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1 SZÁZALÉK
Önök 2010-ben is dönthetnek szemé-
lyi jövedelemadójuk egy százaléká-
nak közhasznú felajánlásáról. 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
ebben az évben is segítsék támogatá-
sukkal az alapítványok mûködését. 
Mindazokhoz fordulunk támogatá-
sért, akiknek fontos a falu fejlõdése,
az idõs emberek megfelelõ környe-
zetben történõ gondozása és a gyer-
mekek megfelelõ nevelési környeze-
tének biztosítása.
(Bõvebben a 4. oldalon)

A 2010. évi országgyûlési
képviselõ választás elsõ fordulója
2010. április 11-én vasárnap lesz.

A névjegyzékbe történõ felvételrõl
szóló értesítõt és az úgynevezett

"kopogtatócédulákat" 
2010. február 12-ig juttatjuk el 

minden választópolgárhoz. 
Elkészült a választói névjegyzék is,
melyet a Polgármesteri Hivatalban
február 10-tõl február 17-ig lehet

megtekinteni. 

(bõvebben a 3. oldalon)
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Helytörténet
A hajdani Retekfalu
Jó ötven évvel ezelõtt aligha talál-
tunk volna Szatymazon olyan em-
bert, aki ne tudta volna azonnal kö-
rülhatárolni, hogy hol van és meddig
tart az a Retekfalu. Ma már az olyat
kell keresni a faluban, aki még em-
lékszik rá. Igaz, ha a szélmalom felé
haladunk kifelé az úton, hamarosan
egy jobboldali kiágazásnál hatalmas
tábla hirdeti, hogy onnantól kezdve a
képzeletbeli Retekfalu "fõútja" Uni-
ós támogatással kiépült. Sokan, ami-
kor elõször hallják, hogy Retekfalu,
vagy "Retökfalu", hirtelen az villan
az eszükbe, hogy bizonyára a haj-
dani idõkben, az ott élõk tisztálkodá-
sával lehetett valami baj, nem is
gondolnak az elnevezés igazi jelen-
tésére, hogy az itt gazdálkodók a
szõlõ- és gyümölcstermelés mellett
még korszerûen kertészkedtek is. Az
itt meghúzódó "cékla-földek" /a ka-
szálók és a homok közé esõ fekete-
földek neve volt./ nagy mennyiség-
ben ontották a városi nép asztalára a
friss zöldséget. Az itt megtermelt ká-
posztát, karfiolt, retket, dinnyét, u-
borkát, stb. és gyümölcsöt, a szege-
di hetipiacok jól ismert napjának sö-
tét hajnalán, a felpakolt szekerek ki-
tágult kerékagyaink hangos kotyogá-
sa kísérte be az ébredõ városba. A
nagy kasokban behordott termé-
nyeket a kofák a fürdõ elõtt árulták.
Csak a paradicsom volt olyan kényes
áru, hogy egy garabolyban két sor-
nál magasabbra nem rakhatták. 
De hol is volt ennek a szatymazi Re-
tekfalunak a képzeletben meghúzha-
tó határa? Talán nem volt az olyan
szigorúan kijelölve. A nyugati olda-
lát a vasút sínpárjától számították, az
északit a vilmaszállási bekötõ-, a ke-
letit pedig a régi ötös út fogta közre.
A déli határát a Janovai és Tápai An-
tal között meghúzódó út jelölte ki.
A név megjelenésének ideje már
sokkal bizonytalanabb. Annyit tu-
dunk, hogy az itt 1908-ban felépült
új iskolát, amihez a két hold földet
Báló István adta, azzal a kikötéssel,
hogy Antal fiát alkalmazzák elsõ ta-
nítónak, már Báló- vagy Retekfalusi
iskolának hívták. Elõtte, az itt szü-
letett gyerekek, az egyformán mesz-
sze lévõ Székalji- vagy Õszeszéki-
iskolába jártak. Mindezekhez azon-
ban még azt is hozzá kell tenni, hogy
a valamikori Felsõközpontban /ma
Balástya/, ahová jó hatvan évig
Szatymaz is tartozott, a fent leírt te-
rületet hivatalosan is Retekfalunak
jegyezték. Az utolsó esküdtje /terü-
leti elöljárója/ Báló György volt.
Kezdjük el a képzeletbeli sétát a kes-
keny, de jól megépített gazdasági ú-
ton. A fénysorompón áthaladva, rög-
tön balra fordul az út és egy épület-
nek tart, a hajdani orvos-laknak. Az
1893-ban, a város 5700 forintján fel-
húzott épületbe elsõnek Erlitz János

lett kinevezve. Elõtte több ideig-
lenes orvos is volt, akik azonban a
mai Petõfi utcában rendeltek, a hiz-
laldák melletti bérelt lakásban, áldat-
lan állapotok között. Akkor még
hozzájuk tartozott, Szatymaz, Õsze-
szék, Fehértó, Balástya és Galygo-
nya területe. Késõbb ide, ebbe az or-
vosi lakba helyezték át Csengelérõl
dr. Bérczy Bélát is, aki itt rendelt
mindaddig, amíg a mai Kossuth La-
jos utcai orvosi lakást és rendelõt ki
nem alakították. Ezt az épületet itt
Retekfaluban a város eladta. Amikor
Virág Vince plébánosunk 1943-ban
váratlanul meghalt, már az õ tulaj-
donát képezte. Végrendeletében a
tanyát az egyházra, a kertbõl egy-
egy holdat testvére unokáira hagyta.
Az itt lévõ kisebb épületben élt so-
káig Török Ferenc harangozó, csa-
ládjával. Innen kellet naponta há-
romszor bemenni Szatymazra, kez-
detben gyalog, hogy reggel, délben
és este a toronyban lévõ harangot
megszólaltassa. A harangozást pon-
tosan kellett végezni, mert Virág
plébánosunk már ott állott idõben a
parókia ablakánál és a kezében lévõ
zsebóráját nézegette. Akkor még a
harangszónak fontos idõmeghatározó
jellege volt, hisz alig volt olyan em-
ber, aki órával közlekedett. Török
Ferenc sokáig a délben Szegedre in-
duló vonatra hagyatkozott. Az útra
kiállva nézte, mikor engedik le a
szakállas sorompót, mert az azt je-
lentette, hogy dél van, a harangot
megszólaltathatja.
A retekfalusi tanyák állatállománya
is kiemelkedõ volt. Mindegyikben
legalább két fejõstehenet tartottak.
De ott voltak a kocák malacaikkal, a
birkák, a baromfiakról már ne is
beszéljünk. Az állatok takarmányá-
nak megtermelését a szõlõvel, gyü-
mölcsössel betelepített homok, a ker-
tészetre beállított feketék és a söm-
lyékek legelõi, kaszálói csak részben
biztosították. Õsszel, vagy ünnepek
elõtt, egy-egy kishordó bort föltettek
a "trombáccsal" /nagy fakeret/ fel-
szerelt kocsira és azt a Tiszántúlon
takarmányra, fõleg árpa- és búza-
szalmára, pelyvára elcserélték. Vala-
mi oknál fogva a tehenek a rozsszal-
mát meg nem ették. Akkor még az I-
zabella híd elõtt posztolt a vám. A
bor után be kellett fizetni a forgalmi
adót, de amikor a Tisza hídon átérve
kifelé haladtak a városból, az el nem
adott bor után beszedett vámot visz-
szaadták. A gazdáknak, olykor 40-
50 kilométert is meg kellett tenni
egy-egy jó kocsi szalmáért, törekért.
Ha a volt retekfalusi orvosi lak elõtt
elforduló úton tovább haladunk, a
jobb oldalon, majdnem az újabb bal
kanyarnál, a régen elhunyt "tejes"
Tápai József házát látjuk. Fontos fe-
ladata volt, a környéken megtermelt
fölösleges tejet felvásárolta és a vá-
rosba elszállította, ott a hajnalban

ébredezõ kofáknak átadta, illetve egy
részét a házaknál kimérte. Gyuris E-
tel anyósától tanulhatta a szakmát, a
Gyuris rendõr testvérétõl, akit magas
növése és vékony termete miatt csak
Nagy Etelnek hívtak a környéken. A
"tejes" Tápai József már délután
négy órakor megindult kerékpárjá-
val, a rászerelt 4 darab ötvenliteres
bádogkannájával, hogy az esti fejé-
sek tejét a tanyákból és a gazdasági
iskolától begyûjtse. Csak 150 liter-
nyit vett meg és azt úgy osztott el a
négy kannában, hogy a kerékpár
kormánya "ne húzzon". A friss tejjel
hazaérve azt még hûtötte. Minden
éjjel, késõbb csak piacos napon, 2
órakor indult el a Retekfaluból a 150
liternyi tejjel a városba gyalog, hogy
azt 5 órától már a kofáknak átadja,
illetve egy részét a házaknál, a meg-
rendelt helyeken kimérje.
Ez idõ alatt "nagy" Etel anyósa is
fogta 3 bádogkannáját, /elöl 1, hátul
2,/ szíjjal a hátára kötötte, szabad
karjára akasztotta garabolyát, benne
egy kis túróval, sajttal, és hetipiacos
napon megindult vele együtt Szeged-
nek, gyalog. / Csak idõsebb korában
ment a hajnali személlyel, vissza ak-
kor is gyalog jött./ Amikor ki-ki a
bevitt tejét szétmérte, eladta, együtt
jöttek vejével haza, a terhétõl meg-
szabadult kerékpáron. A régi idõk-
ben Török József nem egyedül gya-
logolt. A retekfalusi asszonyoknál
nem volt ritka jelenség, hogy hetipi-
acos napokon, szerdán és szomba-
ton, egy kis tojással, csirkével, túró-
val, és tejföllel maguk is "besétál-
tak" a városba.
Az elkészült mûúton a bal kanyar u-
tán tovább haladva, elõször jobb
kézre Marótiék majd a Tary ügyvé-
dék házát találjuk. Az út bal oldalán
pedig a Virág Vince hagyatékán felé-
pült Répás lakást. A kövezéssel fog-
lalkozó Répás István és három fia
l943-ban, a plébános halálát követõ-
en költözött Szatymazra. A család
leghíresebb fiának, Boldizsárnak a
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fényképét itt bemutatjuk. Az 1934-
ben született Boldizsár, az általános
felsõ négy osztályát a Simsay isko-
lában végezte el. Utána ipari tanuló
volt a Gyõri Vagon- és Gépgyárban,
majd Szolnokra került a Kilián piló-
taképzõ iskolájába. 1956-ban avatták
és Taszárra vezényelték. Elõször a
MIG 15-ös sugárhajtású gépen kez-
dett repülni. Kiváló munkát végezhe-
tett, amit nem csak a sok kitüntetés,
hanem az is igazol, hogy szolgálatá-
nak utolsó 20 évében berepülõ pilóta
volt. Az elromlott gépekbõl többször
katapultált. Igazi hõstettet azonban
akkor hajtott végre, amikor egy MIG
21-es gép hajtómûve repülés közben
leállt, és õ parancsot kapott, hogy
hagyja el. Mivel a repülõ lakott terü-
let felett romlott el, még kiirányítot-
ta azt a város fölül. De ekkor már
olyan alacsonyan repült a gép, hogy
azért nem hagyhatta el. Talán a meg-
szerzett gyakorlatnak, vagy a szeren-
csének köszönhette, de a gép csak-
nem sértetlenül leszállt. Világra szó-
ló esemény volt. Ezért az akkori leg-
magasabb katonai kitüntetést is meg-
kapta. Másnap külön repülõ hozta a
moszkvai tervezõket, magas rangú
repülési szakembereket, hogy tanul-
mányozzák, hogyan volt lehetséges a
gép üzemen kívüli landolása. Ötven
éves, amikor 1984-ben nyugdíjaz-
zák. 2007-ben hunyt el, mint nyugdí-
jas repülõ alezredes
Az úton tovább haladva szemben a
fák mögött, a hajdani dr. Tóth Imre
8 holdas birtokán álló tornyos villát
látjuk. Az út felöli gazdasági épület-
ben ma is mûködõ pálinkafõzõ rész-
leget találunk. Az újabb jobb kanyar
végébõl kiindulva távolabb a hajdani
Rácz János tanyáját pillanthatjuk
meg. Az itteni kertészetre nagy ha-
tással volt ideköltözése, mert fiatalon
a szegediben tanult. A környék gaz-
dái idõnként eljártak hozzá csodál-
kozni és tanulni. Különösen nagy
feltûnést keltett akkor, amikor a pa-
radicsom palántái a melléjük tûzött
napraforgó száraira felfutottak. Ad-
dig ezen a környéken csak a szõlõt
karózták. Híres mondása volt, hogy
"Mindig azt termeljük, ami tavaly a
legolcsóbb volt." Valamikor a régi

idõkben, különösen a hosszú téli es-
téken, a szomszédok, rokonok össze-
jártak és beszélgetéssel múlatták a
sötétet. Nem csoda, hogy ismerték
egymás örömét, bánatát és könnyen
jött a bajra a segítség. Az összejöve-
teleken a mindenkori beszédtéma az
elsõ háború eseményei voltak. Amíg
a hadviseltek a szerbiai-, galiciai
frontra, vagy a Doberdóra emlékez-
tek, addig Rácz János egyedüliként a
török Boszporusz védelmét szolgáló
tüzérségi harcokról mesélt. Rácz Já-
nos lett a mezõgazdasági tudomá-
nyos szakkör elnöke a Rákosi idõk-
ben, amibõl csak kettõ létezett akkor
az országban. Élete vége felé a re-
tekfalusiak közfelkiáltással megvá-
lasztották az alakuló téesz elnöké-
nek. A Tóth Imre-féle villában volt a
központ.
Történt pedig egyszer az õsz végén,
a takarás után, hogy egy kisebb hízót
a következõ sarkon lakó Rácz Ferenc
levágott. Összehívta a rokonságot, a
szomszédokat egy kis kóstolóra. A
meghívottak szép száma miatt, de le-
het, hogy a környék elsõ disznóölése
volt az oka, de kétszer is kellett hur-
kát, kolbászt sütni és egy kis pecse-
nyével megtoldani, hogy mindenki-
nek jusson belõle elegendõ. A zsíros
vacsorára csúszott a bor. A meghí-
vottak között volt Gyömbér István a
Vilmaszállási /Retekfalusi isk./ isko-
la tanítója is, aki az étkezési csendet
kihasználva köszöntötte a ház népét
és egyúttal a vendégek elõtt szeszfo-
gyasztás káros hatására, és következ-
ményeire hívta fel a figyelmet. A-
mikor befejezte az alkohol káros kö-
vetkezményeinek ecsetelését és hoz-
zálátott a hurkához és pecsenyéhez,
az egyik Becsei vendég így szólt. :"-
Tanító úr, ebbõl nem minden igaz.
Nagyapánk, aki most kilencven é-
ves, délben ha eszik, úgy reszket a
keze, hogy a  kanállal alig találja
meg a száját, de amikor ebéd után
megissza az egy liter kadarkáját a
reszketés azonnal megszûnik." 
Ha jobbra, a kis földútra letérünk a
Becseiek következnek. Még áll az a
régi épület, amelyben az 1962-ben,
94. évében járó Becsei István el-
hunyt. Ott született 1868- ban. Or-

vosnál életében nem járt, csak halála
elõtt két napig volt beteg. A pipáját,
igazi általa vágott, néha termelt, do-
hánnyal üzemeltette, cigarettát nem
szívott. A napi 1 liter általa termelt
kadarkáját, ha olykor a felesége Kor-
mányos Teréz sokallta is, rendszere-
sen megitta. De az öltözéke tekinte-
tében sem szakított a hajdani hagyo-
mánnyal. A bõ gatyát és a fehér in-
get szerette. Télen, az általa termelt
lent, a kendert úgy, ahogy gyermek-
korában tanulta, feldolgozta. Felesé-
ge abból készített fonalat, majd szõtt
vásznat. Az öreg Becsei-házat el-
hagyva, már az autójavítón túl, mély
gödrök nyomai látható a laposban.
Retekfalu tanyáinak falához itt ver-
ték ki a régi idõkben a vályogot. E-
zeket, a Nyári, üzemen kívüli szél-
malom mellett lévõ sárga homokaljú
gödröket azután lóúsztatónak hasz-
nálták a környékbeliek. De itt volt a
retekfalusi fürdõ is, ahol még száraz
idõkben sem csökkent másfél méter
alá a víz. Délben, amikor az idõsebb
korosztály a nyári ebéd után a tûzõ
nap elõl pihenni tért, a környék fi-
ataljai itt lubickoltak. Elõször a fiúk
ugráltak bele és nagy zajt csaptak,
hogy a benne lévõ megszámlálhatat-
lan sok békát a gödrök szélén lévõ
nádasokba kikergessék. A retekfalusi
fürdõnek vonzáskörzete túl nyúlt a
képzeletbeli falu határán, sokan
Szatymaz más részérõl is rendszere-
sen idejártak. A gödrök vize a téli
szórakozást is biztosította. Olyankor
itt, a házilag bütykölt, fából faragott
és vezérdrót-éllel ellátott korcsolyá-
kon a gyerekek sokasága hasította a
jeget. 
Most, amikor a hajdani Retekfalu
népének életére e rövid és ezért hi-
ányos írásban visszatekintünk, meg
kell említenünk, hogy állott itt egy
kereszt is, mellette "haranggal", ahol
minden "búzeszentelõn", 1948-ig,
misét tartottak. Olyankor Vince Já-
nos húzta a vékony kötelet. De a na-
gyobb csengõnek is beillõ harang vé-
szes hangja, vihar közeledtével még
sokáig próbálta a jeget hozó felhõket
elriasztani.

Pálmai József

Önkormányzati közlemények

Tájékoztatom a község választásra jogosult polgárait,
hogy a 2010. évi országgyûlési képviselõ választás elsõ
fordulója 2010. április 11-én vasárnap lesz. A név-
jegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt és az úgyne-
vezett "kopogtatócédulákat" 2010. február 12-ig juttatjuk
el minden választópolgárhoz. 

Elkészült a választói névjegyzék is, melyet a Pol-
gármesteri Hivatalban február 10-tõl február 17-ig lehet
megtekinteni.

Az eddigi 6 szavazókör helyett ez évtõl kezdõdõen 4
szavazókörrel mûködnek a szavazatszámláló bizottsá-

gok, mivel a Vilmaszállási Iskola és a Finn-Magyar
Barátság TSZ Irodában levõ szavazókörök alacsony
létszámuk miatt megszüntetésre kerültek. Azok a vá-
lasztópolgárok, akik eddig a fenti két szavazókörben
szavaztak, figyelmesen olvassák el a kiküldött ér-
tesítõt, hogy melyik szavazókörbe tartoznak.

Természetesen a márciusi újságban a szavazókörök át-
csoportosításáról részletesebben tájékoztatjuk a lakossá-
got. 

Helyi Választási Iroda Vezetõje

Tájékoztató a 2010. évi országgyûlési választásokról
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Önök ez évben is dönthetnek személyi jövedelemadójuk
egy százalékának közhasznú felajánlásáról. 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ebben az évben is segít-
sék támogatásukkal az alapítványok mûködését. 
Mindazokhoz fordulunk támogatásért, akiknek fontos a
falu fejlõdése, az idõs emberek megfelelõ környezetben
történõ gondozása és a gyermekek megfelelõ nevelési
környezetének biztosítása.
Önkormányzatunkat és intézményeinket érintõen három
alapítvány részére ajánlhatják fel adójuk egy százalékát.

" SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY "
A község további lendületes fejlõdésének elõsegítése, az
önkormányzati feladatok ellátásához szükséges eszközök
kiegészítése.
Olyan közösségi tevékenységek szervezése,- támogatása,
melyek a község fejlõdését, gazdagodását, közbiztonsá-
gának megszilárdítását, a szociális, egészségügyi, kultú-
rális, mûvelõdési,- gyermek-és ifjúságvédelmi tevékeny-
ségek kiszélesítését szolgálják.
Kiemelten támogatott programok:
"Szatymaz biztonságáért:" közbiztonság, közrend, tûz-
védelem.
"Szatymaz kultúrájáért:" oktatás, közmûvelõdés, sza-
badidõ hasznos eltöltése.
"Az egészséges életmódért:"megelõzés, szûrés, sport.

AZ ALAPITVÁNY ADÓSZÁMA:  18456420-l-06

****
"SZATYMAZ KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLÕ IDÕS

EMBEREK GONDOZÁSÁÉRT "
Szatymaz községben élõ- gondozásra szoruló- idõs em-
berek segítése. A községi önkormányzat által fenntartott
Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ

épületének korszerûsítése, felújítása, tárgyi felszerelt-
ségének bõvítése, javítása. Házi gondozó-, és tanyagond-
noki szolgálat mûködési feltételeinek javítása, bõvítése.

AZ ALAPITVÁNY ADÓSZÁMA: 18452213-l-06

****
A MI OVODÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY

Szatymaz Községi Önkormányzat fenntartásában lévõ
Napközi otthonos Óvodába járó gyermekek nevelési fel-
tételeinek javítása, tárgyi felszereltségének bõvítése, ja-
vítása. 

AZ ALAPITVÁNY ADÓSZÁMA: 18465789-1-06

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a segít-
ségét, akik tavalyi adóbevallásuk 1 %-ával támogat-
ták az alapítványok mûködését.

****
Közhasznú egyesületeknek pedig a következõ adó-
számokon:

SZATYMAZI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE:
adószáma: 18464812-1-06

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZATYMAZI
EGYESÜLETE:

adószáma: 18463718-1-06
SZATYMAZI FATALOK TÁRSASÁGA

EGYESÜLET:
adószáma: 18472606-1-06

SZATYMAZI POLGÁRÕR EGYESÜLET:
adószáma: 18462580-1-06

KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS CSALÁDSEGÍTÕ
EGYEÜLET:

adószáma: 18472754-1-06

EGY SZÁZALÉK…
SZATYMAZ KÖZSÉGBEN MÛKÖDÕ ALAPÍTVÁNYOK KÖZLEMÉNYE



2010/02. a Mi Lapunk 5

Tisztelt Adományozó és leendõ Adományozó!
Örömmel nyugtáztuk, hogy Ön is a szívén viseli a szaty-
mazi óvodáskorú gyermekek sorsát. Azzal az összeggel,
melyet alapítványunk számlájára befizetett, sokban hoz-
zájárult ahhoz, hogy kicsit könnyítsünk az óvoda hely-
zetén.

Sajnos, nagyon sok udvari játékot le kellett selejtezni, u-
gyanis azok nem feleltek meg az uniós szabványoknak.
Alapítványunk nagy erõfeszítéseket tesz annak érdeké-
ben, hogy valamennyire pótolni lehessen a hiányzó játé-
kokat.

Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy mire
költöttük a pénzét.
- A gyerekek láthattak egy mûvészi elõadást Vass József

közremûködésével,

- koncerten vehettek részt Zsombón,
- Játszóházban voltak,
- Gyermeknapra csemegét kaptak,
- A ballagóknak foglalkoztató füzetet vettünk,
- Bábszínház bérletet vásároltunk,
- Udvari játékot és hozzá való gumiszõnyeget vettünk,
- Karácsonyra is játékokat kaptak a csoportok.
A fentiekre fordított összeg csaknem 800.000.-Ft volt,
mely összeg magában foglalja az Ön adományát is.
Köszönjük az óvodások és az alapítvány kuratóriuma ne-
vében, és reméljük, a jövõben is kapcsolatban maradunk.

Tisztelettel:
Budainé Német Erzsébet

a kuratórium elnöke

Falugazdászunktól
Tájékoztató

Õstermelõi igazolvány kiváltásához
a következõ okmányok szüksége-
sek:
- Személyi igazolvány lakcímkár-

tyával,
- Adóazonosító jel,
- Adószám (ha rendelkezik adó-

számmal),
- 30 napnál nem régebbi Föld-

használati lap - szemle,
- Adatnyilvántartó lap kitöltése

illetve 2000Ft befizetése, melyet
Készpénz átutalási megbízással
kell megfizetni.

Közös õstermelõ igazolvány esetén:
- A tag(ok) Adóazonosító jele(i),
- Személyi igazolvány lakcímkár-

tyával.

Õstermelõi igazolvány leadásához
kérjük:
- Õstermelõi igazolvány,
- Személyi igazolvány lakcímkár-

tyával,
- Adóazonosító jel,
- Nyilatkozat kitöltése a leadáshoz.
Leadáshoz kérjük, hogy az igazol-
ványon szereplõ személyek írják alá
a leadáshoz kitöltött nyilatkozatot.

Falugazdász ügyfélfogadási ideje:
Szerda: 800-1600

Péntek: 800-1330

Õstermelõi igazolvány érvényesíté-
se március 30-ig
ehhez a következõ okmányok szük-
ségesek:
- Személyi igazolvány lakcímkár-

tyával,
- Adóazonosító jel,
- Adószám (ha rendelkezik

adószámmal),
- MVH-s regisztrációs szám,
- Földhasználati lap - szemle, vagy

tulajdoni lap (1 ha alatti
földterület esetében), 30 napnál
régebbi is elfogadott,

- Adatnyilvántartó lap kitöltése
illetve 1000Ft befizetése, melyet
Készpénz átutalási megbízással
csekken kell befizetni.

Az adatnyilvántartó lap és csekk a
falugazdásznál beszerezhetõ.

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Kerámia-foglalkozás- korongolás
Minden csütörtök
1400-1700 óráig
Vezeti: Veréb Judit

Hastánc tanfolyam
Péntek 1800

Vezeti: Simon Renáta

Sakk-foglalkozás
Minden vasárnap 900-1300 óra

Kórus próba
Minden hétfõ,
csütörtök 1700

Vezeti: 
Kónya Géza

Kondi terem
Hétfõtõl péntekig 730-1900

Salsa és LadySalsa
Keddenként 1900 órától

Pilates
Minden kedden 1745-tõl
és csütörtökön 1800-tól
Vezeti: Csanádi Anita
Mária

JÓGA-TANFOLYAM
Hétfõn 1700 órától
Vezeti: Csanádi Anita
Mária

Dinnye februárban Hozzávalók:
Piros részhez: 12,5 dkg margarin,
20 dkg darált keksz, 10 dkg por-
cukor, 1 piros ételfesték, 1 rumaro-
ma, 2-3 cl. sárgadinnye vodka vagy
víz
Zöld részhez: 12,5 dkg margarin,
30 dkg darált keksz, 1 zöld étel-
színezék, 10 dkg porcukor2-3 cl sár-
gadinnye vodka vagy víz, a magok-
hoz csokoládé dara.
Elkészítés: A piros masszából ké-
szítünk 6 db. Egyforma golyót, és a

zöld masszát is elosztjuk 6 felé, és
ezzel beburkoljuk a piros golyókat.
1 éjszakára hûtõbe tesszük, utána
elõvesszük, és mindegyik dinnyét jó
éles késsel 8 felé vágjuk. Érdemes
úgy szeletelni, hogy elõször félbe-
vágni, utána vágott felével lefelé for-
dítva darabolni tovább. Ha nem így
járunk el, akkor morzsálódik a zöld
széle.
Miután ügyesen felszeltük, megszór-
juk csoki darával.
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Óvodánkból

Iskolánkból

Százszorszép Mesegyûrû
Az idén január 22-23-án rendezték
meg a Százszorszép Mesegyûrû me-
semondó versenyt, amelyen óvo-
dánkból is részt vett négy gyermek.
A Mackó csoportból Budai Réka, a
Katica csoportból Budai Petra, a
Mókus csoportból Szél Bence és
Kopasz Fanni képviselte intézmé-
nyünket.
Mindegyik résztvevõ nagyon ügye-
sen szerepelt. Három gyermeket a
szülõk készítettek fel, akiket szintén
elismerés illet.

A versmondó találkozót a deszki
Móra Ferenc Csicsergõ Óvoda fogja
tartani, február 5-én. Mivel nagyon
sokan jelentkeztek, házi döntõt is
tartottunk, a zsûri tagjai Nacsa Já-
nosné és Veres Tiborné voltak. Va-

lamennyi gyermek színvonalasan
szerepelt, de közülük csak négyen
juthattak tovább Deszkre, az õ ne-
vüket aláhúztuk.
Versmondó házi versenyen részt vet-
tek:
Mackó csoport: Csenki Adél, Budai
Réka, Gera Fanni, Gémes Réka,
Szabó Zsófia, Pölös Nándor, Csík
Gábor. 
Süni csoport: Masa Csenge, Ökrös
Laura, Czene Fruzsina, Farkas
Fanni, Árva Krisztián, Kormányos
Viktor, Farkas Vivien.
Mókus csoport: Csúri Martin, Papp
Alexandra.

Tisztelt jelenlegi és leendõ támo-
gatóink!
A "Mi Óvodánk Alapítvány Szaty-
maz" örömmel tájékoztatja Önöket,
hogy a 2008. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 %-a (221 000 Ft) meg-
érkezett az alapítvány számlájára.
Támogatásuknak köszönhetõen a
2009-es évben 1 129 000 Ft -ot for-
díthattunk az óvoda játszóudvar fej-
lesztésére.
Felajánlásukat megköszönve, kérjük,
hogy a 2010-es évben is támogassák
alapítványunkat, hogy terveink sze-
rint idén az óvoda csoportszobai -
készségfejlesztõ játék - fejlesztését is
kivitelezni tudjuk.

Hálás köszönettel
"Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz"

Kuratóriuma

Tisztelt Szülõk!
Az étkezési térítési díj nyilvántartása
2009. december 1-jétõl gépen tör-
ténik.
Ahhoz, hogy a hiányzásból adódó
túlfizetést el tudjuk számolni, pon-
tosan le kell jelenteni a hiányzás elsõ
napját, és az iskolába érkezés napját
is.
A hiányzás jelentésének rendje:
1. Elõre tudható hiányzás esetén
elõzõ nap 9 óráig. (pl.: kedden hi-
ányzik valamilyen okból a gyermek,
akkor hétfõn 9 óráig kell jelenteni,
hogy kedden nem jön iskolába vagy
óvodába.)

2. Elõre nem tudható hiányzás
esetén
(pl.: betegség, hétfõn a gyerek volt
az iskolába, éjszaka belázasodott,
akkor kedden jelentik 9 óráig, hogy
nem jön iskolába. Miután a doktornõ
megmondta, hogy meddig kell ott-
hon maradnia, akkor azt szívesked-
jenek jelezni az iskola felé- és majd
kérjük az orvosi igazolást is. Így a
keddi ebédet elviheti. )

Ugyanígy kell jelezni az Idõsek Nap-
közi Otthonában és a Családi Napkö-
ziben is az ebédlemondást.

A hiányzás jelentését iskolások ese-
tében az iskolában Nagy Rózsa- is-
kolatitkárnál, vagy Dr. Róvó István-
né gazdasági ügyintézõnél, óvodások
esetében az óvodai csoportveze-
tõknél kell megtenni. 

A hiányzás jelentése mindenkinek
saját felelõssége és személyes ér-
deke.

Bódis Margit
igazgató

Január 22-én ünnepeljük 1989 óta a
Magyar Kultúra Napját. Ezen a na-
pon-1823. január 22-én- fejezte be
Kölcsey Ferenc a nemzeti énekünkké
lett Himnusz címû költeményét.

Iskolánk e nap tiszteletére a magyar
kultúrával kapcsolatos játékos vetél-
kedõre hívta és várta a felsõ tago-
zatos diákokat. A vetélkedõ a tanu-
lók kreativitására, találékonyságára
és játékos kedvükre alapozott. A jó
hangulat és a játszani akarás a fe-
ladatok megoldása során nem marad-
hatott el. Köszönjük a diákoknak,
hogy szép számmal képviselték osz-

tályukat. Természetesen a jutalom is
csábító volt, hiszen iskolánk igazga-
tónõje az elsõ három helyezést elérõ
csapat számára egy múzeumi foglal-
kozást ajánlott fel. A többiek sem tá-
voztak üres kézzel, apróbb ajándé-
kokkal a Szatymazi Takarékszövet-
kezet, a Mozaik Kiadó is támogatott
bennünket. A verseny izgalmában
kiszáradt torkokról és a megürese-
dett hasakról Spiller Gizi néni és
Laci bácsi gondoskodott. És ami a
tanulók fejébe jutott, az már csak az
övék.

A Magyar Kultúra Napja
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Mesegyûrû
Január 22-23-án került sor a Százszorszép
Gyermekházban a Százszorszép Mesegyûrû Mesemondó
versenyre. Ez a rendezvény a megye legjobb mese-
mondóinak a találkozója, melyet óvodás, 1-2. osztá-
lyosok, 3-4. osztályosok és felsõ tagozatosok
kategóriában rendeztek meg.

Iskolánkat Kormányos Patrik 2. osztályos, Szûcs Nóra
3. osztályos és Varga Dorottya 6. osztályos tanuló
képviselte. Kormányos Patrik 3. helyezést ért el a kor-
csoportjában, felkészítõje Dékányné dr. Balogh Andrea.
Gratulálunk!

"…áll a bál…"

Elkezdõdött a farsangi szezon, s az
elsõ "bálat" iskolánk alsó tagozatosai
rendezték.
Hetek óta készültek a jelmezek, álar-
cok, árultuk a tombolákat. Az anyu-
kák nagy izgalommal szervezkedtek,
hogy milyen finomságot süssönek a
büfébe, melyik fajta üdítõt keresik
majd a gyerekek, hány szendvics le-
gyen, ki szerzi be a hozzávalókat, ki
fogja azt kínálni...Felkeresték, és
megkérték a község több vállalko-
zóját, hogy a rendezvényt tombola-
tárgyakkal, vagy azok megvásárlását
anyagiakkal segítsék. Köszönet e-
zért: a CBA, a Hodács Pékség, a Ju-
rotrend Áruház, a Húsbolt, a Kónya
és Fiai Vasbolt, a Koccintó ivó, A
Família ABC, az Ica bolt, a Pillangó
kéz- és lábápoló szalon, a Törpi
Diszkont, a Lesz Vigasz, a Csillag-
vári kertészet tulajdonosának; Ágos-
ton István méhésznek, Mikus Ká-
rolynénak, Fehér Lajosnénak, Náczi
Andrásnénak. Voltak olyan szülõk és
nagyszülõk is, akik ajándéktárgyakat
ajánlottak fel: Bárkányi Lászlóné,
Kovácsné Petõ Tímea, Kasza Jó-
zsefné, Kõhegyi Árpádné.

A bálat a 3. osztályosok nyitották
meg Sarkady Sándor Farsang címû
versével, majd egy vidám dallal ked-
veskedtek a megjelent vendégeknek.
A másodikosos napközisek élõképet
mutattak be a Nagy ho-ho-horgász
címû mese zenéjére ,melynek beta-
nítója Bitterné Benkó Ilona volt.
Ügyes 3-os lányok saját koreográ-
fiára táncoltak, s ezután megindult a
jelmezesek "menete". A zsûri (Feke-
téné Ici néni, Bitterné Benkó Ilona
tanárnõ, Zsoldi Ernõ tanár úr) a leg-
ötletesebb 15 "öltözéket" jutalmazta.
Kicsik és nagyok együtt táncoltak,
vonatoztak a jól megválasztott zene-
számokra, melyeket Zsemberi Sanyi
és Jóska "kevert".Köszönjük Nekik,
és legközelebb is visszavárjuk Õket!
A legnagyobb várakozás a tombola-

húzást elõzte meg. Voltak szerencsé-
sek, akik többször is nyertek, né-
hányan a sikertelenség miatt bosz-
szankodtak.
Nehéz szívvel és fáradt lábbal hagy-
tuk abba a táncot, és indultunk haza.
Köszönjük minden anyukának, apu-
kának, nagyszülõnek, kollégának a
munkáját, az iskola vezetõségének a
támogatást, a mûvelõdési ház dolgo-
zóinak a türelmet. Hálásak vagyunk
Kardosné Marikának, hogy az utolsó
szalmaszálig mindent összetakarított
utánunk. 

Csillagvári Gusztávné és Kasza Ágnes
szervezõk

Itt az idõ

Hazánkra, s benne térségünkre ne-
héz idõk járnak. A Gyurcsány-Bajnai
korszak kormányai folyamatos meg-
szorításokkal lehetetlenítették el a
polgárok életét, egyre nehezebbek a
mindennapok a családok, a nyugdíja-
sok, a fiatalok, a vállalkozók, a gaz-
dálkodók, minden magyar ember
számára.

Immáron 12. esztendeje vagyok
Csongrád megye 4. számú választók-
erületének, így Szatymaz polgára-
inak országgyûlési képviselõje. Pon-
tosan ismerem az itt élõk problémáit,
hiszen számos szatymazi lakos for-
dult hozzám az elmúlt években.

Az utóbbi nyolc esztendõben ellenzé-
ki képviselõként küzdöttem azért,
hogy az itt élõk mindennapjai köny-

nyebbé váljanak. 59-szer szólaltam
fel a Parlament falai között, java-
részt a választókerületemet érintõ ü-
gyekben. 284 alkalommal terjesztet-
tem az Országgyûlés illetve a mi-
nisztériumok vezetõi elé törvényja-
vaslatokat, határozati javaslatokat,
egyéb beadványokat. Minden tudá-
sommal és munkámmal igyekeztem
az itt élõk életlehetõségeit szolgálni
és megsegíteni. 

Magyarország ma egy végtelenül le-
gyengült állam. Egy gyenge ország,
ahol az állampolgárok egyik napról a
másikra elveszíthetik otthonaikat. A-
hol folyamatosan nõ a munkanélkü-
liség és egyre nehezebb a megélhe-
tés. Ahol az idõsekre a tisztessége-
sen végigdolgozott élet után a sze-
génység vár. Ahonnan gyermekeink
a kilátástalan jövõ elõl külföldre me-
nekülnek. Egy olyan gyenge ország,

amely nem védi meg a magyar em-
bereket a nemzetközi pénzvilág ártó
szándékától, a pénzintézetek mohó-
ságától, a befektetõk kapzsiságától.

Most azonban végre eljött az idõ. A
szatymazi polgárok újra kezükbe ve-
hetik sorsuk irányítását, szavazatuk-
kal eldönthetik, hogy merre haladjon
tovább Magyarország szekere. Bí-
zom abban, hogy sikerül negyed-
szerre is elnyernem bizalmukat idén
tavasszal, hogy áprilistól egy polgári
kormány által vezetett ország kor-
mánypárti képviselõjeként tehessek
Szatymaz fejlõdéséért, az itt élõk
boldogulásáért, a mindennapok biz-
tonságáért a "munka-otthon-család"
által fémjelzett értékek jegyében.

Vincze László

Tavasszal országgyûlési képviselõket választunk.
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Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesületének közlendõi

Kedves Csongrád megyei 
polgárok! 

"Gyors lábon rohan az idõ." Külö-
nösen érezzük ezt a rohanást, amikor
feleszmélünk, hogy még alig kezdõ-
dött el az új év, máris hetek, sõt, hó-
napok teltek el belõle. Pedig az új é-
vet senki sem veszi félvállról, az
mindig az elhatározások, a remények
éve, a reményé, hogy egy kicsit jobb
lesz. 

Kettõs érzés van bennem. Egyrészt
a megyei önkormányzat elnökeként
látom, tudom, ennél nehezebb esz-
tendõ évtizedek óta nem várt a ma-
gyar családokra, a helyi közösségek-
re, a településekre, a magyar közi-
gazgatásra és ránk, Csongrád me-
gyeiekre. Másrészt viszont érzem,
mert benne van a levegõben, hogy
országunkban olyan horderejû vál-
tozások készülõdnek, amelyek új i-
rányt szabnak a Kárpát-medencei
magyarság életének. Idén valami el-
kezdõdik, aminek köszönhetõen ez a
nemzet erõsebb lesz. Hiszem, ko-
moly munka vár a tenni akaró
magyar polgárokra, mert hosszú é-
vek lemaradását, egy helyben topo-
gását kell majd behozni! 

Egy régi mondás szerint "a ne-
hézségeket nem kerülheted el, de
legyõzheted".
Ez pontosan így van velünk, Csong-
rád megyeikkel is. Mi sem kerülhet-
jük el a nehézségeket, hiszen a mil-
liárdos kormányzati megszorítások
miatt már szinte évek óta csak a
túlélés lehet a célunk. Ennek ellené-
re a Csongrád Megyei Önkormány-
zat az elmúlt években is igyekezett
ott segíteni, ahol tudott: Szatymazon
például a község vezetésének segítet-
tünk pályázni több mint 2,5 millió
forinttal, játszóteret fejlesztettünk
több mint 2 millió forintból és helyi
civil, és sérült embertársainkat se-
gítõ szervezetek feladatellátását,
mûködését is támogattuk több mint
félmillió forinttal. 

Idén azonban már ennél sajnos jóval
sötétebb a helyzet. A szocialista kor-
mány költségvetési megszorításai
miatt még a megyei intézményeinket
is csak nagy nehézségek árán le-
szünk képesek mûködtetni. Az el-
vonás olyan döbbenetes mértékû,
hogy a kiesõ bevételünk ellensúlyo-
zását a kiadási oldal csökkentésében
a szentesi, a makói, és a pusztamér-
gesi középiskolák, valamint a levél-
tári hálózat azonnali bezárásával

érhetnénk el. Ilyen radikális lépésre
azonban a kormányzat nem kénysz-
eríthet bennünket, még a drasztikus
elvonás révén sem! Nem zártunk be
eddig sem intézményeket, és ezután
sem fogunk! Közgazdászként hiszek
a számok erejében, fontosságában,
de most érzem, az iskoláink, kórhá-
zaink, szociális otthonaink, kultú-
rális intézményeink csak a közössé-
gért tenni akaró polgárok kitartá-
sának köszönhetõen maradhatnak
talpon. Köszönöm ezt az áldozatvál-
lalást, és azt kérem Önöktõl, Csong-
rád megyei polgároktól, hogy az e-
lõttünk álló nehéz hónapokban is õ-
rizzék meg a hitüket. Legyenek
most bármilyen zordak a körülmé-
nyek, a változás nem késhet már
soká! 

Az év hátralévõ részére is azt kí-
vánom mindannyiunknak, hogy ma-
radjon meg bennünk a nyitottság a
jóra, sorsunk jobbra, és igazságo-
sabbra forduljon, hogy végre a be-
csületes munka és a tisztesség
legyen a boldogulás alapja!

Magyar Anna
a Csongrád Megyei Közgyûlés

elnöke

Egyesületünk az új évben újult erõ-
vel kezdi meg munkáját. Idén is vár-
juk a kedves egyesületi tagokat fo-
gadóóráinkon és rendezvényeinken.
Számítunk összefogásukra, hogy
munkánk még sikeresebb legyen!
Továbbra is számítunk támogató-
inkra, akik egyetértenek céljainkkal.
Biztosan nem lesz könnyû megküz-
deni a problémákkal, de Velük si-
kerülhet. 
Februártól a szokott idõben -csü-
törtök 10 órától -ha az útviszonyok
engedik. Megkezdtük a tagdíjak sze-
dését (tagsági könyvet mindenki fel-
tétlenül hozza magával!) 

Rendezvényeink:
Március 6-án (szombat) 20 órától:
Nõnapi jótékonysági bál a 100éves
Fogadóban.
Március 27-én (szombat) délelõtt 11
órától: évzáró közgyûlés
Április 21-én délután 14 órától: or-
topéd szakorvos rendelése. Bejelent-
kezni április 10-ig lehet az egyesület
elnökénél!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

2010. március 6-án (szombaton) 20 órakor kezdõdõ

JÓTÉKONYSÁGI NÕNAPI BÁLra
A 100éves Fogadóba

Program:
Vacsora: Rántott szelet körettel, savanyúság
21 órakor: Fejes Sándor magyarnóta-énekes és meglepetés
mûsor
Büfé csak a helyszínen!
Éjjel tombola
Élõzene kivilágos virradatig
Belépõjegy: 1600.-Ft/fõ

Jegyek csak elõvételben kaphatók február 8-tól március 3-ig a
mûvelõdési házban 9-11 óráig,
Gera Annánál: a fogadóórákon (minden csütörtök), és
Gajdacsi Juditnál: minden nap 14 órától ( Tel.: 283-712)

Mindenkit szeretettel várunk!
Gera Anna

elnök



2010/02. a Mi Lapunk 9

EGYSZER VOLT...

Egy régi alaptörténet jut eszembe:

Egy falusi vegyesbolt elõtt próbál
mélyinterjút készíteni, egy kezdõ té-
vériporter. Egy nénikét szólít meg a
következõ kérdéssel:
"- Van-e az Önök falujában szegre-
gáció?"
Válasz:
"-Jálen pillánátbo nincsen, de igény
az vóná reá!"

Barátaimmal, ismerõseimmel gyak-
ran beszélgetünk arról, hogy jogosan
merül föl a kérdés:
Miért nincsen Szatymaznak tenger-
partja?!
Hiszen igény "vóna" rá!
Konkrét tudomásunk van róla, hogy
az EU-s pályázatok közül nem egyet
írtak ki a kevéssé ismert, méltatlanul
elhanyagolt tengerpartok felfuttatásá-
val, népszerûsítésével kapcsolat-
ban...

Márpedig a szatymazi tengerpartnál
kevés elhanyagoltabb, és fejletlenebb
van egész Európában.

Most néhány gondolatot adnánk a
megvalósíthatósági tanulmányhoz:
Ha lenne tengerpartunk, kialakíthat-
nánk egy csendes kis halászfalut, ro-
mantikus fehérfalú házikókkal, öreg

halászokkal, girbe-gurba farudakra
terített ócska halászhálókkal.
Legendákat suttoghatnánk réges-ré-
gen útnak indult, de a mai napig ú-
ton lévõ titokzatos õsökrõl, akik
majd egyszer visszatérnek... hírt
hozva egy jobb, és szebb világról...
A halászfalu mellett lehetne a tengeri
strand, jó minõségû finom homok-
kal, kis-közepes méretû hullámve-
réssel, természetesen vízimentõk-
kel, és -igény esetén- évi 1-2 cápatá-
madással.
A partszakaszt a másik oldalon egy
kis világítótorony zárná le, ami u-
gyan már nem mûködik, de a japán
túristáknak kitûnõ fotózási lehetõsé-
get kínál, és nem utolsó sorban a fi-
ataljainknak kitûnõ találkahely lehet-
ne.
Lehetne távolabb egy teherkikötõ is,
ahol óriási tartályhajók búgatnák
kürtjeiket hosszan elmélázva...
A parttól nem messze húzódna egy
szállodasor, ahol nyáron, a helyi diá-
kok pincérkedhetnének...
A szállodasor mögött egy mûvészte-
lep létesülhetne, igény esetén több-
szöri naplementével. 
Felmerül még egy hajóroncs temetõ
létrehozása is, amibe az itteni vállal-
kozók gyárthatnák le a roncsokat.
Felhívhatnánk a tudományos világ
érdeklõdését is, ha kiderülne hogy
Attila a mi tengerpartunkon tette a
lábát elõször a Kárpát-medencébe.
Természetesen minden télen ásnánk
el kincseket egy erre kijelölt helyen,
amit majd a következõ szezonban

megtalálhatnának az amatõr régé-
szek.
A meglévõ népdalkör mellett fel kell
állítanunk egy hagyományõrzõ kalóz
táncegyüttest is. /hozzáteszem egy-
két mankó nem akadály,…sõt/ a
szolgálati papagájt pedig  beszerez-
hetnénk egy másik pályázat útján.
Az építkezések során felhalmozódott
építési törmelékbõl készülhetne egy
lakatlan sziget, esetleg nyaranta egy
- egy hajótöröttel, szakadt ruhában
és méteres szakállal, aki szigorúan
környezetbarát visszaválható palac-
kokat dobálna a tengerbe, így kérve
segítséget a jóakaratú emberektõl.
Az õ megmentésére esetleg faluna-
pokon segélykoncertet szervezhet-
nénk…
Nincs kizárva, hogy ezen a lakatlan
szigeten találhatnánk majd, esetleg,
egy több ezer éves õsi civilizációra
utaló nyomokat,...ki tudja?
Ha a szállodasor már nem lesz elég,
tölthetünk vissza a tengerbe homo-
kot, hogy újabb szállodák épüljenek,
mint ahogy az Arabok csinálták. 
És ha esetleg teljesen feltöltenénk a
tengert, akkor se lenne baj, mert ak-
kor lesz egy csomó szállodánk a
sajátbejáratú sivatagunkban, és ez
már másutt egyszer bevált. 
Úgy hívják : Las Vegas!!!
Na de ez már egy másik történet...

Bérczi Tamás
/egy szezont én is bevállalok, mint
hajótörött/

Miért fontos a lábápolás?
Lábainkat jócskán igénybe vesszük
nap mint nap, és ez nagyon elfáraszt-
ja talpunkat. Mivel a lábfej bõrrétege
sajnos nem termel olyan bõrolajokat,
amelyek megvédhetnék a kiszáradás-
tól, nagyon fontos a rendszeres,
megfelelõ bõrápolás.
A lábápoló szakember pedikûr-keze-
léssel szabadíthatja meg Önt a külön-
féle problémáktól. Nem túl eszté-
tikus látvány egy durván berepede-
zett kemény sarok és talpbõr, sõt
fertõzésveszélyes is lehet. A talpon a
bõrkeményedések azokon a helyeken
képzõdnek, ahova a teljes testsú-
lyunk helyezõdik. Ezeket a területe-

ket erõsíti meg a vastagabb bõrréteg.
Vigyázzunk azonban, hogy ne en-
gedjük a bõrkeményedést túlságosan
megvastagodni, mert késõbb iszonyú
fájdalmakat okozhat. Berepedezhet,
és a nyitott bõr bizony nagyon sok
fertõzésnek van kitéve: vírusok (sze-
mölcsök okozói), gombák (többféle
van), melyek átterjedhetnek a test
többi részére is, baktériumok (gyul-
ladásokat, fertõzéseket okoznak).
Fontos, hogy mindennap kellõ fi-
gyelmet fordítsunk lábainkra, hiszen
nélkülük még egy pohár vízért sem
tudunk a csaphoz menni…a lábunkra
életünk végéig szükségünk van.
Gondoskodjon lábairól, hogy egész-
sége és közérzete jobb legyen!

FÖLDMÉRÉS!
megosztások, telekhatár kitûzések,

épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés,
mûvelési ág változás,

Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett idõpontban!)
tel.: +36-30-218-8953   fax:62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
email: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a

Gyógymasszázs
A Kossuth Lajos utcai orvosi rendelõben

(csütörtökönként)
-hát, -váll, -nyak, -deréktáji panaszok kezelése,

-izomlazítás, -cellulit masszázs köpöllyel,
-masszázs bõrmegújító csokoládékrémmel.

Bejelentkezés
Németh Melinda gyógymasszõrnél a 
06-20-331-4072-es telefonszámon.

Pillangó szalon

Káló Ibojka

Idõpont egyeztetés :

06-20-462-1233

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 49.
Szolgáltatóház
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Kirándulás Erdélybe vagy a Francia Riviera-ra
A Közmûvelõdési és Családsegítõ Egyesület szervezésében

Kirándulás Erdélybe április 13-tól
17-ig. (5 nap, 4 éjszaka: 34.000.-Ft.)
Jelentkezni Burkus Andrásnénál tud-
nak a következõ telefonszámon: 
06-20-539-4466.
FRANCIA RIVIÉRA
Cote D'Azure : Antibes
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Szállás: 2+2 ágyas luxus mobilho-
me-okban /7 éj/ Antibes-ben
Ellátás: önellátás, élelmiszerüzlet,
pékség, étterem, pizzázó a kemping
területén.
Ár: 68000-ft/fõ (min. 40 fõ jelentke-
zése esetén) + 28 euro kaució, ez
utóbbit a kempingben kell letenni, és
a mobilhome-ok renben történõ visz-
szaadása után visszajár.
1. nap: indulás Szegedrõl du. 17 h-
kor, éjszakai utazás.
2. nap: Útközben pihenõ az olaszor-
szági Milánóban: Dóm, Scala, Gal-
leria. A mintegy két órás városnézés
után továbbutazás. 
Érkezés Antibesbe a délutáni órák-
ban. Antibes üdülõhely Nizza és
Cannes között, egy kis félszigeten
található. Elhelyezés a Du Pylon
Camping 4 személyes luxus mobil

apartmanjaiban, melyek konyhával,
zuhanyzóval, WC- vel felszereltek.
(Ágynemût vinni kell)
3. nap: Séta Antibes belvárosában :
Picasso Múzeum, Massena piac
megtekintése. Fürdési lehetõség a
várfal alatti festõi tengeröbölben,
ahol lassan mélyülõ homokos strand
van.
4. nap: Üdülés, pihenés a tengerpar-
ton, mely a camping mellett talál-
ható, mely kavicsos kristálytiszta
azúr színével csábít. A kempingben
úszómedence, napozó, teniszpálya,
asztalitenisz-, focipálya található.
Közvetlen szomszédságában a Cote
D' Azur legnagyobb vidámparkja és
aquparkja, valamint delfin és fó-
kashow-ja (Marineland) található.
5. nap: Egész napos kirándulás a
Grasse-i parfümgyárba (vásárlási le-
hetõség) és a természet lenyûgözõ
csodájaként számontartott Grand Ca-
nyonba. Fürdési lehetõség, mindenki
hozzon strandfelszerelést.
6. nap: Napközben pihenés a tenger-
parton, estefelé kirándulás Canne-
ba, a filmfesztiválok helyszínére, sé-
ta a híres Croisette-n és az Óváros
szûk sikátoraiban.
7. nap: Egész napos kirándulás Mo-

nacóban és Monte Carlóban. Utazás
a Cote D'Azur legszebb panoráma-
útján. Városnézés: Óceánográfiai
Múzeum és a hozzátartozó botanikus
kert, Katedrális, a Hercegi Palota,
az õrségváltás és a Casinó megtekin-
tése.
8. nap: Szabadprogram. Pihenés a
parton. Vásárlási lehetõség a nagy
Bevásárlóközpontban
9. nap: Reggel végtakarítás, majd
elindulás a kempingbõl, utazás rövid
pihenõkkel.
Útközben városnézés Veronában: Jú-
lia-ház, Colosseum, fõtér.
10. nap: Érkezés Szegedre a kora
reggeli Órákban.
Jelentkezés: 36000,-Ft/fõ elõleg
befi-zetésével. 
Jelentkezési határidõ: 2010. április 10
a 06/ 20/539-4466 telefonszámon

Pénztárcakímélõ kirándulási lehe-
tõség 2010. július 29 - augusztus 01-
ig. 
(3 éjszaka 4 nap) Horvátországba
(Plitvicei - tavak, Krk-sziget, Istria-
túra, Opátia). 
Érd: 30/535-0833

A korszerû takarmányozás alapja, avagy minõség elérhetõ áron
Az állattenyésztés költségeinek közel
60%-át a takarmányozás költsége te-
szi ki. Ezen belül is az abrakalkotók
azok, melyek erõteljesen befolyásol-
ják a kiadásokat. A jelenlegi ala-
csony felvásárlási árak, - legyen az a
tej-, vagy a húspiac - nagyon nehe-
zen viselik el a drága termékeket, a-
mi fõképp a fehérjehordozókat érin-
ti. Ezért is nagyon fontos, hogy is-
merjük a legkedvezõbb áron besze-
rezhetõ takarmány alapanyagokat, a-
mi ráadásul a saját régiónkban is a
rendelkezésünkre áll. 
Megfelelõ szakmai segítséggel egy-
szerûen összeállítható a legoptimáli-
sabb takarmányadag, amely figye-
lembe veszi az állat és a termelés
szükségleteit, valamint a gazdák erõ-
forrásait. 
Hazánk természeti adottságai révén
kiváló gabona és tömegtakarmány
termesztõ területekkel rendelkezik.
A fehérjehordozók, különösen a szó-
ja termesztése azonban Magyaror-
szágon nem gazdaságos. Vannak ki-
vételek, mint például egyes hüvelye-
sek (borsó, bab stb.), illetve repce,
napraforgó-, amelyek pedig a bio-
üzemanyag elõállításához szüksége-
sek. A feldolgozásuk során vissza-
maradt melléktermékek (extrahált
repcedara, illetve napraforgódara)
nagyszerû fehérjeforrást biztosítanak
a gazdasági állatok számára. Számos
más ipari ágazatban is keletkeznek
olyan melléktermékek, amelyek a ta-

karmányozásban felhasználhatóak.
Az ország legnagyobb bioetanol és i-
zocukor elõállító gyára jelenleg ku-
koricát használ fel az elõállításhoz.
Az ebbõl visszamaradt melléktermé-
kek hétköznapi nevén CGF por és a
nedves CGF (Corn Glutén Feed),
valamint a szójánál magasabb fehér-
jetartalmú, kiváló emészthetõségû
kukoricaglutén (65% nyersfehérje
tartalom) kiválóan kiegészítik a gaz-
dasági állatok takarmánybázisát. 
Beltartalmi értékét és tápláló hatását
tekintve elmondható a CGF-rõl,
hogy fontos fehérjeforrás és energi-
aforrás minden állatfaj részére. A te-
jelõ szarvasmarha számára 30 literes
fejésig optimálisan kombinálható a
háztáji, illetve gazdasági abrakkeve-
rékekkel akár 50%-ban is. Sertésta-
karmányozásban 15-20%-ban kever-
ve használható fel. A baromfitáp
gyártó cégek jelentõs mennyiségeket
használnak fel a CGF-bõl, és a ku-
koricagluténbõl a tápok gyártásához.
A Déli-Farm Kft. évtizedek óta sike-
resen folytat termékfejlesztéseket, a-
mi tudományos kísérleteken nyug-
szik és eredményei a magyar sza-
kirodalomban is megtalálhatók. Díj-
mentes szaktanácsadást nyújtunk a
hozzánk forduló gazdáknak akár a
napi takarmányadag összeállításá-
ban, akár laboratóriumi vizsgálatok
segítségével a felmerülõ takarmá-
nyozási, állategészségügyi, szaporo-

dásbiológiai problémák megoldásá-
ban. Termékeinket a kistételes zsá-
kos kiszereléstõl kezdve a több ton-
nás mennyiségig kiszolgáljuk. Vá-
lasztékunkban megtalálható, minden
olyan termék, ami az állati takar-
mányozáshoz szükséges. Takarmány
alapanyagok, kész takarmányok, tej-
pótló tápszerek, premixek, vitamin
és ásványanyag kiegészítõk, sók, és
különbözõ problémamegoldó készít-
mények. Cégünk szarvasmarha sza-
porítóanyag forgalmazásával, te-
nyésztési szaktanácsadással, párosí-
tási tervek készítésével is foglal-
kozik. 
Keressék szaktanácsadóinkat a 62-
556-120 vagy az 556-130 telefonszá-
mon vagy személyesen a Déli-Farm
Kft. székhelyén (Szeged-Kiskundo-
rozsma, Kettõshatári út 6.).

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

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

Üvegezés
Szilágyi László

Szatymaz, Dózsa Gy. u. 13.
06-20-447-7779

Biztosító felé számlát adok!
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100.
Egészségház, Szatymaz,
Ady u. 32.
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Vércukor vizsgálat:
hétfõ és csütörtök: 730-800

Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
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:
Igazné Herkó Mária
hétköznap 830-930

tel: 283-101/15

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.

Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.

Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 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:
Február
13-14.:
Dr. Sikter András
(06-20/936-4030)
20-21.:
Dr. Huszár Péter
(06-30/487-4030)
27-28.:
Dr. Gombos László
(62) 278-502

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos (tel.:
06-30-9451-386) Szatymaz,
Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: Hétfõ, pén-
tek: 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: 800-1600, 
péntek: 800-1330

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: kedd, csütörtök,
péntek: 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 Szociális
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: 
Tel.: 06-70-270-0552
Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017

Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115

HULLADÉKUDVAR
nyitva tartása:
november 1-tõl március 31-
ig:
hétfõ-szombat: 8-16 óráig
szerda, vasárnap és ünnep-
nap: zárva
Közvilágítási hiba bejelen-
tés:
a mozesr@demasz.hu e-mail
címen

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Feketéné Bárkányi Ilona. Szerkesztõbizottság tagjai:
Barna Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József, Bérczi Tamás. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: Március 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

Közérdekû információk
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/.

Lajkó Zoltán
ESZTERGÁLYOS

-fogaskerekek, 
-szivattyú-tengelyek,
-bordástengelyek, 
-bordáshüvelyek,

-TZ4K és egyéb kistrak-
torhoz közép-csuklás

alkatrészek(darázsderék),
-öntözõdobokhoz sorvezetõ

orsók, turbinák, 
-különféle gépeknél oválisra
kopott furatok helyszíni vo-

nalba fúrása, 
-és különféle gépalkatrészek

gyártása, felújítása rövid
határidõvel.

6794 Üllés, Dózsa Gy. u. 76.
e-mail:

esztergalasulles@freemail.hu
web:

www.esztergalasegyedi.hupont.hu
Tel.:

(30) 423-2043



a Mi Lapunk12 2010/02.

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.

Kedves szülõk
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük belekerüljön a "Mi Lapunkba", kérjük jelezzék a mûvelõdési házban.

Tel.: (62) 583-520

Búcsúzunk tõlük

Kormányos Jánosné (Ady u. 42.)
Kurunczai Józsefné (IV. körzet 38.)

Rácz Gábor (Jókai u. 30.)
Temesvári Mihályné (III. körzet 244.)

Tóth Dezsõné (IV. körzet 128.)
Tóth János (IV. körzet 116.)
Túri Jánosné (II. körzet 188.)

Újvári Ferencné (II. körzet 74.)
Vámos Istvánné (József A. u. 34.)

Vecsernyés József István (II. körzet 196.)

EGYÉVES A FAKANÁL KLUB

VELENCEI KARNEVÁL NÁLUNK

(a felsõ tagozatosok farsangjáról márciusi lapunkban olvashatnak)


