
a Mi Lapunk

Barackvirág napok 
március 27-28-án

A rendezvényt Tasnádi Gábor
nyitja meg (Csongrád megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal)

Az alábbi programok várják
az érdeklõdõket:
- Újdonságok a világ gyümölcs-
termesztésében. Elõadó: Dr.
Szabó Zoltán egyetemi tanár
(Debreceni Egyetem AMTC)

- A magyar gyümölcstermesz-
tés jövõképe. Elõadó: Dr.
Soltész Miklós egyetemi tanár
(Kecskeméti Fõiskola)

- A kertészeti termesztés támo-
gatási lehetõségei. Elõadó:
Dr. Tóth Mihály kertészeti
szaktanácsadó.

- Növényvédõ-szer forgalmazó
cégek elõadásai

Délután: metszési bemutató.
A Mûvelõdési Háznál erõ- és
munkagép bemutató. Közben
metszési eszközök vására
28-án 1530 Meseszínház

A tartalomból:

3. oldal Önkormányzati

közlemények

4. oldal Egyházi gondolatok

5. oldal Intézményi hírek

8. oldal Sport
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" Nehezebb a
gyermeknek az
elsõ lépést meg-
tenni, mint mér-
földeket gyalo-
golni a meglett
embernek."

(Petõfi Sándor)

Február 28-án a Domaszék és
Szatymaz jövõképe projekt
munkatársai egy munkameg-
beszélés keretében bemutatták a Szatymaz jövõképe címû doku-
mentumot, melyet Prof. Mészáros Rezsõ, és Dr. Abonyiné
Palotás Jolán a Szegedi Tudományegyetem munkatársai, a pro-
jekt szakmai irányítói ismertettek. A bemutató fórum jellege
lehetõséget adott arra, hogy mindenki  elmondhassa
véleményét, gondolatait az elkészült anyaggal kapcsolatban.
Ennek azért volt különös jelentõsége, mert az elhangzottak
beépülnek a végleges jövõképbe, így lehetõség van finomítani,
pontosítani az ott megfogalmazott gondolatokat. Rendkívül
hasznos volt a jelenlévõk aktív részvétele; több érdekes, és
használható felvetés hangzott el, ami a végleges jövõképben
meg fog jelenni.

Meghívó
A projekt egyik lényegi
pontja, hogy a jövõkép tar-
talmát a lakosság is megis-
merje hiszen az elkészült
anyag a községünket érintõ
hosszú távú döntésekben
nyújthat segítséget.
Ezért március 13-án csü-
törtökön 1700 órakor a Mû-
velõdési Ház nagytermében
tartunk egy lakossági be-
mutatót, fórumot melyre
minden érdeklõdõ szaty-
mazit szeretettel várunk.

Kálmán János

Szatymazi télbúcsúztató vigasság a Tavaszi Nap-
éjegyenlõség ünnepén március 22-én

1400 A szépen szóló pelikán Gulyás László vándormuzsikus
színháza gyerekeknek

1500 Nagy Anita és barátai tavaszi léleksegítõ elõadása 
1600 Vadászok íjászversenye
1630 Sasíjászok Nomád Hagyományörzõ csoport bemutatója és 

Tavaszi Napéjegyenlõség Szertartása
Közben folyamatosan vendéglátás és muzsika
Mûvelõdési Ház, Tanyavilág újság
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Egy kis múlt…I.
Amikor annak idején, az 1854-es
év márciusában megindult a
részvénytársaság által felépíttetett
vasúti vonalon Pest és Szeged
között az utasforgalom is, (a ga-
bonát már elõbb kezdték szállí-
tani) a szatymazi állomás és kör-
nyéke gyors átalakuláson ment
keresztül.
Az állandóan növekvõ utaslét-
szám, az évente csaknem meg-
duplázódó teherforgalom folya-
matos bõvítést igényelt és kény-
szerített ki a vasúttársaságtól.
Már 5 évvel az elsõ gõzös átfu-
tása után fel kellett építeni az õr-
ház helyén a szatymazi indóhá-
zat. Az elsõ idõkben az állomás-
fõnököket, a mozdonyvezetõket a
Monarchia osztrák és cseh vidé-
keirõl "csábították", toborozták.
Nem csoda, hogy a hivatalos
nyelv is a német volt. Már az
1860-as években külön két lakás
épült számukra a vasútvonal mel-
lett. 
1882-ben épült fel az új emeletes
állomás, melynek felsõ szintjén
alakították ki az állomásfõnöki la-
kást. Ekkor lettek az indóház vas-
pálya felõli oldalán a ma is lát-
ható platánfák csemetéi elültetve.
A felszállni óhajtó utasokat rá-
csos kerítés zárta el a sínek felõli
oldaltól, melyet a vonat megér-
kezése után nyitottak ki, akkor,
amikor az már megállt. A leszál-
lók a vízház és a forgalmi iroda
között csordogáló kút mellett lé-
võ kijáraton távozhattak.
Már a kezdet kezdetén  meg kel-
lett birkózni az állomás egyre nö-
vekvõ áruforgalmával. Hamaro-
san elkészült az áruraktár, a mál-
házó, a rakodó a lejtõvel és mel-
léjük símult az új sín, a kitérõ.
Ekkor már külön "málhások" ,
raktárosok felügyelték a be-és ki-
rakodást, de õk vigyázták a letét-
ben lévõ áruk biztonságát is. Az
élõállat szállítást csak többszöri
kérelmezés után 1882-tõl engedé-
lyezték a szatymazi berakodók-
nak. (állatorvos jelenlétére volt
szükség). Az éves forgalom
hamarosan túllépte a tízezer má-
zsát. Naponta akkor még több te-
hervonat futott a sínen, mint sze-
mély.
A vasúti forgalom növekedése
(áru- illetve személyforgalom) az
1891-ben bekövetkezett államo-
sítás után sem torpant meg, ak-
kor, amikor az Osztrák Államva-
sút Társaságot a MÁV váltotta

fel.
A vaspálya megépítése és üzeme-
lése, a kiépült szatymazi megálló-
val nagy hatással volt a környék
lakóinak életére. Megnyílt az
indóházat a közeli sorompóval
összekötõ zsákutca, végig a vasút
mellett. A vaspályával szemközti
oldalon hamarosan osztani kezd-
ték a telkeket 800-1000 szögöles
nagyságban. A porták hamarosan
elfogytak (6 db), az igénylõk vi-
szont nem. Ezért vált szükséges-
sé, hogy az Ábrahám tanya felé
egy közt nyissanak 8 házhellyel.
Ez a mai Petõfi utca. 
Mindjárt a kezdetekben ezen a ki-
váló közlekedési helyen felbuk-
kantak a sertéshízlalók. Itt azon-
ban a sertéshízlaló és -vágó Áb-
rahámnak nagy elõnye volt, mi-
vel nagyobb darab földje és ta-
nyája az állomás épületének kö-
zelében helyezkedett el.
Az Ábrahámok Szegeden, de
fõleg Szeged-Felsõvároson voltak
ismertek, nagy kiterjedésû rokon-
ságban és aránylag jómódban él-
tek. Sertéshízlalással és -vágással
foglalkoztak, de volt közöttük
földmûves, hajóács, vízimolnár,
vízifuvarozó is. Egyesek közülük
nagy vagyonra tettek szert.
Amikor a szatymazi állomáson
megindult az "élet", Ábrahámék,
akik egyébként Szegeden laktak a
Maros utcában, az itt lévõ közeli
tanyájuk mellé kitelepítették a
rókusi állomás környékén lévõ
sertéshízlaldájukat. Alig építették
meg a hatalmas aklokat, amik
százszámra fogadták be  a neve-
lésre szánt malacokat, a még üres
telkeken újabb sertéshízlalók je-
lentek meg (Kopasz, Bartucz,
Frányó). Kezdettõl fogva a ser-
tésvágás is itt történt. Hozzáértõ
embereket Szegedrõl kellett fo-
gadni (többen közülük le is tele-
pedtek itt), akik a hízó minden
részét feldolgozták és szállítható
áruvá alakították. (Sózták, füstöl-
ték, sütötték, fõzték - pl. szap-
pan).
Az Ábrahámokra, Györgyre és
feleségére Förgeteg Annára már
csak a Petõfi utca végében álló
kõkereszt emlékeztet.
Régi, még a török idõkre visz-
szanyúló hagyomány szerint, a
sertésvágó helyeiken, a sertést
vágó Ábrahámok keresztet állítot-
tak az Úr kiengesztelésére. A
mohamedán vallás szerint nagy
bûnt követ el az, aki disznót tart,
de különösen nagyot, aki vág. A
150 éves török megszállás hatása

lehetett tehát az Ábrahámok ezen
szokása, mellyel az Úr haragját
kívánták elhárítani és egyben
munkájukra áldását kérni.
Lassan kiemelkedõ szerepe lett
Szatymazon a sertéshízlalásnak.
A malacok zömét Szerbiából, a
takarmányt a Bánátból hozta a
közeli vonat. 1873-ban Rosenba-
um Adalbert szegedi kereskedõ
gyõzködésére és kezdeményezé-
sére megalakult a Szeged-szaty-
mazi Sertéshízlaló és Kölcsön-
elõlegezõ Társulat 200 ezer forint
alaptõkével, 2000 darab 100 Ft-
os részvénnyel. (Az állomás-
fõnök havi 10 Ft-ot, a beosztottak
havi 6 Ft munkabért kaptak, a
postamester 100 Ft-ot egy évre.)
A társulat tõkéjébõl malacok és
takarmány vásárlásához lehetett
kölcsönt kérni.
Az utca házai mögött nagy aklok-
ban nevelkedtek a malacok. Ak-
kor még sok-sok hónapra volt
szükség, hogy a süldõk a hízla-
lásra szánt nagyságot elérjék (né-
ha egy évig is eltartott). A hí-
zandókat kisebb aklokba szorítot-
ták és úgy hízlalták, hogy vágás-
ra a téli hónapokra legyen ké-
szen. Amikor az idõ megfelelõ
volt, henteseket fogadtak, akik
néha hetekig vágták és dolgozták
fel a sertéseket. A sózás és a füs-
tölés helyben történt. A nagy és
bõ szabadkémények állandóan
töltve voltak áruval. Még az
1950-es években is füstölt házá-
nál ilyen régi hagyományos ké-
ményben például Kopasz János. 
A kész termék szállítása és ela-
dása a nagy  tétel miatt újra a
vasút közbeiktatásával történt.
Vitték a húsárut Pestre, de Bécs-
be is. Napokig tartózkodott Bécs-
ben egy-egy kiküldött, aki a ter-
mények eladását intézte. Így azu-
tán nem volt ritka, hogy ezekben
a városokban húsvétkor szaty-
mazi sonka várta a vendégeket.
Az aránylag jól jövedelmezõ fog-
lalkozásnak (ha betegség nem ér-
te az állatokat) ,- amit már év-
századok óta ûztek a szegediek-
itt Szatymazon is az elsõ világ-
háború vetett véget.
Azóta már az eredeti "Ábrahám
féle " fakereszt felett is eljárt az
idõ; helyette 1993-ban a hívõk
hozzájárulásából kõkereszt lett
felállítva, megszakítás nélkül
kérve az Úr oltalmát.

Pálmai József

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények

Miért szavazzunk igennel?
Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott nép-

szavazást követõ január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?
IGEN

Az emberek egyszer már kifizették jogosultságukat az ápolásra. Sok ember nem tudja kifizetni a
napidíjat, emiatt vagy nem jut kórházba vagy eladósodik.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen vizitdíjat fizetni?

IGEN
A vizitdíjat már kifizettük mi és munkahelyünk a befizetett tb-járulékkal. Az orvosoktól kiesõ

összeget a kormány vette el, adja vissza a kormány.
Egyetért-e Ön azzal,hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak

ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
IGEN

Minden ember fizet adót, az oktatást az adófizetõk pénzébõl finanszírozzák, ezért a kormánynak
kötelessége a szegényebb rétegek gyermekeinek is megteremteni a tanulás lehetõségét.

MINDENKI MENJEN EL ÉS SZAVAZZON IGENNEL!
Aki nem megy el vagy nemmel  szavaz, az elfogadja a jelenlegi helyzetet és feljogosítja a kor-
mányt a kórházi napidíj, a vizitdíj és a tandíj megemelésére és újabb különadók bevezetésére.

Vincze László
országgyûlési képviselõ

Mezõgazdasági termelõk,
földtulajdonosok figyelmébe

A gazdálkodóknak 2008-tól lehetõ-
ségük nyílik a területalapú támogatá-
sok kérelmének elektronikus úton
történõ beadására.

A módszer elõnye, hogy az elektro-
nikus kitöltés és benyújtás az adattar-
talomra vonatkozóan pontosabb, for-
mailag hibátlan kérelmek benyújtását
biztosítja, amely alapja lehet a koráb-
bi támogatás kifizetésnek, és a for-
mai hibák miatti levonások, illetve
szankciók elkerülésének.

Szatymazon az elektronikus kére-
lemkitöltésekben a falugazdász mel-
lett, volt kollégám, Novák Pál az Ag-
rárkamara tanácsadója lesz az Önök
segítségére, aki a kifüggesztett rend
szerint a falugazdász irodájában fo-
gadja a termelõket. Elérhetõ a 06-20
/80-23-153 telefonszámon. A kérel-
mek beadásához szükséges dokumen-
tumokat is tõle lehet átvenni, illetve
a beadással kapcsolatos teendõkrõl is
tájékoztatja Önöket.

Az a termelõ, aki már rendelkezik  e-
lektronikus Ügyfélkapu regisztráció-
val, az saját maga is elkészítheti a
kérelemkitöltést. Ügyfélkapus re-
gisztrációhoz személyi igazolvány,
lakcímkártya, valamint egy e-mail
cím szükséges, és bármelyik Ok-
mányirodánál ingyenesen hozzájut-
hatnak az igénylõk.

A területalapú támogatással együtt
történik a KAT, AKG , Natura 2000
és egyes EMVA tételek igénylése is.
A támogatási kérelmek beadásának
határideje 2008. május 15, ezért a
torlódások elkerülése érdekében min-
denki idõben  keresse tanácsadóját.

Dr. Kormányos László
polgármester

Önkormányzati közlemények
Szatymaz Község Képviselõtestülete
2008. február 20. napján tartotta rendes
ülését. Dr. Kormányos László pol-
gármester - napirend elõtt - beszámolt a
képviselõtestület tagjai részére a zárt ülé-
sen hozott, illetve a lejárt határidejû ha-
tározatokról és a két ülés között eltelt
idõszakban végzett munkájáról.

Elsõ napirendi pont keretében a képvise-
lõtestület megtárgyalta az önkormányzat
2008. évi költségvetésérõl és annak vég-
rehajtásáról szóló rendeletet. A rendele-
tet elõzetesen megtárgyalta valamennyi
szakbizottság és megvizsgálta Gajdánné
Szatmári Mária könyvvizsgáló. 
A könyvvizsgáló írásban véleményezte a
költségvetési rendelettervezetet és elõter-
jesztésében megállapította, hogy a 2008.
évi költségvetési rendelet összhangban
van a jogszabályi elõírásokkal, ezért ja-
vasolta a képviselõtestület felé annak el-
fogadását.
A képviselõtestület a rendeletet 404.008
eFt bevételi és kiadási elõirányzattal
elfogadta. 
A képviselõtestület a költségvetéshez
kapcsolódóan megszavazta az önkor-
mányzati képviselõk tiszteletdíjának
megállapításáról szóló rendelettervezetet,
illetve elfogadták a polgármester illetmé-
nyére és az alpolgármester tiszteletdíjára
vonatkozó elõterjesztést. 

Második napirendi pont keretében meg-
tárgyalták és elfogadták a Dankó Pista
Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2007. évi
beszámolójáról készült elõterjesztést,
majd harmadik napirendi pontban az in-
tézmény 2008. évi munkatervét.
Az elõterjesztéseket az Ügyrendi és Ok-
tatási Bizottság elõzetesen véleményezte.

Az elõterjesztések napirendi pont kereté-
ben a képviselõtestület módosította a te-
lepülési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról és közte-
rületek tisztántartásáról szóló rendeletet. 
Módosította a képviselõtestület a 2008.
évi munkatervét, mely szerint a falu-
gyûlés idõpontját 2008. május 22. nap-
jára tûzte.
Döntött a képviselõtestület arról, hogy a
településközpont tervezésére ajánlatokat
kérnek be.

A képviselõtestület zárt ülés keretében a
költségelvû bérlakás bérletére beérkezett
pályázatokról döntött.

Adó 1%-ának felajánlása a
Szatymazon mûködõ közhasznú

szervezetek részére

SZATYMAZ KÖZSÉBEN
MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK

Önök ez évben is dönthetnek személyi
jövedelemadójuk egy százalékának
közhasznú felajánlásáról. 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
ebben az évben is segítsék támogatá-
sukkal az alapítványok mûködését. 
Mindazokhoz fordulunk támogatásért,
akiknek fontos a falu fejlõdése, az
idõs emberek megfelelõ környezetben
történõ gondozása és a gyermekek
megfelelõ nevelési környezetének biz-
tosítása.
Önkormányzatunkat és intézményein-
ket érintõen három alapítvány részére
ajánlhatják fel adójuk egy százalékát.

-" SZATYMAZÉRT
ALAPITVÁNY "

adószáma: 18456420-l-06

A község további lendületes
fejlõdésének elõsegítése, az önkor-
mányzati feladatok ellátásához szük-
séges eszközök kiegészí-tése. Olyan
közösségi tevékenységek szervezése,
- támogatása, melyek a köz-ség
fejlõdését, gazdagodását, közbizton-
ságának megszilárdítását, a szociális,
e-gészségügyi, kulturális,
mûvelõdési,- gyermek-és
ifjúságvédelmi tevékenységek
kiszélesítését szolgálják.

Kiemelten támogatott programok:
"Szatymaz biztonságáért:" közbizton-
ság, közrend, tûzvédelem.
"Szatymaz kultúrájáért:" oktatás,
közmûvelõdés, szabadidõ hasznos
eltöltése.
"Az egészséges
életmódért:"megelõzés, szûrés, sport.

*****

-"SZATYMAZ KÖZSÉG
TERÜLETÉN ÉLÕ IDÕS

EMBEREK GONDOZÁSÁÉRT "
adószáma: 18452213-l-06

Szatymaz községben élõ- gondozásra
szoruló- idõs emberek segítése. A
községi önkormányzat által fenntar-
tott Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ épületének

folytatás a 10. oldalon
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Magyar Föltámadás
A kereszténység kétezer éves története során ismételten beteljesült Jézus jöven-
dölése: "Üldözni fognak titeket" Mindig akadtak a hatalom mámorától meg-
részegült zsarnokok, akik nem tudták elviselni azt a jézusi parancsot, amely sze-
rint "inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek" Sokan
tudatlanságból, vagy rossz akaratból kezdeményeztek harcot a vallás ellen, az
istenhit, a kereszténység ellen. Az állítólagos felvilágosodás jegyében támadás-
ba lendült a harcos liberalizmus, hogy kilakoltassák Istent az egyén és a tár-
sadalom életébõl. A kívülrõl jövõ támadások mellett jelentkeztek a belsõ ne-
hézségek, önpusztító megnyilatkozások. Túlságos alkalmazkodás a világhoz,
magasztos eszmék leértékelése, egységet aláásó újdonság keresés, erkölcsi meg-
rokkanás, a lelkiség elsikkadása a formaságok árkaiban. Mindezek a külsõ és
belsõ nehézségek hozzájárultak ahhoz, hogy letarolják részben vagy egészben
elpusztítsák az evangélium vetését.

Ilyen drámának lehettünk tanúi magyar hazánkban is az elmúlt évtizedekben.
Az elsõ világháború után területünket csonkították meg, a második világhábo-
rú után ezeréves keresztény örökségünket ítélték halálra. Pilátusok, Heródesek
keresztet ácsoltak Krisztus Egyháza számára s igyekeztek a remény csíráit is el-
pusztítani. Készült a sír: a hitetlenség már Réqviemet énekelt. Azonban mégis
kiderült, hogy a pusztulás nem egyetemes és a hit letarolt szántóföldjén éhes
barázdák várják az örömhír magvait. Ennek a magvetésnek azonban komoly ne-
hézségei vannak. Megfogyatkozott a magvetõk száma, sokan áldozatul estek a
hitetlenség fagyhalálának, vagy a közöny sivatagját választották. Ennek láttán
befészkelte magát  szívünkbe a borúlátás, a csüggedés.
Be kell vallanunk, hogy ilyen körülmények között nem könnyû húsvéti allelu-
ját énekelni és a feltámadás örömét hirdetni. A mi számunkra csak akkor iga-
zán örömhír Jézus feltámadása, ha vele együtt nemzetünk is új életre támad.
Vajon bízhatunk e ebben, lesz e magyar feltámadás, van e komoly kilátásunk a
változtatásra, a kereszténység megújulására? Ha reménykedünk, mire
alapozhatjuk reményünket? Talán arra, hogy ifjúságunk megelégelte a politi-
kai színjátszást? Talán arra, hogy Püspöki Karunk figyelmeztetõ szavai jó talaj-
ba fognak hullni, látva hazánk állapotát? Talán felébred a hívek áldozatkészsé-
ge? Bevallom, én ezekben aligha hiszek! Feltámadás, csak akkor lehetséges, ha
elfogadjuk Krisztust s komolyan vesszük ígéretét, hogy "én veletek maradok
a világ végezetéig" Nem, nem bízom semmiféle emberi erõben, csak abban,
hogy a feltámadt Krisztus az általa alapított Egyházba és a benne hívõ nemze-
tekbe beleoltotta a feltámadás csíráit. Ez a keresztény magyarok reménysége!
Ám azt is meg kell mondani, hogy Krisztus feltámadása, velünk maradó szere-
tete önmagában nem elég a magyar feltámadáshoz. Mit ér az, ha Krisztus feltá-
madt, de mi nem akarunk feltámadni az istentelenség, a közömbösség, a bûnös
élvezetek, az anyagi javak bálványozásának fagyhalálából? Gyakran mondo-
gatják, hogy hazánkban is megtörtént a rendszerváltás, bár sokan kételkednek
ebben. Mi azt állítjuk, hogy a magyar társadalomnak nem rendszerváltásra, ha-
nem lelki megújulásra, lelki feltámadásara lenne szüksége. A politika és gaz-
daság csak az élet felszíne, a megújulásnak sokkal mélyebbrõl kell kiindulnia.
Fel kellene támadnunk a tévhitekbõl, az ideológiákból, az erkölcsi halálból: a
családi élet a közerkölcs megrontásából. Haldoklik ez az ország, mert a gyûlö-
let, a bosszú, a hazugság terjed minden hullámhosszon. A magyar feltámadás
azt jelenti, hogy életünk minõségét kell megváltoztatni. Hitünkben, szerete-
tünkben, erkölcseinkben kell megújulnunk. El kell vetni azokat a hamis néze-
teket, amelyek a liberalizmus jelszavával, a szabadság nevében utat nyitnak a
bûnnek. Véget kell vetni az ifjúság megrontásának, a bûn szabadságának. Jézus
velünk marad, de ennél fontosabb a kérdés és a válasz: Vajon mi vele mara-
dunk e? Félelmetes hatalmunk van arra, hogy elutasítsuk felkínált szeretetét s
ezzel megássuk nemzetünk sírját. Semmiféle politikai párt, semmiféle gazdasá-
gi program nem biztosítja nemzetünk felemelkedését, ha elherdáljuk ezeréves
keresztény örökségünket.
Borúlátó korunkban nehéz örömhírt kiál-
tani. Mégis megtesszük, mert hiszünk
hazánk feltámadásában, ha lesznek bá-
tor, keresztény, értelmes vezetõink, ha
lesz józan népünk, akik ezt Krisztus út-
ján keresik.
Lesz feltámadás, ha hazánk legkisebb fa-
lujában is felemeljük a vérünkkel piros-
ra festett, bûnbánatukkal fehérre mosott
és a remény zöldjével ékesített zászlaját.

Laczkó Ferenc plébános

Húsvéti szentmisék rendje:

Nagycsütörtök: este 1700 Szentmise

Nagypéntek: du.  1500 Szertartás

Nagyszombat: este 1700 Szentmise

Húsvétvasárnap:de. 830 Ünnepi
szentmise, körmenet

Húsvéthétfõ: de.  830 Szentmise

Egyházi gondolatok Mindennapi hagyomány

Húsvéti hímes tojás
Festés természetes alapanyagokkal

Barna: fõzzünk erõs fekete teát, és
áztassuk benne a tojást.
Bordó: ecetes cékla levében áztassuk a
tojást.
Kék: az áfonya leve kékre színez.
Zöld: csalánt, vagy spenótot is hasz-
nálhatunk.
Narancs: narancsszörppel fessük be a
tojást.
Bézs: hagyma levével színezzük be a
tojást.

Díszítés
Mozaik: fessünk be egy tojást több
színûre, majd törjük apró darabokra.
Fessünk be egy tojást fehérre, és ra-
gasszuk rá mozaikszerûen a festett to-
jásdarabokat.
Tojáskarcolás: Fessünk be egy tojást
tetszõleges színre, majd ceruzával vé-
konyan rajzoljunk rá tetszõleges min-
tát. A mintát karcoljuk bele tû segít-
ségével. Lakkal, vagy zsírozással is
fényesíthetjük.
Bundás tojás: A tojást kenjük be vé-
konyan ragasztóval, majd forgassuk
meg szárított kókuszreszelékben. A
minta variálható, akár lencsébe, búzá-
ba is forgathatjuk.
Levélminta: A tojásra helyezzünk tet-
szõleges levelet, majd tegyük bele egy
rossz nejlonharisnyába, s áztassuk be
festékbe. A levél helye natúr színû
marad.
Zászlós tojás: A tojást mártsuk be e-
gészen az elsõ festékbe. A második
színû festékbe már csak a 2/3-ig, majd
ha megszáradt, az alját helyezzük a
harmadik színû festékbe, így zászló-
szerû, többszínû tojást kapunk. 

A tojás díszítéséhez szinte bármit fel-
használhatunk. Az egyszínûre festett
tojásokra ragaszthatunk tül anyagból
készült masnit, flittereket, vagy gyön-
gyöket. Ha kézzel festünk mintás to-
jást, mindig lakkozzuk le, hogy a fes-
ték ne kopjon le róla.
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Örömmel és büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy a 2008. február 8-
án Deszken megtartott versmondó
versenyen, a Méhecske csoportos
Kormányos Patrik kiemelkedõ tel-
jesítményéért könyvjutalomban ré-
szesült.

A "Mi Óvodánk Alapítvány
Szatymaz" által megrendezett
Óvodás szülõk bálján megjelent
kedves vendégeink vidám hangulattal

búcsúztatták el a telet.
Az idén sem maradt el az óvónõk
humoros kis mûsora, mellyel ismét
mosolyt csalogattak a résztvevõk
arcára.

Az óvodabál bevételét- 344.410 Ft-
ot -készségfejlesztõ játékok, kirán-
dulások, bábszínházbérletek vásár-
lására, gyermekprogramok szerve-
zésére, lebonyolítására fordítjuk.
Ezúton is szeretnénk minden támo-
gatónknak megköszönni minden se-
gítséget, mellyel hozzájárultak az
idei óvodabál sikeres lebonyolításá-
hoz; ezáltal ebben az évben is lehe-
tõségünk lesz arra, hogy óvodásaink
életét színes programjainkkal, új
eszközökkel szinesítsük, gazdagabbá
tegyük. 
Nem csak a felnõttek, a kedves
szülõk, hanem óvodásaink is búcsút
intettek a télnek.
Február 20-án fergeteges farsangi
mulatsággal, közös Kiszebáb égetés-
sel búcsúztunk a téltõl.
A gyermekek ötletesebbnél ötlete-
sebb jelmezekben vettek részt a
farsangi bálon.
A képeink önmagukért beszélnek.

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Rendezvények márciusban:

Márc. 13-án: Domaszék és Szaty-
maz települések jövõképe
projekt bemutatása

Márc. 21. Húsvéti kézmûves fog-
lalkozás

Márc. 22. Szatymazi télbúcsúztató
vigasság

Márc. 27-28. Barackvirág ünnep 

Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda 1700 óra

Sakk foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra
Helye: Mûvelõdési Ház

Kerámia foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök 1500-1800 óráig
Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Veréb Judit

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök
Helye: Mûvelõdési Ház

Pilates torna
Hétfõ, péntek:1800

Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kovácsné Bán Krisztina
Szerdánként az Általános Iskola tor-
natermében 1830-tól 

Társastánc
Minden csütörtök 1700-1900 óráig
Helye : Mûvelõdési Ház
Vezeti : Zsilák Zsuzsanna

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

Kormányos Patrik

Ovis farsang Az óvónõk mûsora

Könyvajánló
Müller Péter: Örömkönyv
" Tanítható-e a szeretet?... Biztos benned is ott maradt a kérdõjel, mert ez egy a-
lapkérdés . És a nagy kérdések nem hagyják nyugodni az embert. Elkísérhetik egy
életen át. Néha csak halálunk elõtt, sõt lehet, hogy csak utána kapjuk meg a végsõ
választ. Amikor visszanézünk. …Mert másképp lát az ember, amikor már túl van
valamin. Másképp látunk személyiségünk páncéljából, a szenvedélyeink vak szemé-
vel- és más, amikor a játéknak vége, a színrõl kiléptünk, a maszkot levettük, és az
öltözõtükör elõtt, szembenézve meztelen arcunkkal, értékeljük az egész játékot, a-
mit életnek neveztünk. Most azonban még benne vagyunk a sorsunkban. Még játsz-
szuk. Még éljük. Még hazudjuk. De azért ne adjuk föl! Próbáljuk megkeresni a vá-
laszt arra a mindent eldöntõ kérdésre, hogy tanítható-e a szeretet…"

Oscho: Kreativitás- Alkotóerõink felébresztése
" A mai világban azt kívánják meg tõlünk, hogy rugalmasan, hatékonyan és gyor-
san reagáljunk az új kihívásokra, legyünk akár vállalatvezetõk vagy gyermeket ne-
velõ édesanyák. Ha úgy próbálunk eligazodni a jelenben, hogy csupán a múltban
tanultakra támaszkodunk, hátrányos helyzetbe kerülünk mind a kapcsolatainkban,
mind a karrierünkben. Változtatnunk kell hozzáállásunkon, és meg kell értenünk,
hogy az élet nincs elõregyártva. Azt az életet kapjuk, amit teremtünk magunknak."

Óvodánkból
Óvodai beírás:

2008. március 31-tõl április 4-ig.
Bõvebb tájékoztató a szoká-

sos hirdetõ felületeken

Óvodás szülõk bálja
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A farsang farka

A Mûvelõdési Házban február
22-én a gyerekek legnagyobb
örömére megrendezésre került
az alsós farsang. Ötletes jel-
mezekben vonult fel a 130 ver-
senyzõ. A zsûri 15 indulót díja-

zott. Volt köztük rózsa, para-
dicsom, homokóra, villamos,
ûrhajós, boszorkány, bohóc,
gyertya, cica, tigris, esõ, Gar-
field, lány, gyümölcs….. A
programot tovább színesítette a
Peter&Pan gitárduó, a tombola
és a 3. osztályos szülõi mun-
kaközösség cukrászokat meg-
szégyenítõ finomságai. A mu-
latság végén kiszebáb égetéssel
búcsúztattuk el a telet. Megkö-
szönjük mindazoknak a szülõk-
nek a támogatását, akik ajándé-
kaikkal és segítségükkel hozzá-
járultak rendezvényünkhöz.

3. osztályos tanító nénik

Felsõs farsang
Iskolánk február 8-án tartotta a
felsõ tagozatosok farsangját,
melynek házigazdái a hetedikesek
voltak. Az osztályok igazán
ötletes és látványos zenés-táncos
produkciókkal léptek fel. A
legjobbakat szakavatott zsûri
értékelte és jutalmazta. A büfében
a hetedikes anyukák finom
süteményekkel, szendvicsekkel és
üdítõkkel várták a vendégeket. A
tombolahúzáson sokan kisebb-
nagyobb nyere-ményekkel lettek
gazdagabbak. A zenét Nagy
Levente szolgáltatta, s mindenki
kedvére táncolhatott. 
A szervezõk ezúton szeretnék
megköszönni mindazon magán-
személyek, vállalkozások, cé-gek
tombolatárgy felajánlásait, a
büféhez nyújtott segítségüket és a
technikai eszközök biztosítását,

amelyekkel nagyban hozzájárultak
a farsang sikeré-hez.
A rendezvény támogatói: Báló
István- Koccintó Ivó, Gajdács
Edit- Avon tanácsadó, Good's
Market, Hodács Pékség, Írisz
Patika, Jurotrend Áruház, Kati-
butik, Kónya István-Vas-mûszaki
Bolt, MOL -Simkó Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt., Spiller László-
Mini ABC, Törpi Diszkont,
valamint a hetedik osztályosok
szülei és nagyszülei. Külön dic-
séret il-leti Döme Alexandrát és

Márta Mónikát, akik vállalták az
ado-mányok összegyûjtését.

a hetedikesek osztályfõnökei

Iskolánkból

Családsegítõ Szolgálat
Radeczkiné Draskovics Márta 
Nyitvatartási idõ: 

Hétfõ: 8-1620

Kedd: 8-18
Szerda: 8-1620

Csütörtök: 8-1620

Péntek: 8-14

Ügyfélfogadási idõ 
Hétfõ: 09-13
Kedd: 13-18
Szerda: 13-16
Csütörtök: 09-13
Péntek: szünnap

Gyermekjóléti Szolgálat
Szüts Gabriella
Ügyfélfogadási idõ 

Hétfõ: 12-16
Kedd: 09-13
Szerda: 09-13
Csütörtök: 12-16
Péntek: szünnap

SZKTT Humán Szolgáltató Központ Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ Szatymaz
Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat Szatymaz, Kossuth u. 11. Tel.: 06-62/283-169. 

email.: csaladsegito@szatymaz.hu
Ezúton értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Családsegítõ-és Gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélfogadási ideje

2008.február 1-tõl a következõképpen módosult:

2008. év március hónaptól minden hónap harmadik hétfõjén 10-12 h-ig Dr. Juhász Gábor jogász és
Waldmann Péter pszichológus áll rendelkezésre ügyfeleink számára.
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Tanulmányi versenyek

Február 13-án Mórahalmon ke-
rült megrendezésre a Simonyi
Zsigmond Helyesírási verseny
területi döntõje. A megmérette-
tésen az alábbi szép eredmé-
nyek születtek:

Bodó Erika a 7. osztályosok
mezõnyében mindenkit maga
mögé utasított, így I. helyezé-
sével további kihívások elé
néz: Õ képviseli majd Szaty-
mazt a megyei versenyen.
Vidács Krisztina a nyolcadiko-
sok között III. helyezett lett.
A lányok felkészítõ tanára:
Csányiné Üveges Mária

Prágai Benedek az 5. osztályo-
sok között 6. helyezést ért el.
A hatodikosokat Barta Nikolett
képviselte, aki szintén becsület-
tel helyt állt és szépen teljesí-
tett.
Felkészítõ tanáruk: Farkas-
Csamangó Etelka

Február 25-én Deszken a Ka-
zinczy szépkiejtési versenyen
osztályonként egy-egy tanuló
képviselte iskolánkat.
5.osztály: Kreiniker Bernadett,
Kálmán Benedek
6.osztály: Ács Eszter, Kordás
Petra
7.osztály: Szenes Anett
8.osztály: Zavoianu Viktória,
Kondász Nikolett, Kónya Vik-
tória

Kónya Viktória korcsoport-
jában 3. helyezést ért el.

Felkészítõik: 
Csányiné Üveges Mária és
Farkas-Csamangó Etelka

A London Bridge angol nyelvû
tesztmegoldó verseny ered-
ményei:
5. évfolyam 

I. Kovács Ákos (5.a)
II. Doszpod Ádám (5.b),

Prágai Benedek (5.a)
III.Straussz Norbert  (5.a)

6. évfolyam

I. Kordás Petra (6.a)
II. Tóth-Molnár Anna (6.a)
III.Pivárcsik Tamás (6.a)

7. évfolyam
I. Kálmán Lajos (7.a)
II. Bodó Erika (7.a), 

Kocsis Petra (7.b)
III.Kocsó Krisztina (7.b)

8. évfolyam
I. Vidács Krisztina (8.b)
II. Zavoianu Viktória (8.b)
III.Kondász Nikolett (8.b),

Kónya Viktória (8.c)

Az 1. forduló (válogató) I. he-
lyezettjei továbbjutottak a 2.
fordulóba (iskolai döntõ).

A Makón megrendezett
Apáczai Tehetségkutató Ter-
mészettudományi Verseny me-
gyei fordulóján  iskolánk csap-
ata IV. helyezést ért el.

A csapat tagjai: 
Zavoianu Viktória (8.b)
Csányi Sándor (8.a)
Fehér Máté (8.c)

Felkészítõ tanáraik: 
Bitterné Ben-kó Ilona és
Szûcsné Gera Julianna        

Sítábor a felhõk felett

2000 méter magasan- kitárt
karokkal szelni a kristálytiszta
hegyi levegõt…."átölelni" az
Alpokat …. leírhatatlan él-
mény…leírhatatlan látvány.
Az 1650 méter magasan fekvõ
Lachtal Ausztria egyik leggyö-
nyörûbb síterepe. Február kö-
zepén néhány tanítványommal

ezen a varázslatos helyen töl-
töttünk 6 felejthetetlen napot
szõregi diákokkal együtt. 

Szalma János

Ezzel a pár sorral szeretnénk
megköszönni Szalma János ta-
nár úrnak azt a lehetõséget,
hogy olyan élményekkel gaz-
dagodhattunk, melyek örökre
megmaradnak emlékeinkben.
Fantasztikus környezetbe csöp-
pentünk az Alföldrõl, igen
hosszú utazás után, de a he-
gyek varázsa, ami elénktárult
az leírhatatlan. Szuper szállás
és vendéglátás fogadott ben-
nünket. De odaérkezésünkkor
persze már a síelés piszkálta
fantáziánkat. Nagyon jó hangu-
latban teltek az oktatások,
kisebb-nagyobb sikerekkel, de
bíztatásokkal, dícséretekkel tá-
mogattak bennünket. Nem
gyõztük emlékeinkbe gyömö-
szölni, raktározni ennek a hét-
nek a csodálatos pillanatait. A
tábor utolsó napján még egy
házi versenyen is összemérhet-
tük frissen szerzett tudásunkat
a szõregi iskolásokkal. Nehéz
volt eljönni ebbõl a gyönyörû
környezetbõl, de már azt is
vártuk, hogy családjainknak és
barátainknak mesélhessünk. 
Köszönjük még egyszer Tanár
úrnak, hogy elvitt minket erre
a csodálatos utazásra és vállal-
ta a nem kis felelõsséget.
Szeretnénk, ha jövõre is gaz-
dagodhatnánk élményekkel! 

Donát, Medi, Panka,
Julcsi, Dóri, Roli
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Mesevár hírek
A február a farsang idõszaka, minden
gyermek nagy készülõdéssel várja a
jelmezes felvonulást.
Mi szülõk természetesen csak legyin-
tünk egyet, úgy is kinõttünk már ebbõl
a korból. Felgyorsult az élet és néha
már nem is vesszem észre a mellettem
álló, vágyakkal teli gyermeket, míg
meg nem szólal egy hang - Apa segíts!
Kitaláltam valami nagyon jót! - hirte-
len megáll az a felgyorsultnak hitt vi-
lág, eszembe jut az elsõ sikeres jel-
mez, amit szüleimmel készítettem és
még fogott a festék az oldalán mikor
felvonultam. Mint ha áram csapott
volna belém, jöttek az új ötletek, a
megoldások a kivitelezésre. A Mese-
várba járó gyermekek szülei is igazán
kitettek magukért. A csöppségek nagy
örömmel öltötték fel a színes jel-

mezeket. Délelõtt tíz órára már igazi
karneváli hangulat uralkodott a fel-
díszített ebédlõben. Egy asztalnál cse-
megézett a kismalac, a Piroska, a kis-
kacsa,  a focista, a cowboy, a szamu-
ráj, a cica és még a kisördög is jól
megfért a kedélyes  társaságban. Az
idõ inkább tavaszi, mint sem telet idé-
zõ volt. A meleg napsütésben már
nem is gondoltunk a fagyos napokra,
pedig nem is olyan régen még vacog-
tak a fogaink a hidegtõl, ezért úgy
döntöttünk végleg számûzzük a telet.
A hagyományoknak megfelelõen kisze
bábot készítettünk, hogy elégessük. A
ruhájára kis cetliket ragasztottunk, a-
mire felírtuk a rossz dolgokat, mint a
sírás, szomorúság, hideg stb., had ég-
jenek el azok is. A gyerekek illetõdöt-
ten figyelték, miként válik a báb, a

lángok martalékává.
Ezen a napon mégis csak a legna-
gyobb ajándék a gyerekeknek az volt,
amikor a lágyan simogató napsugarak-
ban kedvükre fürdõzhettek, reméljük
ez így is marad.                          

Csúri Gábor
üzemeltetõ

Iván Zsolt elsõ helyezést ért el
CMFS/R kategóriában a II.
I.F.A.A. Terem Íjász Országos
Bajnokságon Szegeden február 3-án.
Egy héttel késõbb (febr. 10-én) a
Budapest Bajnokságon is kategóri-
ájában a legjobbként végzett.

SAKK-HÍREK

A Megye II-es bajnokság már de-
cemberben elkezdõdött, azonban az
elsõ fordulóban esedékes mérkõzést
az Üllés kérésére elhalasztottuk, a
második fordulóban pedig szabadna-
posak voltunk a páratlan mezõny
miatt. Így januárban hosszabb szünet
után fogadtuk Mórahalom csapatát.
Ehhez képest a 2,5-2,5-es döntetlen
(fõleg annak tükrében, hogy pilla-
natnyilag  a Mórahalom áll az élen)
nem rossz eredmény.
Pontszerzõk (tábla sorrendben): Ju-
rasits Miklós (1/2), id. Filep Miklós
(1/2), Tóth Sándor (1), Vajsenbek
Péter (1/2)
A következõ fordulóban Algyõre lá-
togattunk. Peches napot fogtunk ki,
egyedül Tóth Sándor tudott nyerni,
4-1-re kikaptunk.
Ilyen súlyos vereség után utaztunk
Üllésre bepótolni az elmaradt mér-
kõzést. Mivel Üllésnek elég erõs
csapata van, az elõzmények isme-
retében némi félelemmel ültünk asz-
talhoz. Szerencsére rossz elõér-
zetünk teljesen alaptalannak bizo-
nyult, most ellenfelünk fogott ki igen
gyenge formát, ennek köszönhetõen

4,5-0,5-re nyertünk.
Pontszerzõk (táblasorrendben): ifj.
Filep Miklós (1), Jurasits Miklós
(1/2), id. Filep Miklós (1), Tóth
Sándor (1), Ábrahám László (1).
Ilyen önbizalom növelõ eredmény
után fogadtuk a szegedieket. Róluk
tudni kell, hogy fõleg gyerekeket
szerepeltetnek, akik tehetségesek, de
még nem elég erõsek ahhoz, hogy
magasabb osztályban játszanak. En-
nek ellenére nem szabad lebecsülni
õket, ha hibázunk, azt kímélelenül
kihasználják. Nem is sikerült 100%-
os gyõzelmet elérni, "csak" 3,5-1,5-
re tudtunk nyerni.
Pontszerzõk (táblasorrendben): ifj.
Filep Miklós (1), Jurasits Miklós
(1), id. Filep Miklós (1/2), Tóth
Sándor (1)
A bajnokság során többször szü-
letett meglepetés eredmény, körbe-
verések alakultak ki, így a félidõben
(ezután jönnek a visszavágók) a
legstabilabb erõt mutató Mórahalom
áll az élen.
1. Mórahalom 12,5 2. Szatymaz
11,5 3. Algyõ 10,5 4. Üllés 8,5 5.
Szeged 7

ifj. Filep Miklós

Sport
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Vegyes vágott

Ez év januárjában Ukrajnába látoga-
tott el Rácz Laci amatõr királyi sza-
kácsunk. Ennek kapcsán beszélget-
tünk Lacival, hogyan is került Uk-
rajnába, és milyen apropóból volt
meghívva.
A Félegyházi Amatõr Királyi Sza-
kácsklubot kérték fel a határon túli
rendezvény szervezõi, mivel már
kettõ éve oszlopos tagja vagyok a
klubnak, mondhatni "kötelezõ" volt
a részvétel. A második Mezõgecsei
böllérversenyen indultunk, rajtunk
kívül még hat csapat vett részt a
megmérettetésen. Büszkén mondha-
tom, hogy a szoros mezõny ellenére
elhoztuk az elsõ helyezettnek járó
díjat.
Mesélj az olvasóknak hogyan zajlott
a rendezvény, milyenek voltak a ta-
pasztalatid?
A verseny természetesen disznóölés-
sel kezdõdött, ezt követte a pörzsö-
lés melyet csak a hagyományoknak
megfelelõen szalmával lehetett elvé-
gezni. 
A sertés szétbontása után a feldolgo-
zás következett. Közben csapatunk
sült vérrel és pecsenyével kínálta a
népes közönséget.

Fõztünk orjalevest, pörköltet és to-
roskáposztát is, melyre ebédkor invi-
táltuk a vendégeket, érdeklõdõket.
Vacsorára pedig az elmaradhatatlan
sült kolbász és hurka volt a menü.
Természetesen mint az "ízek nagy-
mestere" itt sem hagyhattam pala-
csinta nélkül a nap látogatóit, ezzel
remekül sikerült kiegészíteni, "szét-
csapatni" a nehéz disznótoros étele-
ket.
A napot pedig egy fergeteges hangu-
latú éjszakába nyúló buli zárta. 
Úgy tudom februárban egy a szom-
szédban zajló érdekes rendezvényre
hívtak meg, avass be minket a rész-
letekbe.
Jól tudod, február 28-án Sándorfal-
ván rendezte meg az Elsõ Magyar
Veterán Hadi és Gépjármûtechnikai
Egyesület éves találkozóját. Ilyenkor
mindenki katonai ruhákba öltözik,
régi harci jármûvek vannak kiállítva.
Az idén 25 gépjármû és 78 katona
jött el a rendezvényre. Én vagyok
már harmadik éve a találkozó megbí-
zott fõszakácsa és hogy a harci ér-
zést erõsítsem gulyáságyúba fõzöm a
babgulyást és a forralt bort is. 

KJ

Gárdonyi Géza : Göre Gábor Bíró
úr könyvei / Durbincs sógor
"Itt kezdõdik a sógor élete, ahogyan
Û elmondogatta:
A születésömön kezdöm ö. m. a f.
(ögye mög a fene / a szerk.), de hogy
mijik esztendõbe születtem, azt mög
nem tudnám mondani, no de mög is
kérdöm mán etzör az papunktúl ö. m.
a f., hogy tuggyam én is hogy hány
esztendõs vagyok ö. m. a f. .
Hát éngöm nem szültek aranyos nyos-
zojába azt ugyis tuggyátok, de söm-
mijenbe se ö. m. a f. hanem a krum-
pli fõdön tanálta a zóra az én édös
szülémet mivelhogy kapált aznap,
oszt nem is gondóta, hogy olyan
hamar ráérik az baj ö. m. a f.. Be
mivelhogy tsak maga vót a kapálásba,
mert a zídös apám aratni vót oda, hát
a zidös anyám tsak fõszödött a
kötényibe, oszt otthon fürösztött mög.
Én mindezökre persze nem emlék-
szök, tsak úgy szólás hallás szörint
tudom, arra sé emlékszök, hogy etzör
beleestem a kendöráztatóba oszt a
Süke Balognak a zannya húzott ki. Ha
û nints ott, hát én sé vagyok most itt
ö. m. a f. De máskor is forogtam én
a veszödelömbe ö. m. a f. mer etzör
az himlõ rontott a zágyba, etzör mög
a szödörfárul estem lé ö. m. a f.. No
akkor ki is Fitzemödött a balkarom.
De a lyó Isten akkor is mögsegítött,
mert az öreg tsordás otthon vót, azis
nyavajásan szögény, oszt az rángatta
hejre a karomat……."

A következõ számban folytatjuk….

Vízszintes: 1.A megfejtés elsõ sora 10.Az egyik szülõ be-
cézve 11.Könnyû, éteri 12.Görög sziget, mely a kolosszu-
sáról is híres 14.Televízió 15.Suli másképpen 16.Kérdõ-
szócska 17.Spanyolország autójele 18.Párosan nehéz!
19.Menza vége! 20.Uralkodói jelkép 23.Tanulóvezetõ jele
24.Aki másnak ássa, maga esik bele 25.Jód vegyjele
26.Üres has! 28.Õ németül 29. Végtelen mese! 31. Kevert
nyak! 33.Ónoz 35.Az egyik evangélista 37.Csak félig jó!
38.A megfejtés második, befejezõ sora. 
Függõleges: 1.A Tanár úr kérem írója (Frigyes) 2.Hõsköl-
temény 3.Nõi név 4.Liter 5.Járdáról koszt eltakarít 6.Édes
mint a … 7.Középen megy! 8.Mértékegységrendszer 9.Ez
a diák jelent az iskolában 13.A legkerekebb szám, illetve
betû 17.Így hívták régebben az általános iskolát
21.Majdnem ara! 22.Imák zárószava 24.Vásárolna
27.Végtelenül sajnál! 30.Gyanít 32.Mongol, tatár
uralkodói cím 33.Császár Elemér monogramja 34.Zorro
jele 36….-art, mûvészeti irányzat 38.Középfül! 39. Többes
szám jele 40.Egynemû sejt!

PHD

Rejtvény
Aki március 25-ig eljuttatja a helyes megfejtést a könyvtárba, nagy eséllyel " pályázhat " egy értékes könyvju-
talomra.



a Mi Lapunk10 2008/3.

Gazdálkodók figyelem!
Nagyszerû, kedvezményes termelési

lehetõség!
A GABONA-KOMPLEX Kft. által

integrált
kukorica-napraforgó termelése 

70 000 Ft/ha támogatás (mûtrágya,
vetõmag, gyomirtó-szer, biztosítás)
Garantált õszi magas felvásárlási

árak.

Keresse Területi Menedzserünket!
Magyari László tel.:

06-20-531-0010

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
Tel.: 06-20/447-77-79

Biztosító felé számlát adok!

2008.02.24-én 1000 óra körül
vasárnap a Törpi diszkont

elõl eltûnt egy zsemleszínû,
fehér tappancsú 4 hónapos

kölyök, palotapincsi-keverék
kutya. Gazdija, egy 8 éves

kislány várja haza!!!!!!
Kérem a becsületes meg-

találót, jelentkezzen ezen a
számon, bármikor:
06-30-433-25-99

A Déli-Farm kínálata
Tavaszi árpa, zab, hibridkukorica,

lucerna és egyéb
vetõmagok illetve mûtrágyák
széles választékban kaphatók,

valamint
Villanypásztorok és

kiegészítõik, állatitatók, etetõk,
állattartási, állategészségügyi

eszközök, állatápoláshoz
szükséges eszközök és szerek
minden fajta haszonállatnak.
Különbözõ rovar- és rágcsá-

lóirtó szerek.

Több mint 6000-féle termékcikk!
Jöjjön el kisáruházunkba!

Déli-Farm Kft.
Szeged-Kiskundorozsma,

Kettõshatári út 6. Zsombón és környékén 
kedvezõ áron vállalok

esztergályos munkákat
Tel.:20/476-8883

Úgy érzi megfelelõen
felkészült a télre?

A Generali is készült, még-
pedig egy igazi téli

ajándékkal!
Ingyenes Téli Vakáció

Csomagunkkal ajándékozzuk
meg Önt,

amennyiben Generali lakásbiz-
tosítással rendelkezik, vagy

ebben az idõszakban köt újat.

Meglepetés szolgáltatásunk
2007. december 15-tõl 2008.

március 15-ig vehetõ
igénybe.

Megérkeztek a tavaszi cipõk,
blúzok, kabátok a kínai

ruhaüzletbe! 
Megújult készlettel, árked-

vezményekkel várjuk kedves
Vásárlóinkat a CBA

udvarában (a zöldségbolt
mögött).

folytatás a 3. oldalról...

korszerûsítése, felújítása, tárgyi fel-
szereltségének bõvítése, javítása. Há-
zi gondozó-, és tanyagondnoki szol-
gálat mûködési feltételeinek javítása,
bõvítése.

*****

-A MI ÓVODÁNKÉRT
ALAPÍTVÁNY 

adószáma: 18465789-1-06

Szatymaz Községi Önkormányzat
fenntartásában lévõ Napköziotthonos
Óvodába járó gyermekek nevelési
feltételeinek javítása, tárgyi felsz-
ereltségének bõvítése, javítása. 

-A TELEHÁZAT üzemeltetõ
FEHÉRTÓI GAZDAKÉPZÕ

ÉS INNOVÁCIÓS
ALAPÍTVÁNY

adószáma:18454404-1-06

*****
Közhasznú  egyesületeknek

pedig a következõ
adószámokon:

SZATYMAZI
NYUGDÍJASOK
EGYESÜLETE: 

adószáma: 18464812-1-06

*****

MOZGÁSKORLÁTOZOTTA
K SZATYMAZI
EGYESÜLETE:

adószáma: 18463718-1-06

*****

SZATYMAZI FATALOK
TÁRSASÁGA EGYESÜLET: 

adószáma: 18472606-1-06

*****

SZATYMAZI POLGÁRÕR
EGYESÜLET: 

adószáma: 18462580-1-06

*****

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS
CSALÁDSEGÍTÕ

EGYEÜLET:

adószáma: 18472754-1-06

Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, akik tavalyi adóbevallásuk
1 %-ával támogatták a közhasznú szervezetek mûködését.

Egyéni és csoportos angol, illetve
szerb-horvát nyelvoktatást vállalok-

alaptól a legfelsõbb szintig! 
Felkészítek felvételi- és államilag
elismert, nemzetközi vizsgákra .

Szeretném sokéves belföldi-külföldi
tapasztalataimat átadni. Szeretettel

várom az érdeklõdõket! 
Telefonszámom: 

06-30-535-9063, (62)283-295.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Szatymazi széküzem szerb nyelv-
tudással export ügyintézõt felvesz

human@antares.hu



2008/3. a Mi Lapunk 11

Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatmaz, Ady u.
32.
Dr. Lengyel Dezsõ (tel: 283-
130) Hétköznap: 800-1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin (tel. ren-
delési idõ alatt: 283-101)
H,K,Cs,P: 800-1100, Szerda:800-
1000. Mobil: 06-30/905-3546.
Egészségház, Szatymaz, Ady
u. 32.

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400. Egészség-
ház, Szatymaz, Ady u. 32.

Védõnõk fogadóideje:
Bérczi Sarolta fogadó óra: 800-
930. Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32. tel:
283-101
Csecsemõ- és gyermek tanács-
adás: Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás: Csütörtö-
könként: 1200-1400.
Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Fogorvosi rendelés
Dr. Brandl Erzsébet (tel.:283-
101) Egészségház, Szatymaz,

Ady u. 32. Hétfõ, szerda:
1400-1900, kedd (iskola
fogászat) csütörtök: 830-1400,
péntek: 830-1230.

Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hétköznap: 730-1530.

Állatorvosi ügyelet:
Március
8-9-én
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
15-16-án
Dr. Siket András
(06-20-936-4208)
22-23-24-én
Dr.Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
29-30-án
Dr. Sípos Attila
(06-30-487-3838)

Április
5-6-án
Dr.Gombos László
(06-62/278-502)

12-13-án
Dr.Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. Hétköznap:
730- 830, 

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása és az
elsõfokú építési hatóság
ügyfélfogadása:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) Hétfõ, péntek:
800-1200, szerda: 800-1600.
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, péntek: 800-
1200

Polgármester: Dr.
Kormányos László telefon-
szám: 06/20-9571-128
Jegyzõnõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Mûvelõdési Ház
Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.
(tel.: 583-520)
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 730-1900

Szombat: rendezvénytõl füg-
gõen

Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

(Hétfõ: szünnap)

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 06-20-2095-
307
Csóti József: 06-20/209-
5302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 06-30-6234-
262

Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva (tel.: 583-
520, 06-30-6189-788) 
Szatymazi 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)
Szatymazi Mûvelõdési Ház,
Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán tel.: 06-20-
260-0750
Tóth István tel.: 06-20-539-
4292
Gubáné Kovács Szilvia
tel.:06-20-533-5488

Kapcsolat Integrált Szociá-
lis Alapszolgáltatási
Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487

Ezúton értesítjük tisztelt
ügyfeleinket, hogy a Csa-
ládsegítõ- és Gyermekjóléti
szolgáltatás ügyfélfogadási
ideje 2008. február 1-tõl a
következõképpen módo-
sult:

Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics
Márta 

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 9.00-13.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 9.00-13.00
Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Szüts Gabriella

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 12.00-16.00
Kedd: 9.00-13.00
Szerda: 9.00-13.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: szünnap

Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 06-70-270-
0552

Temetéssel kapcsolatos
teljes körû ügyintézés,
koporsó árusítással is!
Érdeklõdni. Patak János
sírásónál
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  1320-1900

Szombat 900-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115

Felelõs kiadó: Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Kálmán János. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna Károlyné, Kasza
Ágnes, Kordásné Petrács Ágnes, Bácsi Antalné, Mákos Istvánné, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. 
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 fel-
nõtt 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 alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Közérdekû információk



a Mi Lapunk12 2008/3.

Balázs Kevin Zsolt 2008.01.29.
Szülei:  Balázs Zsolt Illés és Germán
Rita

Papp Lili Julianna 2008.02.01.
Szülei: Papp Róbert és Kispéter Anikó
Margit

Ujvári Liliána 2007.12.17.
Szülei: Ujvári Tibor és Jéga-Szabó
Brigitta

Búcsúzunk tõlük

Bába István (I. körzet 35.)
Csúri József (I. körzet 119.)
Dunck Karl Henrich Emil 

(Kossuth u. 16.) 
Gergely Mária  (II. körzet 153.)

Halász Károly Antalné  
(Ady E. u.5.)

Kiss Zsolt (I. körzet 1528.)
Marczika Józsefné (Árpád u. 31.)

Nagy Sándor Istvánné 
(Árpád u. 36.)

Ster Ferenc (Árpád u. 37.)
Tápai Mihályné (Szegedi u. 18.)
Török Józsefné (III. körzet 5.)
Tóth Jenõné (II. körzet 156.)

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

Gólyahírek

ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉG
A Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület a Mûvelõdési Házzal karöltve
2008. nyarán autóbuszos kirándulást szervez Görögországba a festõien szép 

Toloba, 09. 12 - 21.
illetve Horvátországba - Brac szigetére 08. 21 és 30  között  légkondícionált, (mosdó-

val, DVD-vel, hûtõvel, konyhával felszerelt) luxus autóbusszal.

Tolo
A hangulatos Tolo Görögország déli részén, a Peloponnészosz - félszigeten található,

Görögország mûemlékekben egyik leggazdagabb területén. Tolo Athéntól 130, Korint-
hosztól pedig 50 kilométerre fekszik. A település néhány éve még kis halászfalu volt.
Napjainkra a turisták közkedvelt nyaralóhelyévé vált, májustól októberig fürdésre alkal-
mas lassan mélyülõ, homokos strandjával. A városka igazi görögös hangulattal, üzletek-
kel és éttermekkel várja a vendégeket. Tolot nemcsak homokos tengerpartja és a szabad-
idõs lehetõségek teszik vonzóvá, hanem központi fekvése is, hiszen a klasszikus Görög-
ország legszebb emlékei tekinthetõk meg a közelben.
Szállás: 150 méterre található a tengerparttól. Elhelyezés 2 ágyas stúdió-apartmanokban,

és 4 ágyas, 2 légteres apartmanokban lehetséges.
Minden stúdióhoz és apartmanhoz tartozik: Konyhasarok, TV, Hûtõ, zuhanyzós
fürdõszoba

Program: Thermopülei-szoros (spártai emlékmû), Korinthoszi-szorosMükéné (a Tróját
el-foglaló akhájok õsi fellegvára), Nafplio (Fellegvár, középkori sétálóutcás központ),
Athén (Ak-ropolisz, Parlament, õrségváltás, Plakabazár- és szórakozónegyed…)

Részvételi díj: 54 000 Ft/ fõ biztosítással együtt

Horvátország - Brac szigete
Szállás: A "Fülöp" Apartmanházban , Splittel szemben Brac szigetén Sutivánban talál-

ható. Az épületben 19 szoba van, amelyek klimatizáltak, beépített hûtõkkel és külön
fürdõszobával (zuhanyzóval, mosdóval, és wc-vel felszereltek.
A szobákat igénybevevõ vendégeink a közös konyhát használhatják fõzésre és
étkezésre. A konyha teljesen felszerelt. Igény esetén félpanzióra is van lehetõség a
helyi éttermekben. A ház körben (mandarin, citrom, grapefuit) gyümölcsfákkal
parkosított, grill-és flekken sütési lehetõséggel. Az épület a tengerparttól 150m-re he-
lyezkedik el, a városközponttól 200m-re található.

Indulás: Augusztus 21-én, késõ este. Augusztus 22 én Plitvica-i tavak, majd komphajó-
val  Splíttõl áthajózunk  Brac szigetre. Kirándulások  a szigeten, de lehetõség van
hajókirándulásra is. Hazafelé a Krka- vízesést nézzük meg.

A szigetrõl:
Brac sziget az Adria harmadik legnagyobb szigete. Fõvárosa Supetar. A sziget 70km
hosszú és 45km széles. Lakosai elsõsorban halászattal és birkatartással foglalkoznak, a
mûvelhetõ területeken pedig olivát, szõlõt, fügét, mandulát és maraszkacseresznyét ter-
mesztenek. Magaslatait fenyõk koronázzák, lankáin olajfák, és szõlõ ültetvények díszeleg-
nek. A sziget egyik érdekessége a 778m magas Vidova Gora hegy melynek kilátójából az
egész szigetcsoport és a nyílt tenger is jól látható. 

Részvételi díj: 59 000,- Ft

Jelentkezési határidõ: 2008. március 12.   11 000,- Ft elõleg befizetésével.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet: Burkus Andrásné: 06/ 20 539-4466

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük belekerüljön a "Mi Lapunkba" kérjük értesítsék 

telefonon Bérczy Sarolta védõnõt. Tel.: 06/30-536-7622.


