma ri ká nál

és Rácz Ist ván el nök nél.

Jú ni us 27-én (szer da) a Nyug dí jas Egye sü let tart ja
köz gyû lés ét a Mû ve lõ dé si Ház ban mely után tea dél után -
nal vá runk min den ked ves egye sü le ti ta got.

Rácz Ist ván 
el nök
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A ho mok ta laj ok mû ve lé -
se kül sõ szem lé lõk meg íté lé -
se sze rint könnyû és egy sze -
rû, mi vel a ta laj mû ve lés a fa -
gyok ki vé te lé vel bár mi kor
vé gez he tõ, laza szer ke ze tû,
ki sebb vo nó ho rog tel je sít -
mé nyû gé pek is ered mé nyes
mun kát tud nak vé gez ni.. A
gya kor lat ba nem ilyen egy -
sze rû a hely zet. Ah hoz, hogy 
meg fe le lõ mennyi sé gû és
mi nõ sé gû ter mést tud junk
be ta ka rí ta ni, al kal mas mû ve -
lõ esz kö zök re, meg fe le lõ
tech no ló gi á ra, ele gen dõ táp -
anyag ra, víz re és idõ ben el -
vég zett mun ká ra van szük -
ség, úgy, hogy a kör nye ze -
tün ket ne ká ro sít suk. Eh hez
hoz zá já rul még, hogy a
prog nosz ti zált klí ma vál to zás 
kö vet kez té ben a te nyész idõ -
szak ban olyan szá raz pe ri ó -
du sok vár ha tók, ame lyek
csak ön tö zés sel, il let ve meg -
fe le lõ víz kész let hasz no sí tá -
si, ta laj mû ve lé si tech no ló gi -
á val biz to sít eredményes
gazdálkodást

Alap ve tõ szem pont,
hogy gaz da sá gunk vi te le
meg fe lel jen a He lyes Gaz -
dál ko dá si Gya kor lat és az in -
teg rált szán tó föl di nö vény -
ter mesz tés, ta laj mû ve lés kö -
ve tel mé nye i nek, ame lyek
rö vi den az aláb bi ak sze rint
fog lal ha tók össze:

Tar ló mû ve lé sek:
a be ta ka rí tást mi nél

elõbb tar ló hán tás, tar ló ápo -
lás és ta laj le zá rás kö ves se

az eró zió-, def lá ció csök -
ken tõ mû ve lés (múlcshagyó
mû ve lés )

ta la jok szer ves-anyag
tar tal má nak nö ve lé se ( szár -
ma rad vá nyok be dol go zá sa,
tar ló ége tés mel lõ zé se)

négy éven kén ti kö -
zép-mély la zí tás.

Pil lan gós vagy zöld trá gya
nö vé nyek ter mesz té se, amely
tör tén het má sod ve tés ként is.

A be ta ka rí tás hoz le he tõ -
leg olyan be ta ka rí tó gé pe ket
hasz nál junk, amely egy me -
net ben fel tud ja ap rí ta ni a te -
rü le ten ma ra dó szár ma rad -
vá nyo kat. Tud ni kell, hogy a
nyá ri mû ve lé sek mód ja és
mi nõ sé ge eny hít he ti, de fo -
koz hat ja is a szél sõ sé ges klí -
má val össze füg gõ ká ro kat.
Több éve foly nak ta laj mû ve -
lé si és klí ma kár csök ken tõ
kí sér le tek, mely nek, alap ján
az aláb bi alap ve tõ tör vény -
sze rû ség von ha tó le:

- leg ke ve sebb vi zet a se -
ké lyen ( 6-10 cm ) hán tott,
le zárt fel szí nû, zú zott szal -
má val 40-45 %-ban ta kart ta -
laj ve szít.

- Ké sõb bi mû ve lés sel
még ok sze rû en ke zel he tõ
víz vesz te ség vár ha tó a mé -
lyen ( 12-16 cm ) hán tott és
le zárt ta la jon, ha a fel szín ta -
ka rás ki elé gí tõ.

- Aszá lyos idõ já rás ese -
tén – ami az ara tá si idõ sza kot 
kö ve tõ en ál ta lá nos – je len tõs 
le het a víz vesz tés a mé lyen
hán tott és le zá rat lan ha gyott,
alig ta kart ta la jon

- Az elsõ vál to zat hoz ké -
pest 6-7 szer több víz megy
ve szen dõ ben a szán tott, el -
mun ká lat lan ta la jon.

- Az el mun kált nyá ri
szán tás vesz te sé ge 35-45
%-kal ki sebb, mint a nyit va
ha gyott szán tást kö ve tõ en.

A víz ta ka ré kos tech no ló -
gia fon tos ré sze a ta laj mun -
ká val egy me net be vég zett,
vagy azt köz vet len kö ve tõ
ta laj ta ka rás, vagy ve tés. Ma
már nem di csõ ség, ha nem
ká ros a  „fe ke té re mun kált
ta laj”,

Õszi ta laj mû ve lés:
Az õszi mély szán tás a ta -

va szi ve té sû nö vé nyek aján -
lott alap mû ve lé si mód ja. A
leg na gyobb elõ nye, hogy a
ta laj al kal mas sá vá lik az õszi 
és téli csa pa dék be fo ga dá sá -

ra és tá ro lá sá ra. A jó õszi
szán tás a szük sé ges mér té kig 
la zít ja a ta lajt, át mun kál ja a
fel szín-kö ze li tö mör ta laj ré -
te get, alá ta kar ja mind azt,
ami za vart okoz hat a ter me -
len dõ nö vény ter mesz té sé -
ben. 

Ál ta lá nos ta pasz ta lat,
hogy a 16-20 és a 18-22 cm
ré teg ben – va gyis a szán tott
ré teg kö ze pén- ta lál ha tó tö -
mö rö dött ál la pot, amit el sõ -
sor ban tár csás el mun ká lás sal 
okoz nak. A tö mö rö dés meg -
fe le lõ víz el lá tás ese tén a nö -
vé nyen nem ál la pít ha tó meg, 
de aszály ese tén a nö vé nyek
lan ka dá sa fi gyel mez tet a hi -
bá ra. A meg ol dás az, hogy a
szán tás sal egy me net ben
meg kell ol da ni a ta laj le zá -
rá sát. Ho mo kon le he tõ leg
olyan idõ pont ban kell az õszi 
szán tást és ta laj le zá rást vé -
gez ni, hogy a gyo mok még a
fa gyok be áll ta elõtt ki kel je -
nek, ami a ho mo kot a szél kár 
el len megvédi.

Ta va szi, ve tés elõt ti ta laj
elõ ké szí tés hez le he tõ leg kul -
ti vá tort, kom bi ná tort kell
hasz nál ni, ami ke vés bé tö -
mö rí ti a ta lajt.

Amennyi ben a ho mo kon
ta va szi szán tást vég zünk,
egy me net ben el kell vé gez ni 
a ta laj le zá rá sát és a mag ágy
tö mö rí té sét.

Ned ves ség kí mé lõ ta laj -
hasz ná lat.

A víz kí mé lõ ta laj hasz ná -
lat víz kí mé lõ ta laj mû ve lé sen 
ala pul, amely le het szán tás
(nem a szo ká sos, nem víz -
vesz tõ ) és le het szán tás nél -
kül, ahol nincs for ga tás, az
elõ ve te mény ma rad vá nya i -
ból még ve tés kor is le het né -
hány %-ot a fel szí nen ta lál ni. 
A tech no ló gi á ban al kal ma -
zott magágykészítõ- ve tõ gé -
pek nem ér zé ke nyek a tar ló -
ma rad vá nyok ra, a mag ta laj -
ba jut ta tá sa biz to sí tott. A

ma rad vá nyos, ned ves ség kí -
mé lõ fel szín nel való meg ba -
rát ko zás, gya kor lat ba ho zás
és el ter jesz tés – a klí ma vé de -
lem okán – nem so ká ig
odázható.

Szán tó föld ön a ta laj ban
ren del ke zés re álló ned ves -
ség kész le tet a csa pa dék
mennyi sé ge mel lett a sok évi
ta laj hasz ná lat ( víz vesz tõ,
vagy víz vesz te ség csök ken tõ 
), a nö vé nyi sor rend, a mû ve -
lés sel ki ala kult és an nak ha -
tá sá ra vál to zó ta laj ál la pot
be fo lyá sol ja. Az a víz, ame -
lyet nem tu dunk a ta laj ban 
tároloni a gaz dál ko dás szá -
má ra el ve szett.

Né hány ta nács a szá raz -
ság gal össze füg gõ károk
csök ken té sé re:

Ami szük sé ges:
- Ta laj ál la pot ( koc ká zat

) is me ret.
- Talp ré teg nél kü li ál la -

pot ( biz ton ság )
- Ta laj la zí tás ( kár meg -

elõ zés és or vos lás )
- Kis víz vesz tõ fe lü let.(

nem csak nyá ron, bár mely
idény ben )

- Fel szín ta ka rás ( nem -
csak nyá ron )

- Tar ló ma rad vá nyok
védõ ha tá sá nak ki hasz ná lá sa 
( fõ leg nyá ron )

- Szervestrágya kí mé lés ( 
min den kor )

- Szán ta ni, mû vel ni csak
ak kor, ha a ta laj el mun kál ha -
tó

Ami ti los:
- Túl zot tan ned ves ta laj

mûvelées, mû ve lõ- talp
tõmõrítés ( bár mi kor )

- Ta laj ki szá rí tá sa, szá raz 
ta laj mû ve lé se

- El mun ká lat lan, víz -
vesz tõ nyá ri ( ta va szi, õszi )
mû ve lés

- Gyom ne ve lés ( to váb bi
víz vesz tés.)

Dr. Tóth Mi hály
NVT ta nács adó

Az in teg rált ta laj mû ve lés gya kor la ti al kal ma zá sa ho mok ta la jon
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Má jus 19,-én Ba ján lép tek ta ta mi ra a ser dü lõ B és ju ni or
B korú ju do sok az or szá gos di ák olim pia dön tõ jén. A ser dü -
lõk kö zött a még diák kor cso por tos Sza bó Ist ván, míg a ju ni -
o rok nál  az if jú sá gi korú Be csei Ro land re me kül ver seny zett 
az igen erõs me zõny ben, vé gül mind ket ten a he te dik he lyen
vé gez tek.

Más nap a csa pat a fi a ta lab bak kal, és két sze ge di ver -
seny zõ vel ki e gé szül ve Auszt ri á ban, Graz ban lé pett szõ -

nyeg re Eu ró pa egyik leg ran go sabb után pót lás ver se nyén 16
nem zet, 1600 spor to ló ja kö zött. 

Kó nya Vik tó ria az U15-ös kor osz tály 48 kg.-os súly cso -
port já ban olasz, né met és fran cia el len fe let le gyõz ve ju tott a
dön tõ be, ahol csak hosszab bí tás ban ma radt alul a gra zi szí -
nek ben ver seny zõ oszt rák lánnyal szem ben, így ezüst ér mes
lett. Ugyan eb ben a súly cso port ban Guba Hen ri et ta a ki len -
ce dik he lyen vég zett.

Sport
Csel gáncs Szak osz tály

Sza bó Ist ván /jobb ról a má so dik/Kó nya Lász ló /bal ról/

Báló Nor bert át ve szi az ér metGá bor Ádám/jobb ról a má so dik/

Má jus 06.-án Mis kol con a Vá ro si Sport csar nok ban ren -
dez ték a Diák A-B-C kor cso por tos  csel gán cso zók or szá gos
di ák olim pi ai dön tõ jét, ahol a Szatymazi SE spor to lói is ta ta -
mi ra lép tek. A ver se nyen Kó nya Lász ló a diák A kor cso port
60 kg.-os súly cso port já ban a má so dik he lyen vég zett.
Ugyan eb ben a kor osz tály ban Sza bó Ist ván a 41 kg-osok kö -
zött a do bo gó har ma dik fo ká ra áll ha tott, Vass Fri gyes pe dig
a 38 kg.-ban az ötö dik he lye zett lett.

A diák C kor osz tá lyo sok kö zött 33 kg.-ban Gá bor Ádám
a har ma dik he lyet sze rez te meg, míg 36 kg.-ban Ko pasz
Ben ce he te dik he lye zett lett.

Va la mennyi en a Szatymazi Ál ta lá nos és Alap fo kú Mû -
vé sze ti Is ko la ta nu lói.

A diák B kor osz tály 45 kg.-os súly cso port já ban Báló
Nor bert, a sze ge di Ró ku si Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló ja áll ha tott 
fel a do bo gó har ma dik fo ká ra.
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Az U13-as kor osz tály 40 kg.-os súly cso port já ban két
spor to lónk is ta ta mi ra lé pett. A 36 fõt szám lá ló me zõny ben
mind ket ten re mek gyõ zel me ket arat tak. Vass Fri gyes a dön -
tõ be ju tá sért szen ve dett ve re sé get, míg Sza bó Ist ván a ver -
seny ké sõb bi gyõz te sé tõl ka pott ki szo ros csa tá ban a se lej te -
zõk so rán, de a vi gasz ágon im po ná ló ver seny zés sel ju tott el
a bronz mér kõ zés le he tõ sé gé ig, ahol is klub tár sá val ta lál ko -
zott. A bronz ér met vé gül Sza bó sze rez te meg, így Vass az
ötö dik he lyen vég zett.

Ugyan eb ben a kor osz tály ban a 11 éves Ko vács Ákos a
33 kg.-ban 27 ver seny zõ kö zül a ki len ce dik lett.

Az U11-es ver seny zõk nél Tö rök Ta más a 33 kg-osok
kö zött szo ros mér kõ zé sen vesz tett a har ma dik he lyért ví vott
ta lál ko zón, így ötö dik lett, Ko pasz Ben ce a 36.kg-os súly -
cso port ban  há rom gyõ ze lem mel és két ve re ség gel a he te dik
he lyen zárt.

Má jus 26.-án Domaszéken zaj lot tak a III. Certop Kupa
küz del mei, ame lyen a Szatymazi SE spor to lói az aláb bi
ered mé nye ket ér ték el: 

Gye rek kcs.
24 kg.: 3. Guba Le ven te
Diák C kcs.

33 kg.: 1. Gá bor Ádám
36 kg.: 5. Ko pasz Ben ce
Diák B kcs.

Gra zi csa pat kép Áll nak: Ohát Za lán/Sze ged/, Sza bó Ist ván,
Ko vács Sza bolcs edzõ, Ohát Ottó/Sze ged/, Kó nya Vik tó ria.

Gug gol nak: Veszelovszki Kevin, Vass Fri gyes, Guba Sza bolcs,
Guba Hen ri et ta, Ko vács Ákos. A kép rõl hi ány zik: Tö rök Ta más,

Gá bor Ádám, Ko pasz Ben ce

Ko vács Ákos /jobb ról a má so dik/

Guba Le ven te/ jobb ról/

Vass Fri gyes /jobb ról/

Báló Nor bert/ bal ról a har ma dik/
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Sze ge den és kör nyé kén
saj nos to vább ra is gya ko ri ak a 
gép ko csi-fel tö ré sek: szin te
napi rend sze res ség gel ér kez -
nek hoz zánk a fel je len té sek. 

Amennyi ben fo ko zott fi -
gyel met for dí ta nak ér té ke ik
vé del mé re, a bûn cse lek mé -
nyek nagy ré sze meg elõz he tõ!

Kér jük Önö ket, ügyel je -
nek a kö vet ke zõk re:

1. Gyõ zõd je nek meg ar -
ról, hogy gép ko csi juk va la -
mennyi aj ta ját be zár ták, és
az ab la ko kat fel húz ták! 

2. A jár mû ben tás kát,
pénz tár cát, mo bil te le font,
ira to kat sem mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött ne hagy ja nak! 

3. Lát ha tó he lyen ér ték ne 
ma rad jon!

4. Az au tó rá dió elõ lap ját
ve gyék le, te gyék el, sem mi -
lyen eset ben ne hagy ják a jár -
mû ben!

5. Szer szá mo kat, gé pe -
ket se hagy ja nak az au tó ban!

6. Amennyi ben az éj sza ka 
fo lya mán par kol ják le gép jár -
mû vü ket, for gal ma sabb he -
lyet vá lassza nak, ahol több a 
já ró ke lõ és van köz vi lá gí tás
is!

A tol va jok ti pi ku san ab -
lak be tö rés sel, zár fel fe szí tés -
sel, vagy aj tó ki fe szí tés sel,
akár né hány má sod perc alatt
is hoz zá fér het nek a gép ko csi -
ban tá rolt ér té kek hez, amit
csak úgy tud nak meg elõz ni,
ha azo kat nem hagy ják a jár -
mû ben!

Kér jük a Tisz telt La kos sá -
got, hogy ér té ke ik re fo ko zot -
tan ügyel je nek!

Ne ad junk esélyt a bû nö -
zõk nek!

Sze ge di Rend õr ka pi -
tány ság

2007. jú ni us 23-án
szom ba ton az EQUEST
SPORT Ala pít vány
Lovasfarmján (Ta nya
155.) im már má so dik al ka -
lom mal ke rül sor az Or szá -
gos Díj ug ra tó ver seny re
szó ra koz ta tó mû so rok kal
egy be köt ve.

A díj ug ra tó ver seny mel -
lett a szü ne tek ben lo vas be -
mu ta tók szó ra koz tat ják a kö -
zön sé get, mint pél dá ul csi -
kós be mu ta tó, lovastorna,
díj lo vas be mu ta tó, wes tern
be mu ta tó, fo gat haj tó vi lág -
baj nok be mu ta tó ja... A ha -
gyo má nyos díj ug ra tó ver -
seny mel lett szi mul tán és
ma gas ug ró ver seny szám ok
is meg te kint he tõk, to váb bá
egész nap vá sá ro sok vár ják
az ér dek lõ dõ kö zön sé get.

Egész nap a For ró Fo ga -
dó gon dos ko dik az étel rõl és
ital ról. 

Be lé pés díj ta lan!

Meg kö ze lí tés: 
Az 55-ös út ról

Domaszék fõ ut cá já val szem -
ben föld úton a ki táb lá zás nak
meg fe le lõ en, 

E-5-ös út ról szi lárd bur -
ko la tú úton a 180-as km táb -
lá nál le ka nya rod va, szin tén a 
ki táb lá zás nak meg fe le lõ en.

In for má ció:
www.equestsport.com

32 kg.: 3. Ko vács Ákos
45 kg.: 3. Báló Nor bert
Diák A kcs.
34 kg.: 5. Guba Sza bolcs
38 kg.: 3. Vass Fri gyes
41 kg.: 5. Sza bó Ist ván

Edzõ: Ko vács Sza bolcs.

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

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

Ér dek lõd ni 
Ko vács Sza bolcs /20-555-0629/ edzõ nél.Gá bor Ádám

Véd jük meg gép ko csin kat! Equest Sport Lovasnap

Domaszéken
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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 ni us
16-17-én
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva,
tel.:06/30-297-4435)
23-24-én
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
30-01-én
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)

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 )

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

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  13.20-19.00
Szom bat 9.00-15.30
Va sár nap zár va

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hét köz nap:  1100-1600 he lyi há zi or vos ok köz re mû kö dé sé vel a
06-30-383-0237-telefonszámon 

1600-730 a 104-es te le fon szá mon
Szom ba ton, va sár nap, va la mint mun ka szü ne ti na po kon:

0730-0730

El ér he tõ sé gi te le fon szám/la kás ra hí vás: 104-es in gye nes te le -
fon szá mon

Ren de lõ he lye: Sze ged, Kos suth L. sgt. 15-17. szám alat ti fel -
nõtt ügye le ti ren de lõ ben / be já rat a Szil ágyi utca fel öl /.
GYERMEK: 

Hét köz nap: 1100-1600 he lyi gyer mek or vos köz re mû kö dé sé vel
sür gõs sé gi ügye let a 06/30-905-3546-os te le fon szá mon. 1600-730

men tõ ál lo má son.
Szom ba ton, va sár nap, va la mint mun ka szü ne ti na po kon:

0730-0730

El ér he tõ sé gi te le fon szám/ la kás ra hí vás: 104 in gye nes te le fon -
szá mon

Ren de lõ he lye: Sze ged, Kos suth L. sgt. 15-17. szám alat ti
gyer mek ügye le ti ren de lõ ben / be já rat a Szil ágyi utca fel öl /

Köz ér de kû in for má ci ók

Fe le lõs ki adó: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár. Fõ szer kesz tõ: Tóthné Magyari Kossa Eni kõ. Szer kesz tõ bi zott ság tag jai: Bar na
Károlyné, Ka sza Ág nes, Kál mán Já nos, Kordásné Petrács Ág nes, Bá csi Antalné, Má kos Istvánné, Pál mai Jó zsef. A szer kesz tõ ség
címe: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár Szatymaz, Dó zsa György utca 42. Nyom dai elõ ké szí tés: Nyomda elõkészítõ 1994 Bt. Nyom ta -
tás: Bába és Tár sai Kft. Sze ged, Cserzy Mi hály utca 11.; Fe le lõs ve ze tõ: dr. Majzik Ist ván

Lap zár ta: május 25-én.
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Bérczy Sa rol ta vé dõ nõ

Kö szö net nyil vá ní tás

Öröm mel szá mo lok be ar ról, hogy egy nem várt si ke rû ren dez vé nyen va gyunk túl a re pü lõ nap pal. Az ese ményt kö ve tõ -
en ren ge te gen gra tu lál tak ma gá hoz az öt let hez, és a le bo nyo lí tás hoz egy aránt. Min den ki nek el mond tam, hogy ez igen ko -
moly csa pat mun kát igé nyelt Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyunk azok kal a prob lé mák kal, me lyek a le bo nyo lí tás so rán je -
lent kez tek, eze ket a II. Szatymazi Re pü lõ nap szer ve zé se kor fi gye lem be fo gunk venni.

A prog ra mok si ke res le bo nyo lí tá sá ban sok se gít sé get kap tunk he lyi ma gán sze mé lyek tõl és vál lal ko zók tól. Kö szö ne tet
sze ret nénk mon da ni Zacsok Ist ván nak a szer ve zés ben és az elõ ké szí tés ben el töl tött több he tes mun ká já ért, Nagy Sán dor -
nak a sá tor szál lí tá sért, Hodács Zol tán nak a fel aján lott ke nyé rért, Kis Csa bá nak a gépi föld mun ká ért, Kor dás Pál nak és a
Maros-Dömper Kft.-nek a föl aján lott ter mõ föld ért, Ágos ton Ist ván nak a be mu ta tón hasz nált roncs au tó ért, Guelmino Er -
zsé bet nek és a töb bi szom széd nak a par ko ló nak hasz nált te rü le tek fel aján lá sá ért. 

To váb bi nagy se gít sé get kap tunk a le bo nyo lí tás ban a Szatymazi Pol gár õr Egye sü let tõl, kü lön kö szö net érte. A Rá dió 7
tá mo ga tó köz re mû kö dé se so kat je len tett a ren dez vény nép sze rû sí té sé ben.

Dr. Kor má nyos Lász ló 
pol gár mes ter

Tisz telt Höl gyek Urak!

Ez úton ér te sí tem önö ket, hogy JÚ LI US ELE JÉ TÕL

meg nyi tom üz le te met a DÓ ZSA GYÖRGY UT CAI ÜZ -

LET HÁZ BAN ahol
KÉZ ÉS LÁB ÁPO LÁS MÛ KÖ RÖM ÉPÍ TÉS szol gál ta -

tást foly ta tok.
Hegedûsné Maróti Gi zel la.

 

Csa lá di ese mé nyek

Gó lya hí rek

Hir de tés

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.

 

Szü le tett: 2007. 04. 23. Bu dai Kata
Szü lei: Budainé Né meth Er zsé bet, Bu dai Sán dor

 

Szü le tett: 2007. 05. 10. Gajdacsi Ad ri enn
Szü lei: Csenki And rea, Gajdacsi And rás

 

Szü le tett: 2007. 05. 19. Kõ há zi Maja La u ra
Szü lei: Kõháziné Far kas And rea, Kõ há zi Csa ba

 

Szü le tett: 2007. 05. 19 Mol nár Pan ka Kata
Szü lei:Molnárné Börcsök Ka ta lin, Mol nár Zsolt


