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Az utób bi két hó nap ön kor mány za ti ese mé nye i rõl és a la kos sá got is ér -
dek lõ kér dé sek rõl be szél get tünk a pol gár mes ter úr ral, a szep tem be ri lap
meg je le né se kap csán.

Hogy ala kult a kö zel múlt az ön kor mány za ti mun ká ban?
Jú li us vé gén volt az utol só tes tü le ti ülés. Úgy gon do lom, ál ta lá ban a köz igaz -

ga tás ban az au gusz tus te kint he tõ a nyá ri sza bad sá go lá sok ide jé nek, eh hez pró bál -
tunk mi is iga zod ni ak kor, ami kor az el múlt évek ha gyo má nya i hoz hí ven eb ben
hó nap ban nem ter vez tünk ülé sez ni. Ter mé sze te sen et tõl füg get le nül egy ál ta lán
nem volt biz tos, hogy nem kell rend kí vü li ülést össze hív ni, ha az ese mé nyek úgy
kí ván ják, ami re azért min dig szá mí ta ni le het.

Bár a tes tü le tet nem kel lett össze hív ni, de a he lyi hul la dék le ra kó ügyé ben
pél dá ul nem várt fej le mé nyek je lent kez tek, mely rõl sür gõs tár gya lá so kat kel lett
foly tat ni a mû köd te tõ kht-val. A meg ál la po dás ról, az elõ zõ lap szám ban tá jé koz -
tat tam a la kos sá got. 

Er rõl jut eszem be mi kor ra vár ha tó a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó ja és a 
sze lek tív hul la dék gyûj tés he lyi meg va ló su lá sa?

A te rü let táj ba illõ hely re ál lí tá sa a gya kor lat ban tö mö rí tés után, an nak föld -
del tör té nõ le ta ka rá sát je len ti. Erre ko ráb ban már ké szül tek ter vek és volt is rá
esély, hogy egy ISPA pá lyá zat ke re té ben meg va ló sul jon, a hul la dék ud var egy ide -
jû ki épí té sé vel. Mára egy ér tel mû vé vált, hogy a fent em lí tett meg ál la po dás ér tel -
mé ben 2008-ban csak a hul la dék ud var épül meg, a le ra kó és a kö ves út kö zöt ti te -
rü le ten, ahol már sze lek tí ven fo gad ják majd a hul la dé kot. Itt kell meg je gyez ni,
hogy je len leg a be gyûj tés az ide ig le nes hul la dék ud var ban is így tör té nik, az zal a
kü lönb ség gel, hogy még csak négy tí pu sú hul la dék ke rül het be szál lí tás ra. A kör -
nye zet tu da tos élet mód ter jesz té se ér de ké ben a falu köz pont já ban ez zel pár hu za -
mo san sze lek tív hul la dék gyûj tés re al kal mas kon té ne rek ke rül nek le te le pí tés re.
Ezek hez ha son lót már évek óta lát ha tunk Sze ge den. 

A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó ja is pá lyá za ti for rás ból fog meg va ló sul ni. En -
nek pon tos ide jét egyen lõ re nem tud juk meg ha tá roz ni a pá lyá za ti ki írás tar tal má -
nak is me re te nél kül. Arra kap tunk csak ígé re tet, hogy eb ben a cik lus ban erre sor
ke rül.

Mi lyen ki sebb be ru há zá sok van nak fo lya mat ban a fa lu ban?
Nem tud tuk to vább tét le nül néz ni a temp lom kert ben és a pos ta mel let ti park -

ban lévõ pa dok le rom lott ál la po tát, ezért ezt a mun kát ön erõ bõl va ló sí tot tuk meg
szep tem ber ele jén. Ké rek min den kit ezek re már job ban vi gyáz zunk. Még az õsz
fo lya mán ter vez zük a Neszûrjhegyi úton és a Kos suth utca hi ány zó sza ka sza in a
jár da meg épí té sét, va la mint a köz te rü le ten a hul la dék gyûj tõk cse ré jét. 

Me lyek azok a si ke res pá lyá za tok me lyek rõl az el múlt idõ szak ban be
tu dunk szá mol ni?

Hosszas vá ra ko zás után vég re au gusz tus ele jén hi va ta lo san is tá jé koz tat tak
min ket ar ról, hogy a ta valy be nyúj tott LEADER pá lyá za ta ink kö zül me lyek nyer -
tek. Öröm mel mond ha tom, hogy a ci vil szer ve ze tek kel kö zö sen be adott hat pá -
lyá za tunk ból, csak egyet uta sí tot tak el. Azért szá mí tot tunk na gyon ezek re a pén -

zek re, mert csu pa olyan fej lesz tés rõl van szó me lyek re je len leg sem mi lyen más
pá lyá za ti for rás ból nem le het ne fe de ze tet ta lál ni. Töb bek kö zött az idei fa lu na pi
ren dez vé nyünk höz, a te le pü lés köz pont vi rá go sí tá sá hoz, egy új fû nyí ró trak tor be -
szer zé sé hez, és a Neszûrjhegyi Is ko lá ban egy ok ta tó te rem ki ala kí tá sá hoz, va la -
mint egy tér sé gi ren dez vény nap tár meg je len te té sé hez nyer tünk tá mo ga tást. Ezek
meg va ló sí tá sa nagy részt még eb ben az év ben meg tör té nik.

To váb bi jó hír, hogy a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ál tal be nyúj tott ér de -
kelt ség nö ve lõ és a több funk ci ós kö zös sé gi tér ki ala kí tá sá ra meg írt Köz kincs pá -
lyá zat is si ker rel járt.

A nyár egyik so ka kat fel há bo rí tó és meg döb ben tõ ese mé nye volt a te -
me tõi ron gá lás és a ha rang el lo pá sa. Mi lyen fej le mé nyek van nak ez zel kap -
cso lat ban?

A Sze ge di Rend õr ka pi tány ság ve ze tõ je a nyo mo zás meg in dí tá sa után biz to -
sí tott róla, hogy ki emelt ügy ként ke ze lik az ese tet, nem csak a sér tet tek nagy szá -
ma mi att, ha nem an nak ki rí vó, min den er köl csi tisz te le tet nél kü lö zõ vol ta mi att. A 
leg több nyom arra utal, hogy foly ta tó la go san, és töb ben kö vet ték a cse lek ményt.
A rend õr ség gel, va la mint Sándorfalvával kö zö sen fel aján lott nyom ra ve ze tõi díj
sem ho zott még ered ményt. A nyo mo zás több szá lon fo lyik to vább, de an nak
ered mé nyé tõl füg get le nül a ha rang mi elõb bi pót lá sá ra és egy új ha rang láb fel ál lí -
tá sá ra szatymazi vál lal ko zók tól már kap tunk ígé re tet. Pél da mu ta tó fel aján lá su kat
elõ re is kö szön jük.

So kan ta lál gat ják va jon mi lyen új épü let épül a szol gál ta tó ház mö gött?
Úgy tu dom ez egy kö zös be ru há zás. Mit tud ez zel kap cso lat ban el mon da ni
pol gár mes ter úr?

Na gyon örü lök en nek a kér dés nek, mert ez a be ru há zás is ko la pél dá ja le het
an nak a faj ta együtt mû kö dés nek, amely mos ta ná ban, mint elv egy re in kább elõ -
tér be ke rül. En nek lé nye ge, hogy a vál lal ko zói szfé ra több fé le mó don is be kap -
cso lód hat egy te le pü lés fej lesz té sé be. Az ön kor mány zat ok ál tal el lá tan dó fel ada -
tok egy ré szét át vál lal hat ja pél dá ul egy he lyi vál lal ko zó is. Így tör tént a
Szatymazon nem rég óta mû kö dõ csa lá di nap kö zi  ese té ben is, mely a kép vi se lõ -
tes tü let tá mo ga tá sa mel lett jött lét re. Más ese tek ben az ön kor mány zat olyan be ru -
há zá sok ban is part ner, ahol a te le pü lés fej lesz té se és a he lyi szol gál ta tá sok bõ ví té -
se együtt le het a fõ cél. Ese tünk ben is er rõl van szó. A szol gál ta tó ház ud va ra
hosszú éve ken át elég le han go ló lát ványt nyúj tott, ide je volt va la mit kez de ni ez zel 
a te rü let tel. Ami kor egy he lyi vál lal ko zó az zal az öt let tel állt elõ, hogy üz le tet sze -
ret ne épí te ni a falu köz pont já ban, a kép vi se lõ tes tü let ben az az el kép ze lés fo gal -
ma zó dott meg, hogy a fen ti te rü let tö ké le te sen al kal mas len ne erre a cél ra. Az
együtt mû kö dés ér tel mé ben az ön kor mány zat hasz ná lat ba adta a te rü let egy ré szét, 
de a fel épít mény a vál lal ko zó ki zá ró la gos tu laj do na lesz. A te lek mé re te 3 kü lön -
ál ló üz let ki ala kí tá sát te szi le he tõ vé. Az el múlt he tek ben meg kö töt tük a kö vet ke -
zõ épü let épí té sé re vo nat ko zó elõ szer zõ dést a má so dik vál lal ko zó val. Vár juk a
még ren del ke zés re álló te rü let be épí té sé re a je lent ke zõ ket.

K. J.

a Mi La punk

A pa dok már megújúltakEgy pél da ér té kû be ru há zás, be fe je zés elõtt

Mi vel telt a nyár? – Ön kor mány za ti tör té né sek
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A szatymazi ha ran gok is el né mul nak, pe dig a szá muk
fény ko ruk ban a 20-at is jó val meg ha lad ta. Kü lö nös mun kás
„éle tük” volt, hosszú idõn ke resz tül hang juk kal sza bá lyoz -
zák a ta nyai em be rek nap ja it. Óra nem lé vén a ta nyák népe í
ha rang szó hoz iga zo dott. Messzeszálló hang juk fel csen dült
min den reg gel, dél ben, este. A val lá so sab bak egy-egy „úr -
an gya lá val”, eset leg csak ke reszt ve tés sel kö szön töt ték meg -
szó la lá su kat. Ha rang szó kí sér te a meg holt ta nya si em ber el -
szál ló lel két, de az „kö szön töt te” a fel tá madt vi hart is. Ezért
so rol ta a régi mon dás a ha rang he lyett, hogy –„ Az élõ ket hí -
vom, a hol ta kat el si ra tom, a vil lá -
mo kat meg tö röm.”-

A ta nyák né pé vel együtt fo -
gyott el a ha tár ból a sok ha rang.
Se rény fémtolvajok lop ták el az
utol só kinn le võ da ra bot is, csak
né hány me ne kült meg a dics te len
vég tõl. 

Egy ilyen, a tu laj do nos ál tal el -
rej tett ha rang ról ír tunk.

1983. ja nu ár já ban szó lalt meg
utiljára (24 éve) az a 84 ki lós ha -
rang, amely most 150 éves. A for -
más és kü lö nö sen szép han gú ha -
rang ol da lán a kö vet ke zõ szö veg
van ki önt ve: „ Benke Jó zsef hi tes
ügy véd le for rób ban sze re tett le á -
nyuk nak Anna Klá rá nak 1852-dik
év áp ri lis 30-án született-1856-dik 
és ok tó ber 6-án meg holt nak te te -
me fe lett emelt krip ta és ká pol na
örö kös ala pít vá nyá nak ké szí tet te
1857-dik év ok tó ber 6-án.”

De ki volt az a hi tes ügy véd, aki négy éve sen el halt le á -
nyá nak em lé ké re már a kö vet ke zõ év ben ha ran got ön te tett?

Benke Jó zsef 1822-ben szü le tett Sze ge den. Is ko lá it ott
kezd te, majd a pi a ris ták nál érett sé gi zett. 1846-ban el vé gez te 
a pes ti jogi egye te met ügy vé di vizs gát tett és Sze ge den te le -
pe dett le. Azt is tud juk, hogy 1848-ban a Sze ged-föl sõ vá ro si 
nem zet õr szá zad szá za do sa. Mint jó nevû ügy véd õ vé del -
me zi Ró zsa Sán dort és tár sa it is. Fe le sé ge Joó Ka ta lin. Már
az 1860-as évek tõl tu laj don nal, bir tok kal ren del ke zik a ma
is Szatymazhoz tar to zó, de ak kor sze gei föld nek te kin tett
Fe hér tó nevû te rü let Jó Pál he gyé ben. A száj ha gyo mány 50
lánc föld re em lé ke zik, a ko ra be li írá sok 127 hold ról szól -
nak. Benke Jó zsef bir to kán több ta nyát is épít te tett, a min -
den ko ri köz pon ti gaz da ság tól nem messze dél re egy ven -
dég há zat, az úgy ne ve zett „vi rá gos” ta nyát is fel húz ták a ko -
ra be li szo kás nak meg fe le lõ en. Ide, ebbe a kü lön ál ló ta nyá ba 
szál lá sol ták be a na pok ra, he tek re ki ér ke zõ ro kon sá got, is -
me rõ sö ket.

A ha ran gon lévõ szö veg bõl azon ban az is kö vet ke zik,
hogy el ké szül te után még nem ke rült ki a Benke ta nyá ra. A
haj da ni desz kás te me tõ be 1856-ban el han tolt Anna Klá ra
sír já hoz (krip tá já hoz) ál lí tot ták fel 1857-ben. Ami kor
Benke Jó zsef el hunyt (1895-ben) Anna Klá ra nevû lá nyá -

hoz te met ték, a krip tát ki bõ ví tet ték, és át ala kí tot ták, a ha ran -
got a (szatymazi) fe hér tói bir tok ra ki hoz ták. 

Azt már pon to san tud juk, hogy az egyik ma gas la ton fel -
ál lí tott ha ran got mi kor szen tel ték fel az új he lyen, mert ar ról
egy bor dó szí nû ke rá mi á val ke re te zett, kü lö nö sen jól ol vas -
ha tó, fal ba ágya zott táb la tu dó sít a va la mi ko ri vi rá gos ta -
nyán. (ol vas suk most el a Hor váth Nóra  ál tal le fény ké pe zett 
szö ve get.) 1899. no vem ber 27-e az a nap (va sár nap), ami kor 
a fel ál lí tott táb lát és a raj ta sze rep lõ ha ran got Jászay Géza
rókusi plé bá nos fel szen te li. Így ke rült a ha rang a te me tõi

csend bõl, a min den na pi szol gá lat -
ba. A „vi rá gos” ta nya tu laj do no sa
idõ köz ben meg vál to zott. Benke
Jó zsef 1890-ben, mi kor hû em be re 
Bo dor Pé ter meg nõ sült 24 lánc
föl del együtt rá írat ta. Bo dor Pé ter
örö köl te meg a ha ran go zást is.
Min den reg gel, dél ben és este
kon gat ni kel lett, a föld mun ká sai
hoz zá iga zod tak. Szólt a ha rang
(ke vés kö tél pénz el le né ben) ak kor 
is ha va la ki a ta nyák népe kö zül
meg halt. Fönn a par ton lévõ ha -
rang láb mel lett egy fa bó dé volt.
Vi har ese tén a jég ve rés el ke rü lé se
ér de ké ben ha ran goz ni kel lett a fa -
há zi kó ol tal ma alatt. Tör tént egy
íz ben, hogy nyu ga ti irány ból sö tét
bo ru lás emel ke dett a lát ha tár fölé.
A ha ran go zást már jó val elõbb
meg kezd ték. Olyan erõs szél tá -
madt a vi har so rán, hogy a bódé

desz kái sza na szét re pül tek, a ha ran go zó a jég ve rés be me ne -
kült a ta nyá ig.

Az elsõ vi lág há bo rú ide jén fel me rült, hogy a par ti ma -
gas la ton lévõ ha ran got kö ze lebb kel le ne hoz ni a ta nyá hoz.
A Benke bir to kon dol go zó két orosz ha di fo goly lett a fel -
adat tal meg bíz va. Han gos imád ság és temp lo mi ének kí sé re -
té ben húz ták be las san a lo vak a le vett ha ran got. A volt vi rá -
gos ta nya, mel lett né hány mé ter re lett fel ál lít va. 

Bo dor Pé ter után a ha ran go zást az utó dok is meg örö köl -
ték. Las san azon ban a reg ge li és az esti ha ran go zás el ma -
radt. Hang já val a kö zel gõ vi har ral is mind rit káb ban küz -
dött. Vé gül már csak a ha lot tak bú csúz ta tá sa volt a fel ada ta. 

Nagy hó és hi deg volt, mi kor a ta nya utol só la kó ja, Bo -
dor Jánosné Nagy Ilo na is meg halt. Ek kor zak la tot tan, fél ci -
põ ben és kis ka bát ban ki au tó zott a fia, hogy az oly sok szor
hal lott ha rang hang já val bú csúz tas sa. Ész re se vet te, csak
mi kor né hány kon dí tás után az új kö tél el sza kadt, hogy ott
áll fél ci põ ben a tér dig érõ hó ban és majd meg fagy a csi kor -
gó sze les idõ ben.

Az új kö tél nem véletlenül sza kadt el. Az anya hol tá ban,
a sí ron túl is vi gyáz ta gyer me két.

Ek kor 1983. ja nu ár ját ír tunk . Az óta hall gat a Benke Jó -
zsef ál tal ön te tett ha rang.

Pál mai Jó zsef

Hely tör té net – Egy ha rang múlt já ról
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Tu dó sí tás
ál lam pol gár sá gi

es kü rõl
Meg hitt, ked ves ün nep ség ke re té ben ál lam pol gá ri es küt

tett a pol gár mes ter és az anya könyv ve ze tõ elõtt, ez zel ma -
gyar ál lam pol gár sá got szer zett Simonyik Mar git  szatymazi
la kos. 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 runk nak és csa -
lád já nak is.

Pá lyá za ti fel hí vás

A Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj pá lyá zat 2008. évi for du ló já ra

Szatymaz Köz ség Kép vi se lõ tes tü le te 2007. szep tem ber
12. nap ján dön tött ar ról, hogy csat la ko zik a Bursa
Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá zat hoz. 

A Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj pá lyá za ton részt ve het az, aki:

a. fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó ja, nap pa li ta go za ton,
elsõ alap kép zés ben vesz részt  („A” tí pu sú pá lyá zat)

b. érett sé gi elõtt álló kö zép is ko lás, aki fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ben ta nul to vább („B” tí pu sú pá lyá zat)

és rá szo rult sá gát - a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el -
lá tás ról szó ló 1993. évi III. tör vény 4.§. /1/ be kez dé sé ben, és 

a 14/2004. (VIII.10.) KT. ren de let 46. §-ában fog lal tak ra fi -
gye lem mel - iga zol ja. 

/A csa lád ban az egy fõre jutó jö ve de lem  nem ha lad hat ja
meg a 32.556 Ft-ot/ 

Ösz tön díj ban ki zá ró lag a te le pü lé si ön kor mány zat te rü -
le tén ál lan dó la kó hellyel ren del ke zõk ré sze sül het nek.

Nem ré sze sül het nek Bursa tá mo ga tás ban a rend vé del mi
és ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tói!

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. ok tó ber
31.

A pá lyá za ti ki írás meg te kint he tõ a Pol gár mes te ri Hi va tal 
hir de tõ táb lá ján 2007. szep tem ber 12. nap já tól. 

A ké re lem és a pá lyá za ti adat lap át ve he tõ a Pol gár mes te -
ri Hi va tal ban, il let ve le tölt he tõ a www.bursa.hu hon lap ról.
Rész le tes in for má ci ót kap hat nak a 62/583-560/19 te le fon -
szá mon, il let ve sze mé lye sen is ál lunk ren del ke zé sük re. 

Ön kor mány za ti köz le mé nyek

Kör nye zet gaz dál ko dá si
KHT fel hí vá sa

A Sze ge di Kör nye zet gaz dál ko dá si KHT
mun ka tár sa 2007. szep tem ber 19-én

10-12 órá ig
a Pol gár mes te ri Hi va tal ban

fo ga dó órát tart.

Tá jé koz ta tás
Szatymaz Köz ség Kép vi se lõ tes tü le te úgy

ha tá ro zott, hogy a 2007. jú ni us 1. nap já tól
kí sér le ti jel leg gel be ve ze tett hosszí tott

ügy fél fo ga dá si ren det, ér dek lõ dés hi á nya mi att
2007. ok tó ber 1. nap já tól meg szün te ti.
Ezt kö ve tõ en a Pol gár mes te ri Hi va tal a
ko ráb bi ügy fél fo ga dá si rend sze rint fog

mû köd ni (Hét fõ és Pén tek 8:00-tól 12:00-ig,
Szer da 8:00tól 16:00-ig).

dr. Kor má nyos Lász ló  

Fel hív juk az ol va sók fi gyel mét,
hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal

pénz tá rá ban még kap ha tó
a Szatymaz Föld je és Népe 

mo no grá fia 3000 Ft-ért.

Fel hí vás

Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét,
hogy a ha von ta fi ze ten dõ

szenny víz csa tor na ví zi-köz mû dí ját
a he lyi ta ka rék szö vet ke zet ben

is be le het fi zet ni!

http://www.bursa.hu
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Szep tem ber 

22-én Szü re ti bál 
Moz gás kor lá to zot tak
Szatymazi Egye sü let 
ren dez vé nye

Kon di te rem
Fel újí tás mi att zár va!!

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
Tor na
Kedd, csü tör tök 1800

He lye: Ál ta lá nos Is ko la

Ke rá mia fog lal ko zás- ko ron go lás
Min den csü tör tö kön 1600 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház
Ve ze ti: Kon koly Éva
He lye: Gon do zá si köz pont
Nyug dí jas Klub
Min den hó utol só szer da 1700 óra
Ké zi mun ka szak kör
Min den ked den  1600

To vább foly tat ja az ér ték te rem -
tõ, he lyi ci vil kö zös sé gek tá mo ga tá -
sát a Csong rád Me gyei Köz gyû lés. A
Te le pü lé si Pá lyá zat-elõ ké szí tõ Alap
si ke re után ez út tal a ci gány ki sebb sé -
gi ön kor mány zat ok, ci vil és pol gár õr 
szer ve ze tek szá má ra írt ki pá lyá za -
tot. 

A Csong rád Me gyei Ön kor mány -
zat hoz ci vil szer ve ze tek is pá lyáz hat -
nak anya gi tá mo ga tás ra – is mer tet te
Sán dor At ti la, a Csong rád Me gyei
Köz gyû lés al el nö ke. Azok nak a be -
jegy zett ala pít vá nyok nak és egye sü le -
tek nek vár ják a ter ve i ket, ame lyek a
me gyei szék he lyû több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sok fel ada ta i hoz kö tõ dõ kul tu rá -
lis, kör nye zet vé del mi, szo ci á lis, va la -
mint ok ta tá si fel ada to kat és prog ra mo -
kat sze ret né nek meg va ló sí ta ni. A ma -
xi mum 300 ezer fo rin tos tá mo ga tás ból
kö zös sé gi ren dez vé nyek, kon fe ren ci -
ák, ki ad vány ok fi nan szí roz ha tók. Erre
a cél ra 8 mil lió fo rin tot kü lö ní tett el a
me gyei ön kor mány zat a költ ség ve tés -

ében, amellyel a ci vil kö zös sé gek kis -
tér sé gi szin tû együtt mû kö dé sét kí ván ja 
elõ se gí te ni – je len tet te ki az al el nök. 

A te le pü lé si pol gár õr szer ve ze tek
kö zött 2 mil lió fo rin tot osz ta nak szét. -
Azok nak a pá lyá za tát ré sze sít jük
elõny ben, akik esz közt vagy for ma ru -
hát sze ret né nek vá sá rol ni a me gyei ön -
kor mány zat tá mo ga tá sá val – mond ta
Sán dor At ti la, bár hoz zá tet te: tud ják,
hogy el sõ sor ban üzem anyag ra van
szük sé gük a he lyi szer ve ze tek nek ah -
hoz, hogy a köz biz ton ság ér de ké ben
vál lalt fel ada ta i kat tel je sí te ni tud ják,
ezért mû kö dé si költ ség re is pá lyáz hat -
nak a non-pro fit kö zös sé gek.

A ci gány ki sebb sé gi ön kor mány -
zat ok 2 mil lió fo rint ra pá lyáz hat nak 10
szá za lé kos ön erõ vál la lá sá val. Eb bõl a
pénz bõl el sõ sor ban kö zös ség épí tõ,
kul tu rá lis, ha gyo mány ápo ló prog ra -
mok meg va ló sí tá sát fi nan szí roz za a
me gyei ön kor mány zat, amely ki emel -
ten fog lal ko zik a ro mák kal. Vár ha tó an
de cem ber re el ké szül egy fel mé rés,

amely a me gyé ben élõ ro mák hely ze tét
tér ké pe zi fel. En nek ada ta i ra tá masz -
kod va ter ve zik 2008-tól fel zár kóz ta tó
prog ra mok ki dol go zá sát. A pá lyá za to -
kat az év vé gé ig le het be nyúj ta ni. Az
el nyer he tõ összeg 150.000 fo rint, ám
ha több szer ve zet össze fog, ak kor a tár -
su lás akár 250 ezer fo rin tot is kap hat.

A me gyei ön kor mány zat szá má ra
fon tos cél a he lyi szer ve ze tek tá mo ga -
tá sa, se gí té se – az anya gi meg szo rí tá -
sok, a köz pon ti for rás el vo nás el le né re
is. A pá lyá za ti ala pok ra már is nagy az
ér dek lõ dés, hi szen pél dá ul a ci vil szer -
ve ze tek tag jai teli van nak öt le tek kel,
prog ram ter vek kel, ame lyek meg va ló sí -
tá sa oly kor csak né hány tíz- vagy száz -
ezer fo rin ton mú lik. Az ered mé nye vi -
szont egy egész köz sé get, vá rost gaz -
da gít. 

A pá lyá za ti fel hí vá sok le tölt he tõk a
www.csongrad-megye.hu hon lap ról. 

Csong rád Me gyei Köz gyû lés
Saj tó szol gá la ta

Újabb me gyei tá mo ga tá sok

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

PILATES
Egy új moz gás for ma!!! 

„Min den ki nek vele szü le tett joga a fi zi kai tö ké le tes ség!”
Joseph Pilates

Szatymazon a Mû ve lõ dé si Ház ban
(Szatymaz, Dó zsa Gy. u. 42.)

Nyílt nap ke re té ben be mu ta tó órá mon sok sze re tet tel
vá rok min den ked ves ér dek lõ dõt.

Idõ pont ja: 2007. no vem ber 05 (hét fõ) 18 óra

Ter ve zett idõ pont ok:
Hét fõ: 1800-1900, Szer da: 1800-1900, Pén tek: 1800-1900

Aján lom:
– Már nem na gyon em lék szel mi kor spor tol tál utol já ra.

– Nem vagy már húsz éves
– Ki nem áll ha tod az „ugri-bugri” tor nát

– Új don sült anyu ka ként ma gad ra van
a leg ke ve sebb idõd és ener gi ád

(pe dig de jó len ne ha mar újra for má ba len dül ni!)
– A sok ülõ mun ká tól vagy álló mun ká tól

bi zony-bi zony néha ér zed a há tad
 vagy majd „le sza kad” a de re kad!

Ér dek lõd ni le het: 
Kovácsné Bán Krisz ti ná nál 

a 06/70-948-1581-es te le fon szá mon

http://www.csongrad-megye.hu
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Az idei au gusz tus 20-i ren dez vény fõ mû sor szá mát a
Nem zet kö zi Néptáncfesztivál két nem zet kö zi fel lé põ je a
Serra do Caldeirao Néptáncegyüttes Por tu gá li á ból és a Lit -
ván Diemelis nép tánc együt tes nyúj tot ta. Szí nes mû so ruk
egy au ten ti kus uta zás volt a két nem zet népi kul tú rá já ba,
pro duk ci ó juk ma ra dan dó él ményt nyúj tott. 

A szín pa di pro duk ció után az ut ca bá lon érez het ték jól
ma gu kat a szó ra koz ni vá gyók. Saj nos az idõ já rás nem volt
ke gyes, így a mu lat ság vi szony lag ko rán vé get ért a ké szü lõ
vi har mi att.

Ké pek a Nem zet kö zi Néptáncfesztiválról:

Rö vi den a bú csú ról

Sze mez ge tés a Könyv tár ban
Nem csak könyv moly ok nak!

Dr. Kárpátiné Gangl Te réz:Ál ta lá nos re cept

Ve gyél 12 hó na pot,
Gon do san tisz títsd meg a ke se rû ség tõl,

a ki csi nyes ség tõl,
fé le lem tõl,
ha rag tól.

Azu tán oszd fel a hó na po kat 30
vagy 31 nap ra.

Min den na pot ké szíts el
1 rész mun ká ból,

3 rész jó aka rat ból,
egy   gyû szû nyi de rû bõl.

Mind eh hez adj 
3 evõ ka nál op ti miz must,

1 csi pet iró ni át,
1 kés hegy nyi ta pin ta tot.

A ka pott masszát bõ ven öntsd le sze re tet tel.
A kész ételt min dig dí szítsd apró

fi gyel mes ség gel és tá lald fel
mo soly gó arc cal.

A fen ti re cept egy rend ha gyó sza kács könyv aján lá sa,
mely ben pa ti ku sok re cept jeit és gyógy sze rész-bo rá szok
kü lön le ges bo rait so ra koz tat ja fel a szer zõ.Dr. Szarvasházi
Ju dit.

Könyv aján ló
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Biz ton sá go san az is ko lá ba ve ze tõ
úton

A kö zel múlt ban meg kez dõ dött a
tan év, így a köz le ke dés ben is egy re
több gyer mek vesz részt. Ha nem va -
gyunk kel lõ en kö rül te kin tõ ek vagy
óva to sak, a köz le ke dés óri á si ve szé lye -
ket rej te get het ma gá ban. A bal ese te ket
meg elõ zen dõ, áll jon itt né hány fi gye -
lem fel hí vó jótanács is ko lá sok nak és
szü le ik nek:

1. Ér de mes in kább 5-10 perc cel ko -
ráb ban el in dul ni az is ko lá ba, hogy
gyer me künk si et ség és kap ko dás nél -
kül, idõ ben be ér kez hes sen.

2. Ne a leg rö vi debb, ha nem a leg -
biz ton sá go sabb utat vá lasszuk! Le -
he tõ ség sze rint azon az úton kí sér jük
rend sze re sen is ko lá ba a gye re ket, ame -
lyen ké sõbb egye dül jár majd.

3. Hasz nos, ha – az élet ko ri sa já tos -
sá gai fi gye lem be vé te lé vel - a gyer mek -
kel meg be szél jük a leg fon to sabb köz -
le ke dé si sza bá lyo kat! Kö rül te kin tés
nél kül soha nem sza bad át men ni az út -
tes ten; ta kart hely zet bõl, vagy álló jár -
mû mö gül az útra lép ni ve szé lyes! 

4. Ha a gyer mek ke rék pár ral köz -
le ke dik, ne fe led kez zen el az elsõ, és
hát só vi lá gí tás ról, va la mint je lez ni a
ka nya ro dá si szán dé kot! Ha la kott te rü -
le ten kí vü li köz utat is igény be kell ven -
nie, fel tû nõ vagy fény vissza ve rõ ru ha -
da ra bot vi sel jen! (Lát ha tó sá gi mel lény) 

5. A bal ese tek meg elõ zé se ér de ké -
ben tö meg köz le ke dé si jár mû ve ken
való uta zás kor ka pasz kod ni kell! Ha a
vil la mos, tro li busz, vagy au tó busz aj ta -

ja még nyit va van, de már szól a csen -
gõ, nem sza bad fel-, il let ve le száll ni!

6. Ha gyer me kük ér té ke ket visz
az is ko lá ba (mo bil te le fon, kész pénz,
mp3-lejátszó, ék szer, stb.), ak kor
könnyen bûn cse lek mény ál do za tá vá
vál hat! Ha még is el kell vin ni bár mit,
ami ér ték kel bír, ak kor ér de mes el ma -
gya ráz nunk, ho gyan kell he lye sen be -
pa kol ni az is ko la tás kát: min den ér ték
a bel sõ, nagy zseb al já ba ke rül jön, ne a
kis, kül sõ fakkokba! 7.Tö meg köz le ke -
dé si esz kö zön a zseb lo pá sok el ke rü lé se 
ér de ké ben a tás kát ér de mes le ven ni (öl -
ben, kéz ben tar ta ni), hogy szem elõtt
le gyen! 

 Köz re mû kö dé sü ket kö szön jük!

Sze ge di Rend õr ka pi tány ság

Ki csik nek: A Nap Szü le tés nap ja

Nagy Na tá lia ver ses me sé jé ben  a Nap rend szer ele ve ne -
dik meg:A Nap ép pen az öt mil li ár do dik szü le tés nap ját ün -
nep li.Min den gye rek tud ja, ho gyan szok tak vi sel ked ni ün -
nep elõtt az anyu kák és a nagy ma mák:be vá sá rol nak,süt -
nek,fõz nek,fod rász hoz men nek.Pon to san ezt csi nál ja a Na -
pocs ka is. Ami kor a gye re kek hall gat ni fog ják ezt a me sét,
csöp pet sem lesz nek meg lep ve, in kább a ha su kat fog ják
majd ne vet tük ben.

Ti nik nek: Meg Cabot:A ne ve let len her ceg nõ nap ló ja 
8.-Hercegnõ a sza ka dék szé lén

To vább foly ta tód nak Mia ka land jai, aki vég re,va la há ra
ti zen egye di kes lett.Vég re, va la há ra meg sza ba dult a
diákönkormányzati el nök ség nyû gé tõl. Ak kor hát mi a baj?
Mi az, ami vég ze te sen el rom lik?

Fel nõt tek nek: Mel lék ha tás

…a vi lág leg kö vé rebb em be ré nek fogy nia kel le ne, de ha 
le fogy, oda a hír ne ve, a pén ze, az éle te…….egy élõ
showmûsor, amely ben egy falu jö võ je a tét, és egy má sik

show, amely nek részt ve võ je fel for gat ja egy egész boly gó
tár sa dal mi és po li ti kai rend jét………

F. Tóth Be ne dek elsõ no vel la vá lo ga tá sá ban egy kis re -
gény és ki lenc rö vi debb tör té net vár ja az ol va só kat.

Az Or szá gos Könyv tá ri Na pok ke re té ben

ok tó ber ben út já ra in dul  

A Nagy Olvashow

2007.ok tó ber 2-12.

Ok tó ber 3.:Babaolvashow

Ok tó ber 5.: Kölyökolvashow

Ok tó ber 7.:Köny ves Va sár nap

Ok tó ber 8.:Tiniolvashow

Ok tó ber 10.: Nagyiolvashow

Rész le tek a Könyv tár ban 

Rend õr ség köz le mé nye
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Tisz telt ter me lõk!

Pár mon dat ban tá jé koz ta tás szint jén sze ret ném is mer tet -
ni a nyá ron meg je lent me zõ gaz da sá gi ter me lõ ket érin tõ tá -
mo ga tá si ren de le te ket.

78/2007.(VII..30.) F.V.M. ren de le te

A tá mo ga tás cél ja:
A me zõ gaz da ság ban meg úju ló ener gia for rás ok ki ter jedt 

hasz ná la tá nak elõ se gí té se.
E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he -

tõ igény be me zõ gaz da sá gi ener gia fel hasz ná lást biz to sí tó
bio massza ka zán és az elõ ál lí tott ener gia szét osz tá sát, tá ro -
lá sát szol gá ló esz kö zök be szer zé sé hez.

A tá mo ga tás mér té ke a be szá mol ha tó ki adá sok 50%-a.
A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa:2007. év ben szept.

17-október 17-ig.

75/2007 (VII.27) F.V.M. ren de let

A tá mo ga tás cél ja:
Ül tet vé nyek te le pí té sé vel, meg lé võ ül tet vé nyek kor sze -

rû sí té sé vel, a faj ta szer ke zet ja ví tá sá val a pi a ci igény hez al -
kal maz kod ni tudó ha té kony és mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek 
meg fe le lõ gaz dál ko dás  hát te ré nek meg te rem té se.

A tá mo ga tás mér té ke: az el szá mol ha tó ki adás :40-60%-a
A ké re lem be nyúj tá sá nak ide je:2007. okt.1-31 kö zött.

71/2007 (VII.27) F.V.M. ren de let

A tá mo ga tás cél ja:
Me zõ gaz da sá gi te rü le ten lágy szá rú ,éve lõ, új ra ve tés ill.

új ra te le pí tés nél kül leg alább 5 évig ener ge ti kai alap anyag
ter me lé sé re fenn tart ha tó ener gia nö vé nyek te le pí té se.

A tá mo ga tás mér té ke: az összes be ru há zá si költ ség
40-60%-a.

A ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2007-ben: okt.1–nov. 2.

Meg hí vó
Aa Nyug dí jas Egye sü let 2007. ok tó ber 06-án 17 óra kor ren de zi meg

az Idõ sek vi lág nap ja ren dez vényt a Lesz Vi gasz ven dég lõ ben.
Menü:

Bé csi sze let kö ret tel, sa va nyú ság gal.
Mar ha pör költ kö ret tel, sa va nyú ság.

Zene és Tom bo la
Rész vé te li díj: 1200 Ft.

Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vár a ren de zõ ség.
Je lent kez ni le het 2007. szep tem ber 30-ig.

Rácz Ist ván el nök

Meg hí vó
A Moz gás kor lá to zot tak Szatymazi Egye sü le te sze re tet tel meg hív ja szep tem ber 22-én
tar tan dó szü re ti , fi á ke res fel vo nu lás ra és az azt kö ve tõ bál ra a Mû ve lõ dé si Ház ba.

Prog ram:
1200 fi á ke re sek fo ga dá sa, fi á ke res fel vo nu lás a falu ut cá in és Ki rály Mi hály ta nyá já ra.
1900 va cso ra és utá na bál kivilágos vir ra da tig.
ÉJJEL TOMBOLA

Be lé põ díj: 1500 Ft/fõ
Va cso ra: Ve gyes sült kö ret tel, sa va nyú ság, kávé

Je gyek elõ vé tel ben kap ha tók a Mû ve lõ dé si Ház ban szep tem ber 12-tõl dél elõtt 9-11 órá ig.
Gera Anna el nök

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

Fa lu gaz dász köz le mé nye

Nyug dí jas Egye sü let köz len dõi
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67/227 (VII.26.)F.V.M. ren de let

A ren de let cél ja :
Fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság át ala kí tá sá nak, 

va la mint a bir tok struk tú ra át ala kí tá sá nak elõ moz dí tá sa, a
me zõ gaz da sá gi mun ka erõ korstuktúrájának ja ví tá sa, a vi -
dék népességmegtartóképességének nö ve lé se és a me zõ gaz -
da sá gi te vé keny ség hosszútávú fenn tar tá sa.

A fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ e ren de let alap ján a me -
zõ gaz da sá gi te vé keny ség meg kez dé sé hez egy al ka lom mal
jö ve de lem pót ló tá mo ga ta tást ve het igény be.

A tá mo ga tás össze ge: 40 000 eurónak meg fe le lõ fo rint -
összeg.

A ké re lem be nyúj tá sa: 2007-ben dec.3. és 2008.febr.7.
kö zött. 

A 23/1997(IV.17 )F.V.M. ren de let 28/A §-a alap ján a fi -
a tal gaz dál ko dó több let tá mo ga tást kap hat (+10%) pl.: nö -
vény ter mesz tés, ül tet vény te le pí tés  ese tén. A több let tá mo -
ga tás igény be vé tel ének fel té te le ,hogy az adott gaz dál ko dó,
re giszt rál tas sa ma gát mint fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ. A
re giszt rá ci ót azok a 18 és 40 év  kö zöt ti gaz dál ko dók kér he -
tik ,akik töb bek kö zött ren del kez nek te vé keny sé gük kel kap -
cso la tos üz le ti  terv vel ,és a  jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
me zõ gaz da sá gi vég zett ség gel.

A re giszt rá ció vég sõ idõ pont ja: 2007.okt.31.

A 10% több let tá mo ga tás és a fi a tal me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ el in dí tá sa két kü lön le he tõ ség.

83/2007( VIII.10) F.V.M. ren de let

A tá mo ga tás cél ja :
Me zõ gaz da sá gi   ter me lõ te vé keny sé get vég zõk  kor -

össze té tel ének  ja ví tá sa, az el ap ró zó dott bir tok szer ke zet
ész sze rû kon cent rá ló dá sá nak elõ se gí té se és a gaz da sá gok
át la gos mératének nö ve lé se.

Az 55. élet év ét be töl tött me zõ gaz da sá gi ter me lõ ko rai
nyug dí ja zá sa , a gaz da ság át adá sa ,át ru há zá sa fi a tal gaz dál -
ko dó nak. 

A tá mo ga tá si ké rel met elsõ íz ben :2007.dec.3.és
2008.jan. 15. kö zött le het be nyúj ta ni.

Anya kecs ke tar tás tá mo ga tás  
Be adá si ha tár idõ: 2007.okt.31-ig
Be adás címe: Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va -

tal
                      1385 Bu da pest 62. , Pf.867.

A ren de le tek kel kap cso la tos  rész le tes tud ni va lók :FVM
internetes hon lap ján

www.mvh.gov.hu  ill.: a fa lu gaz dász nál.

Ké rem föld te rü le te i ket tart sák parlagfûmentesen!!

A fa lu gaz dász fo ga dó órá ja:
Szer da: 7:30-tól-16:00-ig
Pén tek: 7:30-tól-13:30-ig

Halászné Ács Éva fa lu gaz dász)

Sza ba don vá sá rol ha tó a ma gyar in ter ven ci ós ku ko ri -
ca 

Az EU hi va ta lo san hoz zá fér he tõ vé tet te a je len leg
ma gyar in ter ven ci ós rak tá rak ban tá rolt ku ko ri ca kész -
le te ket, így mos tan tól a ma gyar in ter ven ci ós ku ko ri ca
egé sze sza ba don vá sá rol ha tó az unió te rü le tén. 

Az unió Hi va ta los Lap já ban meg je len tek sze rint 1 199
135 ton ná val nö vel te az unió a pá lyáz tat ha tó mennyi sé get,
mely gya kor la ti lag meg egye zik a je len leg ma gyar in ter ven -
ci ós rak tá rak ban tá rolt ku ko ri ca mennyi ség nek. A dön tést
azon na li ha tá lyú, és a ku ko ri ca irán ti ke res let nö ve ke dé sé -
vel in do kol ták. A csü tör tö kön meg tar tott brüssze li in ter ven -

ci ós ga bo na ten de ren össze sen 240 ezer ton na, ma gyar or szá -
gi in ter ven ci ós rak tá rak ban tá rolt ku ko ri cá ra fo ga dott el vé -
te li aján la to kat a Ga bo na-irá nyí tó Bi zott ság, 190,07 -
220,10 euró kö zöt ti ton nán kén ti árak kal. 

A két hét tel ez elõt ti li ci tá lá son a Ma gyar or szá gon tá rolt
eu ró pai uni ós in ter ven ci ós ku ko ri ca kész let bõl már 332 ezer
ton na ku ko ri cát ér té ke sí tet tek. Jú li us ele jén 500 ezer, majd
ké sõbb újabb 500 ezer ton na in ter ven ci ós ku ko ri ca el adá sá -
ról szü le tett dön tés, így a mos ta ni ér té ke sí té sek kel együtt
több mint 1 mil lió ton nát ad tak már el. Au gusz tus ele jei ál la -
pot sze rint ke vés sel több mint 1 mil lió ton na ku ko ri ca ma -
radt még ha zai in ter ven ci ós rak tá rak ban

EU vo nal

Ha jól si ke rül meg ír nom ezt az írást,
el özö nöl he ti a vá ros la kó nép az al föl di ta -
nya vi lá got. Gon dol ha tom ezt én, aki
annyi ra sze re tem és annyi ra élem, hogy
õszin tén rá cso dál ko zom arra, kit nem
érint meg az, mi nek sze re te te ne kem ter -
mé sze tes. Érett sé gi ta lál ko zón kon is kér -
dez te Illovai Gabi, hogy ugyan mit csi -

nálsz ott egész nap, né zed a pla font? Vagy 
nagy öröm mel vi szek ki egy párt vagy egy 
csa lá dot va la me lyik ta nyá ra s szin te vi -
gyázz ál lás ban vár ják, míg rá jö vök, egy ál -
ta lán nem akar nak kinn alud ni. Per sze
van nak lel ke se dõk, akik rend sze re sen ki -
jár nak, ná lunk nyolc év alatt nem volt
egyet len olyan hét sem, hogy ne lett vol na

ven dég. Még fo ga dá so kat is kö töt tünk a
pá rom mal, va jon gyün-e ma va la ki vagy
sem?

Mi a jó a ta nyá ban? Most olya nok nak
kell ma gya ráz nom, akik azt hi szik, hogy a 
pusz ta egy nagy le be to no zott üres tér s  a
ta nyák ne he zen meg kö ze lít he tõ nyo mo -
rú sá gos vis kók, le rob bant em be rek kel,

Ol va só ink ír ták – görgényi gábor: Élõ ta nya vi lág

http://www.mvh.gov.hu
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eset leg van né hány pan zió, amit a tech ni -
ka vív má nya i val pár nap ra él he tõ vé tesz -
nek. Ír hat nék ne kik pél dá kat, ki mi vel
fog lal ko zik, mi vel töl ti  ide jét, de nem
szo ci og rá fia ké szül, amit már igen ne héz
is len ne meg ír ni, mert majd nem hogy
ahány ta nya, annyi féle élet – csak
Szatymazhoz pél dá ul 840 élõ ta nya tar to -
zik. Így in kább azt pró bá lom el mon da ni,
hogy ál ta lá nos ság ban mi a jó a ta nyai élet -
ben, mi az a nagy sze rû ség, ami re min den
ta nyán la kó nak meg van a le he tõ sé ge,
hogy  érez ze és él vez ze. 

Ha olyan ta nyá ra ju tok, hol még nem
jár tam, min dig iz ga lom mal fi gye lem a ha -
son ló sá go kat és a kü lön bö zõ sé ge ket.
Mind ket tõ bõl van bõ ven, le gyen a lakó
akár ott szü le tett, a nagy pa nel-ki ván dor -
lás ide jén ki köl tö zött, vál lal ko zó, ki vén -
hedt gengsz ter, csu pán csend re vá gyó
csa lád, vá ros ba be já ró dol go zó, lé hû tõ,
mû vész, gaz dag vagy sze gény. A ha son -
ló ság már ön ma gá ban ab ban is meg van,
hogy ha el me gyek mond juk az
Ópusztaszerhez kö ze li Pitricsomba, vagy
a Domaszékhez tar to zó Fe ke te szél re,
ugyan ezt a sok fé le sé get ta lá lom. Bár me -
lyik vi dé ken könnye dén ta lál ha tok zug -
kocs mát, au tó sze re lõt, kõ mû vest,  kecs ke -
te jet. 

Ré gen két fé le ta nya volt: a ré sze ge sé
és a szor go sé. Ha son ló volt az épü le tek el -
ren de zé se, a bú to rok, a szo ká sok. Ma az
em be rek sok fé le sé ge mi att igen sa já tos
meg ol dá sok kal ta lál koz ha tunk. És ez hor -

doz za ma gá ban a lé nye get! Él vez ni a le -
he tõ sé get vá gya ink meg va ló sí tá sá ra, akár
egy ha gyo mány õr zõ tá bor, akár egy disz -
nó ól épí té sé rõl le gyen szó. Él vez ni azt a
fel fe de zést, hogy de jó a pil la nat, de jó itt
és most élni! Mi cso da iz ga lom fel fe dez ni
azt, hogy sza bad va gyok az ál tal, hogy
mind ez ki elé gít! Hisz’ az em ber maga
ossza be ide jét, s így bár mily’ ne héz is a
mun ka, szí ve sen csi nál ja, érzi az al ko tás
örö mét. 

Most bi zo nyá ra eszük be jut, hogy
van nak nyo mor gó em be rek, mi van azok -
kal? Biz to san így érez min den ki?  Ez zel
ér kez tem a leg fon to sabb hoz: ta pasz ta la -
tom sze rint az a ta nyai em ber, akit le néz -
tek ta nya si vol ta mi att és aki érez te is ezt a
le né zést, sõt volt is tõle ki sebb ren dû sé gi
ér zé se, most kezd tu da tá ba jön ni an nak,
hogy mi lyen kincs bir to ko sa – lát ja már,
hogy az õ élet for má ja a rend szert és ér té -
ke ket dik tá ló vá ro si vi lág ban egy ér té kes
áru cikk. Hisz’ a ter mé szet ben él, jó le ve -
gõn, csend ben, van élet te re, vá lyog há za
egy ter mé sze tes lég kon di ci o ná ló be ren de -
zés, ahol nyá ron nem sül meg, té len nem
fagy meg, mert fá hoz is hoz zá tud jut ni,
még ha ke vés is a pénz, és egész sé ges en -
ni va lót fo gyaszt. Így már nem csa pás ként
éli meg azt, hogy ta nyán la kik. Kez di újra
örö mét lel ni a kör nye ze te fel fe de zé sé ben,
a ter mé szet ér zé sé nek él ve ze té ben. Az,
hogy ha az em ber min den na pi éle té ben
meg éli az idõ já rás, az év szak ok vál to zá -
sát, tá gít ja tu da tát, hisz’ van ide je ezen

gon dol kod nia, er rõl be szél get nie. Pes ti
ba rá tom ért he tet len ked ve hall gat ta vé le -
mé nyem, mi sze rint a vi dé ki em bert ne he -
zebb meg ve zet ni, be fo lyá sol ni. Mert ke -
ve sebb ag resszív in ger éri, jó val ke ve sebb 
„ügy” fut egy szer re az agyá ban. Mon dok
egy pél dát, húsz éve ta nyán élõ idõ sebb
ba rá tom me sél te: lát ta egy év ben, hogy
na gyon, fel tû nõ en sok a tü csök, nem is
tud ta mire vél ni, majd ren ge teg lett a gé -
bics is, ami nek táp lá lé ka a tü csök. Az tán a 
szár csa úgy rak ta fész két, hogy ára dás kor
a víz pont alat ta állt meg. Hon nan tud hat ta 
elõ re a gé bics s a szár csa, hogy mi fog tör -
tén ni? Most azon ban nem a bi o ló gia a
fon tos, ha nem a meg fi gye lés meg fi gye lé -
se! Kép zel jük el, hogy egy fel nõtt em ber
ez zel fog lal ko zik, ez köti le gon do la ta it
min den na pi te vé keny sé ge mel lett, kö zött! 
Ugyan ez az is me rõ söm mond ta, hogy itt
élve nem fél a ha lál tól: hisz’ ez a vi lág,
mely nek most ré sze, majd nél kü le is
ugyan így él, lük tet to vább s ez õt meg -
nyug tat ja. 

Most lá tom, mennyi re el ra gad tat tam
ma gam, s va ló ban: ma gam sem tu dom,
ho gyan vi szo nyul az én el kép ze lé sem ben
sze rep lõ szép ség  a va ló ság hoz. S hogy
nem ír tam a ta nyai élet rossz ol da lá ról?
Ugyan mi ért len ne rossz ol da la? Úgy van, 
ahogy meg él jük. És azt is tu dom, hogy az
em ber bár hol, akár egy pa nel ház ban is tud 
bol dog len ni, de meg gyõ zõ dé sem, hogy
kinn a ta nyán na gyobb az esély rá. Pró bál -
ják ki!

Üze net az elsõ Is ko lánk nak!

Tisz telt 1937 év szep tem ber el se jén a Ve lem együtt elsõ osz -
tá lyos még élõ és már el hunyt ta nu ló tár sa im ne vé ben sze re tet tel
kö szön töm a már nem mû kö dõ Sze ged, Szatymaz-Makraszéki
volt ál la mi - ele mi nép is ko lán kat és né hai nép ta ní tó ját Börtsök
Lász ló ta ní tó urun kat, a szi go rú, de ked ves Laci bá csin kat, aki az 
egész pe da gó gu si pá lya fu tá sa alatt cso dá la tos el hi va tott ság gal
ta ní tot ta a kör nyék la kos sá gá nak kü lön bö zõ kor osz tá lya it.

Mi az 1937 évi elsõ osz tá lyo sok (Urbán Vil mos, Far kas
Aran ka, Bo dor Ju lis ka, Börcsök Er zsé bet, Gera Ma tild, Lippai
Er zsé bet, Csíkós Má ria, Ta kács Anna, Csongorádi Fe renc, Bu -
dai Már ton, Paragi Imre, Ba log Mi hály, Kondász György, Ba log 
Lász ló) tisz te let tel kell, hogy em lé kez zünk arra az is ko lá ra, ahol
el in dul tunk a be tûk és szá mok, a hon is me ret, a kü lön bö zõ tu do -
má nyok alap vi lá gá ba.

Het ven év táv la tá ból is ele ve nen él nek ben nünk a még élõ
ak ko ri kis di ák ok ban az ak ko ri is ko lánk tan ter me, a ben ne volt
be ren de zé sek, az ud va ron lévõ or go na bok rok, a hû vöst adó ha -
tal mas pla tán fák és a gya kor ló ker té szet.

Az is ko la ud var sar ká ban lévõ ha rang láb, az oly is me rõ sen
zen gõ ha rang gal, fe szü let tel.

A fe lejt he tet len te kin te tes asszony Dalma néni, a Ve lünk
együtt nö vek võ há rom gyer mek kel, La ci ká val, Nel li ké vel és a
hosszú szõ ke hajú Mik lós ká val.

Dalma néni, mint pót ma mánk vi gyá zott ránk, kö vet te út ja in -
kat még fel nõtt ko runk ban is, és szor gal ma san gyûj töt te ró lunk
az em lé ke ket.

Ar ról sem sza bad meg fe led kez ni, hogy vol tak a ked ves
Mak ra szé ki is ko lánk nak, ta ní tónk nak és ta nu ló i nak ne héz évei
is, ami kor el kez dõ dött a II. vi lág há bo rú, meg kel lett vál ni a ta ní -
tónk tól, szü lõk tõl, test vé re ink tõl, akik nek egy ré sze soha sem
tért vissza ott ho na ink ba, fel ada ta ik egy ré szét át kel lett ven ni
Tõ lük.

Mind ezek mel lett jó ér zés volt, hogy a mi ked ves ta ní tónk
min den tan év vé gén ha za tért és a bi zo nyít vá nya ink ban az Õ
neve zár ta az évet.

Ezt a nép is ko lai bi zo nyít ványt az Õ jól is mert írá sá val ma 70
év után is a leg ked ve sebb em lék ként õr zöm és re mé lem, hogy
még élõ elsõ osz tá lyos ta nu ló tár sa im, va la mint azok utód jai is.

Büsz ke ség gel, fe lejt he tet len em lék ként gon do lok vissza a
há bo rú után, mint ka to na pe da gó gus meg lá to gat tam a régi is ko -
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Sza bó Gyu la: 2007 nya ra

Ég a nap me leg tõl a ko pár szik sar ja,
Lát juk, Arany Já nos mit is ér tett raj ta.
Ár nyék ba hú zó dott a szol ga,
Népi böl cses ség bõl tud ta mi a dol ga.
Reg gel te le húz ták a csor da-ita tót.
Pe dig be sem mond ták a hõ ség ri a dót.

Tol di sem gon dol ta: a jö võ be mu tat,
Mi kor fel emel te a pet ren ce ru dat.
Íme itt a jövõ, nya kig ál lunk ben ne,
Nem éget ne job ban, ha szahara len ne!
Egy gaz da ság ban sincs tíz ti zen két szol ga,
Úgy hajt min den gaz da, mint ha bé res vol na.

Nem kell ven dég ol dal, nem sze kér re rak nak,
Te ke rik a szé nát, kom bájn nal arat nak,
A gyön ge ga bo nát könnyen le kap kod ták,
Sze gény kis bú zán kat gép alól el ad ták.
Kó kadt ku ko ri ca fu ru lyál nap es tig,
Ez a fu ru lyá zás sen ki nek nem tet szik.

Nem tud fel üdül ni, har ma tot sem ta lál
Oly for ró a ho mok, szik rá zik a ha tár.
Fonnyad a pap ri ka, lóg nak a le ve lek
Ta lán túl éli a for ró le he le tet.
Lo cso lók fo rog nak, ja vít ják az áb rát,
Gaz dá ik ra hagy va sok-sok vil lany szám lát.

Le fonnyad a szõ lõ, fák is meg szen ve dik,
Glo bá lis nya runk van, el tart még he te kig.
Le ve lek sár gul nak, ágak szét te rül ve,
Ami nem fa gyott el, az most le hull sül ve.
Egy üdí tõ esõ úgy kel le ne mára,
Hogy ész hez tér hes sen min den, ami kába.

Add uram az esõt, ke gyel mezz né ped nek,
Mér sé keld a na pot, mert na gyon szen ved.
Se gíts a sze gény nek, mert min den ki szá rad.
Hi á ba szor gal mas, hi á ba is fá rad.
Adj neki jó ter mést, pi a cost, ke len dõt,
Meg bûn hõd te né ped a múl tat s jö ven dõt.

lá mat, ahol még min dig az ak kor már ked ves Laci bá csi pe da gó -
gus pél da ké pem ta ní tot ta a ta nu ló kat.

Laci bá csi meg sza kít va a tan órát be mu ta tott a ta nít vá nya i -
nak, idõt biz to sí tott arra, hogy fel ele ve nít sem gyer mek éve i met,
el mond jam, hogy a Mak ra szé ki is ko lá ból in dul tam az élet utam -
ra, mely in nen ve ze tett el a Zrí nyi Mik lós Ka to nai Aka dé mia (a
mai Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem) ta ná ri ka ted rá já ra,
ahol a jövõ tiszt je it, fõ tiszt je it és tá bor no ka it ta ní tot tam az ál ta -
lam oly sze re tett Ma gyar Ha zánk õr zé sé re és vé del mé re.

Ked ves 1937-ben volt elsõ osz tá lyos ta nu lók a tisz te let és
ke gye let je lé ül hajt suk meg a már õsz fe jün ket az 1896-ban épült 
Mak ra szé ki is ko lánk em lé ké re, mely kö zel egy év szá za don át -
szol gál ta a nép ok ta tást, olyan pe da gó gus sal az élén, mint
Börtsök Lász ló ta ní tó úr.

Vé gül az osz tály tár sa im ne vé ben hoz zád szó lok régi Mak ra -
szé ki elsõ is ko lám, tu dom, hogy fa la id kö zül már nem árasz tod a 
tu dást, pad ja id ban nem ül több kis di ák.

Más cé lo kat szol gálsz, fa la i dat le rom bol hat ják, kör nye zõ
föld del egyen lõ vé te het nek, de a szel le met, a tu dást, a tisz te le tet,
a be csü le tet és er köl csi tar tást, ame lyet Ne künk ad tál, és az élet -
út ra in dí tot tál, szá munk ra az utó da i kon át és az írott em lé künk -
ben örök ké meg ma rad. 

Bu da pest – Kõ bá nya, 2007. szep tem ber 01.

Osz tály tár sa im ne vé ben: 
Urbán Vil mos nyug ál lo má nyú al ez re des

/ 1937-ben elsõ osz tá lyos ta nu ló, a Kõ bá nyai Írók, Köl -
tõk Asz tal tár sa sá gá nak tag ja

Vég zõs egye te mis ta né met nyelv bõl 
kor re pe tá lást, nyelv vizs gá ra és pót vizs gá ra

fel ké szí tést va la mint for dí tást vál lal.

Érd.: 06/60-499-4208

Ma ni kûr, pe di kûr, mû kö röm
Szatymaz, Dó zsa Gy. u 49. az üz let ház ban

Kedd: 8.00–13.00-ig, csü tör tök: 14.30–19.00-ig
pén tek: 14.30–19.00-ig,

szom bat: csak be je lent ke zés re!

Tel.: 06/20-371-2696

Hegedûsné Maróti Gi zel la

MEGNYÍLT!

KÍNAI DISZKONT

Szatymaz, Kos suth.u.33/b szám alatt

- Rend kí vül ala csony árak kal
- Ol csó ci põk 500-Ft-tól

Min den nyá ri áru
50% ked vez ménnyel

MEGNYÍLT!

Vál la lunk:

- szo ba fes tést

- má zo lást

- ta pé tá zást

- la kás fel újí tást

- hom lok zat fes tést

Sári Já nos szo ba fes tõ, má zo ló

Tel.: 06-20-595-5903
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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:

Szep tem ber
22-23-án
Dr. Martinek Vil mos
(Szatymaz, 06-30/ 9451-386)
29-30-án
Dr. Gom bos Lász ló 
(Balástya, tel.:278-502 )

Ok tó ber

06-07-én 
Dr. Szán tó Vin ce
(Sándorfalva, tel.:251-260)
13-14-én
Dr. Szi ge ti Gá bor
(Sándorfva, tel.: 30/2974-435 )

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 té sek
Né meth Mik lós 

és Odrobina Már ta Ka ta lin

Ju hász-Dó ra At ti la 
és Frank Iza bel la Tí mea

El huny tak
Far kas Lajosné 
   (Rá kó czi u. 29.)

Piacsek Já nos Ár pád 
   (Lõwy S. u. 39.)

Gö lön csér Lász ló Kár oly 
   (Sze ged, I. kör zet 92.)

Csa lá di ese mé nyek

Csá szár Her mi na 
Szü le tett: 2007. 07.23.

Sz: Sza bó Szil via, Csá szár Lász ló

Bozóki Ba lázs Szü le tett: 2007.05.23.
Szü lei: Né meth Eri ka, Bozóki Já nos

Ká dár –Né meth Bet ti na Szü le tett: 2007.08.02.
Szü lei: He ge dûs Tün de, Ká dár-Né meth Tün de

 

 

 
Gó lya hí rek

Sza bó Sára Mára 
Szü le tett: 2007.07.23.

Sz:  Sza bó Sán dor, La kos Tün de

Nagy Bog lár ka Maja Szü le tett: 2007.07.20.
Szü lei: Nagy Ka ta lin, Nagy Ist ván

Szán tó La jos Szü le tett: 2007.07.13.
Szü le ti: Rácz And rea, Szán tó La jos

Kiss No é mi Szü le tett: 2007.07.19.
Szü lei: Mak ra Ani ta, Kiss Zsolt Fe renc

Len gyel Ál mos Szü le tett: 2007.07.17.
Szü lei: Len gyel Ge or gi na, Len gyel Zsolt


