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Helytörténet

Bizony eltelt már annyi i-
dõ. Az idõnként elõkerülõ
sárgult iratok és fényké-
pek, az egyre ritkuló ösz-
szejöveteleken olykor-oly-
kor elhangzó mesének is
beillõ elbeszélések emlé-
keztetik a "régi" fiatalokat
a község megalakulásának
kezdeti, nem könnyû idõ-
szakára. Most megragad-
juk az alkalmat, és az elõ-
került régi felvételek be-
mutatása kapcsán, vissza-
idézünk valamit a régmult-
ból, és bemutatjuk az önál-
lóvá vált Szatymaz tanácsi
dolgozóinak fellelt cso-
portképét. Azt már aligha
kell megemlíteni, hiszen
mindenki tudja, hogy a
mai Szatymaz község terü-
letén a hajdani idõkben, e-

gészen a tatárjárásig, léte-
zett egy Szat nevû na-
gyobb település. A község
a mai nevét, ettõl az 1242-
ben elpusztított falutól, 
-maz végzõdéssel kiegé-
szítve, örökölte. A pusz-
tulást követõ évszázadok-
ban, az elnéptelenedett te-
rületen alig történt valami.
Csak a török kiûzése után
indul meg egy gyarapodás.
Már 1848
elõtt meg-
indult egy
változtatás-
ra való tö-
r e k v é s ,
hogy az itt
lévõ és fo-
lyamatosan
n ö v e k v õ
számú ta-
nyai lakos-
sághoz kö-
zelebb hoz-
zák a váro-
si közigaz-
g a t á s t .
Nem túl
g y o r s a n ,
de már
1891-ben,
talán az országban elsõ-
ként, létrejött a Szegedhez
tartozó Felsõtanyán, annak

nagyjából a közepén elhe-
lyezkedõ Galygonyán, /a-
mit Balástyának neveztek
el/ egy Felsõközpontnak is
titulált, tanyai közigazga-
tás. Szatymazt is ide so-
rolták. A kialakított igaz-
gatási központ, nem túl
nagy sikerrel mûködött, a-
minek elsõsorban az volt
az oka, hogy megalakulása
elõtt a szatymaziak csak
kíváncsiságból mentek né-
ha Galygonya irányába. A
szatymazi lakosság egyre
nagyobb szerepet játszó
heti piaca, továbbra is Sze-
geden volt, ügyeik intézé-
sét a piacozás mellett min-
dig nyugodtan elvégezték.
És ebbe a rég kialakult
rendbe, zavart bele az új
központ. Innentõl kezdve

azután, még a
halottaikat is há-
rom helyre te-
mették. /Szeged-
re, Balástyára és
Sándorfa lvára
is/ 
A Pálfy polgár-
mester idejében
azután /1936-
tól/ elõször az
anyakönyvezési
jogot sikerült a

szatymazi lakosságnak 
visszakapnia, amit innentõl
kezdve a nyugalomba vo-
nult idõs Zsák József igaz-
gató végzett el, majd az i-
parhatósági jogot, amit
dr.Szüts István gyakorlolt.
Mire a front a szatymaziak
fölött is áthaladt, a Szaty-
maznak nevezett, még nem
önálló település, már jog-
hatóságilag is a Szeged 8.

kerületéhez tartozott. Kez-
detben a létrehozott helyi
kirendeltség, a korábbi Le-

vente otthonban nyert el-
helyezést dr.Papp Zoltán
elöljáró vezetésével.

A 144/1950. Miniszterta-
nácsi rendelet Szatymaz te-
lepülést Szeged városától a

szegedi járásba sorolta át.
Az 1950-es õszi, elsõ ta-
nácsválasztás a községnek
önállóságot adott. Az
1950. év október 27-én
megtartott tanácsi alakuló-
ülés idejétõl számítjuk
községünk önállóságát. Az
alakuló ülést már az 1949-
ben elkezdett és 1950
õszére csaknem befejezett
tanácsi épületben tartották
meg. Az önállóvá vált
Szatymaz, elsõ 4 évre
megválasztott /inkább csak
megszavazott, hiszen e-
gyedül volt jelölve/ tanács-
elnöke, a helybéli ifjú Né-
meth István lett. Az elsõ 4
év nem lehetett zavarmen-
tes, hisz minden új és is-
meretlen volt a helyi, de a

felsõbb vezetésnek is. A-
zért elég gyorsan kialakult
az a gyakorlat, hogy a ta-

nácselnök csak a járás a-
karatát hajtja végre helyi
szinten. Különösebben

nem lehetett fel-
tûnõ az sem,
hogy mire az
újabb választás
1954-ben itt
Szatymazon is
elérkezett, már
két tanácselnök
is követte, az 50-
ben megválasz-
tott ifjú Németh
Istvánt. Egy év
után, 1951 õszé-
tõl, a katonának
bevonuló ifjú
Németh István
elnök helyén
már Csanádi
Sándort találjuk,
akit 1953-ban O-

lajkár Antal váltott fel. A
következõ, az 1954. év õ-
szén megtartott választá-
son már Koza Imre, hely-
beli lakos nyeri el a ta-
nácselnöki tisztet.
Most a tanácselnököket
nem soroljuk, /megtalál-
hatók a "Szatymaz földje
és népe" címû monográ-
fiában/, helyette bemu-
tatjuk azt a néhány föllelt
képet, amely a korabeli
idõkben készült a tanácsi
dolgozókról. Reméljük,
hogy a jól olvasható nevek
tulajdonosait, a képrõl is
könnyen felismerjük

Pálmai József

A hatvanadik évét is betöltõ Szatymaz község

A "tanácsháza" 1952-ben

kép készült 1956 
Ülõk sora :- Pósa Sándor, Nagy János, Horváth Éva, Koza
Imre, Lázár Rozália, Szanka János,-Középsõ sor balról-job-
bra:- Kuczora Károly, Tápai Erzsébet, Kátai /Kreininger/
József, Papdi Sándor.-Felsõ sor: -Mihályi János. Börtsök
József, Bálint Imre, Börcsök Lajos

Elsõ sor balról - jobbra: - Kapás Ilona,
Olajkár Antal, Kónya Ilona, Nagy János,
Tápai Erzsébet.- Második sor: -Vér György,
Varga Lajos Tihamér, Bodó Lászlóné,
Vecsernyés Mihály, Báló Ferencné, Lázár
József az ajtóban Csányi Ilona egy
vendéggel.

Elsõ sorban ülõk balról jobbra-
Csanádi Sándor, egy vendég, majd
Nagy János-.A második sorban ..-
Horváth Erzsébet, Kaszta Erzsébet,
Bodó Lászlóné, Kapás Ilona, egy
másik vendég , majd Bálint Imre-
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Önkormányzati közlemények
TUDÓSÍTÁS A FALUGYÛLÉSRÕL

2011 március
A megszokottól eltérõ he-
lyen, de lassan "állandó al-
ternatívaként", mint sok
más rendezvényünk, az is-
kola étkezdéjében került
megrendezésre az idei fa-
lugyûlés.
A polgármester köszöntöt-
te az egybegyülteket, rövi-
den beszámolt a 2010-es
év eseményeirõl, majd vá-
zolta a 2011-es évben
megvalósítandó feladato-
kat.
Elsõként említette, hogy a
képviselõtestület létszáma
a törvény értelmében meg-
felezõdött, így ezzel pár-
huzamosan a bizottságok
száma is kevesebb (kettõ)
lett.
Említette a pontosabban
még nem körvonalazott
kormányzati elképzelése-
ket a közigazgatás struktú-
rájának átalakításáról.
(vármegyék, járások, stb)
Tartani lehet attól, hogy a
megtakarítási törekvések
esetleg károsan befolyá-
solják a meglévõ és mû-
ködö struktúrát.
Fontos megérteni, és meg-
értetni Szatymaz lakossá-
gával, hogy a lélekszám
"bûvös" 5000 fõ fölé e-
melkedésével községünk a-
utomatikusan nagyközség-
gé válik, és ez sokkal jobb
kondíciókat garantál a
mostaniaknál. Távoli, de
reális tervünknek kell len-
nie a várossá válásnak is.
Ezután röviden, csak a sa-
rokszámokra támaszkodva
szót ejtett a gazdálkodás-
ról.
2010-ben 538. millió fo-
rintból gazdálkodott a köz-
ség. Beruházásokra
209mFt, felújitásra 63mFt
jutott.
Az oktatási és szociális in-
tézményeket is beleértve
továbbra is az önkor-
mányzat a legnagyobb fog-
lalkoztató.
It tért ki a polgármester ar-
ra, hogy az óvoda, eddig
kicsit "mostoha gyermek-
nek" tûnhetett a többi köz-
intézményhez viszonyítva,
de ennek a tendenciának
most vége szakadt. Saját
kivitelezésben megtörtént
a tovább már nem ha-
lasztható tetõfelújitás.
Szintén önerõs volt az ó-

voda elõtti új személygép-
kocsi parkoló kialakítása.
Felújították a vagyonbiz-
tonsági berendezéseket, és
megújult a "lenti" épület
vizesblokkja is. Egy pályá-
zatból a régi, Kamenszki-
féle szolgálati lakás felújí-
tása is folyamatban van, itt
két csoportszoba plusz a
kiszolgáló helyiségek ke-
rülnek majd kialakításra.
Hosszú évek óta visszatérõ
téma a konyha teljes felújí-
tása, de erre eddig nem si-
került pályázaton keresztül
pénzt nyerni.
Szerencse, hogy az ott ké-
szült ételek mindezek elle-
nére, közmegelégedésre fi-
nomak, és nincsen rájuk
panasz.
Áttérve az iskolai beruhá-
zásokra a pm. elmondta,
hogy a korábban benyúj-
tott "KEOP" pályázat elu-
tasításra került, így egye-
lõre meghiúsult a már rég-
óta idõszerû nyilászáró
korszerûsítés és a torna-
terem tervezett felújítása.
Folytatva a beszámolót a
mûvelõdési házzal, itt már
szerencsére befejezõdött és
sikeres beruházásokat is
megemlíthetünk, és ezzel
párhuzamosan két olyan új
rendezvénynek is örülhe-
tünk, amelyek már bizto-
san gazdagítani, színesíteni
fogják Szatymaz rendez-
vény palettáját. 
Az egyik ilyen volt a ta-
valy õszi "Hétvégi Családi
Piknik és Rockdélután", a
másik pedig az adventi i-
dõszakot átívelõ ünnepi
hétvégék a Szatymazi Nõ-
egylet" szervezésében. És,
-bár ez még csak a jõvõ-,
de szervesen ide tartozik,
hogy ugyanilyen szervezõi
háttérrel "régifajta" ha
úgytetszik "retro" családi
MAJÁLIST terveznek a
LIGET-ben.
Pillanatnyilag is folytató-
dik a nagyterem padozatá-
nak felújítása, és a könyv-
tár bõvítésének munkála-
tai. Ha ezek elkészülnek,
megújúlt fogadótérrel, és
az ideköltözõ Teleházzal
bõvül még az intézmény.
Egészségügy: 2010 évben
felmerült, hogy a kiadások
csökkentése érdekében a
községünkben praktizáló

orvosok vállaljanak részt a
rendelõk rezsiköltségeibõl.
El kell mondani, hogy a
tárgyalások során gyorsan
megszületett a megállapo-
dás.
ÖNO: tervek szerint halad
a felújítás, kb. másfél hó-
nap múlva befejezõdnek a
munkálatok, elkészül az é-
pület. Fájdalmasan érinti a
gondozottakat, hogy a jól
bevált jelzõrendszert, amit
a tanyákon egyedül élõk
biztonsága érdekében he-
lyeztek ki, 2010 elején ál-
lami támogatás megvonása
miatt meg kellett szüntetni.
Jó hír hogy 2010 októbe-
rétõl azonban sikerült
megoldani az érintett idõ-
sek felügyeletének ellátá-
sát, a szatymazi polgárõ-
rök tevékeny közremûkö-
désével.
Évek óta gyakorlat, hogy a
tüzelõtámogatást az önkor-
mányzat természetben adja
az igénylõknek. 2010-ben
280 mázsa tûzifát osztottak
szét, családonként 5-5 má-
zsát.
Rátérve ezek után a lakos-
sági közszolgáltatásokra, a
polgármester elmondta:
Az ívóvizünk minõsége
koránt sem olyan rossz,
mint amirõl manapság a
médiában más települések
kapcsán hallhatunk, de et-
tõl függetlenül Szatymaz-
nak is csatlakoznia kell az
"Ivóvízminõség- javító
programhoz". Ez a prog-
ram 2013-ban kezdõdik.
Becsült költsége Szatymaz
vonatkozásában 280 millió
forint.
A következõ nagy terület a
szennyvízberuházás. Errõl
elmondta: 16%-os önerõ
mellett 4,015 milliárd Ft+
ÁFA a támogatási összeg.
A munkálatok õsszel in-
dulnak.
A bölcsõde építése pedig
áprilisban kezdõdik. En-
nek a várható nyitása 2012
január.
Végezetül a polgármester
felvázolta a már benyúj-
tott, de még el nem bírált
pályázatokat.
Ezek között szerepel egy
kerékpártároló megépítése
az iskolánál, és a Teleház
felújítása. 
Pályáztunk továbbá, a

Kossuth utcán a focipálya
mellett egy forgalom las-
sító sziget megépítésére,
2011-ben pedig pályázni
kívánunk a Széchenyi terv
keretében több középület
energetikai korszerûsítésé-
re, valamint a belterületi
csapadékvízelvezetõ rend-
szer II. ütemére.
A közmunkaprogrammal
kapcsolatban Kormányos
László pm. elmondotta:
Sok változtatás volt a rend-
szerben az elmúlt évekhez
képest, de az önkormány-
zatokra továbbra is komo-
lyan támaszkodik a köz-
foglalkoztatási rendszer.
Ennek megfelelõen idén
mi is minden eddiginél
több munkanélküli, mint-
egy 62 fõ foglalkoztatására
pályáztunk.
Zárómondataiban elmond-
ta: ezentúl nagyobb figyel-
met fognak szentelni a la-
kosság által használt közte-
rületek szabályos és ren-
deltetésszerû használatára.
Az évek óta érintetlenül
heverõ sóder, és egyéb é-
pítõanyagrakásokat fel kell
számolni, a falu összképét
az építkezésekhez szüksé-
ges idõn túl ilyenekkel
nem szabad rontani.
Megköszönve az eddigi fi-
gyelmet kérte, hogy ha va-
lakinek van észrevétele,
véleménye mondja el.
Az elsõ hozzászóló felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a
nem is olyan régi építésû
kerékpárutak itt-ott bizony
már megrongálódtak, javí-
tani kellene.
Válasz: a csatornázás utáni
lesz célszerû erre a kérdés-
re visszatérni.
Második hozzászólás hiá-
nyolja, hogy a meglevõ
csatornaátereszek, tisztítás
hiányában nem tudják el-
vezetni a vizet, és kéri,
hogy erre fordítsanak na-
gyobb gondot.
Válasz: Jogos a felvetés, a
meglevõ csatornák mûkö-
dõképességét valóban fenn
lell tartani, de a pm. hoz-
zátette, hogy az átfogó téli
kotrások és tisztítások után
egyre kevesebb ilyen pont
van a faluban.
Harmadik hozzászólás:
Polgártársunk örül, hogy a
községünk rálépett a nagy-
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községgé válás útjára, érti
és támogatja a célt. Jobb-
nak látná azonban, ha a
körülmények alakulnának
úgy a faluban, hogy azok
szinte autómatikusan meg-
indítanának egy fokozot-
tabb ideköltözést.
Ha vonzóvá tesszük közsé-
günket, annak infrastruk-
túráját, (virágos utcák, jár-
dák, aszfaltos utak, stb.)
az önmagában biztosítaná
a szükséges létszámemel-

kedést.
Emiatt is hiányolja, hogy a
környezõ településekhez
képest nagyon el vagyunk
maradva a portalanított u-
tak építésével. Ezen túlme-
nõen határozotabb és szi-
gorúbb intézkedéseket kér
a parlagfû kérdésben. A
kerékpárutak építését üd-
vözli, és hasznosnak tartja.
A mostani állapotában saj-
nos "szigetet" képez a fa-
lu.

A következõ felszólaló
szóvá tette, hogy a sorom-
pó és az állomás közötti
terület elhanygolt, gazdát-
lan. Igen rosszul mutat a
falu közepén.
Azonnali válaszában Kor-
mányos László elmondta,
hogy a MÁV mereven el-
zárkózik a terület rendezé-
sétõl, vagy eladásától, így
viszont a községnek nincs
igazán jogi alapja kezelni a
területet, amit, látva az

évek óta fenálló problé-
mát, szívesen megtenne. A
pm. az elõzõ felvetésekkel
egyetért, a gyorsan orvo-
solható problémákról in-
tézkedni fog.
Végezetül több hozzászó-
lás nem lévén, a jelenle-
võknek megköszönte a
részvételt, a falugyûlést
bezárta.

Bé.Ta.

Szatymazért Alapítvány: 18456420-1-06
Szatymaz Község Területén Élõ Idõs Emberek Gondo-
zásáért Alapítvány: 18452213-1-06
A Mi Óvodánkért Alapítvány: 18465789-1-06
Szatymazi Sportegyesület: 19983879-1-06
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete: 18464812-1-06
Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete: 18463718-1-06

Szatymazi Fiatalok Társasága Egyesület: 18472606-1-06
Szatymazi Polgárõr Egyesület: 18462580-1-06
Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület: 18472754-1-06
Teleházat üzemeltetõ, Fehértói Gazdaképzõ és
Innovációs Alapítvány: 18454404-1-06
Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület:
18479548-1-06

EGY SZÁZALÉK
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

Tisztelt szatymaziak! Õnök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk egy százalékának közhasznú felajánlásáról.
Az alábbiakban közöljük az alapítványok  ADÓSZÁMAIT.

VILLÁM  RIPORTOK
Március 15-i Nemzeti Ünne-
pünk alkalmából Dr. SOMO-
GYI GYÖRGY a "Magyar
Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje" kitüntetést
vehette át Fazekas Sándor Vi-
dékfejlesztési Minisztertõl. A
kitünteéssel járó okirat tanú-
sága szerint:
"A füszerpaprika nemesítés
terén elért eredményeiért,
több évtizedes tudományos és
kutatói munkássága elisme-
réseként."
Amikor találkoztam a kitünte-
tettel, rögtön megkérdeztem
tõle, írhatok-e a Mi Lapunk
hasábjain pár sort e jeles ese-
ményrõl. Hiszen bármilyen
szerényen is beszél Õ a kitün-
tetésérõl, ez azért nem min-
dennapi dolog. Illetve, ahogy
mondani szokták: ennek "hír
értéke van"! Beszélgetés köz-
ben kiderült, (mert rákérdez-
tem) korábban is kapott már
tudományos munkásságáért
elismerést, 5 évvel ezelõtt
Fleismann Rudolf Díjat.
Majd egy kis hallagatás után
csendesen hozzátette:
- Örülök ezeknek az elisme-
réseknek…persze jó dolgok
ezek…
- de tudod, mire vagyok még-
is a legbüszkébb?
- mire…? -kérdeztem egy ki-
csit csodálkozva…
- A két Diszpolgári Címem-
re: az egyiket itt Szatymazon
kaptam, a másikat Kibéden, a

testvér településünkön… Tu-
dod valahogy a számomra e-
zek a megtisztelõ címek jelen-
tik a legtöbbet, mert itt álta-
lam jól ismert, hús-vér embe-
rek állnak a kitüntetések mö-
gött. Egy ilyen csendes elis-
merést kapni az emberektõl,
szerintem ez a legnagyobb
dolog!
- Azt hiszem ez tökéletes vég-
szó. - Köszönöm a beszélge-
tést, - és, mégegyszer engedd
meg, hogy az olvasóink és a
magam nevében gratuláljak a
kitüntetésekhez, és kívánjak
további sikereket a tudomá-
nyos, és megbecsülést a ma-
gánéletben, és ami a legfonto-
sabb, jó egészséget mindket-
tõhöz!

Bérczi Tamás

R E P Ü L Õ N A P
SZEPTEMBERBEN!
A minap véletlenül összefu-
tottam Szabó Péterrel, az Al-
földi Repülõklub elnökével.
Akkor mindketten siettünk, és
nem tudtunk hosszabban szót
váltani, de megígérte, hogy
rövid idõn belül pótolhatjuk
az elmaradt beszélgetést.
Az apropót minden szatymazi
tudja, hiszen a tavaly kétszer
is elmaradt repülõnap, fájdal-
masan érintette mind a szer-
vezõket, mind a nézõket. A
csak pár éves múltja ellenére
már olyan szilárdan beépült a
köztudatba, hogy elmaradása
komoly hiányt hagyott maga

után. Hogy az efféle fiaskót a
továbbiakban elkerülhessük,
született meg a döntés, hogy
az idei, 2011-es Szatymazi
Repülõnap lebonyolítása szep-
tember elejére kerüljön, ami-
kor is a statisztikák szerint ál-
talában szép idõ van, és az e-
gyéb technikai munkálatok is
biztosan elkészülnek.
-Természetesen ez önmagában
nem elég -mondja Szabó Pé-
ter- nekünk magunknak is ten-
ni kellett a repülõtér használ-
hatóságáért valamit.
2010-ben a sorozatos esõzé-
sek következtében nem egy-
szer fordult elõ, hogy a leszál-
lópálya egyes részein 60-70
cm-es "vízállást" mértünk.
Szerencsére a megoldás ké-
zenfekvõ volt, mert a problé-
mát a régóta elhanyagolt bel-
vízcsatorna eltömõdése okoz-
ta. Ezt a csatornát most saját
költségen kitisztíttattuk, így a
csapadékvíz az alagcsöveken
és a csatornán át most már
szabadon elfolyhat.
Jelenleg véget ért egy hossza-
dalmas eljárási procedúra,
mely sikeresen lezárult, és e-
redményeképpen repülõterün-
ket IV.-kategóriás repülõtérré
minõsítik át.
Ez elõrelépés az eddigiekhez
képest, és a hétköznapi ember
számára kézzelfoghatóan úgy
tudnám mondani, hogy a re-
pülõterünket "A SZATYMA-
ZI REPÜLÕTERET" ettõl
kezdve feltüntetik majd min-

den térképen.
Ezek mind jó hírek. Bár még
csak április van, de gondolom
a szeptemberi repülõnap prog-
ramjai lassacskán körvona-
lazódnak.
-Igen, valóban ez a jó kifeje-
zés, hiszen az biztos, hogy a
már megszokott, és jól bevált
hagyományokból elvenni nem
szeretnénk, de felesleges ígér-
getésekkel sem akarjuk hite-
getni a vendégeinket.
Tényleg csak ízelítõként emlí-
teném meg például: jön hoz-
zánk egy olyan különleges vi-
torlázógép, amelyikre egy su-
gárhajtómû van építve.
Tárgyalások folynak a Román
kötelékkel, és biztos, hogy a
"nagy Ászok" közül Bessenyi
Péter, vagy Veres Zoltán meg
fog látogatni bennünket.
Itt lesznek a modellezõk, ezút-
tal helikopter modell is szí-
nesíteni fogja a bemutatójukat.
Terveink szerint újra jön hoz-
zánk a két éve nagy sikert ara-
tott autógiró, és bemutatkozik
a "LAMBDA", egy teljesen
kompozit építésû, kétszemé-
lyes repülõgép, aminek az uta-
zósebessége a levegõben elér-
heti a 250 km/ órát is.
Péter, nagyon köszönöm a be-
szélgetést, szerintem mind-
annyian türelmetlenül várjuk
a következõ Szatymazi Repü-
lõnapot. Viszontlátásra szep-
tember 10-én szombaton

Bérczi Tamás
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Beszélgetõpartnerem ezút-
tal: Varga Gusztáv elnök-
vezérigazgató, Szilánk
cégcsoport.
-A közelmúltban a Délma-
gyarban megjelent cikk
szûkszavúan ugyan, de
körvonalazza a beruhá-
zást. Természetesen a helyi
lakosság körében egy ek-
kora volumenû építkezés,
és az ezzel kapcsolatos tör-
ténések jó magyar szokás
szerint nem maradhatnak
találgatások nélkül. Meg-
kértem Varga Gusztávot, a
Szilánk cégcsoport elnök
vezérigazgatóját, egy rövid
beszélgetés keretében ad-
junk hírt a megkezdett be-
ruházásról a Mi Lapunk
olvasói számára.
-A Szilánk történelme
1989 óta "íródik". 2011
egy újabb jelentõs mér-
földkõ számunkra. Egy-
szerre jelentkezett az igény
termelési folyamatok raci-
onalizálására, a logisztikai
kapacitások bõvítésére,
melyet jelenlegi telephe-
lyünkön csak részben tud-
tunk megoldani. Ez a köl-
tözés oka, s egyben válasz
arra, hogyan szeretnénk a-
lakítani jövõnket: a terme-
lési folyamatok átalakításá-
val nemzetközi versenyké-
pességünket növeljük, a
logisztikai kapacitások bõ-
vítésével szakmai és régiós

szükségleteket is kielégí-
tünk majd. 
-Gondolom egy ilyen hord-
erejû beruházás hosszútá-
vú terveket feltételez.
-Igen. Mi a Szilánknál
nem csupán várjuk, hanem
elõre tervezzük a jövõt.
Többek között célunk egy
olyan ipari park kialakítá-
sa, ahol jelenlegi és jövõ-
beni partnereinkkel egy
minden igényt kielégítõ
termelõ- és tudásközpont-
ban tudunk együtt tevé-
kenykedni.
-Pillanatnyilag milyen, és
a jövõben milyen technoló-
giai újdonságokra számít-
hatunk? Elképzelhetõ hogy
ennek kapcsán Szatymaz
felkerülhet Európa térké-
pére???
-Jelenleg és a jövõben is a
legmodernebb üvegipari
technológiákat kívánjuk al-
kalmazni a termelés során.
Helyzetünk annyiban vál-
tozik, hogy az új feltételek
mellett kedvezõbben, haté-
konyabban tudjuk használ-
ni meglévõ és új eszköze-
inket.
Szatymaz eddig is Európa
térképén volt, de a jövõ-
ben többen fognak a tér-
képnek erre a részére pil-
lantani, köszönhetõen szé-
leskörû export tevékenysé-
günknek, nemzetközi kap-

csolatainknak.
-Egy ekkora vállalkozás ó-
hatatlanul befolyásolhatja
a településünk hétköznap-
jait. Van-e elképzelésük
arról, hogy a hivatalos
kapcsolatokon kívül ho-
gyan illeszkedjenek be köz-
ségünk mindennapi éle-
tébe.
-A Szilánk csendes, jó
szomszéd - az új szomszéd
példájánál maradva. Ko-
molyra fordítva a szót Cé-
günk érdeke is a jó kap-
csolat megteremtése, és á-
polása szûkebb környeze-
tünkkel. Szatymaz életé-
ben mindenképpen részt
veszünk majd, hiszen itt
dolgozunk, itt fizetjük
majd a közterheket. Igyek-
szünk tevékenységünkbe
bevonni a helyi szolgálta-
tókat, vállalkozásokat, e-
setleg letelepedési szán-
dékkal is szívesen választ-
ják majd munkatársaink e
csendes települést, ahogy
tette azt már korábban
több vezetõ beosztású
munkatársunk.
-Manapság nem lehet meg-
kerülni a kérdést, számíta-
nak-e a helyi lakosok mun-
kaerejére is, és ha igen,
hozzávetõlegesen milyen
nagyságrendben.
-Alapvetõen a jelenlegi ki-
váló munkatársi állomány-
ra épül foglalkoztatási stra-

tégiánk, de a jövõben ter-
vezzük, illetve uniós pá-
lyázatban vállalt kötele-
zettségünk is új munkatár-
sak felvétele. Természete-
sen szívesen várjuk szaty-
mazi lakosok jelentkezését
is. A majdani lehetõségek-
rõl mindenkor informálni
szeretnénk a helyi lakossá-
got a megfelelõ fórumo-
kon.
-Nyitnak-e üzletet közsé-
günkben, (képkeretezés, ü-
vegezés lakosság felé, stb)
Cégünk jelenlegi profilja
ezt nem teszi lehetõvé.
- És végül engedjen meg
egy" sport" kérdést!
Lesz-e Szatymazon Szilánk
SC. ?..."
Egyelõre nem foglalkoztat
a gondolat. Abban viszont
biztos vagyok, hogy saját
amatõr futball csapatunk
bármikor méltó ellenfele
lehet a szatymazi csapat-
nak egy jó hangulatú ba-
rátságos mérkõzésen, akár
közös rendezvények for-
májában is.
Vezérigazgató Úr! Bízva
abban, hogy ezt a beszél-
getésünket még számtalan
követi majd a jövöben, a
magam és olvasóink nevé-
ben köszönöm a téjékoz-
tatást.

Bérczi Tamás

ZÕLDMEZÕS BERUHÁZÁS KERETÉBEN ÚJ TELEPHELYET ÉPÍT A
SZILÁNK SZATYMAZON

DANKÓ PISTA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakmai nap Szatymazon
2011 március 26-án szom-
baton került sor, mintegy
az évad nyitányaként, az
elsõ nagyszabású rendez-
vényünkre a Barackvirág
napra.
(sajnos) idén a mûvelõdési
ház nagytermének burkolá-
sa miatt másik helyszínen
tudtunk teret biztosítani a
konferenciához. Ezúttal is
az általános iskola új ét-
kezdéje biztosította a le-
bonyolításhoz szükéges te-
ret.
Szerencsére ez alkalommal
esõ nem szomorította a
résztvevõket, így nem kel-
lett attól tartani hogy so-
kan otthon maradnak majd
az érdeklõdõk közül.
A terem kihasználtsága
100%-os nak volt mondha-
tó, mert ahogy gyülekezett

a publikum, azonnal látni
lehetett, hogy pótszékeket
kell még betenni.
Két különleges színfolt
gazdagította még ráadás-
ként az egyébként nagyon
magas szakmai színvonalú
elõadássorozatot:
A bejáratnál kiállították a
"Frank-féle" hernyótalpas
kapálógépet, minden kis-
kerti sormûvelõ gépek õs-
apját, és belül, a teremben
pedig Simon Ferenc fes-
tõmûvész egynapos kiál-
lítását csodálhattuk meg.
A konferenciát egy hármas
díszelnökség rövid beveze-
tõ szavai nyitották meg:
Elõször Kormányos László
polgármester üdvözölte a
résztvevõket, õt B. Nagy
László kormánymegbízott
követte, végül Széll István
a Dél-Alföldi Õszibarack-

termesztõk Szövetségének
alelnöke, mint levezetõel-
nök adta át a szót az elõ-
adóknak.
Nyolc, projektoros vetítés-
sel gazdagított elõadás kö-
vette egymást.
A lapos baracktól kezdve,
a rézgálic újrafelfedezésén
át, az éppen aktuális bel-
vízgondokig sorjáztak a
tanórányi idõtartamú elõ-
adások.
Az elõadásokra jellemzõ
volt, hogy egy-egy kérdés-
ben -kilépve az eredeti te-
matikából- a hallgatóság és
az elõadó között pár-
beszéd alakult ki. A szék-
sorokból idõrõl idõre,
helyeslõ, ritkábban kétel-
kedõ vélemények is el-
hangzottak. Ettõl az egész
tudományos konferencia
élõvé, és testközelivé vált.

Mi több, a szünetben a
szendvicsek fogyasztása
közben, fültanúja voltam,
hogy továb szakmáztak,
sztoriztak a hallgatók.
Kicsit megkésve, délután 3
órára lett vége a rendez-
vény teremhez kötött ré-
szének, majd az érdeklõ-
dõk hagyományosan met-
szési bemutatón vehettek
részt.

Bérczi Tamás

"GYÜMÖLCSTERMESZTÉSÜNK IDÕSZERÛ KÉRDÉSEI"

Nõi-férfi, gyermek
Fodrászat
Nyitva tartás: 

H.-P.-ig 0730 - 1630-ig
Szo. 0700 - 1130-ig

Szatymaz Petõfi u. 3.
Kasza Ibolya

fodrász
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Iskolai hírek

Óvodai hírek
Óvodai beíratás:

2011 április 14-15-én és 18-19-én lesz!
Helye a SZKTT Szatymazi Óvoda, József A. u.3.

A beíráshoz szükséges dokumentumok:
-Gyermek anyakönyvi kivonata,

-Gyermek TAJ száma,
-Gyermek lakcímkártyája,

-Egyik szülõ személyi azonosítója,
-A gyermek oltási kiskönyve.

Ha a gyermek a tanév közben tölti be a 3. életévét,
és a szülõ óvodába kívánja adni, ezen idõpontban
kérjük jelezze felvétel iránti szándékát.

Április 14-én és 15-én, dél-
után 1530-tól - 1700 - ig
"JÁTSZÓDÉLUTÁNT"
szerveznek az óvónénik a, a
kisudvarban leendõ kiscso-
portosok részére.
Együtt játszanak, ismerked-
nek, a leendõ óvónénik a
gyerekekkel és a szülõkkel.
Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak a két nap folya-
mán, a megadott idõpont-
ban.
Én kis kertész legény
vagyok!:
Tavaly rendeztük meg elsõ
alkalommal az óvoda szé-
pítésére a virágosítási na-

pot. Jó volna, ha ez a kez-
deményezésünk hagyo-
mánynyá válna. Ezért sze-
retnénk az idén is megren-
dezni, április 30.-án, szom-
baton délelõtt 0900 - 1100 -ig.
Kérjük, hogy aki csak
teheti, járuljon hozzá 1-2
virágpalántával, évelõ nö-
vénnyel, és egy kis munká-
val az óvoda udvarának szé-
pítéséhez. A gyerekek is
hozhatják a kis kerti szer-
számaikat a szülõkkel e-
gyütt. (gereblye, locsoló-
kanna, stb.)
Minden "kis és nagy" ker-
tészt szeretettel várunk!

2011. március 08-án ren-
dezték meg Szegeden a
Hevesy György kémia
versenyt.
Szeged város és
vonzáskörzete 50 diákot
küldött a színvonalas ren-
dezvényre. Iskolánkat két
nyolcadik osztályos tanuló
képviselte.
Dékány László I. helye-
zést, Kálmán Benedek
IV. helyezést ért el.
Gratulálunk!

Történelemverseny
Dócon
A dóci katolikus iskola
történelemtanára versenyt
hirdetett 6.osztályos tanu-
lóknak az Anjou-kori Ma-
gyarország historiájából.
A versenyre 26 diák ne-
vezett, amely március 4-én
került megrendezésre.
Iskolánkat két tanuló, Kál-
mán Anna Zsófia és Tóth-
Molnár Réka képviselte. A
megmérettetés igen nehéz
volt, a tanár úr feladatai
alaposan feladták a " lec-
két." A lányok a középme-
zõnyben végeztek, és
mindnyájan úgy gondol-
juk, hogy derekasan meg-
állták a helyüket. Becsü-
letükre legyen mondva,
annak ellenére vállalták a
versenyt, hogy iskolánk-
ban aznap volt a felsõsök
farsangi mulatsága. 
A tanulókat szíves vendég-
látással várták Dócon, és
azzal búcsúztunk, hogy
jövõre újra találkozunk, és
összemérjük tudásunkat.
Köszönjük a meghívást!!

Területi Kazinczy
Szép Kiejtési
Verseny Szatymazon
Híres nyelvújítónk tisztele-
tére minden évben ver-
senyt rendezünk a szép
magyar beszéd szellemé-
ben és reményében, hogy
egyre több lesz a követõje,
aki édes anyanyelvünket á-
polja, és mintát ad azok-
nak, akik ezt nem tartják
fontosnak.
A szegedi kistérség ifjú
nyelvmûvelõi Szatymazon
találkoztak 2011. március
31-én.
Két kategóriában 25-en
versenyeztek. Kemény
megmérettetés várt rájuk,
a szabadon választott szö-
veg felolvasása után, 10
perc felkészülési idõt kap-
tak a kötelezõ szöveg ér-
telmezésére. Ez volt a leg-
nehezebb része a verseny-
nek, ám sokan derekasan
helytálltak.
Iskolánkat a következõ
versenyzõk képviselték:
3. osztály

Vékás Mihaéla
Vajda Dávid
Darázs Dominik
Kura Domonkos Márk

Felkészítõ tanáraik: Völ-
gyesi Sándor Gabriella és
Dékányné dr. Balogh
Andrea
Gabi néni tanítványa
Mihaéla 2. helyen beju-
tott a megyei döntõbe.
Gratulánunk, és sok sikert
kívánunk nekik!
4.osztály

Tóth Csaba

Pataki Fanni
Meszes Zsanett

Felkészítõ tanáraik: Csil-
lagvári Gusztávné és Ka-
sza Ágnes
Tanítványaik a középme-
zõnyben végeztek. Gratu-
lálunk!

Budapesten jártunk
a Nemzeti
Múzeumban
Az iskola és a könyvtár
közös vetélkedõje zárult
ezzel a kirándulással.
Széchenyi István a "leg-
nagyobb magyar" emléke,
hazája iránti ragaszkodása
és tenni akarása a Nemzeti
Múzeum kiállítása kapcsán
még inkább belénk ívó-
dott. Nagy izgalommal ké-
szültünk, és indultunk erre
a látogatásra, hiszen min-
denkitõl azt hallottuk,
hogy méltó emléket állít
Széchenyinek. A másfél ó-
rás tárlatvezetésen minder-
rõl meg is bizonyosodhat-
tunk. A tárlat interaktív
módon mûködött, lehetett
birtokot adományozni ma-
gunknak eredeti formátum-
ban, és felvehettünk  re-
formkori férfi és nõi ru-

hákat is. 
Köszönjük mindenkinek,
akik hozzájárultak ehhez a
nagyszerû kiránduláshoz.
Az iskolai diákok nevében
pedig ígérjük, mindent
megteszünk, hogy legkö-
zelebb is ilyen jutalomban
lehessen részünk.

A Víz Világnapja
A Víz Világnapja (március
22.) alkalmából a sándor-
falvi Pallavicini Iskola ve-
télkedõt szervezett, ame-
lyen iskolánk csapata (Ba-
logh Dzsenifer, Bozsics
Bettina, Kovács Kitti és
Pataki Alexandra - 6.a
osztályos tanulók) II.
helyezést ért el.
A vetélkedõ témája "Bala-
ton, a magyar tenger"
volt.
A csapatok a Balatonról és
a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Parkról szerzett bioló-
giai, földrajzi valamint a
környék nevezetességeit
felölelõ témákban adtak
számot tudásukról.
Felkészítõ tanáruk: Dr.
Tóthné Szabó Orsolya
Sikerükhöz gratulálunk!

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 

Dózsa Gy. u. 13.

06-20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

Szatymaz Rózsa u. 308.
62/283-549

06-70/355-5838
Vállalok:

Lakásfelújítást, szobafestést,
mázolást, tapétázást,

hõszigetelést, burkolást,
szeletelt tégla ragasztást,

tetõjavítást, kõmûves 
átalakítást, fürdõkád zomán-

cozást, egyéb munkákat.
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Április 17-én virágvasárnap, a fél 9-es mise elõtt
barkaszentelés. Ezen a szentmisén éneklik a passiót,
Jézus szenvedéstörténetét.
Április 21-én nagycsütörtök, este 6 órakor az utolsó
vacsora szentmiséje. Utána egy órás imavirasztás,
szentségimádás lesz.
Április 22-én nagypénteken, (szigorú böjt van!) d.u. 4
órakor keresztúti ájtatosság a templomban. Ennek befe-
jeztével mindjárt kezdõdnek a nagypénteki szertartások: 
- a passió: Jézus szenvedéstörténete szent János
evangélista szerint. 
- egyetemes könyörgések,
- hódolat a szent kereszt elõtt,
- áldoztatási szertartás.

Április 23-án nagyszombaton az egyházi év legfõbb
liturgiája, a husvéti vigilia szertartásai este 7 órakor
kezdõdnek:
- tûzszentelés,
- húsvéti örömének,
- szentírási olvasmányok könyörgésekkel,
- vízszentelés, szenteltvizhintés, a keresztségi fogada-
lom megújítása,
- Allelujás szentmise,
-feltámadási szertartás és kõrmenet.

Április 24. húsvét vasárnap szentmisék lesznek:
reggel fél 9-kor és este 6-kor.
Húsvét hétfõn csak egy szentmise lesz, reggel fél 9-

kor. Este nem lesz szentmise

Nagyheti és ünnepi szertartások rendje a katolikus templomban.

A Szatymazi Református Közösség hírei
A kereszt
Egy újságírónak interjút
kellett készítenie egy gaz-
dag gyárossal. A beszél-
getés késõ éjszakáig elhú-
zódott. Így az üzletember
felajánlotta vendégének,
hogy töltse az éjszakát
nagy és tágas házában. 
Az újságíró nem talált
nyugalmat. Sok kérdés és
probléma gyötörte. Hatá-
rozott léptekkel ment ki a
kertbe. Volt ott egy cso-
dálatosan szép, üvegbõl
készült úszómedence. "Az
úszás jót fog tenni. 
-Attól biztosan megnyug-
szom, és el tudok aludni" -
gondolta az újságíró. 
Amikor a medence elõtt
állt, a holdfény annak ü-
vegfalára esett és egy ha-
talmas világító keresztet

képezett. Az újságíró döb-
benten vette észre. S hirte-
len eszébe jutottak a bibli-
ai történetek, amelyeket
még gyermekkorában ott-
hon hallott. Visszaemléke-
zett az istentiszteletekre, a-
melyekre fiatalon eljárt.
Milyen messze sodródott
el az évek során mindattól!
Mennyire eltávolodott a
Kereszttõl!
És most, hirtelen ott fe-
küdt elõtte holdfénybõl,
némán. Egyszerre volt vád
és lehetõség. 
Elfogta a kétségbeesés. A
világító hosszanti és ke-
resztgerenda égette a szí-
vét. És hirtelen rájött: 
vissza akar térni a Ke-
reszthez, Jézus Krisztus-
hoz! Mert csak Jézus
Krisztus tudja elvenni tõle

a bûneit és új esélyt adni
neki. 
Nem gondolt már az ú-
szásra. Rendbe akarta hoz-
ni az életét, most, azonnal!
Visszarohant a szobájába,
letérdelt az ágya mellé és
imádkozott. Annyi év után
elõször. Élete most azé az
Úr Jézusé kell, hogy le-
gyen. Boldogan aludt el. 
A házigazda meglepetten
nézett rá a reggelinél.
Megkérdezte, hogy miért
ragyog annyira, mitõl o-
lyan más az arckifejezése,
miféle élményben volt ré-
sze? 
Az újságíró elmesélte, mit
élt át az éjszaka. Vendég-
látója elgondolkodva hall-
gatta, majd kisvártatva így
szólt: "Tudja, hogy Isten a
múlt éjszaka kétszer aján-

dékozta meg Önt az élet-
tel?" Az újságíró kérdõn
nézett rá. "Igen - folytatta
a házigazda - nem csak
lelki élete újult meg ezen
az éjszakán. Testi életét is
megkapta még egyszer. Ha
Isten nem avatkozott volna
be, halálra zúzta volna ma-
gát, mert az úszómedencé-
ben nem volt víz!" 
Ezzel a történettel és üze-
netével kívánunk minden
olvasónak áldott húsvéti
ünnepeket! 

Sípos Ete Zoltán
református lelkipásztor

Református istentisztele-
teket tartunk a kultúrház-
ban, minden vasárnap
17.00 órakor.
Szeretettel várjuk!

SZATYMAZI GYERMEKEKÉRT 
SZATYMAZI GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI

"I. Szatymazi Családi
Nap" 2011. július 30.
(szombat)

"Egyre rohanóbb vilá-
gunkban, mindenkinek
szüksége van egy kis pi-
henésre, lazításra. A ren-
dezvény jó lehetõséget biz-
tosít arra, hogy a külön-
bözõ generációk együtt
szórakozzanak, és ez állta
közelebb kerüljenek egy-
máshoz. "

Nagy örömmel jelent-
hetem be, hogy az elõbb
olvasott gondolatokkal be-
vezetett pályázatunkat,
Szatymaz Község Képvise-
lõtestülete 50.000,- Ft
összeggel díjazta, amit ez
úton is szeretnénk megkö-
szönni, a tisztelt képviselõ-
testületnek. Most már, a-

mint azt a címsorban is ol-
vashatták, bátran kijelent-
hetem, hogy lesz 2011-ben
családi nap. A pályázatban
kért 250.000- Ft összeghez
képest, kevesebb összeget
kaptunk, azonban, ez a
rendezvény a családokról
szól, azon belül is kiemel-
ten a gyermekekrõl, így
mindent megteszünk azért,
hogy ez a rendezvény a le-
hetõ legszínvonalasabb és
minél élménygazdagabb
legyen. Az egyesület ré-
szérõl igyekszünk nagyobb
önerõt elõteremteni, a
költséges fellépõket esetleg
mellõzve, helyi tehetsége-
ket szélesebb körben be-
vonva, emelni a rendez-
vény színvonalát. A ren-
dezvény pontos menetérõl
és programjairól, a Mi La-

punk késõbbi számában ol-
vashatnak.
Sok szeretettel várjuk az

elsõ Szatymazi Családi
Napon.

1% Önnek egy nemes
gesztus, a szatymazi gyer-
mekeknek nagy segítség!
Kérjük, támogassa egyesü-
letünket adójának 1%-á-
val, mely összeget mi tel-
jes egészében a szatymazi
gyermekekre fordítunk.
Segítsen, hogy segíthes-
sünk! 
Köszönettel várjuk felaján-
lásaikat.

Csúri Gábor 
elnök

tel: 06-20/533-4965

RÓZSA DEKOR.
Vállaljuk esküvõk, családi 

rendezvények, ballagások, más
ünnepi alkalmak

dekorációját, virág, léggömb,
egyéb, igény szerinti díszítését.

Egyedi csokrok készítése,
virágbeszerzés.

Érdeklõdni:06/20/389-73-42
vagy 06/20/20-93-640

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás,

mûköröm építés, hen-
nafestés

Káló Ibojka
Idõpont egyeztetés: 
06-20-462-1233

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház
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SVÉDASZTAL
" Kb két és fél éves lehet-
tem, amikor egy szép na-
pon anyunak valami dolga
akadt, és apu egyedül vi-
gyázott rám. Éppen egy
kisebb betegségbõl lába-
doztam, amikoris egy is-
merõstõl egy kis játék teás
készletet kaptam, afféle
"gyógyulj meg!" ajándék-
ként.
Apu a nappaliban ült az es-
ti hírekben elmerülve, a-
mikor behoztam neki egy
kis csészike "teát", ami
persze csak víz volt…
Jó néhány kis csészike tea
és rengeteg dicséret után,
hogy: "micsoda finom teát
készítek", megjött anyu.
Apu leültette a nappaliban
és megváratta vele, amíg
viszek neki újra egy csésze
teát, mert 
-"ez volt a világon a leg-
aranyosabb dolog!"
Anyu várt szépen türelme-

sen, és tényleg megjelen-
tem, kezemben az ici-pici
csésze "teával", amit apu
rögtön le is hajtott.
Anyu jóságosan mosolyog-
va megsímogatta apu fejét,
és megkérdezte:
-"Drágám? -felmerült ben-
ned, (kérdezte szelíden),
(mint aki már úgyis tudja a
választ).
-hogy az egyetlen hely, a-
hol eléri gyermekünk a
vizet, az a…………WC?!"

Pacal mentaszósszal
Belgiumban több mint száz
napja nincs kormány, de
ennek ellenére az ország
szépen mûködik. Azért ez
nem semmi! Kell-e ennél
ékesebb bizonyíték arra,
hogy ha hagyjuk a dolgo-
kat maguktól menni, akkor
a dolgok mennek is ma-
guktól. A mindent sza-

bályozni és ellenõrizni a-
karó hivatalok, csak aka-
dályai a normális életnek.
Kicsiben ugyanez, amikor
a fõnök szabadságra megy,
a dolgok egybõl gördülé-
kenyebben mennek. Nem
azt mondom, hogy irányí-
tásra nincs szükség, de az
irányt mutató kéz ne fog-
jon meg, és ne rángasson.
Ezek a mai európai tár-
sadalmak, beleértve a Ma-
gyart is, szépen elboldo-
gulnának a vasmarkú irá-
nyítás nélkül is. Mert le
van szabályozva minden.
A mohácsi busóknak is e-
lõírták, hogy milyen a jó
busó. Egy kódex szerint
kell öltözködni és visel-
kedni idéntõl. Évszázado-
kon keresztül apáról fiúra
tudták a dolgukat, most
kódex szerint tudják.
Képzeljék, van ilyen fog-
lalkozás, hogy nótafa és
mesemondó. Szerintem o-
lyan is van, hogy félnótás
mesemondó, és ez a kor-
mány szóvivõ. Az õ me-
séin nem mindig tudok ne-
vetni. Azon viszont igen,
hogy válogatván a bolti
bor kínálatból, megüti a
szemem egy felirat, misze-
rint a kérdéses nedü, föld-
rajzi megjelölés nélküli
bor. Alatta apró betûvel,
az európai unió országai-
ban termett borok házasítá-
sával készült. Ez olyan,

mint a bálás ruha. Ott ki-
dobják, itt eladják. Az ízé-
nek egyébként erõs bálás
ruha fílingje volt. Átvitt
értelemben minden terüle-
ten jól el vagyunk látva
"bálás" dolgokkal.
Az is feltûnt, hogy a rek-
lámokban, egyre több a
fejfájás csillapító tabletta
ajánlás.. Bizony ennek az
országnak egyre jobban fáj
a feje.
Annak azért örülök, hogy
lassan vége a télnek. Ez
nagyon sok embernek túlé-
lési gyakorlat volt, igaz jó
néhánynak síelés és forralt
bor. Azt mondják, szorgal-
mas nép a magyar, így
egyre könnyebb lesz a túl-
élés, bár a Jóisten is sû-
rûbben ránk nézhetne.

Szilágyikarcsi

TANYASI TÍZPRÓBA
Tanyasiak önszervezõdõ, nyílt vetélkedõje 

a III. kerületi Barátpusztán, május 7-én szombaton 
Napkeltétõl Napnyugtáig.

Szekértolás, lányrablás, vízhúzás...
Utána zene, tánc, mulatság.
Mindenütt jó, de legjobb a tanyán!
Helyszín: kis köves út, felüljáró
után figyeld a táblát!

A Maya kozmetika
tavaszi ajánlata:

Hasznos és szép ajándék egy AHA-s,
/gyümölcs-savas hámlasztás/

bõrmegújító, fiatalító kúra, melyre így
tél elõtt minden hölgynek nagy szük-

sége van.
Szépüljön tetõtöl-talpig nálunk, az
Ilcsi szépítõ füvekkel! "Szépség,

egészség, természetesség", ez a Maya
kozmetika jelszava. Minden Hölgyet,

Urat és Fiatalt várunk 
szeretettel, a Szolgáltató Házban

Szatymazon.
Nyitva: kedd, csütörtök, péntek,

08.00 - tól 14.00-ig.
Telefonos bejelentkezésre bármikor:

70/616-93-35; 70/616-93-38

Értesítem kedves tagtársaimat, hogy az évzáró közgyûlésünkre március 27-én 18.00 órai kezdettel kerül sor,
a Lesz Vigasz Étteremben.

Május 07-én pedig Anyák és Apák napi rendezvényt tartunk ugyanitt, várlak szeretettel mindannyiótokat!
Rácz István elnök

NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI

Kiváló minõségû
Angol használt-
ruha kapható!
-pólók,
-rövid térdnadrágok,
-szoknyák: 400 ft.-tól
stb.

Petõfi u. 3. /fodrászüzlet/

Megbízunk Téged!
kormányzási feladatokkal, ahol

vezetõ szerephez jutsz!
Vedd kezedbe az irányítást és 

jelentkezz a
Kormányos Autósiskola

2011. április 15-én du.4
órakor induló tanfolyamára!

tel: 62/471-921 
e-amil: 

kormanyos97@invitel.hu

KÚTFÚRÁS
Megbízható, gyors,

pontos!
Kormos Imre

Szatymaz, Arany J. u. 11.

Tel.:
06/20/9477-140
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SPORT
JUDOS EREDMÉNYEK
Megérkezett a tavasz és
vele együtt egyre jobb
eredményekrõl szóló hírek
érkeznek a község judo-
sairól. Fiatal versenyzõink
ott folytatják az idei év-
ben, ahol tavaly abbahagy-
ták. Úgy tûnik, hogy a
2010-ben megszerzett 98
éremnél az idén sem akar-
ják alább adni. Január elsõ
hétvégéjén két helyszínen
is tatamira léptek verseny-
zõink. Szombaton az ifjú-
sági versenyzõk országos
rangsorversenyén Nyima
Tibor a +81 kg-os súly-
csoportban végzett az ötö-
dik helyen, vasárnap a
még junior korú Kónya
Viktória szerzett ezüstér-
met a felnõttek Magyar
Köztársaság Kupáján. 
A március hónap azután

már igazi éremesõt hozott!
Ötödikén a diák "B" kor-
csoport Magyar Köztársa-
ság Kupáján Kopasz Fanni
és Palotás Bálint súlycso-
portjában egyaránt a má-
sodik helyen végzett, más-
nap a diák "A" korcsopor-
tosok versengésében Ba-
logh Sára ezüst, Nagy Kitti
és Kónya Nikolett bron-
zérmet szerzett, amivel
lány csapatban a Szatyma-

zi SE elhódította a kor-
osztályos Magyar Köztár-
saság Kupát!
A következõ hétvégén is-
mét két helyszínen vitéz-
kedtek versenyzõink.
Szombaton Solton került
megrendezésre a XV. Ta-
vasz Kupa, amely nagy-
szerû eredményeket ho-
zott. A legkisebbek, a diák
"C" korcsoport küzdelmei-
ben Kovács Balázs arany-
érmes lett súlycsoportjá-
ban, míg a második verse-
nyén induló Nagy László
nagyszerûen küzdve ta-
pasztaltabb ellenfeleivel az
ötödik helyen végzett. Az
egy évvel idõsebbek között
Kopasz Fanni elsõ, Molnár
Bálint és Palotás Bálint
második, Szanka Ákos pe-
dig harmadik helyezett
lett, diák "A" korcsoport-
ban  Nagy Kitti és Kónya
Nikolett arany, Balogh
Sára ezüstérmet szerzett.
Sára az idõsebb, serdülõ
korosztály küzdelmeibe is
nevezett, ahol már aranyé-
remnek örülhetett, úgy-
szintén Gábor Ádám, míg
Kopasz Bence a dobogó
második fokára állhatott. 
Ugyanezen a napon a juni-
or korcsoport Magyar
Köztársaság Kupájára ke-
rült sor Budapesten, ahol

Kónya Viktória a 48 kg-os
súlycsoportban bronzér-
mes lett.
Március 20-án Cegléd a-
dott otthont a serdülõ kor-
osztály országos diákolim-
piai döntõjének, ahol Ko-
pasz Bence a harmadik he-
lyen végzett, a küzdelme-
ket betegen is vállaló Gá-
bor Ádám pedig két nagy-
szerû gyõzelem után úgy
végzett az ötödik helyen,
hogy a harmadik helyért
folyó mérkõzést már nem
tudta vállalni. Egy héttel
késõbb azonban javított,
hiszen az olaszországi Tol-
mezzoban megrendezett
nemzetközi utánpótlás ver-
senyen az  U15-ös korosz-
tály 55 kg-os súlycso-
portjában ezüstérmes lett.

Ezen a napon került sor
Pakson a regionális diáko-
limpia küzdelmeire, ahol
taroltak a szatymazi fiata-
lok. Kilenc versenyzõnk
lépett szõnyegre az atom-
városban és hét aranyérem
mellett két második helye-
zéssel térhettek haza. Elsõ
helyen végzett súlycso-
portjában Kopasz Fanni,
Nagy Kitti, Kónya Niko-
lett, Balogh Sára, Kovács
Balázs, Palotás Bálint,
Molnár Bálint, második
lett Nagy László és Kopasz
Bence. Bízunk benne,
hogy az igen sikeres i-
dénykezdet után a folytatás
is hasonlóan eredményes
lesz! 
Fotók a hátsó borítón.
Edzõ: Kovács Szabolcs

Május 1-én kispályás 
foci bajnokság a szatymazi 

sportpályán!
Nevezni lehet: 845-ig

Kezdés: 900

4+1 fõs csapatok jelentkezését várjuk
Nevezés a helyszínen!

Nevezési díj csapatonként 
4000 Ft.
SZAFT

Szaft kupa

Szatymazi majális

Elõzõ lapszámban tett beharan-
gozónkat követõen, immáron ö-
römmel adunk tájékoztatást a
“Majális a ligetben” elnevezésû
rendezvény programjairól az a-
lábbiakban. 
A program 7 órakor kezdõdik
zenés ébresztõvel. A fogatos fel-

vonulás 8 órakor indul a mûvelõdési ház elõl, majd a
program a ligetben és a sportpályán párhuzamosan foly-
tatódik vidám hagyományörzõ- és gyermekmûsorokkal,
amatõr szatymazi mûvészek és a Barackvirág Népdalkör
részvételével. 
Az egésznapos ligeti kikapcsolódás ideje alatt a sportpá-
lyán az érdeklõdõk szurkolhatnak a SZAFT kupán
résztvevõ csapatoknak, a ropogósra sült kolbász, és hû-
vös frissítõk kíséretében. 

A ligetben ez idõ alatt egymást követik a programok, és
természetesen lesz még gyermekek számára lufi, vat-
tacukorka és édesség árus.
A Nõegylet tagjainak közremûködésével a kilátogató
gyerekek kézmûves foglalkozás keretében készíthetik el
az ajándékokat Anyák Napjára. 
Bõvebb információ a Polgármesteri Hivatalban vagy az
583-560 telefonszámon.

Szervezõ Bizottság

Ízelítõ a programból

F el h í v á s
3-4 fõs csapatok jelentkezését továbbra is várjuk a

játékos vetélkedõre
2011. április 27-ig!

A plüssállat szépségversenyre a helyszínen várjuk a
nevezéseket 1000 óráig.

Redõnyök
reluxák, szunyoghálók, harmonikaajtók. Hagyományos és új

tipusú redõnyök szerelése, javítása.
Fa nyílászárók javítása, szigetelése.
Minõség, megbízhatóság, garancia.

Költõ József 
06-70/503-97-09

Mûkõsírkeretek
most kedvezõ áron megrendelhetõk!

Lefedéseket, járdaépítést, virágváza, és virágláda pótlást,
fejpárna, emléktábla készítést, márványból, gránitból,

betûvésést, betûfestést és egyéb mûköves, sírköves munkála-
tokat vállalunk.

Érdeklõdni: 06-70-235-1931 mobil számon lehet

A szatymazi civil szervezetek és az intézmények részvételével.
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1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt
halálos kimenetelû betegség.

2. A betegség legfõbb terjesztõje a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét - a

rókák veszettség elleni vakcinázását- Európában évek óta
sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is meg-
kezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a nyugati
határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30
km-es sávban került kihelyezésre csalétek-vakcina.

4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára
bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rej-
tik, amely 4 cm átmérõjû, 1,5 cm magas, henger alakú,
szürkésbarna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket,
szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szerveze-
tébe. 

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl tör-
ténik.

6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmat-
lan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétek-
hez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI!
Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a
vakcina vírus a bõrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerül-
het. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi bizton-
sági elõírásokat kell alkalmazni:

a. Ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú
fertõtlenítõszerrel vagy ennek hiáhyában 70%-os alkohol-
lal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszer-
tárakban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során
keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható.

Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs szükség.
b. Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, ha-

ladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított

tizennégy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tar-
tani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni.
A jelzett idõszak alatt a kezelt területen TILOS A LE-
GELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a
vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló e-
bek vagy legelõ állatok ne vehessék fel a róka számára ki-
helyezett csalétkeket.

8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy ház-
iállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalan-
ul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATOR-
VOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY
VADÁSZTÁRSASÁGOT.

9. Kérjük, a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ állator-

vosok és orvosok szolgálnak. 

A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDÕPONTJA:
2011. április 02-14-ig

Csongrád Megyei Kormányhivatal

FELHÍVÁS!  VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

EBZÁRLAT
Határozat

Szatymaz Község közigazgatási területére 2011. április
2-15-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
Az ebzárlat szabályai:
(1) Az ebzárlat tartalma alatt - a (2) bekezdésben felso-

rolt ebek kivételével a tartási helyén minden kutyát
és macskát elzárva, illetõleg a kutyákat megkötve
úgy kell tartania, hogy azok más állattal, vagy em-
berrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák
elzárását, vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok
onnan ki nem szökhetnek; kutyát tartási helyérõl
csak pórázon vezetve, szájkosárral és érvényes ve-
szettség elleni oltást igazoló oltási könyvvel szabad
kivinni;

(2) Az érvényes veszettség elleni védõoltással rendel-
kezõ
a) vadászebek,
b) a fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa-mentõ ebek,
d) a segítõ és terápiás ebek, valamint a látássérült

embereket vezetõ ebek rendeltetési céljuknak
megfelelõ használatuk idejére mentesek az (1)
bekezdésben foglalt korlátozás alól.

(3) Az ebzárlat alatt befogadott kóbor húsevõket hatósá-
gi megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idõtar-
tamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat e-
setleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilenc-
ven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb, vagy
macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható
meg, és az állat befogadása, illetve hatósági megfi-
gyelése nem oldható meg biztonságosan, a vadászte-
rületen kóborló nem befogható megfigyelése nem
oldható meg biztonságosan, a vadászterületen kóbor-
ló nem befogható ebeket, járványügyi intézkedésként
az állatvédelmi elõírások megtartásával le kell ölni.

(4) Az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével
járó rendezvény nem tartható.

Dr Szántó Tibor kerületi fõállatorvos
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-20/941-07-24. 

Védõnõk fogadóideje:
Igazné Herkó Mária
tel: 283-101/15 
hétköznap 830-930

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
tel.: 283-110 
Hétköznap: 730-1530

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
tel:283-149

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 
Állatorvosi ügyelet:
Április
09-10. Dr. Gombos László
62/278-502
16-17. Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
23-24-25.
Dr. Szigeti Gábor
06-30-2974-435
Május
ápr. 30- máj. 01.
Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
07-08.
Dr. Huszár Péter
06-30-487-4030

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 
Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128
Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 30-6189-788
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1330

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 06-30-5000-532
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-Szüts Gabriella
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap
Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552

Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1630

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa
György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: május 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alat-
ti felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Búcsúzunk tõlük

Kerényi Károly Lajos
Juhász Gy.u. 3

Nagy János István
Szegedi u.32

Faragó Lászlóné
I.körzet 110/b

Közérdekû információk

FÖLDMÉRÉS!
Megosztások, telekhatár kitûzések,

épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés, mûvelési

ág változás.
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a 

(egyeztetett idõpontban!)
tel.: 06-30-218-8953 
fax: 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
e-mail: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a

Egyedi kályhacsempék
gyártása:

-hagyományos kézi készítésû
-preciz öntött csempék

-gazdag színválaszték, egyedi mázak
készítése

-cserépkemence, cserépkandalló,
cserépkályha építése

-épület és díszkerámia, falikutak,
szökõkutak tervezése és készítése

-szinte minden ami kerámia

MEGRENDELHETÕ itt:
KONCSIK ANDOR, 

06-20-926-18-91



A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen a "Mi Lapunkban"

Kérjük az adatokat küldjék el e-mailben a milapunk@szatymaz.hu címre, 
vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.

Gólyahír-Babaköszöntõ
Kívánunk az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

Kanalas Áron, 2011.04.03
Tanács Éva, Kanalas Gábor

Polgár Szonja, 2011.03.03
Szanka Beáta, Polgár Tibor

Újvári Róbert Ábel, 2011.03.17
Kónya Erika, Újvári Róbert

Kónya Nikolett, Nagy Kitti, Balogh Sára a Köztársaság Kupával Szanka Ákos /jobbról/ 

Gábor Ádám /középen/ Kovács Balázs /középen/


