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A tartalomból:
3.o. Fejlesztések, pályázatok
4.o. Agrár környezet-gazdálko-

dási pályázati lehetõségek
5.o. Szentostya és krizma
7.o. Ballagók
9.o. Szünidei tanácsok

14.o. Kutyaoltás 

Július 11-12-én a mûvelõdési házban és
annak környékén szakmai programokkal, fogatos
felvonulással, sztárvendégekkel, palacsinta partival, va-
rázslattal, táncos bemutatókkal, utcabállal. Kedvcsi-
nálóként néhány program: AbbaShow, Szekeres
Adrienn, Defekt Duó (Mikroszkóp Színpad), Gulyás
László vándormuzsikus, ShakeBand, szegedi mû-
vészek operett mûsora.
Részletek a következõ lapszámban, illetve a
www.szatymaz.hu oldalon.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri

Hivatalban 2009. június 29-30. napján (hétfõ-kedd) ügyeleti
nyitvatartás lesz.

2009. július 1-jén szerdán a hivatal zárva lesz.
A hét további napján az ügyfélfogadás változatlan idõpontban lesz.

Kérjük szíves megértésüket!

ELINDULHAT A CSATORNÁZÁSI PROGRAM

ÕSZIBARACK FESZTIVÁL ÉS FALUNAPOK

A régóta várt szennyvíz-csatorna végre belátható idõn
belül megépülhet Szatymazon is. Jelenleg a tervezéshez
és engedélyeztetéshez szükséges összeget kaptuk meg
európai uniós forrásból, jövõre pedig már a kivitelezés
költségeire pályázunk, így a munkálatok már 2010 õszén
megkezdõdhetnek.

Dr.Kormányos László, Huba Bence a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Igazgatóság igazgatója és Kakas Béla Sándorfalva polgármestere

MEGHÍVÓ
Szatymaz Község Önkormányzata és a Sándorfalva-
Szatymaz Beruházó Víziközmû Társulat tisztelettel meg-
hívja Önt a két település szennyvíz-csatornázásával
kapcsolatban tartandó lakossági fórumra június 17-én
17 órakor a mûvelõdési házba. A rendezvényen tájé-
koztató hangzik el a pályázat jelenlegi állásáról és az
elõttünk álló feladatokról.

BALLAGÓ OSZTÁLYOK

A projekt az Európai Unió támogatásával, aA projekt az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Helytörténet
Az utolsó aratóünnepély
Szatymazon
A minden évben menetrendszerûen
megrendezett régi szatymazi megem-
lékezések és mulatságok sorából
mindig kiemelkedett az éppen ese-
dékes aratóünnepély. E régi hagyo-
mánynak már több mint 60 éve,
/1946-ban/ vége szakadt. De vége
szakadt annak az évezredek során
kialakult és minden évben újra- és
újra bekövetkezõ, nehéz, izzasztó és
fáradságos munkát követelõ örömteli
idõszaknak, a hetekig tartó kézi ara-
tásnak is. Az aratást minden nép és
közösség valamilyen formában meg-
ünnepelte, nem maradtak ki ebbõl a
szatymaziak sem. Csak a hajdan sze-
replõ és a még meglévõ néhány régi
fiatal homályos visszaemlékezése, a
még fellelhetõ néhány sárgult fény-
kép árulkodik a korabeli aratóünne-
pélyek nagyszabású, mély benyo-
mást keltõ, lélekemelõ voltára. Eb-
bõl próbálunk most valamit feli-
dézni.
A szatymazi fiatalság hetekig tartó e-
lõkészülete elõzte meg az utolsó,
1946. nyarán megrendezett és a kör-
nyék legnagyobb megemlékezése-
ként számon tartott aratóünnepélyét
is. A Báló-vendéglõ nagytermébõl
jobbra nyíló gazdaköri helyiségben
történt a fiatalok szervezkedése,
Rácz István kultúros vezetésével. Ott
voltak, hogy csak néhány nevet
említsünk, Klivinyi Mihály, Lippai
Antal, Kormányos Mihály, Koza
András, Kormányos János a rende-
zõk vezetõje, Fogas Gyula, Katona
József és még sokan mások.
Még alig múlt dél, amikor a Báló-
vendéglõ környékén megkezdõdött
az ünneplõk sokaságának gyülekezé-
se. Amikor azután délután 3-at muta-
tott az óra, az ünneplõ magyaros ru-
hában megjelent több száz résztvevõ
felsorakozott, ekkor már a vendéglõ
nagyterme, udvara, valamint az
elõtte lévõ utca és a Puskás-féle tra-
fik is kiürült, a menet vége jóval túl
nyúlt az állomás épületén. A soka-
dalom megindult a templom irányá-
ba, az élen, mint mindig, amióta
Simsay tanító úr a leventéket zenélni
betanította, a szatymazi "rezesban-
da" fújta az indulót. Utánuk, aho-
gyan az a Janovai Mihály itt bemuta-

tott fényképén is látható, magyar ru-
hába kiöltözött leányok következtek,
az új kenyérrel. Középen Farkas
Margit haladt menyasszonyi uszályos
ruhában, kezében a kenyér, mellette
a képen még Molnár Júlia, Kurun-
czai Erzsébet, Kormányos Matild,
Török Anna és Nagy Rozália is lát-

ható. A másik fényképen rajtuk kívül
még Tápai Anna, Gombos Ilonka,
Kovács Katalin, Márta Irén és a Bör-
csök lányok ismerhetõk fel. Õket, a
magyar ruhába öltözött /mellény, fe-
hér ing, csizma/, árvalányhajjal dí-
szített kalapú fiatalokból álló ara-
tópárok követték, "leütött", / a nyél
mellé kötött/ piros-fehér-zöld krepp-
papírba csomagolt kaszájukkal és a
lányok marokszedõ sarlójával. Még
a menet elején Bulikék négyes ök-
rösfogata vontatott egy hatalmas sze-
keret, rajta középen egy sor fölállí-
tott búzakéve utalt az aratásra. A
szekéren és a két oldalán lévõ ven-
dégoldalon arató legények- leányok
ültek ünnepi magyar ruhában. A
fényképen az ökrök elõtt, talán
Fülöp János ismerhetõ fel. /Ma már

csak képen látható ökör és ökrössze-
kér. Nem sok olyan ember lehet
már, aki képes volna az ökrök irá-
nyítására./ A templom felé lassan
haladó menetben Balogh Józsefék
cséplõgépjét egy "Stock" gyártmá-
nyú traktor húzta, rajta sok fiatal ül-
dögélt. A menet hosszú volt. Nem
csak a szatymaziak jöttek el, de itt
volt a közelebbi és a távolabbi kör-
nyék ifjúsága is. Amikor a vonulók
eleje a templomot elérte, a vége még
a sorompón nem jött át, alig hagyta
el a vendéglõt. Az elõl haladók a
templomba bezúdultak, a be nem fért
sokaság az ökrös fogattal, a cséplõ-
géppel a mai labdarúgópálya helyén
lévõ mezõn megfordult  és a ligetben
letáborozott.
Bent a templomban Kiss Gyula plé-

bános úr ünnepi díszben várta a me-
netet. Elõl a magyarruhás lányok
hozták a felszentelendõ új kenyeret,
mögöttük a vendégek és az aratók
sorakoztak kaszával, sarlóval. / A
kasza templomba való bevitelével
volt egy kis gond, mert a plébános
úr elõször tiltotta, bizonyára úgy
gondolta, hogy az majd kinyitva
lesz. Péntek este azonban Török Fe-
renc harangozó hozta az új döntést,
hogy: "kaszával is bejöhetnek"./ A
templomi szertartás rövid volt, csak
a kenyér lett bent megszentelve. Kiss
Gyula plébános úr aratásra vonat-
kozó lelkesítõ szentbeszédére és az
ökrös szekéren lévõ búza megszen-
telésére már a templom elõtti téren
került sor az ott beérkezõ sokaság e-
lõtt.
A Báló-vendéglõ elé visszatérõ me-
netet egy látványos lóverseny várta.
A "fehértói független ifjúság" Ka-
tona József irányításával és a szaty-
mazi fiatalság 10-10 lovast állított ki,
hogy a felajánlott díjért megmér-
kõzzenek. A 20 lovas az Enyingi-
szélmalomnál rajtolt. A futtatásnak,
amit a fehértóiak nyertek, a vendég-
lõ sarkán kihúzott célszalagnál lett
vége. A díjátadás után, a lovasok tel-
jesítményének megvitatása közben a
sokaság betódult a Báló-vendéglõ
nagytermébe és udvarába, ahol az
egybegyûlteket Makra Ferenc gaz-
daköri elnök köszöntötte. Az aratás-
ra utaló rövid lelkesítõ beszéd után a
feldíszített színpadon kezdetét vette
az irodalmi est.
Amikor a színvonalas szavalatokból
és a népi énekszámokból álló kultúr-
mûsor kezdetét vette, a zenészek fú-
vós hangszereiket kicserélték és
Rácz prímás vezetésével, az addig
hangos "rezesbandából", egy kiváló
"vonószenekarrá" alakultak.
Már este volt, amikor a fiatalság
annyira várt aratóbálja is elkezdõ-
dött. A bálon és az aratóünnepélyen
sok "következményekkel járó" isme-
retség köttetett, melyekbõl gyakran
házasság lett. Az irodalmi est után is
kitartók azután, csaknem szünet nél-
kül ropták a táncot és énekeltek. Éj-
jel kettõt mutatott az óra, mire az
aratóünnepély befejezõdött. Akkor
már mindenki sietett haza, hogy nap-
keltére a szokásos munkáját zavarta-
lanul felvegye. A sok látványosság
és az újonnan megismert sok-sok
ember sokáig beszédtémája maradt
az ott megjelenteknek. /Mindez Rácz
István és Molnár Júlia visszaem-
lékezése alapján íródott./ 

Pálmai József

(A képek- nagyban- megtekinthetõk
a www.szatymaz.hu oldalon.)
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Önkormányzati közlemények

Összefogással az egészséges
környezetért
Községünk lakóinak régi álma lát-
szik megvalósulni a szennyvíz-csa-
torna kiépítésére elnyert pályázattal.
Minden település fejlõdésében jelen-
tõs lépés a csatornázás megoldása.
Külön öröm, hogy ezzel a támoga-
tási rendszerrel viszonylag gyorsan
meg is tudjuk valósítani a terveket és
néhány éven belül Szatymaz és Sán-
dorfalva szennyvíz-elvezetése meg-
oldódik. 
A két település közösen készítette el
pályázatát a Környezet és Energia O-
peratív Program keretében meghir-
detett "Szennyvízelvezetés és Tisztí-
tás" címû kiírás I. fordulójára. A pá-
lyázatnak ebben a szakaszában a két
önkormányzat által létrehozott Tár-
sulás a megvalósítandó szennyvíz-
tisztító és a csatornahálózat kiépíté-
séhez szükséges tervekre, engedé-
lyekre és terep-elõkészítõ munkála-

tokra kapott pénzt. Az európai uniós
forrásból a pályázat teljes költsé-
gének 85 százalékát, összesen
125.804.250 Ft-ot nyertük el. 

Elvezetés és tisztítás - 
együtt olcsóbb
A beruházás keretében a két telepü-
lésen a szennyvíz elõírások szerinti
gyûjtése, csatornahálózaton keresztül
a tisztítótelepre szállítása és az ottani
megfelelõ kezelése, továbbá a hatá-
lyos jogszabályoknak megfelelõ tisz-
títása fog megvalósulni. A munkála-
tok mielõbbi megkezdésére azért van
szükség, hogy a falu körüli talaj
mentesüljön a szennyezõdésektõl,
ezáltal egészséges és tiszta települést
hozunk létre. Nem mellékes az sem,
hogy így a közelben lévõ természeti
értékeket (Pusztaszeri Tájvédelmi
Körzet) is megvédjük, ugyanis eze-
ket a jelenlegi szikkasztásos, derítõs
szennyvízgyûjtés jelentõsen károsít-
hatja.

Sándorfalva és Szatymaz azért pá-
lyáztak Társulásként, mivel egy
szennyvíz-körzethez tartoznak, illet-
ve ebben a formában a pályázat és a
kivitelezés költségei alacsonyabbak,
mint két mûszakilag elkülönülõ
csatornahálózat és tisztítómû építése.

Már jövõre kezdõdik a munka 
A támogatási szerzõdést 2009. már-
cius 5-én kötöttük meg. Ez alapján
az elõkészítõ szakaszt várhatóan jövõ
tavasszal lezárjuk és tovább mehe-
tünk a II. fordulóra, ahol már a kivi-
telezés költségeire fogunk pályázni.
Terveink szerint 2010 õszén meg-
kezdõdhetnek a szennyvízcsatornák
építési munkálatai. 
Június 17-én lakossági fórumot szer-
vezünk, ahol a polgármesterek sza-
kemberek segítségével mutatják be a
jelenlegi elõ-készítõ szakaszban
elvégezendõ fela-datokat és válaszol-
nak a felmerült kérdésekre.

Csatornázunk

Tájékoztató az önkormányzat aktuális pályázatairól
Az alábbiakban tájékoztatunk min-
denkit a település fejlesztésével kap-
csolatos projektek állásáról.
A tavalyi évben benyújtott, még meg
nem valósult pályázatok jelenlegi ál-
lapota:
- Dél-Alföldi Operatív Program ke-
retében az Egészségház akadály-
mentesítésére vonatkozó projekt
megvalósítása várhatóan június vé-
gén kezdõdik.
- Ugyancsak az Egészségház felú-
jítását, fertõzõváró kialakítását cé-
lozza a Dél-Alföldi Operatív Prog-
ram keretében benyújtott pályázat. A
támogatási szerzõdés megkötésére
várhatóan június közepén kerül sor.
Ez a projekt együtt fog megvalósul-
ni az akadálymentesítési célú beruhá-
zással.
- Falumegújításra és fejlesztésre
"Szatymaz központi parkjának
fejlesztése" címmel adtunk be pá-
lyázatot, melynek keretében a Dankó
Pista Mûvelõdési Ház elõtti park
kerülne felújításra: parkosítással,
díszburkolat és díszkivilágítás kiépí-
tésével. A pályázatról a végsõ döntés
várhatóan június végéig megtörténik.
A fenti három pályázatra elõzetes
meghívásos egyszerûsített közbe-
szerzési eljárás került kiírásra május

folyamán.
- UMVP keretében egy másik pá-
lyázat is benyújtásra került a vidéki
örökség megõrzése jogcímre. A pá-
lyázatot az önkormányzat készítette
el, a pályázó a Szatymazi Plébánia
volt. A projekt keretében a temp-
lomkert felújítására kerül sor: gya-
logút építés, padok, kerékpártárolók
kihelyezése, díszkivilágítás korsze-
rûsítése. E pályázat is befogadásra
került, a támogatásról szóló döntés
folyamatban van.
Ugyancsak az UMVP keretében
nyújtottunk be pályázatot a falunapi
program támogatására, melyen
500.000 Ft értékû támogatást nyer-
tünk elõadó mûvészek tiszteletdíjára.
- A mûvelõdési ház e-Magyaror-
szág Pont fejlesztésére 1 millió fo-
rint támogatási igény került benyúj-
tásra, a nyertes pályázat szerzõdése
a napokban került aláírásra.
- A szatymazi Szociális Alapszolgál-
tató Központ akadálymentesítésére
és bõvítésére, valamint gépjármû
beszerzésre 56 millió Ft támogatást
igénylésére került sor. A projekt az
elsõ fordulóban tovább jutott. A má-
sodik forduló projektfejlesztés szaka-
szában van. A végsõ döntés és a
megvalósítás 2010-ben várható.

- Az általános iskola központi épü-
letegyüttesének fejlesztésére idén
nyáron kerül sor és reményeink sze-
rint a szeptemberi iskolakezdésre
meg is fog valósulni. A közbeszer-
zési eljárás lebonyolításra került, a
kivitelezõi szerzõdés megkötése a
nyertes pályázóval néhány héten be-
lül megtörténik és legkésõbb e hónap
végéig a munkaterület átadásra ke-
rül.
2009-ben beadott pályázataink jelen-
legi állása:
- Június 19-i határidõvel DARFT/
CÉDE kiírásra a Dankó Pista Mû-
velõdési Ház melletti parkoló épí-
tésére nyújtunk be támogatási kérel-
met. A projekt összköltsége 6 millió
Ft, a támogatási intenzitás 60%.
- DARFT/ TEUT kiírásra a Rózsa
utca (Kossuth és Ady közötti sza-
kasza) meglévõ útburkolatának
felújítására nyújtunk be várhatóan
pályázatot. A támogatási intenzitás
50%.
- A község belvíz elvezetõ hálózatá-
nak fejlesztésére idén is kívánunk
beadni pályázatot, erre már kész ter-
veink is vannak. A pályázati kiírás
rövid idõn belül meg fog jelenni.

Kószóné Molnár Cecília
pályázati referens
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Repülõnap és Falunapok 
A képviselõ-testület egyhangú dönté-
se alapján az idei falunapok költség-
vetése látványosan lecsökkent. Az
általános takarékosság jegyében szü-
letett meg ez az elhatározás. Termé-
szetesen a programok színvonala
nem fog csökkenni, csak azok szá-
ma. Vasárnap pedig már délután vé-
get fog érni a rendezvény. Remél-
jük, ezekért a változásokért minden-
kit kárpótolt a Repülõnap sikere. A
harmadik alkalommal megrendezett
repülõnap alkalmával az idõjárás kis
híján ismét megtréfált minket. Már
napokkal elõtte mindenki az idõjósla-
tokat figyelte, bízva abban hogy
szombatra a hidegfront elvonul. A

szervezésben ugyan nem éreztünk
hiányosságot -néhány apró pont ki-
vételével-, viszont bizonytalanok
voltunk a média reklám hatékonysá-
gát illetõen. Legnagyobb örömünkre
végül csak tényleg az idõjárás sike-
redett felemásra, maga a rendezvény
óriási sikert aratott. Mindenki e-
gyetértett abban, hogy a repülõnap
történetében eddig az idein voltak a
legtöbben. Akivel csak beszéltem a
helyszínen vagy azt követõen, az
gratulált a rendezõknek. Ennek elle-
nére biztos vagyok benne, hogy van-
nak még hiányosságok, ezért nagyon
szívesen vesszük az építõ jellegû kri-
tikát a jövõre vonatkozóan.

Társszervezõnk, az Alföldi Repülõ-
klub, valamint az Önkormányzat ne-
vében ezúton szeretném megköszön-
ni az áldozatos és kitartó munkát
mindenkinek, aki a szervezésben és
a lebonyolításban bármilyen for-
mában részt vett. Köszönet illeti azo-
kat a fõzõversenyre benevezõ csapa-
tokat, akik a tavalyihoz hasonló lét-
számban vettek részt a rendezvényen
és a köréjük csoportosuló baráti tár-
saságokkal együtt megalapozták a
Repülõnap családias hangulatát.
Külön köszönet a gyermeknapi prog-
ramokat megszervezõ és levezénylõ
kollegáknak.

polgármester

Az agrár-környezetgazdálkodás
(AKG) olyan környezettudatos gaz-
dálkodás, amely a fenntartható me-
zõgazdasági gyakorlat kialakítását
segíti elõ. Célja a környezet állapotá-
nak megõrzése és javítása, a minõsé-
gi élelmiszerek elõállítása. Ezen túl-
menõen fontos szerepet játszik a gaz-
daságok termõhelyi adottságainak
megfelelõ termelési szerkezet kiala-
kításában, valamint a gazdálkodók é-
letképességének megtartásában és a
gazdasági hatékonyságuk növelésé-
ben. 
A támogatás pénzügyi forrását az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram biztosítja. 
Az AKG keretében-önkéntes alapon
- öt éven keresztül vesznek részt a-
zok a mezõgazdasági termelõk, akik
vállalják azt, hogy a magasabb tá-
mogatottság ellenében folyamatosan
betartják a célprogramok elõírásait,
és biztosítani tudják az átlagos mér-
téket meghaladó ráfordításokat, a na-
gyobb odafigyelést, valamint elfo-
gadják az adatszolgáltatással és a fo-
kozott ellenõrzéssel járó kihívásokat.
AKG kötelezettségeket vállalhatnak
a mezõgazdasági termelõk, de az e-
gyéb földhasználók is támogathatók
pl.: a természetvédelmi hasznosítást
végzõ közhasznú társaságok, a
nemzeti parkok igazgatóságai, vala-
mint egyéb nonprofit tevékenységet
végzõ szervezetek és egyesületek.
A támogatási kérelmeket elektroni-
kus úton, az ügyfélkapun keresztül
kell benyújtani 2009. június 1. és
30. között. Az elektronikus kérelem
benyújtásában a falugazdászok és a
Magyar Agrárkamara tanácsadói, il-
letve a szerzõdés tartalmától függõen
a megbízott szaktanácsadók is segít-
séget nyújtanak.
A kötelezettségvállalás nem a támo-
gatási kérelem beadásától, hanem
2009. szeptember 1-jétõl indul az
alábbi fõbb célprogramok szerint:
- Integrált és ökológiai szántóföldi
növénytermesztés célprogramjai,

- Tanyás gazdálkodás,
- Különbözõ természetvédelmi  cél-
programok, pl. vadlúd- és daruvé-
delmi elõírásokkal,
- Erózió elleni célprogramok,
- Extenzív, és ökológiai gyepgazdál-
kodás célprogramjai,
- Integrált, és ökológiai gyümölcs-,
és szõlõtermesztés célprogramjai,
- Hagyományos gyümölcstermesztés
és a nádgazdálkodás célprogramjai.

A gazdálkodók 2009. szeptember 1.
és 2014. augusztus 31. közötti öt
éves ciklusban más-más mértékû tá-
mogatást igényelhetnek a többletkölt-
séggel és kiesõ jövedelemmel járó
környezetkímélõ ráfordításaik ellen-
tételezéseként.
Egy gazdálkodó a saját nevében csak
egy támogatási kérelmet adhat be, de
egy támogatási kérelemben több
AKG célprogram is igényelhetõ, vi-
szont egy táblára csak egy AKG cél-
program alapján igényelhetõ támo-
gatás.
Az intézkedésben a meghatározott
elõírások teljesítéséért járó kifizetés
a már korábban megismert, területa-
lapú elven mûködõ, vissza nem térí-
tendõ támogatások szerint történik,
ezért a kifizetési kérelmeket az
egységes kérelemmel együtt, szintén
elektronikus úton kell majd benyúj-
tani minden évben május 15-ig.
Az igénylõnek, az egész támogatási
idõszak alatt, gazdasága teljes terü-
letén be kell tartania
- a kölcsönös megfeleltetésre vonat-
kozó elõírásokat (HMKÁ és JFGK
elõírások összessége);
- a tápanyag-gazdálkodásra, valamint
a növényvédõszer használatra vonat-
kozó minimumkövetelményeket;
- és Gazdálkodási Naplót is kell ve-
zetni. 
Ezen felül
- a támogatási idõszak alatt két alka-

lommal szervezett szakmai képzésen
kell részt venni, és az összes
- területén tényleges mezõgazdasági
mûvelést kell folytatni.
A gazdálkodási év végét követõen
pedig (szept. 1 és okt. 31 között) az
erre a célra megnyíló elektronikus
felületen, az elõre meghatározott a-
datokat, a területalapú támogatáshoz
hasonlóan - a falugazdásza, vagy a
kamarai tanácsadója segítségével -
lehet benyújtani, illetve feltölteni.
Arra kérem azokat a gazdákat, aki-
ket érdekel, vagy érint az AKG, és
segítségre szorulnak a támogatás i-
génylésével kapcsolatosan, hogy idõ-
ben keressenek meg a lehetõségek
megbeszélése, ill. az idõpont egyez-
tetése végett.
forrás:61/2009 FVM rendelet

Novák  Pál 
agrárkamarai tanácsadó 

(Tel: 30/64-29-206)

Új esély az agrár-környezetgazdálkodásban 2009. szeptember 1-tõl 2014. augusztus 31-ig

Kedves Szatymaziak!
Szeretettel várunk mindenkit, aki személygép-

kocsi, motorkerékpár vagy segéd-motor-
kerékpár tanfolyamra szeretne járni.

Az elõadások jó hangulatúak, oktatóink
felkészült szakemberek és igazán jó fejek.

Tanulóautóink az európai vezetõ márkák közül
kerülnek ki.

A gyakorlati oktatás egy budapesti utat is tar-
talmaz.

A gyakorlati órákat óránként is lehet fizetni.
Tanulóink évek óta a legjobbak közt szerepel-

nek az autóvezetõi vizsgákon.

Jelentkezés: Szatymaz, mûvelõdési ház
(Dózsa Gy. u.12.) 583-520-as telefon-

számon, vagy személyesen.
Jelentkezési határidõ: 2009.06.24.
Elsõ elõadás: 2009.06.24.
Jakab Csaba Autósiskolájában
"Vezetni tudni annyi, mint élni tudni."
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Szentostya és krizma
A hittanos gyermekek már nagyon
várták ezt a napot. Lelkiismeretesen
készültek rá. A hittan órákra és a va-
sárnapi szentmisékre is szorgosan el-
jártak. 2009. május 23-án, szomba-
ton délután Dékányné dr. Balogh
Andreával együtt vártuk õket a 
templomnál, hogy elsõ gyónásukon
részt vegyenek. Dr. Kisházi Kovács
László atya a felkészüléshez már ko-
rábban odaadta az elsõáldozási aján-
dékot, egy-egy Hozsannás imaköny-
vet. A gyerekek nagyon örültek ne-
ki. László atya meggyóntatta a gyer-
mekeket és a felnõtteket.

Még szombaton, az esti mise kereté-
ben hat hittanost kereszteltek meg:
Palotás Bálintot (3. osztály), Gyön-
gyi Mercédeszt, Kiss Nórát, Palotás
Gyöngyit, Tóth Tibort és Szabó Ritát
(4. osztály). A hat gyermek már ek-
kor felvette a hófehér kis szerzetes-
ruhát. Az oltár elõtt ültek sorban.
Nekik délután nem kellett gyónni,
mert a keresztség szentsége eltöröl
minden bûnt, az áteredõ bûnt és a
személyes bûnöket egyaránt.
Másnap elérkezett a várva várt nap.
Több anyuka eljött reggel segíteni,

teríteni és szendvicseket készíteni. A
szülõk nagyon finom pogácsákat, sü-
teményeket, különféle falatkákat
hoztak. Ezáltal gazdagon megterít-
hettük az asztalt, és sok-sok finom-
sággal várhattuk az elsõáldozókat a
szentmise után. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülõk segítségét, fel-
ajánlását, a reggelit és a virágos dí-
szítést. Továbbá a Hodács Pékség-
nek is hálásak vagyunk a felajánlott
kenyerekért.
Nyolc órakor a gyermekek elkezdtek
felöltözni a fehér ruhákba. Majd sor-
ba álltunk, és fél kilenc elõtt kettes
sorban átmentünk a templomhoz. Pi-
ros szõnyegen, gyönyörû virágok és
ránk figyelõ, mosolygós tekintetek
közepette vonultunk be. Az elsõ pa-
dokban foglaltak helyett az elsõáldo-
zók. A hátsó oltár csodálatosan el-
rendezett fehér virágokkal volt tele,
amit Köteles Ilonka néninek köszön-
hetünk. Az áldoztató rácson pedig
Bartucz Gézáné által készített na-
gyon szép virágkompozíciók voltak.
A gyermekek versekkel és énekekkel
színesítették a szentmisét. A mise e-
lején Bakos Brigitta és Sarapka At-
tila mondott közösen verset. A mise
vége felé pedig három nagycsoportos
óvodás, Kiss Laura, Palotás Csaba
és Veres Ádám állt ki szavalni Varga
Judit felkészítésével. A szentáldozás
szentségéhez a következõ gyermekek
járultak: Balogh Sára, Bartucz Géza,
Gyuris Norbert, Hrivnák Leticia,
Kondász Ádám, Palotás Bálint And-
rás, Smit Szabina és Szanka Ákos
(3. osztály); Bakos Brigitta, Balogh
Dzsenifer, Barna András, Bitó Ta-
más, Bozsics Bettina, Guba Levente,
Gyöngyi Mercédesz, Kálmán Anna
Zsófia, Kiss Nóra, Kordás Réka Eri-

ka, Kovács Kitti, Palotás Gyöngyi,
Sarapka Attila, Szûcs Bence, Tóth
Tibor és Tóth-Molnár Réka (4. osz-
tály); Kis Ágnes, Kis Csaba és Pi-
picz Bettina (7. osztály); Kovács
Szandra és Pipicz Attila (középisko-
la). Összesen 29 fõ. A szentmise vé-
gén ugyanúgy kivonultunk a temp-
lomból és immár felszabadultan, a
szülõk által elkészített agapén jól
lakhattak a gyermekek.
Ügyes ministránsaink is helyt álltak:
Bárkányi Norbert (2. osztály), Bár-
kányi Flóra és Süli Ramóna (5.
osztály), Gyuricza Péter (6. osztály),
Maróti Kristóf és Maróti Levente
(középiskola). Köszönetünket szeret-
nénk még kifejezni Bódis Margit i-
gazgatónõnek, Gémes Antalnak a
fényképezésért és Tóth-Molnár Gé-
zának a videofelvétel elkészítéséért. 
A középiskolába lépõ és járó fiatal-
jaink Pünkösd ünnepén (május 31.)
részesültek a bérmálás szentségében
a szegedi Fogadalmi templomban.
Dr. Kiss-Rigó László püspök 17 bér-
málkozó homlokát kente meg kriz-
mával a szentmise végén. A bérmá-
lás szentségéhez a következõ szemé-
lyek járultak: Bodó Erika, Budai An-
dor, Frank Lilla, Gábor Violetta,
Maróti Ádám, Németh Attila, Smit
Patrik, Szilágyi Dóra, Tóth Melinda,
Tóth Tímea, Vass Nikolett (8. osztá-
ly); Barna Anita, Bús Lilla, Király
Dénes, Kónya Eszter, Kónya Katalin
(középiskola); Kónyáné Péterfi Éva.
A bérmálkozók a Szentlélek ajándé-
kai által megerõsítést kaptak abban,
hogy keresztény hitük szerint éljenek
és tanúskodjanak a világban. Kö-
szönjük a szülõk segítségét és támo-
gatását.

Dinnyés Kamilla Judit

Ismét eltelt egy év. 
Májusban is rengeteg programmal
tettük változatossá -színessé az
óvodások mindennapjait. 
Mackó és Katica csoportosok elláto-
gattak a Szegedi Tûzoltóságra, ahol
sok hasznos ismerettel gazdagodtak. 
Süni csoport Ruzsán a Komócsin Lo-
vas tanyára kirándult, majd a helyi
repülõtérre.
Mókus csoportosok Szegeden jártak
a Játék Dzsungelben.
Katica csoport egész napos kirán-
dulásra utazott Kecskemétre a 

Planetáriumba.
Május 22-én ismét megrendeztük a
már hagyománnyá vált egész napos
gyermeknapot, melyen ugrálóvár,
lovaglási lehetõség, finom ebéd, ó-
vónénik kézmûves foglalkozásai, és
színvonalas mûsora tette izgalmassá
a napot.

Köszönjük ifj. Csányi Andrásnak és
Csányi Andrásnak az ingyenes lova-
goltatást, Kovács Sándornak és
Gyõrffy Lászlónak a gázpalack fela-
jánlást, Rácz Lászlónak az ebédfõ-

zést, az óvó néniknek a színvonalas
mûsort. 
2009. június 6-án az SZKTT Közok-
tatási Intézménye Szatymazi Óvoda -
középsõ és nagycsoportos gyermekei
vidám mûsoraikkal köszöntek el az
idei tanévtõl. 
Az óvodánk a nyári szünetben össze-
vont csoporttal változatlan nyitva
tartással mûködik. 

Takarítás miatt az óvoda 
augusztus 01-tõl ZÁRVA lesz!
Nyitás: augusztus 24-én!
"Óvó néni várt énreám, mikor ide
érkeztem. Búcsúzkodni tõle nehéz,
bizony nem megy oly könnyen! Mi-
kor sírtam ki volt velem? Ki törölte
könnyes szemem? Ki tanított szépre,
jóra, mintha édesanyám volna? Nem
várt érte köszönetet, egész szívét ad-
ta nekem! Elfeledni nem is tudom,
hiszen én is szeretem! Rá gondolok,
késõbb sokszor, míg a táskát cipe-
lem! Tudom vége a játéknak, már a
komoly munka vár. De ha néha
elfáradok, két karja majd visszavár!"
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Iskolánkból
Gyermeknap
Minden év májusának utolsó vasár-
napján a családok figyelme a leg-
kisebbek felé irányul. Ajándékokkal,
érdekes programokkal, kirándulással
igyekeznek e napot emlékezetesebbé
tenni.
Mi, tanító nénik sem felejtkezünk el
a gyermeknapról, s már hetekkel e-
lõbb elkezdõdik a készülõdés, hogy
legyen egy nap az iskolában, mely
az önfeledt játék és kikapcsolódás
jegyében telik. Még az idõjárás is
kegyes volt, hisz a több napig tartó
esõ elállt.
A legnagyobb sikere mindig a lovak-
nak van. Alig akad olyan kisgyerek,
aki ne kívánkozna nyeregbe. Meg-
lepõdve tapasztaltuk, hogy a lurkók
is szeretnek nosztalgiázni. Önfeled-

ten "száguldottak" végig még a ne-
gyedikesek is az akadálypályán az o-
visok mûanyag kismotorjaival. A
bokrok között kereshettek elrejtett
madárképeket, s különbözõ anyagok-
ból minden osztály elkészítette a sa-
ját madárijesztõjét. A "legriasztóbb"
feladat az volt, amikor bebizonyítot-
tuk, hogy léggömbbõl is lehet babát
készíteni. Bizony néha majdnem
frászt kaptunk, mikor egy-egy lufi
eldurrant. Sokan elõször próbálták
ki, hogy a fákra felkötött hosszú kö-
teleken végig tudnak-e csimpaszkod-
ni. A "jól megérdemelt munka jutal-
ma" gyümölcs volt, melyet csokiszö-
kõkútba mártogattak. Nem volt ne-
héz ellenõrizni, hogy ki állt már egy-
szer sorba, hisz a maszatos pofik és
kezek árulkodtak.
Sikeres rendezvényünk nem jöhetett

volna létre, ha nem találunk támo-
gatókra. Köszönjük a bordányi Ber-
kenye cukrászda tulajdonosának,
hogy a csoki-szökõkutakat és a cso-
koládét számunkra felajánlotta. Idõs
és ifjabb Csányi Andrásnak, hogy lo-
vakat biztosítottak, és kitartóan ve-
zetgették azokat. Kasza Ibolyának és
Csúri Gábornak a kismotorokat,
Barna Károlynénak az epret, dr. Ro-
vó Istvánnénak a szervezéshez nyúj-
tott segítségét. Köszönjük Bódis
Margit igazgató asszonynak, hogy
rendezvényünket az iskola anyagilag
támogatta. Hálásak vagyunk a lelkes
tanító néniknek és tanár bácsinak, az
iskola karbantartóinak és a takarító
néninek, aki a "romokat "eltüntette.

Csillagvári Gusztávné és Kasza
Ágnes 

A Classic Mûvészeti Iskola tanévzáró ünnepségét 2009. június 04-én tartotta.
"A mûvészet varázs, amely átalakít.
A könnycseppet persze gyöngyszem-
mé nem. Az embert emberebbé
azonban igen."

/Poszler György/
Ismét eltelt egy év, számos szép
emlékkel telve. Nagyon jó látni azt,
hogy egyre több diákunk jár külön-
bözõ mûvészeti képzésre.
Önök kedves szülõk, évrõl évre
megtapasztalhatják gyermekeik fejlõ-
dését. Szinte nem múlik el iskolai
rendezvény, ahol ne lenne jelen va-
lamilyen formában a mûvészet. A
zene, a tánc, a képzõmûvészet már-
már a mindennapjaink fontos szerep-
lõi.
A mûvészeti iskola növendékei tehet-
ségükrõl, tudásukról számos verse-
nyen adtak számot az elmúlt évben.
Üllésen a Fontos Sándor-Napokon
képzõmûvészet kategóriában külön-
díjban részesültek: Kovács Kitti 4.a,

Bozsics Bettina 4.a, Garami Renáta
8.b, Kocsó Krisztina 8.b, Kónya
Andrea 6.b. - Gratulálunk a teljesít-
ményükhöz!
"A tehetség mögött köznapi szavak
rejlenek: szorgalom, szeretet, sze-
rencse, de mindenekelõtt a kitartás."
Baldwin amerikai költõ is a kitartást
jelöli meg a fejlõdés útjaként. Re-
méljük, hogy tehetséges növendé-
keink is kitartóak lesz-
nek a késõbbiekben is.
A jövõ tanévben is
várjuk diákjaink je-
lentkezését a különbö-
zõ tanszakokra: (furu-
lya, zongora, magáné-
nek, néptánc, társas-
tánc, modern tánc)
Élményekben gazdag
nyári vakációt kíván a
Mûvészeti Iskola taná-
ri kara. (Daniné Pro-
hászka Ildikó, Dr.

Tóthné Szabó Orsolya, Roszkos
Annamária, Slama Zsófia, Molnárné
Szabó Gyöngyvér, Koczka Ferenc,
Pintér Attila)
Az idén nyáron elõször néptánc tá-
borban vesznek részt növendékeink a
Balaton partján. Jó üdülést kívánok
nekik! 
Barna Károlyné - igazgatóhelyettes

Ballagók
"Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni,
Így érdemes a földön élni."

(Shakespeare)

8.A osztály
Osztályfõnök: Dr. Tóthné 
Szabó Orsolya

Becsei Barbara
Bodó Erika
Csordás Tamás
Döme Alexandra
Kálmán Lajos
Márta Mónika
Mihály Bence
Németh Attila
Ollári Zita
Papp Szilárd
Paragi László
Szenes Anett
Tóth Melinda
Tóth Tímea

8.B osztály
Osztályfõnök: Doszpod Endréné

Budai Andor
Csápenszky Gergely
Gábor Violetta
Garami Renáta
Katzenbach Izabella
Kocsis Petra
Kocsó Krisztina
Maróti Ádám
Nagy Levente
Nagy György Blanka
Pap Mihály
Papp Dorina
Smit Patrik
Somogyi Márk
Szabó Kitti
Varga Róbert
Vass Nikolett

A ballagó osztályok névsora:
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Fontos Sándor Napok
Az idén is részt vett iskolánk néhány
tanulója az Üllésen megrendezett
Fontos Sándor Napokon. A vers-
mondó kategóriában, Varga Do-
rottya (5. osztályos), Szabó Renáta
(7. osztályos) tanulók mérettettek
meg. A területi versenyen Szabó
Renáta 2. helyezést ért el, így indul-
hatott a megyei szavalóversenyen,
melynek Szentes adott otthont.
Április 29-én rendezték meg Sán-
dorfalván a Reformkortól a Mille-
niumig Komplex Mûveltségi Vetél-

kedõt, Kincsvadászat címmel. Isko-
lánkból 3 csapat nevezett be, és az
elsõ forduló után mindnyájan beju-
tottak a döntõbe. A nívós színvonalú
versenyen nemcsak elméletben, ha-
nem ügyességben is összemérték a
csapatok a tudásukat, ismereteiket.
Az izgalmas és jókedvû délután si-
kert is hozott számunkra. A 7.b
osztály Dalabáj csapata a 3. helye-
zést érte el; tagjai: Nagy Orsolya,
Szabó Renáta, Becsei Laura, Koza
Andrea, a Fiahordó Górugrány csa-

pat a VIII. lett; tagjai: Kucsera Zsó-
fia, Nyári Melitta, Csaba János, Ko-
vács Árpád; a Reformkor Hölgyei a
VII. helyezést érték el; a tagok: Kiss
Ágnes, Németh Evelin, Pipicz
Bettina, Kéri Tímea.
A sok értékes jutalom mellett egy i-
gazán "nagyértékû" ajándékot is
kaptunk; belépõt Reök-palotába; An-
dy Warhol kiállítására.
A csapatok felkészítõje: Farkas-
Csamangó Etelka

B/1 korcsoport: 4. Szatymaz (Kiss Dea, Kõhegyi Réka,
Mélykúti Viktória, Prágai Bíborka)
6. Zsombó
B/2 korcsoport: 8. Szatymaz (Kordás Réka, Lóky
Eszter, Palotás Gyöngyi, Papp Gréta, Pataki Ale-xandra,
Szabó Rita, Tóth-Molnár Réka)
10. Zsombó
B/3 korcsoport: 3. Szatymaz (Bárkányi Flóra, Kelsch
Anna, Kondász Andrea, Kósa Kitti, Kõhegyi Ágnes)

4. Zsombó
B/4 korcsoport: 1. Szatymaz (Gábor Violetta, Kreiniker
Bernadett, Szána Szabina, Tóth Judit)
3. Zsombó
B/6 korcsoport: 2. Szeged (Dudás Dézi, Kasza Ivetta,
Vass Rita, Zádori Izabella, Zsiros Vanda)

Gratulálunk és köszönjük a felkészítést Gáborné
Madácsi Ildikónak!

A ritmikus gimnasztika országos diákolimpia döntõjét 2009.04.19-én rendezték meg, 
amelyen a lányok a következõ eredményeket érték el:

Újra Motocross Szatymazon!
A szó szoros értelmében még gyerek
cipõben jár ez a sportág a Mesevár
kapuin belül, de az elszánt ver-
senyzõket nézve ígéretes jövõ áll e-
lõtte. A gyermeknap alkalmával
megrendezésre került a Mesevár
Motocross házi verseny. Két gép-
osztályban indulhattak a versenyzõk,
a fiatalabbak a negyed lovas köny-
nyített mûanyag karosszériás, míg az

idõsebbek a fél lovas fröccsöntött
mûanyag karosszériás kategóriában.
A motorok a kiskaputól indultak és
félelmet nem ismerõ bátorsággal vi-
harzottak végig a kijelölt pályán. A
pálya szélérõl hangos szurkolók biz-
tatták kedvenc motorosukat. Mind
két géposztályban meglepõ ered-
mény született, mivel a célfotón min-
den versenyzõ kereke egyszerre
gördült át, ezért a fiatalabbaknál elsõ
helyezést: Dani és Levente értek el,

míg az idõsebbeknél elsõ helyezést:
Bendegúz, Csanád, Gergely, Gergõ,
Kata és Soma értek el. Gratulálunk a
gyõzteseknek! A délelõtt hátralévõ
részében ügyességi és fejlesztõ já-
tékokat próbálhattak ki a gyerekek.
A hagyományoknak megfelelõen i-
dén is palacsinta parti zárta a
gyereknapot. (fotó: 12.oldalon)
További képek a honlapunkon:
www.mesevar.szatymaz.hu

Mesevár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szatymazi napközis táborban való részvételre

Kiíró: Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület  
Pályázhatnak: 6-11 éves gyermekek, akik gyermekvé-
delmi támogatásban részesülnek és életvitelszerûen
Szatymazon élnek. 
A táborok idõszaka: 2009. június 22 - augusztus 14-ig.
A táborok idõtartama: heti ciklusokben 5 nap (hétfõtõl-
péntekig) 
A tábor helyszíne: Szatymaz, Rózsa utca 35. 
A nyertes pályázók 3.000,- Ft rérvételi díjért vehet-
nek részt a táborban!
A tábor fennmaradó 5.000,- Ft-os költségét a Szatymazi
Gyermekekért Közhasznú Egyesület vállalja át.
Egy pályázó csak egy hétre veheti igénybe a kedvez-
ményes lehetõséget. Több gyermek esetén minden gyer-
meknek külön pályázatot kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2009. jú-
nius 19. 16 óra., Szatymazi Gyermekekért Közhasznú
Egyesület székheye (Szatymaz, Rózsa utca 35.) Pályázni
a "Táborozz velünk" nevû adatlapon lehet. Az adatlap
beszerezhetõ az egyesület székehyelyén (Szatymaz, Ró-

zsa utca 35. csak munkaidõben, hétfõtõl csütörtökig 8-16
óráig, pénteken 8-14 óráig.) vagy letölthetõ a
www.mesevar.szatymaz.hu honlapról. A határidõn túl
beadott pályázatok kizárásra kerülnek.
Pályázatok elbírálása: A pályázatokat az egyesület ál-
tal választott bizotság bírálja el.
Fizetési feltétételek: Részvételi díj befizetése legkésõbb
a  tábor indulása elõtt 5 nappal. 
A tábor lemondása: a tábor indulása elõtt 5 nappal, le-
mondás esetén a befizetett összeg felét tudjuk vissza-
tériteni.
Az egyesület a változtatás jogát fenntartja, a nyertes pá-
lyázatokban szereplõ gyermekek táboroztatásának idõ-
pontját a kiírt idõszakban egyénileg ütemezi.
A pályázati döntésekrõl 2009. június 25-ig minden pá-
lyázót telefonon értesítünk. A pályázati döntésekrõl elõ-
zetesen telefonon nem adunk felvilágosítást. 
Bövebb információ: Csúri Gábor Tel: 06-20/533-4965
(csak munkaidõben, hétfõtõl csütörtökig 8-16 óráig, pén-
teken 8-14 óráig.)

Csúri Gábor

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
"Nyári szünetes" fiatalság!

június 22-tõl -nyitva tartási idõben- csocsózhattok, pingpongozhattok itt nálunk a mûvelõdési házban.
Június 26-ától minden pénteken délelõtt 9-tõl 12 óráig pedig kézmûves foglalkozásokkal várunk
Titeket! Ne üljetek otthon!
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Szatymazi váltó

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
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta
Kondi terem

Hétfõtõl péntekig 730-1900

A Nyugdíjas Egyesület
tisztújító gyûlést tart 

június 24-én (szerda) a
mûvelõdési házban 

Június 20-án kirándulást
szervezünk a Kistanya
csárdához.(2000.-Ft/fõ)

Burkusné Gyöngyike ajánlására ezút-
tal Somogyi Györggyel beszélgettem.
Az esõs délután miatt ugyan tópart
helyett a négy fal között üldögéltünk,
mégis egy kellemes délutánnal lettem
gazdagabb. No meg egy olyan isme-
rõssel, akire méltán lehetek büszke
és legyen büszke mindannyiunk!
- Lévén, hogy mi most találkozunk
így személyesen elõször, arra kér-
ném, mutassa be magát pár mondat-
ban nekem és a velem egy cipõben
járó olvasóknak!
- Újvidéken születtem. 4,5 évesen
keveredtem elõször Szatymazra egy
családlátogatásnak köszönhetõen. A-
pai ágról a Tandori család Szegedre
költözött, és nagyapáméknak a tanya
és a tó a meglátogatásukkor tetszett
meg, s aztán meg is vették. (Unoka-
bátyámra, Tandori Károlyra egyéb-
ként rendkívül büszke vagyok, hi-
szen többek között Kossuth- és Széc-
henyi-díjas matematikus volt). Visz-
szatérve az életemre: a háború hozta
úgy, hogy itt maradtunk, hiszen fél-
tettük itthagyni a birtokot. Az általá-
nos iskolát Szatymazon, a neszürjhe-
gyi iskolában kezdtem, de utána Sze-
geden folytattam. 1954-58 között a
Radnótiba jártam, ahol csodálatos ta-
náraim voltak. Osztályfõnököm,
Szörényi József 100. születésnapját
két hete ünnepeltük. A Gödöllõi Ag-
rártudományi Egyetem következett,
illetve fél évet Martonvásáron, a
Magyar Tudományos Akadémia ku-
tatóintézetében töltöttem. Szegedi
születésû feleségemmel még a kö-
zépiskolás években ismerkedtem
meg, és amikor kapcsolatunk a há-
zasság felé haladt, visszajöttem Sze-
gedre. A Délalföldi Mezõgazdasági
Kutatóintézetben kezdtem el dolgoz-
ni, mint gyakornok. Késõbb tudomá-
nyos segédmunkatárs lettem, majd
munkatárs. A kandidátusi disszertá-
cióm 1982-es megvédése után a me-
zõgazdasági tudomány kandidátusa-

ként elõléptettek tudományos fõmun-
katársnak. A zöldségtermesztési ku-
tatóintézetében lettem osztályvezetõ,
azon belül is a fûszerpaprika neme-
sítése, termesztéstechnológiáinak ki-
dolgozása a szakterületem. A mai
napig teljes munkaidõben bejárok
dolgozni. Nagyon büszke vagyok ar-
ra - köszönhetõen számos kiváló
munkatársamnak is -, hogy a fûszer-
paprika az egyetlen növény, ahol a
gazdák kizárólag magyar nemesítésû
fajtákkal dolgoznak, továbbá hogy
néhány új hibridünk jó úton halad a
világhír felé. Idõközben tagja lettem
az MTA Szegedi Bizottságának,
1996-tól az MTA Öntözési és
Vízgazdálkodási Bizottságának és a
Kertészeti Bizottságának is. Sok dí-
jam, kitüntetésem közül hadd említ-
sem meg, hogy az egyik legkedve-
sebb a Szatymaz Díszpolgára cím, a-
minek szívbõl örültem. Hiszem,
hogy merni kell nagyot álmodni, és
a kis eredményeknek is nagyon kell
örülni.        
- Család, gyermekek, unokák?
- 1964. október 11-én volt az es-
küvõnk. 1967-ben született Norbert,
1971-ben Dalma és 1974-ben Bogi.
Norbert a nyomdokaimba lépett, hi-
szen agrármérnök lett. Keszthelyen
végzett, és 10 évig mellettem dolgo-
zott. Utána diplomáciai pályára lé-
pett. A Magyar Köztársaság mezõ-
gazdasági attaséjaként Párizsban dol-
gozott 4 évig, majd 1 évig itthon
volt, most 1,5 éve újra ott van, mint
tudományos és mûszaki attasé. A
menyem szintén agrármérnök. Egy
fiuk van, aki most érettségizik a Ság-
váriban, és 3 diploma megszerzését
tûzte ki célul. Dalma lányom fran-
cia-magyar szakos tanár a Ságvári-
ban, éppen most megy vissza dol-
gozni a 3. gyermek után (2 lányuk és
1 fiuk van). A férje nyelvész, most
nevezték ki az egyetem docensének.
Bogi francia-olasz szakos tanár, és a
Radnótiban tanít. Geológus férjével
szintén 3 gyermekük van, ugyancsak
2 lány és 1 fiú. Az egész család bá-
zisa a szatymazi ház, ide mindenki
hazajár.  
- Gyönyörû helyen lakik, ezt tudom.
Jut ideje élvezni?
- Nem nagyon. Az enyém fõleg a
munka, a gondozás. Hozzáteszem,
1960-ban ez a hat hektár terület a két
tóval bekerült a kolhozba, és az azt
követõ 30 év alatt rendkívül elha-

nyagolódott. Édesanyám, hála Isten-
nek, megélhette, hogy visszakaptuk
a területet. Elsõ ténykedésem az
volt, hogy kitakarítottam, rendbetet-
tem (csak érzékeltetésképpen: 2000
köbméter iszapot kellett elhordat-
nom). Mikor elkészült, egy kedves
barátom a falurádiótól meglátogatott,
és készített velem egy beszélgetést,
ami le is ment a rádióban, és néhány
újságban is megjelent. A címe a kö-
vetkezõ volt: Újra úsznak a halak.
Nagyapám, ha fentrõl lenéz, gondo-
lom, hogy elégedetten mosolyog.     
- Elnézést a kérdésért, de mi a jó a
horgászásban?
- Az, hogy az ember leül, és kipihe-
ni magát. Van egy aranyos kis törté-
net errõl. Ûcsörög egy egyszerû pe-
cás a vízparton a pecabotjával. Oda-
megy hozzá a modern vállalkozó, és
elmondja neki, mennyivel jobb len-
ne, ha két bottal horgászna. Így töb-
bet fogna, amit odaadhatna a bará-
toknak, amiért õk adnának mást. Ha
még ügyesebben csinálná, el is ad-
hatná, és több pénze lenne. A pénz-
bõl vehetne csónakot, majd merítõ-
hálót és még több halat, ezáltal még
több pénze lenne. Aztán vehetne
még nagyobb hajót, majd akár halü-
zemet, és csak úgy dõlne a pénz. Er-
re az egyszerû pecás megkérdezi: és
akkor mit csinálnék? Leülhetne nyu-
godtan horgászni - hangzik a válasz.
Hát nem azt csinálom?    
- Erdélyrõl mit mesélne nekünk?
- Ez egy régi történet. Dalma lá-
nyommal vannak is vitáink emiatt,
hiszen szerinte annak, aki újvidéki, a
délvidékkel, nem pedig Erdéllyel
kellene szoros kapcsolatot kiépíteni.
Ezt nehéz megmagyaráznom. Én
mindent a munkámnak, pontosabban
a fûszerpaprikának köszönhetek. 3 é-
vesen voltam elõször Erdélyben, és
igazán a nyolcvanas évek elején egy
baráti családokkal történt kirándulás
alkalmával kedveltem meg. Ha ak-
kor valaki azt mondja, hogy 20-30
év múlva nekem házam lehet Szo-
vátán vagy Székelyföldön, biztos azt
mondtam volna neki, hogy nem nor-
mális. És tessék, az Európai Unió-
val, ha minden jól megy, megint úgy
mehetünk oda, mintha egy haza len-
ne. 1991-ben lettem a Szatymazon
újraalakult Gazdakör elnöke, illetve
ezzel együtt országos elnökségi tag
is. Szolnokon jöttek oda hozzám er-
délyi tagok, akik a fûszerpaprika fe-
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lõl érdeklõdtek, és ki akarták próbál-
ni Maros megyében is. Kimentem
egyszer, és azóta vég nélkül járok o-
da. Ha itt vagyok, oda vágyom haza,
ha ott vagyok, ide vágyom haza.
Nellike polgármestersége alatt test-
vértelepülési kapcsolat is létrejött
Kibéddel. Az egyetlen fájó pont,
hogy bölcsebben kellene kezelnünk
az erdélyi kapcsolatokat. Nemcsak
gyönyörködni kellene járnunk egy-
máshoz, hanem kézzel fogható gaz-
dasági elõnyökkel járó, hosszan tar-
tó, biztos alapokon nyugvó együtt-
mûködést kellene kialakítani és ápol-
ni. Tudom, az ötlet nem elég, dol-
gozni is kellene, de ezekhez az óriási
lehetõségekhez igazi csapatmunkára
lenne szükség. A mostani falunap
pont errõl fog szólni: a régiós e-
gyüttmûködés fontosságáról. Adjuk
meg a falunap rangját, hiszen olyan
tudós emberek, szakértõk látogatnak
el hozzánk, amire Szatymaz nagyon
büszke lehetne. A környékben sehol
nincs ilyen színvonalas szakmai 
program vagy kihelyezett akadémiai

ülések, de azt tapasztalom, hogy a
tudományt nem becsüljük meg any-
nyira, amennyire kellene. Ezeket az
eredményeket nem lehet vagy na-
gyon nehéz mérni. Valaki fogékony,
tanul, meglátja a lehetõségeket és
profitál. Szét lehet nézni, hogy van
néhány kiemelkedõen jó gazdálko-
dónk. De sajnos vannak olyanok is,
akik mindig kifogást keresnek, hogy
mit miért nem lehet megcsinálni - no
velük nem lehet dolgozni.       
- Szatymazi falunap. Hogyan is
született?
- Abban az idõben alakult meg újra
a Gazdakör, kapták vissza a gazdák
a földjeiket, és mûködött egy csodá-
latos támogatási rendszer, mely
Medgyasszay László nevéhez fûzõ-
dött. A falunap ötlete úgy jött, hogy
a Gazdakör tagjai beszélgettek, jó
lenne összeülni és szakmai dolgok-
ról, aktualitásokról beszélgetni.
Konkrétan nem az én ötletem volt,
inkább én voltam az, aki felerõsítet-
tem a névtelenek beszélgetését.

1993. július 31 - augusztus 1-én
történt aztán, hogy meghívtam Med-
gyasszay Lászlót, gépkiállítókat és
gépkereskedõket, és tartottunk két
sikeres szakmai napot, az elsõ szaty-
mazi falunapokat. Fantasztikus mun-
kát végzett az akkori/mai jegyzõasz-
szonyunk, Gyömbér László akkori
falugazdász és Szûcs Laci bácsi pol-
gármester. Egyik legszebb emlékem
az a lelkes, önzetlen együttmûködés.
Szép volt.
- Következõ lapszámunkban ki mesél-
jen majd és mirõl?
- Matula Anikóról szívesen hallanék.
Óriási lendülettel, rengeteg munkát
belefektetve indult pár éve a pol-
gármesterségért, de abban a pillanat-
ban, ahogy nem õt választották meg,
teljesen eltûnt. Meséljen, mi van ve-
le.    
- Köszönöm az értékes beszélgetést
és õszintén gratulálok a munkájához
és a családjához.

Pölösné Hudák Dóra

Olvasóink írták
Köszönjük szépen!
A szatymazi óvodában régóta hagyo-
mány a családi nap. Ez az a nap, a-
mikor az ovisok a szüleikkel együtt
tölthetnek egy napot az óvodában.
Tulajdonképpen egy hangulatos gye-
reknap ez, hiszen nem a szokásos o-
vis napirendet követi együtt a család,
hanem egész délelõtt sokféle érde-
kesség szórakoztat kicsiket és na-
gyokat egyaránt. Van ugrálóvár, kü-
lönbözõ játékok, kézmûves foglalko-
zások és mindeközben Laci bácsi ki-
települve fõzi a remek ebédet. Min-
dig is szépnek tartottam az óvodánk
udvarát, de ilyenkor a sok mosoly-
gós arctól még elbûvölõbb. Bizonyá-
ra tudják, mirõl beszélek, kedves ol-
vasók, hiszen Önök is voltak gye-
rekek, illetve vannak gyermekeik.

Mivel, mint mondtam, ez már ha-
gyomány, így tulajdonképpen nem is
emiatt írok. 
Ami miatt most tollat ragadtam, az a
csodálatra méltó munka, ami az i-
lyen és ehhez hasonló programok
mögött rejlik. Ott volt például a re-
pülõnap is, ahol az óvónõk egész
nap fáradhatatlanul asszisztáltak a
gyermekek (és szülõk) alkotómunká-
ihoz a "gyereksátorban". Valahol
természetesnek vesszük ezt, de lás-
suk be, nem az, hiszen a fodrászok
sem fodrászkodni vagy a fogászok
sem fogászkodni látogattak ki a re-
pülõtérre. 
Tulajdonképpen hatalmas köszönetet
szeretnék ezúton kifejezni az óvóné-
niknek az egész éves munkájukért,

mely sokszor túlmutat a munkaköri
kötelességeiken. Az igencsak szûkös
lehetõségekhez képest mindig maxi-
málisan kitesznek magukért és gyer-
mekeinkért és valljuk be, sokszor
több idõt töltenek gyermekeinkkel és
többet fejlesztenek rajtuk, mint mi
szülõk. Gratulálok a többi szülõ ne-
vében is a munkájukhoz és tényleg
nagyon köszönjük! 
Természetesen a tanító és tanár né-
nik és bácsik fáradozásai is elisme-
résre méltók, de tanárként hadd ne
dícsérjem a munkámat. Kedves szü-
lõk, Önök viszont ne fukarkodjanak
a szép szavakkal, hiszen higgyék el,
egy elismerõ szó, egy kedves mosoly
nagyon jól tud ám esni mindenkinek!  

Pölösné Hudák Dóra

NYÁRI "TINI-KÉK"
Elérkezett a már nagyon várt nyári
szünidõ ideje. Az iskolai megpróbál-
tatások után a többnyire jól meg-
érdemelt pihenésé a fõszerep. 
Töltsétek tartalmasan, és használjá-
tok ki a vakáció, a jó idõ nyújtotta
lehetõségeket!
A nagyobb szabadság, a kalandok
keresése azonban veszélyeket is rejt-
het magában.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelme-
teket ezekre a veszélyekre, hogy a
szeptemberi iskolakezdésnél senki-
nek se kelljen kellemetlen élmé-
nyekrõl beszámolnia régi vagy új
osztálytársainak. 
Személyes biztonságotok érdekében
fogadjátok meg tanácsainkat, hi-
szen a "bajok", az esetleges bale-
setek, bûncselekmények egy kis
odafigyeléssel, elõvigyázatossággal

általában elkerülhetõk.
- A nyári melegben, a legmelegebb
nappali órákban ne sportoljatok, ru-
házatotok legyen szellõs! Fokozottan
ügyelni kell a rendszeres folyadék-
pótlásra, lehetõség szerint friss víz
formájában, pótolva ezzel a víz-
veszteséget.
- Fontos, hogy a szüleitekkel meg-
beszélt idõpontokhoz tartsátok maga-
tokat, mindig tudjanak róla, hogy
hol vagytok. A kalandvággyal kez-
dõdõ csavargásoknak gyakran bûn-
cselekmény a vége. Nyaranta meg-
növekszik az eltûnés miatt körözött
fiatalok száma…
- "Alkalom szüli a tolvajt" - hallhat-
tátok szüleitektõl, nagyszüleitektõl.
Ne hívjátok fel magatokra a figyel-
met feltûnõ viselkedéssel, értékes
tárgyakkal (mobil, ékszerek stb.)!
- Készpénzt lehetõleg ne, vagy csak

több helyen elosztva tartsatok maga-
toknál. Ha van bankkártyátok, annak
PIN-kódját ajánlatos a kártyától
elkülönítve tárolni.
- Ha valamilyen esti programon sze-
retnétek részt venni, oda lehetõleg
csoportosan, vagy idõsebb személy
kíséretében menjetek. Kerüljétek a
rosszul kivilágított, elhagyatott he-
lyeket!
- Legyetek óvatosak az idegenekkel!
Ne szálljatok be ismeretlen autóba,
ne engedjetek idegent a lakásba.
- A szórakozóhelyeken lehetõleg pa-
lackozott, alkoholmentes italt célsze-
rû fogyasztani. Ne adjatok esélyt,
hogy akaratotokon kívül bármi olyan
szert tegyenek bele, keverjenek hoz-
zá, amivel a cselekvõképességet,
szabad akaratot akadályoznák, befo-
lyásolnák!
- A szabados élet, a "mindent ki kell

SZÜNIDEI TANÁCSOK
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Hogy mindig jó kezekben legyen!
"8 éves szakmai gyakorlatom a garancia"

Hegedûsné Maróti Gizella Kéz- lábápoló mûköröm építõ ajánlata:
Manikûr: 1000 Ft
Pedikûr masszázzsal: 1400 Ft
Testfestés színes, glitteres: 700 Ft-tól
Lenövésmentes francia körömépítés: 2400 Ft
Látványos és gyors díszítési technikák: 60 Ft/db
Színes porcelánporok és zselé használata. Tipp nélkül is tartós körmök építése

Tel.: 06-20-371-2696
Bejárat a Maya Kozmetika felõl.

Maya Kozmetika
Tisztelettel és szeretettel értesítem a kedves

érdeklõdõket, hogy a nyári hónapokban a szolári-
um bérlet vásárlásakor egy hónapra elegendõ
minõségi Ilcsi arckrémet kapnak ajándékba.

Továbbá ha Önnek bármilyen bõr-, haj problémá-
ja van, vagy csak szépülni, regenerálódni szeretne, az Ilcsi
Fito-kozmetikumok hatékony megoldást kínálnak. Várom

Önöket szeretettel:Maya.
Bejelentkezés a 06-70/616-9335-ös telefonszámon, vagy

személyesen (Dózsa Gy. u.49.)

próbálni" felfogás könnyen vezethet
el a kábítószerekig. Fontos tudnotok,
sok kábítószer akár csak egyszeri ki-
próbálása is függõséget okozhat. 
- A "diszkóbalesetek", közlekedési
tragédiák elkerülése érdekében bulik
után használjátok a tömegközleke-
dést vagy a taxit. Benneteket is haza-
várnak!
- A kamaszkor egyik nagy változása,
hogy szexuálisan éretté váltok, a-
mely a testi örömökön túl komoly
veszélyforrás is lehet. Saját teste fe-
lett mindenki maga rendelkezik, jo-
gotok van nemet mondani az akara-
totok ellenére hozzátok közeledõnek!
A szexualitás nem arra való, hogy
másoknak szívességet tegyünk. 
- Sport, játék, strandolás közben is
vigyázzatok értékeitekre. Fürdõzés
közben se hagyjátok õrizetlenül a
holmikat. Pénzt vagy egyéb értéket
tároljátok biztonságos helyen!
- Szabad vizek mentén csak a kijelölt
fürdõhelyen történõ strandolás a biz-
tonságos, ahol szükség eseten meg-
oldható a gyors mentés. 6 éven aluli,
továbbá úszni nem tudó14 éven aluli
gyermek csak felnõtt kíséretében fü-
rödhet. Felhevült testtel, teli gyo-
morral, bódult állapotban, soha ne
strandoljatok! 
- A természetes vizekben, bányata-
vakban, víztározókban való fürdõzés
kiszámíthatatlan következményekkel
járhat, halálhoz is vezethet.
- A vízi bicikli, gumimatrac haszná-
lata is komoly felelõsség. Az arról
vízbe ugró, vagy csúszó személytõl
eltávolodó fürdõeszközre nehéz visz-

szakapaszkodni, és adott esetben el
is sodródhat. 
- Ha csónakban élvezitek a vízi élet
szépségét, tartsátok be a vízi jármû
felelõs vezetõjének, a kapitánynak az
utasításait! A csónakot elhagyni csak
az azt vezetõ személy engedélyével
lehet. Ajánlatos mentõmellény, men-
tõgallér használata. 
- A hõségben a figyelem csökkenhet,
és bágyadtabbá válhatunk, ezért
közlekedésnél fokozottan ügyelni
kell a szabályok betartására.
- Kerékpározás, görkorcsolyázás
közben legyen rajtatok a megfelelõ
védõfelszerelés (sisak, térd-, kö-
nyök, és tenyérvédõ), szükség esetén
pedig a láthatósági mellény! 
- A biciklik megfelelõ mûszaki ál-
lapotát a biztonságos közlekedés ér-
dekében rendszeresen ellenõrizni
kell.
- A káros (játék) szenvedély kiala-
kulásához az elsõ lépés a napi zseb-
pénz "felelõtlen" elköltése. Veszé-
lyes lehet a bevásárló központokban
történõ céltalan õgyelgés. A szeren-
csejátékok, nyerõgépek és kompute-
res játékok függõséget okozhatnak.
A függõség azt jelenti, hogy többé
nem Ti döntötök arról, hogy élve-
zitek-e ezeket, hanem azok döntenek
Rólatok: már nem tudtok meglenni
nélkülük.
- Az internet kinyitja a világot, u-
gyanakkor észrevétlenül bajba sodor-
hat, ha nem tartjátok be az alapvetõ
felhasználói szabályokat. Azaz ne
adjátok ki magatokat: teljes nevet,
címet, telefonszámot, semmilyen

személyes adatot ne szerepeltessetek!
Ha a fényképeteket megjelenítitek a
hálózaton, tudnotok kell, hogy azzal
vissza lehet élni. Ha különbözõ fó-
rumokon kapott üzenetek riadalmat,
félelmet keltenek Bennetek, szólja-
tok a szüleiteknek, jelezzétek felnõtt-
nek. Kérjetek segítséget!
Legyetek jók, ha tudtok! A többi
nem számít…:
Ha olyan eseményt észlelsz, amely-
nél külsõ, szaksegítség hívása indo-
kolt jó, ha ismered ezeket a telefon-
számokat:
INGYENES SEGÉLYHÍVÓK:

Rendõrség: 107
Mentõk: 104
Tûzoltók: 105

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Bûnmegelõzési Osztály:
62/562-410,
mozesnetm@csongrad.police.hu
(ha a témával kapcsolatban kérdésed,
gondolatod van, ezen az elérhetõsé-
geken várjuk jelentkezésed)
Országos Kríziskezelõ és Informáci-
ós Telefonszolgálat. 06/80/20-55-20
(ingyenes zöldszám 0-24 óráig)
Szegedi Tini Telefon: 06/80/820-011
(Hétköznap 16.00-18.45 óra között
hívható, a 62/63-as körzetbõl vona-
las telefonról ingyenesen)
62/420-011 (mobilról kezdeménye-
zett hívásra)
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság

REJTVÉNY
Június hónapról mi jut eszembe? Sok-sok iskolás év vége gyermekkoromból, amikor végre átvehettük a hatalmat a táblák felett és színes kréták-
kal felírhattuk betûrõl betûre, hogy Vakáció! Késõbb éveken át a vizsgaidõszakok tartottak teljesen másfajta izgalomban. Most újra a Vakáció!
felirat alakul a tábláimon… Másfajta, amolyan örök aktualitásnak elsõként a Szent Iván éjszakája jut eszembe. Köztudottan ez az év legrövidebb
éjszakája itt nálunk, az északi féltekén. Június 24-e, azaz a nyári napforduló valóban a legrövidebb éjszakát hozza, de ebbõl következõen sajnos
ezután már az éjjelek hosszabbak, azaz a nappalok rövidebbek lesznek. Hogy miért nevezik a szerelmesek éjszakájának, az számomra örök

rejtély marad, hiszen egy szerelmes éppen hogy rengeteg idõt vágyik tölteni a másik felével. Nincs
igazam? Az pedig világrejtély, hogy a Szentivánéji álom szerzõje valóban élt és alkotott-e, vagy amit
õróla tudni vélünk, az mind tévedés. A rejtvényem, ha e rejtélyt nem is, de az illetõt mindenképpen
felfedi és két másik híres mûvének címét is. Kellemes fejtegetést!
Vízszintes: 1.A Szentivánéji álom szerzõje 10.Néma hal! 11.Gyönyörû Karib-tengeri
üdülõhely 12.A görög ABC tizedik betûje 14.A japán rajzfilmek rövid gyûjtõneve 15.Az
egyik legismertebb amerikai hírcsatorna 16.Félbe! 17.Tiltakozás, vétózás 18.A szerzõ egy
másik híres mûve 21.Ápisz-BudaPiért 22.Havon sikló sportoló 24.Kérdõszócska 25.A
végén járó! 27.Metró 28.Az utolsó magyar királyné 31.Kanada fõvárosa 35.Végtelen
Inari! 36.Néma Matyi! 37.Durante Alighieri ismertebb neve  
Függõleges: 1.Melyik, angolul 2.Nõi név 3.Római 50 4.Luxemburg, Belgium és Ausztria
autójelzése 5.Minden ima eleje és vége! 6.Híres norvég popcsapat 7.Pici meseszereplõ,
de férfinév is 8.Kevert vám is! 9.HÁMÁB 13.Egynemû tanmese! 16.Páratlan Emese!
19.Peru fõvárosa 20.Tallium vegyjele 23.Ilyen állat Bambi 25.A szerzõ egy másik híres
mûve 26. Palindrom férfinév, illetve motortípus 29.Szomjat oltani 30.A vizek városa
32.Egyik kettõs betûnk kiejtve 33.Watt 34.A többinél erõsebb kártya 38.Arany Laci
monogramja 39.Másodperc (secundum) 40.Félig jó!                                              PHD
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SAKK hírek

Sport
Kopasz Bence és Kovács
Ákos ezüstérmes az Országos
Diákolimpián
A május nemcsak meleget, de remek
sporteredményeket is hozott a szaty-
maziaknak. Május 2-án Nagyatádon
rendezték a nemzetközi Bencsik
László Emlékversenyt, amelyen Gá-
bor Ádám képviselte a szatymazi szí-
neket. Az U 13-as korosztály 41 kg-
os súlycsoportjában négy szép gyõ-
zelem után csak a hazaiak kedven-
cétõl szenvedett vereséget a döntõ-
ben, bírói döntéssel.
Egy héttel késõbb, a Gyõzelem Nap-
ján Miskolcon léptek tatamira a diák
korosztályok versenyzõi, hogy el-
döntsék az országos diákolimpiai
bajnoki címeket. Általános iskolánk
két tanulója is a dobogóra állhatott.
Kopasz Bence a 49 kg-osok mezõ-
nyében ezüstérmet szerzett, Gábor
Ádám 41 kg-ban állhatott a dobogó
harmadik fokára.
Másnap a junior korcsoport ver-
senyzõi küzdöttek Budapesten. Az
országos rangsorversenyen Kónya
Viktória ezüst-, Guba Henrietta pe-
dig bronzérmet szerzett a lányok 52
kg-os súlycsoportjában.
Május 16.-án a serdülõ B korcsoport
országos diákolimpiai döntõjére ke-
rült sor Baján. Iskolánk tanulói ismét
kitettek magukért. Kovács Ákos a 44
kg-ban egészen a döntõig menetelt,
ahol végül a második helyen végzett,
Kopasz Bence pedig az idõsebbek
között állhatott a 48 kg-os súlycso-
port dobogójának alsó fokára. Egye-
sületünk versenyzõje, Báló Norbert a
Rókusi általános Iskola tanulója szin-
tén bronzérmes lett az 52 kg-os súly-

csoportban.

Másnap szintén Baján került sor a
serdülõ korosztály Axiál Kupa nem-
zetközi versenyére. A fiúk 45 kg-os
súlycsoportjában Ohát Ottó, míg 73
kg-ban testvére, Zalán bronzérmet
szerzett, 40 kg-ban pedig a még diák
korcsoportos Gábor Ádám nagyszerû
versenyzéssel, országos bajnokok és
Világkupa gyõztesek legyõzésével
állhatott a dobogó harmadik fokára.
Május 23-án Ausztriába, Bécsbe lá-
togatott egyesületünk két versenyzõ-
je, ahol nagyszabású nemzetközi
versenyen vettek részt. A 14 ország
versenyzõit felvonultató mezõnyben
mindketten nagyszerûen szerepeltek,
hiszen az U 13-as korosztály 40 kg-
os súlycsoportjában Gábor Ádám,

míg a 45 kg-ban Kopasz Bence vég-
zett az elsõ helyen.. 

A hónap utolsó hétvégéjén Szolno-
kon rendezték az I. SPRING-BER
Kupa küzdelmeit. A Szatymazi SE
versenyzõi a következõ eredmé-
nyeket érték el:
Diák B kcs.

29 kg.: 1. Guba Levente
Diák A kcs.

41 kg.: 1. Gábor Ádám
49 kg.: 1. Kopasz Bence

Serdülõ kcs.
45 kg.: 3. Kovács Ákos

5. Guba Szabolcs
5. Vass Frigyes

50 kg.: 5. Báló Norbert
Edzõ: Kovács Szabolcs
A Szatymazi SE cselgáncs sza-
kosztálya szeretettel vár minden
judo iránt érdeklõdõ 6 és 12 év
közötti lányt és fiút az általános
iskola tornatermében tartott edzé-
seire.
Edzésidõpontok: hétfõ 1715-1815,

péntek 1600-1700.
Érdeklõdni Kovács Szabolcs 
/20-555-0629/ edzõnél.
HAJRÁ SZATYMAZ!

Befejezõdtek a megyei sakkcsapat bajnokságok.
Megye I-ben elsõ csapatunk az utolsó fordu-
lóban 8:0-ra nyert Szentesen. Ezzel 34 ponttal a
3. helyen végeztünk.
Legjobb pontszerzõk:
id. Filep Miklós, Jurasits Miklós 5.5-5.5 pont,
Vajsenbek Péter (ifi) 4.5 p, Tóth Péter, Gera
Mihály, ifj. Filep Miklós 3.5-3.5 p
Második csapatunk a vártnál jobb eredményt ért
el, 19.5 ponttal a 6. helyen végeztek.

Legjobb pontszerzõk:
Ábrahám László 6.5 pont, Tóth Sándor, Molnár
Jenõ 2.5-2.5 p, dr. Csíkos Csaba 2 p
Megye II-ben Üllés mögött 26 ponttal 2. helyen
végeztünk.
Legjobb pontszerzõk:
Tóth Sándor 6.5 pont, Ábrahám László, id.
Filep Miklós 5-5 p, Jurasits Miklós 4 p, Tóth
Péter, ifj. Filep Miklós 2.5-2.5 p

id. Filep Miklós

A Szatymaz SE focicsapatának hírei
A vége felé közeledik a megye III. osztályú labdarúgóbaj-
nokság, sõt, mire az újságot a kezükben fogják, már min-
den bizonnyal véget is ért. A legutóbbi meccseken csapa-
tunk kiválóan szerepelt. Földeák ellen 3-0-ás, Szegvár ellen
2-1-es, Csongrád ellen (idegenben játszva!) 8-0-ás,
Pusztamérges ellen 6-0-ás végeredménnyel hozták a fiúk a
3-3-3-3 pontot. Jelenleg, amikor e sorokat írom, még kettõ
sorsdöntõ meccs van hátra: Kübekháza és az IKV Alsó-
város együttese ellen kell diadalmaskodni. Ha nem akarják
kicentizni, bizony mindkét meccset hozni kellene, de a fel-
jutáshoz már egyetlen gyõzelem is elég lehet. Mivel az el-
szántság megvan és a csapat is remekül összeállt, nagyon
bizakodóak lehetünk. Hajrá Szatymaz! 

Pölösné Hudák Dóra

TOBORZÓ
A Szatymazi SE Labdarúgó Szakosztálya
toborzót tart az 1996-1999 között született
fiúk részére, akik kedvet és tehetséget érez-
nek a foci iránt. Jelentkezni lehet: Kovács Mihály edzõnél
2009. júnus 23-án 17 órakor a focipályán.
Továbbá várjuk azokat a fiatalokat is, akik 1992-1995 kö-
zött születtek. Õk Baranyi Péter edzõnél jelentkezhetnek
a szerdai vagy pénteki napokon 18 órakor a focipályán.
KÖSZÖNET
A labdarúgó szakosztály megköszöni mindazoknak a
támogatást, akik hozzásegítették csapatunkat a jó szere-
pléshez. Külön köszönet a VREC-CO KFT-nek.

Baranyi Péter szakosztály vezetõ
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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:
Június
20-21.:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

27-28.:
Dr. Gombos László
(06-62-278-502)

Július
4-5.:
Dr. Sipos Attila
(06-30-487-8382)

11-12.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)

18-19.:
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
Jegyzõ: 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:

06-20-2095-302

Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262

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

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101

Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u.
42.
Csütörtökönként: 1330-tól.

Mozgáskorlátozottak
egyesülete.
Fogadóóra: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

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: július 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

FEHÉRTÓI KÓBOR-LÓ
Nyári táborok 

júli. 6-tól aug. 10-ig
hétfõtõl péntekig

LOVASTÁBOR:
Lovaglás naponta kétszer

Négyszeri étkezés bentlakással
25000 Ft/hét

KÉZMÛVES TÁBOR
Agyagozás, gyöngyfûzés és más

kézmûves technikák
Négyszeri étkezés bentlakással

18000 Ft/hét
Üdülési csekket elfogadunk!
Igény szerint a gyerekeket reggel, este

házhoz szállítjuk
06-70-576-6735

www.kobor-lo.hu



a Mi Lapunk14 2009/6.

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.

Czáp Zoé Ramóna  2009.05.07.
Szülei Czáp Csaba és Molnár Zsófia

Kedves
szülõk
Amennyiben

szeretnék, hogy
újszülöttjük

belekerüljön a
"Mi Lapunkba",
kérjük értesítsék

telefonon 
Mezeiné Bérczy
Sarolta védõnõt. 

Tel.: 
06/30-536-7622.

Gólyahírek

Felhívás
A kötelezõ éves veszettség elleni eboltás idõszaka meg-
kezdõdött. A 06-30-9451-386-os telefonszámon egyez-
tetve helyszínre kiszállva is lehetséges a beavatkozás el-
végzése. A meghirdetett rendelési idõben bármikor fo-
gadom az oltandó kutyusokat. E lehetõségeken túl a kö-
vetkezõ idõpontra rendes összevezetéses eboltást hirde-
tek meg.
2009. június 20: (szombat) 800-900 Állatorvosi rendelõ

Az akció gördülékeny lebonyolítása
érdekében kérem a gazdikat, minél
hamarabb éljenek a felajánlott lehe-
tõségekkel.
Tisztelettel:        Dr Martinek Vilmos

körzeti állatorvos

REPÜLÕNAP

ISKOLAI GYERMEKNAP

“függõ  játszma”

“pólófestés  Bessenyei  módra”

SZATYMAZI GYÛJTÕK

ÚJRA MOTOCROSS

“cél”

“régen”  most


