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Kukovetz Nana: Délután Assisi-
ben…

Vajon megoldódik-e a rejtély?
Olvassák el a 2. oldalon!

JJee ll eenntteemm  bbeeccssöönnggee tt tt eekk.. .. .. Nyertes pályázat
megújuló iskola.

82 millió forint támogatást kap a
falu. Bõvebben a 3. oldalon.

Erre a hangjelzésre a kiselsõsök
vártak a legjobban. Tele izga-
lommal, tágra nyílt szemekkel
indultak az "ismeretlenbe". Írá-
sunk a 6. oldalon

Program
10.00-12.00
Kézmûvesek kipakolása

12.00-
Mesterségek bemutatója, vásár

14.30-
A rendezvény megnyitása
A vendégeket köszönti 
Kormányos László polgármester

15.00-18,00 Mûsoron szerepel:
Népmese, néptánc, népdal, nép-
zene, vásári komédia, régi báb-
játék és még sok más hagyomá-
nyainkból

19.00- A nap táncházzal zárul

A rendezvényre várjuk
-a kézmûveseket

(csuhéjas, gyékényes, kosárfonó,
textilfestõ, nemezelõ, szegedi pa-
pucsos, mézeskalácsos, fafaragó,
bognár, bõrdíszmûves, gölön-
csér, népi hímzõ és csipkeverõ)
akik a helyszínen mutatják be
gyakorolt mesterségüket

-néptáncosokat:
Szatymaz
Üllés
Kibéd
Sándorfalva néptánccsoportjait

-népdalosokat:
Hevesi Judit - népdal- Mindszent
Barackvirág Népdalkör-Szatymaz
Rákóczi férfikar - Csóka
Csókai Asszonyok
Tóth Zsanett - népdal - Ásottha-
lom
Bokréta Népdalkör- Zsombó
Ásotthalmi Népdalkör
Tápai Hagyományõrzõk

-népzenészeket
Budai Sándor Citerazenekar-
Sándorfalva
Rozsdamaró Népizenekar -
Szeged
Detot Berbécs és a Cinkák -
Szeged
Juharfa Citerazenekar- Forráskút

Tekerõs - Zõdi Lászlóné -
Szentes

-vásári komédiásokat
"Kanca Manci, avagy a lónak
vélt menyasszony"
elõadják: a szatymazi óvónõk

-bábjátékost:
"Ládafia" Mûhely - Néder Nor-
bert régi, igazi bábjátékkal szóra-
koztatja a közönséget

Gyermekeknek:
régi fa körhinta, szekerezés

A mûsort vezeti:
Kovács Krisztián "kiki(sbíró)" a
Balaton déli részérõl

É T K E K:
kemencében sült kalács
halászlé, túrós-csusza

Ezen a napon ünnepeljük a kétsze-
res Arany Páva díjas Barackvirág
Népdalkör alakulásának 10 éves év-
fordulóját, valamint a rendezvény
része a Kárpát-medencei Népdal-
fesztiválnak.

A rendezvényt támogatja:
Nemzeti Kulturális Alap
"Szatymazért Alapítvány"
Szatymaz Község Önkormányzata
Közmûvelõdési és Családsegítõ
Egyesület

A tartalomból:
2. o. A Kukovetz-rejtély

3. o. Önkormányzati közlemények

5. o. Intézményi hírek

10. o. Sport hírek

MEGHÍVÓ
2008. szeptember 27-én (szombaton) kerül sor

az

I.SZATYMAZI HAGYOMÁNYÕRZÕ TALÁLKOZÓ
megrendezésére

Helye: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár és környéke
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A  Kukovetz-rejtély 2.
A Csermák tanyához kocsizó tisztek
vígan és hangosan énekelve érkeztek
meg a kapuhoz. Amíg annak kinyi-
tásával bajlódtak, Kukovetz Nana ki-
surrant a tanyából és a szürkületben
az ellenkezõ irányban lévõ szõlõben
próbált a "szórakozni vágyó" vendé-
gek elõl elmenekülni. Mivel aznap a
katonák minden menekülni vagy
szökni próbálóra azonnal lõttek, így
hamar lekapták fegyverüket a kocsi-
ról és a homályosan látható futó alak
után eresztettek néhány golyót.
/Nem valószínû, hogy tudták kire lõ-
nek./ Kukovetz Nana szerencsétlen-
ségére az esti szürkületben is jól ki-
vehetõ világos ruhát viselt. Eltalálták
és ott, a körülbelül egy méter magas
szõlõtõkék sorában "lassan" kiszen-
vedett. Talán még élt, amikor a fé-
szerbõl kapát kerítettek és helyben, a
szõlõtõkék között, homokot húztak
rá. A test betakarása a sötét estében
már nem sikerült, de lehet hogy még
élt a mûvésznõ akkor, mert "spanglis
szandált viselõ fehér zoknis lába" a
reggeli világosban már kilátszott
Csermákék szõlejében, a hevenyész-
ve összehúzott hant oldalában. Sokan
megnézték és emlékeztek rá. /Makra
Ferencné visszaemlékezése szerint./
Kukovetz Nana halálhíre a városba
is hamar eljutott. Harmadnap érke-
zett meg Szegedrõl kocsin két segít-
séggel és a koporsóval az édesanyja,
hogy leányát a városba elszállítsa és
illõen eltemesse a Belvárosi temetõ-
ben. Másnap, augusztus 6-án szer-
dán a reggeli órákban a Szatymazon
lakó dr. Falcione Kálmán ezredes  a
Kup villához érkezett, és az õrök a
lefogott és elzárt rabokat utasítására
kiengedték. Errõl még azt kell tudni,
hogy a begyûjtött vöröskatonák na-
gyobbik része eredetileg kapás és

vincellér volt, akiket besoroztak. /A
tanácshatalom két ízben is sorozott./
Dr. Falcione Kálmán, akinek ügyvé-
di végzettsége is volt, átment a Báló-
féle fogadóba és az ott lévõ tiszteket
felvilágosította az önkényeskedés le-
hetséges következményeirõl. Ennek
hatására alakult meg a rögtönítélõ bí-
róság, és az elsõ nap tragikus esemé-
nyeit a késõbbiek során az õ mûkö-
désükkel próbálták igazolni.
Sokan ezek után most feltehetnék a
kérdést, hogy hol van itt a rejtély a
Kukovetz ügyben? Hiszen eddig ha-
lálával kapcsolatban csak egy félre-
magyarázott eseményt ismerhettünk
meg. Az igazi rejtély azonban meg-
marad, ami abból táplálkozik, hogy
Kukovetz Nanát francia ügynöki te-
vékenységgel is meggyanúsították.
Írásos bizonyíték nincs. Ez az állítás
nem a falusi szomszédság szokásos
vélekedése volt az idegen nyelvet jól
beszélõ személyrõl, hanem egy vá-
rosi hivatalnok szóban kifejtett visz-
szaemlékezése, amire a figyelmemet
szóban, de levélben is többször fel-
hívták. Nézzük a továbbiakban a
mûvésznõ "gyanúsítását" szolgáló
érveket: Maga az a tény, hogy Ku-
kovetz Nanát az internálásból a ta-
nácsköztársaság megalakulásakor
gyorsan elengedték, némi gyanúra
adhat okot. Hogy azonnal belépett a
szegedi mozgalomba, /elõtte sosem
politizált/ kicsit erõsít a vádon, to-
vábbá elgondolkodtató, hogy miért
vonult ki Szatymazra a direktórium-
mal. A következõ tény, amit min-
denki ismer, hogy Kukovetz Nana
vitte be rendszeresen Szegedre és
osztotta szét a tanácshatalom francia
nyelvû röplapjait az antant katonák
között. Már az elsõ próbálkozása ku-
darcba fulladt, mert "állítólag" el-
fogták, majd el is engedték. Ennek

ellenére, a direktórium többi propa-
ganda röplapját is változatlan for-
mában "terjesztette" tovább a fran-
ciák között-sikerrel.. Többször a
franciák már nem fogták el. Gyanúra
ad okot az a visszaemlékezés is, a-
mely szerint halála után a franciák
erõsen érdeklõdtek a szegedi város-
házán a mûvésznõ után../ A franciák
más után nem érdeklõdtek. Lehet,
hogy csak a mûvészet iránti vonzal-
mukat jelezték?/ Ezek után változat-
lanul elmondhatjuk, hogy írással bi-
zonyítható tény nincs arról, hogy
Kukovetz Nana a franciák megbí-
zottja lett volna. A gyanú azonban
"talán" indokoltnak látszik, amely
persze mit sem von le Kukovetz Na-
na kiszenvedésének tragikus voltá-
ból.
Azért számos elgondolkodtató tény
van ebben a szomorú eseményben, a
törékeny, alacsony termetû mûvész-
nõ életében és tragikus halálában.
Nagy "bûne" volt, hogy szeretett
festeni, szerette a fiatalságot erre a
mûvészetre oktatni, hogy oly erõvel
vonzotta haza szülõvárosába a hon-
vágy a több mint 4 évig tartó inter-
nálásból, hogy esetleg egy gyenge
pillanatában megingott. A politika
mindig is távol állt tõle, és mégis, az
erõszak elõl menekülõ Kukovetz Na-
na tragikus és értelmetlen halálát las-
san 90 éve az itatja át.. Ma azonban
már leírhatjuk, hogy a mûvésznõt
nem akarták elfogni, még kevésbé
vallatni; a "szórakozásra" vágyó ita-
los tisztek meggondolatlan cseleke-
detének esett áldozatul. Kukovetz
Nana neve arra kell, hogy figyel-
meztessen bennünket, hogy olykor a
közöttünk meghúzódó néha szélsõ-
séges indulatoknak idõben határt kell
szabni.  

Pálmai József

Helytörténet

Önkormányzati közlemények

A Szatymazért Alapítvány kuratóriuma és a Szatymaz
Községi Önkormányzat nevében köszönetet mondunk
mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
akik az alapítvány számlájára történõ céljellegû
befizetéssel hozzájárultak a 2008. évi falunapi ren-
dezvénysorozat sikeres megrendezéséhez:

Paragi Pálné
Dékányné Dr. Balogh Andrea
T-Hús 2000 KFT

Gyõrfy László
Németh Nándorné
Budai Sándor
Kónya László
Márta Ferenc
Alföld 2005-Start Kft
Ágoston István
Dr. Kormányos László
Becsei Ferenc
Lehotai KFT

Köszönetnyilvánítás a falunap támogatóinak
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"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?"
Római levél 8,31.

Istennek legyen hála azért, hogy a legfõbb örömhírt, Jézus Krisztus
megváltói életérõl szóló evangéliumot ma is lehetõségünk van a

BIBLIÁBÓL bármikor olvasni. Általa nagyon sok öröm részeseivé
válhatunk.

A szatymazi reformátusok az Újszegedi Református Gyülekezettel
karöltve, Sípos Ete Zoltán református lelkipásztor vezetésével, a
Biblia Éve alkalmából öt napos rendezvénysorozatot szerveznek:

2008. október 1-5 (szerda- vasárnap)

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Bibliatörténeti kiállítás 8-18 óráig

Biblia a hétköznapokban
elõadássorozat 18 órai kezdettel a mûvelõdési ház nagytermében

A Biblia csodája- Sípos Ete Zoltán ref. lelkipásztor okt.1. (szerda) 18 óra
A Biblia és az egészség- Juhász Imréné orvos okt.2. (csütörtök) 18 óra
A Biblia és a tudomány- Pauk János genetikus okt.3. (péntek) 18 óra
A Biblia és a mûvészet- Szabó András mûvészettörténész okt.4. (szombat) 18 óra
A Biblia és a hétköznapi élet- Sípos Ete Zoltán ref. lelkipásztor okt.5. (vasárnap) 18 óra

Az elõadásokat követõen a témához kapcsolódó kötetlen beszélgetésre lesz lehetõség.
A rendezvénysorozat ingyenes. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk vallási és világnézeti hovatar-

tozástól függetlenül!
Szatymazi istentiszteleteink a rendezvénysorozat után is a szokott rendben folytatódnak:

Református istentisztelet
az általános iskola régi ebédlõjében (Petõfi u. 6.)

minden vasárnap 17 órakor
Köszönetet mondunk mindazoknak, akiknek segítségével eddig is lehetõségünk volt az istentiszteletek

megtartására, valamint most is létrejöhet ez a kiállítás és elõadássorozat.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG minden kedves olvasónak:
a szervezõk

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen."

János evangéliuma 3,16.

Augusztus végén hirdette ki hivata-
losan az Oktatási Miniszter annak a
DAOP pályázatnak a végeredmé-
nyét, melyet iskolák infrastrukturális
fejlesztésére írt ki a Kormány 2007
év végén. E jogcímre a Szegedi Kis-
térség Többcélú Társulása is adott be
pályázati anyagot, melyben Szaty-
maz a Petõfi utcai központi épüle-
tének fejlesztésével szerepelt. Öröm-
mel jelenthetjük be, hogy a fenti
döntés értelmében 82 millió forint
támogatást kap a falu, melyet csak
10% önerõvel kell kiegészítenünk.
Pályázatunk sikere több okból is ha-
talmas eredménynek tekinthetõ. Egy-
részt azért, mert erre a pályázati kií-
rásra több mint hatszoros túljelentke-

zés futott be. Másrészt azért, mert
ekkora mértékû infrastrukturális fej-
lesztési keret még soha nem állt ren-
delkezésre az oktatásban, és jelenle-
gi ismereteink szerint 2014-ig ez
nem is várható. Emellett azért is ö-
rülhetünk, mert a rendszerváltás óta
ez a legnagyobb összegû támogatás,
amit Szatymaz elnyert. A támogató
döntés hátterében egyértelmûen sze-
repet játszott, hogy az iskola belépett
a Kistérségbe, így itt is beigazolódni
látszik az egy évvel ezelõtti, csat-
lakozásról meghozott testületi döntés
pozitív hatása.  
A beruházás keretében a Simsay is-
kola épülete oktatási szempontból ki-
váltásra kerül. A Petõfi utcában fel-

újításra és kibõvítésre kerül a régi e-
bédlõ épülete, valamint be lesz épít-
ve a nagy iskola tetõtere. Az összes
épület teljes körû akadálymentesítést
kap, ennek során át lesz építve az
összes vizesblokk és új burkolatot
kapnak a folyosók. A fejlesztések a
közbeszerzés kiírását követõen, vár-
hatóan jövõ év szeptemberére való-
sulnak meg. 
A beruházás legfontosabb eredmé-
nye a szatymazi gyerekek és szüleik
szempontjából az lehet, hogy hosszú
idõ után az alapfokú oktatás egésze
egy helyen, a megújult és korszerû
központi iskola épületegyüttesében
folyhat tovább.

polgármester

Sikeres pályázat-megújuló iskola…

2008 a Biblia éve
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Legutóbb Deli atya kérésének meg-
felelõen Bódis Margit iskolaigazgató
asszonyhoz látogattam el néhány
kérdéssel - stílszerûen az általános
iskolába. 
- Üdvözlöm. Deli atya olyan kérdés-
sel küldött Önhöz, ami szerintem na-
gyon sokakat foglalkoztat kis fa-
lunkban: Hogyan vált/válik be a kis-
térségi társulás? Arra is kíváncsi,
lesz-e kinek hittant tanítani?

- Örülök neki, hogy Deli atya rám
gondolt. A pályafutásunk Szatyma-
zon egyszerre kezdõdött 1977-ben,
illetve 1985-tõl együtt is dolgoztunk,
hiszen én rendeztem az egyház és az
iskola kapcsolatát. Az órarend ké-
szítése miatt minden szeptemberben
és februárban eljött az iskolába és
mindig jól elbeszélgettünk, megvitat-
tuk a világ, a nevelés, az oktatás dol-
gait. Rendkívül széles látókörû em-
ber, megtisztel, hogy rám kíváncsi.
Való igaz, hogy a hittanosok száma
régebben több volt, mint az utóbbi 1-
2 évben, de nem gondolnám, hogy
ezt bármi módon is befolyásolná a
kistérségi társulás. Véleményem sze-
rint a család beállítottságán múlik,
hogy járatják-e a gyereket hittanra
vagy sem, tehát a probléma onnan
ered. 
Visszatérve a fõ kérdésre, azaz hogy
hogyan vált be a kistérségi társulás,
azt mondhatom, hogy nagyon friss
az élmény, hisz csupán 1 év van mö-
göttünk. Természetesen félve men-
tünk neki, mint minden nagy válto-
zásnak az ember. A képviselõtestület
döntött a társulás mellett, ezt tudo-
másul kellett/kell venni és nem elle-
ne dolgozni, hanem elõre vinni a
dolgot. 1 év tapasztalatával elmond-
hatom, hogy nem volt könnyû az át-
állás, gondot okozott a szervezés, a-
mi bizony engem is megviselt, hi-
szen elbocsátásokkal járt. A tanárok
kötelezõ óraszáma heti kettõvel e-
melkedett az oktatási törvény módo-
sítása miatt - egyrészt ez okozott ál-
lásvesztést. Másrészt a kistérségi tár-
sulás úgynevezett hatékony munka-
szervezésének értelmében a kötelezõ
óraszám vagy tanórában vagy napkö-
zis órában adható ki, tehát nem le-
hetséges "öszvér megoldás" - ez
szintén állásvesztéshez vezetett. E-
zek az elbocsátások nagyon megvi-

seltek mindenkit, hisz olyan embe-
reket kellett elküldeni, akik 20 éve
itt dolgoztak és sajnos állás nélkül
maradtak, mivel telített a pedagógus
szakma. 
A munkaszervezés tulajdonképpen jó
a kistérségben. Olyan munkatársakat
ismertünk meg, akikkel szívesen e-
gyüttdolgozunk (kollégák, vezetés:
fõigazgató, igazgatók, igazgatóhe-
lyettesek). A szakmai tájékoztatás
rendszeres és lényegre törõ. Ez a
kistérség jó célt szolgálhat, ha több
éven keresztül nézzük, hisz az évek
hozzák majd meg a kellõ eredményt.
Egyértelmû elõnyei: alapfokú nyelv-
vizsga, ECDL számítógép-kezelõi
vizsga, anyanyelvi lektor segíti a
nyelvoktatást, folyamatos továbbha-
ladás a továbbtanulás területén (nem
kell felvételi vizsgát tenniük azok-
nak, akik az egységes gimnáziumban
szeretnének továbbtanulni). Jók az õ-
szi és a tavaszi továbbképzési napok,
amik a nagyintézményi szinten tör-
ténnek. Sikeresek voltak a bemutató
tanítások, melyek kapcsán a pedagó-
gusok tapasztalatokat, ötleteket sze-
reztek egymástól - ez szintén egy na-
gyon elõnyös dolog. Hátránya annyi,
hogy kicsit megnehezíti a munka-
szervezést, de a problémákat sikere-
sen megoldottuk. Megemlíteném az
áttanítást: 3 szatymazi pedagógus ta-
nít Dócon is, s így lehetõvé vált az
egész állás biztosítása számukra. 
Elsõk között léptünk be a kistérség-
be, de úgy gondolom, hogy ez elõbb
vagy utóbb megtörtént volna, hiszen
a szomszédos településeken is szer-
vezik a társulásokat (Zsombón és
Balástyán is egész nyáron ezen dol-
goztak). Létszámgondjaink nincse-
nek, de a kistelepülések sajnos nem
tudják fenntartani iskoláikat. Mint az
köztudott, a kübekházi iskola is meg-
szûnt és Dócon is osztályösszevonás-
ra került sor. Én úgy látom, hogy az
önkormányzatoknak - fõleg, ahol lét-
számgondok vannak - a társulás az
egyetlen lehetséges menekülési útvo-
naluk. Képviselõként tudom, hogy
nem kevés pénzbe kerül egy iskola
mûködése, az állami normatíva pe-
dig sajnos egyre kevesebb és így na-
gyon sok pénzt kell az önkormány-
zatnak saját erõbõl hozzátenni. A pe-
dagógusoknak ugyanúgy kell tenni a
dolgukat, mint társulás elõtt: becsön-
getnek, kicsöngetnek és élhetjük a
saját életünket.        
- Ha elölrõl kezdhetné az életét, mit
csinálna másként?
- Nem is tudom, bár már elég sok év
van mögöttem. A pedagóguspályá-
hoz mindig vonzódtam, bár lehet,
hogy elölrõl kezdve közgazdasági te-
rületen helyezkednék el. Tulajdon-
képpen a pénzügyi vonal mindig is
érdekelt - ezért is lettem matematika
szakos tanár -, de a közgazdasági

szakközépiskolába a lakóhelyemtõl
messze kellett volna járni, amit a
szüleim nem szerettek volna, így
maradt a helyi, Jászárokszállási Ál-
talános Gimnázium.         
- Mi az, amivel nagyon fel lehet
bosszantani?
- Nincs okom nagyon bosszankodni.
Az iskolában kirívó magatartási
problémák nincsenek - persze van-
nak gyerekcsínyek, de ezek az élet
velejárói. A pedagógusok és az isko-
la dolgozói teszik a dolgukat, min-
denki a tudása legjavát adja a mun-
kában. Bár hirtelenharagú vagyok,
de ugyanolyan hirtelen meg is tudok
békülni. Szeretem a pontos, precíz
munkát, ha valami nem úgy történik,
ahogy megbeszéltük, akkor az bosz-
szant. De persze ezt is meg lehet be-
szélni. Ha valakinek a véleménye el-
tér az enyémtõl, természetesen az
nem harag tárgya, azt tudomásul kell
venni és tudni kell kezelni. 
- Minek tud mindennél jobban örül-
ni?
- Az iskola, a diákok és a pedagógu-
sok sikereinek, ha tanulmányi verse-
nyeken szép eredményeket érnek el
és látom, hogy a befektetett energia
megtérül. Ha egy-egy rendezvény jól
sikerül, az is örömmel tölt el.    
- Hogyan telt a nyara?
- Részben munkával. Június 30-án
fejeztük be a tanévet, addig nem is
lehetett elmenni szabadságra. Július-
ban is szinte mindennap megjelentem
az iskolában, hisz voltak megoldan-
dó dolgok. Kicsit nehezít a helyze-
ten, hogy nincs gazdasági vezetõ az
iskolában, így ezeket a feladatokat is
nekem és az igazgatóhelyettesnek
kell megoldani, aki azonban igazán
jó segítõtársam. Az augusztus 20-
adikai héten elutaztam a szüleimhez
és a testvéremhez, valamint egy pár
napra elmentünk nyaralni is. 
- Álmai napja hogyan nézne ki?
- Azt szeretném, hogy reggel, a-
mikor felkelek, nyugodtan megihas-
sam a kávémat és módszeresen el-
olvassam a napi sajtót. Utána elin-
dulnék dolgozni és szeretnék délután
4-kor hazamenni (ez nagyon ritkán
adatik meg). A nap hátralévõ részé-
ben a családommal foglalkoznék, es-
te egy kicsit olvasnék, tévéznék.   
- No és álmai riportalanya ki lenne,
és milyen kérdéssel keresné fel?
- Egy olyan kolléga, akivel hosszú i-
dõ óta együtt dolgozunk: Nacsa Já-
nosné vezetõ óvónõ. Arról kérdez-
ném, hogy a pályája végéhez érve
hogyan értékeli az eltelt idõszakot és
hogyan képzeli a jövõt. 
- Köszönöm a beszélgetést és kívánok
sikeres tanévet Önnek és minden
érintettnek!  

Pölösné Hudák Dóra

Szatymazi váltó



Õszi elõzetes
Szeptember. 13.: Lan-day hálóparty

13 órától
Szept. 20.: Szüreti bál

(Mozgáskorlátozottak Szatymazi
Egyesületének rendezvénye)

Szept. 27.: I. Szatymazi
Hagyományõrzõ Találkozó

Október 1-5.: Bibliatörténeti kiál-
lítás és elõadássorozat

Okt. 13-17.: Egészséghét
Okt.: 23-26.: Megye I. sakk

bajnokság
Okt.31.: Halloween napi borzongás

a SZAFT rendezésében 

A könyvtárban október 7. és 12.
között: Tini Könyvtári Napok
okt.7.: Az önállósodó tini,
okt.8.: Az alkotó tini,
okt.9.: Az egészséges tini,
okt.10.: A társas tini,
okt.11.: Tini-szombat
okt.12.: Könyves vasárnap

"Nekünk bejössz, ha a könyvtárba
bejössz!

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
Vezeti: Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 0730-1900

Könyvtár
Kedd, csütörtök:  900-1730

Szerda, péntek:  1300-1730

Szombat:           900-1300
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Óvodánkból

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Könyvajánló helyett

Az út

Hogy voltaképpen miért írok?
-Biztos van rá ezernyi ok-
de ez már néha eszembe se jut,
mert olyan vagyok, mint az út,
mely vakmerõn a csúcsokra fut:
egyszer régen nekivágott,
hogy meghódítsa a világot.

Onnan jöttem
Onnan jöttem. Kérges tenyerû parasztok közül.
S aki onnan érkezik, az nehezen üdvözül.
Pedig nincs más bûne, minthogy szegény,
S csak egyszerû pusztai legény.
Tisztességben él, törvényt örököl,
Ha ütni kell, hát vaskemény ököl.
Tud szeretni, megvetni, ha kell,
Szilajon, hangosan, vígan énekel.
Tenyerén villától vízhólyagok,
Munkára keltik a kora hajnalok.
Minek hát az ilyen kezébe toll,
Ha ír, változik-e a világ attól?
De ha gondolatait papírra veti,
sem ember, sem Isten nem parancsol neki.

Budai István elsõ kötetét (Fényben és homályban) már bemutatta könyvtárunk olvasóinak egy kötetlen beszélgetés
alkalmával. A fenti két vers már második kötetében olvasható, melynek címe: Sugarak az õszbõl. Október 3-án
pénteken 16.30-kor találkozunk a költõvel könyvtárunkban, ahová mindenkit szeretettel várunk, aki szereti a
verseket és persze szeret beszélgetni! 

Budai István 1950-ben született. Versírással 1968-ban kezdett foglalkozni a szegedi Irodalmi Önképzõkör tag-
jaként.
Versei megjelentek a Mi Lapunk hasábjain kívül is. Olvashattak tõle a Dorozsmai Naplóban, az Új Szárnypróba
címû irodalmi újságban, a Szegedi Szépírásban, a Kis Lant és a Föveny címû irodalmi folyóiratokban, továbbá a
Tárogató címû újságban.  
Ebben az esztendõben a Boldog Jövõnkért Alapítvány által meghirdetett Pro Bono Irodalmi Díj pályázaton elis-
merõ oklevélben részesült.

Néhány gondolat óvodánk nyári életérõl
2008.június 23-tól augusztus 29-ig
nyári élet zajlott óvodánkban. 
Ez idõ alatt Összevont csoport mû-
ködött, ahol a 3 éves kisgyermekek-
tõl a 7 éves gyermekekig mindenki-
vel tudatosan foglalkoztunk. 
Mivel a jó idõ engedte, a sok nevetés
és játék mellett az udvaron a gyere-
kekkel sokféle foglalkozást tudtunk
megvalósítani. Mindennaposak vol-
tak a kézmûves foglalkozások, a
gyermekek kreativitását fejlesztõ kü-
lönbözõ játékok, környezetünk meg-
figyelése- felfedezése valamint a

mozgások, mozgásos játékok, éne-
kek, mesék, mondókák. A nagyob-
bak ügyesen segítették a kisebbeket.
Igyekeztünk minél színesebbé és
vidámabbá tenni a gyermekek nyári
mindennapjait különbözõ kellékek,
eszközök biztosításával.

Jelenleg, 2008. augusztus 25-étõl
folyamatosan történik az új kiscso-
portos picúrok beszoktatása és a
nagyobbak visszaszoktatása az óvo-
dai élethez, szabályokhoz.

Óvodánknak elkészült az internetes
honlapja (www.miovink.hu), ahol
folyamatosan friss információkat ta-
lálnak, olvashatnak óvodai életünk-
rõl, aktualitásainkról, megtalálhatják
programjainkat.

Az óvoda nyitva tartása:
- Süni csoport: 630-1730

- Mackó csoport: 600-1630

- Mókus csoport: 630-1630

- Méhecske csoport: 700-1700

- Katica csoport: 730-1730-ig
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Ismét becsöngettek

Bizonyára sokak számára ne-
vezetes dátum szeptember 1-
je. A diákok számára a tan-
évkezdést idézi fel, a szülõk

számára a tanszerek, az új ru-
hák, cipõk vásárlását, az apa-
dó pénztárca meglétét.
Minden tanévkezdés várako-
zást, tervezgetést, ábrándozást
hordoz magában. Ilyenkor ha-

tározza el a diák, hogy pon-
tosabban, jobban végzi mun-
káját, mint az elõzõ tanévben.
A szülõk megfogadják, hogy
türelmesebbek, érdeklõdõbbek
lesznek gyermekük munkája

Iskola a nyárban-nyár az iskolában

A nyári szünetben 16 rászo-
ruló kisgyereknek nyári tábort
szerveztünk, melyhez az anya-
gi támogatást egy a szabadidõ
hasznos eltöltésére kiírt kis-
térségi pályázaton nyertük.
Augusztus 11. és 17. között
változatos programokon vehet-
tek részt a gyerekek pedagógu-
saink szervezésében és kí-
séretével.. A résztvevõk az ét-
kezést is kedvezményesen kap-
ták.
Kerékpártúrán voltunk a
Fehér-tónál, ahol Szûcsné Ju-
lika és Bitterné Ilike játékos
természettudományos felada-

tokkal vezette be a gyerekeket
a természetvédelem világába.
Kálmánné Kati és Szalma
János elkerékpározott Balás-
tyára a kis csapattal, ahol a
hindu világszemlélettel és élet-
móddal ismerkedtek. Kasza
Ági és Völgyesi-Sándor Gabi a
szegedi Vadasparkban töltött
egy kellemes napot a di-
ákokkal. A sándorfalvi Kóbor-
ló Lovastanyán Dékányné
Andi és Doszpodné Gyöngyike
sétakocsikázott és lovagolt az
érdeklõdõkkel. Kálmán Gábor
és Zsoldi Ernõ egy hûsítõ
napot szervezett a gyerekek-

nek: uszodában voltak. Far-
kas-Cs. Etelka és Horváthné
Manyika Szatymaz híres szü-
lötteivel és lakóival ismertette
meg a nebulókat, majd az
iskolai könyvtárban számító-
gépes feladatokon keresztül
kutattak településünk neveze-
tességei után.

Változatos és eseménydús volt
ez az egy hét. Reméljük, hogy
kisdiákjaink feltöltõdtek e tar-
talmas nyári elfoglaltság alatt!
A lebonyolításhoz a háttér-

munkát Bódis Margit és Barna
Károlyné biztosította.

Iskolánkból
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Hogy is van ez? Gondolkodó



iránt. A pedagógusok is újult
energiával kezdenek hozzá a
munkához, hogy minél jobban
megismertessék nebulóikkal az
élet, a valóság ezernyi szép-
ségét.
Az õsz elsõ napján kicsit
bánatosabban szólal meg az
iskolai csengõszó, hiszen egy
idõre vége a fesztelen szünidei
lustálkodásnak, lazításnak, s e
hang végérvényesen jelzi a
szorgos, tanulással teli napo-
kat.
Erre a hangjelzésre a kisel-
sõsök vártak a legjobban. Õk
tele izgalommal, tágra nyílt
szemekkel várták, hogy elin-
duljon a tanév, bizakodva az
alma mater csodáiban, az új
barátságok kezdetében. Õk
azok, akik lelkesen lapoz-
gatják tankönyveiket, töltik fel
mindenféle írószerrel tolltar-
tóikat, s számtalan kérdéssel
lepik meg szüleiket, tanítóikat

az ismeretlennel kapcsolatban.
Hiszen számukra az iskola egy
rejtélyes intézmény. Azt jól
tudják, hogy az iskolában sok
új dologgal fognak meg-
birkózni, de abban bizonyta-
lanok, hogy mikor tanulják az
á-t, a b-t. Reméljük, hogy
lelkesedésük késõbb sem apad.
Az iskola legidõsebb növen-
dékeinek a jól ismert csen-
gõhang a továbbtanulás sûrû
felhõit hívta elõ. Szeretnénk,
ha mindannyiuknak teljesülne
a választott iskolába való be-
jutás, amelyhez tanáraink
nyújtanak szakmai felkészítést.
A 7. évfolyam idén is próba-
nyelvvizsgázhat. Reméljük,
hogy sokan eredményes vizs-
gát tesznek.
Az idei tanévben emelt
óraszámban készítjük fel a 7-
8. évfolyam tanulóit az ECDL
START informatika vizsgára.
E tanév is tartogat számunkra

igazán fontos feladatokat, így
például az országos kompeten-
ciamérést 4., 6., 8. évfolya-
mokon, amelyet szeretnénk
minél jobban teljesíteni.
Bízunk benne, hogy minden
diákunk sikeresen veszi a
2008/2009. tanév akadályait.
Útravalóul Szent-Györgyi
Albert gondolatait nyújtjuk át:

"Az iskola dolga, hogy meg-
taníttassa velünk, hogyan kell
tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyunkat, hogy meg-
tanítson bennünket a jól
végzett munka örömére és az
alkotás izgalmára, hogy meg-
tanítson szeretni, amit
csinálunk, és hogy segítsen
megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni."

Barna Károlyné
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt
az Idõsek Világnapja

alkalmából rendezett
zenés vacsoraestre.

Idõpont: 2008. október 11.
17 órai kezdettel

Helyszín: Lesz Vigasz Vendéglõ
Menü: Bécsi szelet savanyúsággal, valamint kávé és

sütemény
Italt a helyszínen lehet venni.

BELÉPÕ: 1500.-Ft
Jegyek kaphatók a mûvelõdési házban, a Lesz Vigasz

Vendéglõben és Rácz István elnöknél.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

Rácz István
elnök

A Nyugdíjas Egyesület

kirándulást szervezünk
a KIS TANYÁ-ra 
szeptember 25-én.

Jelentkezni 
szeptember 20-ig lehet.
Részvételi díj: 2000.-Ft

A Nyugdíjas Egyesület

hó végi rendes ülését

szeptember 24-én

szerdán 18 órakor 

tartja 

a mûvelõdési házban.
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Köszönet mindenért

2008. június 17-én államvizs-
gáztam a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Peda-
gógus Karán, ahol pedagógia
szakos diplomát szereztem jó
eredménnyel. A négy év szinte
egy pillanat alatt telt el és na-
gyon sok élményt jelentett szá-
momra. Persze kötelességem-
nek éreztem a tanulást is, hi-
szen hosszú távon a tudásból
profitál az ember. 

Ma- amikor munkahelyek,
szakmák szûnnek meg -, az
embereknek új állást kell talál-
niuk, szinte senki sem kerül-
heti el a tanulás valamilyen
formáját. Persze tanulásra nem
csupán a változások miatt, de
a szellemi frissesség megõrzé-
séhez is szükség van. Igaz  a
mondás, hogy "minél idõsebb

az ember, annál jobban mû-
ködik az agya, feltéve, ha
használja". Én ezt a gondola-
tot most beigazolódni láttam
tanulmányaim során. 
Az elmúlt négy évben az
elméleti mellett a gyakorlati
képzés is része volt a tan-
anyagomnak. Óralátogatási és
nevelési gyakorlati idõmet a
szatymazi ÁLTALÁNOS IS-
KOLA segítségével teljesítet-
tem. Maximális segítõkész-
séggel szembesültem úgy a ve-
zetés, mint a tanári kar ré-
szérõl. Jól felkészült pedagó-
gusokat, érzelmi és értelmi ér-
tékeket közvetítõ embereket
ismerhettem itt meg. Köszö-
nöm a segítségüket!
Köszönetemet fejezem ki to-
vábbá a POLGÁRMESTERI
HIVATAL-nak, hogy a
gyámügyi gyakorlatom letöl-
tésében partnerek voltak, s a
gyámügy önkormányzati fela-

dataira való rálátásban segítet-
tek.
Nem kevésbé jelentõs szá-
momra a DANKÓ PISTA
MÛVELÕDÉSI HÁZ és
KÖNYVTÁR segítsége sem.
A tanulás fontos eleme a
könyv, s ma már a számító-
gép, internet sem nélkülözhe-
tõ. Az elmúlt négy évben na-
gyon sok dolgozatot kellett ír-
nom- nem is beszélve a szak-
dolgozatról -, ami 69 oldalon
lett kerek, egész és jeles. Az
ilyen irányú munkáimat Szaty-
mazon a könyvtárban végez-
tem. A mûvelõdési házban-
ahol hetente többször megfor-
dultam -, mindenki segítségét,
támogatását élvezhettem. Kö-
szönöm minden itt dolgozó
ember kedvességét, segítõ-
készségét.

Fogas Mária

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi

Olvasóink írták

Figyelem! Szeptember 1-jétõl a régi rend
szerint tartjuk fogadóóráinkat. Minden
csütörtök 10-tõl 12 óráig várjuk egyesületünk
tagjait szeretettel. Rendezvényeinken is számí-
tunk Rájuk! Ha bárkinek van ötlete azzal kap-
csolatban, hogy milyen programot, kirándulást
szervezzünk, kérjük jelezze az Elnöknél!
Rendezvényeink a közeljövõben:
Szeptember 20-án: Szüreti mulatság!

Immár 10 éve, hogy egye-
sületünk felelevenítette ezt a
szép hagyományt, amelyet
most jubileumi rendezvény-
ként tart meg. Sok-sok éve
élvezzük már a Király csa-

lád vendégszeretetét, ahová a fiákeres felvonu-
lás után érkezünk. Este vacsora, bál és tombo-
la várja a mulatni vágyó vendégeket.
Belépõdíj: 1500.-Ft. Szívesen veszünk min-
denkitõl tombola felajánlásokat, vagy bármi-
lyen segítséget, vendéglátást. Összefogunk, hi-
szen községünk büszkesége is ez a rendez-
vény, ahová mindenkit szeretettel várunk!
Október 4-én: délelõtt 11 órától:
Esélyegyenlõség Napja és Rokkantak
Világnapja. Részletes program késõbb

Gera Anna
elnök 

MEGHÍVÓ
A Mozgáskorlátozottak Szatymazi

Egyesülete szeretettel meghívja Önt és
kedves családját 

2008. szeptember 20-án tartandó 10 éves
jubileumi Szüreti mulatságára!

Program:
12 órakor: Vendégek fogadása (a

mûvelõdési ház elõtt)
13 órakor: Fiákeres felvonulás zene-és
nótaszóval Szatymaz utcáin. "Pihenõ"
Gajdacsi Juditnál, majd kirándulás a
vendéglátó Király Mihály tanyájára.

19 órakor: Vacsora. Marhapörkölt bur-
gonyával, nokedli, savanyúság és kávé.

20 órától: Bál kivilágos virradatig. Közben
tombola.

A talpalávalót Takács Béla és zenekara
húzza. A Büférõl a 100 éves fogadó gondos-

kodik.
Jegyek csak elõvételben kaphatók (1500.-Ft)
szeptember 8-ától a mûvelõdési házban
délelõtt 8 órától 10 óráig és a zöldségbolt-
ban Ördögh Antalnénál.
Mindenkit szeretettel várunk:

Gera Anna
elnök
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SYSCOMP MANAGING Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.INTER-
NET és rajta keresztül a VOIP telefonszolgáltatásunk immáron

Szatymazon is elérhetõ. Szolgáltatásaink vezeték nélküli, 5GHz-es
mikrohullámú hálózaton keresztül biztosítjuk ügyfeleinknek.

Szatymaz teljes területén köthetõ, de az adó-vevõ eszközöknek - ami az Internetes kapcsolatot biztosítja -
fizikailag látniuk kell egymást. Miszerint ingatlanuk legmagasabb pontjáról (kémény, vagy antennarúd) szabad

rálátás szükséges az Ady Endre u. 32. alatti orvosi rendelõ kéményén elhelyezett eszközeinkre.
MikroNet csomagjaink:

(a díjak 20%-os ÁFA összegét tartalmazzák) 
Internet forgalmi díj nincs, korlátlanul használható. 

Alapszolgáltatás minden csomaghoz: Korlátlan e-mailcím, 1
domain név, 100 Mbyte webtárhely összesen.

Csomag neve Bruttó ár (Ft) maximális le / feltöltési
sávszélesség (Kbit/s)

NET - 1 MB 3.990 1024 / 192
NET - 1,5 MB 4.990 1536 / 256
NET - 2 MB 5.990 2048 / 384
NET - 3 MB 6.990 3072 / 512
NET - 4 MB 7.990 4096 / 768
NET - 6 MB 8.990 6044 / 1024
NET - Egyedi egyedi MAX 12 MB/s

VoIp Telefon szolgáltatásunk:
Vezetékes telefon, havidíj nélkül, rendkívül kedvezõ percdí-

jakkal.
Körzetek megnevezése Bruttó ár (Ft)
Helyközi I. hálózatba irányuló hívás
(Budapest kivételével minden körzet) 9
Helyközi II. hálózatba irányuló hívás
(Budapest) 12
Magyar Mobil 51
Helyi hálózatba irányuló hívás 

(Syscomp Bt. ügyfelei között) 0
Külön havi elõfizetési díj Nincs
Kapcsolási díj Nincs
Elkötelezettség Nincs
Számlázás alapja Perc
A percdíjak változtatásának jogát fenntartjuk. A mindig aktu-
ális percdíjainkat honlapunkon figyelemmel kísérheti.

Létesítéssel kapcsolatos, egyszeri telepítési díjak:
Belépési, kiépítési díj 
(a helyszíni felmérés alapján változhat)5000.- Ft +ÁFA-tól 
Wireless AP box - antenna és beltéri egység 
(hûségnyilatkozat nélkül) 25.000.- Ft
Wireless AP box - antenna és beltéri egység 
(1 év hûségnyilatkozattal) 12.500.- Ft
Wireless AP box - antenna és beltéri egység 
(2 év hûségnyilatkozattal) 0.- Ft
További információ, és szolgáltatásunk megrendelése: 
Mobilról: +36-62/999-366 / Vezetékes telefonról: 999-366 , 
E-mail: support@syscomp.hu (kérjük, adja meg nevét, tele-
fonszámát, s pontos címét)
Ügyfélszolgálatunk elérhetõsége: 9-17 óráig, ezen idõn kívül,
vagy ha nincs szabad mellék, 
az üzenetrögzítõnkre, vagy e-mail címünkre megérkezõ
igényekre, kérdésekre 24 órán belül válaszolunk.
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A szatymazi focicsapat
augusztus 17-én játszotta elsõ
bajnoki meccsét és azóta ter-
mészetesen nem múlhatott el
hétvége játék nélkül. Össze-
sítve a lapzártáig lejátszott
meccseket: két 2:2-es dön-
tetlen született (az FK 1899
Szeged és a Domaszék csapata
ellen), valamint 5:2-ra sikerült
legyõzni az Algyõ SK II. csa-
patát. Csak így tovább!

A csapattagok megígért
bemutatására a közeljövõben
sor fog kerülni, de a sze-
zonkezdetkor még minden ki-
alakulóban volt/van, így erre
még várni kell egy kicsit.
Addig is látogassanak ki a
soron következõ meccsek va-
lamelyikére (vagy akár minde-

gyikre) és nézzék meg a csa-
patot saját szemükkel. És per-
sze szurkoljanak!   

2008. 09. 21. vasárnap 16:00
Szatymaz SE - Öttömös SE

2008. 09. 27. szombat  16:00
Cartel Balástya - Szatymaz SE

2008. 10. 05. vasárnap 15:30
Szatymaz SE - Földeák TC

2008. 10. 11. szombat  15:30
Szegvár SK - Szatymaz SE

2008. 10. 19. vasárnap 15:00
Szatymaz SE - Csongrád TSE
Öregfiúk

Pölösné Hudák Dóra

Sport

REJTVÉNY
Szeptember hónapban ismét megkezdõdött az óvoda és az
iskolai tanév. Sok-sok kisgyermek és szülõ napi útvonala vezet
el templomunk és annak kertje elõtt, melynek szobrait ismer-
heti meg alábbi rejtvényünkbõl. 

Vízszintes:
1 . S z a t y m a z i
születésû szobrász-
mûvész, a függõle-
ges 26-ban szerep-
lõ mû alkotója
1 0 . E l e k t r omo s
töltésû részecske
11.A jód vegyjele
12.Monda 13.Bo-
garak páncélanya-
ga 15.Fordítva áll!
1 6 . S z e m é l y e s
névmás 17.Rövid
gramm 18.A temp-
lomkertben találha-
tóak I. és II. világ-
háborús… (folyta-
tás a rejtvényben)
24.Államfõ 25.I-
gen csehül 26.Fáb-
ry Sándor mono-

gramja 27.Európa egyik nagy hegylánca, legmagasabb csúcsa
a Mont Blanc 29.Sugár jele 30.Fogorvosnál mondjuk 31.Eu-
rópai Közösség 32.Baromfiistálló 33.Félig borz! 34.Kedvezõ,
gondtalan anyagi helyzet 37.2002-ben elhunyt vajdasági ma-
gyar író (Nándor) Függõleges: 1.Galamb 2.Ügybuzgó, talp-
raesett 3.Nem mûködik tovább az óra 4.Mezõgazdasági esz-
köz 5.Somló Tamás monogramja 6.Kedvelt horvát üdülõsziget
7.Egynemû Hanoi 8.Robbanóanyag, illetve magyar együttes is
9.Osztrák autójel 14.Pozitív válasz 16.Összeszorított tenyér
19.Amerikai vígjáték Eddie Murphy fõszereplésével (2002)
20.Kevert komp! 21.Élen ûz! 22.Világtalan 23.Uralkodói
jelkép, illetve szlovák fizetõeszköz is 26.A vízszintes 1-ben
szereplõ szobrászmûvész alkotása, mely a szatymazi templo-
mot övezõ ligetben található 28.Nõi név 31.Rövid ellenõrzés!
33.Fiú, angolul 35.Üres óra! 36.Tantál vegyjele 38.Izomrész,
melyet Achilles "tett híressé" 39.Kötõszócska 

PHD

Friss diplomás 
angol nyelv tanár vállal 

nyelvoktatást, 
korrepetálást, fordítást.

Érdeklõdni lehet a 
06-20-330-4938-as 

telefonszámon.

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, 
Dózsa Gy. u. 13.

Tel.: 06/20-447-7779
Biztosító felé számlát adok!

Vállalunk:
-szobafestést
-mázolást
-tapétázást
-lakásfelújítást
-homlokzatfestést

Sári János 
szobafestõ, mázoló

Tel.: 06-20-595-5903

Minõségi orosz barna- és fekete-

SZÉN AKCIÓ !
3200 Ft/q-tól.

Fûtõérték: 4200 kcal/kg-tól; hamutartalom: 8 %

Csináljon olcsóbban melegebbet !

MALOM TÜZÉP
6725 Szeged, Vám tér 6.

tel/fax: 62/637-731

Graymix homlokzati

HÕSZIGETELÕ-REND-
SZER AKCIÓ !

1790 Ft/m2

A rendszer tartalma: 5 cm-es polisztirol lap,
6 kg ragasztó, 5 db dûbel, üvegszövet háló,

alapozó, 1,5 mm-es vödrös vakolat.

A Szatymaz SE focicsapatának hírei
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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:
Szeptember
13-14-én
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)
20-21-én
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
27-28-án
Dr. Sikter András
(06-20-936-4208)
Október
4-5-én
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-487-4030)
13-14-én
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-297-4435)
13-14-én
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-297-4435)

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

A Családsegítõ- és Gyer-
mekjóléti szolgáltatás ügy-
félfogadási ideje 2008. feb-
ruár 1-jétõl a következõ-
képpen módosult:
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: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Pölösné Hudák Dóra. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz,
Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: október 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 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

Búcsúzunk tõlük
Árgyelán János 
(II. körzet 185.)
Kocsis Jánosné 
(II. körzet 180)

Ottlik András Aladár 
(IV. körzet 8.)
Vetró Márton 

(IV. 185.)
Fekete Antalné 

(II. körzet 2675.)
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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

Házasságkötésükhöz gratulálunk
Suhajda Sándor és Hódi Margit
Jójárt Imre és Vreckó Krisztina

A búcsúról-rövidre vágva
Az idei augusztus huszadikai rendezvény gerincét a Nem-
zetközi Néptáncfesztivál három fellépõje: az Ereintza Néptánc
Együttes (Baszkföld), a Sari Néptánc Együttes (Lengyel-
ország) és a Garmoniya Néptánc Együttes (Oroszország) adta.
Színes mûsorukat élvezve betekintést nyerhettünk a három
nemzet néphagyományaiba, produkciójuk maradandó élményt
nyújtott. A fergeteges bemutatók kellõképpen megalapozták
azok hangulatát, akik maradtak még egy kicsit az utcabálon,

ahol a Shake Band szolgáltatta a talpalávalót a
szórakozni vágyók megelégedésére. 

A fotó augusztus 13-án készült a településün-
kön élõ és innen elszármazott mûvészek kiál-
lításának megnyitóján. Kilenc Szatymazhoz kö-
tõdõ alkotó munkáiban gyönyörködhettek a lá-
togatók.

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége
meghívására a Barackvirág Népdalkör augusz-
tus 31-én részt vett az Egri Népzenei Találkozó
gálakoncertjén, ahol kitûnõ szerepléséért dísz-
oklevélben részesült, és az elõadásukban el-
hangzott népdalokról rádiófelvétel készült.

SSzzáá ll ll   aazz   éénneekk

EEggyy  kk iiáá ll ll íí ttááss   kkééppee
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OOrroosszz   ttáánncc

BBaasszzkk  aakkrroobbaatt iikkaa

Kálmán János 2008. 06. 22.
Szülei: Jójárt Ildikó és Kálmán János


