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"Mit írjak a farsangról? A far-
sangról, amely már nincs? Az
én ifjúságomban még volt. A
különbség a tegnap és ma kö-
zött annyi, hogy ti maiak far-
sangban is táncoltok, mi teg-
napiak pedig csak farsangban
jártuk. Az élvezet, amit mi
tegnapiak néhány rövid farsan-
gi hétbe szorítottunk bele, azt
ti maiak felapróztátok és szét-
osztottátok egy egész esz-
tendõre. Ti többet mulattok,
de mi jobban mulattunk."

(Herczeg Ferenc 1934.)

Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll;

Tavaszodik, kék az ég,
Meleg a napsugár."

(népköltés)“Ideje elûzni a telet”

FÕZZÜNK MI IS JÁTSZÓTERET!
Ebben az évben is folytatódik a Delikát8

"Fõzzön 8 játszóteret"programja. 

A szatymazi óvoda felhívását a 6. oldalon

olvashatják.
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10 éves "a Mi Lapunk"
Amikor 1998 õszén elkezdõdött a
megindításra váró helyi lap szer-
kesztõinek tanácskozása, a meg-
jelentek közül kevesen gondolták,
hogy az 10 év elteltével még hi-
ánytalanul megjelenik. Az elsõ
összejövetelen a sok javaslat kö-
zül Ott Endre ajánlatát fogadta el
a tanácskozás, amely úgy szólt: "
Hívjuk újságunkat -a Mi La-
punknak-"! Azóta 122 lap jelent
meg, minden hónapban és hiány-
talanul. A helyi lap szerkeszté-
sében és rendszeres megjelené-
sében a mindenkori fõszerkesztõk
érdeme domborodik ki. A mûve-
lõdési házban, 2009. január 26-
án egy rövid kis ünnepség ke-
retében emlékezett meg az össze-
jött társaság "a Mi Lapunk" meg-
jelenésének 10. évfordulójára.
Ebbõl az alkalomból egy kiállítás
is megnyitásra került, ahol a lap-
ban kicsinyítve megjelenõ képek
és a belõle, a szöveg miatt hi-
ányzók, lettek bemutatva. A kiál-
lított 90 fénykép és l5 egyéb írás
zömmel abból a korból való volt,

amikor Szatymazt még Szeged
városának "üdülõfalujaként" tar-
tották nyilván: 1850-1950. Nem
csoda, hogy a bemutatott nyara-
lók, házak és emberek abból a
korból köszöntek vissza. Telepü-
lésünknek egy fényes korszaka
volt az a 100 év, sok-sok emlék
maradt abból az utókorra. Az e-
gyik tárló csendes zugában szeré-
nyen meghúzódott egy régi kép,
amelyen hét szatymazi ül ünnepi
ruhában, sorban egy téglarakás
elõtt, amit a templombõvítéshez
hordtak össze. A kápolna átépí-
tése 1938-ra fejezõdött be. Hogy
kik ülnek ott az õsök közül, 70
év távlatából nem könnyû megál-
lapítani, de az biztos, hogy egy
kort és a szatymazi népet képvi-
selik. Ha csak az ünnepi ruháza-
tukra tekintünk: a frissen kefélt
egységes fekete kalapra, a fehér,
tiszta és mindig nyakig gombolt
ingre, a vásárban vagy piacon
beszerzett kabátra, az alatta meg-
húzódó lajbira, mellényre, a va-
salót nem ismerõ nadrágra, mind-
járt ráeszmélünk a két háború

között kialakult általános, egysze-
rû, takarékos földmûves öltözet-
re. Nem csak az öltözet, de az
ölekben pihenõ kezek azok, ami-
ket jól meg kell néznünk. Egy
munkában eltöltött nehéz életet
árulnak el ezek a bütykös kezek.
Kapa, kasza, villanyél formálta a
kérges tenyeret. A kezükrõl lát-
ható, hogy nem volt könnyû éle-
tük. Akkor éltek és dolgoztak, a-
mikor a földmíves - akár bérben,
akár a sajátjában- napfelkeltekor
kezdte a munkát és napszálltakor
fejezte be. Ezekrõl az emberekrõl
eszébe jut mindenkinek az apja,
nagyapja, akár szatymazi, akár
nem. Eszébe jut, hogy azok a
kérges kezek milyen melegen si-
mogatták meg gyerekkorában kó-
cos fejét és milyen jó lenne egy-
szer megszorítani még. Ezek a
kezek összekulcsolva már rég
kinn pihennek a temetõdomb ho-
mokjában. Az itt látható cso-
portképnek is köszönhetjük, hogy
az elõdökre egy-egy pillanatra
visszaemlékezhetünk.

Pálmai József

Helytörténet
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Önkormányzati közlemények

Tudósítás a testületi ülésrõl

2009. január 21. 1400

Dékányné dr. Balogh Andrea alpol-
gármester asszony köszönti a megje-
lenteket, s tájékoztatja az egybegyûl-
teket arról, hogy dr. Kormányos
László késõbb csatlakozik a testü-
lethez, ezért õ nyitja meg az ülést.
Elmondja, hogy a testület 2008. de-
cember 10. napján zárt ülés kereté-
ben döntött a következõkrõl: 2009.
évi vagyon- és felelõsség biztosítás-
ról; két belterületi telek értékesí-
tésérõl; valamint a szolgáltatóházban
lévõ üzlethelyiség bérbe adásáról.
A továbbiakban -mivel nem volt ész-
revétel a lejárt határidejû határoza-

tokkal kapcsolatban-a képviselõk el-
fogadták a fentiekre vonatkozó tájé-
koztatást. 
Napirenden elsõként szerepelt a pos-
tai szolgáltatás ellátásáról szóló tájé-
koztató. A Magyar Posta képvisele-
tében Combosné Polyák Anikó az í-
rásbeli beszámolót annyiban egészí-
tette ki -reagálva ezzel az elõzõ nap
bizottsági ülésen elhangzott szombati
nyitva tartás kérdésére- hogy Szaty-
mazon a hasonló adottságú, nagy-
ságú szolgáltató helyeknél alkalma-
zott általános nyitva tartási és
pénztárszolgálati rend üzemel.
Második napirendi pontként került

tárgyalásra az önkormányzat és in-
tézményei 2009. évi rendezvényter-
ve. 
Év elején minden intézmény leadja
az adott évre vonatkozó elképzelé-
seit, terveit, a testület ezt ilyenkor
véleményezi, majd dönt annak elfo-
gadásáról.
A Szatymazi Kábeltelevízió hálózat
eladására vonatkozó bíráló bizottsági
elõterjesztés megtárgyalása már zárt
ülés keretében zajlott.

Feketéné Bárkányi Ilona

Emlékeztetõ
Önök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk
egy százalékának közhasznú felajánlásáról. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ebben az évben is segít-
sék támogatásukkal az alapítványok mûködését. 

Mindazokhoz fordulunk támogatásért, akiknek fontos a
falu fejlõdése, az idõs emberek megfelelõ környezetben
történõ gondozása és a gyermekek megfelelõ nevelési
környezetének biztosítása.

SZATYMAZ KÖZSÉBEN MÛKÖDÕ
ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE

Önkormányzatunkat és intézményeinket érintõen három
alapítvány részére ajánlhatják fel adójuk egy százalékát.

" SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY "
Kiemelten támogatott programok:
"Szatymaz biztonságáért:" közbiztonság, közrend,
tûzvédelem.
"Szatymaz kultúrájáért:" oktatás, közmûvelõdés, szabad-
idõ hasznos eltöltése.
"Az egészséges életmódért:"megelõzés, szûrés, sport.

adószáma: 18456420-l-06

"SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLÕ IDÕS
EMBEREK GONDOZÁSÁÉRT "

Szatymaz községben élõ- gondozásra szoruló- idõs em-
berek segítése. A községi önkormányzat által fenntartott
Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ
épületének korszerûsítése, felújítása, tárgyi felszerelt-
ségének bõvítése, javítása. Házi gondozó-, és
tanyagondnoki szolgálat mûködési feltételeinek javítása,
bõvítése.

adószáma: 18452213-l-06

A MI OVODÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY

adószáma: 18465789-1-06

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítsé-
gét, akik tavalyi adóbevallásuk 1 %-ával támogatták az
alapítványok mûködését.

*****

Közhasznú egyesületeknek pedig a következõ adószá-
mokon:

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE:
adószáma: 18464812-1-06

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZATYMAZI
EGYESÜLETE:

adószáma: 18463718-1-06

SZATYMAZI SPORT EGYESÜLET
adószáma: 19983879-1-06

SZATYMAZI FATALOK TÁRSASÁGA
EGYESÜLET:

adószáma: 18472606-1-06

SZATYMAZI POLGÁRÕR EGYESÜLET: 
adószáma: 18462580-1-06

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ
EGYEÜLET:

adószáma: 18472754-1-06

SZATYMAZI GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

adószáma: 18479548-1-06
Adó 1%-át adja jó helyre!
A TOP EGYESÜLET gyermekvédelmi, egészség-
megõrzõ munkáját felajánlása nagyban segítheti!
adószám: 18464829-1-06
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Egyházi gondolatok
GONDOLATOK GYERTYA-
SZENTELÕ ÜNNEPÉRE
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ün-
nepének tárgya Jézus bemutatása a
jeruzsálemi templomban. Szent Lu-
kács a történetet így írja le: Amikor
elteltek a mózesi törvényben meg-
szabott tisztulás napjai, (Jézust) Je-
ruzsálembe vitték, hogy bemutassák
az Úrnak. Így parancsolta ugyanis az
Úr törvénye: "Minden elsõszülött fi-
úgyermek az Úrnak legyen szentel-
ve." Be akarták mutatni az Úr törvé-
nyében elõírt áldozatot is: "Egy pár
gerlicét, vagy két galambfiókát."
Volt Jeruzsálemben egy Simeon ne-
vû igaz és istenfélõ ember. Várta Iz-
rael vigaszát és a Szentlélek lakott
benne. Kinyilatkoztatást kapott a
Szentlélektõl, hogy nem hal meg a-
míg meg nem látja az Úr fölkentjét.
A Lélek ösztönzésére a templomba
ment, mikor a gyermek Jézust bevit-
ték szülei, hogy a törvény rendelése
szerint tegyenek vele, karjába vette,
és e szavakkal áldotta az Istent:
"Bocsásd el most szolgádat Uram
Szavaid szerint békességben,
Hiszen már látták szemeim az üd-
vösséget
Melyet minden nép számára ren-
deltél:
Világosságul a pogányok megvilágí-
tására
És dicsõségére népednek Izraelnek."
Atyja és anyja csodálkozva hallgat-
ták, amit mondott. Simeon megál-
dotta õket, és így szólt anyjához,
Máriához: "Sokak romlására és
sokak föltámadására lesz õ Izrael-
ben: jel amelynek ellenszegülnek - s
a te lelkedet is tõr járja át - hogy így
megnyilvánuljon sok szív érzése...
. Az egyház ezen a napon (február
2.) gyertyát szentel, fény-ünnepet
tart, annak emlékére, hogy megje-
lent a templomban - Salamon prófé-
tai szavai szerint - a "világ vilá-
gossága."
Egy zsúpfedeles, szûk kis ablakos ta-
nyai házba látogatott el egy buda-
pesti turista. A házigazda Kónya né-

ni csodálatos lelki tartalmat árul el
látogatójának. Otthonában egy külön
kis asztalon feszület van.
- Ez az én templomom, oltárom. E-
zek pedig a szentelt gyertyák.

- Mikor gyújtja meg õket?
- Viharban és ha nagyon egyedül va-
gyok...

- Fél a viharban? Villámcsapás ellen
gyújtja meg?
(A turista kérdése mögött valami
babona iránti érdeklõdés húzódik
meg.)

- Nem. Így találkozom az Istennel -
magyarázza a néni.

- Ahogy a fény bevilágítja a szobá-
mat, nézem, és hiszem, hogy rám
világít a Magasságos Isten fénye.
Nélküle nem csak a viharban, de
napsütésben is félnék. Amikor a
szentelt gyertya fénye bevilágítja
ezt a kis oltárt, úgy érzem, hogy
nem vagyok egyedül. Ideborulok,
(meg is mutatja) a kis asztal elé, és
nézem a keresztet.

- Nem a szentelt gyertyát nézi? - kér-
dezi továbbra is valami babonasá-
got gyanítva a turista.

- Nem. A szentelt gyertya fénye se-
gít, hogy fény legyen, az Isten vilá-
gossága legyen bennem is. (Új Em-
ber 1969 márc. 16.)

Ádventben már ízelítõt kaptunk az
Egyház fényszimbolikájából, amikor
az ádventi sötétségbe bevilágított az
ádventi koszorú elsõ gyertyája. A-
hogy közeledett a Megváltó, mindig
nagyobb lett a fény. Karácsonykor a
fenyõfán már számtalan gyertya é-
gett, mert megszületett az Üdvözítõ.
A keresztény ember életét végigkísé-
ri ez a fényszimbolika. A keresztség-
kor égõ gyertyával jelzést kaptunk
arra, hogy Isten gyermekei lettünk,
akiknek feladatuk, hogy életükkel vi-
gyék tovább Krisztus fényét. Elsõ ál-
dozáskor szintén égõ gyertyával ke-
zünkben megújítottuk keresztségi fo-
gadásunkat, Istennek szenteltségün-
ket. Ezt évrõl évre a húsvéti gyertya
fényénél - mely Krisztus világossá-
gát jelképezi - szintén égõ gyertyával

a kezünkben megújítjuk. Emlékeztet
ez bennünket arra, amit Jézus így
mondott: "Úgy világoskodjék vilá-
gosságtok, hogy látván jótetteiteket
magasztalják mennyei Atyátokat!" A
szentírásban gyakran olvassuk, hogy
a világosság fiai vagyunk, akik el-
lentmondanak a sötétség tetteinek, és
Isten igazságának és szeretetének fé-
nyét kell, hogy hordozzuk a világ-
ban, bárhol is járunk. A keresztség-
ben az Istentõl kapott megszentelõ
kegyelem az a ragyogó fény, amely
életünket Isten szeretetével egybe-
kapcsolja és a többi Istentõl kapott
kegyelemmel együtt erre a tanúság-
tevõ életre segít. Isten velünk akar
világítani. Van mit megvilágítani,
sok sötétet lát az ember, akárcsak
egy híradó kapcsán is... A gyertya,
amelyet az Egyház megszentel élet-
hivatásunk jelképe. Bármennyire tö-
rékeny is egy gyertya kiszolgáltatva
a különbözõ viharoknak, az a dolga,
hogy világítson, oszlassa a sötétsé-
get. Isten égõ gyertyával a kezünk-
ben a világba küld, hogy velünk és
általunk az õ fénye másoknak is oda-
világítson arra aki Maga a Világ Vi-
lágossága: Jézusra. A tõle kapott
fény másokat is segít világosságra
jutni, mert Isten az õ fényével min-
denkit meg akar világítani, boldoggá
akar tenni. Ahogy nem jó sötétben,
úgy nem jó a sötétség tetteiben -bûn-
ben- sem élni. Ahogy a szentírás
mondja: Isten szava nekünk lámpa-
fény, világosság utunknak ösvényén.
Ezért kér bennünket a szentírás:
"Járjunk az Úr világosságában!" Ad-
jon ehhez erõt Isten mindnyájunk-
nak! S ha szeretteink sírjánál megál-
lunk, és gyertyát gyújtunk, az is jus-
son eszünkbe, hogy az ember nem
olyan, mint a falevél, melyet elsodor
a szél? Isten szeretetének örök fényét
is nekünk akarja adni! Erre tanít
minket gyertyaszentelõ ünnepe, s a
nagy pedagógus az egyház fény
szimbolikája.

Dr Kisházi-Kovács László
plébános  

Szatymazi váltó
A januári, úgynevezett extra váltó
után most visszatérünk a rendes ke-
rékvágásba. Dr. Lengyel Andrea há-
ziorvos legutóbb azt javasolta, ke-
ressem fel Dr. Bandl Erzsébet fogor-
vosnõt és érdeklõdjem szívügyérõl, a
prevenciós fogászatról. Így is tettem
és megszereztem életem legkelleme-
sebb fogászati rendelõs élményét.    
-Doktornõ. Ön hogyan látja a fogá-
szati megelõzés helyzetét, jövõjét?
Mindez hogyan alakul Szatymazon?
-A megelõzés egy olyan téma, ami
nagyon fontos az egészségügy min-
den területén. Mindenki tudja, hogy
a megelõzés mindig olcsóbb, mint a
kezelés - mégis mindig csak beszél-
nek róla. Fokozatosan épülnek le o-

lyan dolgok, amiket évtizedekkel ez-
elõtt véres verejtékkel harcolt ki a
szakma. Sajnos ez alól a fogászat
sem kivétel, igaz, Szatymaz volt az
utolsó, ahol az önkormányzat állni
tudta a prevenciós költségeket (Den-
tocar tabletta, Elmex-zselézés) egé-
szen addig, amíg egy egészségügyi
rendelet megszüntette ezen gyógy-
szerek támogatottságát. Pedig az el-
múlt 20 év megdöbbentõen igazolta a
prevenció szükségességét: 20 évvel
ezelõtt, egy 8. osztályban 180-200
tömést is készítettünk és ép fogú
gyerek csak 1-2 volt néha mutató-
ban. (Saját szememmel láttam az ak-
kori kartonokat: nem egy nyolca-
dikos tömött fogainak száma az é-
letkorával vetélkedett! - a szerk.) A
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mostani nyolcadikosok 1/3-ának ép a
fogazata és a többinek is csak 1-2
tömött foga van. Érdekes és tanulsá-
gos statisztikákat, diagramokat le-
hetne készíteni és élvezném is ezt a
munkát nagyon, de egyelõre nem jut
rá idõm oly sok a kötelezõ admi-
nisztráció. Hogy hányadán áll a pre-
venció helyzete jelenleg? Sajnos
meghatározza, hogy nincs pénz,
továbbá szabályoznak mindenféle
minimum idõk, idõkorlátok (például
a régebbi félévente kétszeri szûrés
helyett egy lett elõírva). Természete-
sen mi mindezek ellenére igyekszünk
mindent megtenni, mert tudjuk,
hogy a megelõzésnek milyen haszna
van. Az anyatejes világnapon mindig
elmondom: ha egy anyuka elhatároz-
za, hogy ép fogú gyermeket szeret-
ne, azért már az anyaméhben lehet,
sõt el kell kezdeni tenni.      
- Egy átlagos felnõtt hogyan tehet a
fogai épségért?
- A legfontosabb az évi kötelezõ szû-
résen való megjelenés. Az egy do-
log, hogy valaki úgy érzi, nincs lyu-
kas foga, ettõl függetlenül rendszere-
sen kontrollálni kell. A fogszuvaso-
dások formája, kialakulása sokat vál-
tozott, a fluoridos fogkrémek követ-
keztében a fogzománc nem roppan
be, így a lyuk felfedezéséhez sokszor
szakember szeme kell. Sokan fo-
gyasztanak kólát, édes üdítõket nap-
közben és utána nem sietnek fogat
mosni (mert nincs morzsa, nincs
még itt az ideje stb.), így az beszi-
várog mélyen a fogak közé és már
meg is kezdõdik a rejtett fogszuva-
sodás. Arról nem is beszélve, hogy a
lyukas fogakon túl van még megany-
nyi "fogas kérdés". Például ínygyul-
ladás esetén is szakember segítségét
kell kérni, azaz ha fogmosáskor íny-
vérzést tapasztalunk, hiszen a fogágy
állapota is nagyon fontos. Minden-
képpen megemlíteném még a rákszû-
rést is, hiszen a különbözõ daganatos
betegségek egyre gyakoribbak és
egyre fiatalabb korban jelentkeznek.
Például a nyelvrák olyannyira nem
okoz panaszt, hogy mire a beteg bár-
mit is észrevesz, az már nagy való-
színûséggel áttétet adott a szervezet
más területén. A szájüregi rákos
megbetegedésekben a nem megfelelõ
szájhigiénián túl a dohányzás, az al-
koholfogyasztás, a helytelen táplál-

kozás és a környezetszennyezés is
komolyan közrejátszik. Sajnos gya-
kori tapasztalat az is, hogy a beteg a
panaszai ellenére sem megy el az or-
voshoz - nem is tudom, hogy ennyire
félnek vagy talán õk is érzik, hogy
nagy a baj.          
- Az egyébként elképzelhetõ, hogy
helyes fogápolással valakinek idõs
korában szépek legyenek a saját fo-
gai?
- Nem kizárt. Sõt, az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) projektjei év-
rõl-évre egyre magasabbra teszik a
mércét, hogy mi a kívánatos cél bi-
zonyos korcsoportokban. Nyilván
vannak genetikus adottságok, például
lehet valakinek hajlama olyan fog-
ágy-betegségre, hogy nem sokat tud
tenni ellene, de késleltetni azt igen.
Ehhez azonban valóban rendszeresen
el kell jönni. Megmenthetõek saját
fogak a megfelelõ idõben elkészített
pótlással is, hiszen ellenkezõ esetben
a fokozott igénybevétel a megmaradt
saját fogak elvesztéséhez vezethet.
Tudom, nem olcsó dolgok ezek, de
azért van kedvezmény bõven (példá-
ul nyugdíjasoknak, rokkantaknak,
közgyógyellátási igazolvánnyal ren-
delkezõknek, terheseknek) és a fog-
megtartó tevékenység még mindig
mindenkinek ingyenes! Csak imád-
kozni tudunk, hogy legalább ez meg-
maradjon, és ne kerüljön ki a fo-
gászat az alapellátásból!        
- Mikor bejöttem szinte az volt az el-
sõ, hogy megjegyezte: szépek a foga-
im. Mindig mindenkinek megnézi a
fogait? Egyáltalán mit jelent egy á-
polt fogazat?
- Igen, ez foglalkozási ártalom. Mi a
fájós fogú betegeket is mindig igyek-
szünk rábeszélni, hogy jöjjön vissza
máskor is, folyamatosan figyeljen a
fogaira. Egy szép fogsor kellõ önbi-
zalmat ad és manapság kifejezett el-
várás is már. Az iskolásoknak szok-
tam is mondani, hogy egy állásinter-
jún az állás elnyerésének három fel-
tétele van: nyelvtudás, számítógépes
ismeret és szép mosoly, azaz az ép,
rendezett fogazat. Ez olyannyira így
van, hogy nekem is volt olyan pá-
ciensem, aki elment egy állásinterjú-
ra és azt mondták neki, hogy ha
megcsináltatja a fogait, akkor felve-
szik. Az sem véletlen, hogy az ösz-
szes amerikai filmben 32 foggal mo-

solyog mindenki. Az ápolt fogak, a
szép mosoly az életben tényleg na-
gyon fontos. A fogatlan páciensek
10-15 évet fiatalodnak a protézis el-
készülte után. De gondoljunk csak
bele, hogy már a rabszolgáknak is a
fogait nézték régen vagy ott van az
ókori Fogat fogért közmondás is.
Sõt, már Hippokratész és Galenus i-
dejében is tudták a rossz fogakról,
hogy komoly (szív, vese, ízületi, ér-
rendszeri) betegségeket okozhatnak.
Újabb kutatások szerint egy beteg,
állandóan gyulladt fogágy érrendsze-
ri megbetegedéseket, illetve koraszü-
lést is okozhat. Komoly dolog a fog,
tényleg nem szabad elhanyagolni!     
- A családjáról mit mesélne az olva-
sóknak?
- Három gyermekem van. Fogorvos-
nak nem készült egyik sem, mert azt
mondták, õk ennyit nem fognak dol-
gozni. Igaz, az egyik fiam végül az
orvosi pályát választotta, a másik két
gyermekem közgazdász, illetve an-
gol-olasz szakos tanár. 15 évestõl a
9 hónaposig hét unokám van, az a-
rány pedig: 6-1 a fiúk javára. Van
hová szaladgálni, segíteni, nem unat-
kozom. 
- Van valami érdekes hobbija?
- A kötés az, ami kikapcsol, de az a
baj, hogy nincs rá idõm. Régen még
egy éjszaka alatt bármi elkészült, de
most már nem bírom az éjszakázást.
A másik kedvencem a zene és ez a
kötéssel teljesen jól meg is fér(ne).
Persze zenét hallgatni a háztartási
munka mellett is lehet és szoktam is.  
- Mi a legkülönlegesebb élmény, a-
miben valaha része volt?
- Ez egy jó kérdés. Az unokák szü-
letése, az elsõ unoka születése sem-
mihez sem fogható érzés - még a
saját gyerek születéséhez sem.
- Kinek a szavait lenne élmény a Mi
lapunkban olvasni?
- Szívesen megszólaltatnám a gyógy-
szerésznõt, Bereczki Ágnest. A 
gyógyszertárak mûködését is folya-
matos változtatások, nehézségek jel-
lemzik - többek között errõl szeret-
ném, ha mesélne. 
- Köszönöm szépen az érdekes be-
szélgetést, ami kívánom, hogy váljék
egészségünkre!

Pölösné Hudák Dóra

Óvodánkból
Álljon a bál, amíg állhat.

Nyaggassuk a citerákat.
Körbe-körbe! csak vidáman!
Maszk nélkül, meg maskarában.

(Galambos László)

Alig ocsúdtunk fel a
karácsonyi és szil-
veszteri mámorból,
ismét itt egy újabb
ünnep, a farsang. A
karnevál, a bulizás

és a vele járó elõkészületek kizök-

kentenek a szürke, téli hétköznapok
mókuskerekébõl, és megint van egy
ok, amiért jókat ehetünk - ihatunk,
és persze mulathatunk.
A farsangi ünnepek a tél temetését, a
tavasz közeledtét jelzik, és számtalan
hagyomány kötõdik ehhez az idõ-
szakhoz.
Farsang ünnepe vízkereszt után veszi
kezdetét, s egészen hamvazó szerdá-
ig tart.
Elõkerülnek az angyalszárnyak és a
lovagruhák. 

A kisóvodások közül sokan bújnak
állatjelmezekbe, mesefigurákat, hõ-
söket választanak.
A lányok többsége tündérnek, ki-
rálylánynak, a fiúk pedig lovagok-
nak, kalózoknak öltöznek elõszere-
tettel. 
A farsang mindenütt a bálok, az ön-
feledt mulatságok ideje. A bálozók
elbúcsúztatják a telet, és babonákkal,
népszokásokkal ötvözve elûzik a te-
let.
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"Tõlünk függ minden, csak akarjuk..."
Széchenyi István

FELHÍVÁS!!!!!!
Ezúton kérnénk a Kedves olvasók segítségét, fogjunk össze és fõzzünk együtt játszóteret a Delikát 8 ételízesítõvel
a szatymazi óvoda óvodásainak.
Óvodánk udvarán alig maradtak játékok, melyek az  EU- szabványainak megfelelnek, ahhoz hogy gyermekeinknek,
unokáinknak legyen mivel játszaniuk, új játékokra van szükség.
Akik szeretnének segíteni abban, hogy esélyeink a nyerésre még nagyobbak legyenek szóljanak a barátoknak, ro-
konoknak ismerõsöknek, kérjék meg, ha a DELIKÁT 8 ételízesítõt használja, NE DOBJA KI a kiürült zacskókat,
hiszen nekünk értékes grammokat, dekákat, kilókat jelentenek!!!!
A zacskókat az óvodában gyûjtjük össze!

Programok :
Február 20-án tartják az iskola alsó
tagozatosainak farsangját.
Február 20-án(péntek) 17 órától: a
Szatymazi Fakanál Klub soros össze-
jövetele.
Február 27-én(péntek) 17 órakor:
"Erdélyi utazások" címmel vetítéssel
egybekötött elõadást tart Pálmai
József.

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 1700

Helye: Mûvelõdési Ház
Vezeti: Kónya Géza
Hastánc tanfolyam
Szombat:1015

Vezeti: Simon Renáta
Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 730-1900

Könyvtár
Kedd, csütörtök:900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat : 900-1300

Baba-mama klub
Kéthetenként hétfõn

1000-1200

Következõ alkalom:
február 23-án

Óvodánk a hagyományaihoz híven
idén 2009. február 14.-én szombaton
rendezi az Óvodás Szülõk Bálját,
melyet a 100 éves Fogadóban tar-
tunk.

A gyermekek farsangját 2009. feb-
ruár 20-25 között tartjuk az óvo-
dában.

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2007-ben:
Zenei elõadás: 36.000.-Ft
Vászon (szoknya): 12.974.-Ft
Anyag varrás: 20.000.-Ft
Játszóház használat: 30.735.-Ft
Kecskeméti Planetárium: 8.750.-Ft
Vadaspark: 9.350.-Ft
Gyereknap/alapanyag: 14.349.-Ft
Porszívózsák: 5.500.-Ft
Bábszínház bérlet: 39.600.-Ft
Logi vár: 20.400.-Ft
Mikulás: 14.077.-Ft
Karácsony: 13.025.-Ft

2008-ban:
Zenei elõadás: 29.200.-Ft
Játszóház használat: 18.900.-Ft
Vadaspark: 13.800.-Ft
Rendezvényekre alapanyag: 16.413.-Ft
Porszívózsák: 17.430.-Ft
Bábszínház bérlet: 42.900.-Ft
Készségfejlesztõ játékok: 167.850.-Ft
Elõadások: 70.000.-Ft
Ágyásszegély/homokozó 11.475.-Ft
Kút+csap: 35.900.-Ft
Vidámpark: 15.000.-Ft
Bögre/Mikulás ajándék 23.270.-Ft

A Mi Óvodánk Alapítvány 2007. és 2008. évben az alábbi programok megvalósításához, és dologi és egyéb kiadá-
sokhoz tudott hozzájárulni:
"Az alapító okirat II/1. pontja (alapítvány célja) illetve III/3. pontja (alapítványi vagyon felhasználása) alapján a Mi
Óvodánk Alapítvány Szatymaz elnevezésû alapítvány az alábbi dolgokat adta át a szatymazi óvodának

Kifõztük…
Február 23-án tartotta alakuló fõzését a Szatymazi
Fakanál Klub (egyenlõre csak kiskanál). Az alakuló
evésre a mûvelõdési házban került sor mintegy kilenc
fõvel. A vidám csapat célja, hogy a hasukat és a fõzni
szeretõ szatymaziakat rendszeresen összehozza, és a
gasztronómiai élmény mellett egy jó hangulatú estét,
beszélgetést szervezzen számukra. Fontos szempont,
hogy részt vegyen a település rendezvényein, a számta-
lan fõzõversenyen, és gasztronómiai fesztiválon
egységesen meg tudjon jelenni, és képviselni tudja
Szatymazt. 
Várunk minden kedves érdeklõdõt és ötleteiket.

K.J.
Klub alapítók
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Munkában a Fakanál Klub tagjai

A Nyugdíjas Egyesület

következõ összejövetelét

február 25-én (szerda) 

17 órakor tartja 

a mûvelõdési házban.

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi
Egyesületünk február 1-je óta a - ré-
gi rend szerint - megkezdte a foga-
dóórák tartását: minden csütörtökön
de. 10-12 óráig. Várjuk tagjainkat!
Segítünk ügyeik intézésében és a
közlekedési támogatási nyomtatvá-
nyok kitöltésében.
Kérjük, hogy a tagdíjakat szívesked-
jenek befizetni április 1-jéig!
Az összeget nem emeltük: 

1200 Ft/hó. 
A tagkönyveket hozzák magukkal a
befizetéshez!

Meghívó!
A Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete szeretettel meghívja Önöket
a 2009. március 7-én (szombaton) 18 órakor kezdõdõ hagyományos
nõnapi jótékonysági báljára!  
A rendezvény fõvédnöke dr. Juhász János, a szegedi Rotary Klub elnöke.
Program: 1900: Német József magyar - és cigánynóta énekes, kíséri

Táboros Imre.
Vacsora: 2000-kor Bográcsos marhapörkölt körettel, kávé, sütemény.

Büfé a helyszínen!
Belépõdíj: 1500Ft/fõ
A jegyek csak elõvételben kaphatók február 19-tõl a fogadó órákon és a
mûvelõdési házban a személyzetnél.
Virradatig tánc!            Mindenkit szeretettel várunk!

Gera Anna
elnök

Csak egy gondolat…
A farsang a tavaszvárás pogány kori
ünnepeibõl nõtt ki, s azon kevés nép-
szokásaink egyike, amelyek életben
maradtak a múlt században és élet-
képesnek bizonyulnak a 21. század

kezdetén is.
A Vízkereszttõl Hamvazószerdáig
tartó idõszak a zajos mulatozás, a
tréfa-csinálás, bolondozás, eszem-
iszom gondûzõ ideje, melyben alkal-
munk nyílik a mindennapi prob-

lémák és önmagunk "kifigurázásá-
ra", a feszültségek levezetésére és
ezáltal a feltöltõdésre. Használjuk ki
hát ezt a néhány hetet, táncoljunk,
daloljunk, nevessünk!

(szerk.)

Sport
V I L Á G N A G Y S Á G O K
SZATYMAZON
Illusztris vendégei voltak karácsony
elõtt a Szatymazi Sportegyesület
dzsúdósainak. A klub meghívására
Szatymazra látogatott Ungvári Mik-
lós Európa-bajnok, kétszeres VB
bronzérmes és barátnõje, a holland
színekben junior Európa-bajnok, U
23-as EB ezüstérmes Kitty Bravik,
akik közös edzésen is részt vettek a
klub fiataljaival. 
A gyerekek és a szülõk nagy izga-
lommal várták a két bajnokot. A jó
hangulatú bemelegítés után /melyet
Ungvári Miki "vezényelt"/ a vendé-
gek saját speciális versenytechni-
káikból adtak ízelítõt a gyerekeknek,
s a fiatal dzsúdósok nagy lelkesedés-
sel és figyelemmel hallgatták a két
nagyszerû versenyzõt és próbálták
elsajátítani az általuk bemutatottakat.

Így kell ezt csinálni! - a két Európa-bajnok oktat
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HAJRÁ SZATYMAZ!
Focicsapatunk háza tájáról

A hagyományoknak megfelelõen ja-
nuár közepén kezdték meg a Szaty-
maz SE focistái az alapozó edzé-
seket. Heti három edzéssel, illetve
hétvégenként edzõmeccsekkel igye-
keznek a lehetõ legjobb formába
hozni magukat, hogy a megye II-be
való feljutás ne csak álom maradjon.
Két edzõmeccsrõl tudok most, a
lapzártakor beszámolni: a Domaszék
szintén megye III-as csapatát 16:1-re
sikerült megverni, a megye II. osz-
tály középmezõnyében lévõ Zsom-
bón pedig 3:2-es vereséget szenve-
dett csapatunk.   
A 2008/2009-es bajnokság tavaszi
fordulójának elsõ hivatalos meccsére
március 14-én kerül majd sor ide-
genben, az FK Szeged csapata ellen. 

Pölösné Hudák Dóra

A technikagyakorlás után következ-
hettek a küzdelmek, amelyben az if-
jú judokák egymás után "tették pró-
bára" a két Európa-bajnokot, akik
becsülettel, olykor virtuóz és humo-
ros elemekkel is fûszerezve állták a
gyerekek szûnni nem akaró roha-
mait.
Az edzés végén a fiatalok és szülõk

kérdésekkel árasztották el a két ven-
déget és nem maradhatott el a közös
fotók készítése, valamint az auto-
gramosztás sem judogira, pólóra,
fényképekre. Bebizonyosodott, hogy

Kitty és Ungi legalább olyan profi a
gyerekekkel való bánásmódban és a
judo népszerûsítésében, mint magá-
ban a sportágban. 
Az idei évben igen korán megkez-
dõdött a versenyévad a cselgáncso-
zóknál. Épphogy vége lett az ala-
pozásnak, máris az ifjúsági korú ver-
senyzõk Magyar Köztársaság Kupá-
ján léptek tatamira a szatymazi dzsú-
dósok január 17-én Budapesten. Az
év elsõ versenyén erõs mezõny gyûlt
össze a Honvéd Tüzér utcai termé-
ben. 

A lányok mezõnyében két verseny-
zõnk lépett szõnyegre. Kónya Vik-
tória a 48 kg-os súlycsoportba mér-
legelt, és két gyõzelemmel és egy
vereséggel a dobogó harmadik foká-
ra állhatott. Guba Henrietta az 52
kg-os mezõnyben a hetedik helyet
szerezte meg.
A fiúknál 45 kg-ban a még serdülõ
korú Ohát Ottó elsõ mérkõzésén szo-
ros küzdelemben maradt alul a ké-
sõbbi gyõztessel szemben, majd há-
rom magabiztos gyõzelem után a
bronzéremért vívott csatában húsz
másodperccel a vége elõtt egy tak-
tikai hiba miatt egy kézben tartott
mérkõzést veszített el, így az ötödik
helyen végzett. Veszelovszki Kevin
a 60 kg-os súlycsoportban remekül
küzdött és végül szintén az ötödik
helyen zárta a versenyt. 
Január 31-én került megrendezésre
Budapesten a felnõtt Magyar Köz-
társaság Kupa. A még ifjúsági korú
Kónya Viktória élete elsõ felnõtt
versenyén a 48 kg-os súlycsoportban
a negyedik helyen végzett.

A Szatymazi SE cselgáncs szak-
osztálya szeretettel vár minden
judo iránt érdeklõdõ 6 és 12 év
közötti lányt és fiút az általános
iskola tornatermében tartott edzé-
seire.
Edzésidõpontok: hétfõ 17.15-
18.15, péntek 16.00-17.00.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs /20-
555-0629/ edzõnél.A csapat a vendégekkel ( álló sor jobbra Ungvári Miklós, középen kékben Kitty Bravik)

A szatymazi focicsapat.  Állnak: Baranyi P., Rabi, Gémes, Táborosi, Nagy,
Baranyi Péter (edzõ), Fûz, Kálmán, Polgár, Gergely. Guggolnak: Baranyi
G., Széll, Csíkos, Gyuris, Maróti, Fischer, Illyés. Kapusok: Pölös N.,
Bondor. A képrõl hiányoznak: Pölös G., Szabó Ödön (elnök).
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Olvasóink írták
Vízipipa
Manapság egyre többször lehet hal-
lani, hogy gyerekek is kapcsolatba
kerülnek a vízipipával. Karácsony-
ra, születésnapra, ballagásra ezt kap-
ják ajándékba. Elgondolkodtatott a
dolog, s egy kicsit utánaolvastam.
Több véleményt találtam, sokszor e-
zek egymásnak igen ellentmondóak
voltak.
A WHO tanácsadó testület felhívása
szerint a vízipipázáskor fogyasztott
dohány által sokkal több füstnek te-
szi ki magát az ember, és ráadásul
több idõn keresztül, mint a hagyo-
mányos dohányzás alkalmával. A
vízbõl kiemelkedõ füst számos olyan
mérget tartalmaz, ami ismereteink
szerint tüdõrákot, szívbetegséget
vagy más egyéb betegséget idézhet
elõ. A nikotin miatt a vízipipa u-

gyanolyan függõséget okoz, mint a
cigaretta.
A kutatások még folynak, de a vízi-
pipa általi passzív dohányzás u-
gyanolyan veszélyeknek teszi ki az
embert, mint a cigaretta.

Egy másik vélemény:
A vízipipában nem égetjük hamuvá a
nedves dohányt, hanem forró leveg-
õt áramoltatunk át rajta. A levegõ az
izzó faszén mellett hevül fel, de mire
elér a dohányhoz, lehûl 200-400 fo-
kosra. Nem tudnak a rákkeltõ anya-
gok kiválni a dohányból, aminek a
füstje átáramlik a pipa testén és a
szívócsövön, ahol egy része lera-
kódik. Ez a füst útközben átáramlik
és lehûl a vízben, ahol szintúgy lera-
kódik némi anyag.
A vízipipa füstje hideg, így a gége-
rák nem valószínû. A hosszú csõ-

rendszerben és vízben megszûrõdik,
így a káros anyagok lerakódnak,
nem jutnak a tüdõbe. 

Külföldi vízipipás fórumokon lehet
olvasni, hogy a bulvársajtót a ciga-
rettagyárak vonták be a témába, mert
féltik a piaci részesedésüket a vízipi-
pa terjedése miatt.
Nem tudom, mennyi alapja lehet en-
nek, de mindenképpen elgondolkod-
tató, hogy néhányan, ha 10-14 éves
gyermeküknek valami meglepetést
szeretnének adni, akkor éppen a ví-
zipipát választják.
Õk pedig úgy érzik, hogy társaiknál
különlegesebbek lettek ezáltal. Pedig
manapság már azzá válhatnak (saj-
nos), ha egy tartalmasabb könyvet
elolvasnak.

egy olvasó

A február a farsang, a farsangi bálok idõszaka. A jelmezkészítés és beöltözés kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy
móka és életre szóló élményekkel gazdagodhatunk. Nálunk a mai napig õrzött családi kincs az a virágjelmez, amit
édesapám varrt nekem, de sokat emlegetett legenda nõvérem néger rabszolga-alakítása is a Rabszolgasors paró-
diájában. Mára már én is jelmezkészítõvé avanzsáltam (tavaly Noddy-ruhák készültek nálunk, az idei döntés még
nem született meg), bár egy valamivel konkrétan hadilábon állok: a kézügyesség.
Biztosan tudom, hogy Einstein nem ebben a vonatkozásban mondta azt a híressé vált mondatát, ami e havi
rejtvényünk megfejtése, de nekem valahogy mégis egy igencsak idepasszoló idézetnek tûnik. Jelmezkészítésnél vagy
épp mások öltözékének megítélésénél mindig jusson eszünkbe ez a bölcs gondolat!

12. 13.

14.

18.

20.
22.

24.
25. 28.

30.

35.

37.

40. 41.

38.

�

Írja be a megadott szavakat a rejtvény megfelelõ helyeire. Ha ügyesen
dolgozik, a végén négy szónak nem jut hely, melyeket sorba rendezve
Einstein szavainak folytatását kapja: "A képzelõerõ …"
Kétbetûsek: am, az, gc, ho, il, jv, mr, ol, tn
Hárombetûsek: cet, elo, ibj, ifi, lir, lra
Négybetûsek: Aida, bier, irel, leéd, lido, mint, pasa, tyúk
Ötbetûsek: álarc, homár, kvarc, latin, tapos, újság
Hatbetûsek: ármány, dombos, Elemér, jácint, Nándor, Tamara, tiráda
Hétbetûsek: elefánt, ismeret, olaszos
Nyolcbetûs: ecetolaj
Kilencbetûsek: fontosabb, jelmezbál

PHD
Utóirat: engedjék meg, hogy sajnálatomat fejezzem ki az elmúlt hónapok
rejtvényei (illetve azok hiánya) miatt, de higgyék el nekem, a technika
ördöge tréfált meg minket mindannyiszor…  Ha ezen soraimat most
olvassák, akkor végre kegyes volt hozzánk… 

Rejtvény

Könyvajánló…most valóban

Szemezgessünk egy kicsit az új
könyvekbõl! 
Szülõknek kötelezõ! Vujity Tvrtko
Fertõ címû könyve. "A világháló ma
már létszükséglet. Öncsalás azon-
ban, ha elhitetjük magunkkal, hogy a
mi családi békénket nem fenyegetik
a nem kívánt internetes tartalmak…"
Nem árt tehát kiismerni ezt a vir-
tuális világot és felkészíteni gyer-
mekeinket a veszélyre!

Már jó ideje a hitelválságról szólnak
a híradások. Vajon hogyan látja a
világon végigsöprõ pénzpiaci válsá-

got a világhírû pénzügyi guru? Soros
György A 2008-as hitelválság és
következményei címû kötetében a
válság okait elemzi, és keresi a le-
hetséges megoldásokat.

Talán egyik lehetséges megoldás, ha
korán kelünk…vagy ha nem veszít-
jük el humorérzékünket?
Bánó Attila A fõnyeremény címû
kötetében százféle adalékot gyûjtött
nekünk össze a derûs életszemlé-
lethez.

Örömmel láttam a televízióban a
minap azt a reklámot, melynek vala-
hogy így szól a mondanivalója: "Ne

hagyja, hogy a tévé nevelje fel!"
...Hát ne hagyjuk! Olvassunk mesét
kicsiknek, nagyoknak! 

Mi magunk is "elvarázsolódhatunk"
egy-egy jól megírt könyv segítségé-
vel. Mûködik! Aki nem hiszi, annak
cserébe ajánlok egy másik könyvet.

Akinek pedig csak nézelõdni van
kedve, ajánlom szíves figyelmébe
egy ifjú reklámgrafikus, Nagy Dá-
niel kiállítását ,amely március 14-ig
tekinthetõ meg könyvtárunkban.

Feketéné Bárkányi Ilona
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Nincs farsang fánk nélkül
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 
2 dl tej, 
4 dkg élesztõ, 
5 dkg cukor, 
5 tojássárgája, 
6 dkg olvasztott vaj, 
olaj a sütéshez, 
porcukor a szóráshoz, 
lekvár a kínáláshoz 

Farsangi fánk elkészítése:
1.A lisztet mély tálba szitáljuk. A tej felét meglan-

gyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztõt, beleszórjuk a
cukrot, és kb. 15 percig pihentetjük. 

2.A liszt közepébe mélyedést nyomunk, beleöntjük az
élesztõs tejet, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a vajat,
egy csipet sót, és még annyi tejet, hogy lágy tésztát
kapjunk. Hólyagosra kikeverjük, letakarjuk, és meleg
helyen kb. 30 percig kelesztjük (a tészta kétszeresére
dagadjon!). 

3.Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk a tésztát,
és 5-6 cm átmérõjû szaggatóval vagy pohárral kiszag-
gatjuk. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra ki-
nyújtjuk, és szaggatjuk. A fánkokat kb. 20 percig pi-
hentetjük. 

4.Bõséges olajat forrósítunk, a fánkokat középen kissé
benyomjuk, és kis adagokban kisütjük. Az elsõ olda-
lukat lefedve kb. 3-4 percig, majd megfordítjuk õket,
és fedõ nélkül további 1-2 percig sütjük. 

5.Papírkendõre szedjük, lecsepegtetjük az olajat, majd
tálra rakjuk, és megszórjuk porcukorral. Lekvárral
kínáljuk.

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZATYMAZON

>Földmérési munkák:
- telekmegosztások, telekhatár kitûzések,
- épületfeltüntetés, épület kitûzés, bontási ter-
vek,
- szolgalmi jog bejegyzés,
- mûvelési ág változás,
- minden más földmérési munka

>Egyéb szolgáltatások: 
- igazságügyi földmérési szakértés: szakvéle-
mény permegelõzõ eljárásban
- ingatlan értékbecslés
- közvetítõi eljárás lefolytatása vitás felek
között.

>Elérhetõségünk:
- személyesen: hívására személyesen felke-

ressük
- telefon: 30-218-8953
- fax: 62-424-404
- weboldal: www.infogeobt.hu
- email: infogeo@vnet.hu
- levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a

Mezõgazdasági kisgépek,
rotátorok, kerti traktorok 

javítását, felújítását
vállaljuk Szeged- Kiskundorozsmán. 

Érdeklõdjön a KÖKAR KFT-nél 
a 06-30-488-0241-es telefonszámon

Nyelvoktatás
Egyéni és csoportos angol, illetve szerb-horvát

nyelvoktatást vállalok- alaptól a legfelsõbb
szintig! Felkészítek felvételi- és államilag elis-
mert, nemzetközi vizsgákra. Szeretném sokéves

belföldi- külföldi tapasztalataimat átadni.
Szeretettel várom az érdeklõdõket az alábbi tele-

fonszámokon: 06-30-5359063; (62) 283-295

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.

Biztosító felé számlát adok!

A Maya Kozmetika
megújult, szép környezetben

várja Kedves Vendégeit!
Száraz bõr? Narancsbõr? Májfolt?
Hajhullás? Ránc? Pattanás? Az Ilcsi
Naturkozmetikumok minden bõr-
problémára megoldást kínálnak.

Bõrfeszesítés ultrahanggal, smink teto-
válás arcon és testen. Biztonságos bar-
nulás a szoláriumban.  Az otthoni haté-
kony bõrápoláshoz szükséges krémek
bõrdiagnosztika után a helyszínen be-
szerezhetõk. 
Nyitva tartás:

kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 13 óráig, 
vagy telefonos egyeztetés után bármely napon

és idõpontban a Szolgáltatóházban 
(Dózsa Görgy u.49.)

Tel.: 06-70-616-93-35;
06-70-616-93-38.
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea (tel: 283-
101) Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatymaz, 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:
Mezeiné 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:
Február
21-22.
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)
Febr. 28 - márc. 1.
Dr. Sipos Attila
(06-30-487-8383)
Március
7-8.
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
14-15.
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)

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

VÁLTOZÁS febr: 1-jétõl
Rendelési idõ
Hétköznap: 800- 900, 

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 tele-

fonszám: 06/20-9571-128
Jegyzõnõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850

Dankó Pista Mûvelõdési
Ház és könyvtár
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: 

06-20/209-5307
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)
mûvelõdési ház, Dózsa u.
42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra:csütörtök: 800-1200

Tel.: 06-20-9352-896

Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

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

tel.: 06-30-5000-532
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: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

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: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai:
Barna Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Pölösné Hudák Dóra. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szatymaz, Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: március 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
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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.

Ujvári Nikolett 2009.01.28.
Szülei: Ujvári László és Nagy Ildikó

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülött-jük belekerüljön a "Mi Lapunkba", kérjük értesít-

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

10 éves volt a  Mi  lapunk

Gólyahírek

Búcsúzunk tõlük
id. Rovó József
II. körz. 84.

Makra Ferencné
Kossuth u. 82.

Purzsa Mihály
György

I.körz. 78.

Dr. Málik Miklós
István

I. körz.17.

Jöjj el, jöjj el március!

Mogorva tél messze fuss!

Jöjj el, jöjj el vidámság!

Viruljon ki minden ág!

Dalba kezdjen sok kis madár

és énekeljen úgy, mintha már

nagyon rég tavasz volna,

szép kikeletrõl dalolna.

Jöjj el, jöjj el tavasztündér!

Oh, de régen messze tûntél.

Téged óhajt, téged vár

Nyílni vágyón a határ.

Erdõszélen néhány bokor,

A sûrû napfény belé botol.

Mosolyog az ámbitus,

Üdvözlégy, szép Március!

(Budai István)

Március-hívogató


