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ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS

EGÉSZSÉGHÉT Október 10 - 16.
A vizsgálatokra október 1-jétõl lehet jelentkezni.

ORVOSI RENDELÉS A RÉGI REND SZERINT 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy október 12-tõl
az orvosi rendelések a felújított Egészségházban,
változatlan rendelési idõben zajlanak!

MEGHÍVÓ
2009. augusztus végére elkészült az Egészségház és a Petõfi utcai iskolaépület akadály-
mentesítése és felújítása. A két épület ünnepélyes átadására az egészséghét nyitónapján,
október 10-én 13 órakor kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghívunk minden kedves

szatymazi lakost. A megnyitó ünnepségen részt vesz Vincze László országgyûlési képviselõ.

Egészségház II sskkoo llaa

FUTAFALU okt. 10. (szombat)
nevezés 9.00-10.15
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Helytörténet
A szatymazi templom
mûvészi üvegablakai 2.
Lapunk elsõ oldalán egy újabb díszes
üvegablak látható. A világos és le-
tisztult színekkel ábrázolt mûvészi
kép Szûz Máriát ábrázolja. Az alko-
tás Zsellér Imre pesti üvegfestõ és
mozaik-készítõ keze munkáját dícsé-
ri. Mivel legutóbb szó volt arról,
hogy a mûvész a szatymazi ablakok
munkálatainak elkezdése elõtt a sze-
gedi fogadalmi templomban alkotott,
sokan úgy gondolják, hogy az ott ki-
fejtett és megelégedést kiváltó tevé-
kenységének köszönhette, hogy a
szatymazi templom üvegablakaira is
megbízást kapott. Természetesnek
tartjuk, hogy e kettõ között nincs
semmi összefüggés. Csak akkor
vesszük észre, hogy mi táplálhatta
ezt a gyanút, amikor elolvassuk a
szatymazi templom Szûz Máriát áb-
rázoló üvegablakának alján lévõ feli-
ratot: " Pálfy József Szeged szabad

királyi város polgármesterének aján-
déka 1939" De ki volt ez a nagyvo-
nalú adományozó? 
Pálfy József Szeged polgármestere
volt l934-tõl haláláig, l944. decem-
ber 9-ig. Apja volt az a Pálfy János,
aki Szatymazon egy paprikagyárat
hozott létre, ami ma is ott áll a szaty-
mazi vasút sorompójának közelében.
Tudjuk a régiek feljegyzéseibõl és
visszaemlékezéseibõl, hogy Pálfy Jó-
zsef vezetõje volt annak a korabeli
Szatymazon nyaraló, jórészt szegedi
ifjúságnak, akik mindent megtettek
annak érdekében, hogy a szatymazi
kápolna felépítéséhez szükséges pénz
mielõbb összejöjjön. Nyaranként az
adománygyûjtõ rendezvények soro-
zatát rendezték. Egymást érték a mu-
latságok, a jótékony célú elõadások,
amiknek bevételét a kápolna építé-
sére fordították. A kápolnát egyéb-
ként apósa, Tóth Mihály városi fõ-
mérnök tervezte. Pálfy József pol-

gármester, amikor 1938-ban a kápol-
na bõvítésérõl értesült, azt a régi, fi-
atalkori lelkesedésével üdvözölte és
támogatta. Hozzá a város nem kis a-
nyagi áldozatát is megszerezte. Az é-
pítkezést nem csak pénzzel segítette,
hanem a szegedi fogadalmi templom
ablakainak elkészítésén szorgoskodó
és általa jól ismert Zsellér Imre pesti
mûvészt az új szatymazi templom
ablakainak díszes kivitelezésére is
megnyerte. A mûvész által elkészí-
tett négy új ablak közül azt, amelyik
a Szûz Máriát ábrázolja, a kép alján
lévõ fölirat szerint Pálfy József sze-
gedi polgármester adományozta. Ha-
lála után fia, Pálfy György lett Sze-
ged polgármestere, aki akkor még
nem is gondolt arra, hogy valaha
majd hamvai itt nyugszanak a nagy-
apja tervezte és késõbb átépített
szatymazi kápolnában és a magasból,
éppen az apja jóvoltából készült dí-
szes üvegablakról vigyázza Szûz
Mária tekintete örök álmát.

Néhány mondat az idõjárásunkhoz 
Rendhagyó módon most korábban is-
mertetjük a volt gazdasági iskolánál
végzett csapadék- és talajvíz mérés
eddig észlelt adatait. Erre a nem várt
lépésre az elmúlt 8 hónap aszályos i-
dõszakai, a hiányzó mintegy 130-150
milliméter csapadék késztet.
Nem ritka "vendég" itt Szatymazon
az aszály, az olykor hetekig is eltartó
száraz idõszak. Amikor a csapadék
egy-egy hosszabb idõre elkerül ben-
nünket. Olyankor mondták a régi ö-
regek, hogy: " - Ki van fölöttünk
lyukadva az ég." Nagy átlagban ez a
jelenség úgy ötévenként lepi meg a
növénytermelõket, jelentõs károkat
okozva a gazdálkodásnak. Évszáza-
dok óta ismert jelenségrõl van szó,
de tudni kell vele kapcsolatban azt
is, hogy az aszályos évek sorozata
nélkülöz mindenféle szabályosságot.
Gyakran csapadékos idõszak követi,
máskor pedig kisebb-nagyobb kü-
lönbséggel kitart egy-két, olykor
több éven át. Nézzük akkor köze-
lebbrõl a 2009-es év elsõ nyolc hó-
napjának mért adatait.
2009. január: 40,7 milliméter
február:21,6 
március:19,3
április:6,6
május:22,o
június:100,5
július:21,9
augusztus:52,8 milliméter.
Összesen a 2009-es évben eddig:
285,4 milliméter csapadék hullott.
Ha ezt a mennyiséget kiegészítjük az
utolsó harmadra várhatóval, akkor
bizony jó esetben is csak mintegy
430 milliméterrel számolhatunk. Ez
valóban kevesebb az eddig mért át-

lagnál, ami úgy évi 530 és 560 mil-
liméter között ingadozott, de nem
mondható ritka jelenségnek. Mér-
tünk már az 1983-as évben 358 mm-
t, 1986-ban 391,9, 1988-ban 396-t,
vagy 2000-ben 224,5 millimétert is.
Utoljára 2002-ben okozott gondot a
kevés csapadék, ami akkor 347,7
millimétert tett ki. Ha újra rátekin-
tünk az ez évben mért adatokra, ak-
kor láthatjuk, hogy a kritikus idõ-
szak az április és a május volt. A
csapadék a két hónap során össze-
sítve a 28 millimétert elérte, de az a
mennyiség, ami egy kiadós esõre jel-
lemzõ, 12 borongós napra elosztva
hullott le. De nem lehetünk teljesen
megelégedve a júniusban mért 100
milliméternyi csapadékkal sem, mert
az késve, a hónap végén, zömmel
huszadika után érkezett, nem a meg-
szokott Medárd napon /június 8./.
Az itt bemutatott adatok azt a jól is-
mert tényt erõsítik, hogy mezõgaz-
dasági termelésünk öntözésre, még-
pedig az eddiginél jóval korszerûbb
és több vizet felhasználó öntözésre
szorul. De honnan lesz hozzá vi-
zünk?
A csapadék mennyiségének csökke-
nésén túl, sokkal aggályosabb a föld-
ben lévõ talajvíz lassú, de biztos 
süllyedése, visszahúzódása, amit a
helyi megfigyelések a következõ a-
datokkal is igazolnak. Nézzük az u-
tóbbi évek mérése során tapasztalt
mélypontokat:
2005. a talajvíz legalacsonyabban a-
ugusztus 2-án volt, a felszíntõl 198
centiméterre,
2006.szeptember 26: 230 cm-re,
2007szeptember:     275 cm-re,
2008.:szeptember l3: 263 cm-re,
2009:szeptember l. már 280 cm-re.

Ebbõl az igazán aggasztó az, hogy
az idén a vízmérõ kútban, már május
7-tõl két méter alá süllyedt a talajvíz.
Azóta, fõleg az apróbb növényeink,
öntözés nélkül csak szenvednek. 
A talajvíz csökkenésének jelensége,
már több mint 100 éve tart és talán
az utóbbi idõben felgyorsult. Az
1840-es években elkezdõdött a Tisza
-szabályozása, amit két évtized alatt
be is fejeztek. Akkor született meg
az a döntés, amihez a talajvíz csök-
kenésének kezdetét köthetjük, hogy a
folyó után, a Duna-Tisza közén meg-
húzódó vizenyõs, sömlyékes terüle-
tet is lecsapolják. A mérnökök a csa-
tornák hálózatát a térképen hamar
megtervezték, és amikor a terepre e-
lõször  kijutottak, az itt élõk kemény
ellenállásával kellett szembenézniük.
Az itt élõ tanyasiak kaszát-kapát ra-
gadtak és elüldözték a csatornázni a-
karókat. A munkálatok beindulását,
annak zavartalan megkezdését, a ka-
tonaságnak kellett a késõbbiek során
biztosítani. A sömlyékek lecsapolása
itt a Duna-Tisza közén, egy évtize-
dekre visszanyúló hagyományos és
eredményes gazdálkodás alapjait in-
gatta, majd napjainkra szüntette
meg. A sömlyék adta a földet a ta-
nya falához, a nádat, aminek javából
a tetõt verték, az apraját tüzelték, ott
itattak, kiváló széna termett a szélén.
Ott növekedtek a vízi szárnyasok, a
közepén lévõ mélyedésben a hal sza-
porodott. Innen vitték a teknõsbéká-
kat, a lõtt vadmadarak sokaságát a
szegedi piacra. És talán azt is említ-
sük meg, amire az írások sokasága is
emlékeztet, hogy ugyan volt fürdõ
Szatymazon, mégis a helyiek, sõt a
nyaralók nagy része is, a több helyen
lévõ és tiszta, öntisztulni képes söm-
lyékben fürdött nap-mint nap. Igaz,
akkor a tervezõktõl komoly ígéretet
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kaptak arra a tanyasiak, így szerelték
le a haragjukat, hogy a csatornákban
és az átereszekben folyó víz mennyi-
ségének szabályozására, az elfolyó
víz mennyiségének befolyásolására,
"mindenhová" zsilip is épül, mert
csak a fölösleges, a "pusztító" vizet
kívánják elvezetni. Mondhatjuk nyu-
godtan, hogy a lecsapolás túl jóra si-
került. Kár, hogy nemcsak a fölösle-
ges, a sömlyékbõl, a vizenyõs terüle-
tekrõl kibuggyanó víz megy el azóta
folyamatosan az árkokban, a csa-
tornákban, de évtizedek óta folyik
benne a talajvíz a lehullott csapa-
dékkal keveredve. A vízfolyást sza-
bályozó zsilipeknek csak egy része
készült el, az is fából, hamar ele-
nyészett. A tartósabban megépítet-
tekkel, vagy a megújítottakkal azóta
is csak "elméletben" szabályozzák a
térség vízfolyását. /Mit akarunk, ez
nem Hollandia./ Azóta a helyzet
odáig fejlõdött, hogy a hajdani ta-
nyasi életnek és gazdálkodásnak oly

fontos sömlyék már csak azért van,
hogy " ne legyen ott sem luk a Föl-
dön." A csatornák által felfûzött
sömlyékek sora végzetesen kiszá-
radt, a hajdani gazdag élõhelynek,
halnak, vadnak, madárnak, már ott
nyoma sincs, ma az egész hajdan
virágzó és haszonnal járó terület,
szöcskék és sáskák birodalma. A
sömlyékes területen, ahol tavasszal
hónapokig hullámzott a víz, ma már
nem áll meg. A ma élõket már csak
az aggasztja, ha valahol esõ után né-
hány órára megáll a víz. A 10-15
évenként befutó csapadékos idõjárás
nagyobb vízmennyisége rémlik fel az
utódok gondolatában, csak azt akar-
ja elkerülni és nem veszi észre, hogy
közben az éltetõ esõvíz minden 
cseppjétõl megszabadítja szomjazó
földjét, tikkasztó környezetét. A csa-
padékvíz azonnali gyors elvezetése
járul hozzá elsõsorban a talajvíz fo-
kozatos csökkenéséhez is. Ezt a
csökkenõ talajvizet kell az öntözést

végzõnek mind mélyebbrõl kiemelni
és lassan már a fákhoz is eljuttatni.
És ilyenkor vesszük észre, hogy mi-
lyen elõrelátóak voltak a csatornázás
ellen fellépõ hajdani emberek, mi-
lyen közeli kapcsolatban lehettek a
természettel amikor megjósolták a
víz elvezetésének várható következ-
ményét. Ha élnének és látnák a nagy
szárazságot, a sivatagosság veszé-
lyét, a gyakori aszályt, bizonyára
minden, "mûködõ" zsilippel nem
rendelkezõ árkot és átereszt azonnal
betömnének. És még ma is ott tar-
tunk, hogy pénzt fordítunk az éltetõ
csapadék minden cseppjének elveze-
tésére, és nincs pénz a szomjúhozó
földnek oly fontos égi harmat meg-
tartására. Csak ezt a néhány kere-
setlen mondatot fûznénk az elmút 8
hónap, és a korábbi években észlelt
csapadék- és talajvíz adataihoz. 

Pálmai József

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támoga-
tási rendszere keretében két újabb pályázatunk részesült
kedvezõ elbírálásban:
Az egyik: Vidéki örökség megõrzése jogcímre benyújtott
"Szatymazi plébánia templomkertjének fejlesztése"
címû pályázatunk 6,7 millió forint támogatást kapott. A
fejlesztés keretében gyalogút építés, padok, kerékpártá-
rolók kihelyezése, díszkivilágítás korszerûsítése valósul
meg.
A másik: Falumegújításra és -fejlesztésre "Szatymaz
központi parkjának fejlesztése" címmel nyert projek-
tünk, melynek keretében a Dankó Pista Mûvelõdési Ház
elõtti park kerül felújításra: parkosítással, díszburkolat és

díszkivilágítás kiépítésével. Az igényelt támogatási
összeg 22 millió forint. 
Szintén a mûvelõdési ház elõtti park fejlesztéséhez kap-
csolódik a DARFT/CÉDE kiírásra a "Dankó Pista Mû-
velõdési Ház melletti parkoló építésé"-re irányuló pá-
lyázat, mely közel 4 millió Ft támogatással valósulhat
meg. 
Továbbá a DARFT/TEUT kiírásra, a Rózsa utca (Kos-
suth u. -Ady E. u. közötti szakasza) meglévõ útburko-
latának felújítására nyújtottunk be pályázatot, mely 7
millió Ft támogatásban részesült.
Nagy valószínûséggel mind a négy beruházás megvaló-
sulása elkezdõdik még az idén.

Újabb nyertes pályázatok



a Mi Lapunk4 2009/9.

A HULLADÉKUDVAR az idén -a korábbi gyakorlattól eltérõen- már szeptember 1-jétõl az õszi nyitva tartás
szerint mûködik: vasárnap,szerda: szünnap

hétfõ, kedd, csütörtök, péntek, szombat: 800-tól 1600-ig

2009. Október 10-én 13 órakor
kerül sor a korszerûsített Egész-
ségház ünnepélyes átadására,
melyre szeretettel meghívjuk a tisz-
telt lakosságot!
Az épület felújítására az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv keretében,
két pályázatból nyertünk pénzt. 
Az egyik a DAOP-2007-4.3.1 kód-

számú kiírásra benyújtott, 
"az Egészségház - járóbeteg, -és
fogorvosi ellátás helyiségeinek - a-
kadálymentesítésé"-re irányult, a
támogatási intenzitás 90%-os, az el-
nyert támogatás 9.988. 089 Ft 

A másik, DAOP-2007-4.1.1 kód-
számú pályázat keretében 
"az Egészségház felújítása és fertõ-
zõváró kialakítása" valósult meg, a
támogatási intenzitás ebben az eset-
ben is 90%-os volt, a támogatás ösz-
szege: 29.678.994 Ft.
Mindkét pályázat esetében a közremû-
ködõ szervezet a VÁTI Nonprofit Kft.

Befejezõdött az Egészségház felújítása

Az idén második alkalommal került
megrendezésre a Hungarikum Fesz-
tivál augusztus 6-9 között Szegeden
a Széchenyi téren. Az olyan csak
ránk, magyarokra, illetve a mi ha-
zánkra jellemzõ termékek sorában,

mint a Pick-szalámi, a szõregi rózsa,
a házi húzott rétes vagy a szegedi
papucs, az idén a szervezõk több-
szöri megkeresésének engedve Szaty-
maz is képviseltette magát az õszi-
barackkal. A képviselõtestület vállal-

ta a négy napos rendezvényen
való részvétel költségeit, több
termelõ ingyenes felajánlásá-
nak köszönhetõen pedig stan-
dunkon folyamatos barack
kóstolásra volt lehetõség.
Utólag elmondhatjuk, hogy

részvételünk zajos sikert ara-
tott, és már most biztosíta-
nunk kellett a szervezõket,
hogy jövõre is számíthatnak

ránk. Reméljük, a szatymaziak közül
is szép számban kilátogattak a fesz-
tiválra, és igazolhatják az elmondot-
takat. Szatymaz Község Önkormány-
zata ezúton fejezi ki hálás köszönetét
az alábbi õszibaracktermesztõknek
és családjuknak: Barna Károly, Csi-
szár István, Horváth László, Kertész
Sándor (Árpád u.), Kertész Sándor
(Dankó P.u.), Kónya Ferenc, Kor-
mányos Ferenc, Kothencz István.
Továbbá köszönettel tartozunk a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak a
kóstoltatásban való lelkes helytál-
lásért.

Önkormányzat

KÖZLEMÉNY
A 2008-ban elfogadott (1338/2008
/EK számú) egészségügyi statisztikai
rendelet elõírásainak megfelelõen az
Európai Unió tagállamaiban Európai
lakossági egészségfelmérésre
(ELEF) kerül sor. Magyarországon
az adatgyûjtést a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) hajtja végre, az
Egészségügyi Minisztérium támoga-
tásával.
Az adatfelvétel fõ célja a lakosság e-
gészségi állapotának, életmódjának
és az egészségügyi szolgáltatásokkal
való elégedettségének megismerése.
Ezek az információk - az uniós adat-
igények kielégítése mellett - hozzájá-
rulnak a szükséges egészségpolitikai
intézkedések meghozatalához és az
egészségügyi ellátórendszer minõsé-
gének javításához.
Magyarországon az ELEF 449 tele-
pülésen, a 15 éves és idõsebb, ma-
gánháztartásokban élõ lakosság köré-
ben, 7000 fõ megkérdezésével zaj-
lik, 2009 szeptember 15- október 30.
között. 
A sorszámozott igazolvánnyal ren-

delkezõ kérdezõbiztosok a fenti idõ-
szakban keresik fel a véletlen minta-
vétellel kiválasztott személyeket, és
kérdõívet töltenek ki az egészségi ál-
lapotukról, életmódjukról, az egész-
séget befolyásoló egyéb tényezõkrõl,
illetve az egészségügyi ellátórend-
szerrel kapcsolatos véleményükrõl.
Az ELEF válaszadóinak egy kisebb
csoportján az Országos Élelmezés-
és Táplálkozástudományi Intézet
(OÉTI), mint az ÁNTSZ országos
intézete, felmérést végez az Egész-
ségügyi Minisztérium támogatásával
Az Országos Táplálkozás és Táplált-
sági Állapot Vizsgálat (OTÁP2009)
Magyarországon egyedülálló módon
országos reprezentatív mintán, méré-
sekre alapozva határozza meg a túl-
súly, az alultápláltság és a hasi elhí-
zás elõfordulását. A vizsgálatra az
ország 120 településén kerül sor a
18. életévüket betöltött felnõttek kö-
rében 2009. szeptember 15. és no-
vember 30. között. A vizsgálat két
részbõl áll: táplálkozási napló kitöl-
tése, valamint igazolvánnyal rendel-

kezõ egészségügyi személyzet által
végzett testsúly, testmagasság és de-
rék körfogat mérések. Ezek alapján
összefüggést keresünk a táplálkozási
szokások, a tápláltsági állapot és e-
gyes betegségek között. Az adatok
birtokában tudományosan megalapo-
zott, a lakosság egészségének javítá-
sát célzó, hatékony intézkedések vál-
nak lehetõvé.
A felmérés során gyûjtött adatokat a
KSH és az OÉTI az adatvédelmi tör-
vény és a statisztikai törvény elõírá-
sainak szigorú betartásával kezeli,
csak statisztikai célra használja fel,
név és cím nélkül, az egyéni azono-
sítást kizáró módon.
A felmérés megkezdése elõtt a min-
tába bekerült személyeknek tájékoz-
tató levelet küldünk. A kérdõív ki-
töltését követõen minden válaszadó
ajándékot kap, továbbá részt vehet
nyereménysorsolásokon is.

Központi Statisztikai Hivatal-
Országos Élelmezés- és

Táplálkozás-tudományi Intézet

Családsegítõ Szolgálat
Tájékoztató a kivételes nyugellá-
tás-emelés és egyszeri segély enge-
délyezésének feltételeirõl
Módosította a kormány a méltányos-
sági nyugdíj és az egyszeri segély jö-
vedelmi határait.
Eddig méltányossági emelésre illetve
egyszeri segélyre azok voltak jogo-
sultak, akiknek a nyugdíja nem érte
el az 57 000 forintot, ezt az összeget
a kormány 65 000  forintra emelte.

Amennyiben a kérelmezõ nyugdíjas
egyedül él, úgy a jövedelemhatár 75
ezer forint lesz. 
Egyszeri segély engedélyezhetõ a
nyugellátásban részesülõ személy
részére, ha olyan élethelyzetbe ke-
rül, amely létfenntartását veszélyez-
teti és ha havi jövedelme nem halad-
ja meg a hozzátartozójával közös
háztartásban élõ esetén a 65 000 fo-
rintot, egyedül élõ esetén a 75 000
forintot. Az egyszeri segélyt kérel-
mezõ  személynek a kérelmében nyi-

latkoznia kell a havi jövedelmérõl is. 
A méltányossági emelés vagy az
egyszeri segély kizárja, hogy a krí-
zisalapból is igényeljenek támogatást
a nyugdíjasok. 
Kérelmi adatlapok beszerezhetõk a
nyugdíjbiztosítási szervek ügyfél-
szolgálati egységénél, letölthetõek az
ONYF  honlapjáról (http://www.
onyf.hu), vagy helyben a Család-
segítõ Szolgálatnál.

"Elkísértük a barackot"
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ÓvodánkbólIskolánkból

Egyházi gondolatok
Zsoltár-Túra Szatymaztól
Nagybörzsönyig
Templomunk gyermekscholája két
éve egy pár lelkes énekelni vágyóval
alakult meg. A szorgalmas és kitartó
munkát jutalmazva nyáron táborozni
vittük a gyerekeket zsombói kolle-
gámmal. Barátainkkal, a zsombói
gyermekschola (vezetõjük Gábor Ta-
más, zsombói kántor) tagjaival e-
gyütt Nagybörzsönyben töltöttünk el
egy eseménydús hetet.

A több mint kétszáz éves plébánia-
épület falai között gyorsan otthonra
találtunk. Az épület szomszédságá-
ban magasodó bányásztemplom ódon
falaival leírhatatlan légkört teremtett
a reggeli zsolozsmázásunkhoz és i-
mádságainkhoz. A hétfõi napot csa-
patépítéssel és a falu feltérképezésé-
vel töltöttük. Másnap a zsoltárének-
lés és a gregorián dallamok világába

mélyedtünk, megfûszerezve néhány
zenei hangjátékkal, ami a jókedvün-
ket még jobbra derítette, egymást új
oldaláról ismerhettük meg. Ebéd u-
tán a faluban kincskeresésre indítot-
tuk a gyerekeket igazi rajzolt kincs-
keresõ térképek és egy-egy Biblia se-
gítségével. Vacsora után a sportpá-
lyán métáztunk, amit visszaérve esti
ima és "áltakarodó" követett, mivel
ezután a gyerekekre egy meglepetés
kaland várt. Szent Pál damaszkuszi
útjához hasonlóan, elvezettük a be-
kötött szemû összekapaszkodott gye-
rekeket a falu szélén álló több mint
800 éves Szent István templomhoz.
A gyertyákkal kivilágított templom-
ba egyesével kísértük be õket, és a
"megvilágosodott" és megilletõdött
arcok bennünket sem "hagytak hide-
gen". Ahogy a gyertyák fénye mel-
lett a történelmi korú falak között
énekeltünk, elmélkedtünk, az esti
zsolozsmát elimádkoztuk, õseink hi-
te, élete és a jelen kapcsolódott ösz-
sze. Zárásként egy helybeli néni me-
sélt errõl az õsi templomról. Hatal-
mas élményt szereztünk aznap este,
ami sokféle érzést indított el ben-
nünk a bizalomtól az egymásra utalt-
ságon át Isten jelenlétének megta-
pasztalásáig. 
A szerdai énekpróbákat ebéd után a
falu nevezetességeinek megtekintése
követte. A tájházat egy néprajzban
jártas fiatalember helytörténeti elõ-
adásának meghallgatása mellett te-
kinthettük meg, majd átsétáltunk a
vízimalomhoz is. Az esti bensõséges
hangvételû szentmisét a bányász-
templomban énekes szolgálatunkkal
tettük még szebbé, amelyet a helyiek
hálásan megköszöntek. Ezután a ba-
rokk Szent Miklós templom akusz-
tikáját is kipróbálhattuk kétszólamú

énektudásunkkal, még az orgonát is
megzengettük a hallgatóság és ma-
gunk örömére. Este "Beugróztunk",
szituációs játékokat játszottunk, a-
mely során könnyeinket törölve dõl-
tünk a nevetéstõl. Csütörtökön em-
bert próbáló túrát tettünk egészen a
Nagyhideghegyen át a csóványosi ki-
látóig. A fantasztikus természeti
szépségek, kilátás, az egymásra u-
taltság, és a barátságok elmélyülése
és teljesítményünk tudatosítása tette
emlékezetessé ezt a napunkat. A
gyönyörû túrát este tábortûzzel és
izomlázzal zártuk. A pénteki napunk
a hazaindulás és a csapatversenyek
lezárásával telt el. A tábor ideje alatt
folyó zsoltáréneklési verseny, idézet-
tanuló verseny, szobavizitek (vizit-
pontokért :o)) és csapatfeladatok
pontozása után eredményhirdetéssel
fejeztük be táborunkat. A "nyere-
ményeket" a hazaúton vidáman elro-
pogtattuk, miközben a táborunk
legszebb pillanatait gyûjtöttük össze.  
A két schola kapcsolatának erõsö-
dése, a zenei tudásunk fejlesztése, a
közös élmények, játékok és vidám
percek örök élményt nyújtottak nem-
csak a résztvevõknek, hanem a szer-
vezõknek is. A tábor szakmailag is
eredményesnek bizonyult, amit a bú-
csúi ünnepi szentmisén a hívek is
megtapasztalhattak, és ezután is ta-
pasztalhatnak.  
Köszönjük a híveknek és plébáno-
sunknak a támogatást, reméljük jö-
võre hasonlóan fantasztikus tábort
tudunk szervezni, ami mindenkit
nem csak földi kincsekkel gazdagab-
bá tehet. 

Kneip Rita
Kántor

Országos bajnok íjász

Augusztus 16-án, Nyergesujfalun
került megrendezésre az Egyéni
Országos Pályaíjász Bajnokság, ahol
Iván Zsolt, 7.a osztályos tanuló
30m-en I., 20 m-en I. és összetett
versenyben is I. helyezést ért el.
Gratulálunk!

"Alig várjuk, hogy megszülesse-
nek... mikor megszülettek alig vár-
juk az elsõ nevetésüket. Ezt köve-
tõen már az elsõ lépéseikre, majd
pedig a szavaikra figyelünk, hiszen
ÕK minden napra hoznak magukkal
valami szívmelengetõen, könny-
fakasztóan újat, vidámat, feledhetet-
lent...."

2009. június 08-tól augusztus 31-ig
összevont csoportban nyári élet
zajlott óvodánkban. Igyekeztünk a
magas létszám mellett is kreatív
ötletekkel, játékokkal és sok
mozgással tudatosan foglalkozni a
gyerekekkel, színessé tenni ezeket a
napokat, heteket számukra

Ismét új tanév: 2009. szeptember 01-tõl 2010. augusztus 31-ig.
Elsõ szülõi értekezletek szeptember 3. és 4. hetében várhatók.
Értesítés a helyben szokásos módon történik.

" Gyorsan múlnak el az órák, édes
lányom/ fiam bizony ám!
Nyugtatott az elsõ napon menet köz-
ben jó anyám.
Könnyes szemmel bólogattam, átö-
leltem a nyakát.
Így jártuk be akkor reggel, az óvoda
udvarát…"

Az új kiscsoportosoknál (Katica cso-
port)  a beszoktatás, a többi csoport-
ban pedig a visszaszoktatás idõszaka
zajlik. A gyerekek teli élménnyel,
kipihenve kezdik- folytatják óvodai
életüket.
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Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Nyugdíjas Klub
Minden hó utolsó szerda 1800 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

A Nyugdíjas Klub soron következõ összejövetelét szeptember 30-án (szerda) 18 órától tartja

A X. Egészséghét programja
2009. OKTÓBER 10-16.

PROGRAM IDÕPONT HELYSZÍN
Október 10. (szombat) FUTAFALU
Nevezés a futóversenyre 9.00-10.15 mûvelõdési ház elõtti téren
Kreatív formák alapítvány
(Lehetõség nyílik különbözõ feladatok lefedett szemmel
való végrehajtására, mely bepillantást nyújt a látássérült
személyek mindennapjaiban elõforduló problémák körébe.
Ezen kívül szimulációs szemüvegekben megtapasztalhatják
a különféle szembetegségek funkcionális következményeit.)

9.30 mûvelõdési ház elõtti téren

Futafalu futóverseny 10.30 mûvelõdési ház elõtti téren
Harcmûvészeti bemutató
Lo Man Kam Wing Chun Kung Fu (önvédelem, közelharc,
fegyverhasználat)

12.00 mûvelõdési ház elõtti téren

Kutyás bemutató 12.30 mûvelõdési ház elõtti téren
Egészségház átadó ünnepség 13.00 Egészségház

Koleszterin-, vércukor-szûrés 8.00-10.00 mûvelõdési ház
Tüdõszûrés 9.00-15.00 mûvelõdési ház elõtt
Véradás 10.00-13.00 mûvelõdési ház
Csontsûrûség vizsgálat 9.00 mûvelõdési ház
Anyajegy és bõrgomba szûrés 9.00-13.00 Egészségház
Urológia (prosztata-szûrés) 15.00-17.00 Egészségház
Stresszoldó masszázs 10 perc/fõ 15.00-18.00 mûvelõdési ház
Fogászati szûrés
(Szájüregi daganatok, elváltozások szûrése)

14.00-18.00 Egészségház

Regisztrációkor vérnyomásmérés

Október 12. (hétfõ)

Október 13. (kedd)
Koleszterin-, vércukor-szûrés 8.00-10.00 mûvelõdési ház
Tüdõszûrés 9.00-15.00 mûvelõdési ház elõtt
Helicobacter szûrés 8.00-11.00 mûvelõdési ház
Glaucoma szûrés 9.00-13.00 mûvelõdési ház
Neurophatia szûrés 9.00-13.00 Egészségház
Drogprevenciós elõadás fiataloknak
(játékokkal, tesztekkel)

14.00 mûvelõdési ház

COPD szûrés 15.00-17.00 Egészségház
Hasi ultrahang szûrés 16.00-20.00 mûvelõdési ház
Óvodai fogászati szûrés, játékos vetélkedõ délelõtt Óvoda

Október 14. (szerda)
Koleszterin-, vércukor-szûrés 8.00-10.00 mûvelõdési ház
Tüdõszûrés 9.00-15.00 mûvelõdési ház elõtt
Anyatejes világnap
Óvodások mûsora
Szudo krém alkalmazása
Elsõsegély nyújtás 3 éves kor alatt (Nyeste Zsolt)
Fogászati elõadás

9.00
9.30-12.00
10.00-11.00
11.00

mûvelõdési ház
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Néhány hasznos információ:
- A vizsgálatokra okt. 1-jétõl lehet jelentkezni!
- A hasi ultrahang vizsgálat, díja 2000 Ft
- Csontsûrûség vizsgálat ajánlott azoknak
az 55 év feletti nõknek és 60 év feletti fér-
fiaknak, inzulinos cukorbetegeknek, akik
jelenleg nem állnak csontritkulás terápia
alatt. Ellenõrzésre nem javasolt.
- Mikroalbuminuria szûrés cukorbetegek
és magas vérnyomásos betegek részére
ajánlott.
- Glaucoma (zöldhályog) és szemfenék
vizsgálat 40 év felettieknek ajánlott.
- COPD és szénmonoxid szûrésre elsõsor-
ban dohányosoknak, szívbetegeknek ,ma-
gas vérnyomás betegeknek ajánlott.
- Neuropathia szûrés (perifériás idegká-
rosodás) szûrésen - cukorbetegek, máj- és
vesebetegek, valamint alkoholbetegeknek
tanácsos részt venni.
- Csontritkulás elleni torna: A csont-
ritkulás olyan betegség, mely fokozatosan
gyengíti a csont állományát, ezáltal a cson-
tok egyre törékenyebbé válnak. A csont-
ritkulás megelõzése könnyebb, és sikere-
sebb, mint kezelése. A megfelelõ mozgás,
illetve tornagyakorlatok fokozzák a
csontsûrûséget. A tornával kapcsolatban
érdeklõdni lehet Balog Ildikónál a 06/30-
309-3771 telefonszámon.
- Hõkamerás állapotfelmérés: A teljes

test egészségügyi állapotfelmérése, tudo-
mányos alapokkal rendelkezõ orvosi hõ-
kép-készítés és azonnali orvosi konzultá-
ció. A vizsgálat díja: 14.990 Ft.
Jelentkezni lehet a 283-101 telefonszá-
mon.
TÜDÕSZÛRÉS
" 40 éves kor felett a tüdõszûrõ vizs-
gálat évente egy alkalommal, beutaló
nélkül, térítésmentesen vehetõ igénybe
" 40 éves kor alatt:

a megelõzõ célú tüdõszûrésért térítési
díjat kell fizetni, melynek összege:
920 Ft
Járványügyi szempontból indokolt
esetben (tbc gyanú), háziorvosi beuta-
lóval térítésmentesen igénybe vehetõ

" A foglalkozás egészségügyi ("Alkal-
massági") vizsgálat kortól függetlenül té-
rítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 920 Ft.
Tüdõszûrés térítési díjának befizetése:
Miután a tüdõszûrõ gépjármûben a kész-
pénz kezelés technikai feltételei nem állnak
rendelkezésre, ezért a tüdõszûrés térítési
díját elõzetesen a Polgármesteri Hivatal-
hoz eljuttatott csekken tudják a lakosok
befizetni, melyet a hivatalban vehetnek
át. Kérjük a tüdõszûrés elvégzése elõtt a
tüdõszûrés díját befizetni. 
A befizetést igazoló csekket a tüdõszûrés
igénybevétele elõtt kell átadni a szûrõbu-

szon. A szûrõbusz dolgozói számlát állíta-
nak ki a befizetésrõl, melynek elsõ példá-
nyát megkapja a szûrésre jelentkezõ
páciens.
Tüdõszûrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdõszûrések negatív ered-
ményeit a tüdõszûrés elvégzése után 4 hé-
ten belül postázzuk az Egészségházba Dr.
Lengyel Andrea  háziorvos nevére.
A térítésmentes szûrési eredmények az ed-
digi gyakorlatnak megfelelõen átvehetõek a
szûrés elvégzése után 4 héttel a területileg
illetékes Tüdõgondozó Intézetben /Szeged/
A tüdõszûrésen kiemelt lakosok tovább-
vizsgálása, akár térítésköteles akár térítés-
mentes tüdõszûrésrõl van szó, az illetékes
Tüdõgondozó Intézet /Szeged/ végzi el. 
- a szûrésre jelentkezõk a TAJ kártyá-
jukat (betegbiztosítási kártya) szívesked-
jenek magukkal hozni a tüdõszûrésre
- várandós és szoptatós nõk a tüdõ-
szûrést nem vehetik igénybe!
A csontsûrûség, anyajegy és bõrgomba
szûrés, ultrahang, nõgyógyászati rák-
szûrés vizsgálatokra, stresszoldó masz-
százsra elõzetes jelentkezés szükséges a
mûvelõdési házban. Tel.: 583-520.
Információ kérhetõk a mûvelõdési házban
(Tel.: 583-520).
Kérjük a lakosságot, hogy az Egészséghét
programjain minél többen vegyenek részt!

Keressük Szatymaz lege-
gészségtudatosabb emberét.
A versenyen való részvételhez re-
gisztrációs lapot kell felvenni a
Dankó Pista Mûvelõdési Házban.

A sorsoláson való részvétel feltétele
minimum 5 vizs-
gálaton, elõadáson
való megjelenés 
(több lehet…)

A versenyben csak a térítésmentes
vizsgálatok, elõadások szerepelhet-
nek.
Fõdíj: egy kerékpár 

Nyerj az egészségedért !!

Szemvizsgálat (Optiman) 9.00-12.00 mûvelõdési ház
Fogászati szûrés
(Szájüregi daganatok, elváltozások szûrése) 

14.00-18.00 Egészségház

Drogokról szülõknek Varga Tibor elõadása 18.00 mûvelõdési ház
Mit tehetünk a magas vérnyomás és kialakulása ellen
gyógyszerek nélkül? Szabó Sándor egészséges életmód tanácadó elõadása

16.00-18.00 mûvelõdési ház

Érsebészeti vizsgálat 9.00-12.00 Egészségház

Mikroalbuminuria szûrés 8.00-10.00 mûvelõdési ház
Koleszterin, vércukor szûrés 8.00-10.00 mûvelõdési ház
Smokerlyser, bodymass viszgálatok 9.00-12.00 mûvelõdési ház
Tüdõszûrés 9.00-15.00 mûvelõdési ház elõtt
Nõgyógyászati rákszûrés 14.30-19.00 Egészségház
Orthopedia 15.00 mûvelõdési ház
Stresszoldó masszázs:10 perc/fõ 15.00-18.00 mûvelõdési ház
Csontritkulás elleni torna (polifóm, törölközõ szükséges) Balog Ildikó 17.00 mûvelõdési ház
Fogászati szûrés (Szájüregi daganatok, elváltozások szûrése) 9.00-13.00 Egészségház

Október 15. (csütörtök)

Kardiológia (koleszterin-, vércukor-mérés, EKG-vizsgálat) 9.00-15.00 mûvelõdési ház
Emberekre is veszélyes állatbetegségek.Dr. Martinek Vilmos elõadása 16.30-17.30 mûvelõdési ház
Eredményhirdetés 18.00 mûvelõdési ház
Elsõ osztályosok szûrése, ismerkedés a fogorvosi rendelõvel. délelõtt Egészségház

Október 16. (péntek)

Október 17. (szombat)
Kozmetikai és bõrápolási tanácsadás Bitó Ilona 
(A tanácsadás ideje alatt kézmûves foglakozást tartunk gyermekeknek)

10.00 mûvelõdési ház
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Szatymazi váltó
A nyárutó egy kellemes délutánján
ellátogattam Dr. Lengyel Dezsõ
szatymazi háziorvoshoz, hogy Csú-
riné Margitka kérésének eleget téve
elbeszélgessünk az élet(ének) nagy
dolgairól.      

- Mióta van pontosan Szatymazon?
- 1980 óta, azaz jövõre lesz 30 éve,
mint ahogy jövõre lesz esedékes az
is, hogy megkapjam az aranydiplo-
mámat. 
- Ezt mi elõzte meg? Mindig is
háziorvos, illetve körzeti orvos volt?
- Az egyetem elvégzése után a kis-
kunhalasi kórházban voltam gyakor-
nok két évet, azt követõen pedig kör-
zeti orvosként, majd késõbb házior-
vosként helyezkedtem el. Az elsõ
önálló szolgálatomat Észak-Csikéri-
án kezdtem, onnan miután megnõ-
sültem Békés megyébe kerültem.
Nagyon nagy szó volt abban az idõ-
ben, hogy a frissen végzett gyógy-
szerész feleségem gyógyszerész, én
pedig orvosi állást kaptam egyszerre
Csorváson és a szolgálati lakással a
lakásgondjaink is megoldódtak. 18
évig dolgoztam Csorváson és a
környezõ községekben, utána jöttem
el Szatymazra, fõleg azért, mert így
idõs szüleinkhez közelebb kerülhet-
tünk. Tulajdonképpen én szegedi
születésû vagyok és mivel akkor, a-
mikor én születtem Szatymaz köz-
igazgatásilag még Szegedhez tarto-

zott, közvetve szatymazinak is tar-
tom magam.    
- Emlékszik az elsõ betegére?
- 1960 októberében a kiskunhalasi
kórházban voltam ügyeletes, amikor
szívinfarktussal behoztak egy férfit -
õ volt az, akit teljesen egyedül lát-
tam el elõször. Máig emlékszem
minden részletre.    
- Szép idõt töltött már az egészség-
ügyben ahhoz, hogy meséljen nekünk
róla!
- Az egészségügyet állandóan erõsen
kritizálják, kifogásolják a fejlettsé-
gét, az ellátottságot (emberi és anya-
gi tekintetben egyaránt), de visszate-
kintve arra az idõre, amikor én pá-
lyakezdõ voltam, hihetetlen nagy a
fejlõdés. 1962-ben Csikérián például
rõzsével kellett megtanulnom tüzel-
ni, de megemlíthetem Csorvást is, a-
hol évekig kézi kapcsolású telefon-
központ volt és éjszakára az orszá-
gos hálózatba mindössze két telefon
volt bekötve (a rendõré és az
orvosé), vagy éppen Szatymazt, ahol
1980-ban az orvosi rendelõben még
nem volt vízöblítéses WC. Amikor
elkezdtem a körzeti orvosi munkát,
akkor a felsõvezetés szerint annak
ellátásához négy dolog volt szük-
séges: az orvos, fonendoszkóp,
vérnyomásmérõ és fecskendõ tûvel.
Szatymazon volt fecskendõ és tû, de
mivel többször használtuk, itt fõztük
ki egy lábasban a nap végén.
Ezekhez képest a fejlõdés hatalmas,
óriási. Ma már a háziorvosi rendelõ
alapfelszerelése az EKG is meg sok
egyéb mûszer, amit 30 évvel ezelõtt
elképzelni sem lehetett. 
- Sikerek, kudarcok?
- Nagy dolgot nem csináltam soha,
azt mondanám, hogy az egészségügy
átlag katonája voltam, vagyok. Talán
abban vagyok más sok kollégánál,
hogy mindig is nagyon fogékony
voltam az újra és az új bevezetésére.

Rengeteg továbbképzésen vettem
részt és a mai napig ahová csak tu-
dok, elmegyek. Nagyon hosszú idõn
át aktívan vettem részt a közéletben
is, 41 évig voltam képviselõ. Amit
kudarcként éltem meg, az éppen ez-
zel kapcsolatos, hiszen nagy szívfáj-
dalmam, hogy a vízmû-hálózat kié-
pítésével párhuzamosan nem épült ki
a szennyvízhálózat is. Az országos
nagypolitikát mindig is nehéz volt
összeegyeztetni a helyi érdekû dol-
gokkal, amikor mégis sikerült, akkor
meg a pénzhiány miatt nem kerül-
hetett sor a megvalósításra. Sajná-
lom, hogy a természetvédõk, akik e-
gyébként nagyon helyesen sok min-
denért harcolnak, a csatornahálóza-
tért, a szennyvíztisztításért szinte
semmit sem tesznek. Tulajdonkép-
pen egy szennyvíztócsán élünk, hi-
szen Szatymaz földrajzi elhelyezke-
dése miatt a sajátunkon túl Balástya,
Zsombó és Sándorfalva szennyvize
is alattunk van. A talajban 14 mé-
terre fúrt kútból felhozott víz olyan
szennyezett, hogy emberi fogyasz-
tásra alkalmatlan, sõt annyira mér-
gezõ, hogy ha egy 2 éven aluli gyer-
mek csak ezt inná és csak ebbõl fõz-
nének neki, az a gyermek halálát is
okozhatná. Öröm az ürömben, hogy
végre felsõbb szinten is belátják,
hogy szükség van a csatornahálózat
kiépítésére és a szennyvíztisztításra,
igaz most meg pénz nincs rá. Sajnos
az egészségügyi jellegû fejlesztések-
kel, beruházásokkal mindig ez a
helyzet. Szatymazon is 20 éves vajú-
dás elõzte meg az egészségház fel-
újítását és a Kossuth utcai rendelõ is
csak úgy újulhatott meg, hogy én sa-
ját pénzen finanszíroztam. 7 millió
forint kölcsönt vettem fel, amit hó-
napról hónapra törlesztgetek és még-
is 2,5 évig tartott, amíg a képvise-
lõtestület nagy nehezen beleegyezett
ebbe a felújításba. Mire azonban ez
megkezdõdhetett, megszûntek az e-
redetileg motiváló pályázati lehetõ-

"RECEPTÉKA"
Cseréljünk süteményt a
könyvtárban!
Kísérletezõ kedvû Sütögetõk 
figyelem!

Olyan Hölgyek és Urak jelentkezését
várjuk, akik szívesen próbálnak ki
különleges sütemény-recepteket, il-
letve a hagyományos elkészítési mó-
dokon túl általuk "továbbfejlesztett"
édességekkel járulnak hozzá környe-

zetük boldogság-hormonszintjének
emelkedéséhez. Tegyük próbára az
ízlelõbimbókat! Hozzák el kedvenc
receptjüket és egy-két falatnyi kós-
tolót a sütijükbõl október 9-én (pén-
tek) délután 16 és 19 óra között!

Könyvajánló helyett
Óvatosan azzal a selejtezéssel,
Hölgyeim! 
Tetszenek tudni, milyen óriási lehe-
tõségek rejlenek a leszakadt gom-
bokban, flitterekben, kinõtt, megunt
ruhadarabokban, tenyérnyi rongyok-
ban, zsinórokban, szalagokban?! Vé-
tek meggondolatlanul portörlõvé,
vagy ami még ennél is rosszabb: fel-
mosóronggyá "lefokozni" egy-egy
használhatatlanná nyilvánított dara-
bot! Ezekbõl a maradékokból cso-
dákat lehet mûvelni egy ollóval, tû-

vel, cérnával, és némi fantáziával. 
Bérczi Tamásné (Klári óvó néni) a
foltvarrásnak a "rátétes" változatát
mûveli. Alkotásaival megismerked-
hetnek október 5-tõl 17-ig a könyv-
tárban, megtekinthetõ kiállításán.
Mindannyian tudjuk, milyen felsza-
badító érzés a "nagy szelektálás", a-
mikor végre rászánjuk magunkat a
sok éve nem hordott "göncök" kido-
bására, jó esetben elajándékozására,
s minden kacattól sikerül megszaba-
dulnunk. Felszabadító egyrészt, mert
jobban elférünk a lakásban, másrészt

pedig ilyenkor egy kicsit a lelkünket
is megtisztítjuk. Most mégis arra
buzdítom azokat a kedves olvasókat,
akik kedvet éreznek a foltvarráshoz,
hogy gyûjtögessék a gombokat, zsi-
nórokat, csipkedarabokat, "rongyo-
kat", és jöjjenek el október 7-én dél-
után 15 órakor hozzánk, a könyvtár-
ba, ahol Klári óvó néni megmutatja,
hogyan varázsolhatunk haszontalan-
nak vélt holmikból például párna-
huzatot, dísztárgyat vagy játékot.
(kép a 12. oldalon)

B.I.
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Olvasóink írták

ségek, így teljes egészében én e-
gyedül fizettem.      
- Milyennek tartja településünk e-
gészségkultúráját? Jellemzõ-e a meg-
elõzés vagy inkább csak akkor men-
nek az emberek orvoshoz, ha már
nagy a baj?
- Sajnos ez utóbbi. Nem is tudom,
hogyan lehetne ezen változtatni. 10-
15 évvel ezelõtt voltak tervek külön-
bözõ tájékoztató elõadások tartására,
s ezt tulajdonképpen most is meg le-
hetne csinálni csak meg kellene szer-
vezni. 
- Mit üzenne a lakosságnak, mit te-
gyenek meg okvetlenül az egészségü-
kért?
- Rengeteg országosan felkapott do-
log van az egészséges életmódtól a
szûrõvizsgálatokon való rendszeres
részvételekig és ez mind megszívle-
lendõ. Én amit külön kiemelnék
még, hogy mindig tartsák be az or-
vosok, az egészségügyi dolgozók ta-
nácsait. Nagyon divatos manapság
sok pénzért természetgyógyászokhoz
fordulni, de higgyék el, õk csak
részigazságokat tudnak. A betegeim-
nek is mindig azt mondom, hogy ha
akarok egy öltönyt csináltatni ma-

gamnak, akkor elmegyek a szabóhoz
és van reményem, hogy az öltöny si-
kerülni fog. Hiába dolgozik szépen
az asztalos, mégsem hozzá megyek.
Ha szabó csinálja se biztos, hogy jó,
de azért jó esély van rá. 
- Mennyi a szabadideje? Hogyan töl-
ti?
- Annyit dolgozok, amennyire szük-
ség van. Amikor a körzeti orvosi
munkámat kezdtem, akkor egy falusi
körzeti orvos nem hagyhatta el a fa-
lut csak 3 esetben: katonai szolgálat,
betegség, éves rendes szabadság.
1963-ban Csorváson tulajdonképpen
én vezettem be az ügyeleti rendet,
hiszen megbeszéltük, hogy hétvé-
genként a három körzeti orvosból
kettõ elmehetett. Így lettek szabadok
akkoriban a hétvégéim és tudtam
egyre több idõt a családommal töl-
teni, illetve a közéletbe belemeleged-
ni. Az ügyeleti rendszer kiszéle-
sítésével aztán változtak az idõk és
tényleg be lehetett tartani a napi 8
órai munkaidõt és még több szaba-
didõm lett. Mindig is a családom
volt a legfontosabb, utána pedig a
munkám. 1963-ban nõsültem meg és
harmonikus családi életet élek. Egy
fiam van, aki sikeres orvos. A me-

nyem szemész szakorvos. Két kis u-
nokám van, 16 és 12 évesek. Szere-
tem a kultúrát, a színházat, az iro-
dalmat.        
- Utazni szeret? Szokott együtt kirán-
dulni a család?
- Minden évben egy hetet töltünk el
közösen a tengerparton. Volt egy ge-
rincmûtétem és azóta más útra már
nem igazán vállalkozom, de elõtte az
utazás volt a mindenem. Nyugat-Eu-
rópától Dél-Afrikáig, Amerikától Ja-
pánig számos gyönyörû helyen volt
szerencsém járni, igaz a fõ cél általá-
ban szakmai volt. A világ sok orszá-
gának egészségügyi helyzetét, rend-
szerét megismerhettem és nagy ta-
nulság, hogy sehol sem elégedettek
vele.   
- Hogyan folytatódjon a Szatymazi
Váltó?
- Igaz szívembõl Pálmai Józsefre
gondoltam. Élvezettel olvasom a cik-
keit és élvezettel beszélgetek vele,
mert nagyon jó meglátásai vannak és
nagyon jó ember.  
- Meg kell, hogy mondjam, igazak e-
zek magára is doktor úr! Köszönöm
a tartalmas beszélgetést!

Pölösné Hudák Dóra

Jó sorsom kereke ismét Erdélybe
vitt, de nem egyedül keltem útra, ül-
tünk vagy negyvenen a "szekéren".
Mesés tájakon jártunk, furcsa dolgo-
kat láttunk. Elsõ este Kalotaszentki-
rályon fogadtak minket szívélyesen.
Tettünk egy sétát a faluban, átkel-
tünk a függõhídon, ami furcsa mó-
don erõsen kilengett oldalra. Mi si-
kongattunk, a legények mosolyogtak
a bajszuk alatt. Az egyik díszes paj-
tában egy leány és egy fiúcska be-
mutatta ünnepi viseletét. Mi tagadás,
ámulva néztük a pártát, surcot, in-
get, gatyát. Kínáltak minket menta-

teával, áfonyapálinkával, finom ét-
kekkel és ott vetettek nekünk ágyat.
Másnap reggel friss fû harsogására
ébredtem. Az ablakom alatt egy több
mázsás tehén legelt. Nem akartam
hinni a szememnek, de csak ezután
kerekedett igazán nagyra, mikor a
gulyás és a csorda megérkezett.
Olyan jókedvû volt a legény, hogy
csak na! És mi tagadás, mikor meg-
látott minket a kiskapuban, zavará-
ban a karikás ostort maga köré su-
hintotta.
Harmadnap utunk messzire vitt. Vé-

gigsétáltunk a Békás-szoroson, gyö-
nyörködtünk a Gyilkos-tóban. Kicsit
elcsodálkoztunk, mikor láttuk, hogy
valakik az út szélén "felejtették üres
kulacsaikat és kocsijuk kereke-
it".Talán azt gondolták, visszafelé
még jól jöhet. Este elcsigázva ér-
keztünk meg Kibédre, ahol régi is-
merõsként fogadtak minket. Fejün-
ket Makfalván hajtottuk nyugovóra.
Reggel tettünk egy kis sétát, és ál-
mélkodva láttuk, hogy a helybéli le-
gények nem ismerik a "verjük szét
éjszaka" címû játékot. Így aztán a fa-
lu fõtere tiszta, a játszótér fából ké-
szült hintái, mászókái épek. De igye-
keznünk kellett, hogy a polgármester
beszédérõl le ne maradjunk, amivel
a kibédi falunapokat megnyitotta. Ott
volt a mi "méltóságos urunk" is, és
igen-igen szép beszédet kanyarintott,
pedig az éjszakai utazástól nagyon
megviselt volt. Dél felé felültünk
"szekerünkre", kocsisunk a lovak
közé csapott, és kisvártatva a parajdi
sóbánya friss levegõjét szívtuk. Este
olyan dalos jókedvünk kerekedett,
hogy a faluházban citeraszó mellett
mulatattuk vendéglátóinkat, a hely-
béli lányok és legények pedig ropták
a táncot.
Vasárnap reggel végighallgattuk a
plébános úr szívhez szóló prédikáci-
óját, a megemlékezõ beszédeket,
verseket és énekeltünk is.
Hogy a hazavezetõ úton mitõl vol-
tunk elcsigázottak? Ki tudja…de így
volt, igaz volt. Aki nem hiszi, járjon
utána! 

Borcsa
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REJTVÉNY
Vannak érzékeny emberek, akik
még egy vígjátékon is elpityerednek,
ha abban megszólal egy szép zene,
azonban vannak olyan dolgok,
események, amelyek még a leg-
erõsebb embereket is képesek
megrázni. Kétségkívül ilyen volt
2001. szeptember 11-e. A nyolc

évvel ezelõtti terrortámadás során
összesen négy utasszállító
repülõgépet kerítettek hatalmukba és
térítettek el a terroristák. Két gép
New Yorkban a Világkereskedelmi
Központ (World Trade Center) iker-
tornyaiba repült, egy Washingtonban
a Pentagon épületébe, egy pedig
lezuhant mielõtt feltételezett célját, a
Fehérházat elérte volna. Az összesen

2974 áldozatot követelõ összehan-
golt terrortámadás megdöbbentette
az egész világot, hatására átrende-
zõdött a világpolitika és az emberek
mindennapi élete is. A támadásokért
ugyan egyetlen terrorszervezet sem
vállalta a teljes felelõsséget, a
nyomozások azonban az Oszama bin
Laden által vezetett … (lásd
rejtvény) szervezethez vezettek.

Húzza ki a betûhálóban a megadott szavakat, melyek a lehetséges nyolc
irány bármelyikében (fentrõl lefele, lentrõl felfele, balról jobbra, jobbról
balra, átlósan balról jobbra és fentrõl lefele, átlósan balról jobbra és
lentrõl felfele, átlósan jobbról balra és fentrõl lefele, átlósan jobbról
balra és lentrõl felfele) elõfordulhatnak. A kimaradó betûk össze-
olvasásával születik meg a megfejtés, azaz a fent említett terrorszervezet
neve.

Agárd, alagút, anyai, bohóc, csavargó, hárfa, Iringó, kánon, káposzta,
lakodalom, õsi, Riviéra, rovat, szarvas, tanár, titokzatos, tutajos, ülés.

PHD

Sport
A Szatymaz SE focicsapatának
hírei

A Szatymaz SE focistái augusztus
16-án kezdték meg a versengést a
megye II. osztályban. A felnõtt csa-
pat az elsõ három fordulóban egy
gyõzelmet, egy döntetlent és egy ve-
reséget ért el, az ifik pedig egy gyõ-
zelmet és kettõ vereséget. Értékes az
egy-egy nyertes meccs, hiszen a köz-
tudottan balhés és fogukat Szaty-
mazra fenõ FK Szegedet sikerült le-
gyõzni a fiúknak. Bravó! Szatymaz
lapzártakor a középmezõnyben áll, a
Homokháti csoport tíz csapata közül
az ötödik. Újoncként ez remek ered-
mény és természetesen cél, hogy a
tabellán még elõkelõbb helyre me-
neteljünk. Hajrá!
Felkerestem Polgár Attilát, a felnõtt
csapat új edzõjét, hogy meséljen ki-
csit a csapatáról. Elmondta, hogy tu-
lajdonképpen azért vágott bele ebbe
a feladatba, mert 5 éve volt már kis-
pályás csapata, amiben szépen lassan
addig szaporodtak a szatymaziak,
hogy meglett a nagypályás létszám.
A Szatymaz környéki települések
mindegyikének van focicsapata és
nem túlzás az az igény, hogy nekünk
is legyen és náluk azért lehetõleg
rosszabbak se legyünk. Mindennél
fontosabbnak egyébként a csapategy-
séget és a fair playt tartja. Az aktí-

van focizók száma jelenleg 24 fel-
nõtt, 17 ifi és 14 serdülõ játékos,
emellett nem elhanyagolható azok-
nak a száma sem, akik hobbiból ki-
járnak minden edzésre. Ha ehhez
hozzávesszük, hogy a Zsombó elleni
meccsen például 230 nézõ volt, 
könnyen megállapítható, hogy a he-
lyi foci jó 300 embert mozgat meg
hétrõl-hétre. Szerepel egyébként a
tervek között, hogy a színvonalas
futballoktatás már az általános is-
kolások részére is biztosítva legyen a
faluban, így nem kellene sok gyer-
meket emiatt Sándorfalvára vagy
Szegedre elvinni, illetve az egész-
séges sportolási lehetõség mellett így

helyben megoldott lenne az után-
pótlás is. Attila hozzátette, önmagá-
nak annyit fogalmazott meg, hogy
addig csinálja, amíg van elõrelépési
lehetõség. Nagyon jó csapat kezd
összeállni, így a faluvezetésnek is i-
deje lenne a csapat mellé állnia.
Magánszemélyek százezreket tesz-
nek bele a csapatba (felszerelések,
mezek, egyenruhák, edzõtábor stb.),
de az öltözõ- és pályahelyzet meg-
oldása ennél jóval nagyobb falat.
Sokadik segélykiáltásunk ez a mos-
tani, és reméljük végre megértõ fü-
lekre talál. Attila egyébként civil
foglalkozását tekintve méhész és
három kislány boldog apukája. 
A Szatymaz SE felnõtt focicsapatá-
nak soron következõ meccsei:
2009. szeptember 13. vasárnap 1630

Üllés LC - Szatymaz SE
2009. szeptember 20. vasárnap 1600

Szatymaz SE - Baks KSE
2009. szeptember 26. szombat 1100

USC Tanárképzõ Szeged -
Szatymaz SE
2009. október 4. vasárnap 1500

Szatymaz SE - Forráskút SE
2009. október 11. vasárnap 1500

Bordány SK - Szatymaz SE

Hajrá Szatymaz!

Pölösné Hudák Dóra
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101) 
Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32.
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin (tel.
rendelési 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.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32
Védõnõk fogadóideje:
Mezeiné Bérczi Sarolta
fogadó óra: 800-930. 
Tel: 06-30/536-7622
Igazné Herkó Mária
hétköznap 830-930

tel: 283-101
Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtö-könként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101) Egészségház,
Szatymaz, Ady u. 32.
Hétfõ, szerda: 1400-1900,

kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)

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

Állatorvosi ügyelet:
Szeptember

19-20.:
Dr. Kunstár Pál
(06-30-488-0267)
26-27.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4208)
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

Október
3-4.:
Dr. Sipos Attila
(06-30-487-8382)

10-11.:
Dr. Szigeti Gábor
(06-30-2974-435)

17-18.:
Dr. Huszár Péter
(06-30-487-4030)

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
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: 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
Makai-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: október 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti fel-
nõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Közérdekû információk

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!
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A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje.
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Bihari Dalma Csilla 2009. 06. 29.
Szülei: Szél Hajnalka és Bihari Csaba

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

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

Gólyahírek

Farkas Péter Kristóf 2009. 07. 26.
Szülei: Farkas Zsolt és Borbola Katalin

Búcsúzunk tõlük

Ágostonné Narozsnik Anikó
(Árpád u. 56.)

Bezdán Lajosné (Árpád u. 53.)
Kovács Istvánné (I. körzet 1260.)

Süli József (Rákóczi u. 15.)
Szabó Józsefné (Béke u. 58.)

Szonda Tibor (Neszûrjhegyi 13.)

AJÁNDÉK

Csak egy gondolat…a mûvelõdési
ház mögötti játszótéren felállított
szélforgóhoz

"Mikor a szépet megismerik,
felbukkan a rút is;

mikor a jót megismerik,
felbukkan a rossz is. 

Lét és nemlét szüli egymást, 
nehéz és könnyû megalkotja

egymást,
hosszú és rövid alakítja egymást, 
magas és mély kulcsolja egymást, 
sok hang összeolvasztja egymást,

korábbi és késõbbi követi egymást. 
Ezért a bölcs 

sürgés nélkül mûködik,
szó nélkül tanít,

nézi az áramlást, és hagyja, nem
erõlködik,

alkot, de mûvét nem birtokolja,
cselekszik, de nem ragaszkodik,

beteljesült mûvét nem félti,
s mert magának nem õrzi,

el se veszíti."  
(Lao-ce)

FOLTVARÁZS
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