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Idén a búcsú prog-
ramja sem a hagyo-
mányok szerint ala-
kul, hiszen a nemzet-
közi néptáncfesztivál
a pénzügyi nehézsé-
gek miatt elkerüli
Szatymazt, de a szo-
kásos "búcsú-hangu-
lat" várja Önöket!

700 Háziasszonyok miséje
1000 Ünnepi szentmise

18 órától utcabál a Classic együttessel
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Helytörténet
A szatymazi templom
ablakai
A környékünkön aligha találni még
egy olyan falusi templomot, amelyet
annyi kiváló üvegfestõ által alkotott
üvegablak díszítene, mint a szaty-
mazit. A templom látogatójára a ne-
ogótizáló csúcsíves díszes üvegab-
lakok, szokatlanul világos és tiszta
színeikkel mély hatást gyakorolnak.
Az áttetszõ színes üvegablakok -kü-
lönösen napos idõben- kiválóan pó-
tolják a falra festhetõ freskókat is.
Mielõtt a címlapon lévõ és elsõnek
bemutatott ablakról írnánk, amit Gé-
mes Antal fényképezett le, elöljáró-
ban el kell mondani, hogy a szaty-
maziak temploma /kezdetben a bõ-
vítés elõtti kápolnája/ közadakozás-
ból épült fel, amit a város megtámo-
gatott. Ott vannak benne a tehetõ-
sebb szatymaziak és szegediek jelen-
tõs adományai mellet, a szegényeb-
bek fillérjei is. 
Amikor 70 évvel ezelõtt a kápolna
templommá történõ átépítése befe-
jezõdött, az ablaknyílásokat átlátszó
színes üvegdarabokból minta szerint
összeállított képekkel díszítették. Az
üvegfestõ, aki az ablakokat megal-
kotta és neve a kép alsó részén ol-

vasható, Zsellér Imre budapesti
üvegfestõ és mozaikmûvész volt.
Már ötven éves, amikor 1938-ban el-
nyeri a szatymazi templom ablaka-
inak elkészítésérõl szóló megbíza-
tást. Zsellér Imre akkor már száznál
több templom ablakait alkotta meg.
Olyanokat, mint a pesti ferences-
templom, a zugligeti zárda - és az
angyalföldi római katolikus plébánia-
templom ablakai. De Zsellér Imre
alkotta a szegedi fogadalmi templom
ablakait is. Mûvészi munkáját a dí-
szes ablakok mellett, a szegedi foga-
dalmi templom mozaik-fõoltárképe
is dicséri. A színes üveglapocskákat
itt Szatymazon is ólompánt fogja
össze, amelynek sötét vonalai az
ablakon látható alak körvonalát is
adják. Templomunk színes ablakai
egy kiforrott mûvész munkájára utal-
nak. Az elsõként itt bemutatott kép a
templom védõszentjét: Szent Istvánt
ábrázolja. A kép alján, a nem kis
pénzbe került üvegfestmény adomá-
nyozóinak a neve is olvasható. Név
szerint Csermák Béla és felesége Fá-
ry Luci. Ott az alkotás évszáma is:
1939. Talán elõször arról kell hogy
szóljunk, hogy a Fáry család már az
1800-as évek végén jelen volt
Szatymazon. Fáry István ügyvéd,

majd bíró, a "nagy víz" után tanyát
vásárolt és átépített Szatymazon, a
mai Neszürjhegyi út mellett, közel a
Barcsay sarokhoz. Adományával a
kápolna építését is támogatta. Fáry
István a szatymazi ártézi fürdõ igaz-
gatósági tagja is volt. Amikor leánya
férjhez ment Csermák Béla hivatalos
mérleghitelesítõhöz, a szõlõ övezte
út menti tanyát hozományul nekik
adta. A korabeli mérleghitelesítõ
Csermák Bélának komoly munkája
volt. A mérõeszközöket az iparban,
de fõleg a kereskedelemben haszná-
latbavétel elõtt és idõközönként
/legtöbbször évenként/ hitelesíteni
kellett. A hitelesítést jelzõ "bélyeg-
gel" tanúsították, melynek hiánya,
vagy megsértése büntetendõ cselek-
mény volt. Csermák Béla és felesége
a "nyarakat" / márciustól-októberig/
Szatymazon töltötte még akkor is,
amikor a szegedi, Mérey utca 10.
szám alatt lévõ házat is megörö-
költék. Csermák Béla mérleghitele-
sítõ és felesége Fáry Luci /Kornélia/
már örökre elszenderült, a tanyájuk-
szõlejük eladva, átalakítva. Nevük
már csak a szatymazi templom Szent
Istvánt megörökítõ üvegablakának
mûvészi alkotásáról köszön vissza az
utókorra. 

Végre együtt a kép és szöveg
Egy régi, talán a húszas évekre jel-
lemzõ fénykép került elõ hónapokkal
ezelõtt. Sokan megnézték, de senki
sem tudott rájönni, vagy visszaem-
lékezni, hogy mikor és hol készül-
hetett. Az írás, ami az öreg fényké-
pen végigvonul, arra utal, hogy rajta
a Szatymazon nyaralók egy tekinté-
lyes csoportja látható. A sok-sok ér-
deklõdést már hetekkel ezelõtt befe-
jeztük, mert a fényképrõl még a leg-

idõsebbek sem tudtak valami elfo-
gadható magyarázatot nyújtani. És
akkor most, a legutóbbi idõben ke-
rült kézbe nemes Portörõ Kelemen
/Móricz Pál/ írása "A szatymazi ö-
reg nyárfáról", és abból tudható
meg, hogy a fénykép 1900. augusz-
tus 2-án készült. A Közvélemény cí-
mû újságban a hatalmas fáról még
nincs fénykép /hiszen akkor még
nem tudták azt a lapokban kinyom-
tatni/ csak írás olvasható, amit itt
most közlünk. A szöveg mellett

azonban most a kép is látható. 
Nézzük tehát Móricz Pál fotóról
készült írását:

A szatymazi öreg nyárfa
“A szegedi határban páratlan a
szatymazi öreg nyárfa. Valóságos
király a többi fák között, mint óriás
emeli lombos vén fejét a szatymazi
szõlõk fölé. Az õserdõben is ritkítaná
párját. A szomszéd tanyaházat a ter-
jedelmes tanyaudvart egész beárnyé-
kolja, a lombjai között százával fész-
kel a madár.
Most lefényképezték az óriási nyár-
fát. A szatymazi nyaraló társaság ki-
csinye-nagyja szép csoportban ott
hûsöl a fa alatt, mely lombját, mint
óriás boltívét borítja felettük. A sok
szebbnél-szebb szatymazi asszony és
lány mint a virág oly szép csoportot
képez az õsfa alatt. Tetszik minden-
kinek a fénykép. Örökíti a szatymazi
nyaralás egyik bájos, kedves részét."
Eddig szól az írás hozzánk, 109 év
távlatából. Hogy hol állhatott és ki-
nek a tanyáját díszítette ez a fény-
képezésre is érdemes hatalmas nyár-
fa, az írásból nem tudhatjuk meg.
Volt aki úgy gondolta, hogy talán a
jánosszállási "Hangya" Pali háza
elõtt lehetett, ahol kezdetben Móra
Ferenc és családja is nyaralt. Amit
biztosan megtudunk a cikkbõl az,
hogy a korabeli Szatymaz felkapott
nyaralóhely volt.

Pálmai József
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Önkormányzati közlemények
Köszönetnyilvánítás
Az idén XVII. alkalommal megrendezett
Õszibarack Fesztivál és Falunapok zök-
kenõmentes megszervezése és lebonyo-
lítása ismét tanúbizonyságát adta annak,
hogy településünk lakossága egy ember-
ként összefogva színvonalas rendezvényt
tud felmutatni. Most is rengetegen moz-
dultak meg a közös cél érdekében, fela-
jánlva segítségüket a legkülönbözõbb
formában. Erre annál is inkább szüksé-
günk volt, mivel az idei költségvetésre
összességében a tavalyinak csak fele ju-
tott. Sokat tudtunk megtakarítani a va-
sárnap délutáni programokon azáltal,
hogy nem neves sztárvendégeket hív-
tunk, hanem helyi fellépõket nyertünk
meg a mûsorba. A zajos siker mutatja,
hogy a szatymaziak igenis kíváncsiak a
"helyi produkcióra", ezért a jövõben is
szeretnénk rájuk számítani.
Az alábbi személyeknek és szerveze-
teknek tartozunk köszönettel:
Anyagi hozzájárulásukért:
Becsei Ferenc, Paragi Pálné, Lehotai
Kft., Kormányos László, Ágoston Ist-
ván, Németh Nándorné, Márta Ferenc,
Szanka Ferenc.
Virágkötõknek:
Gyuris Zsuzsanna, Jójárt Imréné, Posta
Bernadett, Katona Margit, Posta
Ferencné, Tóth Tünde, Miklós Illés Er-

zsébet, Bartucz Éva, Csamangó Jenõné,
Bozsó Sándorné, Horváth Istvánné, Kor-
mányos Ildikó, Suhajdáné Hódi Margit,
Hegedûsné Posta Mária, Dékány Szil-
veszter
Virágtermelõknek:
Szunyogh István, Tóth Ferenc, Bartucz
Géza, Náci András, Náci Andrásné,
Zsemberi Gyula, Szél József, Szél Jó-
zsefné, Kiss Mihályné, Tóth Péter,
Frank László, Posta Ferenc, Baranyi Pé-
ter, Lippai Katalin, Csillagvári Gusztáv,
Csillagvári Gusztávné, Kopasz György,
Laudisz Zoltán.
Fogatosoknak:
Csányi András, Csontos Dezsõ, Dékány
László, Dékány Zoltán, Dorogi Zoltán,
Farkas Szilveszter, Hódi Károly, Kapás
Vivien, Kopasz László, Lõcsei Antal,
Novák Pál, Péter István, Temesvári Mi-
hály, Vass Ferenc, Veres Lajos, Vízhá-
nyó Zoltán.
A mûsorban fellépõ szatymaziaknak:
Bartucz Anett, Varga Dorottya, ritmikus
gimnasztikások, óvónénik, Bánfiné Ko-
pasz Gyöngyi és Radics Bálint, hastán-
cosok, Medicine Roxx, Barackvirág nép-
dalkör.
Külön köszönet önzetlen segítségükért a
következõ közremûködõknek:
Fekete Pál, Szatymazi Nyugdíjas Egye-

sület, Közmûvelõdési és Családsegítõ E-
gyesület, Dr Somogyi György, Sándor-
falvi Rendõrörs, Szatymazi Polgárõr E-
gyesület, Barta Ferenc, Bódis Margit,
Barna Károlyné, Dékányné dr. Balogh
Andrea, Halászné Ács Éva, Hodács Zol-
tán, Lengyel Istvánné dr. Makra Sán-
dorné, Fakanál Klub, Barackvirág Nép-
dalkör, Kónya Géza, Vreckó Rudolf,
Szatymazi Fiatalok Társasága, Bakos Jó-
zsef, Bakos Józsefné, Kardosné Pesti
Mária, Fekete Renáta, Kapás József,
TOP egyesület 
Kiállítóknak:
Balogh Jánosné, Bárkányi Albert, Barna
András, Barna Károly, id. Barna Ká-
roly, Bartucz János, Bartucz Jánosné,
Bodor István, Budai Sándor, Csányi
Sándor, Csiszár István, Dékány Henri-
etta, Gyuris Vince, Gyuris Zsolt, Hor-
váth László, ifj. Szél István, Kajáriné
Kócsó Ildikó, Kakuszi Ferenc, Katona
József, Kertész Sándor, Kertészné Bu-
dai Éva, Kónya Ferenc, Kónya Péter,
Kormányos Ferenc, Kormányos István,
Kormányos Péter, Kormányos Zénó,
Makra Zoltán, Maróti László, Masa
László, Monostori István, Rácz Tibor,
Szabó István, Takács Tibor.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel
tartozunk a megvalósításban közremû-
ködõ intézményi dolgozóknak.

Szatymaz Községi Önkormányzat

Falunapi kitüntetések
Szatymaz Község Képviselõ-testülete
2009. június 17-ei és július 3-ai
képviselõ-testületi ülésén döntött a
"Szatymaz Községért" kitüntetés a-
dományozásáról, melynek értelmé-
ben 2009. évben "Szatymaz Köz-
ségért" kitüntetést három fõnek adott
át a polgármester. 

Burkus Andrásné az oktatás és kul-
túra területén a közmûvelõdésért
végzett kiemelkedõ munkásságáért
kapta meg a kitüntetõ címet.
Gyöngyike 1998. májusában került a
szatymazi mûvelõdési házhoz, ahol
kiemelt figyelmet fordított a hagyo-
mányõrzésre, a kulturális élet fel-
lendítésére. Új programokkal bõvült

a szatymazi kulturális élet. Tevéke-
nyen részt vesz a mai napig a kö-
zösségi életben, több civil szerve-
zetnek alapító tagja is volt.
Munkája során jó kapcsolatot alakí-
tott ki a helyi önkormányzat intéz-
ményeivel, az általános iskolával, az
egészségügyi és szociális intézmé-
nyekkel, és valamennyi helyi civil
szervezettel.

Nacsa Jánosné az oktatás és kultúra
területén végzett kiemelkedõ pedagó-
giai munkásságáért kapta meg a
"Szatymaz Községért" címet. 
Margitka 1978-ban került Szatymaz-
ra, mint kinevezett óvodavezetõ. 
Óvodai körökben szakmai tekintély,
12 évig a város környéki óvodai

munkaközösség munkáját irányította. 
Az Országos Óvodapedagógiai E-
gyesület vezetõségének tagja volt. 
Kiváló munkáért kitüntetést kapott
1984-ben. 
A község életébe is aktívan bekap-
csolódott, s tevékenyen részt vesz a
kulturális élet fellendítésében. 
Ferencz Levente a közélet területén
végzett kiemelkedõ közösségépítõ
munkásságáért vehette át a Szaty-
maz Községért kitüntetést.
A Hargita megyei Csiksomlyón szü-
letett, jelenleg Kibéden él, és a kibé-
di termelõszövetkezet elnökeként vo-
nult nyugdíjba.
A mai napig aktívan részt vesz a te-
lepülés közösségi életében. Ferencz
Levente nevéhez kötõdik a helyi gaz-
dakör megszervezése, melynek
1993-tól 2002-ig elnöke is volt. 
A szatymazi és a kibédi gazdakör jó
kapcsolatának köszönhetõ a két te-
lepülés baráti viszonya, melynek ki-
alakításában Ferencz Levente jelen-
tõs szerepet vállalt.
Ezúton is az egész falu nevében gra-
tulálunk a kitüntetetteknek 

Szatymaz község képviselõ-testülete

Júniusban az Egészségház épületébõl
az orvosi rendelések ideiglenesen át-
települtek más helyszínekre, így el-
kezdõdhettek az építési munkálatok. 
Az Egészségház felújítása két pro-
jektbõl tevõdik össze: Az egyik a
DAOP-2007-4.3.1 kódszámú kiírás-

ra benyújtott, az Egészségház - járó-
beteg, -és fogorvosi ellátás helyisé-
geinek - akadálymentesítésére irá-
nyul. A másik, DAOP-2007-4.1.1
kódszámú pályázat keretében az épü-
let felújítása és fertõzõváró kialakí-
tása valósul meg. A lakosság várha-

tóan 2009. októberétõl veheti birtok-
ba a megújult épületet.

Megkezdõdött az Egészségház felújítása
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Talán sokaknak nem is tûnt föl, hogy
a CBA-nál lévõ buszmegállóban
megújult a védõkorlát, és a vasúti át-
járóban is kialakításra került egy ha-
sonló. Utóbbira azért volt szükség,
mert a Nemzeti Közlekedési Hatóság
kötelezésének megfelelõen a gyalo-
gos átvezetés irányító korlát kiépíté-

sét az önkormányzatnak 2009. júliu-
sáig meg kellett valósítania. A Hód-
mezõvásárhelyen legyártott korlát e-
lemeket a hivatal dolgozói szerelték
össze. A meglévõ korlát festését pe-
dig "grátiszba" kapta tõlünk a vasút-
társaság.☺

polgármester

Mindannyiunk biztonságáért

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK
FELHÍVÁSA

CSONGRÁD MEGYE POLGÁRAIHOZ
TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!
Ha úgy ítélik meg, hogy valamely
hatóság, illetve közszolgáltatást vég-
zõ szerv alapvetõ jogaikkal összefüg-
gésben visszásságot, sérelmet oko-
zott Önöknek, kérhetik az állampol-
gári jogok országgyûlési biztosának
segítségét. Panaszaik továbbításá-
hoz a biztos kérésére gyûjtõládák
állnak a rendelkezésükre a követ-
kezõ helyszíneken:
Szeged Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala 6745 Szeged,
Széchenyi tér 10.
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala 6800
Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.
Szentes Város Polgármesteri Hiva-
tala  6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Makó Polgármesteri Hivatala 6900
Makó, Széchenyi tér 22.
Csongrád Város Polgármesteri Hiva-
tala 6641 Csongrád, Kossuth tér 7.

Mindszent Város Polgármesteri Hi-
vatala 6630 Mindszent, Köztársaság
tér 31.
Mórahalom Város Polgármesteri
Hivatala 6782 Mórahalom, Millen-
niumi sétány 2.
Kistelek Város Polgármesteri Hi-
vatala 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
Sándorfalva Város Polgármesteri
Hivatala 6762 Sándorfalva, Szabad-
ság tér 1.
Csanádpalota Város Polgármesteri
Hivatala 6913 Csanádpalota, Kele-
men László tér 10.
A panaszládákba 2009 július 13-tól
2009 augusztus 31-ig dobhatják be
leveleiket, lehetõleg csatolva a pa-
nasszal kapcsolatos iratok fénymá-
solatait.
Beadványukat 2009 augusztus 31-
ig postán is elküldhetik az
Országgyûlési Biztos Hivatalához
(1051 Budapest, Nádor u. 22.),
vagy e-mailben is továbbíthatják

azt a panasz@obh.hu címre.
Panaszaikat a biztos kivizsgálja, il-
letve - amennyiben nem tartozná-
nak a hatáskörébe - továbbítja az
illetékes hatóságnak. Az esetleg
szükséges személyes meghallgatás
idõpontjáról írásbeli értesítést
küldünk.
Hatáskör hiányában az országgyûlési
biztos nem tud segítségükre lenni,
akkor ha
- az ügyben nem merítették ki a

rendelkezésre álló közigazgatási
jogorvoslati lehetõségeket, 

- az ügy 1989. október 23-a elõtt
indult,

- jogerõs határozatát egy évnél
régebben hozta meg a hatóság,

- az ügy elbírálása ügyészi és bírói
hatáskörbe tartozik.

Prof. Dr. Szabó Máté s.k.
az állampolgári jogok országgyûlési

biztosa

Egyházi gondolatok
Napraforgó tábor a hittanosoknak
A napraforgó úgy sugárzik, mint
maga a Nap. A magasba törekedve a
fény felé fordul, hogy így szívja
magába égi lámpásunk minden éltetõ
sugarát. Ez a növény az Isten felé tö-
rekedõ lélek szimbóluma is egyben.
A keresztények, mint megannyi nap-
raforgó Istenhez fordulnak lelkükkel,
imáikkal, örömükkel és gondjaikkal.
Jelképes mondanivalója miatt válasz-
tottuk táborunk nevéül.
A tábort 17 gyermek részvételével
szerveztük meg június 29-tõl július
3-ig. A következõ hittanosok jelent-
keztek: Gémes Kitti, Hegedûs Hen-
rietta, Kormányos Ádám, Kormá-
nyos Gergõ, Molnár Éva (1. osztá-
ly), Molnár Bálint, Tóth-Molnár
Gellért (2. osztály), Hrivnák Letícia,
Palotás Bálint András (3. osztály),
Kálmán Anna Zsófia, Kordás Réka
Erika, Bakos Brigitta, Bodó Zsolti,
Palotás Gyöngyi, Szûcs Bence,
Tóth-Molnár Réka (4. osztály) és
Tóth Tímea (8. osztály).
Az elsõ napon több játék és feladat
által megismerhették egymást a gye-
rekek és mi is õket. Délután a Bib-
liával kapcsolatos feladatok, játékok
következtek. Egész héten finom ebé-
det kaptunk az iskola ebédlõjébõl.
Kedden délelõtt templomunk történe-
térõl, felépítésérõl, belsejérõl szerez-
tek a gyerekek hasznos tudnivalókat.

Nagy figyelemmel vizsgálták az or-
gona mûködését. Ezután Kopasz
Gyöngyi tanított nekik népdalokat,
néptáncos lépéseket és játékokat.
Délután az akadályversenyen a csa-
patok bizonyíthatták szellemi és fizi-
kai ügyességüket. A nem kevés fela-
datot kiemelkedõen teljesítették.
Szerdán felvettük a túracipõnket és
elindultunk a sándorfalvi templomot
megtekinteni, amelyet Bauer Csaba,
a sándorfalvi plébános mutatott be
nekünk. Sok érdekességet megosz-
tott a gyerekekkel, majd vendégül lá-
tott minket. A csütörtöki kézmûves-
kedést és a délutáni számháborút na-
gyon élvezték a hittanosok. Délelõtt

több állomáson készíthettek szebbnél
szebb dolgokat: szalvétaragasztás
Feketéné Bárkányi Icivel, magra-
gasztás Tóth-Molnár Annával, fonal-
grafika Kneip Annával, ceruzadísz-
készítés gyöngybõl Kneip Borival és
papírhajtogatás velem. Pénteken el-
gyalogoltunk a Fehér-tói madárles-
hez, ahol tízóraiztunk és játszottunk.
A tábort szentmise zárta, amelyen
László atya kedves szavakkal búcsú-
zott a gyerekektõl. Ezután jólesõen
fogyasztottuk el a szülõk által hozott
sok-sok finomságot.
A hét gyorsan és élményekben gaz-
dagon telt el. Ezt több személy segít-
ségének köszönhetjük. Szeretnénk a
táborozókkal és Kneip Ritával együtt
köszönetünket kifejezni: Bódis Mar-
git igazgatónõnek, Dékányné dr. Ba-
logh Andreának, dr. Kisházi-Kovács
Lászlónak, Feketéné Bárkányi Ici-
nek, Kopasz Gyöngyinek, Bauer
Csabának. Hálásak vagyunk Kovács
Szandra, Tóth Melinda, Tóth-Mol-
nár Anna, Kneip Anna, Kneip Bori
és Gábor Tamás segítségének is.
Köszönjük a tábor kuktáinak (Hriv-
nák Letícia, Molnár Éva, Molnár
Bálint, Tóth Tímea) az egész heti
konyhai helytállást. Továbbá a szü-
lõk kedves felajánlásait is nagyon
köszönjük.

Dinnyés Kamilla Judit
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Falugazdász

A napokban módosításra kerülõ
67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet
alapján ismételten pályázatot nyújt-
hatnak be az MVH-hoz (2009. szep-
tember 1-tõl 30-ig) a fiatal mezõgaz-
dasági termelõk gazdaságalapítás,
valamint a birtokstruktúra átala-
kításának az elõmozdítása céljából.
A fiatal mezõgazdasági termelõk a
mezõgazdasági tevékenységük meg-
kezdéséhez, a jogszabályok szerint,
egy alkalommal jövedelempótló tá-
mogatást vehetnek igénybe az
EMVA-ból. A támogatást elnyerõk
kötelesek a mezõgazdasági üzemet
személyesen vezetni és a mezõgazda-
sági tevékenységet fõtevékenység-
ként - egyéni vállalkozóként - az ü-
zemeltetési kötelezettség végéig (te-
hát a támogatási határozat jogerõre
emelkedését követõ évtõl számított 5
évig) folytatni. 
Az elnyerhetõ támogatás összege
legfeljebb 40.000 eurónak megfelelõ
forintösszeg, mely a vállalt gazdaság
méretétõl függõn változhat. Az a pá-
lyázó, aki a 4. naptári év végére azt
vállalja, hogy eléri majd a 4 és 7 kö-

zötti EUME nagyságú üzemméretet,
az 20.000.- eurónak megfelelõ fo-
rintösszeget kaphat. Aki a 7 és 10
közötti EUME méretû gazdaságot
célozza meg, annak 30.000.- euró
jár, míg a 10 EUME  feletti üzem-
méret esetén 40.000 eurónak megfe-
lelõ forintösszegû jövedelempótló tá-
mogatást fognak kiutalni a nyertes
pályázók számlájára.
Támogatást azok a fiatal gazdajelöl-
tek igényelhetnek, akik a támogatási
kérelem benyújtásakor már elmúltak
18 évesek, de a benyújtás évében a
40. életévüket még nem töltötték be.
A pályázatban szereplõ mezõgaz-
dasági üzem vezetõjeként elsõ alka-
lommal kezdenek gazdálkodni úgy,
hogy egy új, mûködõképes gazdasá-
got hoznak létre, vagy egy már mû-
ködõ üzemet vesznek át. A rendelet-
ben meghatározott szakképesítések-
kel, vagy felsõfokú agrár-végzettség-
gel rendelkeznek, valamint gazdál-
kodási tevékenységük fejlesztésére
vonatkozóan olyan üzleti tervet nyúj-
tanak be, amely a pályázatban meg-
jelölt minimum pontszámot el is éri.

A támogatást nem vehetik igénybe a-
zok a gazdálkodók, akik a támoga-
tási kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónapnál régebben nyújtottak már
be valamilyen agrár-, vagy vidékfej-
lesztési célú támogatási kérelmet,
vagy pályázatot az MVH-hoz. Kivé-
telt képeznek azok az AVOP és
EMVA fiatal mezõgazdasági terme-
lõk számára kiírt pályázatok, ahol tá-
mogatásban még nem részesítették a
pályázót.
A támogatás elõfinanszírozott, tehát
az elnyert összeg 90%-át a határozat
kiállítását követõen elõre igényelhe-
tik, még a fennmaradó 10%-ot, a
vállalt gazdaságméret teljesítését kö-
vetõen kaphatják meg a pályázók. 
Amennyiben részletesebb felvilágo-
sítást szeretnének kapni a pályázattal
kapcsolatban, úgy forduljanak biza-
lommal agrárkamarai tanácsadó-
jukhoz!

Novák Pál
agrárkamarai tanácsadó

(Tel: 30/64-29-206)

Szeptemberben pályázhatnak a fiatal mezõgazdasági termelõk

Óvodánkból
Kedves szülõk! 
Augusztus 24-tõl augusztus 28-ig összevont csoportok
mûködnek. Nagyon fontos, hogy legkésõbb augusztus
18-ig jelezzék, ki az, aki már 24-én jön oviba, és ki

az, aki majd csak 31-én(hétfõ), vagy 1-jén. Ezt megte-
hetik telefonon: (62) 283-114, e-mailben: miovink@invi-
tel.hu, vagy személyesen: József Attila utca.3. Minderre
azért van szükség, hogy az ebédrendelés és a gyerekek
ebédeltetése zökkenõmentes lehessen.

Iskolánkból
Tájékoztatom a Kedves Szülõket,
hogy 2009/2010-es tanévtõl megvál-
tozik az étkezési térítési díj befi-
zetési rendje.
A szeptemberi étkezési térítési díjat
augusztus utolsó hetében fogjuk be-
szedni a meghatározott kiírás szerint.

Az adott hónapra mindig a meg-
elõzõ hónap utolsó hetében szedjük
be a térítési díjakat. Lesz egy pót-
befizetési nap minden hónapban. Aki
a térítési díjat a pótbefizetési napig
nem rendezi a következõ hónap 1-
jétõl sem óvodás gyermeknek sem

iskolás gyermeknek étkezést nem tu-
dunk biztosítani. 
Kérjük szíves megértésüket.
Szatymaz, 2009. 08. 05. 

Bódis Margit
igazgató

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda 1700 óra

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

Sakk-foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra

Kórus próba
Minden hétfõ, csütörtök 1700

Vezeti: Kónya Géza

Hastánc tanfolyam
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 730-1900

Ping-pong bajnokság
Szatymazi ping-pong bajnokság a
mûvelõdési házban szeptember 5-én
(szombat).
Kezdés 1000

Nevezés a helyszínen 930 ig.

Várunk minden kezdõ és haladó
szatymazi játékost.
Az elsõ három helyezettet díjazzuk!
Érdeklõdni lehet a mûvelõdési ház-
ban személyesen, vagy az 583-520-
as telefonszámon.

MEGVÁLTOZIK AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK RENDJE



Szatymazi váltó

Csúri Péterné Margitka meglátoga-
tásának ebben a válságos helyzetben

külön örültem, hiszen feltehettem pár
olyan kérdést, amikre nála hiteleseb-
ben kis falunkban más nem igazán
tudna válaszolni. Elõre elnézést a
kevésbé bulváros beszélgetésért, de
ez alkalommal kicsit komolyabb vi-
zeken eveztem.  
- Az Ön nevét hallva mindenkinek a
Szatymazi Takarékszövetkezet jut e-
szébe…
- 34 éve vagyok a Takarékszövetke-
zet vezetõje, és folyamatosan küzdök
egy közmondás ellen, több-kevesebb
sikerrel: "senki nem lehet próféta a
saját hazájában". A Szatymaz és Vi-
déke Takarékszövetkezet 50 éve ala-
kult, az egyetlen szatymazi székhe-
lyû, 2 község és 2 város területén
mûködõ intézmény! 35 munkatár-

sammal közös sikernek tartom, hogy
egy tõkeerõs biztonságos pénzintéze-
tet hoztunk létre és mûködtetünk.
Szolgálunk 17 ezer lakost vidéken,
és a szegedi fiókunkban. Köszönöm
Matula Anikónak a lehetõséget arra,
hogy a nagy Bank csaták közepette
elmondjam, hogy a Szatymaz és Vi-
déke Takarékszövetkezet tudja bizto-
sítani az összes banki szolgáltatást,
korszerû informatikai hátterünk lehe-
tõséget ad a biztonságos valós idejû
- "online" ügyletek végzésére is, DE
nem vagyunk Kereskedelmi Bank.
- Miért ilyen fontos ezt kihangsúlyoz-
ni? Miként mûködik a Takarékszö-
vetkezet?
- Tõkénket 405 szövetkezeti tag és
az 50 éves jövedelmezõ mûködés
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A falu napja
Felpörögtek az események a nyári
nagyrendezvények tükrében Szaty-
mazon. A jól sikerült Repülõnapot
az Õszibarack Fesztivál és Faluna-
pok követte. A szokásos falunapi
beszámoló helyett -hiszen úgyis min-
denki itt volt- nézzük meg, hogyan is
állt össze az idei rendezvény. Az év
elején a költségvetés tárgyalásakor
még kissé "borúsnak" tûnt a rendez-
vény sorsa, hiszen a költségvetés a
gazdasági helyzet miatt jelentõsen le-
csökkent. Sebaj, a falu napjának jól
kell sikerülnie, így minden követ
meg kellett mozdítani a színvonalas
program megvalósításához. A kora
tavasszal megjelent az UMVP falu-

napok szervezését támogató pályáza-
ta, amit el is készítettünk, és sikerült
nyernünk támogatást a rendezvény-
re. A falunapok sorsa így már kez-
dett "alakulni". A szervezés kezdete-
kor a fõ elképzelésünk az volt, hogy
mindenki találjon számára érdekes
mûsorszámot. Ez nehéz feladat, hi-
szen a településen élõk igényei egyé-
nenként változnak.
Fontos szólni arról, hogy egy ilyen
nagy rendezvény színvonalas meg-
valósítása nagyon sok ember munká-
ját dicséri. Õk azok akik az elõkészü-
leteknél, a megvalósításnál szabadide-
jüket, tudásukat, kreativitásukat fela-
jánlva társadalmi munkában járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez. Nagyon

fontos ez, hiszen az egyelõre nem túl
rózsás gazdasági helyzetben nagy
szükség van a helyi közösségek ilyen
szintû összefogására, és a pozitív hoz-
záállásra. Azt gondolom, méltán lehet
büszke Szatymaz a munkájukra -hoz-
záteszem nem csak az idei évben volt
ez így.
Ezúton köszönjük a civil szervezetek-
nek, magánembereknek, termelõknek,
virágkötõknek, a fellépõ szatymazi
kultúrális csoportoknak az önzetlen
munkájukat és köszönjük a közönség-
nek, hogy megtisztelték rendezvényün-
ket! (a rendezvényrõl készült fényké-
pek megtekinthetõk a www.szaty-
maz.hu oldalon)

Kálmán János

A mûvelõdési ház augusztus 21-tõl augusztus 29-ig ZÁRVA TART. 
Nyitás: Augusztus 31-én hétfõn.

A könyvtár augusztus 18-tól augusztus 31-ig ZÁRVA TART

Megértésüket köszönjük.

Köszönet a 2009-es falunapok fogatos rendezvényének támogatásáért mindazoknak, akik hozzájárultak hagyo-
mányos programunk megvalósításához. 
Akik nélkül nem jöhetett volna létre:
Önkormányzat, általános iskola, mûvelõdési ház, Bartucz Géza, Bakos József, Bogdán Csilla, Farkas Szilveszter és
Ági, Frank László, Hódi Károly, Hodács Pékség, Encián BT., Juhász János, Kapás Nándor, Micziz Zoltán, Széll
István, Szilasi Tibor, Kónya Vas-mûszaki Bolt, Vízhányó Zoltán és Bence, Vörös Lajos.

Zacsok János
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biztosítja. Az irányítás, az üzletpoli-
tika meghatározása 9 tagú igazgató-
ságunk feladata, amit azután a 60 ta-
gú küldöttgyûlés hagy jóvá, biztosít-
va a kollektív bölcsesség adta elõ-
nyök kihasználását. Felügyelõbizott-
ságunk a Pénzügyi Szervezetek Álla-
mi Felügyelete folyamatosan ellenõr-
zi a fogyasztói érdekek és a szakmai
követelmények betartását. A Taka-
rékszövetkezet tehát azoké a lako-
soké, akik a mûködési területünkön
laknak, ha másért nem is, de ezért
mindenképpen közös érdekünk, hogy
óvjuk és védjük. Nagyon igaz az is-
mert mondás: útba esik jövet menet
a Takarékszövetkezet. Mi helyben
vagyunk, ha bármi gond van mi 
visszakérdezhetõk, számon kérhetõ-
ek vagyunk, amiben megegyeztünk,
azt adjuk. Ügyfeleink személyes ér-
dekeit védi a banktitok, de a helybéli
közös ismeretség, munkatársaim 
szakmai tudása, segíteni akarása biz-
tosítja a gondok megoldását, az ügy-
fél számára legjobb szolgáltatás
megtalálását. Döntéseinket helyben
hozzuk, helyi lakosokkal, ezért ru-
galmasak és gyorsak vagyunk.
- Leegyszerûsítve egy pénzintézet
munkáját: akinek pénze van, az be-
viszi fialtatni, akinek nincs pénze,
használati díjért kölcsönkér. Ön ho-
gyan fogalmazná meg, mivel foglal-
kozik a Takarékszövetkezet?
- A pénzügyi szolgáltatások egész te-
rületén igen jelentõs gyakorlatunk
van, betétekkel, befektetésekkel ép-
pen úgy foglalkozunk, mint tõzsdei
ügyletekkel, hitelezéssel, vagy a kis-
és középvállalkozások finanszírozá-
sával.   
- A pénzügyi szakember hogyan látja
a bankok és a lakosság hitelezési
"válságát"?
- Emlékezzünk, hogy még egy évvel
ezelõtt is arról szólt a banki reklám,
vegyen föl jelzáloghitelt utazásra, la-
kodalomra, autóra. Munkabér fede-
zet nem kell, nem vizsgáljuk fizetõ-
képességét, kézségét, lehet deviza
hitel is. Természetes, hogy a csak
fogyasztáshoz szokott ügyfél, gon-
dolkodás nélkül eladósodik, pedig a
bank feladata lenne az is, hogy az
ügyfelet saját könnyelmû döntései
következményeitõl is megvédje.
Nos, ez lett a veszte a könnyelmû
ügyfélnek és Banknak. Én mindig
azt mondom a munkatársaimnak,
hogy a hitel az, amit visszafizetnek,
ami nem adomány, hanem a betéte-
seink pénze, amire viszont nagyon
kell vigyázni. Lehet, hogy több
ügyfelünket idõlegesen elveszítettük
a szigorúnak tûnõ hitelbírálatunk, a
túl egyszerû hiteldíj számítási mód-
szereink miatt, de nem kell ingat-

lanokat árvereztetnünk, és nagyon
kevés az az ügyfelünk, aki nem tudja
a felvett hitelét törleszteni. Mindig
kérem a kölcsönkérelemmel hozzánk
fordulókat, hogy pontosan mérjék
föl a banki ajánlatokat, kérdezzék
meg a futamidõ alatt felmerülõ e-
setleges költségeket is. Tudni kell,
hogy a hitel bírálatáért, folyósításá-
ért, kezeléséért, a számla zárásáért
sokféle költség számítható föl, amit
még rendkívüli módon emel az el-
maradt vagy késedelmes törlesztés-
bõl felmerülõ egyéb díjak felszá-
mítása, és nagyon fontos azt is tudni,
hogy mikor emelhet kamatot a bank,
hogy milyen devizaárfolyamon szá-
mítja a devizahitel törlesztõ részletét
és milyen kamatperiódusokkal. Tag-
értekezleteinken mindig azt kérem a
megjelent tagjainktól, hogy mielõtt
hinnének a csábító, de nem teljes-
körû tájékoztatásnak, kérjék munka-
társaim segítségét a tisztánlátás ér-
dekében. Igaz sajnos az a mondás,
hogy "nincsen ingyen ebéd".
Higgyék el, hogy egy hosszútávon
gondolkodó, biztonságra törekvõ
bank nem tud egyszerre magas be-
téti, és alacsony hitelkamattal dol-
gozni, hiszen a bank a betéti és hi-
teldíj különbségébõl fizeti az alkal-
mazottait, tartja fönn az üzletházat és
fizeti mûködéssel kapcsolatos egyéb
költségeit, számolja el a ki nem fize-
tett hitelekbõl származó veszteségeit. 
Azt is érdemes mérlegelni, hogy 2-3
hónapig tartó magasabb kamat meg-
éri-e a pénz mozgatását, hiszen an-
nak is van költsége, és már el is tû-
nik az 1-2%-nyi remélt hozam. Be-
téteknél azt is érdemes tudakolni,
hogy mi van a lejárat után, egyálta-
lán mikor jár a magasabb kamat,
csak betételhelyezést kérnek vagy
befektetési terméket is csatolnak a
magasabb hozamhoz, esetleg számla-
vezetést kötelezõ havi utalást, vagy
rendszeres havi betétet is kérnek. 
- Sokat hallani a nyugdíjrendszerünk
gyengeségérõl, az öngondoskodás
fontosságáról is. 
- Igen, a mai és jövõbeni biztonsá-
gunk érdekében az öngondoskodás
néhány lehetõségére valóban fontos
felhívni a figyelmet. Lehetõség a
nyugdíj elõtakarékossági betét, mivel
nyugdíjas korunkra jövedelmi hely-
zetünk bizonytalanabb. Az idõskori
biztos jövedelem kiegészítés lehetõ-
sége mellett máris kedvezmény a
30%-os adó-visszatérítés, a kamat-a-
dó mentesség, a számlavezetés költ-
ségmentessége, illetve számlanyitás
és kedvezõ számlavezetés. Anyagi
biztonságunk elengedhetetlen feltéte-
le, saját magunk takarékosságra
kényszerítése és még ennél is fon-

tosabb gyermekeink takarékosságra
nevelése. Ennek egyik lehetõsége a
Fundamenta Lakástakarékpénztári
szerzõdés, ami 4 éves takarékossági
idõszak után kedvezményes hitelfel-
vételi lehetõséget biztosít minden la-
kásvásárlással, építéssel, fenntartás-
sal kapcsolatos költségek kiegészí-
tésére, és fontos tudni, hogy ehhez is
30%-os állami támogatás jár. A
rendszeres takarékosság formája le-
het még az Életciklus betét, melynek
elnevezése jelzi is a felhasználás
módozatait: Tanulmányi elõtakaré-
kossági, Családalapító valamint Ke-
gyeleti betét. Már 1000 Ft-os havi
befizetésekkel is az évek során,
szükségben jelentõs segítséget kap-
hatunk. Nagyon sok betéti-hitel-be-
fektetési biztosítási termékkel állunk
lakosságunk rendelkezésére. Kérem,
keressék munkatársaimat, akik kész-
séggel adnak tanácsot. Nagyon sze-
retném, ha tudnák, mi a lakosságért
vagyunk. Az 50 éves tapasztalat, a
bizonyítottan fegyelmezett gazdálko-
dás, szaktudásunk, Szatymazért való
elkötelezettségünk csak a lakosság
bizalmával hozhatja meg eredmé-
nyét. Egy község csak akkor fejlõd-
het, ha intézményei és lakossága
összefog és közösen szépítik, építik.
- Végezetül hátrahagyva a szakmát:
hogyan mutatkozna be Csúri Péter-
né, mint magánember az olvasók-
nak?
- A Szatymazi Váltóban eddig bemu-
tatott személyiségektõl egy fontos
meghatározó különbséget minden-
képpen szeretnék kiemelni. Mégpe-
dig: Szatymazon születtem, itt élek,
itt dolgozom, sõt szüleim és testvé-
reim is. Ez mindenképpen azt jelen-
ti, hogy a bemutatkozás csak for-
mailag lehet fontos. Hála a sorsnak
édesanyám még velünk van, sajnos a
férjem már lassan 20 éve, hogy ö-
rökre itt hagyott. Azóta egyedül é-
lek. Felneveltem a fiamat, aki több
diplomával rendelkezik. Program-
tervezõ matematikus és most utolsó
éves a Szegedi Tudományegyetem
Gazdálkodási és Management Sza-
kán. Két gyönyörû kislány unokám
van, 3 és 7 évesek, akiket imádok,
és nagyon örülök, amikor több napot
nálam töltenek.   
- A Mi Lapunk következõ számát
lapozgatva kivel való beszélgetésnek
örülne?
- Dr. Lengyel Dezsõ régóta része
Szatymaz mindennapjainak, mesél-
hetne õ az olvasóknak.   
- Köszönöm szépen a sok hasznos
információt!

Pölösné Hudák Dóra

A X. szatymazi Egészséghét
Idén október 12. és 16. között tartjuk az egészséghetet,
melynek fõ mottója a prevenció, a megelõzés. Számos
vizsgálattal és kiegészítõ programmal, elõadással várjuk

az érdeklõdõket.
Várható a szokásos vizsgálatok mellett érsebész, glauco-
maszûrés, neurophatia szûrés, tüdõszûrés, melanoma
szûrés, kardiológia. Drogprevenciós elõadás, Futafalu
futóverseny, kutyás bemutató, masszázs.
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Sport

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete közlendõi
Egyesületünk az idén elõször 11 év
óta nem vett részt a Falunapokon
mint kiállító. Hivatalosak voltunk
Mártélyra a horgász versenyre, ami
ott évek óta hagyomány, de az utób-
bi években nem tudtunk részt venni,
mivel a rendezvény napja egy napra
esett az itthoni falunappal. Egyesü-
letünk így hát arra a döntésre jutott-
mivel együttmûködõ testvéregyesü-
letrõl van szó- kirándulunk Már-
télyra. Sajnáltuk, hogy két helyen
egyszerre nem tudunk lenni. Jólesõ
érzés volt, mikor a faluból többen is

jelezték nekem, hogy hiányoltak ke-
restek bennünket, mert színfoltja
voltunk a kiállításnak mindig. Ígé-
rem, ha megérjük, majd jövõre talál-
kozunk… Azért a horgászversenyen
mi is jól éreztük magunkat.
Megtartottuk júniusban a Mindenki
Névnapját. Köszönet Szél Józsefnek
a sok-sok szép virágért, Maróti Sán-
dor zsombói cukrásznak a finomabb-
nál finomabb süteményekért, Hodács
Zoltánnak a kenyerekért, amivel tá-
mogatták rendezvényünket. Köszön-

jük a finom ebédet Nagy Lászlónak.
Egyesületünk szeptember 1-jétõl a
régi rend szerint tartja fogadóóráit,
minden csütörtökön de. 10-12 óráig.
Rendezvényeink:
Szeptember 19-én 12 órától Hagyo-
mányos Szüreti Felvonulás és Bál
Okt.10-én de. 10-tõl Esélyegyen-
lõség Napja
Számítunk tagjaink részvételére.

Gera Anna 
elnök

Meghívó
A mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2009.szept.19-én tartandó SZÜRETI FELVONULÁSRA és BÁLRA
Program:
12-kor vendégek fogadása
13-kor Fiákeres felvonulás a község utcáin (útközben megállunk Gajdacsi
Judit és családjánál, és ahol még várnak.)
14-kor Fiákeres kikocsikázás Király Mihály és családjához nótaszóval
19-kor Vacsora (a Postakocsi Csárda konyhájából)
Éjjel TOMBOLA
Tánc kivilágos virradatig, a zenét Táborosi Imre és zenekara szolgáltatja.
Büfé
Belépõ: 1600.-Ft
Jegyek csak elõvételben válthatók szept. 1-15-ig a mûvelõdési házban. (A vacsorarendelés miatt a helyszínen már
nem kaphatók)
Mindenkit szeretettel várunk! Õrizzük együtt a hagyományt!

Olvasóink írták
Meglepetés vakáció!

A mozgáskorlátozottak egyesületé-
nek elnöknõje, Gera Anna hívta fel a
figyelmünket arra, hogy lehetõségem
van részt venni egy egész héten át
tartó nyaraláson. 
Késõbb kiderült, hogy a legeslegjobb
nyaraláson. A tábort a Szegedi
Szentgyörgyi Albert Tudományegye-

tem Rotary Club fiataljai szervezték.
Helyszín: Hódmezõvásárhely. 
Voltunk Ópusztaszeren, a szegedi
vadasparkban, városnézésen és
strandon. Helyben pedig részese vol-
tam egy rendõrségi bemutatónak,
melyen még ajándékokat is kaptam.
Kézmûves vetélkedõkkel, illetve cso-
portos sportversenyekkel sûrítették a
programjainkat.

A búcsú pillanata nagyon fájdalmas
volt. Idegenekhez érkeztem, bará-
toktól távoztam.
Köszönöm az alapítványnak és min-
den felnõtt hozzájárulását, hogy
részt vehettem ezen a programon és
tulajdonosa lehetek egy ilyen él-
ménynek!
Szatymaz, 2009. július 23.

Cziczalek Dávid (13 éves)

A Szatymaz SE 
focicsapatának hírei
A Szatymaz SE focistái rövidke pi-
henõ után már júliusban megkezdték

a felkészülést az új, immáron megye
II. osztályú bajnokságra. A legfon-
tosabb változás a csapat háza táján,
hogy a régi edzõ, Baranyi Péter he-
lyett ezentúl Polgár Attila vezeti az

együttest. Több új
játékos is érkezett -
nagyjából 25 fõs
kerettel zajlik az
alapozás. 
A rendszeres edzé-
sek és edzõmérkõ-
zések mellett július
12-14 között csa-
patépítõ edzõtábor-
ba utaztak a fiúk
Mátra terenyére.
Attila az õt jellem-
zõ lelkesedéssel
pontosan, precízen
megszervezett min-

dent az elõre megszerkesztett prog-
ramtervtõl az egyenruháig. A kalan-
dok elmeséléséhez az egész újság is
kevés lenne, de a fõbb történésekrõl
engedjék meg, hogy beszámoljak.
Az elsõ nap nagy része utazással
telt, ám hosszú út ide vagy oda, ér-
kezés után nem sokkal már pályán
állt a csapat. A 17 órakor kezdõdõ
barátságos mérkõzésen a szintén me-
gye II. osztályú Mátraterenye külön-
leges, hegyoldali pályáján 6:2-re
nyert a vendég Szatymaz. Az este
folyamán egy egészen másfajta
sporttal, a pókerrel ismerkedtek a fi-
úk. Hétfõn a kötelezõ edzés elõtt
szabadprogram volt. Voltak, akik
nem tudtak szabadulni a sportoktól
és ez alkalommal horgászatot válasz-
tották, a többiek kisebb kirándulást
tettek Kékestetõn, Recsken és Eger-
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Július 10-12-én rendezte a Szegedi
SRS Club a 4. Nemzetközi Autós-
találkozóját a Sziksósfürdõn, melyen
a Szatymazi V-8 AMSE is részt vett.
A rendezvény az autókról, a csapa-
tokról és a csapatversenyrõl szólt,
melynek során különféle játékos és
sport feladatokat kellett megoldani.
A találkozó már pénteken délután el-
kezdõdött a Cora áruház parkoló-
jában és egy Városi Túra keretében
az elsõ pontokat is meg lehetett sze-
rezni. 
Szombaton a Szikin folytatódott a
megmérettetés, ahol a különbözõ au-
tós klubok kiállították autóikat és
versenyzõiket egymás ellen. A napot

a focibajnokság elõdöntõi alapozták
meg. Kipróbálhattuk a Csú-sziki kö-
télpályát, volt Air Soft taktikai lö-
vészet és autótolás szlalom pályán. A
csapat teljesítményének és lelkesedé-
sének köszönhetõen egy elsõ és egy
második helyet szereztünk.
Vasárnap folytatódott a versengés. A
focibajnokságot szoros küzdelemben
megnyertük, a vakon vezetést úgy-
szintén. A három nap teljesítménye
alapján így a V-8 Autós egyesület
lett a Találkozó legeredményesebb
csapata, egyben a Vándorserleget is
elhozhattuk.
Jövõre nagy küzdelemre lehet számí-
tani megtartásáért.

Ez egy igazi Csapatgyõzelem! 
Farkas Gábor

A Szatymazi V-8 Autós Egyesület a Találkozó legeredményesebbje

Vegyes "vágott, vágatlan"

"Szenzációs siker

Iskolánk 9 és 12 éves labdarúgói be-
jutottak a Magyar Gyermek Labda-
rúgó Szövetség által az ország kor-
csoportonként 60 legjobb iskolai csa-
pata számára rendezett tanévzáró
fesztiválra. Már a részvételért is meg
kellett küzdeni. Három torna meg-
nyerése után vezetett az út a Nép-
ligetbe, a Ferencváros impozáns u-
tánpótlás bázisára, ahol kitûnõ felté-
telek mellett küzdhettek a csapatok a
minél jobb helyezésért. A 3 napos

viadal - ahogy a rendezõk mondták -
a világ legnagyobb utánpótlás ren-
dezvénye, melyen több korosztály-
ban 220 csapat több ezer gyereke
vett részt.
Az eseményen képviseltette magát a
FIFA és a magyar labdarúgás több
prominens személyisége is. Az
Aranycsapatból - Grosics Gyula
beteg-sége miatt - Buzánszky Jenõ
jelent meg.
Az I. korcsoportos, 2000-es szüle-
tésû fiúk a csoportgyõzelem után a
legjobb 16-ban Nyíregyháza gárdáját
búcsúztatták. Így bejutottak a 8 kö-
zé, ahol az utolsó percekben kapott
gólok miatt nem kerültek be az e-
lõdöntõbe.
A siker kovácsai:
Takács János akinek mozgását a le-
gendás "fekete párduc" is megcso-
dálta volna, ha egészsége engedi, a
torna egyik legjobb kapusa volt. 
Csúri Milán betonfalként tornyosult
az ellenfelek csatárai elõtt.
Makra Péter fáradhatatlanul, megal-
kuvást nem tûrve robotolta végig a
mérkõzéseket. Csapatunk motorja

volt.
Szekeres Gergõ, a csapat esze, pará-
dés gólokat szerezve kápráztatta el a
mintegy 12 fõs szurkolótáborunkat.
Szanka Ákos hihetetlen higgadtság-
gal és ütemérzékkel bírta megállásra
az ellenfelek játékosait.
Fekete Bence megvillantotta küzdeni
tudását valamint passzoló készségét
és a továbbjutás szempontjából sors-
döntõ gólt szerzett.
Kuna Áron mindig ott segített, ahol
és amikor kellett.
Gera Zalán a torna legfiatalabb já-
tékosaként (2003-ban született) is pá-
lyán töltött jó néhány percet, amit õ
persze kevesellt.
Magyar Rudolf, amikor pályára lé-
pett határtalan lelkesedéssel segítette
a csapatot.
A lelkes szülõi támogatás nélkül ezt
a sikert nem érhettük volna el,
köszönet mindenkinek!
P.Z.; B.B.R."
Szatymazról "kölcsönzik" még Gyu-
ris Norbit és Toldi Petit, Micziz
Zolit. (a szerk.)

Foci szívbõl
Az alábbi cikk már megjelent ugyan a sándorfalvi Kisbíró-ban, de úgy érezzük, hogy a mi lapunkban is
elõkelõ hely illeti az ifjakat, hiszen két szatymazi "idegenlégiós", Csúri Milán és Szanka Ákos oroszlánrészt
vállalt a küzdelemben, melynek során csapatukkal -az ország legjobbjainak megmérettetésében- az elsõ nyolc
közé verekedték fel magukat. Idézünk:

ben. A horgászok (Gémes Peti,
Illyés Gabi és Molnár Zsolti) olyan
ügyesek voltak, hogy, ha az arany-
halat nem is, de a vacsorának valót
kifogták, így a fárasztó edzés után
hamisítatlan tábortûzi hangulatban
telt az este. A harmadik, utolsó na-
pon délelõtt Szlovákiába volt egy rö-
vid túra, majd délután a volt váloga-
tott játékosokkal teletûzdelt, nagy
múltú salgótarjáni focicsapattal nyílt
lehetõség egy edzõmeccs lejátszá-
sára. Az elsõ 20 perc szenzációs já-
tékot hozott, de késõbb megmutatko-
zott az erõnlét- és tudásbeli különb-

ség. 5:1-re nyert a klasszisokkal
jobb csapat, akik ellen erre az ered-
ményre is méltán büszkék lehetünk.
Ez a pár nap nagyon jól szolgálta a
csapat felkészülését és összekovácso-
lódását. 
A megye II. osztály kisebb átszerve-
zésen esett át, aminek következtében
két csoportot hoztak létre. Az au-
gusztus közepén induló bajnokság-
ban a Szatymaz SE a Homokháti
Csoportban szerepel. A sorsolás a
lapzártakor még csak tervezetként
volt meghirdetve, de nagy való-
színûséggel nem fog változni. Soron

következõ meccseink eszerint:
2009. augusztus 16. vasárnap 1700

Szatymaz SE - Zsombó SE
2009. augusztus 22. szombat 1700

Tömörkény KSE - Szatymaz SE
2009. augusztus 29. szombat 1700

FK 1899 Szeged - Szatymaz SE
2009. szeptember 6. vasárnap 1630

Szatymaz SE - Csanytelek SC
2009. szeptember 13. vasárnap 1630

Üllés LC - Szatymaz SE
Hajrá Szatymaz!

Pölösné Hudák Dóra
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REJTVÉNY
Augusztus idusán született az egyik
gyermekem - március idusán a má-
sik. A mi családunkba természetesen
mindkét nap nagy ünneplést hoz, de
egyébiránt is fontos napok ezek or-
szág/világszerte. Március 15-dikérõl
majd márciusban mesélnék (ha
egyáltalán szükséges), ám ismerked-

jünk most meg egy kicsit a másik
ünneppel. Augusztus 15-dike az egy-
házi év legnagyobb Mária-ünnepe,
Nagyboldogasszony napja, Szûz Má-
ria mennybemenetelének ünnepe.
Sokfelé búcsúnap és számos nép-
szokás is kötõdik hozzá. A Drá-
vaszögben például azt tartják, hogy
ezen a napon keresztet kell vágni a
gyümölcsfába, hogy egészséges le-

gyen és sokat teremjen, a Muravidé-
ken pedig dologtiltó nap, azaz nem
szabad sütni, mert a tûz kitör a ke-
mencébõl (én is ezért süttettem cuk-
rászdában Nándika tortáját :). A nap
idõjárása terményjósló is: ha a nagy-
asszony fénylik, … (a mondat foly-
tatása e havi rejtvényünk megfej-
tése).   

Írja be a megadott szavakat a rejtvény megfelelõ helyeire. Ha ügyesen dol-
gozik, a végén négy szónak nem jut hely, melyeket sorba rendezve meg-
születik a megfejtés.
Kétbetûsek: ém, ír, jó, lt, óí, pt, st, zs
Hárombetûsek: áaá, LGT, nes, RSG, sgt, sze, van, zlá
Négybetûsek: ámen, avas, géká, Irén, Isti, ívás, skiz 
Ötbetûsek: aztán, gázár, szaké, venic, 
Hatbetûsek: Amália, erõsít, Rétság, 
Hétbetûsek: mindig R, pereces
Nyolcbetûsek: Toszkána, zöldszín
Kilencbetûsek: Esztergom, bortermés, televízió, természet, trappista
Tízbetûs: kilátásban

PHD

Ötéves…
Öt éve alakult a Dorozsmai Felnõtt-
oktatási Középiskola. 
Öt éve történt, hogy megjelentek az
elsõ diákok az Orczy Általános Is-
kola udvarán, hogy elkezdjék tanul-
mányaikat, az érettségire való felké-
szülést. Öt éve jött létre az a kis csa-
pat, amelynek tagjai legjobb tudásuk
szerint igyekeznek átadni azokat az
ismereteket, amelyek az érettségi
vizsgához szükségesek.
Azóta - ahogy mondani szokták -
"sok víz lefolyt a Dunán", és történ-
tek változások.
Természetesen vannak dolgok, amik
változatlanok. Ilyen a helyszín, hi-
szen továbbra is az általános isko-
lában kaptunk helyet az oktatás bo-
nyolításához. Maradt a háromnapos,
délutáni tanítási rend, a tantárgyak a
gimnáziumban megszokottak. Félév-
kor és év végén van teljesítmény-
rögzítés.
A hallgatók véleménye is az, hogy
célszerû minél többet ott lenni a ta-
nítási órákon, mert könnyebb elsa-
játítani a tananyagot, ha az ember
hallja, megérti, majd a jegyzetek,
tankönyvek segítségével megtanulja.

Áldozattal jár ez a tevékenység, van-
nak sikeres idõszakok, de - be kell
valljuk- hullámvölgyek is. Az utób-
biak kiküszöbölésére segítséget nyúj-
tanak a tanárok, de sokat jelent az
osztálytársak biztatása is. Így tehát
nem véletlen, hogy a második osz-
tály érettségizett le az idén júniusban
19 fõvel, szép eredménnyel. 
A kétszintû érettségi bevezetésével
függ össze, hogy a következõ,
2009/2010. tanévtõl esti és levelezõ
tagozaton nyelvbõl is érettségi vizs-
gát kell tenni a magyar nyelv és iro-
dalom, matematika, történelem vala-
mint a választott tantárgy mellett. A
változás erénye azonban, hogy a vá-
lasztott tantárgy lehet pl. földrajz,
biológia, melyekbõl úgynevezett elõ-
rehozott érettségi vizsga tehetõ,
mintegy lezárva a kétéves tanulási
folyamatot. Az idén "fiatalabb" diák-
jaink kipróbálták ezt a lehetõséget,
és 12-en sikeres földrajz vizsgát tet-
tek. Ez már beszámít a végsõ ered-
ménybe, így az utolsó nagy megmé-
rettetés egy tantárggyal kevesebb
lesz. 
Informatikából szintén lehetett érett-
ségizni, a tananyagot a 11-12. évfo-
lyamon lehet elsajátítani.

Ahogy a két végzett osztály, a közel
40 fõ is mutatja, nem lehetetlen az
iskola elvégzése. 
Kell hozzá idõ, szorgalom és kitar-
tás. Várjuk azok jelentkezését is, a-
kik korábban már jártak kilencedik,
tizedik osztályba és folytatni szeret-
nék tanulmányaikat, mert munkájuk-
hoz, pályaválasztásukhoz szükséges
az érettségi. Jó, segítõ közösségekre
találnak, ezek serkentik az eredmé-
nyeket. Akik ráéreznek a tanulás ízé-
re, más tanfolyamokra vagy fõisko-
lára jelentkeznek. Van, aki azért jár
ide, mert iskolás gyermekének sze-
retne segíteni, és az is elõfordul,
hogy "csupán" az ismeretszerzés vá-
gya serkenti.
Az évnyitó szeptember 2-án lesz, ha
a beiskolázási létszám engedi a hó-
nap közepéig még lehet jelentkezni.
Tandíj nincs, diákigazolvány viszont
megilleti a hallgatókat. A 06-20-291-
8235, valamint a 06-20-291-7915-ös
telefonszámon szívesen adunk tájé-
koztatást. Postacímünk: 6791 Sze-
ged, Szent János tér 2-4. 
Várjuk a vállalkozó kedvûeket egy
"nagy kalandra" a humán- és ter-
mészettudományok világába!

Csak egy gondolat…
Tetszenek tudni, a "csak azért is jól
érzem magam" hangulatot megte-
remteni nem is olyan nagy ördön-
gõsség. Falun élünk, ezért hát na-
gyon szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, hiszen nem kell a "szom-
szédba" mennünk egy kis békakó-
rusért, vagy tücsökzenéért. Ha meg
egyedül szeretnénk lenni egy kicsit,
hogy feltöltõdjünk, nem kell mást
tennünk, csak kimenni a kert végé-
be, kihasalni egy jó könyvvel a fûbe.
A szerencsésebbeknek van medencé-

jük is az udvarban. (Lássuk be, hogy
ez is nehezen megvalósítható egy pa-
nelházban). Persze nem kell itt ko-
moly úszómedencére gondolni, elég-
séges a gyerekek pancsolója is.
Tényleg nem savanyú a szõlõ ne-
kem, amiért az idén nem jutok el
messzebbre, csak egyszerûen nem
vagyok hajlandó emiatt rosszul érez-
ni magam, hiszen a nyár így is, úgy
is eltelik. Olyannyira elszántam ma-
gam, hogy a konyhaasztalt székestõl
"kitelepítettem" a garázs melletti te-
raszra, jó tíz méterre a fõépülettõl,
és két hete úgy élünk otthon, mintha

kirándulnánk. Tárcsán sütünk. Ha
úgy tetszik, sátorban alszunk. Ne
tessék félreérteni, mi nagyon szere-
tünk kirándulni, de ha úgy alakul,
hogy nem tudunk elutazni, akkor is
olyan jó egy kicsit úgy tenni, mint-
ha… Majd' elfelejtettem: a tévét nem
vittük ki magunkkal (ha bekapcso-
lom, nem tudok "kikapcsolni")
Mondhatják, hogy önbecsapás, még-
is mûködik. Felszabadít… Egyéb-
ként meg saját közérzetünkért saját
magunk vagyunk felelõsek. 

B.I.
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Orvosok rendelése:
Az egészségház felújítási mun-
kálatainak idõtartama alatt-
június 22-tõl szeptember végé-
ig-az alábbi helyszíneken vál-
tozatlan rendelési idõben:
Felnõtt háziorvosi rendelés:
mûvelõdési ház, Szatymaz,
Dózsa Gy. u.42.
Rendel: Dr. Lengyel Andrea
háziorvos (tel: 283-101)
Hétköznap: 800-1100.
Vércukor és koleszterin mé-
rése: kedd, csütörtök 730-800

HELYETTESÍTÉS
2009. augusztus 3. és 21.
között -Dr Lengyel Andrea
szabadságának ideje alatt- a
helyettesítése a követke-
zõképpen alakul:
RENDELÉS HÉTKÖZNAP
11 órától 12 óráig. 
Helyettesítési rend:
Aug. 3-7. és aug. 17-21. :
Dr. Borbély Rita,
Aug. 10-14.: Dr. Lengyel
Dezsõ,
Gyermekorvos és védõnõk:
Simsay iskola épülete:
Szatymaz, Kossuth u. 1.
Gyermekorvos rendelése:
Rendel: Dr.Szilágyi Katalin
gyermekorvos 
Rendelési idõ: hétfõ, kedd,
csüt., péntek: 8-11 óráig;
szerda: 8-10 óráig 
Telefon: 06-30-905-3546

Csecsemõ tanácsadás:
Szerda 1200-1400. 
Védõnõk fogadóideje:
Mezeiné Bérczi Sarolta
fogadó óra: 800-930. 
Tel: 06-30/536-7622

Igazné Herkó Mária hétköz-
nap 830-930 tel: 283-101
Csecsemõ- és gyermek
tanács-adás: Szerdánként:
1200-1400. Terhes tanácsadás:
Csütörtö-könként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés
Neszûrjhegyi iskola, Tele-
ház épülete: 
Szatymaz, II. körz. 115.
Rendel: Dr. Bandl
Erzsébet fogszakorvos
Rendelési idõ: 
hétfõ,szerda:15-18 óráig
csütörtök: 9-12 óráig; kedd:
gyermek fogászat;
Sürgõsségi ellátás, szûrés a
fenti idõpontokban. Tömés,
pótlás telefonos bejelent-
kezés után egyeztetett idõ-
pontban.
Tel.:06-20-3436-244 
Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)
Gyógyszertár:
Szatymaz, Ady u. 32. (tel.:
283-110) Hétköznap: 730-1530.
Állatorvosi ügyelet:
Augusztus
15-16., 20.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)
22-23.:
Dr. Sipos Attila
(06-30-487-8382)
29-30.:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

Szeptember
5-6.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)

12-13.:
Dr. Martinek Vilmos
(06-30-9451-386)

19-20.:
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.: 06-
30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. 
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 tele-
fonszám: 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
Augusztus 21. és 29. között zárva

Könyvtár nyitva tartása:
Kedd, csütörtök: 900-1730

Szerda, péntek: 1300-1730

Szombat: 900-1300

(Hétfõ: szünnap)
Augusztus 18. és 31. között zárva

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: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
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  900-1900

Szombat 1000-1530

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: szeptember 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

Vállalunk:
- szobafestést - mázolást -
tapétázást - lakásfelújítást -

homlokzatfestést
Sári János 

szobafestõ, mázoló
Tel.: 06-20-595-5903

Üvegezés
Szilágyi László
06-20/447-7779

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
Biztosító felé számlát adok!



a Mi Lapunk12 2009/8.

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.

Maróti Levente Tamás 2009.06.06.
Szülei: Maróti Tamás és Kónya Andrea

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

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

Gólyahírek

Mihály Gizella Mirjam 2009.07.08.
Szülei :Mihály Zoltán és Lakatos Gizella

Kaponyás Adél 2009.07.09.
Szülei: Kaponyás András és Simon Edit

Búcsúzunk tõlük

Balogh József (IV. körz. 125.)
Kovács Sándor (IV. körz. 112.)

Lévai István (Árpád u. 73.)
Nacsa János (Kossuth u. 50.)

Zsemberi Péter (Kossuth u. 84.)

Kajári Izabella 2009.06.17.
Szülei: Kajári Attila és Kocsó Ildikó

Paragi Regina 2009. 06. 23. 
Szülei: Paragi Gábor és Eperjesi Beáta

Kuspi Áron 2009.07.17.
Szülei Kuspi Viktor és Rácz Mónika 


