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XIX. Õszibarack Fesztivál és Falunapok 2011.

július 16. s z o m b a t
0800 Játékos vetélkedõ fogatosok részére

(Helyszín: víztorony melletti tér)
1000 Õszibarack Fesztivál és Falunapok ünnepé-

lyes megnyitója, kitüntetõ címek átadása.
1030-1200 Szakmai fórum

„Gyümölcsözõ hagyomány, múltunk és
jövõnk a mezõgazdaságban” címmel
Sándorfi András, Vidékfejlesztési Minisztérium
Növénytermesztési és Kertészeti osztályvezetõ
Dr. Hajdú Edit, Kecskeméti Szõlészeti és
Borászati Kutatóintézet Tudományos fõmunkatársa
Dr. Mód László, néprajzkutató
Margit Zoltán, kertészmérnök, Csókai
Földmûvesek Egyesületének elnöke
Csomós Attila, RMGE Maros-megyei elnöke

1230 Szatymaz legnagyobb barackja verseny,
fûszerpaprika verseny, borverseny 
eredményhirdetése
(a Barackvirág Népdalkör közremûködésével)

1300 Fogatos felvonulás
1330 Jó ebédhez szól a nóta

(Viktória Duó mûsora)
1500 Oklevelek átadása a fogatos felvonulás

résztvevõinek
1530 Kulturális mûsor (Dél-alföldi Nyenyere

Egylet, Slama Zsófia - ének, Dél-alföldi
Harmonika Barátok Klubja)

1630 Mozgás Mánia Súdió Kangoo és Zumba
bemutatója

1730 “Beugrom a nagybõgõbe” Kiszely Zoltán és
Merényi Nikolett operett és musical mûsora

1815 Nagy paródia show Éles István és Bach
Szilvia

1930 Wolf Kati
2015 Két Zsivány (mulatós zene)  
2130 Utcabál a Travel Trio zenekarral
2200 Tûzijáték
A nap folyamán: „A lekvárfõzés fortélyai”

látványkonyha a Szatymazi Nõegylet részvételével
1300 - 1600

Véradás az általános iskolában

július 17. v a s á r n a p
0830 Ünnepi szentmise
0900 Palacsinta party
0900 Lovaskocsikázás
1000 BIBUCZI együttes zenés mesejátéka:

Snufi a mûvész-bûvész
EBÉDSZÜNET
1400 Bûvész mûsor
1500 Hazai vizeken

(RSG, zongora, gyermek néptánc, hastánc,
Csáki Fanni helyi “Csillag Születik” nyerte-
se, Borics Bettina és Balogh Jenifer, Kormá-
nyos Viktor, country tánc)

1700 Csepregi Éva
1800 Garázs Band zenekar élõ koncertje

Mindkét nap:
ugrálóvárak, csúszdák, kirakodóvásár, mezõ-
gazdasági és virág kiállítás, barackvásár, helyi
termékek vására, õszibarack kóstoló.
- Játékkuckó

a Csipet Csapat Nagycsaládos Egyesülettel
- Tisza-völgyi Bemutatóház

kiállítása, és madáretetõ készítés
- Tõlünk helyben: helyi termékek vására 

(szatymazi termelõk termékei).

szombaton 1000-1400 Vasárnap 900-1300

INGYENES KISAUTÓZÁS a SZILÁNK ZRT.
támogatásával.

A vendéglátásról a Postakocsi Csárda gondoskodik

Helyszín: 
Általános iskola Szatymaz, Petõfi u. 6.
A mûsorváltoztatás jogát az Önkormányzat fenntartja

A bor és fûszerpaprika verseny bírálata 
július 15-én (pénteken) történik
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Helytörténet

1951-et írtak akkor, amikor
Szatymazon, a község önál-
lósódása után egy évvel, a
helyi labdarúgók csapatot
alkotva mozgolódni kezd-
tek. Az azóta elmúlt hatvan
év már csaknem visszavon-
hatatlanul rányomta a felej-
tés a bélyegét a kezdetekre
való visszaemlékezésre, az
elsõ húsz év eseményeire. A
korai idõszakból szerencsére
néhány fotó fennmaradt, a-
mi jó hatással volt az akko-
ri labdarúgók már homályos
emlékére. A szatymazi lab-
darúgás elsõ éveit is erõsen
befolyásolta a nemzeti válo-
gatott akkori jó szereplése.
Olyanokat is kicsalt a pá-
lyákra a labdát rúgni, avagy
a pályák mellé nézõnek, a-
kik esetleg korábban azt
sem tudták, hogy a labda
gömbölyû. 
Egyszer megtörtént a sok
között az az eset, hogy Zsák
József igazgatót bevitték
Szegedre egy fontos
SZEAC mecsre. Mivel elõ-
ször járt ilyen helyen, el-
nézte a sok embert és azon
csodálkozott, miért futnak a
játékosok a labda után, ha
úgyis elrúgják. Egyszer
csak a nézelõdés során, a
mellette álló szurkoló /aki
alighanem a mérkõzéssel
volt elfoglalva/ "torkasza-
kadtából" üvölteni kezdte a
nem túl illedelmes szavakat:
- "Te hülye állat!.Mit csi-
náltál?"- stb. Zsák József i-
gazgató, a mellette álló és
magából kikellt nézõ felé
fordult és megkérdezte tõle,
hogy :- "Mi a baja?"- Az
pedig izgatottan mondta, -"
hogy nem látja, az a hülye 3
méterrõl nem tudta berúgni
a labdát?". Igazgatónk azu-
tán nagy illedelmesen meg-
kérdezte,-"Miért, maga be
tudta volna rúgni?" A felhe-
vült nézõ pedig rögtön rá-
vágta, hogy -"persze"-. És
akkor jött Zsák József bölcs
szava: -"Akkor mit áll itt,
mért nem megy be? Ott i-
lyen emberekre van szükség
mint maga!" A hangoskodó
erre nem szólt vissza, csak
nyelt egyet és csodálkozó
képpel odébbállt.
A szatymazi labdarúgók fel-
készítésével, edzésével a

kezdeti idõszakban többen
próbálkoztak, akik közül ta-
lán elsõnek szólni kell a Ta-
nácsnál dolgozó Temesvári
Béláról, aki edzéskor, a régi
levente gyakorlótérre kijut-
va, csak azt tudta ismétel-
getni a játékosoknak: "vik-
tóriázzatok, viktóriázzatok."
Máig nem derült ki, mit ér-
tett alatta. Salfai István ta-
nár is edzõsködött idõnként
mellette. Azt el kell monda-
ni, hogy inkább csak a lel-
kesedés hajtotta õket is mint
a játékosokat. Akkor még a
csapat nem vett részt baj-
nokságban, nem voltak iga-
zolt játékosai, ezért alkal-
manként más-más összeté-
telben, /ki hogy ért rá/ a
környezõ falvak hasonlóan
csak a labdát rúgni akaró
csapataival mérték össze e-
rejüket. Traktor vontatta
pótkocsin tették meg az ép-
pen esedékes és elõre meg-
beszélt meccsre az utat. Az
állandóan változó összetéte-
lû csapatból már kevés név-
re és arra is bizonytalanul
emlékeznek. Ilyen volt Lé-
vai Attila, Zsemberi József,
Baté László és sokan má-
sok.
A változás akkor állt be, a-
mikor 1954-ben az iskolá-
hoz került Tánczos József
tanár, aki fiatal korában a
szegedi UTC-nek leigazolt
játékosa volt. A szatymazi
labdarúgók vezetését átvéve
jól tudta hasznosítani az ott
szerzett tapasztalatokat. A-
mikor hamarosan, még
1954-ben, a labdarúgóknál
az edzõi /és mindenes/ te-
endõket átvette, hiába mon-
dogatta neki a közelben te-
vékenykedõ állatfelvásárló,
hogy: "tanár úr, nem lehet
itt focit csinálni," õ megcsi-
nálta. Elõször a rendelkezé-
sére álló fiatalokból egy ál-
landó, leigazolt játékosokból
álló csapatot hozott létre, a-
kiket azonnal benevezett a
járási bajnokságba. A meg-
lévõ labdarúgópályát, a-
melynek a templom felé esõ
kapuja lényegesen mélyeb-
ben feküdt és esõzések után,
vagy koratavasszal a víz is
megállt rajta, Koza Imre ak-
kori tsz elnök támogatásával
feltöltette. A gépek által

hordott nem kevés földet el-
egyengették, lehengerelték
és fûmaggal beszórták. Ek-
kor történt, hogy a kezdet-
leges módon összetákolt ka-
pufákat Sárkány Lukács, a
máv dolgozóinak bevonásá-

val, szabványos újra cserél-
te. A pályán lévõ vonalakat
is kijelölték, amit azután
Bicskeiné minden mérkõzés
elõtt felszórt mészporral, de
õ rakta ki a sarokzászlókat
is. A ruhák kimosását és va-
salását Tóthné végezte. A
pálya gyepének gondozását,
a helyi sakk- és asztalitenisz
élet támogatása mellett, Áb-
rahám Mihályék vállalták.
Az igazolt csapat így hama-
rosan összeállt és hetente
egyszer rendszeresen edzett.
Minden második edzésre a-
zonban valamely környezõ
község /Sándorfalva, Kiste-
lek Balástya, Bordány stb,/
labdarúgó csapata volt part-
nernek meghíva. Ez jó lehe-
tõséget biztosított a játéko-
soknak arra, hogy a már ta-
nultakat kellõen begyakorol-
ják, az új játékosok a csa-
patba beépítésék. A bajnok-
ságban becsülettel küzdõ
szatymazi labdarúgó csapat
hamarosan még emléklapot
is kapott abból az alkalom-
ból, hogy miattuk egyetlen
bajnoki mérkõzést sem kel-
lett elhalasztani. Amikor
egyszer Kübekházára indul-
tak, Szatymazról késve ér-
kezett a buszuk Szegedre,
akkor ott három taxit fogad-
tak és a mérkõzés megkez-
désének pontos idejére a
helyszínen voltak. 

A labdarúgó bajnokságban
sikeresen küzdõ csapatról
szerencsére több fénykép is
készült és maradt meg. E-
zek közül mutatunk be itt
egyet.

A tréner balra az elsõ. hiva-
talos íratokkal teli táskával:-
Tánczos József,- mellette-
Hargitai Imre,- majd- Varga
Antal,- Makra Mihály.- Ka-
menszky Péter,- és- Nikolé-
nyi György -látható. A kö-
zépsõ sorban:- Nyeste Im-
re,- Perneki József- és-
Makra György- térdel, az
elsõ sorban pedig- Tari
György,- Solymosi János-
kapus és -Ábrahám László-
ül. A csapat igyekezetét bi-
zonyítja, hogy legtöbbször a
járási bajnokság elõkelõ he-
lyein végeztek /2-5/. Nem
igen volt itthon olyan talál-
kozó, amelyen kikaptak.
Csak egyszer csapta meg a
profivilág szelleme a szaty-
mazi labdarúgókat, amikor
egyízben a játék hatékony-
ságának fokozása érdekében
/minek álljunk a pálya szé-
lén, ha nem esnek gólok/
azt a könnyelmû ajánlatot
tettem, hogy gólonként fize-
tek a rúgóknak 5 forintot. A
Szegedi Textilesekkel mér-
kõztek meg hazai pályán ak-
kor a szatymaziak. A Texti-
lesek sokáig emlegethették
azt a meccset, -hát még én,-
mert mire a bíró hármas síp-
jele megszólalt már 11:2
volt az eredmény a szatyma-
zi csapat javára. /Kamensz-
ky Péter ebbõl hatot rúgott./
Valamikor a 60-as évek ele-

Részletek a szatymazi labdarúgás 60 éves történetének elejébõl
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Önkormányzati közlemények

jén /l961 ?/ Csongrád
megye Mûvelõdési Osztá-
lya, valamint a megyei ifjú-
sági szervezetek egy kupát
ajánlottak fel a: "Csongrád
megye legjobb általános is-
kolai labdarúgó csapata"
számára. A hosszabb ideig
tartó, kieséses rendszerben
küzdõ, több mint száz álta-
lános iskola labdarúgócsapa-
tának elsõ versengésébõl
végsõ gyõztesként a szaty-
mazi került ki. Elõször le-
gyõzték a Szeged járás álta-
lános iskoláinak legjobb
csapatait, /Tápét 4:3-ra,
Dorozsmát 1:0-ra/ majd vé-
gül a szentesi és a vásárhe-
lyi iskolák versengésébõl ki-
kerülõ végsõ gyõzteseket is.
Álljon most itt azok neve,
akik ezt a dicsõséget a
szatymazi labdarúgásnak ak-
kor megszerezték.

Vékes István,- Szûcs Gyõ-
zõ és Ábrahám Ferenc- a
vilmaszállási iskolától, majd
a belterületibõl - Szélpál
Antal,- Tóth István, -Sár-
kány László, - Koza László,
- Ádám Ferenc, - Tápai An-
tal, - Kormányos Béla,- Bo-

zsák József- és Sajtár Imre.-
A szatymazi labdarúgó élet
azonban akkor még nem
merült ki a járási bajnokság-
ban szereplõ csapat küzdel-
mével. Külön megrendezés-
re került az itt létrehozott 5
szatymazi csapat bajnoksága
is. A következõ csapatok in-
dultak: 1. Mezõker, 2. Va-
sutasok, 3. Pedszöv /Frányó
Nándi találmánya a pedagó-
gusok és a szövetkezeti dol-
gozók összevonásából./ 4.
Katonaság /Az Öthalmi lo-
kátorosokból állt Tóth End-
re vezetésével/ 5. Szatymazi
Ifjúság csapata. Az 5 bene-
vezett csoport számára kiírt
szatymazi bajnokság gyõzte-
se a Pedszöv lett. Az elsõ
helyet kivívó labdarúgóknak
itt látható a csoportképe és
olvasható a névsora, balról-
jobbra haladva. Álló sor: -

Kamenszky Péter,- Frányó
Nándor,- Weigel Endre,-
Kovács József,- Rácz Jó-
zsef,- Nagy József,- közé-
pen a kapus: -Bános Sándor-
látható, az ülõsorban -Pa-
ragi, -Ábrahám László,-
Rapcsányi Miklós,- Makra

György,- Kakuszi János és
egy eddig fel nem ismert
labdarúgó.
A felsorolásból megállapít-
hatjuk, hogy a hajdani,
negyven-ötven évvel eze-
lõtti labdarúgók száma az
elképzelhetõnél is népesebb
volt. Most, jónéhány segít-
séget igénybe véve próbál-
juk legalább részben felso-
rolni azokat az igazolt és
csak kedvtelésbõl játszókat,
ha hiányosan is, akikre még
emlékeznek: /Akik a szö-
vegben már szerepelnek
nem ismételjük./ Hogy há-
nyan maradtak ki, nem tud-
juk, hogy valamikor nagyon
népszerû volt ez az idõtöl-
tés, azt viszont elmond-
hatjuk:
Ábrahám Zoltán, Ámont
László, Ámont Zoltán, Á-
mont Péter, ---Báló Ferenc,
Bába István, Bárdosi János,
Bárkányi István, Bitó Jõzsef
és László, Bodó György,
Börcsök Antal,--- Csanádi
Lajos, Csányi Károly,---
Farkas János, Farkas Sán-
dor, Farkas Szilveszter, Fo-
gas István, ---Gulyás
György, Gyömbér László,

Gyuris Péter, ---Kakuszi Já-
nos, Kasza István, Kocsó

Béla, Kormányos Alfonz,
Kormányos József, Kormá-
nyos István, Kovács Sán-
dor, Koza Imre, Koza Lász-
ló, Kulcsár László, Kulcsár
Zoltán, Kürtösi István, Ku-
czora Károly Kürtösi Lász-
ló,--- Makra József, Maróti
Ferenc, Márta József, Már-
ta Károly, Márta Mihály,
Mészáros József---Németh
László, Nagy József, Nagy
Ferenc---Pölös Nándor, Pö-
lös Flórián, Pálfi László,---
Rácz József, Róvó József,
Rziha Imre, ---Sárkány Lu-
kács, Snepp József, Spiller
László,--- Szász István, Sza-
bó János, Szanka Imre, Szö-
ri István--- Takács Sándor,
Tari Ferenc, Tari István,
Tari György, Tóth István,
Tóth Molnár Ferenc,--- Vá-
sárhelyi András, Virágh
István, Virágh Tibor, ----
Zámbó Csaba. 
Amikor Tánczos József 9 év
után, 1963-ban Szegedre
költözött, helyére Gyömbér
István Vilmaszállási tanárt
kérték fel edzõnek. És végül
álljon itt egy Gyömbér Ist-
ván edzõsködésének idejé-
bõl származó csoportkép:

Pálmai József

Mi a teendõ
halálozás esetén?

Bármennyire fájdalmas
egy hozzátartozó elvesz-
tése, beszélnünk kell róla,
lehetõleg még mielõtt be-

következne. A sokkoló
gyász pillanatában ugyanis
nehéz arra gondolni, hogy
a haláleset kapcsán sürgõs
teendõk, intéznivalók a-
dódnak.
Lakáson történõ elhalá-
lozás esetén értesíteni kell

a család háziorvosát, vagy
ki kell hívni az ügyeletes
orvost, hogy a halottvizs-
gálatot elvégezze. Az el-
hunyt elszállításáról az or-
vos intézkedik. Az orvos
halottvizsgálati bizonyít-
ványt állít ki a halále-
setrõl. 

Ha az elhalálozás kórház-
ban történt, akkor a halott-

vizsgálati bizonyítványt, a
"Jegyzõkönyv haláleset be-
jelentésérõl" nyomtat-
ványt, valamint a halá-
lozási lapot a kórházi fel-
vételi iroda állítja ki, és
adja át a hozzátartozó
részére.

A halálesetet legkésõbb az
azt követõ elsõ munka-
napon be kell jelenteni a-

MIT TEGYEK HA…?
Most induló új rovatunk célja, hogy az önkormányzat-
nál intézendõ, hétköznapi ügyekkel kapcsolatos,
legtöbbször elõforduló kérdéseire választ adjon.
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nyakönyvezésre a haláleset
helye szerinti anyakönyv-
vezetõnél. Az az anya-
könyvvezetõ illetékes a
haláleset anyakönyvezé-
sére, ahol a haláleset tör-
tént.  Intézetben történt ha-
lálesetet az intézet vezetõje
köteles bejelenteni, az in-
tézeten kívüli halálesetet
az elhunyttal egy lakásban
élõnek vagy az elhunyt
hozzátartozójának, illetve
annak kell bejelentenie,
aki a halálesetrõl tudomást
szerzett. 

A bejelentõnek bejelen-
téskor be kell mutatnia a
személyi igazolványát,
lakcímkártyáját. A halále-
set bejelentésekor át kell
adni az anyakönyvveze-
tõnek az elhunyt magyar
állampolgár személyazo-
nosításra alkalmas okmá-
nyát és lakcímkártyáját, az
orvos által kiállított halott-
vizsgálati bizonyítványt,
továbbá az elhunyt szüle-
tési anyakönyvi kivonatát
és a családi állapotát iga-
zoló okiratot, valamint ha
az elhunyt nyugdíjas volt,
a nyugdíjas törzsszámát.

A Magyarországon beván-
doroltként, letelepedett-
ként vagy menekültként élt
személy halálesetének be-
jelentésekor személyazo-
nosító okmányait, szemé-
lyi azonosítóját és lakcímét
igazoló hatósági igazol-
ványát, a családi állapotát
tanúsító okiratát, továbbá
az orvos által kiállított
halottvizsgálati bizonyít-
ványt kell az anya-
könyvvezetõnek átadni, a-
ki bevonja azokat.

Az anyakönyvvezetõ a ha-
lálesetet a bejelentést kö-
vetõen azonnal köteles a-
nyakönyvezni.
A halálesetet az az anya-
könyvvezetõ anyakönyve-
zi, akinek mûködési terü-
letén a haláleset történt.
Egyedi esetekben más kö-
rülmény határozza meg az
illetékességet, például jár-
mûvön történt haláleset
esetében a holttest jármû-
rõl történõ leemelésének
helye, talált holttest ese-
tében a holttestet megta-
lálásának helye; a halál té-
nyének bírósági megálla-
pítása esetén a bíróság ál-

tal a haláleset helyeként
megjelölt hely; továbbá a
bíróság holttá nyilvánító
határozata esetében a meg-
halt, illetõleg az eltûnt
személy születését nyilván-
tartó anyakönyvvezetõ jár
el.

Az anyakönyvezést köve-
tõen a bejelentõ megkapja
a halotti anyakönyvi kivo-
natot, a halottvizsgálati
bizonyítvány 3 példányát,
az elhunyt érvénytelenített
személyi igazolványát, va-
lamint az anyakönyvi ki-
vonatot. 

A halotti anyakönyvi ki-
vonat illetékmentes, azon-
ban ha késõbb szükség lesz
egy újabb példányra 2000
forint illetéket kell érte
fizetni. Jó tudni, hogy szá-
mos késõbbi, örökléssel,
átírással kapcsolatos ügy-
ben (nemcsak hagyatéki
ügyintézésnél, segélyké-
relem esetén, hanem pél-
dául telefon, árammérõ ó-
ra, közmûszámla átírásánál
is), kell bemutatni a halot-
ti anyakönyvi kivonatot,
ezért érdemes több fény-

másolatot készíteni róla.

Hasznos lehet tudni, hogy
a hozzátartozók kímélésére
a kegyeleti szolgáltatók
általában vállalják a te-
metés teljeskörû ügyin-
tézését (halotti anya-
könyveztetés, sírnyitási
engedély beszerzése, stb.).
A temetés megrendelésé-
hez szükséges a halott-
vizsgálati bizonyítvány, a
halotti anyakönyvi kivonat
és a megrendelõ személya-
zonosságát igazoló okmá-
nyok.  

A szatymazi temetõ az
önkormányzat tulajdoná-
ban áll. A sírmegváltást a
Polgármesteri Hivatalban
kell elintézni. Koporsós
temetésnél és rátemetésnél
25 évre lehet a sírhelyet
megváltani, egyszemélyes
temetési hely esetén
15.000.- Ft, kétszemélyes
temetési hely esetén
25.000.- Ft befizetésével. 
A használati idõ lejárta
után a helyeket újra kell
váltani.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tekintettel arra, hogy az elmúlt egy évben két alkalommal is súlyos gondokat okozott a belvíz, községünkben  úgy
döntöttünk, hogy a meglévõ árokrendszer gépi erõvel történõ takarításán túl, azokban az utcákban is kialalkítjuk a
szikkasztó és csapadékelvezetõ árkokat, ahol eddig olyan rendszer nem üzemelt. A földmunkák során jelentõs
mértékû útjavítást is sikerült megvalósítani.

Mivel erre a célra pályázati forrás nem állt rendelkezésre, az önkormányzatnak saját erõbõl kellett az építési
munkálatokat megvalósítani. Az idei költségvetésben ennek fedezete csak részben volt betervezve, a másik részét
tartalékalap terhére fogjuk elkülöníteni. Bár a munkák költsége milliós nagyságrendû, mégis köszönettel vesszük az
érintett utcák, illetve a csatlakozó külterületi részek lakosainak lehetõségeikhez mért anyagi felajánlásait.

Az elmúlt idõszakban a következõ személyek járultak hozzá a fenti munkálatok költségeihez:

Bihari István, 5000 Ft.-, Kuszing János, 5000 Ft.-, Szúnyog István 10.000 Ft.-, Bihari Tibor 41.000 Ft.-
Tisztelettel köszönjük!

képviselõtestület

Óvodai hírek
Az Óvodai Szülõi Munka-
közösség nevében sok sze-
retettel és tisztelettel sze-
retném megköszönni az
óvoda minden dolgozójá-
nak az egész éves lelkiis-
meretes munkáját;
a Mi Óvodánkért Alapít-
vány Kuratóriumi tagjai-
nak az elhivatottságukat és
tenni akarásukat;
és az óvoda életében aktí-
van részt vevõ szülõknek,
nagyszülõknek lelkesedé-

süket.
Mindannyiuknak kívánunk
kellemes nyarat és jó
pihenést, töltõdést.
Várom azoknak a szülõk-
nek a jelentkezését, akik a-
ugusztusban szívesen segí-
tenének abban, hogy, az ó-
voda még szebben várhas-
sa gyermekeinket szeptem-
bertõl!
Jelentkezni lehet: a
30/856-0288 telefonszá-

mon.
Tóth Zsuzsanna

az óvodai SZMK elnöke

Pillangó Szalon
Kéz- és lábápolás,

mûköröm építés, hen-
nafestés

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

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

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

Albérletet keresünk
Szatymazon, hosszútávra.

30/72-53-542.
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I . Szatymazi Családi Nap
2011. július 30. ( Szombat )

A Szatymazi Gyerme-
kekért Közhasznú Egye-
sület szeretettel meghívja
Önt és családját, az I.
Szatymazi Családi Napra.
Támogatóink segítségével,
szeretnénk minden szaty-
mazi gyermeket vendégül
látni egy INGYENES e-
bédre és az azt követõ
INGYENES palacsinta
partira. A nap folyamán, a
Csipet-Csapat Nagycsalá-
dosok Közhasznú Egye-
sülete várja a gyermekeket
a játékkuckóba.

1200 Ebéd (gulyásleves és palacsinta)
1400 Tájérték rajzpályázat díjkiosztó
1430 Hazai fellépõk mûsora
1600 Palacsinta party 
1630 Csiga Duó fellépése
1730 Talent Énekstúdió fellépése
1830 Kékesi Dóra énekes fellépése
2100 Éjszakai kincskeresés ( saját zseblámpával a sötét

ligetben )
1000 Nosztalgia Disco

A nap folyamán INGYENES UGRÁLÓVÁR, SZALMA
LABIRINTUS, HORGÁSZAT, HAB PARTY,
ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK és KÉZMÛVES FOGLAL-
KOZÁS várja a gyerekeket.
A vendéglátásról a Faszamár Borozó és Kávézó gondos-
kodik. A rendezvény biztonságát a Szatymazi Polgárõr
Egyesület segítségével biztosítjuk.
Helyszín: Liget (Templomkert) Szatymaz, Kossuth u. 2.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2011. július 04-tõl MEGVÁLTOZOTT 
a Szatymazi Teleház nyitva tartása
Hétfõ: 13.30 - 19.00
Kedd: 13.30 - 19.00
Szerda: 13.30 - 19.00
Csütörtök: 13.30 - 19.00
Péntek: 13.30 - 19.00
Szombat: 10.00 - 15.30
Vasárnap:       ZÁRVA

Elérhetõségeink:
6763 Szatymaz, II. körzet 115. ID:6684

Telefon/Fax:62/283-115
szatymaz@telehaz.hu

http://thszatymaz.uw.hu
http://www.fehertoialapitvany.hu
eTanácsadó: Lengyel Istvánné dr.

Telefon: 20/804-45-18
eMagyarország Centrum: www.emagyarorszag.hu

Iskolai hírek
A 2010-2011-es tanév
középiskolai tovább-
tanulási eredményei az
SZKTT Közoktatási
Intézménye Szatymazi
Iskolában.
Beiskolázott 8. évfolyamo-
sok: 41 fõ
Középiskola Tanuló
Gimnázium 15 fõ
Ebbõl:
Radnóti Kísérleti Gimnázium
2 fõ
SZTE Ságvári E. Gyakorló
Gimnázium 2 fõ
Eötvös J. Gimnázium 1 fõ
Deák F. Gimnázium 3 fõ
Tömörkény I. Gimnázium 5
fõ
Széchenyi Gimnázium 2 fõ
Szakközépiskola 21 fõ
Ebbõl:
Déri M. Mûszaki Szakkö-
zépsikola 4 fõ
Gábor D. Szakközépiskola 7
fõ
Kossuth Zs. Eü. Szakközép-
iskola 5 fõ
Csonka J. Közlek. és Mûsza-
ki Szakközépisk. 1 fõ
Hansági Vendéglátóip. Szak-
középisk. 2 fõ
Pusztamérgesi Idegenforg.

Gimnázium 1 fõ
Vedres I. Építõipari Szakkö-
zépsikola 1 fõ
Szakiskola 5 fõ
Ebbõl:
Hansági F. Vendéglátóip.
Szakiskola 3 fõ
Krúdy Gy. Vendéglátóip.
Szakiskola 1 fõ
Móravárosi Szakiskola 1 fõ
INFORMATIKA - ECDL
VIZSGÁK
Az ECDL (European Com-
puter Driving Licence - Eu-
rópai Számítógép-használói
Jogosítvány, Európán kívül
ICDL, vagyis International
Computer Driving Licence)
az informatikai írástudás
nemzetközileg egységes bi-
zonyítványa. E bizonyítvány
megszerzéséért a 2010-2011-
es tanévben is sokat dolgoz-
tak diákjaink informatikából.
A sok munkának szép ered-
ménye is született: sok sike-
res vizsga öt különbözõ mo-
dulból. A következõkben
modulonként és évfolya-
monként soroljuk fel az ered-
ményes tanulókat.
OPERÁCIÓS RENDSZE-
REK:
6. osztály
Kiss Nóra, Lóky Eszter,

Szûcs Bence, Toldi Péter,
Tóth Tibor, Balogh Dzse-
nifer, Bozsics Bettina, Gyön-
gyi Mercédesz, Koch Laura,
Pataki Alexandra, Szabácsi
Noémi, Balogh Antal
7. osztály
Gábor Ádám, Kopasz Ben-
ce, Bárkányi Flóra. Kalmár
Fanni, Kósa Kitti, Kõhegyi
Ágnes, Micziz Petra, Süli
Ramóna, Szána Szabina,
Szurmai Bettina, Takács Fló-
ra, Varga Dorottya, Bárká-
nyi Dániel, Kovács Meny-
hért
8. osztály
Erdélyi Vilmos, Juhász Á-
dám, Farkas Norbert, Szûcs
Dávid, Kónya Andrea, Szûcs
Eszter
SZÖVEGSZERKESZTÉS:
8. osztály
Doszpod Ádám, Kónya And-
rea, Kreiniker Bernadett,
Nacsa Sarolta, Erdélyi Vil-
mos, Miskolczi Krisztina,
Juhász Ádám, Farkas Nor-
bert, Gyuricza Péter, Szûcs
Eszter, Desics Tibor Dániel,
Kálmán Benedek
TÁBLÁZATKEZELÉS:
8. osztály
Dékány László, Vass Fri-
gyes

PREZENTÁCIÓ:
7. osztály
Kósa Kitti, Kõhegyi Ágnes,
Micziz Petra, Pölös Petra,
Szána Szabina, Takács Fló-
ra, Szurmai Bettina, Bárká-
nyi Flóra, Bárkányi Dániel,
Gábor Ádám, Kalmár Fan-
ni, Kopasz Bence, Süli Ra-
móna, Varga Dorottya
8. osztály
Desics Dániel, Náczi Edit,
Juhász Ádám, Gyuricza Pé-
ter, Kónya Andrea
INTERNET ÉS KOMMU-
NIKÁCIÓ:
8. osztály
Dékány László, Strausz Nor-
bert, Vass Frigyes, Doszpod
Ádám, Iván Zsolt, Bori
Richárd, Kreiniker Berna-
dett, Miskolczi Krisztina,
Nacsa Sarolta
ECDL START BIZO-
NYÍTVÁNYt szerzett:
Strausz Norbert, Iván Zsolt,
Doszpod Ádám, Miskolczi
Krisztina
Gratulálunk és a további
vizsgákhoz sok sikert kívá-
nunk!

Daniné Prohászka Ildikó,
Nagymihály Tünde
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Immár ötödik alkalommal
szervezték meg a Nyílzáport
az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkban. A mo-
numentális produkcióban
mintegy 1600 íjász nyilai "sö-
tétítették el az égboltot". Az
egész napos eseményen idén
az elsõdleges adatok szerint
közel hét és félezren vettek
részt. A Csongrád Megyei
Önkormányzat és az ÓNTE
közös rendezvényére több
külföldi delegáció is ellátoga-
tott - lengyelek, franciák,
mongolok, oroszok, de ér-
keztek vendégek Kovászna
megyébõl is. 
A hazai hagyományõrzõ íjá-
szat legnagyobb seregszemlé-
je egy napra élményparkká
varázsolja az emlékparkot -
fogalmazott a megnyitón Ma-
gyar Anna megyei elnök, aki
hivatalosan megnyitotta a
Nemzeti Íjászközpontot is, a-
mi gyökereink megõrzését hi-
vatott segíteni. Ópusztaszer
hagyományaink fellegvára,
ami most egy bástyával bõvül
- fogalmazott Tokovics Ta-
más, az emlékpark igazgató-
ja, miután jelképesen átvett
egy történelmi íjat és hozzá 7
darab nyílvesszõt Magyar
Anna elnöktõl. 
A Nemzeti Íjászközpont hát-
teret és irányt mutat azoknak,
akik egy kicsit is fogékonyak
ez iránt a gondolkodásmód,
világlátás iránt - errõl már

Faragó Csaba, az új központ
szakmai koordinátora beszélt.
Hozzátette: családoknak és
nagyobb közösségeknek kí-
nálnak majd színes progra-
mokat. 
A Nyílzáport évrõl-évre Ár-
pád vezér tiszteletére szerve-
zik meg. Az idei eseményre
ellátogatott Lezsák Sándor,
az Országgyûlés alelnöke, de
részt vettek a rendezvényen
államtitkárok, nagykövetek és
más magas rangú tisztség-
viselõk is. 
Az egész napos családi prog-
ram csúcspontja a Nyílzápor
volt, amelynek részeként a
pozsonyi csatát több száz
gyalogos harcossal, lovas íjá-
szok, látványos harci jelene-
tek, háromdimenziós díszle-
tek segítségével elevenítettek
fel. 
A rendezvényt idén is harci
és életmód bemutató, törté-
nelmi jurta tábor, kiállítások,
és kézmûves vásár tarkította.
Az eseményt többek között
Sasvári Sándor elõadómû-
vész, a Szegedi Siketek és
Nagyothallók Általános Isko-
lájának diákjai, valamint az
ExperiDance Tánctársulat tet-
te felejthetetlenné. 
Szeged, 2011. június 25. 
Csongrád Megyei Közgyûlés

Sajtószolgálata
Fotó a hátoldalon

A Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzõk és
Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete

2011. július 24-én (vasárnap) 1800 órai kezdettel
az Újszegedi Szabadtéri Színpadon

"A SZEGEDI KERTEK ALATT"
címmel

VI. magyarnóta- és operettdélutánt rendez.

Csanádpalotai Ifjúsági Fúvózenekar, Akropolisz
Táncegyüttes, Szeged

A IV. Nemzetközi Dankó-nótaverseny értékelése,
díjak és egyesületi kitüntetések átadása

Gyimesi Kálmán díszpolgár, operaénekes köszöntése

Polgár Gábor Makói Varga Anna Fejes Sándor
Nánási Helga Farkas Rozika Kurina Irén
Papp Lajos Újvári Marika Németh Pál
Szeles Flóra Koltai Zoltán B.Tóth Magda
Lévai László Gyuris Imre Fodor Károly

Szegedi Szûcs Judit

Kísér: Báder Béla és cigányzenekara
Prímások: Kecskés Sándor és ifj. Rácz Lajos
Mûvészeti vezetõ: Monostori Dezsõ
Szerkesztõ-rendezõ: Lévai László
Házigazda és producer: Dr. Majzik István

az egyesület elnöke, producer
Az elõadómûvészek kazettái, zenei tárgyú könyvek és

nótafüzetek a helyszínen megvásárolhatók.
Jegyek válthatók 1200 Ft-os és 1000 Ft-os áron

Szeged, Cserzy Mihály u. 11. sz. alatt
hétfõtõl-péntekig: 8-15 óra között

és a kezdés elõtt egy órával az elõadások helyszínén
Számozott ülõhelyek.

Mintegy 1600 íjász lõtt együtt a Nyílzáporon
Megnyílt a Nemzeti Íjászközpont az ópusztaszeri emlékparkban.

KATOLIKUS  EGYHÁZ  HÍREI
Plébániai hírek
A plébánián június 20-án
megkezdõdtek a felújítási
munkák. Amint ezt már
többször - a házszentelések
alkalmával, templomi hir-
detésekben és e lap hasáb-
jain is - közöltem az idei
nagy tervünk a plébánia-
épület tetõcseréje. A fõ
célkitûzést azonban egy i-
gen veszélyes mellékkö-
rülmény hátráltatta: az ala-
posan megsüllyedt és kidõ-
léssel fenyegetõ melléklép-
csõház alapjainak stabilizá-
lása. Mivel ezen épületrész
tetejét is felújítjuk, min-
denképpen ezzel kellett
kezdeni a munkálatokat. A
munkások az épületrész a-
lapját szakaszosan kiásták,
és ekkor derült ki, hogy az
épületrésznek nem is volt
alapja. Az építõk annak
idején téglatörmelékkel
döngölt földet használtak
alapnak. Ezt áztatta éveken

keresztül az esõcsatornából
közvetlenül a fal alá folyó
esõvíz. Tehát nem csoda,
hogy megsüllyedt és a lép-
csõház a fõépülettõl 15
cm-re eltávolodott, és az
ablakok vastag betonpár-
kányzata is két helyen ket-
tétört. Hatalmas erõk dol-
goztak itt hosszú éveken
keresztül. A fal alatt kiá-
sott és kizsaluzott gödröt
betonnal töltötték ki. Miu-
tán megkötött, mellette is-
mét kiásták a következõ
szakaszt. Így szakaszosan
végigmentek a fal alatt és
pótolták az alapot. Míg há-
rom ember csak ezzel fog-
lalkozott, a negyedik már
elkezdte a verébdeszkák
festését. 
Június 23-án megérkezetett
a cserépléc és a szükséges
faanyag, másnap meghoz-
ták a cserepeket is. A
megsüllyedt fal munkálata-
it a kõmûvesek a június

20-tól 25-ig tartó héten a
körülötte elkészült új jár-
dával befejezték. 
Június 28-án jöttek a tetõ-
fedõk, és megkezdték a te-
tõcserét. Aznap a fõlép-
csõház tetejét teljesen ki-
cserélték. Így folytatódik
ez egészen július végéig,
csak az idõjárás legyen
hozzánk kegyes és kímél-
jen meg a sok esõtõl. Akik
végeztek már épület felújí-
tást, tudják milyen idege-
sítõ a gazdának, ha elkez-
dik a bontást, mindig ú-
jabb rejtett hibák és újabb
költségek jelentkeznek.
Minden fillérre szüksé-
günk van, ezért a bontott
cserepeket is eladjuk. Mel-
léképület fedésére tökéle-
tesen megfelelnek. Érdek-
lõdni lehet a plébánián
(telefon: 283-170).
A plébánia nem csak a plé-
bánosé, hanem mindannyi-
unké. Ha sikerülne a teljes

felújítása, Szatymaz dísze
lehetne ez a monumentális
épület, - tehát közös ü-
gyünkrõl van szó. Hálásan
megköszönöm mindenki-
nek, akik bármivel segítet-
ték munkákat. További e-
gyüttérzésükre is számí-
tunk!
(Fotó a hátsó oldalon)
Dr. Kisházi-Kovács László

plébános

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
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Napraforgó Tábor a hittanos gyermekeknek
Szeretettel várjuk az általános iskolás hittanosokat nyári táborba! A Napraforgó Tábor július 25-tõl

július 29.-ig tart. Idei témánk a keresztutak. A következõ programok várhatóak: kézmûves foglalkozások,
akadályverseny, méta, kirándulás a szatymazi keresztekhez és Szegedre, gyalogos zarándoklat Balástyára. 

A részvételi díj 6000 Forint. Befizetéssel együtt július 17-ig lehet jelentkezni Gábor-Kneip Ritánál, dr. Kónyáné
Dinnyés Kamilla Juditnál és Dékányné dr. Balogh Andreánál. Tájékoztató megbeszélésre július 17-én, fél tízkor

kerül sor a templomban. Szeretettel várjuk a gyermekeket!
Dr. Kónyáné Dinnyés Kamilla Judit

NYUGDÍJAS EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI
Kedves Tagtársaim!

2011. július 22-én pénteken mórahalmi fõrdõbe szervezünk kirándulást. 
Indulás reggel 7 órakor a mûvelõdési ház elõl. 

Jelentkezési határidõ: 2011. július 17. napjáig.  Rácz Istvánnál és Kakusziné Marikánál. 
Rácz István elnök

Mozgáskorlátozottak közleményei
A Mozgáskorlátozottak
Szatymazi Egyesülete
2011. június 17-én megtar-
totta közgyûlését a Lesz
Vigasz Vendéglõben.
A jó elõre kiküldött meg-
hívókban a fontos napiren-
di pontokra való tekintettel
nagyobb érdeklõdést vár-
tam. A közgyûlést végül
1730-kor megkezdtük.
A levezetõ elnöknek meg-
választott Lengyel Istvánné
dr. ismertette a jogállást és
javaslatot kért az új ve-
zetõség és ellenõrzõ bi-
zottság tagjainak megvá-

lasztására. A közgyûlés
megválasztotta új vezetõ-
ségét és ellenõrzõ bizott-
ságát.
Az új vezetõség tagjai:
Szilasi Tiborné elnök
Gajdacsi Judit titkár
Lévai Attiláné

gazdasági vezetõ
Tímár Mihályné

vezetõségi tag
Fenyvesi Ferencné

vezetõségi tag
Az ellenõrzõ bizottság
három tagja:
Rácz Klára elnök

Kovács Lajos tag
Õze Imre tag
Tisztelt Tagtársaim!
Egyesült erõvel próbáljuk
az utóbbi idõben ugyan-
csak csendesen mûködõ e-
gyesületünket felébreszte-
ni, mûködõképessé tenni.
Kérlek, bízzatok az új ve-
zetõségben és kérdéseite-
ket, javaslataitokat, prob-
lémáitokat telefonon, vagy
személyesen várom az a-
lábbi címen, telefonszá-
mon.
Gajdacsi Judit Szatymaz,
Árpád u.25. 283-712,

06/30/479-14-78
Az új vezetõség bírósági
bejegyzését követõen meg-
kezdhetjük a közös mun-
kát.
Ha a korábbi elnökkel e-
gyeztetve megtörténik az
átadás-átvétel, taggyûlést
hívunk össze és ott min-
denki elmondhatja a véle-
ményét is.
Tisztelettel és szeretettel
várlak benneteket. Építsük
fel újra, tegyük mûködõ-
képessé az egyesületünket.

A vezetõség nevében: 
Gajdacsi Judit

SVÉDASZTAL
Nyírd magad birka!
Olvasom a kezdeménye-
zést, miszerint mi állam-
polgárok, járuljunk hozzá
az ország adósságállomá-
nyának csökkentéséhez, a-
kár egyszeri befizetéssel a-
vagy adónk 1 százalékának
felajánlásával. 
Két dolog jut eszembe
egyszerre: micsoda nemze-
ti összefogás, felelõsség-
teljes gondolkodás!
Másik gondolatom azzal
függ össze, mikor Imre ba-
rátomnak ellopták a kutyá-
ját és negyvenezer forint-
ért vásárolhatta vissza,
magától a tolvajtól. 
Napjaink hatalmi gyakor-
lását, a politikát, nagyon
jól jellemzi az, hogy sem-
miben sem lehetünk bizto-
sak. A fogalmak, a jelké-
pek összekeveredtek, meg-
változtak, nem tudhatjuk,
ki kivel van és igencsak el-
szoktunk az õszinte szótól.
Így hát nehéz eldönteni,
hogyan is vélekedjünk a

fenti helyzetrõl, de annyi
azért jár nekünk, hogy a
gondolattal eljátszunk. 
Boldog ember lennék, ha
összefogna a nemzet, pár-
toktól és egyebektõl füg-
getlenül és azzal a felki-
áltással, hogy mi magya-
rok Magyarországon le-
gyünk végre szabadok, ka-
matostul visszafizetnénk az
egész adósságot. Tartok
tõle azonban, hogy ez egy-
szerûen lehetetlen. A mai
pénzügyi rendszer azt az
utat járja, hogy a hitelt ne
lehessen visszafizetni - így
lehet örök rabszolgává ten-
ni, elszegényíteni embere-
ket, családokat és nemze-
teket is. Magyarország
nemzeti vagyonának elrab-
lása több száz év óta tart,
ma az utolsókat próbálják
kiszipolyozni a visszafizet-
hetetlen adósság kamatter-
heivel. Nemzeti jövedel-
münk nagy része erre
megy el, ráadásul úgy,
hogy idõben megfosztottak
minket a termelés lehetõ-

ségétõl - nem a halat lop-
ták el, hanem a hálót… 
Anélkül is, hogy a pontos
számokat ismernénk - is-
merhetnénk - láthatjuk,
hogy ezt az irgalmatlan
összeget, ahol már a mil-
liárdok elõtt is ezresek áll-
nak, a mi zsebünkbõl ki-
fizetni nem valószínû.
Hová lesz akkor az a pénz,
ami be lesz fizetve valame-
lyik bank számlájára?
Tisztábban látnánk, ha vi-
lágosan elénk tárnák, hogy
ennyi meg ennyi lakossági
befizetés mennyire változ-
tatja meg az adósságala-
pot, a futamidõt, a kama-
tokat? 
Ha ez a gondolatmenet he-
lyes, akkor bizony megint
jót röhögnek rajtunk, mert
még Imrénél is rosszabbul
járunk, hisz' bár fizettünk
a tolvajnak, a kutyát még-
sem kapjuk vissza.
Na de mint említettem,
semmi sem biztos, hát-
ha…ti fizettetek már vala-

mennyit?

Görgényi Gábor

Redõnyök
reluxák, szunyoghálók, har-

monikaajtók. Hagyományos és új
tipusú redõnyök szerelése,

javítása.
Fa nyílászárók javítása,

szigetelése.
Minõség, megbízhatóság, garan-

cia.
Költõ József 

06-70/503-97-09

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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Ping pong hírek
2010 augusztusában mega-
lakult Szatymaz elsõ hivat-
alos asztalitenisz sport e-
gyesülete. Ezzel egyidejû-
leg a csapat benevezett a
szegedi ATSK által meg-
rendezésre kerülõ Csong-
rád megyei asztalitenisz
bajnokságra. Új nevezõ-
ként természetesen a legal-
só azaz a "c" csoportba
került besorolásba. Nagy
lendülettel és nagy remé-
nyekkel indultak neki a ta-
gok a bajnokságnak. Az õ-
szi szezon jól sikerült, egy
vereség mellett 8 gyõzel-
met aratott az újonc gárda.
A tavasz ennél is jobban
sikerült, kilencbõl kilenc-
szer nyert. Gyakorlatilag
az elejétõl kezdve a tabel-
lát végig vezetve nyerte
meg a csapat a "c" csopor-

tos bajnokságot. 
Csapattagok: Marosvölgyi
László, Árpási Csaba,
Szélpál Gábor, Ábrahám
László, Káló Sándor.
A hazai mérkõzések a
KAKTUSZ Italüzlet és
pizzériához épített ping
pong teremben kerültek
megrendezés-
re. A csapat
önerõbõl fedez-
te a bajnokság
költségeit.
A bajnokság
végeztével ha-
gyományosan a
bajnokság ideje
alatti egyéni
teljesítmény a-
lapján a csapa-
tok versenyzõit
is rangsorolták.
A szatymazi

csapat tagjai az alábbi be-
sorolásba kerültek:
A bajnokság legjobb játé-
kosa:Marosvölgyi László
(1), Árpási Csaba (4),
Szélpál Gábor (6), Ábra-
hám László (11), Káló
Sándor (15).
Egy mondat erejéig külön

meg kell említeni Ábra-
hám Lászlót aki 64!!!!!
évesen is ilyen besorolásba
kerülhetett, ezzel maga
mögé utasítva 35 olyan
versenyzõt, akik 30-40 év-
vel fiatalabbak nála.

SPORT

2010/2011 Csongrád megyei asztalitenisz bajnokság "C" csoport
végeredmény:

Csapatnév Meccs Nyert Döntetlen Vesztett Pont
TEAM EXPERTE Szatymaz 16 15 0 1 45
Dinamit Szeged 16 11 2 3 35
Dolvor Trio Szeged 16 9 2 5 29
Twister Szeged 16 8 1 7 25
Sarsan Team Tápé I 16 8 1 7 25
GAME Over Kiszombor 16 6 1 9 19
Tempo Tápé II 16 4 1 11 13
ATSK Szeged 16 4 1 11 13
Móka Miki Szeged 16 2 1 13 7

A júniusi lapszámból a-
nyagtorlódás miatt csak a
cikkhez kapcsolódó fotókat
tudtuk  közölni, de ami ké-
sik, nem múlik. Jöjjön hát
mostmár a sztori is.

(szerk.)

Tanyasi Tízpróba,
Barátpuszta
Kicsit vakarta a fejét Báló
Pista bátyám, mikor reggel
megérkeztek, mert igen
kevesen voltunk még a ta-
nyán. Nekem viszont jól e-
sett, hogy bízott bennünk,
mert igen komoly, teljes
csapattal érkeztek a Szaty-
mazi vadászok. Egy dara-
big még én is aggodal-
maskodtam, de nemsokára
kialakult a hat öt fõs csa-
pat: a Tanyasiakhoz utolsó
pillanatban érkezett meg
Csülök Vásárhelyrõl, akit
a Mexikói kocsmából hoz-
tak egyenesen ide - cso-
dálatos látvány volt, ahogy
derékig kihajolva a kocsi
ablakából, üdvözölte társa-
it: bocsánat, bocsánat! -
Kálmán Janinak is sikerült
hõsies munkával harcra
képes állapotba hozni
Szatymaz csapatát, a Vá-
sárhely legénysége már
úgy feszült az erõtõl és a
várakozástól, mint szürke-
marha bika párzás elõtt,
mi, a Hun vitézek is ké-
szen álltunk, egyedül a
Mindszent melletti Miási
út brigádjával volt gond,
ugyanis csak ketten érkez-
tek szégyenszemre, pedig

õk találták ki a Tanyasi
Tízpróbát, kettõ nagyszerû
vetélkedést már le is bo-
nyolítva. Mikor ez ügyben
vakartam a fejem, megér-
kezett Segesvári Csaba a
Délmagyartól, akkor lát-
tam életemben elõször, és
egy váratlan ötlettõl áthat-
va a bemutatkozás után
közöltem vele, hogy nagy-
szerû lenne drága egyko-
mám, ha fölvennéd ezt a
piros pólót és beállnál a
miási útiakhoz! Nem na-
gyon lacafacázott, már is-
merkedett is, mög aztán
fogtunk még két tétova le-
gényt és indulhatott is az
elsõ szám. Nagy meg-
könnyebbülésemre Rampai
vállalta a bíró szerepét,
mindenkinek elmondta a
szabályokat és azt is kö-
zölte miheztartás végett,
hogy õ egy rendkívül ide-
ges ember… 
Így hát a Szatymazt kép-
viselõ társulat elfoglalta a
helyét a szekéren, Rampai
trombitált és Bartucz Gé-
záék már ihatták is a sört:
ugyanis a szigorú szabá-
lyok szerint a szekértolás
elõtt mindenkinek le köll
húznia egy sört, ami már
bele számít az idõbe. Jó
gyorsan lenyomták, majd
egy a rúdnál, négy mögöt-
te, nekirugaszkodtak a
majd kilométeres távnak.
Akinek még volt kétsége a
verseny komolyságát ille-
tõen, annak elmúlt, mikor
meglátta, milyen állapot-
ban érkeznek célba hõse-
ink: mintha a Szaharán

vergõdtek volna át…   
A legnehezebb számokat
tettük elõre, még van erõ
és lelkesedés. Így zajlott a
vízhordás, stafétában egy
üres korsóval Misabácsi
tanyáján levõ gémeskútig,
majd vissza, nehezítve egy
kötelezõ pohár borral a
kútnál és egy csatorna-át-
ugrással, eredeti holland
rúddal. Nagy kufferbe jó
pakolni, tartja a bölcs
mondás, de a lányrablásnál
a kis poggyász volt az e-
lõny, hisz' a csapatok
lánytagját széken is, bicik-
livázon is köllött cipelni.
Talicskatolásnál már fe-
szültek a legények, mint
Súmaher a rajtnál, mikor
is a bíró közölte, hogy
most már õ is iszik egy
sört, és ezt a legnagyobb
nyugalommal meg is cse-
lekedte. Íjászkodni mozgó
lovaskocsiról kellett, Víz-
hányó Bence volt a király,
rúdtartásban a vásárhelyi
Belovai János, váratlan bé-
názások tarkították a pat-
kódobálást kosárba, meg-
lepõen jól forgatták a ka-
rikást, a lányok pedig de-
rekasan lovagoltak. Lassan
ki is fújt az erõ, nõtt a sor
a sörnél, de az utolsó ver-
senyszámra, a kötélhúzás-
ra mindenki feltüzelte ma-
gát. A Hun vitézek alapos
elõnyüket ebéd után elher-
dálták, Vásárhely a nyo-
mukban, így ez utolsó pró-
batétel döntött, mégpedig
ennek is utolsó összecsa-
pása, ez utóbbiak a Tanya-
siak ellen. Ránézésre a vá-

sárhelyi bika legények fél
kézzel is gyõznek. Lélek-
ben már le is mondtam
végsõ gyõzelmünkrõl, mi-
kor is látom, az elsõ neki-
feszülés után is állnak még
a pusztaiak, sõt egy picit
meg is indult arra a kötél!
Gígászi csata kezdõdött,
már mindenki ordítva buz-
dított, a reggel még hal-
dokló Csülöknek kidülled-
tek a szemei, a Vízhányók
együtt feszültek a kötéllel,
mintha az életükért küzde-
nének - az esélyes vásárhe-
lyiek némán, összeszorított
foggal, magukra maradva
küzdöttek, vonásaik közt
már fel-felbukkant a két-
ségbeesés és a hitetlenke-
dés. Ekkor pillantottam
meg Fábián Tamást, a kö-
tél végén, és tudtam, meg-
történik a csoda: kimozdít-
hatatlanul, egész lényével
belefeküdve, leírhatatlan
arckifejezéssel húzta, húz-
ta, húzta a világ összes
bokrát, fáját, nyûgét, ba-
ját, húzta, s addig húzta,
míg aztán gyõztesen eldõlt.
Ha azt írom, mint gyenge
diák a fogalmazásai végé-
re, hogy nagyon jó volt, az
kevés. Volt kinn egy é-
dességárus, félve kérde-
zem meg tõlük, hogy leg-
alább a gázolajköltség be-
jött-e? Nem panaszkodha-
tunk, mondta, de minden-
nél többet ér, hogy ilyen jó
hangulatú rendezvényen
lehettünk. S valóban: belé-
põjegy, sztárvendég, biz-
tonsági õrök nélkül is jól
érezte magát boldog,
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boldogtalan, mindenki, aki
itt volt Barátpusztán. 
Na még, ez a Barátpuszta!
Valaki azt mondta, nincs is
ilyen. Márpedig van, én
csak tudom, hiszen magam
találtam ki, no nem csak
hasamra ütve, hanem mert
a földhivatali térképeken is
ez a vidék, a III. körzet é-
szaki része, Barát néven
van megjelölve, valószínû-
leg az erre húzódó egyházi
birtokok miatt, sõt, a tan-
kos utat is emlegették Ba-
rát dûlõ néven. Akárhogy
is vót, ma Barátpuszta lé-
tezik és vár mindenkit jö-
võre ilyentájt, a II. Ta-
nyasi Tízpróbán!
Köszönet a társszervezõ
Ale-Pieter Boschnak, Víz-
hányó Zolinak és a lova-
soknak, Dorogi Zolinak,
Puritánnak, Rampainak,
Nagy Anitának, Báló
Pistának, Kálmán Janinak,
Bélának, aki levágta a
gyepet és Királynak a
szekérért és a türelemért.

Görgényi Gábor  

elsõ rész
Tisztelt Olvasó, 
Azért ragadtam tollat, hogy
a mindennapi gondolatok
közé csempésszek némi kör-
nyezetvédelmet. Nem kell
nagy dolgokra gondolni,
csak egyszerûekre. 
Ugye nem kell bemutatni,
hogy a klímánk változik, a
fûtési költségek pedig nö-
vekednek.
Erre a megoldás, a szigete-
lés. De mint mindenhol a
profit központúság miatt na-
gyon drága megoldások jöt-
tek létre, sokszor álszent
példákkal. Védjük a környe-
zetet, de az építõanyagok
messzirõl jönnek, sok ener-
giával készülnek, ha tönkre-
megy, akkor nagy hulladék-
halmokat hagynak maguk
után. 
A cement alapanyagát õröl-
ni, hõkezelni, téglát égetni
kell, az üveg-, kõzetgyapot
is hatalmas energiával ké-
szül és ha már nincs rájuk
szükség, szemetet csinálunk
belõle. 
De van megoldás, hogy a
gyermekeinknek, akiket sze-
retettel nevelünk, tanítunk:
jó lenne nekik is elfogad-

ható világot teremteni. 
Erre a megoldás nem más,
mint a szalmabála mint épí-
tõanyag, amelynek nem kell
marketing fogás, hogy meg-
lássuk, milyen jó.
A szalma nagyobb tömegû,
mint a könnyûszerkezetes
falszerkezet, hasonló töme-
gû, mint a lyukacsos tégla,
de sokkal jobb hõszigetelés-
sel rendelkezik. A szalma-
bála fal esetén további szi-
getelésre már nincs is szük-
ség. Képzelje el, hogy a tég-
lafalat még plusz szigetelni
kell, a párát nem tartja meg,
nem szabályozza. Ezzel
szemben a szalmafal kívül-
belül vályogsárral van ta-
pasztva, ami jó klímát te-
remt, ill. tûzbiztonságot ad. 
Az ember sok mindenért fi-
zet, amiért nem is kellene, a
szalmaház viszont a szom-
szédnak vagy a helyi régió-
nak plussz bevételt ad, (ér-
tékesebbé válik a magyar
mezõgazdaság), nem kell
máshonnan árut hozni, sok
dolgot sajátkezûleg is el le-
het végezni. Hosszútávon i-
gen kedvezõen lehet hasz-
nálni, a felépítése talán ki-
csivel olcsóbb, mint a ha-
gyományos épületeké. A

széndioxid mérlege pozítív,
nemcsak nincs szükség nagy
energia bevitelre, hanem
még a szalma anyagában is
rengeteg széndioxid van kö-
tött állapotban.
Talán érdekes adat lehet,
hogy az USA-ban 100 év-
nél idõsebb épület is van a-
mit szalmábálából építettek,
ill. sok helyen a környezet-
tudatos emberek szalmahá-
zat építenek a világ egyik
legfejlettebb államában is.
Talán ez sem lehet véletlen. 
Azért jó belegondolni, hogy
kevesebb fát kell kivágni,
sok munkát, költséget meg
lehet vele takarítani. Nyáron
a klímaberendezést nem kell
üzemeltetni, azzal sem lesz
melegebb a külsõ hõmérsék-
let. 
Még mindenki emlékszik az
elmúlt tél nagy fûtésszámlá-
ira, igy nem mellékes meg-
említeni, hogy a fûtési költ-
ség akár harmada, akár ö-
töde lehet a mai átlag költ-
ségeknek.
Folytatjuk….
További info: www.szal-
maepitok.hu
K. N.
20/4585 999

SZALMAHÁZ

Szervezetünk és bõrünk vi-
selkedése a napsütéses ó-
rák számának növekedésé-
vel változik, ennek követ-
keztében a bõrápolási igé-
nyünk is átalakul. Az aláb-
biakban összefoglaljuk a-
zokat az orvosi jótanácso-
kat, melyekre mindenképp
oda kell figyeljünk a nyári
hónapokban.
A nyár beköszöntével a
melegnek és az erõs nap-
sugárzásnak kitett bõrünk
nagyobb odafigyelést igé-
nyel. Az egyre erõsebb
napsugárzással, bõrünk
egyre nagyobb veszélynek
van kitéve. A túlzott napon
való tartozkodás a leégés
veszélyét hordozza, mely a
bõrön a bõrpirosodástól a
hólyagos elváltozásokig
sokféleképpen jelentkez-
het. A bõrtüneteket láz,
fejfájás, hidegrázás ajak-
sömör kísérheti, hosszabb
távon bõrrákot okozhat. A
kellemetelnségek és a be-
tegségek elkerülése végett

ajánlott naptejet és krémet
használni nem csak napo-
záskor, hanem akár az ut-
cán, napon való tartózko-
dáskor. Nagyobb a bõrrák
kialakulásának esélye a-
zoknál, akiknek a testén az
átlagnál több anyajegy ta-
lálható, ezért külön odafi-
gyelést igényel, hogy aki
bármilyen elváltozást ész-
lel anyajegyes bõrén, a-
zonnal forduljon orvoshoz.
Ugyancsak fontos a sze-
münk védelme is az UV
sugarak ellen. Napszemü-
veg vásárláskor az utcán is
árult, olcsó napszemüve-
gekkel szemben inkább
részesítsük elõnyben a mi-
nõségi, drágább terméke-
ket, ez elõbbiek ugyanis
több kárt okoznak mint
hasznot. Sötétnek sötétek
ugyan -és ezzel becsapják
a pupillát- de az UV sug-
árzást átengedik. Igy azu-
tán a tágra nyilt pupillákon
még több káros sugárzás
éri az ideghártyát.

Nagy választék
A gyógyszertárakban, koz-
metikai szereket árusító
üzletekben körülnézve azt
tapasztalhatjuk, hogy rend-
kívül nagy választék van a
különbözõ naptejek és kré-
mek tekintetében. Olyan
naptejeket kell használni
melyek az UV-B és UV-A
sugarakkal szemben egya-
ránt védelmet nyújtanak,
ugyanis ma már köztudott,
hogy az UV-A sugarak is
igen károsak. Ezzel szem-
ben magas, akár 50 vagy
annál magasabb faktorú
naptejekkel és krémekkel
védekezhetünk, azonban
bõrtípustól függõen ezek a
készítmények allergiát is
kiválthatnak, ezért érde-
mes a választás elõtt bõr-
gyógyásszal konzultálni. A
gyógyszerészek elmond-
ták, bár nagy a választék,
nem mindegyik termék
nyújt kellõ biztonságot. Ha
napvédõszert vásárolunk,

mindenképp a saját bõrtí-
pusnak megfelelõt keres-
sünk, ugyanis a káros sug-
arak minden bõrtípusra kü-
lönbözõképpen hatnak.
Például egy zsíros bõrre ne
kenjünk naptejet, hanem
inkább használjunk gélt
vagy sprayt. Arcra sem a-
jánlott naptejet kenni, csak
krémet - magyarázta Böké-
nyi Katalin gyógyszerész.
A faktorszámokkal is vi-
gyázni kell. Ezek azt mu-
tatják hogy hányszorosára
nõ a bõr védekezõképessé-
ge, de sok esetben csupán
marketing fogásként tün-
tetnek fel minél nagyobb
faktorszámot, ugyanis az a
közhiedelem, hogy minél
magasabb ez a szám, annál
nagyobb védelmet nyújt. A
gyógyszerészek arra hívták
még fel a figyelmet, hogy
mindenképp halgassuk
meg a szakemberek taná-
csait és olvassuk el a
használati utasítást.

Vegyük komolyan a napsugárzás veszélyeit!
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Tájékoztató 
A Domaszéki Pálinkafõzde részérõl!

Tisztelt pálinkafõzetõk!
Az idei év sem múlhat el jó pálinka készítése nélkül és remélhetõleg jobb termésnek örvendhetünk az idén, mint
tavaly. A Domaszéki fõzde az idén kibõvíti tevékenységeit gyümölcsmagozással, amennyiben ön Domaszéken
fõzeti ki a cefréjét abban az esetben kimegyünk önhöz a cefréjét kimagozni vagy az almát, körtét speciális

darálónkkal ledarálni. 
Magozó gépünk teljesítménye 600 kg / óra 
a daráló teljesítménye pedig 4500 kg / óra

Üstméreteink 1 db 400 l-es, 1 db 300l-es fõzõüst 
és 1 db 180 l-es finomító üst.

Ha mi magozzuk ki a gyümölcsöt, akkor a fõzési díj 750,- Ft
Ha nem kell magozni, akkor 650,- Ft 

Tûzifát az idei évben sem kell hozni, mert benne van a fõzési
díjban.

Szeretettel várunk minden pálinkaszeretõ Magyar embert a
fõzdénkben, ahol a jó minõségû magyar pálinkák hagyományos

pálinkafõzõ berendezéseken készülnek.
Pálinkafõzõ mestereink országos és nemzetközi versenyeken

szerzett díjakkal és oklevelekkel büszkélkedhetnek.
Elérhetõség: 06 30 4370161 vagy 06 70 6125714

www.domaszek-palinka.hu
Domaszéki Pálinkafõzde

Telephely: 6781 Domaszék, Tanya 269 (200 m-rel az 55-ös
Fõ út mellet) a 9-es kilométer után Szeged felöl Domaszék

irányába haladva.

A Szegedi Konzervgyár
Dél-Magyarország jelentõs
élelmiszeripari vállalata
volt. Mûködésének hatvan
éve alatt a térség kertészeti
termékeinek biztosította a
felvevõpiacot. Az évek so-
rán folyamatosan növelte a
feldolgozását, fejlesztette
technológiáját 
A termeléshez szükséges
létszám az 1950-es évek
végéig szegedi munkavál-
lalókból biztosított volt.
1957-tõl Szeged város ipa-
ra rohamos fejlõdésnek in-
dult, amely a szabad mun-
kaerõt lekötötte. A nyári,
õszi szezonban már nem
volt elégséges helybeli
munkáskéz, ezért a kör-

nyékbeli településeken elõ-
feldolgozó telepeket léte-
sítettek, valamint felezett
gyümölcsöt, kicsumázott
paprikát és negyedelt pri-
tamint is vásároltak a ter-
melõktõl.
Az 1960-as években a
szatymazi termõtájon je-
lentõs õszibarack ültetvé-
nyek fordultak termõre. A
homokvidék kincse nagy
mennyiségben került a
konzervgyárba. Ennek ér-
dekében nagy gyümölcs-
feldolgozó kapacitás is
létesült. Egyes években
Szegeden dolgozták fel az
iparági õszibarack mennyi-
ségének harminc százalé-
kát.

A szatymazi Finn-Magyar
Barátság Termelõszövetke-
zettel a paradicsompaprika
termesztésben gyümölcsö-
zõ együttmûködés alakult
ki. 1982-tõl pritaminpapri-
ka csumázó és negyedelõ
gépsorok települtek a kon-
zervgyár anyagi segítsé-
gével.
Egy idõben sertéstelepet is
mûködtetett Szatymazon.
A Finn-Magyar Barátság
Termelõszövetkezet alapí--
tó tagja volt a Hûtõtároló,
Zöldség, Gyümölcs Ter-
melõ és Forgalmazó Gaz-
dasági Társaságnak.
A konzervgyár 1990 után
elveszítette korábbi keleti
piacait, ezért megszüntette

a növényi nyersanyagok
feldolgozását, majd 2000-
ben a húskonzerv gyártás
is leállt.
A Bába és Társai Könyv-
kiadó most jelentette meg
dr. Darázs Sándor: A Sze-
gedi Konzervgyár történe-
te 1940-2007 címû köny-
vét, ahol részletesen olvas-
hatjuk a történéseket.
A könyv megvásárolható
Szegeden, a Bába és Tár-
sai Könyvkiadó Kft. Be-
tûvetés könyvesboltjában
(6724 Szeged, Pulz u.
14.). 
Szatymazon korlátozott
példányszámban megvásá-
rolható, vagy elõjegyezhe-
tõ a község könyvtárában.

Szatymaz és a Szegedi Konzervgyár kapcsolata

Az éjjeliszekrény.
…Mondja az asszony:
-Kéne már venni a gyereknek
egy éjjeliszekrényt,- véletle-
nül pont most látott egyet egy
bútorkatalógusban.
Semmi az egész, két fiók egy
polc, ötezer az egész, a bo-
londnak is megéri!
Hát az tényleg nem egy nagy
durranás- mondom- ha kell,
hát kell, vegyük meg…
Azután tovább lapozza az új-
ságot és felkiált.
Te! vagy itt van ez: kilenc-
ezerért, három fiókos… 

-Jó vegyük meg azt! -mon-
dom.
-Nézd csak ezt! Szól most új-
ra, ez meg három fiók meg
egy kisajtó plussz, 14000
akkor már inkáb megéri ezt!
Nem?
-De!
Továbblapoz… Ó hát ez iste-
ni, alig kerül többe mint e-
mez, de ennek két ajtaja van
plussz három fiók, és a gesz-
tenye színû csak 21000.
Lapozás…
Na! Ez az! Négy fiók, három
ajtó, rattan betéttel, geszte-

nyeszínnel 31000 és ez most
akciós! Tök jó nem?
-De…
Lapozás…
Nézd már! ebbõl meg végki-
árusítás lesz! Bükk dekor
szekrénysor, nyolc elemmel
plusz forgatható tv tartóval,
bemutatódarab volt! (magyrán
poros) 50.000, alig duplája
mint az a szaros kis komód,
és komplett szekrénysor!
Szerintem ezt kéne megven-
ni…Nem?!
De…
Ó te fogyasztói társadalom-

ban edzõdött, multinacionális
vevõcsalogató, csodálatos e-
volúció…így lesz az éjjeli-
szekrénybõl szekrénysor…És
tudjátok mi ebben a végte-
lenül szomorú?
Az hogy van közöttünk olyan,
aki tényleg elhiszi, hogy most
jól jártunk…!
-Ki nem érti ezt!?
Olcsó az, amit nem veszel
meg!
Ha csak azért veszel meg va-
lamit, -amire egyébként nincs
is szükséged- mert most ol-
csó, az az emberiség ellen
való BÛN!
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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:
Július
9.-10. Dr. Huszár Péter
36-30/487-4030
16.-17. Dr. Sikter András
36-20/936-4208
23.-24. Dr. Gombos László
(62) 278-502
Augusztus
30.-31. Dr. Kunstár Pál
36-30/488-0267
6.-7. Dr. Sikter András
36-20-936-4208
13.-14 Dr. Huszár Péter
36-30- 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
Csányi András:

tel.: 06-20/497-0040
Vidácsné Lukucza Éva

tel.: 06-30/229-7123
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  1330-1900

Szombat 1000-1530

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: augusztus 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

Szabó István 
(II. körzet 182.)
Sajtos Ferencné 
(III. körzet 79.)

Martonosi Terézia 
(Petõfi u. 26.)
Széll Sándorné 

(IV. körzet 340.)
Nyári Lajosné 

(Hámán K. u. 34.)
Szabó László 

(IV.körzet 264.)

Közérdekû információk

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

KONDÁSZ KÁLMÁN
SZOBAFESTÕ

Szatymaz Rózsa u. 38.
62/283-549

06-70/355-5838
Vállalok:

Lakásfelújítást, szobafestést,
mázolást, tapétázást,

hõszigetelést, burkolást, szeletelt
tégla ragasztást, tetõjavítást,

kõmûves átalakítást, fürdõkád
zománcozást, egyéb munkákat.



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!!!

Maróti Lívia Andrea 2011.02.16. 
Marótiné Kónya Andrea, Maróti Tamás

Nyílzápor Ópusztaszeren Folyik a munka a plébánián

Már új fû sarjad a felújított ÖNO-nál Nyári pompájában várja a Liget a Családi Nap résztvevõit

Átadás elõtt az óvoda felújított épülete Formálódik a bölcsõde


