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El ké szült vég re a Kos suth utca hi ány zó ré sze in és a
Neszürjhegyi út tel jes hosszá ban a jár da. Igen so kan vár -
tak már erre, hi szen az utób bi sza ka szon csak a köz úton
volt le he tõ ség a gya lo gos köz le ke dés re. Ez rend kí vül ve -
szé lyes volt a nagy át me nõ for ga lom mi att. A kép vi se lõ -
tes tü let több szatymazi vál lal ko zó tól kért ár aján la tot, és a 
leg ked ve zõbb aján lat el fo ga dá sa va la mint az érin tett la -
ko sok tá jé koz ta tá sa után ke rül he tett sor a ki vi te le zés re. A 
mû sza ki át adás ra no vem ber elsõ nap ja i ban ke rült sor.

KJ

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött 2007. no vem ber 2-án ke rült

sor a szatymazi te me tõ új ha rang já nak fel szen te lé sé re. Az
elõz mé nyek saj nos min den ki szá má ra is mer tek. (Írá sunk a
XX ol da lon ol vas ha tó)

a Mi La punk

Régi ké ré se tel je sült az au tó pá lya pi he nõ nél lakó
szatymazi ta nya si la ko sok nak. A tes tü let dön té se alap ján,
köz ki fo lyó lé te sült a for rás kú ti kö ves út mel lett köz vet le nül
a fe lül já ró elõtt. A be ru há zás azért nagy je len tõ sé gû, mert a
leg kö ze leb bi ki fo lyó is több ki lo mé ter re van a kör nyék ben
élõk tõl. Egy újabb ta nyai kör zet szá má ra vált el ér he tõb bé
az egész sé ges ivó víz.

KJ

Tar ta lom ból:

- Tá jé koz ta tás a hul la dék szol gál ta tás igény be vé tel ének
fel tét ele i rõl.

- Méhnyakszûrés Szatymazon

- Fa lu gaz dász köz le mé nye

Ez úton mon dunk kö szö ne -
tet a Ma gyar Köz út Kht. ál tal
2007. ok tó ber 20-án szer ve zett 
or szá gos sze mét gyûj tõ ak ci ón
részt vevõ va la mennyi la kos -
nak, ci vil szer ve zet nek, te le pü -
lé si kép vi se lõ nek és in téz mé -
nyi dol go zó nak. Öröm mel lát -
tuk, hogy a szatymazi la ko sok

a ta va szi al ka lom hoz ha son ló an is mét nagy szám ban je len -
tek meg. Ez zel be bi zo nyo so dott, hogy a te le pü lé sen élõk
ten ni akar nak la kó hely ük tisz ta sá gá nak meg õr zé sé ért. 

Te kin tet tel a vál lal ko zás si ke ré re, vár ha tó an a jö võ ben
is meg szer ve zés re ke rül ha son ló sze mét gyûj té si ak ció,
amely re min den kör nye zet tu da tos la kost vá runk.
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Va la mi kor itt Sze ged- Fel sõ ta nyán
is szám ta lan vers mon dó, vers fa ra gó
em bert is me rek. A kü lön bö zõ össze jö -
ve te le ken ( név nap ok, es kü võk, disz -
nó tor ok, stb.), ün ne pe ken, hol hosszan, 
hol rö vi deb ben, de min dig el hang zott
egy- egy rím be sze dett gon do lat, di csé -
ret, vagy el ma rasz ta lás.

Tu dunk ar ról is, hogy va la mi kor az
elsõ há bo rú elõtt, ver senyt is ren dez tek
a ta nyai köl tõk kö zött. Egy-egy ese -
mény re a ver se ket meg le he tett ná luk
ren del ni, csak a té mát és az idõ pon tot
kel lett meg ad ni.

A ta nyai em be rek e kü lö nös cso -
port já hoz tar to zott itt Szatymazon He -
ge dûs Il lés nagy ap ja, He ge dûs Sán dor
is. Míg élt, ott la kott fe le sé gé vel Csányi 
Etel lel a Vilmaszállási Is ko lá val szem -
ben levõ be já ró út mel lett, jobb ol da lon, 
Szûcs éken és Ma gyar Edénén túl épült
ta nyá ban.

Nagy hí rû, vic ces em ber volt ez a
He ge dûs Sán dor. „ Igye ke zett is azt -
oly kor a go rom ba sá gig el me nõ - ver se -
i vel ki ér de mel ni. Éle té ben min den is -
me rõ sé rõl, szom széd já ról és ro ko ná ról
szer kesz tett olyan ver set, rím be sze dett
mon dó kát, amit azu tán az érin tett nek
ne héz volt el vi sel ni.

Min den is me rõ sé re, ro ko ná ra csúf -
ne vet is akasz tott. Ér de kes, hogy e fur -
csa tu laj don sá ga el le né re, vagy tán épp
azért, az em be rek sze ret ték. A kör nyé -
ken alig volt olyan össze jö ve tel, ahol
egy-egy új ver se az al ka lom hoz il lõ en
el nem hang zott, vagy a ré geb bi ek bõl
nem is mé telt.

A szem ta núk sze rint, az öreg He ge -
dûs Sán dor es te fe lé ki ült a ház elé, az
eresz alatt levõ pad ká ra. Me re ven maga 
elé né zett és csak az össze kul csolt ke -
zei kö zött ker get ték egy mást hü velyk
uj jai, a fe jé ben a gon do la tok, sza vak,
rí mek.

Ilyen kor nem il lett za var ni. Az iga -
zi ver se lõ ta nyai po é ta ke zé be pa pírt
soha nem vett. (Sok nem is tu dott írni).
A ver set, a rím be sze dett mon da to kat
fej ben rak ta össze, il leszt get te és fo lya -

ma to san bõ ví tet te. Nem is mer ték az
egy ko ri rím fa ra gók a vers sort, a sza -
kaszt, mon dan dó juk nak leg több ször
nem volt címe. Kép ze le tük a mon dó ka
tar tal má ra, a rí mek re és az ütem re ter -
jedt ki. Egy-egy hosszabb vers ki gon -
do lá sa és em lé ke zet ben való meg tar tá -
sa a sok gya kor lás kö vet kez té ben szá -
muk ra nem volt meg ter he lõ. A leg több
ta nya si ver se lõ után nem ma radt sem -
mi. Ve lük együtt szállt sír ba a sok ki -
gon dolt köl te mény, ami vel éle tük so -
rán a kör nye ze tük ben lé võ ket szó ra -
koz tat ták. 

Azt tud juk, hogy He ge dûs Sán dor
ha lá la elõtt két fü zet re való ver set még
toll ba mon dott uno ká já nak, da a pa pír
már rég el ve szett. És még is most, Ka -
pás Jó zsef em lé ke ze té nek jó vol tá ból
fel tu dunk idéz ni két vers rész le tet, ami
elsõ lá tás ra cím nél kü li tö re dék nek tû -
nik. Nem a leg job bak közé tar toz ha tott
ez a go rom ba ver si ke, amit a szom széd -
ban élõ ba rát já ról Gyöm bér Ist ván ról
köl tött. Gyöm bér Ist ván, fe le sé gé vel
Kondász Ma tild dal ott la kott az 5-ös út
mel lett, a régi pá lin ka fõz dén túl
Balástya felé ha lad va.

Néz zük a cím nél kü li ver set:
Út szé len van bo lond Gyöm bér ta nyá ja 
Ke hes ló nak van az oda csi nál va
Nyár fá ból van ko csi ja meg eké je
Mert nincs néki iga zi jó el mé je.
Gye re paj tás lop junk há rom pa ri pát 
Szánt suk fel a bo lond Gyöm bér ud va -

rát
Ves se bele nyár fa ko csit, eké jét
Az hoz za meg az iga zi el mé jét.

A má sik ver si ke? mon dó ka?:

Föl jött már az est haj na li kis csil lag
Bo lond Gyöm bér Mind szent felé bal -

lag tat
Tóni ci gány ül mel let te csájul
Medecinát húz ki tarsolyábúl
Add be Tóni néki a medecinát
Mert a szür ke már csó vál ja a far kát.

Mind eh hez a go rom ba ver si ké hez,
mon dó ká hoz, ami a va ló ság tól, az igaz -
ság tól messze volt, Gyöm bér Ist ván nak 
még jó ké pet is kel lett vág ni. Gyöm bér
Ist ván bölcs em ber volt, a töb bi szom -
széd hoz, ro kon hoz ha son ló an õ sem
lett He ge dûs Sán dor nak ezért ha ra go -
sa.

Az öreg - gu nyo ros ver se ket nagy
öröm mel ki gon do ló  -Hegedûs Sán do -
ron túl to vább ha lad va, uno ka öccsé nek
He ge dûs Já nos nak volt a ta nyá ja. Ez a
ro kon 190 cm ma gas sá gá val min dig ki -
emel ke dett az em be rek kö zül. Mi vel az
arca nem akart soha meg fe le lõ en sza -
kál la sod ni, a ro kon ta nyai po é ta ha mar
el ne vez te „Bõr ba jusz”-nak. He ge dûs
Já nos sal („Bõr ba jusz”) esett meg a kö -
vet ke zõ fur csa ság.

Ami kor egy szer nem messze a ta -
nyá já tól egy er dõs ma gas la ton a bir ká it
le gel tet te, el ál mo so dott. Le he vert az
erdõ szé lé re és ha mar el is aludt. Ami -
kor azu tán a ju hász a mély al vás ból fel -
éb redt, meg ret tent at tól, hogy az egyik
ha lán té ka kö rül a bõr és a haj ki fe hé re -
dett. Cso dál ko zá sát fo koz ta, ami kor
ész re vet te, hogy a ha sán is tá madt egy
nagy fe hér folt. A fur csa és kü lön le ges
ese mény re a szom széd ság is ha mar
össze se reg lett. A kez de ti ta na ko dás,
cso dál ko zás köz ben meg ál la pí tot ták,
hogy a ha son levõ fe hér folt egy fa ze kat 
for máz két fül lel. / A ju hász ke reszt fia
máig szem ta nú ként iga zol ja/ Ha mar
arra a kö vet kez te tés re ju tot tak,hogy ezt 
az el vál to zást a fek hely alatt levõ kincs
okoz hat ta.

A kö vet ke zõ va sár nap azu tán nagy
ásó val és ka pá val fel sze rel kez ve Ka pás 
Ist ván, He ge dûs Já nos és Trenbach
szom széd ki vo nult az er dõ szél re, hogy
az égi jel iga zát meg vizs gál ják. A ki -
ásan dó kincs el osz tá sát már az úton ha -
lad va el vé gez ték. Nem kell ír nom,
hogy bi zony ko rai volt az „osz tás”.

A mi há rom kincs ke re sõnk ha mar
rá jött, hogy az „ égi je let” fél re ér tel -
mez te. 

Pál mai Jó zsef

Hely tör té net – Egy ta nyai po é ta

Szatymaz Köz ség Kép vi se lõ tes tü le te 2007. ok tó ber 17.
nap ján tar tot ta ren des ülé sét. Dr. Kor má nyos Lász ló pol gár -
mes ter – na pi rend elõtt - be szá molt a kép vi se lõ tes tü let tag -

jai ré szé re, a zárt ülé sen ho zott - il let ve a le járt ha tár ide jû ha -
tá ro za tok ról és a két ülés kö zött el telt idõ szak ban vég zett
mun ká já ról.

Ön kor mány za ti köz le mé nyek
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Is mét két szatymazi la kos tett ál lam pol gár sá gi es küt és
ez zel ma gyar ál lam pol gár sá got szer zett, Ha las Robert és
Czabán Gáborné. Az es küt a pol gár mes ter elõtt, anya könyv -
ve ze tõ je len lét ében tet ték le, a Pol gár mes te ri Hi va tal hi va ta -
li he lyi sé gé ben.  

Az ön kor mány zat ne vé ben sok bol dog sá got, jó egész sé -
get kí vá nunk új don sült ál lam pol gá ra ink nak és csa lád juk -
nak.

A kép vi se lõ tes tü let el fo gad ta a Szo ci á lis és Egész ség -
ügyi Bi zott ság át ru há zott ha tás kör ben ho zott dön té se i rõl
szó ló tá jé koz ta tót.

A kép vi se lõ tes tü let elsõ na pi ren di pont ke re té ben meg -
tár gyal ta és el fo gad ta Szatymaz Köz ség Te le pü lés ren de zé si
Ter vét. A ter vet Hernyák Imre okl. épí tés mér nök, ve ze tõ
ter ve zõ ké szí tet te, me lyet elõ ze te sen vé le mé nyez te és jó vá -
hagy ta az Ál la mi Fõ épí tész. 

Má so dik na pi ren di pont ke re té ben a Pol gár mes te ri Hi -
va tal mun ká já ról szó ló be szá mo lót, majd har ma dik na pi ren -
di pont ke re té ben a Szatymazért Ala pít vány mun ká já ról
szó ló be szá mo lót tár gyal ták meg és fo gad ták el. Mind két
elõ ter jesz tést a szak bi zott ság ok elõ ze te sen vé le mé nyez ték. 

Az elõ ter jesz té sek na pi ren di pont ke re té ben mó do sí tás ra 
ke rült az Ön kor mány zat és Szer vei Szer ve ze ti és Mû kö dé si

Sza bály za ta, vé le mé nyez ték a Csm-i Köz gyû lés ál tal ké szí -
tett és el fo ga dott szo ci á lis in téz mé nyi fel adat el lá tá si kon -
cep ci ót, majd dön töt tek ar ról – a Szatymazi Víz köz mû Kft
ár aján la ta alap ján - hogy az M5 au tó pá lya pi he nõ jé nél köz -
ki fo lyó ke rül jön el he lye zés re. 

A Pénz ügyi Bi zott ság elõ ze tes vé le mé nye zé se alap ján a
Kép vi se lõ tes tü let a Szatymazi Fi a ta lok Tár sa sá ga ké rel mét
el fo gad ta, mely alap ján 380 eFt-os vissza té rí ten dõ tá mo ga -
tás ban ré sze sül nek. A SZAFT részt vesz a „Domaszék és
Szatymaz te le pü lé sek jö võ ké pe” pro jekt meg va ló sí tá sá ban.
A pro jekt 100 %-ban tá mo ga tott, azon ban utó la gos fi nan szí -
ro zá sú, így a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges elõ fi nan -
szí ro zást tel je sí te ni tud ja a társaság. 

A kép vi se lõ tes tü let so ron kö vet ke zõ ülé sét

2007. no vem ber 21-én (szer da) 14 órá tól a Mû ve lõ dé si Ház ban tart ja

Na pi ren di pon tok:
A 2007. évi költ ség ve tés rõl és an nak vég re haj tá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ren de let-ter ve zet meg -

tár gya lá sa
Az Ön kor mány zat 2007. évi költ ség ve tés ének vég re haj tá sá ról szó ló I-III. ne gyed éves be szá mo ló meg tár gya lá sa
3.   2008. évi költ ség ve té si kon cep ció meg tár gya lá sa
Elõ ter jesz té sek 

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a har ma dik na pi ren di pont meg tár gya lá sát KÖZMEGHALLGATÁS
ke re té ben tart juk. 

Ké pes ri port ál lam pol gár sá gi es kü rõl
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Tisz telt La kos ság!

Ez úton kí ván juk tá jé koz tat ni Önö ket a kom mu -
ná lis hul la dék szol gál ta tás igény be vé tel ének fel tét ele i -
rõl:

A hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló 2000. évi XLIII. tör -
vény alap ján, Szatymaz Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
13/2005. (V.26) ren de le té ben a te le pü lé si hul la dék ke ze -
lést az aláb bi ak sze rint sza bá lyoz za:

A ren de let ha tá lya Szatymaz köz ség köz igaz ga tá si te -
rü le tén lévõ va la mennyi in gat lan gaz dál ko dó szer ve zet -
nek nem mi nõ sü lõ tu laj do no sá ra, bir to ko sá ra, hasz ná ló -
já ra (a to váb bi ak ban: in gat lan tu laj do nos) és gaz dál ko dó
szer ve zet re ki ter jed. 

Szatymaz bel- és kül te rü le tén a szol gál ta tó ál tal
nyúj tott, a te le pü lé si szi lárd hul la dék szer ve zett gyûj té sé -
re és el szál lí tá sá ra irá nyu ló köz szol gál ta tás igény be vé te -
le va la mennyi in gat lan tu laj do nos szá má ra kö te le zõ.

A szol gál ta tás igény be vé te le a szol gál ta tó val kö -
tött szer zõ dés alap ján tör té nik. Aki a szer zõ dés meg -
kö té sét ezidáig el mu lasz tot ta, azt kér jük, hogy 2007.
no vem ber 21-én 10 és 12 óra kö zött a Pol gár mes te ri
Hi va tal tár gya ló he lyi sé gé ben pó tol ja.

Fel hív juk min den szatymazi la kos fi gyel mét, hogy
aki ezen kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az sza bály -
sér tést kö vet el és 30.000 fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal
sújt ha tó!

A la kos sá gi te le pü lé si szi lárd hul la dé kot bel te rü le ten
ás a te le pü lés kül te rü le ti zárt ker ti ré sze in az erre a cél ra
rend sze re sí tett gyûj tõ edény ben, a te le pü lés kül te rü le ti ta -
nyás ré sze in ma xi mum 30 kg össz sú lyú, 110 li te res ûr tar -
tal mú tá ro ló edény tér fo ga tá nak meg fe le lõ zsá kok ban
kell össze gyûj te ni. Az el ve szett vagy meg ron gá ló dott

gyûj tõ edény pót lá sá ról az in gat lan tu laj do nos kö te les
gon dos kod ni.

A szol gál ta tó a hul la dé kot bel te rü le ten és a kül te rü let
zárt ker ti ré sze in az in gat lan be já ra tá nak kö ze lé bõl, a kül -
te rü le ti ta nyás ré sze in az in gat lan be já ró ja vé gé tõl szál lít -
ja el heti rend sze res ség gel, az in gat lan-tu laj do nos sal kö -
tött szer zõ dés ben meg je lölt idõ pont ban.

A gyûj tõ edé nye ket és a szi lárd hul la dék ki he lye zé sé -
hez hasz nált zsá ko kat a szol gál ta tás sal érin tett in gat la non 
be lül kell el he lyez ni il let ve tá rol ni. 

A te le pü lé si szi lárd hul la dék rend sze res el szál lí tá sá -
val kap cso la tos kö te le zõ köz szol gál ta tás ért az in gat -
lan-tu laj do nos meg ha tá ro zott dí jat kö te les fi zet ni. A
meg ha tá ro zott dí jat a szol gál ta tó ré szé re két ha von kén ti
bon tás ban, az év pá ros hó nap ja i ban, a tárgy idõ szak kez -
de tét kõ ve tõ hó 15. nap já ig kell meg fi zet ni a köz szol gál -
ta tá si szám la alap ján.

A tá ro ló edé nyek mel lé al kal man ként ki he lye zett
max. 2 db zsák ban ki tett (fa le vél, lomb hul la dék) vagy
leg fel jebb 1 mé ter hosszú sá gú ké vék be össze kö tö zött,
max. 30 kg tö me gû fa nye se dék, gally, ág hul la dé kot
tar tal ma zó ké vék el szál lí tá sa té rí tés men tes.

Hul la dék szál lí tá si ked vez mé nyek :
Éves szin ten a te le pü lé si szi lárd hul la dék kal kap cso -

la tos kö te le zõ köz szol gál ta tás dí já ból 50%-os ked vez -
mény ben ré sze sül a 70 év fe let ti egye dül ál ló, amennyi -
ben jö ve del me nem ha lad ja meg a min den ko ri öreg sé gi
nyug díj-mi ni mum össze gé nek há rom szo ro sát, il let ve há -
zas (amennyi ben mind két há zas társ 70 év fe let ti) in gat -
lan-tu laj do nos, amennyi ben jö ve del me nem ha lad ja meg
a min den ko ri öreg sé gi nyug díj-mi ni mum két sze re sét.

Szatymaz Köz ség Ön kor mány za ta
Sze ge di Kör nye zet gaz dál ko dá si Kht.

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött 2007. no vem ber 2-án ke -
rült sor a szatymazi te me tõ új ha rang já nak fel szen te lé sé -
re. Az elõz mé nyek saj nos min den ki szá má ra is mer tek. Ez 
év jú ni u sá ban is me ret len tet te sek el lop ták a ra va ta lo zó
ha rang ját. Tu do má som ra ju tott, hogy Csi szár Ist ván rég -
óta õriz a volt mak ra szé ki is ko la pad lá sán egy há bo rú
elõt ti bronz ha ran got, mely az épü let mel lett állt év ti ze de -
kig. Mi u tán fel ke res tem, ki de rült, hogy már több al ka -
lom mal kér ték - töb bek kö zött az ópusztaszeri skan zen -
ben fel épí tett ta nya si is ko la szá má ra is-, ed dig azon ban
soha nem vált meg tõle. Arra vi szont haj lott, hogy
Szatymaz köz ség ré szé re fel ajánl va, mél tó he lyé re ke rül -
jön az 1924-ben ké szí tett ha rang, mely fel ira ta sze rint: ”a
mak ra szé ki is ko la kör ze té ben lakó gaz dák tu laj do na”.

Az újabb lo pást el ke rü len dõ, köz vet le nül a ra va ta lo zó 
elé lát szott cél sze rû nek az új ha rang tar tó szer ke zet ének
fel ál lí tá sa, mely a kép vi se lõ tes tü let fel ké ré sé re
szatymazi vál lal ko zók össze fo gá sá val ké szült el. A fen ti -
hez ha son ló ha rang már áll Fe hér tó ban, a sándorfalvi

átkötõút mel lett, ez volt a min ta a vas szer ke zet el ké szí té -
sé nél. A mun ka alig egy hét alatt ro ham tem pó ban ké szült
el azért, hogy Ha lot tak Nap já ra meg tör tén hes sen az ava -
tás. 

A leg na gyobb tisz te let hang ján kell szól nunk az ilyen
tí pu sú össze fo gás ról, mellyel né hány szatymazi em ber
be bi zo nyí tot ta, hogy egy ma gasz tos cél ér de ké ben az
anya gi ak nál sok szor fon to sabb a szán dék. Re mé lem a jö -
võ ben ez a faj ta kö zös ség vál la lás még több szatymazi
szá má ra szol gál pél da ként. Ter mé sze te sen a kép vi se lõ
tes tü let tá mo ga tá sa és a kép vi se lõk egyé ni fel aján lá sai is
szük sé ge sek vol tak a meg va ló sí tás hoz. 

Az egész köz ség ne vé ben kö szö nöm meg Ágos ton
Ist ván nak, Birgés Lász ló nak, Ká vai Lász ló nak, Kó nya
György nek, Nagymihály Sán dor nak, Rácz Lász ló nak,
Szil ágyi Kár oly nak és min den más köz re mû kö dõ nek az
ön zet len se gít sé gét.

pol gár mes ter

Pol gár mes ter ro va ta
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Min den szen tek és ha lot tak nap ja a ha lot tak ra való em lé -
ke zés ün ne pe. Az egy ház az I. szá zad tól kez dõ dõ en no vem -
ber el se jét szen tel te a ha lot tak em lé ké re.

Min den olyan szent nek ün ne pe, akik rõl a nap tár név sze -
rint nem em lé ke zik meg. Ezen a na pon a ka to li kus egy ház
ta ní tá sa sze rint az élõ és az el halt hí vek ti tok za tos kö zös sé -
get al kot nak. Kö te le zõ ün nep a IX. szá zad óta.

Az egész ma gyar nyelv te rü le ten szo kás a sí rok meg tisz -
tí tá sa, vi rág gal dí szí té se, gyer tyák gyúj tá sa. A nép hit sze rint 
ilyen kor ha za lá to gat nak a ha lot tak, ezért a te rí tett asz tal ra
ke nye ret, sót, vi zet tet tek. 

A csa lád min den tag ja gyer tyát gyúj tott a gyer tyák égés -
ide jé bõl a hi e de lem sze rint arra kö vet kez tet tek, ki hal meg
elõbb a csa lád ban. Sok fe lé úgy tar tot ták, hogy min den szen -

tek és ha lot tak nap ja köz ti éj sza kán a ha lot tak mi séz nek a
temp lom ban, és amíg a ha rang szól ha za lá to gat nak szét néz -
ni. Ezért min den he lyi ség ben lám pát gyúj tot tak, hogy a ha -
lot tak el iga zod ja nak. Erre a hét re mun ka ti la lom vo nat ko -
zott. Til tott do log volt a me sze lés, mo sás, me zõn dol go zás, -
mert ez sok bajt hoz ha tott a ház né pé re, - mert meg za var ja a
hol tak nyu gal mát.

E hi e del mek ma már ki ve szõ ben van nak, de mind két na -
pon a ha lot tak ra em lé ke zünk.

A vi rág bo rí tot ta sí rok mel lett ro ko nok, is me rõ sök, ba rá -
tok gyer tyát gyúj ta nak s em lé kez nek. E na pon a tá vol ba sza -
kadt csa lád tag ok is ha za tér nek, em lé kez nek. Az ün nep lés a
gyász nap ja. Néma könnyek, el foj tott zo ko gá sok kö zött tör
ma gá nak utat a fáj da lom és az em lé ke zés. 

A Domaszék és Szatymaz te le pü lé sek jö võ ké pe pro jekt
ke re té ben ok tó ber kö ze pén az SZTE mun ka tár sai vé gez tek
mély in ter jú kat. A meg hí vot tak egy kö tet len be szél ge té sen
vet tek részt. Az egye tem mun ka tár sai a nap vé gén ered mé -
nyes nek és hasz nos nak ítél ték meg az in ter jú kat, ame lyek -
bõl jól fel hasz nál ha tó és a te le pü lé si jö võ kép meg al ko tá sa
szem pont já ból hasz nos in for má ci ók ke rül tek fel szín re.

KJ

No vem ber az em lé ke zés hó nap ja

FELHÍVÁS

Ma gyar or szá gon a da ga na tos be teg sé gek mi at ti ha lá lo -
zás a szív- és ér rend sze rit kö ve tõ en a má so dik leg gya ko ribb
ha lá lok. Éven te mint egy 34 000 sze mély ha lá lát okoz zák
kü lön bö zõ da ga na tok, ami napi 93 ha lál ese tet je lent. A nõk
kö ré ben a leg gya ko ribb tu mor az em lõ rák, or szá go san évi
kb. 7300 új meg be te ge dést fe dez nek fel, s hoz zá ve tõ le ge sen 
2400 az eb bõl adó dó ha lá lo zás. Ugyan csak je len tõs eset -
szám mal, évi több mint 1100 új eset tel for dul elõ a
méhnyakrák, a meg be te ge dés mi at ti ha lá lo zás pe dig meg ha -
lad ja az 500-at.

E két da ga nat faj ta ér tel met le nül sze di ál do za ta it,
 idõ ben fel fe dez ve az el vál to zást a nõi éle tek meg ment -

he tõ ek len né nek. A te rá pia an nál ered mé nye sebb, mi nél ki -
sebb az el pusz tí tan dó da ga nat tö me ge, mi nél ko ráb bi stá di -
um ban ke rül a be teg ség fel is me rés re. Erre leg al kal ma sabb a
szû rõ vizs gá lat, hi szen ké pes a kez de ti stá di u mú da ga nat,
sok szor a rá kot meg elõ zõ ál la pot ész le lé sé re is.

A Kor mány 2001-ben nép egész ség ügyi prog ra mot hir -
de tett an nak ér de ké ben, hogy e sú lyos be teg sé gek ha lá lo zá si 
ará nyát lé nye ge sen csök kent se. Az el múlt idõ szak ban a
meg hí vot tak nak egy re nö vek võ, de még ko ránt sem el várt
há nya da élt a szû rés le he tõ sé gé vel.

Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, hogy a szer ve zett szû ré -
sek ben meg hí vás sal való rész vé tel in gye nes és vi zit díj men -
tes!

Kér jük, él jen a fel kí nált le he tõ ség gel és sa ját egész sé ge
ér de ké ben ve gyen részt a szer ve zett szû ré si prog ram ban.

Szatymaz Köz ség Ön kor mány za ta, ÁNTSZ Dél-al föl di
Re gi o ná lis In té ze te

M é h n y a k s z û r é s t   s z e r v e z:
2007.no vem ber 21-én szer dán 8-11 órá ig, 
no vem ber 23-án pén te ken 13-17 órá ig. 
Igény ese tén no vem ber 28-án szer dán 8-11 órá ig.

A vizs gá la tot vég zõ or vos: Dr. Nyirati Il di kó nõ gyógy ász 
szak or vos

Hely szín: Egész ség ház Vé dõ nõi Szol gá lat
Szatymaz, Ady E. u. 32 szám  alatt.

A szû ré sen való rész vé tel fel té te le:
ÁNTSZ meg hí vó le vél
Elõ ze tes be je lent ke zés
ÁNTSZ meg hí vó le vél nél kül a szû rés vi zit díj kö te les (300 

Ft)
Elõ ze tes be je lent ke zés: a 283-101/15 te le fon szá mon,

mun ka nap okon 8 - 9.30 kö zött.

MÉHNYAKSZÛRÉS
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A Szatymazi Óvo dá ban be in dult az õszi élet!
Fo lya ma to san kap cso lód tak be a kö zép sõ  -és, kis cso -

por to sok az õszi is me ret szer zõ fog lal ko zá sok ba, kez de mé -
nye zé sek be.

Óvo da pe da gó gu sa ink nagy hang súlyt fek tet nek a te vé -
keny ség - és meg fi gye lés ala pú is me ret szer zés re, ép pen
ezért mi nél több él mény szer zõ sé tát, ki rán du lást szer vez nek
szû kebb és tá gabb kör nye ze tünk be.

A leg na gyob bak már el lá to gat tak a kö ze li te le pü lés pi a -
cá ra is, Sándorfalvára, ahol le he tõ sé gük volt meg is mer ked -
ni a gyer me kek nek a pi a ci élet tel, a pi ac hoz fû zõ dõ te vé -
keny sé gek kel, az áru sok mun ká já val, az ott kap ha tó ter mé -
kek kel, ter mé nyek kel, a vá sár lás fo lya ma tá val, szo ká sok -
kal, fo gal mak kal.

Ok tó ber el se jé tõl egyé ni igény alap ján be in dult óvo -
dánk ban a hit ok ta tás. A fog lal ko zá sok hét fõi na po kon,cso -

port bon tás ban a pi he né si idõ után kb. fél órás idõ tar tam ban
Var ga Ju dit ve ze té sé vel tör tén nek.

He ten te egy szer le he tõ sé get biz to sí tunk a gyer me kek
esz té ti kus moz gás fej lesz té sé re, já té kos néptáncoktatás for -
má já ban, ahol a rész vé tel ön kén tes ala pon tör té nik.

Szer dai na po kon Tarnóczkyné Fo gas Etel ka ( SZKTT
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat) fog lal ko zik a fej lesz tés re szo ru ló 
gyer me kek kel, elõ ze tes fel mé rés alap ján.

Nagy cso por tos óvo dá sa ink õszi vers-és dal cso kor ral kö -
szön töt ték az Anya te jes Vi lág na pon meg je lent kis ma má kat, 
kis ba bá kat és a vé dõ nõ ket.

A Ka ti ca cso por tos óvo dá sok vi dám mû so ruk kal el lá to -
gat tak a Kap cso lat Köz pont ba, ahol az Idõ sek Vi lág nap ján
kö szön töt ték a meg je lent idõs né ni ket, és bá csi kat.

Szatymazi Óvo da

No vem ber
19-én 1630-1730 Meg elõz he tõ-e a rák?,

va la mint HPV (hu mán papilloma
ví rus) okoz ta meg be te ge dé sek és
meg elõ zé sük cím mel elõ adás.

24-én Ka rá cso nyi ké szü lõ dés gyer -
mek fog lal ko zás 1000-tól

26-án 1000 Ba ba-ma ma klub

De cem ber
01-én Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi

Egye sü le te Mi ku lás ün nep sé ge
07-én 1500 Mi ku lás mû sor
15-én de. Idõ sek ka rá cso nya 

Meg elõz he tõ-e a rák?

(A nép egész ség ügyi szû ré sek rõl) – Elõ adó: Dr. Gera Ka ta lin Re gi o ná lis Tisz ti or vos

HPV (hu mán papilloma ví rus) okoz ta meg be te ge dé sek és meg elõ zé sük
 – Elõ adó: Dr. Nyirati Il di kó nõ gyógy ász szak or vos

Idõ pont: 2007. no vem ber 19. hét fõ 16.30-17.30

Mind két elõ adás hely szí ne: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár Szatymaz nagy te rem

Az elõ adás után bü fé vel vár juk a ked ves részt ve võ ket!

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Óvo dánk hí rei



a Mi Lapunk2007/11. 7

Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi

Egye sü le te köz len dõi

Egye sü le tünk fel hív ja tag ja i nak fi gyel mét, hogy aki nek
bár mi lyen gyógy ásza ti se géd esz köz re van szük sé ge je lent -
kez zen az Egye sü let el nö ké nél te le fo non a
06/20-935-2896-os te le fon szá mon és meg szer vez zük az or -
to péd szak or vos helybeni szû ré sét! 

Egye sü le tünk ez úton mond kö szö ne tet ifj. Náczi
Andrásnénak az ok tó ber 22-i ren dez vé nyünk re ado má nyo -
zott gyö nyö rû vi rá go kért, mellyel még szí ne seb bé tet te azt. 

No vem ber 10-én ren dez tük meg a rok kan tak vi lág nap já -
hoz kap cso ló dó ren dez vé nyün ket. E prog ra mun kat az
össze fo gás, össze tar tás, fi gye lem fel hí vás ke re te in be lül ren -
dez zük meg. Mot tónk: …hogy is le het tel jes ér té kû éle tet
élni és al kot ni? 

Sze ret nénk, ha köz sé günk ben is egyen lõ esélyt biz to sí -
ta ná nak, mint ép tár sa ink nak és mi is aka dály men te sen jut -
hat nánk be a köz épü le tek be is.

Prog ram ja ink:
De cem ber 1-jén (szom bat) 11 óra kor: Tél apó ün nep ség.

Egy más meg aján dé ko zá sa. Min den ki hoz cso ma got amit a
jó öreg tél apó ki oszt. 

De cem ber 16-án 11 óra kor: Ka rá cso nyi ren dez vény.
Kö zös ka rá csony fa-dí szí tés, mû sor, ebéd. Ze nél: Õze Imre.

De cem ber 31-én Kö zös szil vesz ter! Bú csúz tas suk az
Óévet együtt. Va cso ra és éj fé li ét ke zés, élõ ze ne. Be lé põ:
1800 Ft/fõ. Min den kit sze re tet tel vá runk! 

Je lent kez ni le het de cem ber 6-ig a 06/20-935-2896-os te -
le fon szá mon.

Gera Anna
el nök

Nyug dí jas egye sü let köz len dõi

Sze re tet tel meg hív ja az egye sü let min den ked ves tag ját
2007. 11. 28-án 16 órai kez det tel a Mû ve lõ dé si Ház ban
meg ren de zés re ke rü lõ mi ku lás vá ró ün nep ség re. 

Min den kit sze re tet tel vá runk egy sze rény va cso rá val.

A Szatymazi Nyug dí jas Egye sü let kö szö ne tét fe je zi ki
mind azok nak akik az adó juk 1%-át egye sü le tünk ré szé re
ad ták a 2007-es év ben.

Rácz Ist ván 
El nök

Nyug dí jas Klub
Min den hó utol só szer da  1700 óra

Pilates tor na
Hét fõ, szer da, pén tek
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ve ze ti: Kovácsné Bán Krisz ti na

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 tök 1500-1800 órá ig
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ve ze ti: Ve réb Ju dit

Tán col junk együtt!

Tár sas tánc tan fo lyam in dul!
Gye re kek nek 18 éves ko rig kez dõ és ha la dó szin ten,
fel nõt tek nek ré szé re kü lön cso port ban kez dõ szin ten.

A kez dõ tan fo lya mon a kö vet ke zõ tán cok sze re pel nek:
an gol ke rin gõ, cha cha cha, szam ba , salsa, boogie, rock and  roll . 

Aki  meg ked ve li  ezt a  kel le mes idõ töl tést, ké sõbb foly tat hat ja to vább tán co lást. 
A ha la dó cso port fel té te le zi az alap ve tõ tán cok alap lé pé se i nek tu dá sát:

An gol ke rin gõ, bé csi ke rin gõ quickstep, cha-cha-cha, samba, jive.
A tan fo lyam hely szí ne: Szatymazi Mû ve lõ dé si Ház

Min den csütörtökön 17 órakor

Régi és új ta nít vá nyit sze re tet tel vár ja:  Zsilák Zsu zsan na

 

No vem ber 23-án (pén te ken)

a 2008-as

Inviteles te le fon köny ve ket

ve he tik át 16 órá tól

akik hez nem ju tott el. 

Hely szín: Mû ve lõ dé si Ház
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A 122/2007. (X.19.) FVM 1 § (2) be kez dé se a kö vet ke -
zõ kép pen mó do sí tot ta a 25/2004 (II.3.) FVM ren de let 147.
§ (1) be kez dé sét.

Azok a ter me lõk, akik 2007. ja nu ár 1. és áp ri lis 30 kö zött 
ér té ke sí tett vá gó ser tés után tá mo ga tá si ké rel mü ket 2007 jú -
ni us 15-ig be nyúj tot ták az MVH- hoz és az ál lat tar tó-tá mo -
ga tás igény be vé te lé re jo go sí tó iga zo lás sal ren del kez nek, a
tá mo ga tás össze gét 2008. ja nu ár 1 he lyett 2007 ok tó ber
20-tól igé nyel he tik a me gyei adó ha tó ság tól.

Egy re gyak rab ban ta lál koz ha tunk a tör té nel mi bá zis jo -
go sult ság fo gal má val. Sze ret ném pár mon dat ban ér tel mez -
ni, mit is je lent ez.

Tör té nel mi bá zis jo go sult ság: az a va gyon ér té kû jog,
amely alap ján a tör té nel mi bá zis jo go sult ság gal ren del ke zõ
ter me lõ a tör té nel mi bá zis jo go sult ság nak meg fe le lõ ter me -
lés tõl el ha tá rolt tá mo ga tást igény be ve he ti.

Tör té nel mi bá zis: a ter me lõ ren del ke zé sé re álló, az
adott jog cím re vo nat ko zó bá zis jo go sult sá gok össze ge.

A ter me lõ tör té nel mi bá zi sát a tá mo ga tá si ren de let sze -
rint ki adott ha tó sá gi bi zo nyít vány, il let ve ha tá ro zat tar tal -
maz za. A tör té nel mi bá zis alap ját a 2006. évi tá mo ga tá si jo -
go sult ság adja.

Ez zel a tá mo ga tá si for má val az ál lat tar tó-tá mo ga tást
igény lõk már eb ben az év ben ta lál koz hat tak (pl.: hí zott bika, 

anya juh tar tás tá mo ga tás tel jes egé szé ben tör té nel mi bá zis -
ala pú, az anya te hén tar tás tá mo ga tás csak rész ben).

A föld te rü le tek nem ze ti ki egé szí tõ tá mo ga tá sá nál
2008-tól ke rül be ve ze tés re ez a tá mo ga tá si for ma. A nem ze ti 
ki egé szí tõ tá mo ga tás ban tör tént vál to zást be kell je len te ni
az MVH Köz vet len Tá mo ga tá sok Igaz ga tó sá ga 1385 Bp. 62 
PF.: 867 cím re (az erre rend sze re sí tett nyom tat vá nyo kon) 

A bá zis jo go sult ság vál to zá sa i nak mód ja:
- át ru há zás
- ide ig le nes át en ge dés
- le mon dás 
- jog utód lás-örök lés

Pl: Ab ban az eset ben, ha va la ki olyan föld te rü le tet vá sá -
rol vagy bé rel, amely nem ze ti ki egé szí tõ tá mo ga tá si jo go -
sult ság gal ren del ke zett be kell je len te ni. Ez konk ré tan olyan 
föld te rü let re vo nat ko zik, mely re a ko ráb bi föld hasz ná ló ga -
bo ná ra, ku ko ri cá ra, nap ra for gó ra, rep cé re, ken der re, do -
hány ra, rizs re vagy hü ve lyes nö vény re tá mo ga tást ka pott.

A té má val kap cso lat ban to váb bi, bõ vebb in for má ció a
fa lu gaz dász nál kap ha tó a fo ga dó órá kon.

Halászné Ács Éva
fa lu gaz dász

Fa lu gaz dász köz len dõi

Ti sza vo lán köz len dõi

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy 2007. de cem ber 09-tõl az aláb bi me net rend mó do sí tá sok tör tén nek:

5060 Sze ged- Szatymaz- Zsombó au tó busz vo na lon
A Sze ged –Zsombó vi szony la ton köz le ke dõ já ra tok meg hosszab bí tás ra ke rül nek Zsombó, aut.ford. új meg ál ló he -

lyig.
676 sz. já ra tot Zsombó aut. Vt. In dul 14.35 óra Sze ged aut. Áll. Érk. 15.10 óra, 5 perc cel ké sõbb köz le ked tet jük.

5062 Sze ged –Szatymaz-Sándorfalva au tó busz vo na lon
471sz. já ra tot Szatymaz vá. in dul 5.50 óra, Sándorfalva, aut. Vt. ér ke zik 6.00 óra. és a 470 sz. já ra tot Sándofalva,

aut.vt. in dul 5.40 óra, Szatymaz, vá. ér ke zik 5.50 óra, meg szün tet jük.
449 sz. já ra tot Sze ged, aut. Áll. in dul 22.45 óra, Sándorfalva, aut. Vt ér ke zik 23.15 óra, na pon ta köz le ked tet jük.

Ti sza Vo lán Zrt.

Be sur ra nás ese tén az erre szer ve zõ dõ ban da elõ re meg -
ter vez ve vagy az adan dó al kal mat fel is mer ve a be já ra ti aj -
tók és ka puk zárt sá gá ról meg gyõ zõ dik meg né zi, ho gyan
jut hat be egy sze rû en

a la kás ba (nyi tott ajtó vagy ab lak, er kély aj tó),
az ud var ra (ala csony ke rí tés, nincs ku tya, vi lá gí tás),
az üz let be (nyit va van az üz let, nyi tott ajtó vagy ab lak,

rak tár),

a lép csõ ház ba (be csön ge tés kor ki nyit ják el len õr zés nél -
kül az aj tót, nyit va ma radt az ajtó),

a ren de lõ be (nyi tott ajtó),
ok ta tá si in téz mény be (nyi tott ajtó, nincs por tás, el len -

õr zés hi á nya),
hi va tal ba (nyi tott ajtó, nincs por tás, el len õr zés hi á nya),
iro da ház ba (nyi tott ajtó, nincs por tás, el len õr zés hi á -

nya),

Rend õr sé gi köz le mé nyek

– Ho gyan ke rül jük el, hogy be sur ra nás ál do za tá vá vál junk?
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Ma gyar or szá gon is fi gyel mez te tés sel kel lett
el lát ni bi zo nyos pszi chi át ri ai sze re ket

Az Eu ró pai Gyógy szer ér té ke lõ Ügy nök ség (EMEA) a
mos ta ná ig leg erõ sebb fi gyel mez te tést bo csá tot ta ki az
antidepresszánsok gyer mek ko ri hasz ná la tá val kap cso lat -
ban, mi u tán kli ni kai vizs gá la tok fel tár ták, hogy e sze rek ese -
té ben „18 éves kor alat ti be te gek nél fo ko zott az ön gyil kos -
sá gi kí sér let, az ön gyil kos sá gi gon do la tok és az el len sé ges
vi sel ke dés (jel lem zõ en erõ sza kos ma ga tar tás, el len ke zés és
düh) ve szé lye”. Ilyen fi gyel mez te tés a Ma gyar or szá gon for -
gal ma zott, ilyen tí pu sú sze rek be teg tá jé koz ta tó i ra is fel kel -
lett, hogy kerüljön.

Az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít -
vány meg ke res te az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té ze tet a
be teg tá jé koz ta tók mó do sí tá sa mi att, s vá la szuk ból ki de rül,
egyes ese tek ben ez már meg tör tént, de né hány szer nél még
nem. Fel me rül az a kér dés, hogy va jon ele gen dõ-e csak a be -
teg tá jé koz ta tó kon fel tün tet ni a fi gyel mez te té se ket, amit a
be teg már csak ak kor is mer meg, mi kor ki vál tot ta a sok szor
mé reg drá ga antidepresszánsokat. Hi szen fel írá suk kor a leg -
több eset ben sem mi fé le in for má ci ót nem kap a pszi chi á ter -
tõl.

Az antidepresszánsok vi lág szin tû el adá sa 2002-ben
meg ha lad ta a 19,5 mil li árd dol lárt, s vi lág szer te kö rül be lül
17 mil lió gyer mek nek ír nak fel va la mi lyen pszichotróp (tu -
dat be fo lyá so ló) szert. Az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri
Jo go kért – egy nem zet kö zi szer ve zet, amely nek fel ada ta a
pszi chi át ri ai vissza élé sek fel tá rá sa – mind nem zet kö zi leg,
mind Ma gyar or szá gon rég óta dol go zik azon, hogy fel hív ja a 
fi gyel met a pszi chi át ri ai sze rek erõ sza kot oko zó ha tá sa i ra.
Az Egye sült Ál la mok ban tör tént is ko lai lö völ dö zé sek je len -
tõs ré szé ben olyan is ko lá sok mé szá rol tak, akik a gyil kos sá -
gok ide jén antidepresszánsokat szed tek. Ma gyar or szá gon is
hosszú a lis tá ja azok nak az ese tek nek, ami kor elõ zõ leg pszi -
chi át ri ai ke ze lést ka pott em be rek kö vet tek el ér tel met le nül
erõ sza kos cselekményeket.

Noha az Egye sült Ál la mok Élel mi szer- és Gyógy szer -
ügyi Szak ha tó sá ga (FDA) ta valy már ki bo csá tott ha son ló fi -
gyel mez te tést az USA-ra vo nat ko zó an, az EMEA dön té se

Eu ró pá ban pre ce dens ér té kû. „A pszi chi át ri ai sze rek ve szé -
lyes mel lék ha tá sai a nagy kö zön ség elõtt ál ta lá ban nem is -
mer tek, ezért fon tos, hogy a most ki adott hi va ta los fi gyel -
mez te tés szé les kör ben nyil vá nos sá got kap jon” – mond ja
Do bos Já nos, az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért 
Ala pít vány elnöke.

To váb bi in for má ció: 
Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít vány
Tel.: 06(1) 342-6355, 06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Le vél cím: 1461 Bu da pest Pf.: 182

Ol va só ink ír ták

No vem ber

A ter mé szet pa let tá ján a szí ne ket
Most egy új fes tõ ka var ja,
Ahogy az õsz ujja in te get,
Bar ná ra vált az erdõ avar ja.

El tû nik a kék és a mély zöld,
S ural ko dik a sár ga, a bar na,
Fe ke tén nyúj tó zik a vén föld,
Mint ha min dent mély bá nat ta kar na.

Szo mo rú an néz az el ha gyott ágra,
S bú csút int a szélringatta le vél,
Hin tá zó tán cát szép las san jár ja,
Ahogy bir tok ra kel vele a szél.

Bu dai Ist ván

iro dá ba (nyi tott ajtó, üre sen ha gyott iro da tele ér té kek -
kel),

ga rázs ba (pár perc re ma gá ra ha gyott nyi tott he lyi ség
ben ne ér té kek kel).

A bûn cse lek mény el kö ve té sé hez elég né hány perc, amíg 
gyor san kö rül néz ve össze sze di az el kö ve tõ, az elõl ha gyott
(elõ szo ba), vagy könnyen meg ta lált ér té ke ket (pénz tár ca,
pénz, ék szer, mo bil te le fon, au tó kulcs, stb.) és már el is
hagy ta a he lyi sé get.

Meg elõ zé se:
Soha ne hagy juk nyit va la ká sunk ka pu ját, aj ta ját, lép csõ -

ház aj ta ját, mert azt egy pil la nat alatt saj nos ki hasz nál ják!
Ne tá masszuk ki a lép csõ ház au to ma ti ku san zá ró dó

ka pu ját, mert ez zel le he tõ vé tesszük ide ge nek be ju tá sát
a ház ba, akik bûn cse lek ményt kö vet het nek el ott.

Min den eset ben zár juk az aj tót el ke rül ve a be sur ra -
nó sze mé lyek be ju tá sát!!!

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!
NE ADJON ESÉLYT A BÛNÖZÕKNEK

Eu ró pai szin tû fi gyel mez te tés

az antidepresszánsok erõ sza kot oko zó ha tá sá ról
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A ma gyar köz tár sa ság 2007. évi gyer mek, ser dü lõ tel jes
távú össze tett és tá von kén ti, va la mint gyer mek, ser dü lõ és
fel nõtt rö vid távú össze tett és tá von kén ti egyé ni or szá gos
pá lya íjász baj nok sá ga, UTC Íjász szak osz tály ver seny zõi
gyer mek olim pi ai ka te gó ri á ban

Iván Zsolt 10 m-en I he lye zés, rö vid távú össze tett (RT) I 
he lye zést ért el. 

Gra tu lá lunk neki!

Edzõ: Ban da Ti bor

Sport

Az év ele i hez ha son ló an is mét meg hí vást kap tam egy
ba rá ti be szél ge tés re Rácz La ci tól, aki az idei ered mé nye i rõl
me sélt. Szám ta lan ren dez vé nyen és ver se nyen je lent meg,
hol meg hí vott ként, hol „csak” in du ló ként. 

2007 egy je les ese ménnyel in dult, hi szen feb ru ár ban a
kis kun fél egy há zi Ama tõr Ki rá lyi Sza ká csok klub já ba ka -
pott meg hí vást, ahol tisz te let be li tag gá avat ták. Az egye sü -
let ben azok a gaszt ro nó mia iránt ér dek lõ dõk kap nak he lyet,
akik kö zös vo ná sa, hogy ma gas szín vo na lon ûzik a fõ zés
mes ter sé gét. Laci el mon dá sa sze rint a cél juk, hogy szé le -
sebb kör ben meg is mer tes sék, és meg ked vel tes sék a ma gyar
gaszt ro nó mi ai ha gyo má nyo kat. 

A be szél ge tés bõl ki de rült, hogy az esz ten dõ igen sûrû
volt Rácz Laci szá má ra, részt vett szep tem ber ben Pusz ta -
mér ge sen a Kakaspörkölt fõzõ ver se nyen, ahol 39 in du ló ból 
az elsõ he lyen vég zett, ez zel el hoz ta a ver seny fõ dí ját egy
egy he tes 4 fõre szó ló Gö rög utat, va la mint vá sár lá si utal -
ványt is. Kü lön meg je gyez te, hogy bár el sõ sor ban az étel íze 
volt a dön tõ, nagy sze re pe volt az egye di meg je le nés nek és
az igé nyes tá la lás nak is. Laci erre min dig kü lö nös gon dot
for dít, hi szen Bé kés csa bán a csü lök fõ zõ ver se nyen a kö zön -
ség kü lön dí ját hoz ta el, és ál lí tá sa  sze rint itt is so kat szá mí -
tot tak a kül sõ sé gek, hi szen so kan meg áll tak „né ze lõd ni” az
Õ bog rá csa i nál. Kü lön ki emel te még sze rep lé sét a Kis te le ki
Sajt és Gaszt ro nó mi ai Fesz ti vá lon és Me zõ gaz da sá gi Ki ál lí -
tá son, aho va kü lön meg hí vott ként ér ke zett egy be mu ta tó fõ -
zés re és mel les leg zsû ri tag ként is jelen volt. 

Laci bá csi min dig pró bál va la mi új don sá got hoz ni a
fõzt jei so rá ba, így idén a pör köl tök, grill éte lek mel lé a ma lac 
sült is fel ke rült az ét lap ra. En nek je gyé ben részt vett Kis -
kun fél egy há zán egy ma lac sü tõ ver se nyen, ahol elsõ pró bál -
ko zá sa el le né re szép ered ményt ért el. Fõ zött még
Soltvadkerten is ahol a jól si ke rült csü lök pör költ tel szin tén
el hoz ta az ér té kes elsõ dí jat. 

Be szél ge té sünk alatt az is ki de rült, hogy a ta va lyi év hez
ké pest si ke rült meg dup láz nia a ok le ve lek, ser le gek szá mát
ame lyek így meg ha lad ják 30 da ra bot. 

De még mi e lõtt bár ki azt hin né, hogy mind ezen si ke rek
el éré se olyan egy sze rû volt, Laci el mond ta, hogy egy –egy
ilyen al ka lom mal akár két na pig is el tart hat nak az elõ ké szí tõ 
mun ká la tok. Ame lyek so rán a ki vá ló mi nõ sé gû nyers anyag -
ok fel dol go zá sa, és de ko rá ció össze ál lí tá sa a leg hang sú lyo -
sabb fel adat. Di csé re tes, hogy min dig pró bál ja Szatymazt
kép vi sel ni eze ken a ren dez vé nye ken, me lyet de ko rá ció ki -
vá lasz tá sá nál egy mi ni a tûr ba rack fá val is jelképez.

Hogy mi eb ben a jó? Laci így fo gal maz „sze re tem etet ni
az em be re ket!”

KJ

In ter jú
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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
8.00-9.00 Tel..: 06/30-536-7622
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:

No vem ber
17-18-án
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
24-25-én
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfalva, t.: 30/2974-435)
De cem ber
01-02-én
Dr. Gom bos Lász ló 
(Balástya, tel.:278-502 )
08-09-én
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
15-16-án
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
22-23-25-26-án
Dr. Gom bos Lász ló 
(Balástya, tel.:278-502 )

Ál lat or vo si ren de lés:
Dr. Martinek Vil mos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rá kó czi u. 50. Hét köz nap: 730-
830, kedd, csü tör tök: 1800-1900.

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

Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél -
fo ga dá sa és az el sõ fo kú épí té si
ha tó ság ügy fél fo ga dá sa:
Szatymaz, Kos suth u. 30. (tel:
583-560) Hét fõ, pén tek:
800-1200, szer da: 800-1600. El sõ -
fo kú épí té si ha tó ság: szer da:
800-1600, pén tek: 800-1200

Pol gár mes ter: Dr. Kor má nyos
Lász ló te le fon szám:
06/20-9571-128
Jegy zõ nõ: Má kos Istvánné te le -
fon szám: 06-30-9670-850

Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé -
ti Szol gá lat
Szatymaz, Kos suth u. 11. (tel.:
06-30-403-19-11)

Mû ve lõ dé si Ház
Szatymaz, Dó zsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyit va tar tás:
Hét fõ-pén tek: 730-1900

Szom bat: ren dez vény tõl füg gõ -
en

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

Szer da, pén tek: 1300-1730

Szom bat: 900-1300

(Hét fõ: szün nap)

Rend õr ség:
Szatymaz, Kis u. 2.
Andódi Ta más:
06-20-2095-307

Pol gár õr ség:
Te le fon szá ma: 06-30-6234-262

Fa lu gaz dász fo ga dó ide je:
Halászné Ács Éva (tel.:
583-520, 06-30-6189-788)
Szatymazi Mû ve lõ dé si Ház,
Dó zsa u. 42. Szer da: 730-1600,
pén tek: 730-1330

Ká bel-TV hi ba be je len tés:
Szél ma lom Ká bel té vé Rt.
Tel.: 463-444/101

Ser tés fel vá sár lás fo ga dó ide je:
Kiss Ist ván (tel.: 583-520)
Szaty mazi Mû ve lõ dé si Ház,
Dó zsa u. 42. Csü tör tö kön ként:
1330-tól.

Moz gás kor lá to zot tak egye sü -
le te.
Fo ga dó óra: kedd, csü tör tök,
pén tek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

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

Gon do zá si Köz pont
Tel.: 283-169
Ve ze tõ: Mak ra Sándorné tel.:
06-30- 3034-487

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

Te me tés sel kap cso la tos 
tel jes körû ügy in té zés,
ko por só áru sí tás sal is!
Ér dek lõd ni. Pa tak Já nos
sír ásó nál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyit va tar tás
Hét fõ tõl pén te kig  13.20-19.00
Szom bat 9.00-15.30
Va sár nap zár va
Tel.: 283-115

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

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

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

0730-0730

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

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

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

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

0730-0730

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

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

Köz ér de kû in for má ci ók

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

Csá szár Lász ló és Sza bó Szil via
Vi rág Zol tán és Juracsek Edit

Ha lá lo zás
Ba logh Ferencné (Kos suth u. 25.)
Csányi Andrásné (I. kör zet 4.)
Matula Já nos (Kukovecz N. u. 4.)
Kó nya Györgyné (I. kör zet 133.)
Zsemberi Gyuláné  (Ár pád u. 65.)

Neve: Szász Pat rik 
Szü le tett: 2007. 09.14.

Szü lei: Olasz Ra mó na, Szász Ti bor

Neve:Ka rá cso nyi Ger gely 
Szü le tett: 2007.10.06.

Szü lei: Ka rá cso nyi Ger gely, Tóth Zsu zsan na

 

 
 

Csa lá di ese mé nyek

Gó lya hí rek

Ked ves szü lõk!

Amennyi ben sze ret nék, hogy új szü lött jük be le ke rül jön a „Mi La punk ba” kér jük ér te sít sék 
te le fo non Bérczy Sa rol ta vé dõ nõt. Tel.: 06/30-536-7622.


